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13530348: สาขาวิชานิเทศศาสตร� 
เรื่อง: การสรรสร�างภาพยนตร�สั้นเก่ียวกับการคลั่งไคล�ในตัวบุคคล เรื่อง “Out Of Focus” 
 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสะท�อนให�เห็นพฤติกรรมของความคลั่งไคล�ในตัว
บุคคลภายใต�สภาวะการป<วยของโรคจิตเภทเม่ือเกิดความผิดหวังจากบุคคลท่ีชื่นชอบ ยิ่งตอกย้ําการไร�
ตัวตนในสังคม ซ่ึงสCงผลตCอการใช�ชีวิตในสังคม โดยผู�จัดทําได�ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับความ
คลั่งไคล� การมีตัวตน พฤติกรรมของผู�ป<วยโรคจิตเภท ทฤษฏีการถCายภาพ รวมถึงทฤษฏีภาพยนตร�
เพ่ือนํามาใช�ประกอบกับภาพยนตร� ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับ หญิงสาวมัธยมคนหนึ่งท่ีมักถูกมองข�าม ถูก
มองวCาไมCมีตัวตน จนกระท่ังวันหนึ่งเธอได�เจอชCางภาพหนุCมท่ีเข�ามาเติมเต็มชีวิตของเธอ ทําให�เธอรู�สึก
วCาเธอมีตัวตนสําหรับเขา ซ่ึงเธอชื่นชอบและอยากท่ีจะถCายภาพได�เกCงเหมือนเขาถึงขนาดเลิกวาดรูปซ่ึง
นั้นสิ่งท่ีเธอรัก แตCเม่ือเธอเกิดความผิดหวังในตัวเขาจึงเธอทําในสิ่งท่ีไมCคาดคิดวCาเด็กมัธยมจะกระทํา
สิ่งท่ีโหดร�ายแบบนั้นได� 

ในการสร�างภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ผู�จัดทําต�องผCานกระบวนการผลิตภาพยนตร�ทุกข้ันตอน
อยCางละเอียด ต้ังแตCข้ันตอนกCอนการถCายทํา (Pre-production) ต้ังแตCการเตรียมบทภาพยนตร� การ
หานักแสดง หาสถานท่ีถCายทํา อุปกรณ�ประกอบฉาก การวางแผนการทํางาน รวมไปถึงวิธีการทํา
เทคนิคพิเศษ (Special effect) ในการถCายทํา เนื่องจากภาพยนตร�เรื่องนี้ เปWนภาพยนตร�แนวระทึก
ขวัญ (Thriller) ทําให�การเตรียมในเรื่องนี้เปWนสิ่งท่ีสําคัญมาก ซ่ึงเม่ือการวางแผนการทํางานเปWนไป
ตามท่ีกําหนดไว� และผู�จัดทํารวมถึงทีมงานมีวินัยในการทํางาน ทําให�มีผลลัพธ�ในการทํางานอยูCใน
เกณฑ�ท่ีดี 
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จุลนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุลCวงด�วยดี เพราะได�รับความกรุณาจากอาจารย�คมกฤษ ตรีวิมล 
ซ่ึงเปWนอาจารย�ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ�ท่ีให�ความชCวยเหลือและให�คําแนะนําท่ีเปWนประโยชน�อยCางยิ่งตCอ
ข�าพเจ�า รวมท้ังอาจารย�ฐิติยา พจนาพิทักษ� อาจารย�อนุสรณ�  ติปยานนท� และอาจารย�พัชร  เอ่ียม
ตระกูล ท่ีกรุณาให�คําปรึกษา คําแนะนํา และข�อเสนอแนะท่ีเปWนประโยชน�แกCข�าพเจ�า สCงผลให�จุล
นิพนธ�ฉบับนี้ถูกต�องและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทCานเปWนอยCางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทCานท่ีได�ประสิทธ�ประสาทวิชา ความรู� คําแนะนํา และประสบการณ�อันมีคCา
ยิ่ง จนทําให�ศิษย�คนนี้ประสบความสําเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพCอนพรุจ  ทองสุข คุณแมCพัชรนันท�  เซ่ียงเฉ่ีย ท่ีคอย
ชCวยเหลือ และให�กําลังใจตลอด ต้ังแตCเริ่มการทําจุลนิพนธ�ฉบับนี้จนเสร็จลุลCวงไปด�วยดี 

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนท่ีสละเวลา ให�การใสCใจ และเต็มท่ีกับงาน จน
ภาพยนตร�เรื่องสามารถสําเร็จลุลCวงไปด�วยดี 

คุณคCาหรือประโยชน�อันเกิดจากจุลนิพนธ�ฉบับนี้ ข�าพเจ�าขอน�อมบูชาแดCพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย�ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให�การสนับสนุนและให�กําลังใจอยCางดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 
หลายๆคนท่ีชื่นชอบในการชมภาพยนตร�แนวสยองขวัญสั่นประสาท (Thriller Film) หรือ

หนังสยองขวัญ (Horror films) อาจจะพอได2ยินคําว5า “Snuff film” ซ่ึงเป>นชื่อเรียกภาพยนตร�ใต2ดิน
ประเภทหนึ่งท่ีมีฉากประเภทฆาตกรรมท่ีเหมือนจริง เนื้อหาหลักในการสร2างภาพยนตร�มักเน2นฉากฆ5า 
ข5มขืนนักแสดงเป>นส5วนมาก ภาพยนตร�แนว Snuff film ส5วนใหญ5มักนิยมถ5ายแบบลองชอต ไม5มีเทค 
ใน Snuff film จะไม5ปรากฏรายชื่อนักแสดง ผู2กํากับ วัน เวลา และสถานท่ีในการถ5ายทําแต5ประการ
ใด นักแสดงตัวเอกอาจถูกหลอกมาแสดงหรือถูกวางยาท่ีทําให2สติไม5ปกติ Snuff film จึงเป>นภาพ
บันทึกห2วงแห5งความตายท่ีแสนวิปริตแต5กลับเป>นท่ีถูกอกถูกใจคนบางกลุ5มถึงข้ันลุ5มหลง เป>นท่ี
ปรารถนาให2ได2มาเพ่ือตอบสนองรสนิยมส5วนตัวซ่ึง Snuff film แบ5งออกเป>น 2 ประเภทคือ Snuff 
film แบบแท2และแบบเทียม โดย Snuff film ในแบบแท2นิยมเรียกกันว5า Real Snuff film ส5วน 
Snuff film แบบเทียมนิยมเรียกกันว5า Fake Snuff film 

คงปฏิเสธไม5ได2ว5ายุคสมัยนี้เป>นยุคของการแข5งขันท่ีรายล2อมไปด2วยความกดดันมากมาย    จึง 
ไม5ใช5เรื่องน5าแปลกท่ีจะทําให2คนมีอาการเครียดได2ง5าย โดยเฉพาะคนท่ีพ้ืนฐานจิตใจไม5แข็งแรง อาจทํา
ให2เกิดอาการนอนไม5หลับ วิตกกังวล ซึมเศร2า หรือในรายท่ีรุนแรงอาจถึงข้ึนมีอาการทางจิต คือ หลุด
ออกจากความจริง เช5น มีอาการหูแว5ว ประสาทหลอน หลงผิด หวาดระแวง เป>นต2น     

นี่จึงเป>นแรงบันดาลใจให2ผู2จัดทํานําความชื่นชอบในการชมภาพยนตร�แนว   Snuff   film มา 
ประยุกต�ใช2กับภาพยนตร�แนวระทึกขวัญ (Thriller) ผสมกับเรื่องราวกับความคลั่งไคล2ในตัวบุคคลผ5าน
ตัวละคร “น้ํา” เด็กสาวมัธยมท่ีถูกไม5มีตัวตนในครอบครัว และในสังคม ส5งผลให2เธอมีอาการปPวยทาง
จิต จนกระท้ังวันหนึ่งเธอได2พบกับกราฟช5างภาพข5าวอาชญากรรม คนท่ีเธอคิดว5าเข2ามาเติมเต็มชีวิต
ของเธอ ซ่ึงเธอได2ชื่นชอบและอยากถ5ายรูปเก5งแบบเขา ทําให2เธอทําทุกวิถีทางเพ่ือจะได2เป>นแบบกราฟ 
โดยไม5คิดว5าวิธีท่ีเธอเลือกจะถูกหรือผิด และนําเข2าสู5ประเด็นความคลั่งไคล2ของบุคคลท่ีมีอาการทางจิต
ในภาพยนตร�สั้น ผลงานจุลนิพนธ�เรื่องนี้ 
 
วัตถุประสงค� 

1.  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความคลั่งไคล2 (craze) 
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2.  ศึกษาแนวคิดเรื่องแฟน (fan) และ แฟนดอม (fandom) 
3.  ศึกษาทฤษฏีการมีตัวตน 
4.  ศึกษากระบวนการเกิดอาการของผู2ปPวยโรคจิตเภท 
5.  ศึกษากระบวนการสร2างภาพยนตร� 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ� 
ศึกษาค2นคว2าและทําความเข2าใจพฤติกรรมของผู2ปPวยโรคจิตเภท แล2ววิเคราะห� โดยอ2างอิงกับ 

ทฤษฏีต5างๆ และข2อมูลเชิงวิชาการแพทย�เก่ียวกับสาเหตุและพฤติกรรมท่ีทําให2เกิดอาการทางจิต 
ร5วมกับการศึกษาทฤษฏีภาพยนตร�และรวบรวมข2อมูลอ2างอิง ซ่ึงนํามาสู5การสร2างภาพยนตร�สั้นเรื่อง 
“Out Of Focus”  
 
ข้ันตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข2อจุลนิพนธ� 
2. รวบรวมทฤษฏีและเอกสารท่ีเก่ียวข2อง 
    2.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความคลั่งไคล2 (craze) 
    2.2 ศึกษาแนวคิดเรื่องแฟน (fan) และ แฟนดอม (fandom) 
    2.3 ศึกษาทฤษฏีการมีตัวตน 
    2.4 ศึกษาแนวคิดกระบวนการเกิดอาการของโรคจิตเภท 
    2.5 ศึกษาเก่ียวกับการถ5ายภาพ 
    2.6 ศึกษาทฤษฏีภาพยนตร� 

 3. การศึกษา ตีความข2อมูล 
    3.1 นําข2อมูลท่ีได2มารวบรวมข2อมูลแล2วคิดวิเคราะห� 

   3.2 ศึกษาข2อมูลอ2างอิง (Reference) อารมณ�และบรรยากาศของภาพยนตร� (Mood and    
        Tone) จากภาพยนตร�เรื่องต5างๆ 
4. ข้ันตอนการเตรียมถ5ายทํา (Pre-Production) 
   4.1 คิดแก5นเรื่อง โครงเรื่อง 
   4.2 กําหนดตัวละคร 
   4.3 เขียนบทภาพยนตร� 
        4.3.1 เรื่องย5อ (Synopsis) 
        4.3.2 โครงเรื่อง (Treatment) 
        4.3.3 บทภาพยนตร� (Screenplay) 
        4.3.4 บทถ5ายทํา (Shooting script) 
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   4.4 คัดเลือกนักแสดง 
   4.5 หาสถานท่ีถ5ายทํา 
   4.6 หาอุปกรณ�ประกอบฉาก และเสื้อผ2า 
   4.7 หาทีมงาน  
5. ข้ันตอนการถ5ายทํา (Production) 
6. ข้ันตอนหลังการถ5ายทําภาพยนตร� (Post-Production) 
   6.1 ตัดต5อภาพยนตร�, ใส5เสียง 
   6.2 ใส5เสียงและเพลงประกอบภาพยนตร� 
   6.3 แก2สีในภาพยนตร�สั้น 
7. การสรุปผลและจัดทํารูปเล5ม 

 
แผนการดําเนนิงาน 

ต5อไปนี้เป>นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป>นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 ท่ีมาและแนวคิด           

 เรื่องย5อ 
 ทฤษฎีอ2างอิง 

          

 บทโครงเรื่องขยาย (Treatment)  
 อารมณ�ของภาพยนตร� (Mood and Tone)  
 ข2อมูลอ2างอิง (Reference)  

          

 บทภาพยนตร� (Screenplay)  
 คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
 หาสถานท่ีถ5ายทํา (Location)  

          

 บทถ5ายทํา (Shooting Script)  
 ตารางการถ5ายทํา (Breakdown) 

          

 ข้ันตอนการถ5ายทํา (Production)            
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กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ตัดต5อเบื้องต2น (First Draft)            

 ตัดต5อสุดท2าย (Final Draft) 
 สรุปผลและจัดทํารูปเล5ม 

          

 
ผลท่ีคาดว,าน,าจะได.รับ 
 1.  ได2แสดงถึงความคลั่งไคล2ของมนุษย� 
 2.  เข2าใจพฤติกรรมของกลุ5มคนท่ีเรียกว5า “แฟน” 
 3.  เรียนรู2เก่ียวกับทฤษฏีการมีตัวตนเพ่ือนํามาอ2างอิงให2เข2ากับเนื้อหาภาพยนตร�  

3.  ได2นําพฤติกรรมของผู2ปPวยโรคจิตเภทมาประยุกต�ใช2ให2เข2ากับเนื้อหาภาพยนตร� 
4.  เข2าใจและเรียนรู2กระบวนการทํางานภาพยนตร�ในทุกข้ันตอน 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฏี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 
โครงการสรรสร	างภาพยนตร�เรื่อง “Out of Focus” เป�นโครงการท่ีผู	จัดทําต้ังใจท่ีศึกษาเนื้อ

เรื่องและประเด็นท่ีเก่ียวข	องกับผู	ป4วยท่ีมีอาการทางจิต มองความตายเป�นสิ่งสวยงาม และนําไปสู8การ
ทําร	ายตัวเองและผู	อ่ืนในท่ีสุด 

งานวิจัยครั้งนี้ ผู	จัดทําได	ทําการศึกษารวบรวมแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือใช	เป�น
แนวทางในการสร	างภาพยนตร�สั้น ดังต8อไป 
 
แนวคิดเก่ียวกับคล่ังไคล� (Craze)1 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผอ.สถาบันราชานุกูล โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
อธิบายว8า ปกติวัยรุ8นจะมีการแสวงหาไอดอลของเขา ส8วนใหญ8กลุ8มดารา นักร	อง จะเป�นกลุ8มหลักท่ี
เป�นไอดอลสําหรับเขา พอมีไอดอล อย8างแรก คือ อยากเข	าหา เข	าถึง อยากเห็นตัวจริง เป�นรูปแบบท่ี
เข	าไปดูเพ่ือเลียนแบบ ไม8ว8าไอดอลทําอะไร ก็อยากจะทําตาม พอเข	าหาไอดอลแล	วก็จะเกิดกลุ8มท่ีเป�น
แฟนคลับ พอเป�นกลุ8มก	อน มันเหมือนส8งผลซ่ึงกันและกัน คนนั้นว8าอย8างนั้น คนนี้ว8าอย8างนี้ เด็กมัก
โน	มเอียงอยากเป�นอะไรท่ีเหมือนคนกลุ8มใหญ8 ถ	ากลุ8มแฟนคลับบอกว8าต	องอย8างนั้นต	องอย8างนี้ก็มี
โอกาสท่ีเขาจะเกาะกลุ8ม เกาะขบวนให	ทัน ถ	ามีคนสะสมอะไร ก็ต	องสะสมให	ได	มากกว8า นําไปสู8กรณี
สาวกชาวไทย ทุ8มเทเงินทอง เกินความสามารถ ไปหาเงินด	วยวิธีไม8ปกติ ไปประมูลของ ใช	
ชีวิตประจําวันไม8ได	 ท้ิงหมดทุกอย8าง สอบก็ไม8สนใจ สนใจแต8เรื่องนี้เรื่องเดียว อย8างนี้ชักเริ่มขยับมาใน
กลุ8มท่ีต	องเข	าไปช8วยเหลือ สภาวะจิตใจมันอ8อนไหวเกินไป ใช	ชีวิตปกติไม8ได	 ผู	ใหญ8ควรเข	าไปดึง
ออกมา คือ ถ	าไปถึงจุดหนึ่งท่ีเขาแยกแยะไม8ได	 เช8น ต	องสะสมของให	ได	ในราคาเกินความสามารถ
ตัวเอง ใช	ทุกหนทางเพ่ือได	เงินมา ไม8ไปเรียน ขอตามอย8างเดียว ขาดสอบก็ยอม แสดงว8าระบบการ
ตัดสินใจต8อการใช	ชีวิตมันแยกไม8ได	ว8าเรื่องหลักเป�นเรื่องอะไร หลักวิธีคิด ระบบเหตุผลเริ่มถูกกระทบ 
ส8งผลกระทบในทางลบต8อการใช	ชีวิต สุดท	ายอาจพบว8าในเด็กกลุ8มนี้บางคนอาจมีภาวะจิตใจไม8ปกติ  

 
1พรรณพิมล วิปุลากร. คลั่งดารา. เข	าถึงเม่ือ 2 กุมภาพันธ� 2557 เข	าถึงได	จาก http://www 

.rajanukul.com/main/index.php?mode=news&group=2&submode=news&idgroup=429 
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เรียกว8าเป�นความหลงผิด มีความรู	สึกเหมือนหลงรักคนท่ีตัวเองไปชื่นชม เข	าใจผิดด	วยว8าเขาก็ชอบ
ตัวเอง หรือตัวเองก็ชอบเขา แล	วก็มีจินตนาการบางอย8าง และอาจเข	าหาไอดอลแบบไม8ค8อยปกตินัก 
เช8น โกรธถ	าเขามีข8าว หรือมีความสัมพันธ�กับคนอ่ืน ท้ัง ๆ ท่ีเป�นเรื่องส8วนบุคคล เข	าไปแสดงท8าทีเป�น
เจ	าเข	าเจ	าของ บางทีน8ากลัว ถ	าถามกลุ8มดาราบางทีก็ตกใจเหมือนกันเพราะเหมือนถูกคุกคาม มัน
ไม8ใช8แฟนคลับธรรมดาแล	ว 

ลักษณะนี้ในทางจิตวิทยามันข	ามเลยไปจากปกติกลายเป�นความหลงผิด  อย8างบางคนท่ีชื่น
ชอบดารา นักร	อง ติดโปสเตอร�ในห	องนอน ฟcงเพลงเฉพาะนักร	องคนเดียว ไม8ฟcงเพลงนักร	องคนอ่ืน ก็
พอเข	าใจได	 แต8ถ	าเก็บตัวไม8ออกจากห	องอยู8กับสิ่งของ สร	างอาณาจักรตัวเองข้ึนมาเฉพาะกับตัว
ไอดอลท่ีชอบ ถ	าชีวิตประจําวันเขาตัดทุกอย8างออกหมดเลย เหลือแค8เขากับไอดอล ตรงนี้ไม8ปกติแล	ว 

ช8วงวัยรุ8นอาจจะแสดงออกเยอะ พออายุมากข้ึนเรายังเห็นความชื่นชมดาราอยู8 แต8การ
แสดงออกจะไม8เหมือนตอนวัยรุ8น นอกจากนี้จะเห็นว8า วัยรุ8นด	วยกันก็ไม8ใช8ทุกคนท่ีคลั่งดารา นักร	อง 
เขาอาจจะมีไอดอลรูปแบบอ่ืน เช8น นักกีฬา หรือไอดอลบางคนก็เก่ียวกับคนดังเลย เราก็จะไม8เห็นเขา
ไปกรี๊ด ไปเฝhานักร	อง 

ความชอบ ชื่นชมของวัยรุ8นต8อไอดอลก็มีหลายระดับ บางคนก็ชอบฟcงเพลงเฉย ๆ ไม8ได	คิด
ขนาดจะไปเฝhา ไปตาม ไม8ถึงข้ันเป�นแฟนคลับ แต8ก็มีอีกกลุ8มหนึ่งบางทีมีจุดเริ่มต	นจากการไปดู
คอนเสิร�ตไปเจอกลุ8มแฟนคลับ พอไปเจอเริ่มมีกลไกความสัมพันธ�ระหว8างเพ่ือนต8อเพ่ือน เวลาโทรฯ 
มานัด วันนี้มีคอนเสิร�ตนะต	องไป มันเป�นอิทธิพลจากเพ่ือนแล	ว 
ขณะเดียวกันก็ต	องวางขอบเขตเหมือนกันว8าอย8างนี้ได	อย8างนี้ไม8ได	 ถ	าเราไม8วางขอบเขตให	ชัดเจน 
กังวล เกรงใจไปหมด แฟนคลับก็รุกเข	ามาเรื่อย ๆ พอถึงจุดหนึ่งมันลําบาก ตรงนี้ก็เห็นใจเหมือนกัน 
เพราะแฟนคลับบางคนอาจมีภาวะทางจิตไม8ปกติ ก็ต	องยอมรับ ว8าอาจจะมีโอกาสโดนคุกคาม ดังนั้น
ต	องระมัดระวังเช8นกัน ถ	าไม8ม่ันใจว8าดูแลสถานการณ�ได	หรือไม8 ก็อาจแจ	งให	ใครรู	ว8า อาจมีแฟนคลับ
บางคนท่ีอยู8ในภาวะไม8ปกติเข	ามา 

 กลุ8มแม8ยกก็เป�นอีกรูปแบบ แรงจูงใจคนละแบบ ส8วนใหญ8แม8ยกจะมีความพร	อมในการใช	
ชีวิตระดับหนึ่ง กลุ8มนี้จะรู	สึกลึก ๆ ว8าในชีวิตไม8มีอะไรต่ืนเต	น ไม8มีอะไรสนุก น8าอภิรมย� และเม่ือ
นักร	องส8วนใหญ8มักเป�นหนุ8ม ๆ เม่ือก8อนเป�นลิเกเป�นตัวเอก หน	าตาดี พูดจาไพเราะ มีความรู	สึก
เหมือนกับได	ชื่นชม กระชุ8มกระชวยหัวใจ แต8สิ่งท่ีตามเหมือนกัน คือ พอเกาะกลุ8มกันมันจะมี
ปฏิสัมพันธ�ในกลุ8มเพ่ือนด	วยกัน เราก็จะเห็นแม8ยกเกทับกัน บางทีก็เป�นความสนุก ต่ืนเต	นอีกแบบ
หนึ่ง แต8หลักการก็เหมือนกันคือ ต	องไม8เกินเลยขอบเขต ไปทุ8มเงินทุ8มทอง บ	านช8องเดือดร	อน ไม8ได	
ดูแลบ	านเลย ไม8กลับบ	านเลย อันนี้ไม8ได	แน8นอน เพราะความรับผิดชอบเราในฐานะอ่ืนยังมีอยู8 และ
สุดท	ายความสัมพันธ�ระหว8างเรากับคนท่ีเราไปชื่นชม ก็ต	องเคารพความเป�นส8วนตัวเขาด	วย 
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ส8วนมากแฟนคลับดารา นักร	อง มักเป�นผู	หญิงมากกว8าผู	ชาย อาจเป�นเพราะมิติทางสังคมเปkด
พ้ืนท่ีเรื่องนี้ให	ผู	หญิงเยอะมากกว8า อีกท้ังไม8ใช8รูปแบบหรือวิถีแบบผู	ชายท่ีจะแสดงออกในลักษณะ
ดังกล8าว ผู	หญิงอาจจะมีมุมด	านนี้มากกว8าผู	ชาย 

สุดท	าย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ได	กล8าวถึง เหล8าคนท่ีมีความคลั่งไคล	ดารา นักร	อง หรือ
บุคคลท่ีชื่นชอบว8า “เรามีต	นแบบ มีตัวอย8างเป�นของคนอ่ืน ๆ ท่ีชื่นชอบได	 ได	 แต8เรากับเขาไม8ใช8คนๆ
เดียวกัน เพราะฉะนั้นเราไม8สามารถเป�นทุกอย8างท่ีเขาเป�นและเขาก็ไม8ใช8ทุกอย8างท่ีเราจะเป�น เราควร
เลือกบางส8วนท่ีดีท่ีสุดมา” 
  
 ดร. ไพฑูรย� เครือแก	ว2 กล8าวว8า ความคลั่งไคล	 (Craze) เป�นเรื่องของความไม8มีเหตุผล 
อธิบายได	ว8า เม่ือ “ความคลั่งไคล	” เข	าครอบงําสิงสู8ผู	ใดแล	ว ผู	นั้นมักประพฤติปฏิบัติไปในทํานอง โง8
เขลาปcญญา กล8าวคือ จะหมกมุ8นอยู8แต8เรื่องท่ีตนคลั่งไคล	จนไม8มีกะจิตกะใจท่ีจะทําอะไรอ่ืน เช8น คลั่ง
ไคล	เรื่องเรื่องว8านต8าง ๆ จะใช	เวลาท้ังหมดเสาะแสวงหาว8าน พบใครคุยกับใครมักจะพูดแต8เรื่องท่ีตน
คลั่งไคล	 
 
 อ. สุจรรยา  จันทรศิริ3 กล8าวว8า ความคลั่งไคล	เป�นพฤติกรรมสมาชิกในสังคมท่ีเกิดจากนิยม
คลั่งไคล	อย8างไร	เหตุผลและระบาดไปอย8างรวดเร็วยิ่งกว8าความคลั่งไคล	ชั่วขณะ (Fad) ความคลั่งไคล	
มักเกิดโดยอารมณ�และเหตุผลน	อยมาก เช8น ความคลั่งไคล	ในจังหวะการเต	นรําบางจังหวะ ความคลั่ง
ไคล	ในกีฬาบางประเภท ซ่ึงบางครั้งส8งผลกระทบต8อสังคมช8วงหนึ่ง 
 
แนวคิดเรื่อง “แฟน” (Fan) และ “แฟนดอม” (Fandom)4 

“แฟน” มาจากคําว8า “Fanatic” ซ่ึงหมายถึง หลงใหล คลั่งไคล	 แฟนมีประวัติความเป�นมา
ต้ังแต8ศตวรรษท่ี 19 โดย Henry Jenkins (1992) กล8าวว8าแฟนเกิดข้ึนครั้งแรก เม่ือนักหนังสือพิมพ�ได	
พยายามอธิบายถึงคนท่ีคอยติดตามทีมนักกีฬาอาชีพ จึงกําหนดคําว8า “แฟน” ข้ึนมาเรียกคนกลุ8มนี้ 
หลังจากนั้นก็พัฒนาความหมายของคําต8อมาอีก โดยขยายความรวมถึงความจงรักภักดีของผู	ท่ีอุทิศตน 
 
 2ไพฑูรย� เครือแก	ว. สังคมวิทยา. เข	าถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ� 2557 เข	าถึงได	จาก http://   
www.baanjomyut.com/library/social_sciences/13.html 

3สุจรรยา จันทรศิริ. พฤติกรรมร8วม. เข	าถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ� 2557 เข	าถึงได	จาก http:// 
.Elearning 2.utcc.ac.th/officialtcu/ECONTENT/HG010/doc5.pdf 

4Ballthaifc. Fan and Fandom. เข	าถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ� 2557 เข	าถึงได	จาก 
http://www.ballthaifc.com/board/index.php?topic=1203.0 
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เพ่ือการกีฬาและงานบันเทิงต8างๆ ด	วย ซ่ึงแฟนแต8ละกลุ8มจะมีความชื่นชอบต8างกัน ท้ังในด	านลักษณะ
ภาพลักษณ�และพฤติกรรม เช8น แฟนดนตรีร็อค แฟนกีฬา แฟนดารา นักร	อง เป�นต	น 
แบ8งลักษณะของแฟนได	 2 แบบ ได	แก8  

- แบบป3จเจกชน แฟนลักษณะนี้จะแยกตัวออกจากสังคม จากครอบครัว     ชีวิตจะถูก 
ครอบงําอย8างไร	เหตุผล ถูกล8อลวงโดยสื่อมวลชนและคนท่ีมีชื่อเสียงได	ง8าย 

- แบบกลุ6ม มีลักษณะจงรักภักดีต8อสิ่งท่ีหลงใหล และหลังจากนั้นจะเกิดความจงรักภักดี 
ต8อกลุ8มท่ีหลงไหลในสิ่งเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะจงรักภักดีต8อความมีชื่อเสียงของดารา และ
รายการ อาการเหล8านี้เป�นโรคติดต8อ ต8อสมาชิกในกลุ8ม 

คําจํากัดความของคําว8า “แฟน” ถูกต้ังข้ึนเพ่ือตอบสนองระบบดารา และความมีชื่อเสียง ซ่ึง
ถูกนําเสนอมาถึงกลุ8มของตนโดยผ8านสื่อมวลชน สามารถแบ8งได	 2 ลักษณะอาการ ดังนี้  

     - แฟนผู�หลงใหลแต6เพียงลําพัง (Obsessed loner) จะเก่ียวข	องกับความรู	สึกท่ีอยาก
ให	ตนแตกต8างจากผู	อ่ืน ทําให	ความเป�นมวลชนน	อยลง ตัดตัวเองออกมาจากครอบครัวสังคม เพ่ือน
ชีวิตจะถูกครอบงําเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากความมีชื่อเสียง ความโด8งดังของดาราหรือนักกีฬา ฯลฯ ท่ีตนชื่น
ชอบ จนสูญเสียความเป�นตัวของตัวเอง คนเช8นนี้จะถูกยั่วเย	าโดยสื่อมวลชน นําไปสู8โลกมายาจนข	าม
ไปสู8อาการทางจิตท่ีอยากจะฆ8าคนท่ีตนถือว8าเป�นเจ	าของเพ่ือให	สมปรารถนา 

     - แฟนกลุ6มผู�คล่ังไคล� (Frenzied fan) เป�นกลุ8มของแฟนท่ีหลงไหลและบ	าคลั่งสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอย8างไม8สมเหตุสมผล มีความจงรักภักดีต8อผู	มีชื่อเสียงนั้นๆ อย8างหมดใจ เช8นแฟนท่ีไปยืนกรีดร	อง
เพ่ือรอรับดารานักร	องท่ีสนามบิน หรือกลุ8มแฟนบอลท่ีโห8ร	องดีใจเม่ือทีมท่ีตนเองเชียร�ทําประตูได	 เป�น
ต	น 

  นอกจากนั้น Joji Jensen (1992) ยังได	ให	ทรรศนะไว	อีกว8า แท	ท่ีจริงแล	วแฟนเปรียบเสมือนผู	 
เชี่ยวชาญ ผู	สนับสนุน หรือนักสะสม (Aficionados as Fans) แตกต8างกันเพียงแค8วัตถุท่ีหลงใหล 
(Objects of desire) และลักษณะของการผูกพัน (Nature of attachment) ต8อสิ่งท่ีตนหลงใหล
เท8านั้น  
     ผู	เชี่ยวชาญ หรือนักสะสม (Aficionados) มักหลงใหลในวัตถุท่ีเรียกว8า High Culture 
อย8างเช8น ภาพเขียนของ Eliot (George or T.S.) ซ่ึงไม8ใช8 Elvis หรือภาพโปสเตอร�ของดารา นักร	อง 
หรือกนักกีฬา เหมือนกับท่ีแฟนหลงใหล สําหรับลักษณะการผูกพันนั้นแฟนมักผูกพันต8อสิ่งท่ีตนเอง
หลงใหลโดยใช	อารมณ�เป�นหลัก และดูเหมือนจะอันตราย ส8วนผู	เชี่ยวชาญ หรือสะสม (Aficionados) 
นั้นจะผูกพันต8อสิ่งท่ีตนเองหลงใหลอย8างมีเหตุผล และนุ8มนวลจําทําให	ดูมีคุณค8า 

ส8วนใหญ8จะสรุปคุณลักษณะของผู	รับสารประเภท “แฟน” ไปในทางลบ กล8าวคือ แฟน 
หมายถึง ผู	รับสารแบบ passive ซ่ึงถูกครอบงําและทําให	ไขว	เขวได	ง8ายจากสื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมี
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พฤติกรรมท่ีก	าวร	าว รุนแรง บ	าคลั่ง และควบคุมไม8ได	 เช8น การชกต8อยของแฟนทีมฟุตบอลในสนาม
การแข8งขัน เป�นต	น 
        Lawrence Grossberg (1992) ได	เปลี่ยนมุมมองเรื่องคําจํากัดความของ “แฟน” โดยกล8าว
ว8า “แฟน” เป�นผู	รับสารแบบ active ท่ีมีความสร	างสรรค�และกระตือรือร	น แม	อยู8ในสภาวะแวดล	อม
ทางสังคมท่ีบีบรัด และยังเป�นผู	ผลิตวัฒนธรรมในแบบของตนข้ึนมาด	วย นอกจากนั้นภาพลักษณ�ของ
แฟนต้ังแต8เดิมมา สามารถแบ8งได	เป�น 2 ประเภท คือ  
           - แฟนกลุ6มท่ีมีขนาดใหญ6 (Large) เป�นกลุ8มผู	รับสารขนาดใหญ8 ซ่ึงบริโภคตัวบท (text) 
ของวัฒนธรรมประชานิยม (Popular culture) ท่ีมีความเฉ่ือยชา 
           - แฟนกลุ6มท่ีมีขนาดเล็ก (small) เป�นกลุ8มผู	รับสารขนาดเล็ก ซ่ึงอยู8อย8างกระจัดกระจาย
เป�นกลุ8มท่ีบริโภคตัวบทท่ีมีลักษณะเฉพาะอย8างกระตือรือร	น รวมท้ังยังให	ความสําคัญกับท้ัง
ความหมายเก8าและความหมายใหม8อีกด	วย 
       ท้ังนี้จะเห็นได	ว8า กลุ8มแฟนขนาดเล็กนี้เป�นกลุ8มท่ีบริโภควัฒนธรรมประชานิยม เพ่ือ
แสดงออกถึงประสบการณ�ชีวิตของตนและคนอ่ืน ท้ังยังต8อต	านความตึงเครียดของสภาวะทางสังคม
และสร	างลักษณะเฉพาะของตนเองข้ึนมา ลักษณะนี้จัดว8าเป�นคุณลักษณะของแฟน เพราะถึงแม	ว8าจะ
มีขนาดเล็ก แต8ก็ถือว8าเป�นกลุ8มท่ีมีความสําคัญมากกว8ากลุ8มผู	รับสารท่ีมีขนาดใหญ8 
           แฟนจึงมีความผูกผันกับรูปแบบวัฒนธรรมนิยม เพราะเกิดความเพลิดเพลิน ความป�ติยินดี
การผลิตวัฒนธรรมแห8งความพอใจเป�นตัวตัดสินความสัมพันธ�ของความรู	สึกท่ีต8างกัน ความรู	สึกรักใคร8
(affect) ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีผูกพันใกล	ชิดกับสิ่งท่ีเราอธิบายได	ว8า เป�นความรู	สึกท่ีมีชีวิตชีวา เราสามารถเข	าใจ
ชีวิตคนอ่ืนได	 โดยเข	าไปร8วมแบ8งความหมายและความพอใจในสิ่งเดียวกัน อารมณ�ความรู	สึก 
(feeling) จะเป�นขอบเขตของผลทางวัฒนธรรมในสังคมท่ีสร	างข้ึน ประสบการณ�อย8างเดียวกันจะ
เปลี่ยนไปเม่ืออารมณ�ความรู	สึกเปลี่ยนแปลงไป สําหรับแฟนนั้นรูปแบบของบริบททางวัฒนธรรมบาง
รูปแบบกลายเป�นสิ่งท่ีทําให	เขาเกิดความรู	สึกเต็มเป��ยมด	วยความรัก ความสัมพันธ�ท่ีเกิดในบริบทนี้
สามารถนิยามได	โดยอาศัยความรู	สึกรักใคร8 

แนวคิดเรื่อง “แฟน” (Fan) และ “แฟนดอม” (Fandom)นี้แสดงให	เห็นว8าการเป�นแฟนนั้น 
เกิดจากการท่ีบุคคลชื่นชอบและพอใจใสสิ่งต8างๆ จนกลายมาเป�นความหลงใหล และความคลั่งไคล	ท่ีมี
ต8อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงมักเป�นวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) 
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ทฤษฎีเก่ียวกับการมีตัวตน 

 1. ความต�องการของมนุษยB5 
นักจิตวิเคราะห�  คาร�เรน ฮอร�เนย�  (1885 – 1952) ได	อธิบายว8ามนุษย�มีความต	องการดังนี้

   - ความต	องการใฝ4สัมพันธ�และการยอมรับยกย8อง  
  - ความต	องการท่ีไม8แยกแยะ การท่ีทําให	ผู	อ่ืนพอใจและให	เขายอมรับตนเอง 
  - ความต	องการจํากัดตนเองในวงแคบ ให	มีคนคอยสั่ง  
  - ความต	องการอํานาจ ท่ีจะควบคุม 
  - ความต	องการมีอิทธิพลเหนือผู	อ่ืน  
  - ความต	องการการยอมรับทางสังคม ความภาคภูมิใจ  
  - ความต	องการได	รับการชื่นชมโดยส8วนตัว ต	องการเป�นคนสําคัญ มีค8า  
  - ความต	องการความสําเร็จ ต	องการเป�นท่ี 1  
  - ความต	องการความเป�นอิสระ  
  - ความต	องการความสมบูรณ�สุด  
คาร�เรน ฮอร�เนย�  เสนอว8ามนุษย�แบ8งออกได	เป�นสามประเภท ตามพ้ืนฐานของความวิตก

กังวลและอาการทางจิตประสาทของมนุษย� ซ่ึงสามารถจัดกลุ8มได	 3 กลุ8มดังนี้ 
1.) การเข	าหาคน (พวกยอมคน)  
2.) การพุ8งเข	าใส8คน (พวกก	าวร	าว)  
3.) การหลีกหนีคน (พวกใจลอย)  
ฮอร�เนย�ได	อธิบายทฤษฏีตัวตนว8ามีความสําคัญในการท่ีบุคคลจะมีชีวิตท่ีราบรื่น มีความสุข 

หรือมีความวิตกกังวล นั้นปcจจัยสําคัญคือ การรับรู	ตนเอง “ตัวตน”หมายถึง สาระหลักท่ีสําคัญของ
การมีชีวิต เป�นสาระหลักสําคัญหรือเป�นแก8น ของศักยภาพของบุคคล หากบุคคลอยู8ดีมีสุข ชีวิตมี
ความสุข บุคคลนั้น จะมี มโนภาพ ความรับรู	และเข	าใจ ว8าเขาเป�นใคร อย8างถูกต	องตรงกับท่ีเขาเป�น
จริง ๆ ก็จะเป�นอิสระใน การตระหนักรู	 เก่ียวกับ ศักยภาพและความสามารถของตน 

 
  

 
 

5Novabizz[นามแฝง]. ทฤษฎีตัวตน. เข	าถึงเม่ือ 22 กุมภาพันธ� 2557 เข	าถึงได	จาก 
http://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Theory_Karen_Horney.htm 

6จิตชญา กรสันเทียะ.ทฤษฏีตัวตน. เข	าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ� 2557 เข	าถึงได	จาก 
http://library.vu.ac.th/km/?p=357 
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2. ตัวตนแบบต6างๆของมนุษยB6 
     นักจิตวิทยากลุ8มมนุษยนิยม (Humanistic Psychology) คาร�ล แรนซัม โรเจอร�ส (1902-
1987) ผู	ศึกษาบุคลิกภาพของมนุษย�จากส8วนท่ีเป�นประสบการณ�เฉพาะตัวของบุคคลซ่ึงรวมความรู	สึก 

และเจตคติของบุคคล ต8อโลก ต8อชีวิต ต8อตนเอง และต8อสังคมแวดล	อมโดยมุ8งให	ความสําคัญท่ีตัวเอง 
และความเป�นตัวของตัวเองของบุคคลนั้น (I หรือ Me หรือ Self ) ทฤษฎีของโรเจอร�สจึงมีชื่อว8า 
ทฤษฎีตัวตน (Self Teory) ซ่ึงอธิบายว8ามนุษย�ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ คือ 

      2.1 ตนท่ีตนมองเห็น (Perceived Self หรือ Self Concept) 
           ท่ีตนมองเห็น คือ ภาพของตนท่ีเห็นตนเองว8า ตนเป�นคนอย8างไร คือใคร มีความรู	 

ความสามารถ ลักษณะเฉพาะตนอย8างไร โดยท่ัวไปบุคคลรับรู	 มองเห็นตนเองหลายแง8หลายมุม อาจ
ไม8ตรงกับข	อเท็จจริง หรือภาพท่ีคนอ่ืนเห็น เช8น คนท่ีชอบเอารัดเอาเปรียบผู	อ่ืน อาจไม8นึกเลยว8า
ตนเองเป�นบุคคลประเภทนั้น 

      2.2 ตนตามท่ีเปFนจริง (Real Self) 
            ตนตามท่ีเป�นจริง คือ ลักษณะตัวตนท่ีเป�นไปตามข	อเท็จจริง บ8อยครั้งท่ีตนเองมอง

ไม8เห็น ข	อเท็จจริงของตน เพราะเป�นกรณีท่ีทําให	รู	สึกเสียใจ เศร	าใจ ไม8เทียมหน	าเทียมตากับบุคคล
อ่ืนๆ รู	สึกผิดเป�นบาป เป�นต	น 

      2.3 ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) 
           ตนตามอุดมคติ คือ ตัวตนท่ีอยากมี อยากเป�น แต8ยังไม8มี ไม8เป�นในสภาวะปcจจุบัน 

เช8น นาย ก. เป�นคนขับรถรับจ	าง แต8นึกฝcนอยากจะเป�นเศรษฐีมีคนขับรถให	นั่ง นางสาว ข. เป�นคน
ชอบเห็นเห็นแก8ตัว แต8นึกอยากเป�นคนเก8งของสังคม เข	าคนง8าย เป�นต	น 
 
ทฤษฏีโรคจิตเภท (Schizophrenia)7  

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป�นความผิดปกติท่ียังไม8ทราบสาเหตุแน8ชัด ผู	ป4วยส8วนใหญ8
เริ่มมีอาการในช8วงวัยรุ8น เม่ือเป�นแล	วมักไม8หายขาด ส8วนใหญ8มีอาการกําเริบเป�นช8วง ๆ โดยมีอาการ
หลงเหลืออยู8บ	างในระหว8างนั้น อาการในช8วงกําเริบจะเป�นกลุ8มอาการด	านบวก เช8น ประสาทหลอน 
หลงผิด และในระยะหลังส8วนใหญ8มีกลุ8มอาการด	านลบ เช8น พูดน	อย เฉ่ือยชา แยกตนเอง 
 
 
 

7มาโนช หล8อตระกูล. โรคจิตเภท. เข	าถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ� 2557 เข	าถึงได	จาก
http://www.ramamental.com/medicalstudent/generalpsyc/schizophrenia_article 
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 อาการแสดงของโรคจิตเภทอาจแบ8งออกเป�นสองกลุ8ม คือ กลุ8มอาการด	านบวก และกลุ8ม
อาการด	านลบ ดังต8อไปนี้ 

  1. กลุ6มอาการด�านบวก (Positive Symptoms) แสดงออกในด	านความผิดปกติของ
ความคิด การรับรู	 การติดต8อสื่อสาร และพฤติกรรม ซ่ึงแบ8งตามลักษณะอาการออกเป�น 2 ด	านใหญ8 

      1.1 Psychotic dimension ได	แก8 อาการหลงผิด และอาการประสาทหลอน 
           1.1.1 อาการหลงผิด (Delusion) ชนิดท่ีพบบ8อย ได	แก8 persecutory delusion,  

delusion of reference รวมท้ังอาการหลงผิดท่ีจัดอยู8ในกลุ8มอาการหลักของ Schneider ส8วน
อาการหลงผิดอ่ืน ๆ ท่ีพบบ	าง เช8น somatic delusion, religious delusion หรือ grandiose 
delusion เป�นต	น อาการหลงผิดท่ีมีน้ําหนักในการวินิจฉัย ได	แก8 bizarre delusion ซ่ึงเป�นอาการ
หลงผิดท่ีมีลักษณะแปลก ฟcงไม8เข	าใจ หรือเป�นไปไม8ได	เลย อาการหลงผิดท่ีจัดอยู8ในกลุ8มอาการหลัก
ของ Schneider จัดว8าเป�น bizarre delusion 

          1.1.2 อาการประสาทหลอน (Hallucination) ท่ีพบบ8อยเป�น auditory 
hallucination อาจเป�นเสียงคนพูดกันเรื่องของผู	ป4วย เสียงคอยวิจารณ�ตัวผู	ป4วย หรือสั่งให	ทําตาม 
นอกจากนี้อาจเป�นเสียงอ่ืน ๆ ท่ีไม8มีความหมาย อาการประสาทหลอนชนิดอ่ืนอาจพบได	บ	างเช8น 
tactile หรือ somatic hallucination อาการประสาทหลอนท่ีมีน้ําหนักในการวินิจฉัยได	แก8 
auditory hallucination ท่ีจัดอยู8ในกลุ8มอาการหลักของ Schneider 

      1.2 Disorganization dimension ได	แก8 disorganized behavior และ 
disorganized speech 

            1.2.1 Disorganized speech ผู	ป4วยไม8สามารถรวบรวมความคิดให	เป�นไปใน
แนวทางเดียวกันได	ตลอด ซ่ึงจะแสดงออกมาให	เห็นโดยผ8านทางการพูดสนทนา อาการท่ีแสดงออกนี้
ต	องเป�นมากจนไม8สามารถสื่อสารกับผู	 อ่ืนได	อย8างมีประสิทธิภาพ ตัวอย8างอาการเช8น loose 
associations, incoherent speech, หรือ tangentiality เป�นต	น 

           1.2.2 Disorganized behavior เป�นพฤติกรรมท่ีผิดไปจากปกติอย8างมาก ผู	ป4วย
แต8งตัวสกปรก แปลก เช8น สวมเสื้อหลายตัวท้ังท่ีอากาศร	อนจัด บางคนปcสสาวะกลางท่ีสาธารณะ 
บางคนจู8 ๆ ก็ร	องตะโกนโดยท่ีไม8มีเรื่องอะไรมากระตุ	น 

2. กลุ6มอาการด�านลบ (Negative Symptoms) เป�นภาวะท่ีขาดในสิ่งท่ีคนท่ัว ๆ ไปควรมี 
เช8น ในด	านความรู	สึก ความต	องการในสิ่งต8าง ๆ อาการเหล8านี้ได	แก8 

    2.1 Alogia พูดน	อย เนื้อหาท่ีพูดมีน	อย ใช	เวลานานกว8าจะตอบ 
    2.2 Affective flattening การแสดงออกทางด	านอารมณ�ลดลงมาก หน	าตาเฉยเมย ไม8

ค8อยสบตา แม	ว8าบางครั้งอาจยิ้มหรือมีอารมณ�ดีบ	าง แต8โดยรวมแล	วการแสดงออกของอารมณ�จะ
ลดลงมาก 
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    2.3 Avolition ขาดความกระตือรือร	น เฉ่ือยชาลง ไม8สนใจเรื่องการแต8งกาย ผู	ป4วยอาจ
นั่งอยู8เฉย ๆ ท้ังวันโดยไม8ทําอะไร 

    2.4 Asociality เก็บตัว เฉย ๆ ไม8ค8อยแสดงออก หรือไม8มีกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 
ในระยะอาการกําเริบ อาการสําคัญส8วนใหญ8จะเป�นอาการในกลุ8มอาการด	านบวก ส8วนกลุ8ม

อาการด	านลบนั้นมักพบในระยะหลังของโรค และไม8ค8อยตอบสนองต8อการรักษาด	วยยาเหมือนกลุ8ม
อาการด	านบวก 

 
3. ป3จจัยเหตุของโรคจิตเภท  เกิดได	จากหลายปcจจัย ดังนี้ 
    3.1 ป3จจัยด�านพันธุกรรม (Genetic factors) ได	มีการศึกษาด	านพันธุกรรมของบุคคลท่ี

ป4วยเป�นโรคจิตเภท พบว8ามีการถ8ายทอดทางพันธุกรรม ในกลุ8มผู	ท่ีมีญาติพ่ีน	องป4วยด	วยโรคจิตเภทมี
อัตราการเกิดโรคจิตเภทร	อยละ 10-16 และจากการศึกษาในฝาแฝดไข8ใบเดียวกันพบอัตราการเกิด
โรคร	อยละ 35-58 ฝาแฝดไข8คนละใบมีอัตราการเกิดโรคร	อยละ 16 (Wilson and Kneisl, 1996) 

   3.2 ป3จจัยด�านชีววิทยา (Biological factors) มีการศึกษาพบว8า ผู	ป4วยจิตเภท มี
ความสัมพันธ�กับ dopamine ในสมอง โดยมีข	อค	นพบดังนี้ 

         3.2.1 ผู	ป4วยจิตเภท มีปริมาณสาร dopamine ในสมองมากเกินไป 
         3.2.2 มีจํานวน post synaptic recepter มากเกินปกติ 

               3.2.3 มีความไม8สมดุลระหว8าง excitatory action ของ acetylcholine กับ
inhibitory action ของ dopamine และ Gamma -amino butyric acid นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
ค	นพบว8า ในผู	ป4วยจิตเภทเรื้อรัง มีระดับ monoamine oxidase ตํ่าใน blood platelet แต8ไม8เป�นท่ี
ยืนยันแน8ชัด 

จากการศึกษาค	นคว	าด	านกายวิภาคของผู	ป4วยจิตเภทด	วย CT scan บางรายพบว8ามีการ
ขยายของ lateral ventricles บางรายพบว8ามีปริมาณของ salcal fluid volume เพ่ิมข้ึน บางราย
พบว8ามีการฝ4อของ anterior vermis ของ cerebellum ซ่ึงยังไม8มีการยืนยันท่ีแน8นอน เหมือนโรค
ทางกายอ่ืนๆ 

 
4. ป3จจัยด�านจิตใจ (Psychological factors) 
    4.1 ความผิดปกติจากพัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลในวัยเด็ก โดยเฉพาะในขวบ

ป�แรก มีผลให	เกิดพยาธิสภาพส8วนท่ีทําหน	าท่ีในการปรับตัว การควบคุมพฤติกรรม และการมี
สัมพันธภาพกับผู	อ่ืน โดยเฉพาะพัฒนาการ ด	าน ภาษา สติปcญญา การคิด ความจํา การตัดสินใจ 
ความสนใจ และการรับรู	 
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   4.2 ผู�ป[วยอาจมีการรับรู� และไวต6อความเครียดมากกว6าปกติ และสามารถตอบสนองต8อ
ความเครียดได	ไม8ดี 

    4.3 ผู�ป[วยมีความขัดแย�งในจิตใจ ท่ีเกิดจากสัญชาตญาณธรรมชาติมีมากและไม8สามารถ
ควบคุมได	 ขาดสํานึกในการควบคุมตนเอง และความรู	สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี ชอบเอาชนะ และขัดแย	งกับ
ผู	อ่ืน เกิดความคับข	องใจ ไม8แน8ใจ (ambivalence) 

5. ป3จจัยด�านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural factors) 
จากการศึกษาพบว8า สภาพแวดล	อมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต8อการป4วยเป�นโรคจิต

เภท ก็คือประชากรท่ีมีฐานะยากจนป4วยเป�นโรคจิตเภทมากกว8าประชากรท่ีมีฐานะดี ประชากรท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าต	องเผชิญกับสภาวะเครียดมากกว8าประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง 

นอกจากนี้ยังมีรายงานพบว8า เด็กท่ีป4วยเป�นโรคจิตเภท มีบิดามารดาท่ีมีความขัดแย	งกัน 
พยายามดึงเด็กมาเป�นพวกของตน ในท่ีสุดเด็กเกิดความลังเลไม8แน8ใจ (ambivalence) ซ่ึงเป�นอาการ
สําคัญของโรคจิตเภท หรือบิดามารดาท่ีเลี้ยงลูกแบบปกปhองมากเกินไป เด็กไม8สามารถพัฒนาบุคลิก
ของตนได	เหมาะสม 

6. เกณฑBการจําแนกโรคจิตเภท 
ตามเกณฑ�การจําแนกโรคทางจิตเวชของสมาคมจิตแพทย�อเมริกัน (DSM-IV) พิจารณา

ตามเกณฑ�อาการและอาการของโรคจิตเภท จะเน	นท่ีความรับผิดชอบในหน	าท่ีการงาน การสังคม 
ระยะเวลาการเกิดอาการ ดังนี้ 

   6.1 ลักษณะอาการ (Characteristic Symtoms) ผู	ป4วยต	องม่ีอาการอย8างน	อย 2 อาการ
ข้ึนไป และมีอาการเด8นชัดมาเป�นเวลา 1 เดือน โดยมีอาการดังนี้ 

         6.1.1 อาการหลงผิด (Delusion) มีอาการหลงผิด โดยท่ีไม8เป�นจริง เช8น หลงผิดคิดว8า 
ผู	อ่ืนปองร	าย คิดว8าตนเป�นผู	วิเศษ หรือมีอํานาจเหนือธรรมชาติ 

         6.1.2 อาการประสาทหลอน (Hallucination) มีอาการประสาทหลอน เป�นการรับรู	
โดยทางประสาทท้ังห	า โดยไม8มีสิ่งมากระตุ	นจากภายนอก เช8น หูแว8ว ได	ยิน เสียงคนมาเรียก เป�นต	น 

         6.1.3 อาการด	านการพูด พูดคนเดียว เนื้อหาไม8สัมพันธ�กัน ไม8เป�นเรื่องราวต8อเนื่อง 
สร	างคําข้ึนเอง โดยท่ีคนอ่ืนไม8เข	าใจพฤติกรรมแปลกๆ ทําอะไรท่ีแตกต8างจากคนปกติ เช8น นั่งในท8า
หนึ่งท8าใดนานๆ 

         6.1.4 ปฏิเสธ อารมณ�เฉยเมย ราบเรียบ ไม8พูด 
  6.2 การสังคม ขาดความรับผิดชอบด	านหน	าท่ี การงาน และสัมพันธภาพกับผู	อ่ืน แยกตัว

อยู8คนเดียว ไม8สนใจสุขอนามัย 
  6.3 ระยะเวลาท่ีมีอาการ อาการจะมีอยู6ต6อเนื่องเปFนเวลาอย6างน�อย 6 เดือน 
  6.4 อาการท่ีเกิดไม6ใช6ภาวะผิดปกติทางอารมณB 
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  6.5 อาการท่ีเกิดไม6ใช6เกิดจากการได�รับสารเคมีหรือได�รับยาตัวอ่ืน 
  6.6 อาการมีความสัมพันธBกับประวัติความผิดปกติด�านพัฒนาการในวัยเด็ก เช8น มี

ประวัติออติสติก (Autistic Disorder) 
 
7. ชนิดของโรคจิตเภท 

องค�การอนามัยโลก (ICD-10) ได	จําแนกโรคจิตเภทออกเป�น 9 ประเภทดังนี้ 
    7.1 โรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง (Paranoid Schizophrenia) เป�นโรคจิตเภท ชนิดท่ี

พบมากท่ีสุด ผู	ป4วยจะมีอาการหวาดระแวง หลงผิด มีอาการโกรธง8าย ก	าวร	าว ชอบทะเลาะวิวาทกับ
ผู	อ่ืน ผู	ป4วยประเภทนี้ การดําเนินชีวิตไม8ค8อยเปลี่ยนแปลงมากนัก อาการค8อนข	างคงท่ี การพยากรณ�
โรคมักจะดีกว8าโรคจิตเภทชนิดอ่ืนๆ 

    7.2 โรคจิตเภทชนิดเฮบีฟรีนิก (Hebephrenic Schizophrenia) เป�นโรคจิตเภทชนิดท่ี
พบในวัยหนุ8มสาวระหว8าง 15-25 ป� อาการเปลี่ยนแปลงอย8างรวดเร็ว ผู	ป4วยจะมีอาการของความคิด 
และคําพูดไม8สอดคล	องกัน (incoherence) อารมณ�เฉยเมย ไม8สอดคล	องกับเหตุการณ�ผู	ป4วยพวกนี้
เริ่มมีอาการต้ังแต8อายุยังน	อย และเกิดข้ึนช	าๆ ผู	ป4วยมักมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ อย8างมากมา
ก8อน เม่ือเป�นเรื้อรังมักไม8ค8อยหาย และเป�นภาระของสังคม 

    7.3. โรคจิตเภทชนิดคาทาโทนิค (Catatoni Schizophrenia) ผู	ป4วยมีอาการสําคัญ คือ 
มีความผิดปกติท่ีพฤติกรรมการเคลื่อนไหว อาจเป�นได	ท้ังแบบ เฉยท่ือ (stupor) ปฏิเสธต8อต	าน 
(negativism) ยืนกราน (rigidity) หรือต่ืนเต	น วุ8นวาย (excitement) 

    7.4  โรคจิตเภทชนิดเรื้อรังท่ีมีอาการหลงเหลือ (Residual Schizophrenia) ผู	ป4วยโรค
จิตเภท ชนิดนี้ จะเคยเป�นโรคจิตเภทชนิดใดชนิดหนึ่งมาก8อนแล	ว อาการดีข้ึน แต8ยังมีอาการบางอย8าง
หลงเหลืออยู8 มีพฤติกรรมเคลื่อนไหวช	า คิดช	า ชอบนั่งแยกตัวอยู8คนเดียว สีหน	าเฉยเมย ขาดความคิด
ริเริ่ม มักคิดและพูดอะไรแปลกๆ ไม8มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน มักกลายเป�นผู	ป4วยเรื้อรัง 

   7.5 โรคจิตเภทชนิดจําแนกไม6ได� (Undifferentiated Schizophrenia) ผู	ป4วยประเภทนี้ 
มีอาการของโรคจิตเภทไม8ชัดเจน ไม8สามารถจําแนกประเภทอ่ืนๆ ได	 มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน 
ความคิดไม8ปะติดปะต8อกัน 

   7.6 โรจิตเภทชนิดเศร�าภายหลัง (Post-Schizophrenic Depression) เป�นภาวะซึมเศร	า 
ท่ีเกิดหลังจากป4วยด	วยโรคจิตเภท มีอาการซึมเศร	าร8วมกับอาการแยกตัวไม8สังคมกับใคร 

   7.7 โรคจิตเภทชนิดพฤติกรรมเส่ือมถอย (Simple Schizophrenia) ผู	ป4วยมีพฤติกรรม
เสื่อมถอยโดยเริ่มมาเรื่อยๆ ต้ังแต8เริ่มจนมีอาการชัดเจน 

   7.8 โรคจิตเภทชนิดอ่ืนๆ (Other Schizophrenia) เป�นโรคจิตเภทชนิดท่ีไม8เข	าเกณฑ�
ใดๆ ท่ีกล8าวมาข	างต	น 
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   7.9 โรคจิตเภทชนิดท่ีไม6สามารถระบุได� (Unspecified Schizophrenia) เป�นโรคจิตเภท
ท่ีไม8สามารถระบุประเภทได	 

 
8. การบําบัดรักษาโรคทางจิตเภท มีดังนี้ 
   8.1 จิตบําบัด (Psychotherapy) อาจดําเนินการท้ังรายบุคคล เป�นกลุ8ม หรือ ครอบครัว

ตามความเหมาะสม 
   8.2 การใช�สัมพันธภาพและส่ิงแวดล�อมเพ่ือการบําบัด (Relationship and Milieu 

Therapy) เน	นท่ีการติดต8อสื่อสาร การใช	สัมพันธภาพ และจัดสิ่งแวดล	อมท่ีเหมาะสม ลดภาวะเครียด 
และพัฒนาความสามารถในการปรับตัวรายบุคคล 

   8.3 การรักษาด�วยยา (Chemotherapy) การรักษาด	วยยา เช8น ยา Antipsychotic 
druge, Antiparkinson agents อาจต	องเตรียมไว	เพ่ือลดอาการ extrapyramidal side effect ของ 
psychotropic drug 

   8.4 การรักษาทางกายหรือการรักษาด�วยไฟฟfา (Somatic Therapy) ใช	ในรายท่ีรุนแรง 
หรือผู	ป4วยรายท่ีใช	ยาไม8ได	ผล อาจต	องรักษาด	วยไฟฟhา (ECT) 

   8.5 การรักษาด�วยการทําพฤติกรรมบําบัด (Behavior Therapy) เป�นการรักษาด	วยการ
ปรับพฤติกรรม การใช	ทฤษฎีการเรียนรู	 การเสริมแรง การให	รางวัล การลงโทษ และการดูรูปแบบท่ี
เหมาะสม มาใช	ในการแก	ไขพฤติกรรมท่ีไม8เหมาะสม และเสริมสร	างพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

 
9. การพยาบาลผู�ป[วยโรคจิตเภท 

การพยาบาลโดยใช	กระบวนการพยาบาล ซ่ึงประกอบด	วย 5 ข้ันตอนดังนี้ 
    9.1 การประเมินสภาพป3ญหา 

เน	นการศึกษา การค	นหาสภาพปcญหาของผู	ป4วยเพ่ือการวิเคราะห�ระดับของ
พฤติกรรมและสาเหตุของพฤติกรรม ต	องรวบรวมข	อมูลเก่ียวกับผู	ป4วยทุกด	านท่ีจะนําไปสู8การวาง
แผนการพยาบาลอย8างครอบคลุม 

         9.1.1 การประเมินสภาพด	านร8างกาย ประเมินบุคลิกภาพ การแต8งกาย ความสะอาด 
การดูแล และเอาใจใส8ต8อสุขภาพตนเอง รวมถึงการรับประทานอาหาร ผู	ป4วยปฏิเสธอาหารหรือไม8 
ได	รับสารอาหารและน้ําอย8างเพียงพอหรือไม8 การพักผ8อนผู	ป4วยนอนหลับได	เพียงพอเพียงใด พยาบาล
ใช	ทางการสังเกตและการสัมภาษณ� และการตรวจสอบท่ัวไปเพ่ือดูสุขภาวะทางด	านร8างกาย 
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        9.1.2 การประเมินด	านการคิด ผู	ป4วยมีความผิดปกติระดับใด มีอาการหลงผิดประสาท
หลอนหรือไม8 มีความคิดว8าผู	อ่ืนปองร	ายหรือไม8 มีระดับความรุนแรงเพียงใด ต	องได	รับการช8วยเหลือ
เร8งด8วน และระมัดระวังเป�นพิเศษเพียงใด 

        9.1.3 การรับรู	ของผู	ป4วย ผู	ป4วยมีระดับการรับรู	เพียงใด มีอาการประสาทหลอนเกิดข้ึน
บ	างไหม และเกิดข้ึนตอนใด มีการตอบสนองอย8างไร เพ่ือกําหนดแนวทางการช8วยเหลือผู	ป4วยได	อย8าง
เหมาะสม 

        9.1.4 พฤติกรรมของผู	ป4วย ผู	ป4วยแสดงออกต8ออาการทางจิตอย8างไร ส8วนใหญ8มักมี
อาการย้ําคิดย้ําทํา มีอาการไม8แน8ใจ ไม8อยู8นิ่ง รบกวนผู	อ่ืน มีพฤติกรรมกระสับกระส8ายจากอาการหลง
ผิด ประสาทหลอน ต	องได	รับความช8วยเหลือ 

        9.1.5 ด	านสัมพันธภาพ ผู	ป4วยแยกตัว ปฏิเสธการมีสัมพันธภาพกับผู	อ่ืนพยาบาลต	อง
ใช	เทคนิคในการสื่อสารสร	างสัมพันธภาพ และสร	างความไว	วางใจก8อนอย8าเร8�งรีบเพ่ือหาข	อมูลจาก
ผู	ป4วยเร็วไป อาจมีผลเสียในด	านความไว	วางใจ และทําให	ขาดความร8วมมือในการบําบัดข้ึนต8อไป 

 
   10. การวินิจฉัยการพยาบาล 

ข	อวินิจฉัยการพยาบาล ในผู	ป4วยจิตเภท ควรพิจารณาท้ังด	านสภาพทางร8างกาย 
ความคิด การรับรู	 พฤติกรรม และสัมพันธภาพ ลักษณะของข	อวินิจฉัยการพยาบาลในผู	ป4วยจิตเภท 
มักมีลักษณะดังนี้ 

       10.2.1 ร8างกายสกปรก ไม8สนใจดูแลสุขภาพอนามัยของตน 
       10.2.2 ขาดอาหารและน้ํา เนื่องจากปฏิเสธอาหารและระแวงว8ามียาพิษในอาหาร 
       10.2.3 เสี่ยงต8ออันตรายจากอุบัติเหตุ จากการพยายามหนีจากอาการหลงผิดและ

ประสาทหลอน 
       10.2.4 พฤติกรรมถดถอยเนื่องจากการรับรู	เสีย 
       10.2.5 แยกตัว เนื่องจากไม8ม่ันใจการมีสัมพันธภาพกับผู	อ่ืน 
       10.2.6 ไม8สามารถสื่อสารได	ดีเนื่องจากการรับรู	บกพร8อง 
       10.2.7 สับสนวุ8นวายจากอาการหลงผิดและประสาทหลอน 
   .  
11. การวางแผนระยะส้ันและระยะยาว เน�นหลักการดังนี้ 
     11.1 การวางแผนระยะส้ัน เน	นการช8วยเหลือในช8วงแรก โดยเฉพาะการดูแลผู	ป4วยใน

ระยะท่ีมีอาการ จําเป�นต	องได	รับการดูแลจากพยาบาลโดยตรงในปcญหาต8างๆ ดังนี้ 
    - การดูแลความปลอดภัย ให	ผู	ป4วยได	รับความปลอดภัย โดยเฉพาะการระวัง 
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เรื่องอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากภาวะหลงผิด ประสาทหลอน อาจทําให	ผู	ป4วยรู	สึกหวาดกลัวจนมีพฤติกรรม
รุนแรง 

  - การดูแลสภาพร6างกาย  ให	ผู	ป4วยได	รับ  อาหาร  น้ําด่ืม การพักผ8อน  หลับนอน  
และสุขอนามัยท่ีดี   เนื่องจากผู	ป4วยมักจะหมกมุ8นกับเรื่องของตนเองจนขาดความสนใจในเรื่องเหล8านี้ 

  - การดูแลด�านการบําบัดทางชีวภาพ    ให	ผู	ป4วยได	รับยาอย8างถูกต	องและปลอด 
ภัยสังเกตและระมัดระวังอาการท่ีอาจเกิดจากฤทธิ์ข	างเคียงของยา 

  - ผู�ป[วยท่ีได�รับการบําบัดด�วยไฟฟfา (ECT)   ต	องกําหนดแผนการพยาบาลท่ีเน	น 
การดูแลท้ังร8างกายและจิตใจ รวมถึงการฟ��นฟูสภาพ และการปhองกันอันตรายจากพฤติกรรมต8อต	าน
และภาวะสับสนมึนงง 

  - การพัฒนาทักษะสัมพันธภาพระหว6างบุคคลและกลุ6ม     โดยการสร	างสัมพันธ 
ภาพด	วยความเข	าใจ ไว	วางใจ และสนับสนุนผู	ป4วยให	เรียนรู	ประโยชน�และทักษะของการมี
สัมพันธภาพกับผู	อ่ืน ท้ังรายบุคคลและเป�นกลุ8ม 

  - พัฒนาการปรับตัว การมองตน และมองโลกในทางท่ีดี 
       11.2 การวางแผนระยะยาว เป�นการกําหนดแผนการพยาบาลท่ีเน	นการดูแลระยะ

ยาว และต8อเนื่อง โดยครอบคลุมถึงเปhาหมายและการดําเนินชีวิตระยะยาวในอนาคต ซ่ึงประกอบด	วย
แผนท่ีควรดําเนินการดังนี้ 

   - การดูแลตนเองด�านสุขภาพ  และการบําบัดอย8างต8อเนื่อง  เน	นการใช	ยาอย8าง 
ถูกต	อง เน	นการรับประทานอาหาร การมีกิจกรรมต8างๆ โดยเน	นการมีส8วนร8วมของท้ังผู	ป4วย 
ครอบครัวและผู	ดูแลท่ีบ	าน 

  - การกําหนดแผนการดําเนินชีวิต  ในครอบครัวและในสังคมอย8างเหมาะสม 
  - การใช�แหล6งบริการด�านสุขภาพจิต และจิตเวชในชุมชน และหน6วยงานใกล�

บ�าน เช8น ศูนย�บริการสุขภาพจิตเขตต8างๆ 
      11.3 กําหนดวัตถุประสงคBการพยาบาล ทุกแผนการพยาบาล ควรระบุเปhาหมาย หรือ

วัตถุประสงค�ในการดูแลไว	ในลักษณะของพฤติกรรมท่ีต	องการให	เกิดข้ึน และสามารถเป�นไปได	จริง 
โดยเน	นท่ีความสอดคล	องกับข	อวินิจฉัยการพยาบาล 

12. การปฏิบัติการพยาบาล 
     ปฏิบัติตามแผนการพยาบาล โดยพิจารณาปรับตามความเหมาะสม ใช	เทคนิคการ

พยาบาลดังนี้ 
      12.1 เสริมสร	างสัมพันธภาพ และความไว	วางใจ 
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     12.2 ลดความวิตกกังวล ด	วยการยอมรับ เสนอแนะและส8งเสริมการเผชิญปcญหาท่ี
เหมาะสม 

     12.3 รักษาสมดุลด	านชีววิทยา 
     12.4 ใช	ความคงเส	นคงวา และชัดเจนในการติดต8อสื่อสาร 
     12.5 ใช	หลักสัมพันธภาพเพ่ือการบําบัด 
     12.6 นําผู	ป4วยเข	าสู8ความเป�นจริง โดยการจัดให	มีกิจกรรมบําบัดท่ีเหมาะสม 
     12.7 ระมัดระวังอันตรายท่ีจะเกิดกับผู	ป4วย และผู	ท่ีอยู8ข	างเคียง ในช8วงท่ีผู	ป4วยมีอาการ

รุนแรง 
13. การประเมินผล 

ในการประเมินผลการพยาบาลผู	ป4วยจิตเภทนั้น พยาบาลนําข	อมูลของผู	ป4วยท่ีประเมิน
ได	ต้ังแต8เริ่มต	น จนหลังให	การพยาบาลเสร็จสิ้นแล	ว เปรียบเทียบกับเกณฑ�การประเมินผล ผลการ
ประเมินท่ีควรพิจารณามีดังนี้ 

    13.1 ผู	ป4วยมีความปลอดภัยจากอันตราย และอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในภาวะไม8 รู	สติ 
    13.2 ผู	ป4วยได	รับการดูแลอย8างมีประสิทธิภาพในการบําบัดด	วยยา และการบําบัดทางชีวะ

ภาพ 
    13.3 ผู	ป4วยมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนได	ดีข้ึน 
    13.4 ผู	ป4วยมีสัมพันธภาพกับครอบครัวดีข้ึน 
    13.5 ผู	ป4วยได	รับการเรียนรู	 และพัฒนาทักษะการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและสังคมดีข้ึน 
    13.6 ผู	ป4วยรับรู	และมุ8งม่ันในการปฏิบัติบทบาทของตนในครอบครัวดีข้ึน 
    13.7 ผู	ป4วยสามารถกลับไปทํางานได	ตามปกติ 
 

ทฤษฏีการถ6ายภาพ8 
การถ8ายภาพ  คือ  การบันทึกเหตุการณ�  ณ  จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยการเก็บสภาพแสง ณ  

เวลานั้นไว	บนวัตถุไวแสง ผ8านอุปกรณ�รับแสงท่ีเรียกว8ากล	องถ8ายรูป หลังจากนั้น จะสามารถเปลี่ยน
สภาพแสงเหล8านั้นกลับมาเป�นภาพได	อีกครั้งหนึ่ง ผ8านกระบวนการล	างอัดภาพ 

ในภาษาอังกฤษคําว8า การถ8ายภาพ คือ Photography (อ8านว8า โฟโตกราฟฟ�) มาจากการ
ผสมคํากรีกสองคํา คือ คําว8า phos ซ่ึงแปลว8า แสง กับคําว8า graphis ซ่ึงแปลว8า การเขียน เม่ือ
รวมกันแล	ว จึงมีความหมายตรงตัวว8า “การวาดภาพด	วยแสง” 

 
8Photop[นามแฝง].  ประวัติการถ8ายภาพ.  เข	าถึงเม่ือ  6 กุมภาพันธ�  2557  เข	าถึงได	จาก 

https://photop.wikispaces.com/ประวัติการถ8ายภาพ 
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         1. ประวัติความเปFนมา  
ในท่ีสุดในศตวรรษท่ี 19 มนุษย�ก็ประสบความสําเร็จในการคิดค	นกระบวนการสร	างภาพ

จากผลของการทดลองของนักวิทยาศาสตร�ท่ีได	พัฒนาความรู	จากศาสตร� 2 สาขา คือ สาขาฟkสิกส� 
ได	แก8เรื่องของแสงและกล	องถ8ายภาพ และสาขาเคมี ในส8วนท่ีเก่ียวกับฟkล�มสารไวแสงและน้ํายาสร	าง
ภาพ 

 การถ8ายภาพเป�นการรวมหลักการท่ีสําคัญ 2 ประการเข	าด	วยกันคือการทําให	เกิดภาจําลอง 
ของวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งให	ปรากฏบนฉากรองรับได	และการใช	สื่อกลาง ในการบันทึกภาพจําลองของวัตถุ
นั้น ให	ปรากฏอยู8ได	อย8างคงทนถาวร 

ในหลักการข	อแรก คือการทําให	เกิดภาพจําลองของวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งให	ปรากฏบนฉากรองรับ
ได	นั้น อริสโตเติล (Aristotle) นักวิทยาศาสตร�ชาวกรีก ได	บันทึกไว	เป�นครั้งแรกเม่ือ 400 ป�ก8อน
คริสต�ศักราชว8า ถ	าเราปล8อยให	ลําแสงผ8านเข	าไปทางช8องเล็กๆในห	องมืด แล	วถือกระดาษขาวให	ห8าง
จากช8องรับแสงประมาณ 15 ซ.ม. จะปรากฏภาพบนกระดาษมีลักษณะเป�นภาพจริงหัวกลับ แต8เป�น
ภาพท่ีไม8ชัดเจนนัก จากหลักการนี้ต8อมาได	มีการประดิษฐ�เป�นกล	อง ออบสคิวรา (Camera Obscura) 
ซ่ึงเป�นภาษาลาติน แปลว8าห	องมืด นักปราชญ�ชาวอาหรับชื่อ อัลฮาเซน (Alhazen) ได	บรรยายรูปร8าง
ลักษณะของกล	องออบสคิวราไว	ก8อนป� ค.ศ.1039 ว8ามีลักษณะเป�นห	องมืดท่ีมีรูเล็กๆท่ีฝาข	างหนึ่งเม่ือ 
แสงเดินทางผ8านรูเล็กๆ นี้แล	ว สามารถทําให	เกิดภาพจริงหัวกลับบนฝาผนังด	านตรงข	ามได	 

หลังจากท่ีนักวิทยาศาสตร�สาขาฟkสิกส�ได	พัฒนากล	องออบสคิวราจนสมบูรณ�แบบในต	น
ศตวรรษท่ี 17 แล	ว นักวิทยาศาสตร�สาขาเคมีก็ได	คิดค	นสื่อกลางในการบันทึกภาพจําลองของวัตถุ
ต8างๆ ให	ปรากฏอยู8ได	อย8างคงทนถาวร  

วิวัฒนาการของวัสดุไวแสงควบคู8มากับกล	องถ8ายภาพ แม	ว8าในยุคแรกๆ กล	องถ8ายภาพจะมี
ลักษณะเป�นกล8องไม	สี่เหลี่ยมไม8ประณีตนัก ต8อมาก็ได	พัฒนามาเป�นไม	สักและไม	มะฮ�อกกานี อุปกรณ� 
กลไกประกอบอ่ืนๆ ก็ทําด	วยทองเหลือง ดูสวยงามข้ึน ในการใช	งาน เช8น การมองภาพ และการปรับ
ความคมชัดก็ใช	ได	สะดวกยิ่งข้ึน ระบบชัตเตอร�ควบคุมปริมาณแสงก็สามารถทํางานได	ถูกต	องแม8นยํา 
มีการปรับปรุง ให	ฟkล�มมีความไวแสงสูงข้ึนและมีขนาดเล็กลง ในป� ค.ศ. 1925 บริษัท อี.ไลซ� (E.Leiz) 
ประเทศเยอรมัน ได	ผลิตกล	องไลก	า 1(Leica 1) ซ่ึงเป�นกล	องท่ีใช	กับฟkล�มขนาด 35 มม. ท่ีสมบูรณ�
เป�นตัวแรก 

ขณะเดียวกันกับท่ีมีการผลิตกล	องออกจําหน8ายอย8างแพร8หลาย เลนส�ท่ีนํามาใช	กับกล	องก็มี
การพัฒนาควบคู8มาโดยลําดับ เริ่มจากยุคแรกๆ ท่ีกล	องใช	เพลทเคลือบสารไวแสง จะใช	เลนส�แบบ
ง8ายๆ มีช8องรับแสงกว	างสุดเพียง f/16 จนในป� ค.ศ. 1940 การผลิตเลนส�ก็มีการพัฒนาข้ึน เลนส�หนึ่ง
ตัวอาจมีแก	วเลนส�หลายชั้น ทําหน	าท่ีได	มากข้ึน มีการเคลือบน้ํายาบนผิวหน	าของแก	วเลนส� ทําให	
เลนส�มีคุณภาพในการรับแสงมากข้ึน และยังช8วยลดแสงสะท	อนให	น	อยลง 
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  การมองภาพและการปรับความคมชัดของกล	องถ8ายภาพโดยใช	ระบบสะท	อนภาพ นับได	ว8า
เป�นการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญและเป�นต	นแบบในการผลิตกล	องในปcจจุบัน โดยในป� ค.ศ. 1860 โธมาส 
ซัทตัน (Thomas Sutton) ช8างภาพชาวอังกฤษ ใช	กระจกเงาช8วยในการสะท	อนภาพให	ปรากฏบนจอ
มองภาพ และได	พัฒนาแนวคิดใช	ปริซึมห	าเหลี่ยม (Pentaprism) ทําหน	าท่ีสะท	อนภาพให	เห็นตาม
ความเป�นจริงได	ในระดับสายตา กล	องแบบสะท	อนเลนส�เด่ียวขนาด 35 มม. กล	องแรก แนะนําในป� 
ค.ศ. 1937 คือกล	อง คิเน8 เอ็กแซกต	า (Kine Exacta) และกล	องท่ีใช	กับฟkล�มขนาด 2 นิ้ว แนะนําครั้ง
แรกในป� ค.ศ. 1950 คือกล	อง ฮาสเซลแบลด (Hasselblad) ซ่ึงเป�นจุดเริ่มต	นของการผลิตกล	อง แบบ
สะท	อนเลนส�เด่ียว (Single Lens Refles - SLR) จนเป�นท่ีนิยมใช	กันอย8างแพร8หลายท่ัวโลกใน
ปcจจุบันวิธีการทําสําเนาภาพ 

สรุปสั้นๆ คือ การถ8ายภาพคือ การวาดภาพด	วยแสง ซ่ึงเชื่อมโยงกับตัวละครในภาพยนตร�สั้น 
กล8าวคือ พระเอกมีอาชีพช8างภาพข8าวอาชญากรรม และนางเอก ท่ีมีความรักในการวาดรูปก8อนท่ีนาง
เธอจะตัดสินใจเปลี่ยนไปถ8ายรูป จะเห็นได	ว8าการถ8ายภาพและการวาดภาพมีความคล	ายกันเพียงแต8
กระบวนการการสร	างภาพนั้นต8างกันเท8านั้นเอง ยกตัวอย8างเช8นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ท่ีเคยหลงใหลใน
การวาดภาพก8อนท่ีจะผันตัวเองมาเป�นช8างภาพชื่อดัง  Henri Cartier-Bresson

 ช8างภาพชาวฝรั่งเศส ซ่ึง
ตอนเด็กๆเขามีกล	องตัวเล็กๆสําหรับถ8ายภาพเล8นแต8สิ่งท่ีเขาชื่นชอบมากกว8ากลับกลายเป�นการวาด
รูปเขาเคยบอกไว	ครั้งหนึ่งว8าการวาดภาพเป�นความหลงใหลใฝ4ฝcนของเขาเริ่มต้ังแต8ลุงของเขาได	พาไป
เยี่ยมสตูดิโอวาดภาพในช8วงคริสต�มาสเม่ือได	ไปอยู8 ณ ท่ีนั้นเขารู	สึกราวกับว8าถูกดูดเข	าไปใน Canvas 
(ผ	าใบท่ีใช	วาดภาพ) สิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให	 Henri Cartier-Bresson สนใจ "ภาพของเด็กๆผิวดําท่ีกําลังวิ่ง
เล8นอยู8กับคลื่นนั้นเป�นสิ่งท่ีทําให	แทบไม8เชื่อว8านี่คือภาพท่ีได	มาจากกล	องมันราวกับชิวิตจริงๆ " 
หลังจากนั้นเขาก็หันไปหยิบกล	องและภาพถ8ายอย8างจริงจังวันหนึ่งในป� พ.ศ. 2475 ได	ถ8ายภาพท่ีโด8ง
ดังมากภาพหนึ่งท่ีปารีส 
 จากการศึกษาค	นคว	า และรวบรวมทฤษฏีท่ีเก่ียวข	องในการทําภาพยนตร�สั้นเรื่อง Out of 
Focus เพ่ือสนับสนุนความน8าเชื่อถือของบทภาพยนตร�และตัวละคร โดยชี้ให	เห็นถึงพฤติกรรมของ
ผู	ป4วยจิตเภทท่ีได	รับผลกระทบจากการผิดหวัง ท่ีส8งผลให	การรับรู	ถูกผิดนั่นผิดเพ้ียนไป นําไปสู8การทํา
ร	ายตัวเองและการทําร	ายผู	อ่ืน 
 
ทฤษฏีภาพยนตรB 

 1. ทฤษฏีการเล6าเรื่อง9 
  ภาพยนตร�ส8วนใหญ8 เราได	รับการกระตุ	นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ�ต8างๆ ได	รับการถ8ายทําและ 
 
9ประวิทย� แต8งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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วิธีการเรื่องราวนั้นๆ ถูกนําเสนอโดยให	เราไปยึดครองตําแหน8งอันหนึ่งซ่ึงนําพาตัวเองให	ไปเป�นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ�กับตัวละครหลักต8างๆ หรือเน	นอยู8กับพวกเขา ยิ่งไปกว8านั้นปกติแล	ว เรา
ได	เชื้อเชิญให	เข	าใจตัวละครเหล8านี้เชิงจิตวิทยามากกว8าเชิงสังคม นั่นคือ เราได	รับการกระตุ	นให	ถาม
ถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปcจเจกชน แทนท่ีจะดํารงอยู8ท่ีบริบทของสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจท่ีใหญ8กว8า ซ่ึงทําให	เข	าใจการดํารงอยู8ของพวกเขา เราได	ถูกให	เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จาก
ชีวิตความเป�นอยู8ในอดีตและปcจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ีพวกเขารู	สึกและปฏิบัติ 

การเล8าเรื่องหรือการดําเนินภาพยนตร�ส8วนใหญ8 จะโฟกัสลงไปท่ีตัวละครหลักหรือสองตัว
เท8านั้น มันเชื้อเชิญให	เราสนใจในตัวละครเหล8านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการทําให	ตัวละคร
ดังกล8าวเป�นท่ีน8าสนใจเช8น ดึงดูด ฉลาดหลักแหลม โหดร	าย น8ารัก และอ่ืนๆ โดยมีดาราต8างๆ ซ่ึงตัว
ของดาราเหล8านี้บ8อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป�นคนมีเสน8ห�ซ่ึงจะแสดงในส8วนนี้ 
แต8สิ่งท่ีสําคัญยิ่งไปกว8านั้นคือ แบบแผนท่ัวๆไป ของการเล8าเรื่องนั้นได	แสดงให	เห็นว8า ตัวละครหลัก
ต8างๆ จะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และพัฒนาไปไกลในลักษณะท่ี
เป�นปcจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ�ท่ีม่ันคงเผชิญกับอุปสรรค ได	พบกับ
สถานการณ�ท่ีมันคงอีกครั้ง ( Stable Situation – Disruption – New stable situation) ปกติแล	ว 
มันจะแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงลักษณ� ตัวละครท่ีสําคัญต8างๆ เดิมที จะถูกเสนอในการ
เล8าเรื่องในฐานะท่ีมีข	อบกพร8องอะไรบางอย8างในอัตลักษณ�ของพวกเขา  หรือมีปcญหาทางด	านอารมณ� 
ถัดจากนั้น ภาพยนตร�จะเตรียมสถานการณ�อันหนึ่งข้ึนมาท่ีจะสอบพวกเขา จะต	องดําเนินชีวิตโดยผ8าน
ปcญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระทําดังกล8าว พวกเขาจะแก	อัตลักษณ�ท่ีเป�นข	อบกพร8องของ
ตัวเอง พวกเขาจะดําเนินชีวิตโดยผ8านกระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอก
งามข้ึนทางด	านอัตลักษณ� อันนี้มิได	เกิดข้ึนเสมอๆ    ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู8กับสถานการณ�ท่ี 
เป�นข	อบกพร8องของพวกเขา และจบลงอย8างไม8มีความสุข การเน	นในเรื่องความเจริญเติบโตของ
ปcจเจกดังกล8าว และการแก	ไขอุปสรรค ได	ไปขับไล8ไสส8งประเด็นปcญหาทางสังคมต8างๆออกไป และ
นําพาให	เรื่องดังกล8าวกลายเป�นเรื่องรองในการดําเนินเรื่องท้ังหลายของภาพยนตร�กระแสหลัก 
 

2. หน�าท่ีเล6าเรื่องของภาพยนตรB (Narrative Function) 
    2.1 การเล6าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ8งเล8าเรื่องใช	ความจริงเป�นส8วนใหญ8 ให	

ความสําคัญกับการถ8ายทอดความจริงตามท่ีสายตามองเห็น การใช	เทคนิคเข	ามาปรุงแต8งน	อย เช8น
ภาพยนตร�สารคดี 

    2.2  การเล6าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดา เน	นการ
สื่ออารมณ� มีการปรุงแต8งด	วยเทคนิค เพ่ือการเร	าอารมณ�และการดําเนินเรื่องให	เป�นไปได	ด	วยดี ไม8
ตลก ไม8บู� ไม8หวือหวา เรื่องหนักสมอง 
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2.3 การเล6าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต8งในทุกๆด	านอย8างมาก 
การเล8าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน	นสัญลักษณ�ในการเล8าเรื่อง 

3. ขนาดของภาพกับการส่ือความหมาย 
    ในภาพยนตร� องค�ประกอบแรกท่ีไม8อาจหลีกเลี่ยงได	ก็คืองานด	านการถ8ายภาพ จนมักมีคํา

กล8าวว8า หนังเล8าเรื่องหรือสื่อความหมายด	วยภาพ ซ่ึงแม	จะไม8ถูกต	องนักเพราะหนังแต8ละเรื่องอาศัย
เทคนิคหลายๆอย8างท้ังทางด	านภาพ เสียง ดนตรี บทสนทนา บทภาพยนตร�หรือแม	กระท่ังการแสดง
ของผู	แสดง แต8แน8นอนว8า ในบรรดาองค�ประกอบท้ังหมด งานด	านภาพนับเป�นหนึ่งในช8องทางของ
การสื่อความหมายท่ีสําคัญท่ีสุด  

   การศึกษาเรื่องขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย เป�นการศึกษาเรื่องความสัมพันธ�
ระหว8างกล	องกับสิ่งท่ีถูกถ8าย ความแตกต8างระหว8างภาพในแต8ละขนาดข้ึนอยู8กับจํานวนตัวละครหรือ
วัตถุท่ีปรากฏบนกรอบภาพ อย8างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ขนาดของภาพมีความหลากหลายและไม8
สามารถกําหนดได	ตายตัว ภาพระยะปานกลางสําหรับผู	กํากับคนหนึ่ง อาจจะกลายเป�นภาพขนาดใกล	
ของผู	กํากับอีกคนหนึ่งก็เป�นได	 แม	ว8าขนาดของภาพท่ีปรากฎแต8ส8วนใหญ8แล	ว สามารถแบ8งได	เป�น 6 
ขนาดหลักๆด	วยกัน ดังนี้ 

   3.1 ภาพ extreme long shot จะถ8ายจากระยะไกลมาก แสดงให	เห็นถึงอาณาบริเวณอัน
กว	างใหญ8ไพศาล บางครั้งภาพ extreme long shot ก็ใช	เปkดเพ่ือเชื่อมต8อกับภาพในระยะท่ีใกล	กว8า 
เหมือนเป�นการเกริ่นเปkดเรื่อง 

   3.2 ภาพ long shot ภาพขนาดนี้เผยให	เห็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ� เช8น ในห	อง บนท	อง
ถนน หรือพ้ืนท่ีโล8งกว	าง ขณะท่ีตัวละครในภาพก็จะมองเห็นได	เต็มตัว 

   3.3 ภาพ full shot จะเผยให	เห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว ส8วนหัวจะอยู8ใกล	กับขอบบน
ของกรอบภาพ เช8นเดียวกับส8วนเท	าจะอยู8ใกล	กับขอบล8าง 

   3.4 ภาพขนาด medium shot ยึดเอาระยะต้ังแต8หัวเข8าหรือเอวของตัวละครข้ึนไป มักใช	
ในฉากสนทนาระหว8างตัวละคร เพราะจะแสดงอากัปกิริยาท8าทางและการแสดงออกของตัวละคร
มองเห็นได	ชัดเจนข้ึน ภาพ medium shot อาจใช	เป�นช็อตเชื่อมกลางระหว8างภาพ close-up กับ
ภาพ long shot หรือบางครั้งก็ใช	เม่ือผู	กํากับต	องการเริ่มต	นประเด็นใหม8ของเรื่อง ภาพในขนาด 
medium shot ยังสามารถแยกย8อยออกได	อีกหลายลักษณะด	วยกัน อาทิ ภาพขนาด two shot ท่ี
แสดงให	เห็นตัวละครสองคนในกรอบภาพโดยจับต้ังแต8เอวข้ึนไป และ ภาพ three shot ก็เป�นไปใน
ลักษณะคล	ายคลึงกัน 

   3.5 ภาพ close-up กินอาณาเขตของพ้ืนท่ีน	อยมาก มักใช	เพ่ือแสดงรายละเอียดของอะไร
ก็ตามท่ีมีขนาดเล็ก ปกติแล	วคนทําหนังมักจะใช	เพ่ือแสดงความสัมพันธ�ในระยะใกล	ชิดระหว8างผู	ชมกับ
ตัวละคร หรือเพ่ือเปkดโอกาสให	ผู	ชมได	สํารวจตรวจสอบปฏิกิริยาบนใบหน	าของตัวละคร  
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   3.6 ภาพ extreme close-up  เป�นภาพท่ีเจาะจงเฉพาะสิ่งท่ีมีขนาดเล็กมากๆ เช8น 
ดวงตาหรือปากของนักแสดง หรือสิ่งของต8างๆท่ีมองเห็นได	ไม8ชัดเจนในภาพขนาดปกติ โดยท่ัวไปมัก
ใช	เพ่ือเน	นความสําคัญของสิ่งท่ีถูกถ8ายนั้น 

 
4. แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตรBแนว Thriller10 
    Thriller คือ หนังกระตุกขวัญ ซ่ึงก็ค8อนข	างคล	ายกับหนังผี นึกถึงหนังฆาตกรโรคจิตไล8ฆ8า 

คน หรือหนังท่ีเดินเรื่องแบบ ให	คนดูหายใจไม8ท่ัวท	อง  
    Thriller แบ8งได	เป�นหมวดหมู8 เช8น supernatural thrillers คือ เรื่องต่ืนเต	นท่ีเก่ียวกับผี

หรือสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ เช8นนิยายของ Stephen King, Clive Barker, Peter Straub หรือ 
techno-thrillers คือ เรื่องต่ืนเต	นท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีชั้นสูง เช8นนิยายของ Tom Clancy, 
Stephen Coonts 

    ด	วยความท่ี Thriller มีหลายประเภท เวลาจัดหมวดหมู8หนังหรือวิดีโอจึงมักจะไม8ค8อยใช	
กัน เราจึงจะพบ thrillers ชนิดต8าง ๆ ภายใต	หมวดหมู8ต8าง ๆ ท้ัง action/adventure คือ บู�หรือ
ผจญภัย sci-fi/fantasy คือ นิยายวิทยาศาสตร�หรือเพ	อฝcน และ horror คือ สยองขวัญ 
     ภาพของหนังแนว Thriller มักจะเป�นภาพชวนแหวะชนิดเลือดท8วมจ8อ ตัวละครมักโดนทา
รุนหรือทําร	ายจนตาย ภาพยนตร�แนวนี้มักเป�นภาพยนตร�ท่ีโหดเกินไป ไม8จรรโลงใจ แต8มักจะแฝงไป
ด	วยสัจธรรมของมนุษย� ซ่ึงมักจะสร	างความต่ืนเต	นโดยใช	ความเป�นจริงในชีวิตเป�นหลัก 
 

5. ทฤษฏีภาพยนตรBแนว Snuff film11 
    Snuff film เป�นชื่อเรียกภาพยนตร�ใต	ดินประเภทหนึ่งท่ีมีฉากประเภทฆาตกรรมจริง

เนื้อหาหลักในการสร	างภาพยนตร�มักเน	นฉากฆ8า ข8มขืนนักแสดงเป�นส8วนมาก ภาพยนตร�แนว Snuff 
film ส8วนใหญ8มักนิยมถ8ายแบบลองชอต ไม8มีเทค ใน Snuff film จะไม8ปรากฏรายชื่อนักแสดง ผู	
กํากับ วัน เวลา และสถานท่ีในการถ8ายทําแต8ประการใด นักแสดงตัวเอกอาจถูกหลอกมาแสดงหรือถูก 
วางยาท่ีทําให	สติไม8ปกติ Snuff film จึงเป�นภาพบันทึกห	วงแห8งความตายท่ีแสนวิปริตแต8กลับเป�นท่ี
ถูกอกถูกใจคนบางกลุ8มถึงข้ันลุ8มหลง เป�นท่ีปรารถนาให	ได	มาเพ่ือตอบสนองรสนิยมส8วนตัวซ่ึง Snuff 
 
 10Moviebankonline.   Film genre. เข	าถึงเม่ือ 16  กุมภาพันธ�  2557 เข	าถึงได	จาก  http: 
//Moviebankonline.blogspot.com/2010/09/film-genre-genre-setting-mood-format.html 
 11Horrorclub.  Snuff film. เข	าถึงเม่ือ 16  กุมภาพันธ�  2557  เข	าถึงได	จาก  
http://www.horrorclub.net/ForumDetails.aspx?ForumID=901 
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film แบ8งออกเป�น 2 ประเภทคือ Snuff film แบบแท	และแบบเทียม โดย Snuff film ในแบบแท	
นิยมเรียกกันว8า   Real Snuff film ส8วน Snuff film  แบบเทียมนิยมเรียกกันว8า   Fake  Snuff  
film 

ตามท่ีเข	าใจกัน Snuff film เป�นส8วนหนึ่งของหนังแนว Cult Movies หรือท่ีนักดูหนังแนว
นอกกระแสเรียกมันว8า “หนังคัลต�” อันหมายถึงหนังท่ีไม8ได	รับการยอมรับกันในวงกว	าง
(Mainstream) แต8กลับโดนใจคนดูบางกลุ8มอย8างรุนแรงถึงข้ันลุ8มหลง Snuff film กลายเป�น
ก่ิงก	านสาขาอีกส8วนหนึ่งของ Cult Movies ประหนึ่งก	านใบหรือเมล็ดร8วงหล8นภายใต	ร8มไม	ใหญ8ท่ีแผ8
ก่ิงก	านสาขาแยกย8อยออกมาเจริญงอกงามในแนวทางของตนเอง Snuff film ไม8ใช8หนังในกระแสหลัก
ของตลาดเพราะฉะนั้นจึงเป�นการยากท่ีจะมีกลุ8มคนโดยมากได	ดู 
 

จากการศึกษา ค	นคว	า และรวบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวข	องกับแนวคิดต้ังต	นในการทําภาพยนตร� 
ท้ังเรื่องของแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมความคลั่งไคล	 แนวคิดเก่ียวกับแฟน (fan) และ แฟนดอม 
(fandom)  ทฤษฏีเก่ียวกับการมีตัวตน พฤติกรรมของผู	ป4วยโรคจิตเภท และทฤษฏีการถ8ายภาพ ได	
นําไปสู8ประเด็นท่ีสามารถนํามาใช	ในการเล8าเรื่องในภาพยนตร�เรื่อง “Out of Focus” โดยการ
ชี้ให	เห็นถึงความคลั่งไคล	ของคนท่ีมีอาการทางจิต อีกท้ังยังสามารถนําเอาแนวคิดข	างต	นเข	าร8วมกับ
ทฤษฎีทางภาพยนตร�ในเรื่องของการเล8าเรื่องและการสร	างภาพยนตร�แนวระทึกขวัญ (thriller) เพ่ือ
นําไปสู8การสร	างเหตุการณ�ท่ีสอดคล	อง และสมเหตุสมผลต8อความเป�นจริงลงไปในบทภาพยนตร� ทําให	
บทภาพยนตร�มีความน8าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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 หลังจากได
ศึกษาค
นคว
าทฤษฏีต�างๆ ท่ีเก่ียวข
อง ผู
จัดทําได
ศึกษาข
อมูลอ
างอิง 
อารมณ%และบรรยากาศของภาพยนตร% 
ภาพยนตร%และคลิปวิดีโอต�างๆ โดยศึกษาโครงสร
างเรื่อง วิธีการใช
ภาพ เทคนิคพิเศษ รวมไปถึงการใช

เสียงในภาพยนตร% เพ่ือทําให
ภาพยนตร%สั้นและงานวิจัยอธิบายลักษณะสิ่งท่ีจะปรากฏในภาพยนตร%สั้น 
“Out of Focus” ได
มากท่ีสุด
  
ข�อมูลอ�างอิง (Reference

1. ภาพยนตร�เรื่อง 
ฉายในป@ ค.ศ. 2003 
 พระเอกเปEนช�างภาพมือสมัครเล�น พบรักกั
มากกว�าตัวเอง จนในท่ีสุดเกิดอาการรับไม�ได
จนต
องแยกทางกัน แต�แล
วก็มาได
ข�าวเอาทีหลังว�าเธอถูก
ฆ�าตายท่ีนิวยอร%ก ทําให
พระเอกต
องเดินทางไปตามหาความจริง
 จากภาพยนตร%เรื่อง 
Photography ซ่ึงภาพยนตร%จะ
อิสระ จนกระท่ังไปพบรักกับแฟนสาว ท้ังคู�ได
ถ�ายภาพร�วมกันในสถานท่ีต�างๆ ดังนั้นผู
จัดทําจึงเลือก
นําจุดเด�นของภาพยนตร%เรื่อง
ภาพยนตร%เรื่อง “Out of Focus
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-1 จากภาพยนตร%เรื่อง 

บทที่ 3 
 

การเก็บข�อมูล 
 

จากได
ศึกษาค
นคว
าทฤษฏีต�างๆ ท่ีเก่ียวข
อง ผู
จัดทําได
ศึกษาข
อมูลอ
างอิง 
อารมณ%และบรรยากาศของภาพยนตร% (Mood and Tone) วิธีการดําเนินเรื่องในภาพยนตร%จาก
ภาพยนตร%และคลิปวิดีโอต�างๆ โดยศึกษาโครงสร
างเรื่อง วิธีการใช
ภาพ เทคนิคพิเศษ รวมไปถึงการใช

เสียงในภาพยนตร% เพ่ือทําให
ภาพยนตร%สั้นและงานวิจัยอธิบายลักษณะสิ่งท่ีจะปรากฏในภาพยนตร%สั้น 

ได
มากท่ีสุด 

Reference) 
ภาพยนตร�เรื่อง Collage of our life กํากับภาพยนตร%โดย Yukihiko Tsutsumi

พระเอกเปEนช�างภาพมือสมัครเล�น พบรักกับแฟนสาวท่ีมาหัดถ�ายรูป
มากกว�าตัวเอง จนในท่ีสุดเกิดอาการรับไม�ได
จนต
องแยกทางกัน แต�แล
วก็มาได
ข�าวเอาทีหลังว�าเธอถูก

ทําให
พระเอกต
องเดินทางไปตามหาความจริง 
จากภาพยนตร%เรื่อง Collage of our life มีการดําเนินเรื่องด
วยการถ�ายภาพแนว 

ซ่ึงภาพยนตร%จะเต็มไปด
วยเสน�ห%แห�งการถ�ายภาพ โดยตัวละครหลักเปEนช�างภาพ
พบรักกับแฟนสาว ท้ังคู�ได
ถ�ายภาพร�วมกันในสถานท่ีต�างๆ ดังนั้นผู
จัดทําจึงเลือก

นําจุดเด�นของภาพยนตร%เรื่องนี้คือเรื่องการใช
ภาพถ�ายแนว Street Photography
Out of Focus” 

จากภาพยนตร%เรื่อง Collage of our life 

จากได
ศึกษาค
นคว
าทฤษฏีต�างๆ ท่ีเก่ียวข
อง ผู
จัดทําได
ศึกษาข
อมูลอ
างอิง (Reference) 
วิธีการดําเนินเรื่องในภาพยนตร%จาก

ภาพยนตร%และคลิปวิดีโอต�างๆ โดยศึกษาโครงสร
างเรื่อง วิธีการใช
ภาพ เทคนิคพิเศษ รวมไปถึงการใช

เสียงในภาพยนตร% เพ่ือทําให
ภาพยนตร%สั้นและงานวิจัยอธิบายลักษณะสิ่งท่ีจะปรากฏในภาพยนตร%สั้น 

Yukihiko Tsutsumi ออก

บแฟนสาวท่ีมาหัดถ�ายรูป แต�ดันมีพรสวรรค%
มากกว�าตัวเอง จนในท่ีสุดเกิดอาการรับไม�ได
จนต
องแยกทางกัน แต�แล
วก็มาได
ข�าวเอาทีหลังว�าเธอถูก

ดําเนินเรื่องด
วยการถ�ายภาพแนว Street 
โดยตัวละครหลักเปEนช�างภาพ

พบรักกับแฟนสาว ท้ังคู�ได
ถ�ายภาพร�วมกันในสถานท่ีต�างๆ ดังนั้นผู
จัดทําจึงเลือก
Street Photography มาประยุกต%ใช
กับ
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2. ภาพยนตร�เรื่อง The Fan กํากับภาพยนตร%โดย Tony Scott   ออกฉายในป@ ค.ศ. 1996 
The Fan คือ ฉายาหนึ่งท่ีเรียกขนานนามกลุ�มบุคคลกลุ�มหนึ่งท่ีมีความรู
สึกชื่นชมในตัว

ซุปเปอร%สตาร% เปEนการกล�าวถึงแฟนนักกีฬาขวัญใจโรคจิต กิล โรนาร%ด ท่ีเฝgาติดตามวีรบุรุษของเขา 
บhอบบี้ เรย%เบิร%น นักเบสบอลมืออาชีพ ซ่ึงเปEนท่ีคลั่งไคล
ของ กิล รวมไปถึงของคนอีกหลายคน ผู
ซ่ึง
เปEนคนท่ี กิล คิดว�าเขาสามารถท่ีจะทําทุกอย�างเพ่ือนํามาซ่ึงความสําเร็จให
แก�ขวัญใจของเขาแม
ว�า
เกือบท้ังชีวิตของเขาจะพบกับความล
มเหลวก็ตามที ในขณะท่ี บ็อบบี้ ฝ@มือตก ชีวิตของ กิล กลับ
ตกตํ่ายิ่งกว�าเม่ือพยายามทําทุกวิถีทางท่ีจะทําให
วีรบุรุษของเขากลับมาโด�งดังอีกครั้งแม
จะต
องใช
ชีวิต
คนเปEนสะพานเชื่อมก็ตามที ความอํามหิตท่ีแอบแฝงไว
ในความชื่นชอบ 

จากภาพยนตร%เรื่อง The fan มีแก�นเรื่องและวิธีการดําเนินเรื่องเก่ียวกับความคลั่งไคล
ใน
ซุปเปอร%สตาร%ท่ีชื่นชอบของตัวละครหลัก ในท่ีสุดจากความชอบกลายเปEนความหลงผิดโดยท่ีตัวละคร
หลักพยายามฆ�าทุกคนท่ีทําให
ขวัญใจของเขาไม�ประสบความสําเร็จ ซ่ึงท
ายท่ีสุดแล
วตัวละครหลักต
อง
พบกับจุดเปลี่ยนของชีวิตเพียงเพราะต
องการให
ขวัญใจของเขากลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-2 ภาพจากภาพยนตร%เรื่อง The fan 
 

3. ภาพยนตร�เรื่อง ลองของ 2  กํากับภาพยนตร%โดย  Ronin team    ออกฉายในป@ ค.ศ. 
2008 

ศึกชิงเทพสามตา ระหว�าง คนเล�นของ กับ ครูพนอ ด
วยความเชื่อว�า หากใครมีเทพสามตาไว

ในตัว จะยิ่งใหญ�ประมาณ A man you know who (เจ
าแห�งศาสตร%มืด ท้ังหลายท้ังปวง) โดยท้ังสอง
คู�ได
มาเจอกันเพราะเนื้อเรื่องอีกส�วนท่ีว�าด
วย ความล�มสลายของสถาบันครอบครัวจากความใจบาป
หยาบชั่วของผู
ชาย ท่ีหลงเสน�ห%ครูสาวมาใหม�ถึงกับพร
อมทําร
ายภรรยาตัวเอง ทําให
 ครูพนอก ลาย
เปEนเหยื่อตัณหาของผู
ชายในช�วงต
น และ เปEนเหยื่อแค
นของครอบครัวคนอ่ืน จนโดนจับมาบูชาในการ
เรียกวิญญาณใส�ร�างของเธอ จนนําไปสู�เรื่องราวในส�วนสุดท
ายท่ีว�าด
วย การฆ�าล
างครอบครัว 

จากภาพยนตร%เรื่อง ลองของ 2 นั้น มีการลําดับเรื่องราวท่ีราบรื่น พยายามนําเสนอข
อคิด
สอนใจ ซ่ึงส�วนใหญ�ของภาพยนตร%พยายามดึงคนดูด
วยการโชว%ฉากทรมานคนไล�ต้ังแต� ตัดลิ้น แขวน

26 
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คอ เฉาะหัว แทงขมับ ฯลฯ ซ่ึงช�วงล
างแค
นทําให
ชวนอึดอัดมีด
วยภาพท่ีมีแต�ความรุนแรงท่ีสอดแทรก
ประเด็นดีๆเช�น เรื่องความกตัญmูต�อครอบครัว เปEนต
น 
  

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 3-3 ภาพจากภาพยนตร%เรื่อง ลองของ 2  
  

 4. ภาพยนตร�เรื่องก๊ักกะกาวน� กํากับภาพยนตร%โดย วิทิต คําสระแก
ว, ฤทธิชัย สิริประสิทธิ์
พงศ% ออกฉายในป@ ค.ศ. 2004 

ปqาน นศ.แพทย% ชั้นป@ 4 ท่ีกําลังตามหาว�าชีวิตในแต�ละวันนั้น เธออยู�เพ่ืออะไร ท�ามกลาง
ความเหงานั้น เธอรอคอยอะไร หรือใครบางคนอยู� แล
วช�วงชีวิตหนึ่งก็ทําให
ปqานพบกับ นิค ช�างภาพ
อิสระ อารมณ%ศิลปrน ท่ีอาศัยอยู�ห
องตรงข
ามกับเธอ หลายครั้งท่ีเจอกัน ไม�มีใครกล
าเริ่มบทสนทนา 
จนวันหนึ่งท่ีนิคเอ�ยปากคุยท้ังสองจึงเริ่มต
นท่ีจะมีช�วงเวลาดีๆ ด
วยกัน ท้ังสองเริ่มเรียนรู
กันและกัน 
เธอสอนให
เขา ได
เรียนรู
ท่ีจะเข
าใจผู
อ่ืน แต�เขาสอนให
เธอ ได
เรียนรู
การใช
ชีวิตอยู�ในโลกใบนี้ และรู
จัก
กับคําว�า “รัก” ท่ีจะไม�มีวันเลือนไปจากความทรงจํา 

จาภาพยนตร%เรื่อง ก๊ักกะกาวน% นําเสนอผ�านมุมมองท่ีเข
าถึงความรู
สึกของความเหงาท่ีวัยรุ�น
และใครหลายๆ คนต
องเผชิญ การต้ังคําถามกับชีวิตและความรัก ผ�านตัวละครปqาน ซ่ึงวันหนึ่งได
มา
พบกับนิคช�างภาพอิสระ โดยผู
จัดทําได
นําบุคลิกของนิค ไม�ว�าจะเปEนการแต�งตัว ทรงผม หรือแม
แต�
ท�าทางในการแสดงมาต�อยอดกับภาพยนตร% 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-4 ภาพจากภาพยนตร%เรื่อง ก๊ักกะกาวน% 
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5. ซีรีย�เรื่อง Possessed (Hon) กํากับภาพยนตร%โดย Kim Sang Ho, Kang Dae Sun 
ออกฉายในป@ ค.ศ. 2012 

ฮานาและดูนาเปEนพ่ีน
องฝาแฝดท่ีสนิทสนมกัน จนกระท่ังดูนาเสียชีวิตไป  เปEนการจากไปท่ี
น�าสะพรึงกลัว จู�ๆวันหนึ่งฮานาพบว�าตัวเองเปลี่ยนไป    เธอกลายเปEนคนท่ีมีพลังเหนือมนุษย%และ
สามารถทําในสิ่งท่ีคนอ่ืนไม�สามารถทําได
 ภายหลังฮานากลับมารู
ตัวอีกทีว�าวิญญาณของดูนาสิงอยู�ใน
ร�างของเธอ ซ่ึงสุดท
ายก็ไม�ฮานาสามารถกลับมาใช
ชีวิตเหมือนคนปกติได
 

จากซีรีย%เรื่อง Possessed (Hon) ในเรื่องนี้มีการนําวิธีรักษาทางด
านจิตวิทยาและการสะกด
จิตเข
ามา การกํากับเรื่อง กํากับภาพและฉากทําให
เราเข
าในถึงสภาพภายในจิตใจของคน รูปแบบการ
ปrดก้ันตนเอง และมีการแสดงออกทางสายตาแทนบทพูดก็ทําให
คนดูเข
าใจง�ายไม�ไม�ซับซ
อน ซ่ึงตัว
ละครหลักฮานา เด็กมัธยม ผมสั้น ตัวเล็ก จากเด็กสาวสดใสร�าเริงเม่ือโดนวิญญาณเข
าสิง เธอจึง
เปลี่ยนไปกลายเปEนเด็กเงียบขรึม ไม�ค�อยพูดจากับใคร และมักใช
การแสดงทางแววตาแทนคําพูด  

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-5 ภาพจากซีรีย%เรื่อง Possessed (Hon) 
 

 
อารมณ�และบรรยากาศของภาพยนตร� (Mood and Tone) 

1. ภาพยนตร�เรื่อง Collage of our life กํากับภาพยนตร%โดย Yukihiko Tsutsumi 
Tsutsumi ออกฉายในป@ ค.ศ.2003 

สถานท่ีต�างๆ ในเรื่อง Collage of our life ต�างเปEนสถานท่ีธรรมดาคนดูอาจไม�ได
รู
สึกพิเศษ 
อะไรมากนักแต�คนดูจะค�อยๆซึมซับบรรยากาศ โดยการใช
แสงธรรมชาติเข
ามาเปEนส�วนสําคัญของ
ภาพยนตร% ถึงแม
จะมีการจัดแสงแต�ภาพยนตร%เรื่องนี้พยายามจัดแสงให
เปEนธรรมชาติมากท่ีสุด รวมถึง
ความสัมพันธ%ของตัวละครท่ีพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ   นําไปสู�ประเด็นของเรื่อง และท่ีสําคัญภาพยนตร%เรื่องนี้
มักเน
นแสงธรรมชาติเพ่ือแสดงให
เห็นถึงความสวยงามของสถานท่ีในการถ�ายทํา  
 

   ส
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ภาพ 3-6 ภาพจากภาพยนตร%เรื่อง 
 
 2. ภาพยนตร�เรื่อง
Tsutsumi ออกฉายในป@ ค

ภาพยนตร%ก่ึงสารคดีก่ึงสนับฟrล%มรุ�นคลาสสิคท่ีติดอันดับ
Faces of Death ตัวหนังจะอุดมไปด
วยภาพฉากการทรมานการฆ�าด
วยรูปแบบต�างๆ 
จนถึงสัตว%ต�างๆ เปEนการผสมกันระหว�างงานท่ีสร
างข้ึนมากับภาพเหตุการณ%จริง เนื้อหาสาระ เน
นฉาก
การฆ�าและการตายแบบสุดสยอง การถ�ายทําจะใช
รูปแบบ
อย�างท่ีเห็นคือเรื่องจริง 
 การถ�ายทํารูปแบบ 
ความตายท่ีออกแนววิปริต ไม�มีการเซนเซอร% ทําให
รู
สึกหวาดกลัว หดหู� โดยภาพยนตร%จะไม�สนใจ
เรื่องคุณภาพของภาพท่ีออก
  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3-7 ภาพจากภาพยนตร%
 

 
 

ภาพจากภาพยนตร%เรื่อง Collage of our life 

เรื่อง  Faces  of  Death  กํากับภาพยนตร%โดย 
ออกฉายในป@ ค.ศ.1992 

ก่ึงสารคดีก่ึงสนับฟrล%มรุ�นคลาสสิคท่ีติดอันดับ  100 หนังอันตรายต
องห
ามของโลก 
ตัวหนังจะอุดมไปด
วยภาพฉากการทรมานการฆ�าด
วยรูปแบบต�างๆ 

เปEนการผสมกันระหว�างงานท่ีสร
างข้ึนมากับภาพเหตุการณ%จริง เนื้อหาสาระ เน
นฉาก
การฆ�าและการตายแบบสุดสยอง การถ�ายทําจะใช
รูปแบบ snuff film ซ่ึงทําให
คนดูเชื่อสนิทใจ

การถ�ายทํารูปแบบ snuff film ในเรื่องนี้ ถ�ายแบบลองชอต ไม�มีเท
ท่ีออกแนววิปริต ไม�มีการเซนเซอร% ทําให
รู
สึกหวาดกลัว หดหู� โดยภาพยนตร%จะไม�สนใจ

เรื่องคุณภาพของภาพท่ีออกมาแต�จะสนใจสิ่งโหดร
ายท่ีเกิดข้ึนในภาพมากกว�า 

ภาพจากภาพยนตร%เรื่อง Faces of Death 
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กํากับภาพยนตร%โดย Conan le  cilaire  

หนังอันตรายต
องห
ามของโลก  
ตัวหนังจะอุดมไปด
วยภาพฉากการทรมานการฆ�าด
วยรูปแบบต�างๆ มีต้ังแต�คนไป

เปEนการผสมกันระหว�างงานท่ีสร
างข้ึนมากับภาพเหตุการณ%จริง เนื้อหาสาระ เน
นฉาก
ซ่ึงทําให
คนดูเชื่อสนิทใจว�าทุก

ถ�ายแบบลองชอต ไม�มีเทค และบันทึกภาพห
วง
ท่ีออกแนววิปริต ไม�มีการเซนเซอร% ทําให
รู
สึกหวาดกลัว หดหู� โดยภาพยนตร%จะไม�สนใจ

   ส
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3. ภาพยนตร� Hostel 1  กํากับภาพยนตร%โดย Eli Roth Tsutsumi ออกฉายในป@ ค.ศ. 
2003 
 สามหนุ�มนักเดินทางท�องเท่ียวไปท่ัวยุโรป วันหนึ่งพวกเขาได
ยินว�ามีโรงแรมแห�งหนึ่งในสโลวา
เกีย ซ่ึงเต็มไปด
วยสาวยุโรปสวยๆ ท่ีสนใจแต�นักท�องเท่ียวเท�านั้น ท้ังสามจึงรีบนั่งรถไฟไปเยือน
จุดหมายแสนวิเศษนั้นทันที ทว�าหลังจากไปถึงสถานท่ีเปgาหมายไม�นานเท�าไร พวกเขาก็เริ่มรู
สึกว�า
โรงแรมนี้มีอะไรไม�ชอบมาพากล พวกเขาเพ่ิงเดินเข
าไป สู�ความลึกลับบางอย�าง ท่ีหม�นมืด และน�า
สยดสยอง  

จากภาพยนตร%เรื่อง Hostel1    ภาพยนตร%แนว Thriller มักจะเปEนภาพชวนแหวะชนิดเลือด
ท�วมจ�อ ตัวละครมักโดนทารุนหรือทําร
ายจนตาย มีฉากเก่ียวกับ เซ็กซ% ข�มขืน และการฆ�า ซ่ึงถูกทําข้ึน
เพ่ือตอบสนองความต
องการของคนท่ีชอบท่ีชอบเสพความรุนแรง และเพ่ือความสะใจของตัวเอง ซ่ึง
จุดท่ีเด�นชัดท่ีสุดคือเรื่องการจับเหยื่อมาทรมาน และฆ�าในห
องมืดมีเพียงแสงเล็กน
อยท่ีเพ่ิมบรรยากาศ 
ความน�ากลัว ความสยดสยองให
กับภาพยนตร%มากข้ึน 
  

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 3-8 ภาพจากภาพยนตร%เรื่อง Hostel1 
 

 4. ภาพยนตร�เรื่องชัตเตอร� กดติดวิญญาณ กํากับภาพยนตร%โดย บรรจง ปrสัญธนะกูล และ 
ภาคภูมิ วงศ%ภูมิ ออกฉายในป@ ค.ศ. 2004 

ธรรม% ช�างภาพหนุ�มมาดเซอร%กับ เจน แฟนสาวของเขา เรื่องเริ่มต
นข้ึนเม่ือท้ังคู�ขับรถชนหญิง
สาวคนหนึ่งอย�างแรง แล
วตัดสินใจขับหนีไป ไม�นานท้ังคู�ก็ต
องพบกับเหตุการณ%ประหลาดเม่ือภาพถ�าย
ของ ธรรม% นั้น ถ�ายติดแสงเงาประหลาดมาด
วย แรกเริ่มเขาก็คิดเพียงว�ามันเปEนแค�รูปเสีย แต�แล
วเขา
ก็พบว�ามันมีอะไรบางอย�างมากกว�านั้น คือมีเงาคล
ายกับใบหน
าของผู
หญิงติดมาในรูปด
วย ท้ังคู�เริ่มค
น
พบว�า เงาท่ีปรากฏในภาพท้ังหลายนั้น มีบางอย�างท่ีเชื่อมโยงถึงกัน ท้ังสองจึงเริ่มออกค
นหาว�าหญิง
สาวในภาพคือใคร และต
องการสื่อสารอะไรกันแน� 

จากภาพยนตร%เรื่อง ชัตเตอร% กดติดวิญญาณ เปEนหนังผีท่ีดีมากในเรื่องการสร
างบรรยากาศ

และควบคุมอารมณ%คนดู และทําเพลงประกอบภาพยนตร%ท่ีลงตัวมากๆ เกือบจะทุกฉาก ซ่ึงตัวละคร
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31 

หลักท้ังสามนั้นต�างตัดสินใจกระทําอะไรลงไปอยู�บนพ้ืนฐานของความรักท้ังสิ้น ซ่ึงถือได
ว�าเปEน

ภาพยนตร%อีกเรื่องหนึ่งท่ีเปEนตัวแทนท่ีดีของความน�ากลัวของความรัก อันตรายร
ายแรงของมันนําไปสู�

โศกนาฏกรรมอย�างท่ีได
เห็นกันและสิ่งท่ีมีบทบาทต�อภาพยนตร%เรื่องนี้มากท่ีสุดคือเรื่อง    “ภาพถ�าย” 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-9 ภาพจากภาพยนตร%เรื่องชัตเตอร% กดติดวิญญาณ 
 
 5. ภาพยนตร�เรื่องบอดี้ ศพ 19 กํากับภาพยนตร%โดย ปวีณ ภูริจิตป}ญญา  ออกฉายในป@ ค.ศ. 
2007 

ชล ไม�ได
นอนมาแล
วเกือบอาทิตย% เขาไม�อยาก ไม�กล
า และไม�อาจข�มตานอน เพราะยามใดก็
ตามท่ีเผลอหลับตา ชลจะฝ}นเห็นภาพผู
หญิงคนหนึ่งถูกฆ�าอย�างโหดเหี้ยม เขาไม�รู
ว�าเธอเปEนใคร จําได

แค�ว�าเขาเคยสบตาผู
หญิงแปลกหน
าคนนี้โดยบังเอิญครั้งหนึ่งในร
านอาหาร ในฝ}นเธอกรีดร
องให
เขาทํา
อะไรบางอย�าง และเขาคงไม�มีวันหยุดฝ}นร
าย ถ
าไม�ทําตามคําสั่งของเธอ  อาการของชล ทําให
 เอ~ 
พ่ีสาวซ่ึงเปEนนักศึกษาแพทย%ฝ�กหัดบังคับให
เขาเข
ารับการบําบัด ชลเล�าให
 อุษา จิตแพทย%ของเขาฟ}ง
ว�า ทุกครั้งท่ีฝ}นเขาจะรู
สึกเหมือนตัวเองตกเปEนเหยื่อฆาตกรรมเสียเอง สัมผัสในวินาทีท่ีอวัยวะโดนท่ิม
แทง แรงกระตุกของลมหายใจเม่ือวิญญาณหลุดร�าง ความทรงจําอันเจ็บปวดค�อย ๆ ชําแรกเข
า
ครอบงําสมองของชลหรือเขากําลังจะเปEนบ
า  ด
วยร�องรอยเพียงน
อยนิดของผู
หญิงในฝ}น มันนําชล
ไปสู�ตู
เก็บศพหมายเลข 19 ชลพยายามจะพิสูจน%กับเอ~ว�า เขาไม�ได
บ
าไปเอง และความลับในตู
ใบนั้น
เท�านั้นท่ีจะยืนยันได
 ในขณะท่ียิ่งอุษารักษาชลนานเข
า เธอก็เริ่มสงสัยว�า ชลอาจเก่ียวข
องกับเหตุ
ฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว นับแต�เขาก
าวเข
ามาเปEนคนไข
ของเธอ  

ภาพยนตร%เรื่องบอด้ีศพ 19 เปEนภาพยนตร%ท่ีเสนอประเด็นทางจิตวิทยาและยังเสนอเก่ียวกับ

อาการดํามืดของผู
ท่ีปqวยด
วยโรคจิตเภท(Schizophrenia)แม
หนังจะพยายามชูประเด็นอ้ือฉาว จาก

ข�าว “หมอฆ�าเมีย” เพ่ือดึงดูดความสนใจ เหมือนหนังหลายเรื่องเคยทํามาแล
ว โดยไม�ได
เจาะลึกถึงก
น

บึ้งในจิตใจของฆาตกรไอคิวสูงเหล�านี้  แต�ก็สามารถพาคนดูดําด่ิงสู�โลกอันลึกลับซับซ
อนชวนสยอง

ขวัญของฆาตกรโรคจิต ซ่ึงก็ทําได
น�าสะพรึงกลัวดี ซ่ึงภาพยนตร%เรื่องนี้ได
เสนอเรื่องราวและแฝงไว
ด
วย

   ส
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ประเด็นสําคัญในสังคมไทย ผ�าน Theme ท่ีชัดเจน การใช
สัญลักษณ%ในฉากต�างๆเพ่ือสร
างความหมาย

และนัยยะ (แหวน, สัตว%, ผี, ทารกตัวอ�อน) มุมกล
อง ( ระดับสายตา บ�อยครั้ง) และ ขนาดภาพ  Full 

Shot  และ  Medium Shot  เปEนส�วนใหญ� ก็สามารถสร
างอารมณ%ชวนสงสัยให
ผู
ชมได
ตลอดเวลา 

ต้ังแต�ฉากเปrดเรื่องท่ีโรงละครแบบไม�ได
บอกอะไรกับผู
ชมเลยท้ังสิ้น ก�อนท่ีภาพยนตร%จะเริ่มเดินหน
า

ไปพร
อมๆกับการเปrดเผยรายละเอียดทีละนิด เพ่ือให
ผู
ชมรู
สึกมีส�วนร�วมในการติดตามและเปEนส�วน

หนึ่งของเรื่องราวไปตลอด อีกท้ังยังท
าทายในเรื่องการปะติดปะต�อเรื่องราวตามความสามารถแต�ละ

บุคคล ก�อนจะเข
าสู�ช�วง Climax ซ่ึงเปEนการเฉลยปมสําคัญในท
ายท่ีสุด  

. 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-10 ภาพจากภาพยนตร%เรื่องบอด้ีศพ 19 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีโรคจิตเภทรวมถึงทฤษฏีตัวตนของมนุษย#  เป%นภาพยนตร#ท่ี 
ผู)จัดทําต)องการนําเสนอสภาวะการไร)ตัวตนของอาการป.วยของโรคจิตเภท เม่ือเด็กสาวคนหนึ่งถูกโดน
มองว2าไร)ตัวตนต้ังแต2เด็ก จนกระท่ังเธอเจอกับหนุ2มช2างภาพท่ีเข)ามาเติมเต็มให)ชีวิตเธอกลับมามีตัวตน
อีกครั้ง ทําให)หนุ2มช2างภาพเป%นตัวแปรสําคัญในการดําเนินชีวิตของเธอเม่ือเธอคิดว2าเขาไม2ได)ให)
ความสําคัญกับเธอ จึงเกิดทําให)อาการป.วยทางจิตของเธอทวีคูณข้ึน จนนําไปเกิดความสูญเสียในตอน
สุดท)าย และการสร)างภาพยนตร#ให)ออกมาตามความต)องการนั้น ต)องผ2านกระบวนการสร)าง
ภาพยนตร# โดยมีลําดับการพัฒนา ดังต2อไปนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร� 
 1. หัวข�อจุลนิพนธ� (Project) 
              การสร)างสรรค#ภาพยนตร#เก่ียวกับความคลั่งไคล)ในตัวบุคคล 
 

2. แนวคิด (Concept) 
   เม่ืออาการทางจิต  ทําให)คนเป%นฆาตกร 
 
3. แก4นของเรื่อง (Theme) 
   มนุษย#ทุกคนมีตัวตน และชีวิตของทุกคนมีค2า 
 
4. เรื่องย4อ (Synopsis) 
    น้ํา นักเรียนมัธยมชั้นป<ท่ี 6 เธอชอบเก็บตัวอยู2คนเดียว ไม2มีเพ่ือน ไม2ค2อยพูด เธอมักโดน

มองข)ามเหมือนเธอไม2มีตัวตนไม2ว2าจะเพ่ือนหรือแม)แต2คนในครอบครัวเธอเอง เธอชอบวาดรูป สิ่งท่ีเธอ
จะพกติดตัวอยู2ตลอดคือ สมุดสเกตแบบ กับ หนังสือการ#ตูนท่ีเป%นแนวโหด  

    กราฟ ช2างภาพ สายข2าวอาชญากรรมของสํานักข2าวแห2งหนึ่ง วัย 27 ป< เขาเป%นคนมี
มนุษย#สัมพันธ#ดี ยิ้มเก2ง เขาเป%นคนท่ีรักในการถ2ายภาพซ่ึงจะพกกล)องติดตัวตลอดเวลา เวลาว2างจาก
การทําข2าว เขามักจะออกไปถ2ายภาพเก็บไว) 
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หลังเลิกเรียนน้ํา มักจะมานั่งวาดภาพท่ีสวนแห2งหนึ่ง เธอไม2ชอบกลับบ)าน เพราะกลับบ)านไปเธอก็อยู2
คนเดียว พ2อกับแม2ของเธอไปทํางานต2างประเทศ เธอถูกดูแลโดย น)าสาวต้ังแต2เด็กซ่ึงน)าสาวแทบไม2
สนใจเธอเลย น)าของเธอเอาแต2สนใจลูกสาวของเธอเอง ทําให)เธอรู)สึกเหมือนเป%นส2วนเกินในบ)าน ใน
แต2ละป<พ2อแม2ของเธอจะกลับมาหาเธอแค2อาทิตย#เดียวเท2านั้น    เธอจึงชอบมานั่งเล2นท่ีสวนสาธารณะ
เพ่ือมานั่งวาดภาพแต2ภาพท่ีน้ําจะเป%นภาพท่ีวาดได)เหมือนจริงเหมือนภาพถ2ายมาก  วันหนึ่งกราฟ 
ได)มาถ2ายภาพท่ีสวนธารณะนี้ เขาถ2ายภาพไปเรื่อยๆ จนกระท่ังไปสะดุดตาท่ีหญิงสาวคนหนึ่งจึงเข)าไป
พูดจาด)วย ยิ่งเห็นว2าน้ําวาดภาพได)เหมือนภาพถ2ายมากทําให)กราฟสนใจเป%นพิเศษ ในตอนแรกน้ําไม2
อยากจะคุยด)วยแต2ด)วยนิสัยของกราฟท่ีเป%นคนร2าเริง อยู2ด)วยอบอุ2น และอาชีพท่ีทํางานอยู2ในวงการ
ข2าว ทําให)น้ําเริ่มเปBดใจ ท้ังคู2ได)คุยกันมากข้ึน ก2อนจากกันในวันนั้นกราฟได)ชักชวนน้ํามาลองถ2ายรูป
กับเขา เม่ือวันท่ีนัดมาถึง กราฟได)มาถ2ายรูปเช2นเคย เวลาผ2านไปนานจนกราฟคิดว2าน้ําคงไม2มา แต2
แล)วน้ําก็มาตามนัดแม)จะมาสายไปมากก็ตาม กราฟได)สอนวิธีถ2ายภาพให)กับน้ํา ท้ังคู2ได)ใช)เวลาอยู2
ด)วยกันหลายวัน จนเธอรู)สึกว2ากราฟคือส2วนท่ีมาเติมเต็มเธอ จนทําให)เธอเลิกวาดภาพ และในตอนนี้
เธอมีแต2กราฟกับการถ2ายรูปเท2านั้น จนกระท่ังน้ําได)ตามกราฟออกไปทําข2าวด)วย เพราะเขาเห็นกราฟ
เป%นต)นแบบและพยายามทําตัวให)เหมือนกราฟมากท่ีสุด  

เม่ือน้ํารู)ว2า  กราฟต)องการผู)ช2วยช2างภาพทําให)เธอยิ่งหมกมุ2นในการถ2ายภาพอย2างหนัก   เพ่ือ 
เธอจะได)เป%นผู)ช2วยของกราฟ จนกระท่ังวันหนึ่งเธอเห็นว2ากราฟได)ผู)ช2วยแล)ว เธอโกรธเขามากท่ีเขาไม2
เลือกเธอ  ทําให)เธอรู)สึกด)อยค2า เหมือนถูกหักหลัง ในขณะท่ีบ)านของกราฟมีรูปถ2ายมากมายส2งมา ใน
ภาพเป%นแรกจะเป%นภาพตอนท่ีน้ําเคยฝDกถ2ายกับกราฟ แต2เม่ือกราฟเริ่มดูเรื่อยๆ ภาพเริ่มเป%นภาพศพ
สัตว# ท่ีเธอลงมือฆ2าเอง และภาพของคดีฆาตกรรมและอุบัติเหตุ หรือแม)แต2ศพคนท่ีเธอออกไปพร)อม
กับร2วมกตัญEู เพราะเธออยากให)กราฟชื่นชมในตัวเธอ และมองเห็นเธอมีความสามารถเช2นกัน แต2
กราฟยังคงปฏิเสธเธอและห2างหายจากเธอไป ทําให)น้ําเสียใจอย2างมากเม่ือคนท่ีมาเติมเต็มในชีวิตเธอ
กลายเป%นคนท่ีทําร)ายความรู)สึกเธอมากท่ีสุด หลังจากวันนั้นเธอก็ขังตัวเองอยู2ในห)องเธอหมกมุ2นอยู2กับ
รูปถ2าย เริ่มมีอาการคลุ2มคลั่งและเริ่มทําร)ายตัวเอง 
 แล)วเหตุการณ#เลวร)ายก็เกิดข้ึนเม่ือ น้ําจับตัวกราฟมาทรมานอย2างโหดร)ายแล)ว ถ2ายรูปการ
ทรมานไว) จนกราฟตาย หลังจากมีการพบศพของกราฟ นักข2าวได)มาทําข2าวการตายของกราฟ ทันใด
นั้นน้ําก็ได)ออกมาด)วยสภาพอาการท่ีเต็มไปด)วยอาการทางจิต ในมือเธอกําเมมโมรี่การ#ดเอาไว) ลําได)
พูดสารภาพผิดท้ังหมด และก2อนท่ีเธอจะโดนจับ เธอบอกกับนักข2าวทุกคน ขอให)ภาพถ2ายของเธออยู2
บนหน)าหนังสือพิมพ# ทุกคนจะได)เห็นผลงานของเธอและรู)ว2าเธอมีตัวตนอยู2บนโลกใบนี้ 
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5. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
1.ภายใน/ห�องเรียน/กลางวัน 

เสียงกระด่ิงดังเป%นเวลาพักกินข)าว เด็กนักเรียนออกจากห)องจนหมด จนเหลือน้ําท่ีออกจาก
ห)องเรียนมาเป%นคนสุดท)าย 

 
2.ภายใน/โรงอาหาร/กลางวัน 
 เธอเดินถือจานข)าว ทันใดนั้นเด็กนักเรียนยกมือเรียกให)มานั่งด)วยกัน เธอเงยหน)ามองเธอ แต2
แล)วมีเสียงลอดมาจากหลังของเธอ เด็กนักเรียนคนนั้นไม2เรียกเธอแต2เด็กนักเรียนเรียกคนท่ีอยู2หลังเธอ 
เธอก)มหน)าเดินไปหาโตFะกินข)าว เธอมองไปรอบๆ มีแต2เพ่ือนท่ีนั่งเป%นกลุ2มๆ จนเธอเห็นท่ีโตFะว2างเธอ
เดินไปนั่งกินข)าวคนเดียว 
  
3.ภายนอก/ท่ีเกิดอุบัติเหตุ/กลางวัน 

กราฟแหวกฝูงคนท่ีมุงดูอุบัติเหตุ ในมือถือกล)องถ2ายรูปคนท่ีประสบอุบติเหตุ ถ2ายเหตุการณ#
รอบๆ 
 
4.ภายนอก/สวนสาธารณะ/เย็น 

น้ํา นั่งมองผู)คนรอบตัว ในมือมีกระดานวาดภาพ เธอก)มลงวาดภาพ สายตาของเธอจดจ2ออยู2
กับการวาดรูป ในขณะท่ีกราฟ เดินถือกล)องถ2ายภาพ ถ2ายภาพสิ่งรอบตัว กราฟนึกสนุกอยากถ2ายภาพ
แบบ Multiple exposure กราฟจึงต้ังกล)องท้ิงไว) แล)วต้ังเวลาให)มันถ2ายเอง แล)วกราฟก็ไปนั่งมองดู 
สิ่งรอบกายท่ัวไป ประจวบกับ น้ําลุกเดินจะกลับพอดี น้ําเดินผ2านกล)อง น้ําสังเกตว2ากล)องตัวนี้ต้ังอยู2
นานมากแล)วโดยท่ีเธอไม2ได)สังเกตว2าเจ)าของกล)อง นั่งอยู2 เธอจึงเดินวนเวียนอยู2แถวกล)อง น้ําไม2รู)ตัวว2า
ตัวเองได)ติดเข)าไปในกล)องแล)ว เธอวนเวียนอยู2ไม2นาน กราฟเห็นเธอจึงทักเธอ ทําให)เธอตกใจของใน
มือเธอร2วงโดนกล)องท่ีตั้งไว)เกือบล)ม แต2ดีท่ีกราฟมารับไว)ทัน กราฟเก็บของท่ีน้ําทําตกแล)วเห็นว2าภาพ
ท่ีเธอสวยเหมือนภาพถ2ายทําให)กราฟ สนใจเธอและชวนเธอคุย เสียงโทรศัพท#กราฟเข)าเป%นสายเรียก
ให)ไปทําข2าว เขาลาเธอแต2เธอไม2ได)สนใจเขาแม)แต2นิดเดียว 
 
*เทคนิคการถ
ายภาพซ�อน การต้ังกล�องถ
าย 2-9 ช็อต ให�กลายเป�น 1 ภาพ 
 
5.ภายใน/ห�องนอนน้ํา/เย็น 

น้ํากลับมาจากโรงเรียน นั่งวาดภาพอยู2 ในห)อง เธอได)ยินเสียง สไกล# เข)ามา เธอจึงลุกไปดูเธอ
พบว2าแม2ส2งข)อความว2าให) เธอจึงติดต2อกลับไป แต2ไม2การติดต2อในทันที  
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6.ภายใน/ห�องทํางานกราฟ/เวลาต4อจากฉาก 4 
กราฟเดินมานั่งท่ีโตFะทํางาน เอาเมมโมรี่จากกล2องโหลดเข)าคอม เขาเปBดดูภาพท่ีเขาถ2ายไป

เรื่อยๆ จนมาหยุดท่ีภาพของน้ํา ท่ีติดมาในกล)องของเขาโดยท่ีท้ังเขาและน้ําไม2รู)ตัว เขานั่งดูภาพน้ํา 
แล)วเขาก็ยิ้ม 
 

7.ภายนอก/สวนสาธารณะ/เย็น(อีกวัน) 
 น้ํานั่งวาดภาพอยู2ท่ีสวน กราฟเดินและมานั่งข)างๆเธอ ในมือถือกล)องพร)อมหยิบข้ึนมาถ2าย 
กราฟชวนน้ําคุยแต2น้ํายังไม2ยอมพูดด)วย เม่ือกราฟเห็นว2าน้ําไม2สนใจ เขาจึงเดินจากออกมา แต2เขาดัน
ทํากระเปTาตังค#ตกไว) น้ําเห็นว2าเขาทํากระเปTาตังค#ตก เธอจึงเดินตามเอากระเปTาตังค#ไปคืน ท้ังคู2ได)คุย
กัน และกราฟไปซ้ือไอศกรีมมาให)น้ําแทนการขอบคุณ 
 
8.ภายนอก/สวนสาธารณะ/เวลาต4อจากฉาก 7 

ท้ังคู2นั่งกินไอศกรีมด)วยกัน ได)พูดคุยกัน กราฟมีความสนใจในภาพถ2ายของน้ํา และเขาก็ชวน
เธอไปฝDกถ2ายรูปด)วยกัน 
  
9.ภายใน/บ�านน้ํา/เวลาต4อจากฉาก8  
 น้ําเปBดประตูบ)านเข)ามา ไฟในบ)านปBดสนิท เธอเห็นเพียงจูโน2แมวของเธอท่ีวิ่งเล2นไปมา เธอ
เดินข้ึนบันไดไปชั้นสองของบ)าน เห็นไฟลอดมาจากห)องอีกห)องหนึ่ง เธอเดินไปหยุดอยู2หน)าประตูได)ยิน
เสียงคนคุยกันอยู2ในห)อง เธอจึงตะโกนบอกคนในห)องว2าเธอกลับบ)านมาแล)ว  แต2ไม2มีเสียงตอบสนอง
ใดกลับมา  
 
10.ภายใน/ห�องนอน/เวลาต4อจากฉาก8 
 เธอโยนกระเปTานักเรียนไว)บนท่ีนอน ด)วยอารมณ#ท่ีโกรธแค)น เธอกัดเล็บ และจิกตัวเอง 
สายตาของเธอมองไปท่ีกระดานวาดรูป เธอเดินเข)าไปสัมผัสภาพวาดอย2างช)าๆ เธอหยิบพู2กันมานั่ง
วาดภาพต2อ แต2ครั้งนี้เธอภาพวาดไม2ได)ด่ังใจเธอ เธอละเลงพู2กันท่ีเต็มไปด)วยสีเต็มกระดาษ แล)วเธอ
หยิบกระดาษข้ึนมาฉีกจนกลายเป%นขยะ เธอมองกล)องต้ังอยู2บนโตFะ 
 
11.ภายนอก/สวนสราญรมย�/เย็น 
 กราฟยืนถ2ายรูป พร)อมกับชะเง)อมองหาน้ํา แต2เธอก็ไม2มาเขาจึงถ2ายรูปรอเธอต2อ เขาถ2ายรูป
ไปเรื่อยๆ เขารู)สึกว2าหลังของเขาโดนสะกิด เขาหันหลังกลับไปมอง เห็นน้ํายืนอยู2เขายิ้มอย2างดีใจ 
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คัทย4อย 
11.1 ภายนอก/สวนสาธารณะ/เย็น 
กราฟกับน้ําออกไปถ2ายรูปด)วยกัน (น้ํายังคงเกร็งอยู2) 
11.2  ภายใน/ห�องนอน/กลางคืน 
น้ํากลับมาดูรูปถ2าย 
11.3 ภายนอก/เอเชียทีค/เย็น 
กราฟกับน้ําออกไปถ2ายรูปด)วยกัน (กราฟเล2นกับน้ํา น้ําเริ่มเล2นด)วย) 
11.4 ภายใน/ห�องนอน/กลางคืน 
น้ําเอาภาพมาติดกําแพงห)องนอน แล)วมองภาพอย2าเพ)อฝYน 
11.5 ภายใน/ห�องเรียน/กลางวัน 
น้ํานั่งอยู2ในห)องเรียน ไม2ได)อ2านการ#ตูนเหมือนเคย แต2หยิบกล)องข้ึนมาถ2ายรูป 
11.6 ภายนอก/ตึกแคท/กลางคืน 
กราฟกับน้ําออกไปถ2ายรูปด)วยกัน และน้ําตามกราฟออกไปทํางานด)วย (น้ํากับกราฟสนิทกัน) 
11.7 ภายใน/ร�านขายกล�อง/ลางวัน 
น้ําไปซ้ือกล)องถ2ายรูป 
 
*คัทย
อยเป�นการแสดงถึงเวลาท่ีผ
านมาสักระยะ ทําให�ท้ังสองมีความสนิทสนมกันมากข้ึน และพูดถึง
ชีวิตน้ําท่ีเปลี่ยนไปหลังได�รู�จักกับกราฟ (ใช�เทคนิคตัดต
อ แบบเรื่อง blow-up ) 
  
12.ภายใน/ห�องนอนน้ํา/กลางคืน 
 น้ํานั่งมองรูปภาพท่ีไปถ2ายมากับกราฟท่ีโตFะเขียนหนังสือ เสียงข)อความโทรศัพท#ดังข้ึน เธอ
หยิบโทรศัพท#ข้ึนมาดูเป%นข)อความของกราฟท่ีส2งมานัดไปถ2ายรูปกับเธอ เธอยิ้มอย2างมีความสุข  
 
13.ภายใน/โตRะกินข�าว/เช�า 

น้ํานั่งกินข)าวกับครอบครัวของน)าสาว พวกเขาไม2มีใครคุยกับน้ําเลย ทําให)น้ํารู)สึกโดดเด่ียว ไร) 
ตัวตน 
 
14.ภายใน/ห�องทํางานกราฟ/เย็น  

กราฟสังเกตมาท่ีเขียนเธอมีบาดแผล กราฟจึงถามด)วยความเป%นห2วง แต2เธอบอกว2าเป%นแผล
ท่ีเล2นกับแมว กราฟจึงคุยกับเธอเรื่องงานว2ากราฟต)องการผู)ช2วยถ2ายภาพ น้ําพยายามเสนอตัว กราฟ
พูดทีเล2นท่ีจริงว2าให)น้ําไปฝDกถ2ายรูปมาก2อน น้ํามองไปท่ีภาพถ2ายอย2างมุ2งม่ัน 
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15.ภายนอก/สยาม/กลางวัน 
 เธอเดินท2ามกลางผู)คน ในมือถือกล)องถ2ายรูป เธอถ2ายรูป แต2ก็เหมือนว2าเธออยู2คนเดียว 
 
16.ภายใน/ท่ีทํางานของกราฟ/เย็น 
 ภาพถ2ายของเธอ วางบนโตFะทํางานของกราฟ กราฟชื่นชมงานของน้ําแต2เขาก็ยังคงปฏิเสธ
เรื่องงานกับเธอ ทันใดนั้น เมรี ผู)ช2วยของกราฟเดินเข)ามาท่ีโตFะทํางาน กราฟแนะนําเมรีให)น้ํารู)จักกับ
น้ํา เมรีได)ใช)ให)น้ํานําภาพไปติดไว)ตรงกระจก น้ําได)แต2ทําตามท่ีเมรีสั่ง 
 
17.ภายใน/บ�านของน้ํา/กลางคืน 
 เธอนั่งร)องไห)อยู2บนโซฟาอยู2คนเดียว จูโน2แมวท่ีพ่ีสาวของเธอเลี้ยงเดินมาเกาะแกะท่ีขาเธอ 
ทําให)เธอหงุดหงิด เธอใช)เท)าเข่ียไล2แมวไปแต2มันยังมาเกาะแกะกับเธอ เธอคุมอารมณ#ของเธอไม2ได) 
เธอจับมันมาบีบคอ แล)วฟาดกับโตFะ เธอตกใจกับเหตุการณ#ท่ีเกิดข้ึน ภาพท่ีเธอเป%นเป%นแมวท่ีจมอยู2
กับกองเลือด เธอมองไปมองมา เธอเริ่มยิ้มเป%นยิ้มครั้งแรกของเธอท่ีมีความสุขท่ีสุด  และหยิบศพแมว
มาจัดในท2าสวยๆ เธอหยิบกล)องถ2ายภาพข้ึนมาถ2ายภาพแมวภาพแล)วภาพเล2า 
 
18.ภายใน/ห�องทํางานกราฟ/เย็น 

กราฟเปBดซองจดหมายดู เป%นภาพถ2ายของน้ํา ภาพแรก เป%นภาพวิว ภาพต2อมาเป%นภาพของ
สัตว#ท่ีตาย ภาพต2อๆมา เป%นภาพของศพ 
 
คัทย4อย 
ตัดสลับกับภาพถ2าย 
-น้ําฆ2าสัตว# ถ2ายรูปศพสัตว# 
-น้ํา ถ2ายภาพอุบัติเหตุ ศพคนตามสถานท่ีจริง 
 
19.ภายใน/ห�องนอนของน้ํา/เย็น 

เธอนั่งดูภาพศพสัตว# ศพคน ท่ีติดอยู2บนผนังห)องนอนของเธออย2างมีความสุขเธอเดินไปหยิบ
มีดท่ีอยู2โตFะ หยิบมีดมากรีดแขนตัวเอง โยนมีดท้ิงลงพ้ืน 

 
20.ภายใน/ห�องทํางานกราฟ/เย็น 
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กราฟได)รับภาพ อีกชุดของน้ํา เป%นภาพของสถานท่ีหนึ่ง พอเปลี่ยนภาพต2อไปเรื่อยๆ จะ
สามารถระบุสถานท่ีได) และภาพสุดท)ายเป%นภาพของน้ําท่ีถูกมัดไว) กราฟตกใจรีบออกไปช2วยน้ําทันที 

 
21.ภายใน/ตึกร�าง/เวลาต4อจากฉาก 20 
 กราฟเดินเข)ามาในตึก เขาถูกน้ําตีจากข)างหลัง ทําให)เขาสลบไป กราฟลืมตาข้ึนมา เห็นน้ําอยู2
ตรงหน)ายืนถือใบมีด ก2อนท่ีใบมีดจะถูกกรีดลงบนตัวของกราฟทีละส2วน น้ําวางใบมีดลง หยิบกล)อง
ถ2ายรูปข้ึนมา ถ2ายรูปกราฟไว)ทีละรูป น้ําวางกล)องถ2ายรูปไว)บนโตFะ หยิบครีมมาถอนเล็บเท)า เล็บมือ 
แล)วก็ดึงลิ้น เธอวางครีมลง แล)วใช)มีดตัดลิ้นของกราฟออกมา เขากรีดร)องด)วยความเจ็บปวด เธอหยิบ
กล)องถ2ายรูปข้ึนมาถ2ายเก็บไว)   เสียงกรีดร)องของกราฟดังไปท่ัวห)อง ผสมกับเสียงหัวเราะอันเย็นเยือก 
ของน้ํา 
 

22.ภายใน/ตึกร�าง/เวลาต4อจากฉาก 21 
 ร2วมกตัญEูเข)ามาเก็บศพ ตํารวจได)เดินเข)ามาล)อมพ้ืนท่ีไว)กันคนไม2ให)เข)า นักข2าวได)เข)ามา
ถ2ายรูปและทําข2าว อย2างโกลาหล น้ําได)เดินมาเข)ามาในท่ีเกิดเหตุด)วยสภาพท่ีเต็มไปด)วยอาการทางจิต 
เสื้อผ)าเต็มไปด)วยเลือด ในมือเธอกําเมมโมรี่การ#ดไว) ทุกคนหันมามองเธอด)วยอาการตกใจ เธอได)พูด
สารภาพผิดท้ังหมด แสงแฟลชจากกล)องได)กระทบตัวของเธอเป%นระยะๆ เธอได)แบมือออกแล)วได)โชว#
เมมโมรี่การ#ด ก2อนท่ีกุญแจมือจะถูกสวมใส2มือเธอ เธอหัวเราะอย2างมีความสุข 
 

-จบ- 
 
6. บทภาพยนตร� (screenplay) 

1.ภายใน/ห�องเรียน/กลางวัน 
เสียงกระด่ิงดังเป%นเวลาพักกินข)าว เด็กนักเรียนออกจากห)องจนหมด จนเหลือน้ําท่ีออกจาก

ห)องเรียนมาเป%นคนสุดท)าย  
 

-ตัดไป- 
2.ภายใน/โรงอาหาร/กลางวัน  
เธอเดินถือจานข)าว ทันใดนั้นเด็กนักเรียนยกมือเรียกให)มานั่งด)วยกัน  
 

เด็กนักเรียน 1 
แก รีบมากินยํามะม
วงเร็ว แซ
บมาก 
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จะหมดแล�ว เร็วๆ 
 
เด็กนักเรียน 1 ทําหน)าซ๊ีดซFาด พร)อมกวักมือเรียก 
น้ํามองไปท่ีเด็กนักเรียน1 อยู2สักระยะแต2แล)วมีเสียงลอดมาจากหลังของเธอ  
 

เด็กนักเรียน 2 
เห�ยๆ ใครกินหมด ขอให�มะม
วงติดคอตายนะเว�ย 

 
เด็กนักเรียน 2 เดินชนไหล2น้ําไป  
น้ํามองตามเด็กนักเรียน 2 ด)วยสายตาท่ีแข็งกร)าวสักพัก เธอมองไปรอบๆ มีแต2เพ่ือนท่ีนั่งเป%นกลุ2ม เธอ
เห็นท่ีโตFะว2างเธอเดินไปนั่งกินข)าวคนเดียว 

-ตัดไป- 
 
3.ภายนอก/ถนน (ซอยไปรษณีย�กลาง) /กลางวัน 

กราฟแหวกฝูงคนท่ีมุงดูอุบัติเหตุรถชน ในมือถือกล)องถ2ายรูปคนท่ีประสบอุบติเหตุ ถ2าย
เหตุการณ#รอบๆ (เสียงแฟลชดังสนั่น) 

กราฟ 
ฮัลโหล ครับพ่ี 

………. 
เด๋ียวผมถ
ายงานนี้เสร็จ 

จะรีบเอารูปไปให�เลยนะพ่ี แค
นี้นะครับ 
 

-ตัดไป- 
 
4.ภายนอก/สวนสาธารณะ/เย็น 

น้ํา ในชุดนักเรียนนั่งมองผู)คนรอบตัว ในมือมีกระดานวาดภาพ เธอก)มลงวาดภาพ สายตา
ของเธอจดจ2ออยู2กับการวาดรูป ในขณะท่ีกราฟ เดินถือกล)องถ2ายภาพ ถ2ายภาพสิ่งรอบตัว กราฟนึก
สนุกอยากถ2ายภาพแบบ Multiple exposure กราฟจึงต้ังกล)องท้ิงไว) แล)วต้ังเวลาให)มันถ2ายเอง แล)ว
กราฟก็ไปนั่งมองดู สิ่งรอบกายท่ัวไป ประจวบกับ น้ําลุกเดินจะกลับพอดี น้ําเดินผ2านกล)อง น้ําสังเกต
ว2ากล)องตัวนี้ตั้งอยู2นานมากแล)วโดยท่ีเธอไม2ได)สังเกตว2าเจ)าของกล)อง นั่งอยู2 เธอจึงเดินวนเวียนอยู2แถว
กล)อง น้ําไม2รู)ตัวว2าตัวเองได)ติดเข)าไปในกล)องแล)ว เธอวนเวียนอยู2ไม2นาน กราฟเห็นเธอจึงตะโกน 
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กราฟ 

น)อง ! ทําอะไรอ2ะ? 
 
น้ําตกใจของในมือเธอร2วงโดนกล)องท่ีต้ังไว)เกือบล)ม แต2กราฟมารับกล)องไว)ทัน กราฟเก็บของท่ีน้ําทํา
ตกแล)วเห็นว2าภาพท่ีเธอวาดสวยเหมือนภาพถ2าย  
 

กราฟ 
นี่วาดเองปBะ สวยจัง 

 
กราฟมองหน)าน้ํา ด)วยความตะลึง แต2น้ํายังคงนิ่ง และรีบดึงภาพท่ีอยู2ในมือกราฟกลับคืนมาแล)วเดิน
หนีไป 
 

กราฟ 
เด๋ียว!! น�อง จะรีบไปไหน ตกลงภาพนี่วาดเองปBะ? 

 
กราฟวิ่งตามไปดักหน)าน้ํา ความอยากรู)ด)วยท2าทางท่ีกวนนิดๆ 
เสียงโทรศัพท#กราฟเข)ากราฟกดรับโทรศัพท# 

 
กราฟ 

ครับพ่ี ผมกําลังถึงสํานักพิมพEแล�ว 
รถติดมาก แค
นี้ก
อนนะครับพ่ี 

กราฟลุกลี้ลุกลนเก็บโทรศัพท# 
 

กราฟ 
พ่ีไปก
อนนะ ไว�เจอกัน(ยิ้ม) 

 
กราฟยักค้ิวให)เธอหนึ่งที กราฟวิ่งกลับมาเก็บของ หันมามองน้ําท่ีกําลังเดินจากไป 

-ตัดไป- 
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5.ภายใน/ห�องนอนน้ํา/เวลาต4อจากฉาก 4 
น้ํากลับมาจากโรงเรียน นั่งวาดภาพอยู2 ในห)อง เธอได)ยินเสียง สไกล# เข)ามา เธอจึงลุกไปดู 
 
 

แม4 
เงินท่ีส
งไปพอใช�ไหมลูก อย
าด้ือกับน�าฝน เป�นเด็กดีนะ 

ประมาณธันวาแม
กับพ
อจะกลับไปหาลูกนะ ลูกอยากไปเท่ียวท่ีไหน คิดไว�รอเลย 
แม
รักน้ํามากนะลูก 

 
น้ํากดปุ.ม Video call กลับไปแต2แม2ก็ไม2กดรับสาย 
 
6.ภายใน/ห�องทํางานกราฟ/เวลาต4อจากฉาก 4 
กราฟเดินมานั่งท่ีโตFะทํางาน เอาเมมโมรี่จากกล2องโหลดเข)าคอม เขาเปBดดูภาพท่ีเขาถ2ายไปเรื่อยๆ จน
มาหยุดท่ีภาพของน้ํา ท่ีติดมาในกล)องของเขาโดยท่ีท้ังเขาและน้ําไม2รู)ตัว เขานั่งดูภาพน้ํา แล)วเขาก็ยิ้ม 
 

-ตัดไป- 
 
7.ภายนอก/สวนสาธารณะ/เย็น 
 น้ํานั่งวาดภาพอยู2ท่ีสวน กราฟเดินและมานั่งข)างๆเธอ ในมือถือกล)องหยิบข้ึนมาถ2ายภาพ
ตรงหน)า น้ําหันมามองกราฟตอนถ2ายภาพ กราฟหันมามองหน)าเธอแต2เธอก็รีบหันกลับทําเหมือนไม2มี
อะไรเกิดข้ึน 
 

กราฟ 
เจอกันอีกแล�ว (ยิ้ม) 

กราฟมองภาพท่ีน้ํากําลังวาด 
 

เฮ�ย นี่มันภาพเม่ือวานนิ 
 

น้ําวาดรูปต2อไป กราฟหัวเราะ แหะๆ หยิบกล)องข้ึนมา ถ2ายรูป วิวรอบๆแล)วหันกลับมาหาน้ํา 
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กราฟ 
มาคนเดียวหรอ 

 
กราฟมองหน)าน้ําน้ํามองหน)ากราฟแบบไม2สบอารมณ# 
 

กราฟ 
ง้ัน พ่ีไปก2อนนะ บFายย 

 
กราฟลุกออกไป แต2ทํากระเปTาตังค#ตกไว)  น้ําชําเลืองตาตามกราฟท่ีลุกออกไป น้ําเห็นว2ามีกระเปTาตังค#
กราฟตกอยู2จึงเก็บของแล)วแอบเดินตามไปเงียบๆกราฟรู)สึกว2ามีคนเดินตาม จึงมองกลับไปแล)วเขาก็
เห็นน้ําเดินตามอยู2 
 

กราฟ 
อ�าว! น�อง เดินตามพ่ีมาใช
ไหมเนี่ย 

 
กราฟทําหน)าทะเล)น 

กราฟ 
นั่นแหนะ มีอะไรหรือเปล
า 

 
น้ําหลบสายตา แล)วยื่นกระเปTาตังค#คืนให) 
 

กราฟ 
เฮ�ย นี่มันกระเปIาตังคEพ่ีนิ ทําตกตอนไหนวะเนี่ย 

ขอบใจมากนะน�องน�อง.. น�อง 
น�องชื่อไร 

 
น้ํา 

เอ
อ เอ
ออ… 
 

กราฟ 
ชื่อไรครับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น้ํา 
ชื่อ น้ํา 

 
 

กราฟ 
น้ําหรอ 

พ่ีชื่อกราฟนะ 
 

น้ําพยักหน)าเป%นการรับรู) 
 

กราฟ 
ถือว
าเป�นการขอบคุณท่ีน�องเก็บกระเปIาตังคEให�พ่ี 

เด๋ียวพ่ี เลี้ยงไอติม แล�วกันนะ 
 

น้ํา 
ไม
เป�นไร 

 
กราฟ 

รออยู
ตรงนี้นะ 
แปบหนึ่ง เด๋ียวพ่ีมา 

 
กราฟวิ่งหายไป น้ํามองตามกราฟ 
 
8.ภายนอก/สวนสาธารณะ/เวลาต4อจากฉาก 7 
กราฟวิ่งถือไอศครีมเข)ามาให)น้ํา ท้ังคู2นั่งกินไอศครีม 
 

กราฟ 
น้ําชอบวาดรูปหรอ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น้ํา 
อือ 

 
กราฟ 

ขอดูหน
อยได�ไหม 
น้ําให)กระดานวาดรูปกับกราฟ 

กราฟ 
สวยดีนะ 
วาดเก
งจัง 

ไปเรียนวาดรูปท่ีไหนมาอ
ะ 
 

กราฟมองหน)าน้ํา 
 

น้ํา 
เปล
า 

กราฟมองหน)าน้ํา 
 

กราฟ 
เจFงดี ไม2ต)องเรียนก็วาดได)สวยขนาดนี้ 

ไม2เหมือนพ่ี กว2าจะถ2ายรูปได)ขนาดนี้นะ เรียนแล)วเรียนอีก 
 

ท้ังคู2นิ่ง ต2างคนต2างกินไอศกรีม 
 

กราฟ 
เฮ�ย เพ่ิงนึกได� 

 
กราฟหยิบรูปถ2ายข้ึนมาใบหนึ่ง 

กราฟ 
อ
ะให� 

พอดีวันนั้นท่ีเจอกัน ท่ีน้ํามาวนๆ อยู
ท่ีกล�อง น้ําดันติดเข�าไปในกล�องด�วย 
พ่ีเห็นภาพมันสวยดี ก็เลยล�างออกมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น้ํามองรูปตัวเอง แล)วมองเงยมองกราฟ 
 

กราฟ 
ชอบไหม 

 
น้ํา 

ถ
ายรูปเก
งจัง (น้ําพูดเบาๆ) 
 

กราฟ 
ชอบอะดิ? 

 
กราฟส2งกระดานวาดภาพคืนให)น้ํา 

กราฟ 
เคยคิดจะถ
ายภาพบ�างไหม หรือจะวาดภาพแบบนี้ต
อไป 

 
กราฟมองน้ําอย2างจริงจัง 

 
น้ํา 

ไม
รู�สิ 
น้ํามองกระดานวาดภาพ 

 
กราฟ 

อยากลองถ
ายภาพดูไหมละ 
นี่ไม
อยากจะคุยนะ พ่ีเป�นช
างภาพมือหนึ่งของอKอฟฟLต 

 
น้ํามองหน)ากราฟ 

กราฟ 
พรุ
งนี้พ่ีจะไปถ
ายรูปท่ีนี่อีก 
ถ�าอยากลอง มาหาพ่ีได�นะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น้ํา 
เอ
อ นี่ก็คํ่าแล�ว น้ํากลับก
อนนะคะ 

น้ําลุกเดินออกจากท่ีนั่ง 
 

กราฟ 
อ)าว จะกลับแล)วหรอ 

พรุ2งนี้เราคงได)เจอกันนะ 
 

กราฟตะโกนแล)วยกมือลา ให)หลังน้ําท่ีเดินกลับบ)านไป 
-ตัดไป- 

 
9.ภายใน/บ�านน้ํา/เวลาต4อจากฉาก6  
น้ําเปBดประตูบ)านเข)ามา ไฟในบ)านปBดสนิท เธอเห็นเพียงจูโน2แมวของเธอท่ีวิ่งเล2นไปมา เธอเดินข้ึน
บันไดไปชั้นสองของบ)าน เห็นไฟลอดมาจากห)องอีกห)องหนึ่ง เธอเดินไปหยุดอยู2หน)าประตู 
 
 

ลูกน�าสาว(VO.) 
ชุดนี้เป�นไงอะแม
 

 
น�าสาว(VO.) 

ก็สวยดีนะ จะไปเท่ียวอีกแล�วหรอ 
 

ลูกน�าสาว (VO.) 
ไม
ได�ไปเท่ียวค
า แต
พรุ
งนี้หนูมีงานท่ีโรงเรียน 

ท้ังสองหัวเราะคิกคักกันในห)อง 
 

น้ํา (VO.) 
กลับมาแล�วคะ 

 
ลูกน�าสาว(VO.) 

แม
 ตกลงชุดนี้ถ�าหนูใส
ต�องเด
นสุดในโรงเรียน แม
ว
าไหม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น้ํา หันหลังเดินกลับห)อง 

 
น�าสาว(VO.) 

ไอ�ลูกคนนี้นิ หลงตัวเองจริงๆ สวยจ�าสวย 
 
*ฉากนี้จะไม
เห็นตัวตนน�าสาวและลูก ให�ได�ยินแต
เสียง เพราะแสดงให�เห็นถึงความไร�ตัวตนของน้ํากับ
ครอบครัว 
 

-ตัดไป- 
 
10.ภายใน/ห�องนอน/เวลาต4อจากฉาก6 
 น้ํานั่งอยู2ท่ีปลายเตียง เธอกัดเล็บ และจิกตัวเอง สายตาของเธอมองไปท่ีกระดานวาดรูป เธอ
เดินเข)าไปสัมผัสภาพวาดอย2างช)าๆ เธอหยิบพู2กันมานั่งวาดภาพต2อ แต2ครั้งนี้เธอภาพวาดไม2ได)ด่ังใจเธอ 
เธอละเลงพู2กันท่ีเต็มไปด)วยสีเต็มกระดาษ เธอนั่งลงบนเก)าอ้ีสายตาของเธอ เห็นภาพถ2ายท่ีกราฟให)
เม่ือเย็น เธอวางพู2กันลงแล)วเดินเข)าไปหารูปใบนั้นแล)วหยิบข้ึนมาดูอีกครั้ง  
 

-ตัดไป- 
 
11.ภายนอก/สวนสาธาณะ/เย็น 
 กราฟยืนถ2ายรูป พร)อมกับชะเง)อมองหาน้ํา แต2เธอก็ไม2มาเขาจึงถ2ายรูปรอน้ําต2อ เขาถ2ายรูป
ไปเรื่อยๆ เขารู)สึกว2าเขาโดนสะกิดท่ีหลัง เขาหันกลับไปมอง เห็นน้ํายืนอยู2กราฟยิ้มอย2างดีใจ 
 

กราฟ 
นึกว
าจะไม
มาซะแล�ว(ยิ้ม) 

 
น้ํา มองกราฟแล)วยิ้มมุมปากเล็กๆ 

-ตัดไป- 
11.1 ภายนอก/สวนสาธารณะ/เย็น 
กราฟกับน้ําออกไปถ2ายรูปด)วยกัน (น้ํายังคงเกร็งอยู2) 
11.2  ภายใน/ห�องนอน/กลางคืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น้ํากลับมาดูรูปถ2าย 
11.3 ภายนอก/เอเชียทีค/เย็น 
กราฟกับน้ําออกไปถ2ายรูปด)วยกัน (กราฟเล2นกับน้ํา น้ําเริ่มเล2นด)วย) 
11.4 ภายใน/ห�องนอน/กลางคืน 
น้ําเอาภาพมาติดกําแพงห)องนอน แล)วมองภาพอย2าเพ)อฝYน 
11.5 ภายใน/ห�องเรียน/กลางวัน 
น้ํานั่งอยู2ในห)องเรียน ไม2ได)อ2านการ#ตูนเหมือนเคย แต2หยิบกล)องข้ึนมาถ2ายรูป 
11.6 ภายนอก/ตึกแคท/กลางคืน 
กราฟกับน้ําออกไปถ2ายรูปด)วยกัน และน้ําตามกราฟออกไปทํางานด)วย (น้ํากับกราฟสนิทกัน) 
11.7 ภายใน/ร�านขายกล�อง/ลางวัน 
น้ําไปซ้ือกล)องถ2ายรูป 
*คัทย
อยเป�นการแสดงถึงเวลาท่ีผ
านมาสักระยะ ทําให�ท้ังสองมีความสนิทสนมกันมากข้ึน และพูดถึง
ชีวิตน้ําท่ีเปลี่ยนไปหลังได�รู�จักกับกราฟ (ใช�เทคนิคตัดต
อ แบบเรื่อง blow-up ) 
 
12.ภายใน/ห�องนอนน้ํา/กลางคืน 
น้ํานั่งมองรูปภาพท่ีไปถ2ายมากับกราฟท่ีโตFะเขียนหนังสือ เสียงข)อความโทรศัพท#ดังข้ึน เธอหยิบ
โทรศัพท#ข้ึนมา  
 

กราฟ 
พรุ
งนี้ ตอนเย็นๆ เจอกันท่ีเดิม :D 

 
น้ําลุกข้ึนมา เอากล)องไปวางไว)ท่ีโตFะ แต2โตFะมันเต็ม น้ํามองหาท่ีจะวาง เห็นจานสี สีน้ําวางอยู2 เธอท้ิง
ลงถังขยะ แล)วเธอก็วางกล)องไว)แทนท่ี 
 

-ตัดไป- 
13.ภายใน/โตRะกินข�าว/เช�า 
น้ํานั่งกินข)าว กับ ครอบครัวของน)าสาว 
 

ลูกน�าสาว(VO.) 
แม2 ซ้ือกับข)าวร)านเจFกบมาอีกแล)วหรอ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น�าสาว(VO.) 
รู�ได�ไงอ
ะ 

 
ลูกน�าสาว(VO.) 

ไม
รู�ได�ไง นี่ กะเพราวิญญาณหมู ส
วนนี่ ผัดผักเศษเนื้อ 
ไม
รู�ว
าแกจะงกของไปไหน 

 
น�าชาย(VO.) 

แต
นี่ ไข
เจียวดําๆ ไหม�ๆนี่ ฝSมือคุณเหมือนเดิม ฮ
าๆๆ 
 

น�าสาว(VO.) 
ก็แหมม ก็คนไม
ทํากับข�าวไม
เก
ง ทําได�แค
นี้ก็บุญแล�ว 

 
น�าชาย(VO.) 
โถ ทําเป�นงอน 

 
ลูกน�า(VO.) 

โอKยย แก
จนปBานนี้ยังจะกุKกก๊ิกกันอีกเนอะ 
 

ท้ังสามหัวเราะคิกคัก อย2างมีความสุข  น้ํา กินข)าวคนเดียวอย2างเงียบ น้ําตาซึม 
 
*ฉากนี้จะไม
เห็นตัวตนของครอบครัวน�าสาว ให�ได�ยินแต
เสียง เพราะแสดงให�เห็นถึงความไร�ตัวตนของ
น้ํากับครอบครัว 
 

-ตัดไป- 
14.ภายนอก/ห�องทํางานกราฟ/เย็น 
กราฟหยิบภาพข้ึนมา ดูสักพักหันไปหา น้ําแล)วสังเกตท่ีแขนเธอ 
  

กราฟ 
แขนไปโดนไรมาอ
ะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น้ํามองท่ีแขนตัวเอง 
 
 

น้ํา 
เอ
อ… แมวข
วน 

น้ําเอามือปBดแผล 
 

กราฟ 
โห แมวท่ีบ�านคงดุมากเลยนะ ข
วนเป�นแผลขนาดนี้เลย 

 
น้ําหลบสายตา แล)วดูภาพถ2ายต2อ 

 
กราฟ 

เฮ�อ (ถอนหายใจ) 
กราฟ มองดูภาพถ2าย ท่ีมีอยู2เต็มโตFะ 

น้ํา 
เป�นอะไร 

 
กราฟ 

ช
วงนี้ งานเยอะ จะทํางานไม
ทันอยู
แล�ว 
 

น้ํา 
หาคนช
วยสิ 

 
กราฟ 

พ่ีก็คิดอยู
เหมือนกัน 
กราฟมองหน)าน้ํา 

 
น้ํา 

น้ําไง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น้ําพูดเสียงเบาๆ แต2หนักแน2น ด)วยสายตาท่ีจริงจัง 
 
 

กราฟ 
พูดจริง?  ถ�าน้ําอยากช
วยพ่ี ไปฝUกถ
ายภาพมาให�เก
งก
อน 
ถ�าน้ําทําได� พ่ีก็อาจพิจารณาน้ําเป�นกรณีพิเศษก็ได�น�า 

 
กราฟ พูดทีเล2นทีจริง น้ํามองหน)ากราฟอย2างมีความหวัง 
 

-ตัดไป- 
 

15.ภายนอก/สยาม/กลางวัน 
เธอเดินท2ามกลางผู)คน ในมือถือกล)องถ2ายรูป เธอถ2ายรูป แต2ก็เหมือนว2าเธออยู2คนเดียว 
 

-ตัดไป- 
16.ภายใน/ห�องทํางานของกราฟ/เย็น 
น้ําเดินเข)ามาม่ีห)องทํางานกราฟ 

 
น้ํา 
อ
ะ 
 

น้ํายื่นภาพถ2ายให)กราฟกราฟเปBดดูรูป 
กราฟ 

เฮ�ย  ฝSมือดีข้ึนนะเนี่ย 
ภาพนี้เจVงดีวะ (ยิ้ม) 

 
กราฟมองหน)าน้ํา น้ํายิ้มมุมปาก 

น้ํา 
ชอบหรอ ก็ให�น้ําช
วยพ่ีสิ(พูดเบาๆ) 

 
เมรีเดินเข)ามา ในมือมีภาพถ2ายเต็มไปหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เมรี 
พ่ีกราฟ นี่ภาพท่ีเมไปถ
ายมาเม่ือวาน 

เอKอ แล�วเมส
งไปให�พ่ีเอVแล�วนะ พ่ีเขาจะรีบจัดหน�าหนังสือ 
 

กราฟ 
โอเค ทํางานเร็วดี หัวไวนะเรา 

เมรียิ้ม แล)วยื่นรูปภาพไปให)น้ํา 
 

เมรี 
น�องจKะ พ่ีฝากเอารูปไปติดท่ีกระจกหลังโตKะนั้นหน
อยสิ 

 
กราฟ 

นี่เด็กฝUกงานคนใหม
หรอ 
น้ําเอารูปไปแปะท่ีกระจก 

กราฟ 
เห�ย ไม
ใช
นั่น น�อง น�องพ่ีเอง 

น้ํา นี่พ่ีเมรีนะ เป�นผู�ช
วยคนใหม
ของพ่ีเอง 
 

เมรี 
อ�าว น�องพ่ีกราฟหรอคะ 

 
สวัสดีจKะ น�องน้ํา 

 
น้ํายืนมองออกไปนอกกระจก กราฟกับเมรีคุยกันไม2สนใจน้ํา 

 
-ตัดไป- 

 
17.ภายใน/บ�านของน้ํา/กลางคืน 
 เธอนั่งร)องไห)อยู2บนโซฟาคนเดียว จูโน2แมวท่ีพ่ีสาวของเธอเลี้ยงเดินมาเกาะแกะท่ีขาเธอ ทํา
ให)เธอหงุดหงิด เธอใช)เท)าเข่ียไล2แมวไปแต2มันยังมาเกาะแกะกับเธอ เธอเหยียบมันอย2างช)า เหยียบจย
แมวตาย เธอตกใจกับเหตุการณ#ท่ีเกิดข้ึน ภาพท่ีเธอเห็นเป%นแมวท่ีจมอยู2กับกองเลือด เธอมองไปมอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มา เธอเริ่มยิ้มเป%นยิ้มครั้งแรกของเธอท่ีมีความสุขท่ีสุด  และหยิบศพแมวมาจัดในท2าสวยๆ เธอหยิบ
กล)องถ2ายภาพข้ึนมาถ2ายภาพแมวภาพแล)วภาพเล2า 

-ตัดไป- 
 
18.ภายใน/ห�องทํางานกราฟ/เย็น 

กราฟเปBดซองจดหมายดู เป%นภาพถ2ายของน้ํา ภาพแรก เป%นภาพวิว ภาพต2อมาเป%นภาพของ
สัตว#ท่ีตาย ภาพต2อๆมา เป%นภาพของศพกราฟทําหน)าประหลาดใจ 
 
คัทย
อย 
-น้ําฆ2าสัตว# ถ2ายรูปศพสัตว# 
-น้ํา ถ2ายภาพอุบัติเหตุ ศพคนตามสถานท่ีจริง 
 
19.ภายใน/ห�องนอนของน้ํา/เย็น 

เธอนั่งดูภาพศพสัตว# ศพคน ท่ีติดอยู2บนผนังห)องนอนของเธออย2างมีความสุขเธอเดินไปหยิบ
มีดท่ีอยู2โตFะ หยิบมีดมากรีดขาตัวเอง เธอยิ้มอย2างบ)าคลั่งน้ําตาเธอไหลอาบเต็มหน)า เธอโยนมีดท้ิงลง
พ้ืน 

-ตัดไป- 
 
20.ภายใน/ห�องทํางานกราฟ/เย็น 
กราฟได)รับภาพ อีกชุดของน้ํา เป%นภาพของสถานท่ีหนึ่ง พอเปลี่ยนภาพต2อไปเรื่อยๆ จะสามารถระบุ
สถานท่ีได) และภาพสุดท)ายเป%นภาพของน้ําท่ีถูกมัดไว) กราฟตกใจรีบออกไปช2วยน้ําทันที 
 

-ตัดไป- 
 
 
21.ภายใน/ตึกร�าง/เวลาต4อจากฉาก 18 
 กราฟเดินเข)ามาในตึก เขาถูกน้ําตีจากข)างหลัง ทําให)เขาสลบไป กราฟลืมตาข้ึนมา เห็นน้ําอยู2
ตรงหน)ายืนถือใบมีด  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กราฟ 
น้ํา นี่มันอะไรกัน 

 
ภาพพวกนั้น? นะนะน้ํา  ไม
ได�ถูกจับนี่ 

 
น้ํายืนมองหน)ากราฟแบบไม2มีอะไรเกิดข้ึน 

 
คิดจะทําไรอะ 

 
กราฟมองหน)าน้ําด)วยความหวาดกลัว 

 
น้ํา 

ทําอะไรดีน�า 
 

น้ําเอามีดไปใกล)หน)ากราฟ 
กราฟ 

เธอบ�าไปแล�วหรือไง แล�วจับตัวพ่ีมาทําไมปล
อย พ่ีบอกให�ปล
อยไง (ขอร�อง) 
 

น้ํา 
น้ําจะทําให�พ่ีภูมิใจในตัวน้ํา 

กราฟ 
มัดพ่ีทําไม ปล
อย อย
าทําอะไรบ�าๆนะ 

 
น้ํา 

น้ําแค
อยากได�ภาพสวยๆ 
 

น้ําหน)านิ่งเฉย 
น้ําเอาใบมีดกรีดไปท่ัวแขนของกราฟ กราฟร)องดังลั่นห)อง 

 

กราฟ 

ปล
อยกู กูบอกให�กู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น้ําหยิบกล)องข้ึนมา ถ2ายภาพแผลท่ีมือของกราฟ(เสียงแฟลชดัง) 
 

น้ํา 
อยู
นิ่งๆนะพ่ีกราฟ 

เด๋ียวเจ็บ 
 

กราฟ 
อย
านะ อย
า 
โอKยยยยยยย 

 
น้ํา อยู
เฉยๆ แผลเปLดหมดแล�ว 

 
น้ํามองหน)ากราฟเอาคีม มาดึงเล็บของกราฟจนหมด 

 
กราฟ 

อิโรคจิต ปล
อยกู อิสัส 
น้ําโกรธ 

 
น้ํา 

อย
ามาหยาบคายกับน้ํา 
 
หันไปหยิบมีดมา น้ําเอามีดมาตัดลิ้นของกราฟ 

 
น้ํา 

ขอโทษนะพ่ีกราฟ แต2ว2าน้ําไม2ชอบคนหยาบคาย 
 
น้ําหยิบกล)องข้ึนมา ถ2ายภาพกราฟด้ิน 

 
น้ํา 

อยู
เฉยๆ สิ ภาพมันสั่น 
แล)วหันภาพไปให)กราฟดู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
59 

    

น้ํา 
สวยดีเนอะ 

 
น้ําภูมิใจ ในรูปถ2าย กราฟ ร)องลั่นด)วยความทรมาน 

 
น้ํา 

ทนหน
อยนะพ่ี 
ภาพจะได�ออกมาสวยๆ 

 
กราฟร)องอย2างทรมาน 
 

น้ํา 
พ่ีกราฟคงจะเจ็บมากสินะ ง้ันน้ําขอรูปสุดท�ายนะพ่ี 

รูปนี้เรามาถ
ายด�วยกันนะ ทําปากว
า ชีสสสสสสสส ด�วยนะพ่ี (ยิ้ม) 
 

น้ําหยิบกล)องไปวางท่ีขาต้ังกล)องแล)วกดต้ังเวลาถ2ายภาพ หยิบมีดแล)วเดินอ)อมมาด)านหลังกราฟ 
น้ําเข)าไปกระซิบข)างหูกราฟ 
 
  
 น้ํา 

1 2 ซ่ัมชีสสสสสสสสสสส 
 

เสียงแฟลชดังข้ึน พร)อมกับน้ําท่ีปาดคอ กราฟ 
-ตัดไป- 

22.ภายใน/ตึกร�าง/เวลาต4อจากฉาก 18 
 ร2วมกตัญEูเข)ามาเก็บศพ ตํารวจได)เดินเข)ามาล)อมพ้ืนท่ีไว)กันคนไม2ให)เข)า นักข2าวได)เข)ามา
ถ2ายรูปและทําข2าว อย2างโกลาหล น้ําแบมือออกข)างในเป%นเมมโมรี่การ#ด น้ํายัดเมมโมรี่การ#ดใส2มือ
นักข2าว ตํารวจใส2กุญแจมือน้ํา น้ํายิ้มอย2างมีความสุข 
 

-จบ- 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ข้ันตอนการผลิตภาพยนตร� 
 1.คัดเลือกนักแสดง 
   1.1 น้ํา 
                   นางสาว พาทินธิดา เจริญสวัสด์ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4-1 นักแสดงท่ีรับบทเป%น น้ํา
 
 เด็กสาวมัธยม ชั้นป<ท่ี 
งานอดิเรกชอบวาดรูป  
ภายนอกเธอจะดูเป%นคนนิ่งๆ เรียบร)อย ไม2ค2อยพูดจากับใคร ดูเหมือนเป%นเด็กท่ีมีปมในใจแต2ไม2
สามารถพูดออกมาได) ถึงแม)เธอจะเป%นพียงเด็กมัธยม แต2เธอชอบเ
เธอเห็นว2าภาพเหล2านั้นเป%นสิ่งท่ีทําให)เธอมีความสุขได)
 เหตุผลในการเลือก 
ใบหน)าออกแนวญ่ีปุ.น ซ่ึงเธอสามารถแสดงบทคนท่ีมีอาการทางจิตได)เป%นอย2างดี รวมไปถึงเธอ
สามารถแสดงได)ดีผ2านดวงตา
 
 
 
 
 

 

 

ข้ันตอนการผลิตภาพยนตร� (Pre-production) 
คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

พาทินธิดา เจริญสวัสด์ิ (เอมม2า) อายุ 20 ป<  

 

นักแสดงท่ีรับบทเป%น น้ํา 

เด็กสาวมัธยม ชั้นป<ท่ี 6 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผิวขาว ตัวเล็ก ผมสั้น 
 เธอไม2ได)อยู2กับพ2อแม2 ส2งผลเธอขาดความรัก ทําให)เธอเป%นเด็กเก็บกด 

ภายนอกเธอจะดูเป%นคนนิ่งๆ เรียบร)อย ไม2ค2อยพูดจากับใคร ดูเหมือนเป%นเด็กท่ีมีปมในใจแต2ไม2
สามารถพูดออกมาได) ถึงแม)เธอจะเป%นพียงเด็กมัธยม แต2เธอชอบเสพภาพศพ ภาพความตาย เพราะ
เธอเห็นว2าภาพเหล2านั้นเป%นสิ่งท่ีทําให)เธอมีความสุขได) 

เหตุผลในการเลือก : รูปลักษณ#ภายนอกของเอมม2า สามารถเล2นเป%นเด็กมัธยมได) และมี
ใบหน)าออกแนวญ่ีปุ.น ซ่ึงเธอสามารถแสดงบทคนท่ีมีอาการทางจิตได)เป%นอย2างดี รวมไปถึงเธอ

นดวงตา 
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ผิวขาว ตัวเล็ก ผมสั้น เป%น 
เธอไม2ได)อยู2กับพ2อแม2 ส2งผลเธอขาดความรัก ทําให)เธอเป%นเด็กเก็บกด 

ภายนอกเธอจะดูเป%นคนนิ่งๆ เรียบร)อย ไม2ค2อยพูดจากับใคร ดูเหมือนเป%นเด็กท่ีมีปมในใจแต2ไม2
สพภาพศพ ภาพความตาย เพราะ

รูปลักษณ#ภายนอกของเอมม2า สามารถเล2นเป%นเด็กมัธยมได) และมี
ใบหน)าออกแนวญ่ีปุ.น ซ่ึงเธอสามารถแสดงบทคนท่ีมีอาการทางจิตได)เป%นอย2างดี รวมไปถึงเธอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
1.2 กราฟ 

        นายวิศรุต  ประทุมมา
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-2 นักแสดงท่ีรับบทเป%น กราฟ
 

หนุ2มเซอร# วัย 28 
หน)าตาดี ผิวสิงสี ผมค2อนข)างยาว 
อยู2ในวงการข2าวสารมาตลอดทําให)กราฟ 
สังเกต ซ่ีงกราฟเป%นคนท่ีรักก

เหตุผลท่ีเลือก : โบโร2มีบุคลิกค2อนข)างเซอร#ๆ สามารถเล2
และเม่ือให)โบโร2ถ2ายฟBตต้ิงเข)ากับกล)อง ทําให)เห็นเขาเป%นคนท่ีมีแอคชั่นการถ2ายภาพท่ีเป%นธรรมชาติ 
รวมถึงการแสดงท่ีสามารถเล2นได)ถึงบทบาท

 
 
 
 
 
 

 

 

นายวิศรุต  ประทุมมา (โบโร2) อายุ 24 ป< 

นักแสดงท่ีรับบทเป%น กราฟ 

28 ป< ประกอบอาชีพ ช2างภาพข2าวอาชญากรรม ของสํานักข2าวแห2งหนึ่ง 
ผิวสิงสี ผมค2อนข)างยาว มนุษยสัมพันธ#ดี ข้ีเล2น เป%นกันเองกับทุกคน ด)วยอาชีพการทํางานท่ี

อยู2ในวงการข2าวสารมาตลอดทําให)กราฟ คนช2างซักถาม และมีความอยากรู)อยากเห็น
เป%นคนท่ีรักการถ2ายภาพมาต้ังแต2เด็ก และมีความสุขท่ีได)ถ2ายภาพ 

โบโร2มีบุคลิกค2อนข)างเซอร#ๆ สามารถเล2นเป%นคนวัยทํางาน ท่ีมีอายุ 
และเม่ือให)โบโร2ถ2ายฟBตต้ิงเข)ากับกล)อง ทําให)เห็นเขาเป%นคนท่ีมีแอคชั่นการถ2ายภาพท่ีเป%นธรรมชาติ 
รวมถึงการแสดงท่ีสามารถเล2นได)ถึงบทบาท 
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ป< ประกอบอาชีพ ช2างภาพข2าวอาชญากรรม ของสํานักข2าวแห2งหนึ่ง 
ด)วยอาชีพการทํางานท่ี

อยากเห็น และเป%นคนช2าง
และมีความสุขท่ีได)ถ2ายภาพ  

นเป%นคนวัยทํางาน ท่ีมีอายุ 28 ป<ได) 
และเม่ือให)โบโร2ถ2ายฟBตต้ิงเข)ากับกล)อง ทําให)เห็นเขาเป%นคนท่ีมีแอคชั่นการถ2ายภาพท่ีเป%นธรรมชาติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3 เมรี 
     นางสาวพิชามญชุ#  หุตะจูฑะ (ปYjน) อายุ 21 ป< 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4-3 นักแสดงท่ีรับบทเป%น เมรี 
 

ช2างภาพหน)าใหม2 วัย 25 ป< เพ่ิงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห2งหนึ่ง สวย เปรีย้ว 
แต2งตัวแรง มีความม่ันใจในตัวเองสูง เป%นคนฉลาด และช2างเกต ไม2แคร#คน ครอบครัวมีฐานะดี  

เหตุผลท่ีเลือก : ปYjน มีบุคลิกตรงท่ีโดดเด2น สวย เปรี้ยว และมีหน)าตาท่ีดูค2อนข)างร)าย 
 
2. สถานท่ีถ4ายทํา (Location) 

2.1 สวนสาธารณะ 
     สวนสาธารณะ เป%นสวนท่ีมีคนไม2มา  ในสวนสาธารณะไม2ได)มีเพียงแค2ต)นไม)เพียงอย2าง

เดียวยังต)องเป%นสถานท่ีท่ีมีภูมิทัศน#หลากหลาย รวมถึงต)องมีประติมากรรมท่ีโดดเด2น 
     สวนรมณีนาถ เป%นสวนท่ีจัดตกแต2งไว)อย2างสวยงาม ร2มรื่นไปด)วยต)นไม)ใหญ2สีเขียวสบาย

ตา อีกท้ังยังมีประติมากรรมท่ีสําคัญๆ อีกมากมาย ซ่ึงสวนรมณีนาถถูกเลือกใช)ด)วยเหตุผลแรกคือ    
ไม2ไกลจากมหาวิทยาศิลปากรมากนักเดินทางสะดวก และสิ่งท่ีพิเศษของสวนรมณีนาถคือ ประภาคาร 
ท่ีตั้งเด2นเป%นจุดสนใจ ซ่ึงเป%นสถานท่ีนางเอกชอบมานั่งวาดรูป แสดงให)เห็นถึง แสดงถึงความโดดเด่ียว
ในชีวิตของเธอ และยังเป%นสถานท่ีท่ีพระเอกกับนางเอกได)พบกันครั้งแรกอีกด)วย  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-4 สวนรมณีนาถ 
 
 2.2 ห�องทํางานกราฟ
      ห)องทํางานกราฟ เป%นห)องทํางานสําหรับช2างภาพของสํานักข2าว มีพ้ืนห)องสีขาว มี
หน)าต2างเป%นกระจก และต)องมีกระดานสําหรับไว)ติดภาพถ2าย 
       ห)องเขียนแบบ ชั้น 
ค2อนข)างคุ)นเคยกับสถานท่ีนี้ และไม2ยุ2งยากในการขอสถา
เดินทาง อีกท้ังห)องนี้ มีสีขาว และแสงสามารถเข)าถึงห)องได)เป%นอย2างดี ทําให)สามารถควบคุมอารมณ#
ของภาพได)ง2าย ซ่ึงโตFะ และอุปกรณ#เดิมในห)องเขียนแบบสามารถนํามาประยุกต#ใช)เป%นห)องทํางาน
นักข2าวของกราฟได)เป%นอย2างดี
 
 
  
  
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-5 ห)องทํางานกราฟ

 

 

 

ห�องทํางานกราฟ 
ห)องทํางานกราฟ เป%นห)องทํางานสําหรับช2างภาพของสํานักข2าว มีพ้ืนห)องสีขาว มี

หน)าต2างเป%นกระจก และต)องมีกระดานสําหรับไว)ติดภาพถ2าย  
ห)องเขียนแบบ ชั้น 5 คณะสถาปYตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท2าพระ ผู)จัดทํา

ค2อนข)างคุ)นเคยกับสถานท่ีนี้ และไม2ยุ2งยากในการขอสถานท่ี สะดวกต2อทีมงานและนักแสดงในการ
เดินทาง อีกท้ังห)องนี้ มีสีขาว และแสงสามารถเข)าถึงห)องได)เป%นอย2างดี ทําให)สามารถควบคุมอารมณ#
ของภาพได)ง2าย ซ่ึงโตFะ และอุปกรณ#เดิมในห)องเขียนแบบสามารถนํามาประยุกต#ใช)เป%นห)องทํางาน
นักข2าวของกราฟได)เป%นอย2างดี 

ห)องทํางานกราฟ 
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ห)องทํางานกราฟ เป%นห)องทํางานสําหรับช2างภาพของสํานักข2าว มีพ้ืนห)องสีขาว มี

คณะสถาปYตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท2าพระ ผู)จัดทํา
นท่ี สะดวกต2อทีมงานและนักแสดงในการ

เดินทาง อีกท้ังห)องนี้ มีสีขาว และแสงสามารถเข)าถึงห)องได)เป%นอย2างดี ทําให)สามารถควบคุมอารมณ#
ของภาพได)ง2าย ซ่ึงโตFะ และอุปกรณ#เดิมในห)องเขียนแบบสามารถนํามาประยุกต#ใช)เป%นห)องทํางาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3 โรงเรียนน้ํา 
       โรงเรียนน้ํา เป%นโรงเรียนหญิงล)วน ชื่อดังจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป%นโรงเรียนท่ีมีเนื้อท่ี
ค2อนข)างกว)าง  รวมถึงมีโรงอาหารอยู2ใต)อาคารเรียน 
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป%นโรงเรียนมัธยมหญิงล)วน ท่ีมีต้ังแต2มัธยม 1-6 สะดวกต2อ
การเดินทางของทีมงานและนักแสดง ไม2มีความยุ2งยากเรื่องการขอสถานท่ี ไม2มีเสียงรบกวนในการถ2าย
ทํา ซ่ึงโรงอาหารของโรงเรียนนี้ไม2ทึบจนเกินไป มีความโปร2งทําให)แสงสามารถลอดเข)ามา ทําให)ได)รู)ถึง
อารมณ#ของภาพได)ง2ายข้ึน  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-6 โรงเรียนน้ํา 
 

2.4 บ�านน้ํา 
    บ)านน้ํา เป%นบ)านเด่ียว 2 ชั้น เป%นบ)านท่ีมีการสร)างและฟอนิเจอร#เป%นปาร#เก)เป%นส2วนประ 

กอบหลัก และเป%นบ)านท่ีแสงเข)าถึงได)ยาก 
               บ)านแถวพระราม 2 หมู2บ)านชัยพฤกษ# ปาเก)คืออุปกรณ#ก2อสร)างท่ีสําคัญต2อบ)านหลังนี้ 
เฟอร#นิเจอร#ส2วนมาก เป%นปาเก) ทําให)สีของบ)านค2อนอึมขรึม และบรรยากาศภาพในบ)านค2อนข)าง
มืดมน ซ่ึงบ)านหลังนี้ตรงตามบุคลิกของนางเอกและอารมณ#และบรรยากาศของภาพยนตร# (Mood 
and Tone) บ)านนางเอก เป%นบ)านค2อนข)างมีฐานะ หรูหรา แสงเข)าได)น)อย สามารถบ2งบอกถึงความ
อึดอัดภายในบ)าน เพ่ือให)เกิดบรรยากาศเหงาภายในบ)าน ซ่ึงเป%นอารมณ#ของตัวนางเอก 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4-7 บ)านน้ํา 
 

2.5 ตึกร�าง 
     เป%นสถานท่ีแบบปBด อึดอัด และถูกปล2อยไว)ให)รกร)าง มีโทนสีหม2นๆ  

      กรมศุลกากรเก2า เป%นสถานท่ีท่ีถูกปล2อยท้ิงรกร)างไว)เป%นเวลา ไม2มีคนดูแล ทําให)สามารถ
ถ2ายทําได)สะดวก ซ่ึงเป%นสถานท่ีท่ีไม2ไกลจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (บางรัก) มากนักสะดวกต2อทีมงาน
ละนักแสดง ภายในเต็มไปด)วยฝุ.น หยากไย2และความสกปรก ซ่ึงแฝงไปด)วยความน2ากลัวและน2าขนลุก 
สถานท่ีนี้จึงเหมาะแก2ฉากท่ีนางเอกจับพระเอกมาทรมานเพ่ือถ2ายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-8 ภายในกรมศุลกากรเก2า 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. อุปกรณ�ประกอบฉาก 
 3.1 อุปกรณ�วาดภาพ เป%นอุปกรณ#ท่ีสําคัญอย2างมาก เพราะเป%นจุดเริ่มต)นของความสัมพันธ#
ระหว2างกราฟกับน้ํา และบ2งบอกถึงความชอบของน้ําท่ีชื่นชอบในการวาดภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-9 อุปกรณ#วาดภาพของน้ํา 
 
 3.2 กล�องถ4ายรูป (กราฟ) เป%นกล)อง DSLR ยี่ห)อ Nikon เนื่องจากสามารถถ2ายรูปแบบ 
multiple exposure   ได) และเป%นสิ่งท่ีทําให)กราฟกับน้ําได)มาพบกันเป%นครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4-10 กล)องถ2ายรูปของกราฟ 

 3.3 กล�องถ4ายรูป (น้ํา) เป%นกล)อง DSLR ยี่ห)อ canon สาเหตุท่ีเลือก canon เพราะถึง
นางเอกจะชื่นชอบในตัวพระเอกและอยากเป%นเหมือนเขามากแค2ไหน ลึกๆแล)ว นางเอกก็มีความเป%น
ตัวของตัวเองและอยากทําให)พระเอกยอมรับในสิ่งท่ีเธอเลือกและสิ่งท่ีเป%น 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
67 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-11 กล)องถ2ายรูปของน้ํา 

3.5 อุปกรณ�ช4าง ประกอบด)วย มีด สิ่วและค)อนเล็ก สําหรับเพ่ิมความรุนแรงในฉากท่ีนางเอก
จับพระเอกมาทรมาน 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4-12 ภาพอุปกรณ#ช2าง เพ่ือเพ่ิมความรุนแรง 

3.6 เก�าอ้ี เป%นเก)าอ้ีไม) มีผนักพิง ใช)ในฉากกราฟโดนทรมาน สาเหตุท่ีใช)เก)าอ้ีไม) เพราะเข)า
กับอารมณ#และบรรยากาศของหนัง รวมถึงสามารถกลมกลืนกับสถานท่ี ซ่ึงเม่ือเก)าอ้ีโยกจากการด้ิน
เอาตัวรอดของกราฟทําให)เกิดเสียง ยิ่งช2วยเสริมความน2ากลัวของภาพยนตร#ได)มากข้ึน 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4-13 ภาพเก)าอ้ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.7 เชือกปอ สีน้ําตาล ใช)รัดแขนและขาของกราฟให)ยึดติดเก)าอ้ีไม) ซ่ึงเชือกปอมีโทนสีเข)ากับ
เก)าอ้ี ทําให)ไม2รู)สึกแปลกตา  
 

 

 

 

ภาพท่ี 4-14 เชือกปอ 

4 อุปกรณ�เทคนิคพิเศษ (Special effect) 

4.1 เลือดปลอม ใช)แบะแซ (ลักษณะเหนียวๆใสๆ) ผสมกับสีผสมอาหารหรือเฮลบลูบอย 
กวนให)เข)ากันจะได)เลือดแบบข)น เม่ือจะใช)ให)นําส2วนผสมท่ีเข)ากันแล)วไปผสมน้ําเปล2าอีกครั้ง  
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-15 ภาพอุปกรณ#ทําเลือดปลอม 

4.2 ตุRกตาสัตว� เป%นตุFกตาแมว ใช)ถ2ายเป%นศพแมว โดยตอนถ2ายเหยียบแมวใช)แมวจริง แต2ใช)
ตุFกตาแมวเป%นแมวท่ีตายแล)ว 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4-16 ภาพตุFกตาแมวแทนศพแมวตัวจริง 

3.4 ฉากตัดล้ิน ใช)ลิ้นปลอมของนักมายากล ท่ีใช)โชว#ตัดลิ้นมาใช)แทนลิ้นจริงท่ีถูกตัด  
 

 

 

  

 

ภาพท่ี 4-17 ลิ้นปลอม 

 3.5 ฉากถอดเล็บ มีอุปกรณ#ดังต2อไปนี้ 
      1) เล็บปลอม 
      2) สําลี 
      3) ลิปสติกสีแดง 
      4) กาวติดเล็บ 
      5) เลือดปลอม 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
70 

    

 
  
   
 
  

 

 

 
 
ภาพท่ี 4-18 อุปกรณ#ทําเอฟเฟคฉากกราฟโดนน้ําถอดเล็บ 

   มีข้ันตอนการทําดังต2อไปนี้ 
     1) นําเล็บปลอมมาวัดกับขนาดนิ้วท่ีต)องการ เม่ือขนาดเล็บกับนิ้วท่ีเหมาะสมแล)ว นําเล็บ

ออกมาแบ2งเป%น 2 ส2วน 
     2) นําเล็บปลอมส2วนแรก ไปติดกับนิ้ว  
     3) ใช)ลิปสติกสีแดง ทาบริเวณเล็บจริงและใช)สําลีแปะลงไปบริเวณท่ีทาลิปสติกเพ่ือทํา

เป%นเนื้อสีแดง 
     4) นําเล็บปลอมส2วนท่ี 2 มาติดทับบริเวณท่ีทาลิปสติก  
     5) หยอดเลือดปลอมลงไปบริเวณลงเล็บ แล)วให)เลือดซึมท่ัวเล็บ 
     6) ได)แผลจากการถอนเล็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4-19 ข้ันตอนการทําเอฟเฟคฉากกราฟโดนน้ําถอนเล็บ 

 3.6 ฉากปาดคอ มีอุปกรณ#ดังต2อไปนี้ 
      1) ยางพารา 
      2) ปูนปาสเตอร# 
      3) ดินน้ํามัน 
      4) ขวดน้ํา 
      5) ยางในรถจักรยาน 
      6) สายยางใส 
      7) ถังรดน้ําต)นไม) แบบสูบฉีด 
      8) ท2อต2อทองเหลือง 
      9) รองพ้ืน และ เครื่องสําอางสําหรับทําเอฟเฟค 
     10) เลือดปลอม 
 
 
 
 
 
 
       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4-20 อุปกรณ#ทําเอฟเฟคฉากกราฟโดนน้ําปาดคอ  
 
 มีข้ันตอนการทําดังต2อไปนี้ 
      1) นําขวดพลาสติกมาวางเป%นแบบ และนําดินน้ํามันมาต้ังเป%นกรอบคอ เพ่ือทําเป%นตัว
แบบ 
      2) ผสมปูนปลาสเตอร#เข)ากับน้ําให)เข)ากัน แล)วนําไปเทลงในตัวแบบท่ีเตรียมเอาไว) 
      3) ในขณะท่ีรอให)ปูนปลาสเตอร#แห)ง เตรียมไส)ในรถจักรยานท่ีกรีดจนขาดมาต2อเข)ากับ
ตัวต2อทองเหลือง แล)วนําสายยางใสท่ีต2อเข)ากับถังรถน้ําต)นไม)มาต2อผ2านตัวต2อทองเหลืองอีกที   
      4) เม่ือปูนปลาสเตอร#แห)งแล)ว ให)แกะออกจากขวดน้ํา และนํายางพารามาทาท่ีละชั้น
ประมาณ 10 ชั้น เพ่ือทําเป%นเนื้อบริเวณคอ 
      5) เม่ือยางพาราแห)งสนิท แกะยางพาราออกจากปูนปลาสเตอร#   และตัดขอบให)สวยงาม 
      6) นําสายในยางรถยนต#มาติดท่ีคอ โดยหันด)านท่ีถูกกรีดออกด)านนอก และติดยางพารา
ท่ีทับอีกที  
      7) ตกแต2งยางพาราให)เข)ากับคอและสีผิวด)วยรองพ้ืนและเครื่องสําอางสําหรับทําเอฟเฟค 
      8) เทเลือดปลอมลงถังรดน้ําต)นไม) และปYjมเลือดปลอมให)ถึงบริเวณต)นคอหลัง 
      9) เม่ือนักแสดงปาดคอ ต)องปYjมเลือดให)ถึงบริเวณคอด)านหน)าซ่ึงจะได)ฉากปาดคอท่ี
สมบูรณ# 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4-21 ข้ันตอนการทําเอฟเฟคฉากกราฟโดนน้ําปาดคอ  
 

3.เครื่องแต4งกาย (Custom) 
  3.1 น้ํา นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ป<ท่ี 6 เป%นคนเงียบๆ นิ่ง เก็บกด  เสื้อผ)าของเธอเน)นโทนสี

ขาว เทา ดํา เป%นเสื้อยืด กางเกงยีนส#เอวสูงแบบพอง ซ่ึงถ)าเป%นชุดอยู2บ)านจะเป%นเสื้อยืด กางเกงขาสั้น
ธรรมดา 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-22 ชุดของน้ํา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2 กราฟ ช2างภาพสายข2าวอาชญากรรม เสื้อยืด กางเกงยีนส# โทนสีเย็น เน)นความสบายๆ  
ทะมัดทะแมง เพ่ือให)เข)ากับอาชีพในบทภาพยนตร# 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-23 ชุดของการ#ฟ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.  การวางแผนการถ4ายทํา (Breakdown) 
ตารางที่ 4-1  แสดงการวางแผนการถ4ายทํา 1 

DAY TIME SCE
NE 

LOCATION CAST DESCRIPTION WARDROB PROP REMARK CUT 

22/10/13 08.15-09.45 11.3 ที่โชว#รูปคณะ 
สถาปYตย# 

น้ํา,กราฟ น้ํากับกราฟถ2ายรูปด)วยกัน 
(สนิทกัน) 

ชุดนักเรียน 
ชุดกราฟ 4 
(ชุดทํางาน) 

กล)องถ2ายภาพ 
 

 1 

18 ตึกสถาปYตย# 
(ชั้น 5) 

กราฟ กราฟได)รับศพรูปจากน้ํา 
 

กราฟชุด 8 
(ชุดทํางาน) 

รูปภาพศพ 
 

รูปภาพ
เป%นศพ

สัตว#ศพคน 

6 

10.00- 11.00 14 ตึกถาปYตย# 
(โตFะ) 

น้ํา, กราฟ กราฟเห็นรอยแผลที่แขนน้ํา
กราฟอยากหาคนมาช2วยทํางาน 
น้ําเสนอตัวอยากช2วย แต2กราฟ
ปฏิเสธ 

ชุดน้ํา 7 
(ชุดไปเที่ยว) 
ชุดกราฟ 6 
(ชุดทํางาน) 

รูปถ2าย 
 
 

รูปถ2าย 
เยอะมาก 
น้ํามีแผลที่ 
แขนเห็นได) 

ชัด 

16 

16 ตึกถาปYตย# 
(โตFะ) 

น้ํา,กราฟ, 
เมรี 

น้ําเอารูปมาให)กราฟที่ทํางาน
น้ํารู)ว2ากราฟมีผู)ช2วยเป%นคนอื่น
แล)วทําให) น้ําเสียใจมาก 

ชุดนักเรียน 
ชุดกราฟ 7 
(ชุดทํางาน) 
ชุดเมรี 1 

รูปถ2าย 
 

น้ํามีแผลที่ 
แขนเห็นได) 

ชัด 

13 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1  แสดงการวางแผนการถ4ายทํา 1 (ต4อ) 
DAY TIME SCEN

E 
LOCATION CAST DESCRIPTION WARDROB PROP REMARK CUT 

22/10/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.30-18.00 7 สวนรมนีนาถ น้ํา ,กราฟ น้ําและกราฟได)มาเจอกันอีก
ครั้งหนึ่งกราฟได)ทํากระเปTาตังค#
ตกไว)น้ําแอบเดินตามเอาไปคืน
ทําให)ทั้งคู2ได)รู)จักกัน 

ชุดนักเรียน 
ชุดกราฟ2(ชุด
ทํางาน) 

กระดานวาดภาพ, 
ดินสอ,กล)องถ2ายภาพ
,ภาพวาดรูปปะภา
คาร 

 21 

8 สวนรมนีนาถ น้ํา ,กราฟ กราฟขอบคุณน้ําด)วยการซื้อไอ
ติมเป%นการขอบคุณและกราฟ
ได)ชวน น้ําไปถ2ายรูป 

ชุดนักเรียน, 
ชุดกราฟ2 
(ชุดทํางาน) 

กระดานวาดภาพ, ไอ
ติม,กล)องถ2ายรูป, 
รูปภาพของกราฟ, 
ภาพวาดรูปปะภา
คาร 

ไอติมต)อง
เป%นสีแดง
หรือส)ม
เท2านั้น 
 

25 

12.00-18.00     11 สวนรมนีนาถ น้ํา,กราฟ กราฟไปรอน้ําที่สวนสาธารณะ 
เพื่อจะมาถ2ายภาพด)วยกัน 

ชุดนักเรียน,  
ชุดกราฟ 3 
(ชุดทํางาน) 

กล)องถ2ายภาพ 
 

 12 

11.1 สวนรมนีนาถ น้ํา,กราฟ น้ํากับกราฟถ2ายรูปด)วยกัน 
(แบบฝDก) 

ชุดนักเรียน 
ชุดกราฟ 3 

กล)องถ2ายภาพ 
 

 1 
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ตารางที่ 4-3  แสดงการวางแผนการถ4ายทํา 1 (ต4อ) 
DAY TIME SCEN

E 
LOCATION CAST DESCRIPTION WARDROB PROP REMAR

K 
CUT 

22/10/13 
 

21.00-24.00 11.4 ห)องนอนน้ํา น้ํา น้ําเอารูปมาติดผนังห)อง ชุดน้ํา 2 (ชุด
นอน) 

รูปภาพติดผนัง  1 

19 ห)องนอนน้ํา น้ํา น้ํานั่งดูรูปภาพที่ติดตามผนัง
ห)อง แล)วเกิดคุ)มคลั่งทําร)าย
ตัวเอง 

ชุดน้ํา  7(ชุด
อยู2บ)าน) 

รูปภาพที่ฝาผนัง, มีด  
 

 8 

11.2 ห)องนอนน้ํา น้ํา น้ํากลับมาเพ)อดูรูป ชุดน้ํา 1 (ชุด
นอน) 

รูปภาพ รูปภาพ
เยอะๆ 

3 

5 บ)านน้ํา 
ห)องนอนน้ํา 

น้ํา น้ํานั่งวาดรูปอยู2ในห)องเธอได)ยิน 
เสียงskypeเธอไปเชคดูเป%น 
ข)อความที่แม2ส2งมาเธอจึงกด 
video call ไปหาแม2แต2แม2ก็
ไม2ได)กดรับ 

ชุดน้ํา 1(ชุด
นอน) 

กระดานวาดภาพ, ที่ตั้ง
กระดาน, รูปวาด จาน
สี,พู2กัน,ดอกไม)แห)ง
,macbook 

น้ําวาด
รูป 
ดอกไม)
แห)ง 

7 
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ตารางที่ 4-4  แสดงการวางแผนการถ4ายทํา 1 (ต4อ) 

DAY TIME SCENE LOCATION CAST DESCRIPTION WARDROB PROP REMAR
K 

CUT 

22/10/13 
 

21.00-24.00 10 ห)องนอนน้ํา น้ํา น้ําเข)ามาในห)องนอน เธออยู2ใน 
สภาวะเก็บกดเธอมาระบาย
อารมณ#กับรูปวาด 

ชุดนักเรียน  
 

กระดานวาดภาพ, 
รูปวาด,จานสี,พู2กัน, 
กระเปTานักเรียน, 
ดอกไม)แห)ง, 
ที่ตั้งกระดาน,รูปภาพ 
ของกราฟ 

 12 

 

ตารางที่ 4-5  แสดงการวางแผนการถ4ายทํา 2 
DAY TIME SCEN

E 
LOCATION CAST DESCRIPTION WARDROB PROP REMARK CUT 

24/10/13 09.00-10.30  1 สตรีศรีสุริโย 
(ห)องเรียน) 

น้ํา 
EXTRA 5 

คน 

น้ํานั่งอ2านหนังสือการ#ตูน
ท2ามกลาง เพื่อนในห)องที่วิ่งเล2น
ไปมา 

ชุดนักเรียน 
4 ชุด 

หนังสือการ#ตูนโหดๆ 
 
 

 4 
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ตารางที่ 4-6  แสดงการวางแผนการถ4ายทํา 2 (ต4อ) 

DAY TIME SCEN
E 

LOCATION CAST DESCRIPTION WARDROB PROP REMARK CUT 

24/10/13 09.00-10.30  1 สตรีศรีสุริโย 
(ห)องเรียน) 

น้ํา 
EXTRA 5 

คน 

น้ํานั่งอ2านหนังสือการ#ตูน
ท2ามกลาง เพื่อนในห)องที่วิ่งเล2น
ไปมา 

ชุดนักเรียน 
4 ชุด 

หนังสือการ#ตูนโหดๆ 
 
 

 4 

11.5 สตรีศรีสุริโย 
(ห)องเรียน) 

น้ํา น้ําเอากล)องมาเล2นในห)องเรียน 
 
 

ชุดนักเรียน กล)องถ2ายรูป  2 

12.00-13.00 15 สยาม น้ํา น้ําฝDกถ2ายรูป 
 

ชุดนักเรียน กล)องถ2ายรูป  
 

น้ํามีแผลที่
แขน เห็น
ได)ชัด 

4 

24/10/13 14.10-15.00 11.7 ร)านขายกล)อง น้ํา น้ําไปซื้อกล)องเป%นของตัวเอง ชุดน้ํา  ุ4 
(ชุดไปเที่ยว) 

กล)องถ2ายภาพ  2 

16.00 23.00 13 บ)านน้ํา 
 (ห)องครัว) 

น้ํา น้ํานั่งกินข)าวกับครอบครัวน)า 
แต2เหมือนเธอนั่งกินอยู2คนเดียว 
 

ชุดน้ํา 6 (ชุด
ไปเที่ยว) 

จานข)าว, ช)อน, โตFะ
กินข)าว 
 

VO.เสียง 
ครอบครัว 

1 
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ตารางที่ 4-7  แสดงการวางแผนการถ4ายทํา 2 (ต4อ) 
DAY TIME SCEN

E 
LOCATION CAST DESCRIPTION WARDROB PROP REMARK CUT 

24/10/13 16.00 23.00 9 บ)านน้ํา 
(ห)องรับแขก) 

น้ํา น้ํากลับมาบ)านแต2ไม2มีใคร
สนใจเธอเหมือนทุกๆวันที่
ผ2านมา 

ชุดนักเรียน แมว, ชุดนักเรียน VO.เสียงของ 
น)ากับลูก 
 

9 

17 บ)านน้ํา 
(ห)องรับแขก) 

น้ํา 
แมว 

น้ําฆ2าแมวไม2รู)ตัว และเธอมี
ความสุขกับการได)ถ2ายภาพ
ศพ 

ชุดนักเรียน ตุFกตาแมว ,กล)อง
ถ2ายรูป 

น้ํามีแผลที่
แขน 
เห็นได)ชัด 

13 
 

 
 13.00 – 19.00 21 บ้านร้าง นํ �า,กราฟ นํ �าจบักราฟมาทรมานเพื�อ

ต้องการภาพถา่ยสวยๆ 
 
 

ขดุนํ �า8 
(ชดุที�แตง่ตวั 
เหมือนกราฟ) 

ชดุกราฟ 9 
(ชดุทํางาน) 

เก้าอี �,เชือก,มดี,คีม,
ลิ �นปลอม,อปุกรณ์
ทําเอฟเฟค, เลบ็
ปลอม, กรรไกร รูป
ถ่ายบ้านร้าง 

 

 

 

 

42 
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ตารางที่ 4-8  แสดงการวางแผนการถ4ายทํา 3  

DAY TIME SCENE LOCATION CAST DESCRIPTION WARDROB PROP REMARK CUT 
1/11/13 10.00-10.30     3 ซอยเทค 

ออฟ 
กราฟ 

ปอเต็กตึ่ง 
3 คน 

ช2างภาพ 
1 คน 

กราฟถ2ายภาพอุบัติเหตุคน
แทงกันในขณะนั้นหัวหน)า
โทรมาหากราฟให)ส2งรูปมา
ให) 

ชุดกราฟชุดที่ 1 
ชุดปอเต็กตึ่ง 3 

ชุด 
ชุดช2างภาพ 

1 ชุด 

โทรศัพท#มือถือ, 
อุปกรณ#ทําเอฟ

เฟค 

ศพคนโดน 
แทง 

6 

11.30-12.00 11.6 ตึกแคท กราฟ,น้ํา 
EXTRA 
5 คน 

น้ําตามกราฟไปถ2ายรูปด)วย ชุดน้ํา 3  (ชุดไป
เที่ยว) 

ชุดกราฟ 5 (ชุด
ทํางาน) 

กล)องถ2ายรูปเลือด
ปลอม 

ศพคนโดน 
ปาดคอ 

2 

13.00 – 19.00 21 บ)านร)าง น้ํา,กราฟ น้ําจับกราฟมาทรมานเพื่อ
ต)องการภาพถ2ายสวยๆ 
 
 

ขุดน้ํา8 
(ชุดที่แต2งตัว เหมือน

กราฟ) 
ชุดกราฟ 9 (ชุด

ทํางาน) 

เก)าอี้,เชือก,มีด,คีม,
ลิ้นปลอม,อุปกรณ#

ทําเอฟเฟค, 
เล็บปลอม, กรรไกร 

รูปถ2ายบ)านร)าง 

 
 
 
 

42 
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ตารางที่ 4-8  แสดงการวางแผนการถ4ายทํา 3 (ต4อ) 

DAY TIME SCENE LOCATION CAST DESCRIPTION WARDROB PROP REMARK CUT 
1/11/13 19.30-23.00 22 บ)านร)าง น้ํา, กราฟ 

extraปอ
เต็กตึ่ง3 คน  
Extra ตํารวจ 

2 คน 
Extra นักข2าว

3 คน 
Extra ไทยมุง

4 คน 

น้ําออกมามอบตัวกับ
ตํารวจ และได)ให)เมมโมรี่
การ#ด ที่เธอถ2ายตอน
ทรมานกราฟไว) 
 

ขุดน้ํา8 
(ชุดที่แต2งตัวเหมือ

กราฟ) 
ชุดกราฟ 9 
(ชุดทํางาน) 

 

กุญแจข)อมมือ, 
กล)องถ2ายภาพ, 
เมมโมรี่ , สายสี
เหลืองกันคนเข)า 
 
 

 9 
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บทที่ 5 
 

การผลิตช้ินงาน 
 

หลังจากผ
านข้ันตอนก
อนการถ
ายทํา (Pre-production)   เรียบร&อยแล&ว จึงเริ่มกระบวนการ 
ถ
ายทําภาพยนตร0 การถ
ายทําเสร็จสิ้นตามแนวคิดและบทภาพยนตร0 ผ
านการกํากับและควบคุมการ
ผลิตภาพยนตร0สั้นเรื่อง “Out of Focus” ซ่ึงมีรายละเอียดของฉากต
างๆพร&อมท้ังอธิบายประเด็นของ
เรื่องดังต
อไปนี้ 
 
ข้ันตอนการลําดับภาพและการผสมเสียง 
 เริ่มต&นจากการการจัดเรียงฟุตเทจ(ไฟล0วิดีโอดิบ) แยกไฟล0ตามแต
ละฉาก คัดเลือกเทคการ
แสดงท่ีดีท่ีสุดในแต
ละคัท โดยตรวจดูการจดบันทึกขณะถ
ายทําของผู&ช
วยผู&กํากับ เปลี่ยนชื่อไฟล0ให&
ตรงกับเสลทเพ่ือความสะดวกในการเรียงไฟล0 จากนั้นทําการสํารองไฟล0ท้ังหมดก
อนดําเนินการลําดับ 
ภาพและเชื่อมเสียง 
 ผู&จัดทําเลือกโปรแกรม Final cut pro7 ในการลําดับภาพ จากนั้นเริ่มการเชื่อมเสียงและ
ภาพให&ตรงกัน จัดวางเทคท่ีดีซึ่งเชื่อมเสียงลง Timeline ต
อกัน เพ่ือความสะดวกในการตัดต
อจากนั้น
แยกตัดต
อทีละซีนต
อหนึ่งซีเควนซ0 แล&วเชื่อมแต
ละซีนเข&าด&วยกันเปNนการทํา rough cut รอบท่ีหนึ่ง 
และผสมเสียงควบคู
ไปด&วยในข้ันตอนเดียวกัน จากนั้นใส
เพลงประกอบ และทําการกระชับความเร็วใน
การเล
าเรื่องให&เปNนไปตามแนวคิดและอารมณ0ท่ีวางทิศทางไว& เปNนการทํา rough cut รอบท่ีสอง 
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กระบวนการถ!ายทําภาพยนตร" 
Scene 1 ภายใน/ห+องเรียน/กลางวัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5-1 Scene 1 

 
เสียงระฆังดังเปNนเวลาพักกินข&าว เด็กนักเรียนออกจากห&องจนหมด จนเหลือน้ําท่ีออกจาก

ห&องเรียนมาเปNนคนสุดท&าย 
เปNนฉากเปVดเรื่องท่ีเปVดตัวน้ํา ท่ีแสดงว
าเธอเปNนนักเรียนชั้นมัธยม ซ่ึงใช&เสียงระฆังแสดงว
า

เปNนเวลาพักกลางวัน เปVดก
อนภาพเพ่ือให&เห็นถึงสถานท่ีและสิ่งแวดล&อม ท่ีเปNนตัวเปVดของภาพยนตร0 
 
Scene 2 ภายใน/โรงอาหาร/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5-2 Scene 2 
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น้ําเดินถือจานข&าว ทันใดนั้นเด็กนักเรียนยกมือเรียกให&มานั่งด&วยกัน เธอเงยหน&ามองเธอ แต

แล&วมีเสียงลอดมาจากหลังของเธอ เด็กนักเรียนคนนั้นไม
เรียกเธอแต
เด็กนักเรียนเรียกคนท่ีอยู
หลังเธอ 
เธอก&มหน&าเดินไปหาโตZะกินข&าว เธอมองไปรอบๆ มีแต
เพ่ือนท่ีนั่งเปNนกลุ
มๆ จนเธอเห็นท่ีโตZะว
างเธอ
เดินไปนั่งกินข&าวคนเดียว 

เปNนฉากท่ีตอกย้ํา ให&เห็นถึงความไร&ตัวตนของน้ํา ว
าเธอเปNนคนไม
มีเพ่ือน ถูกมองข&าม ถูก
เพ่ือนหมางเมินใส
 นั้นเปNนเพราะบุคลิกภายนอกของเธอท่ีดูหยิ่งๆ นิ่งเงียบ ไม
พูดจากับใคร ซ่ึงใช&การ
ตัดต
อแบบรวดเร็วระหว
างเพ่ือนกับน้ํา  เพ่ือให&เกิดความประหลาดใจเม่ือมีเด็กนักเรียนอีกคนโผล
มา
ทางด&านหลังของน้ํา 
 
Scene 3 ภายนอก/ท่ีเกิดอุบัติเหตุ/กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5-3 Scene 3 
 

กราฟแหวกฝูงคนท่ีมุงดูอุบัติเหตุ ในมือถือกล&องถ
ายรูปคนท่ีประสบอุบติเหตุ ถ
ายเหตุการณ0
รอบๆทันใดนั้น เสียงโทรศัพท0ดังข้ึน เปNนสายจากสํานักงานข
าว กราฟจึงออกไปรับสาย  

ฉากเปVดตัวกราฟ แสดงให&เห็นถึงอาชีพท่ีเขาทํางาน คือ ช
างภาพสายข
าวอาชญากรรมซ่ึงใช&
การถ
ายภาพ และมุมกล&องแบบภาพจากข
าว รวมถึงการตัดต
อท่ีกระชับและเร็ว เพ่ือให&ภาพดูสมจริง
และมีมิติมากข้ึน 
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Scene 4 ภายนอก/สวนสาธารณะ/เย็น 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพ 5-4 Scene 4 
 

น้ํา นั่งมองผู&คนรอบตัว ในมือมีกระดานวาดภาพ เธอก&มลงวาดภาพ สายตาของเธอจดจ
ออยู

กับการวาดรูป ในขณะท่ีกราฟ เดินถือกล&องถ
ายภาพ ถ
ายภาพสิ่งรอบตัว กราฟนึกสนุกอยากถ
ายภาพ
แบบ Multiple exposure กราฟจึงต้ังกล&องท้ิงไว& แล&วต้ังเวลาให&มันถ
ายเอง แล&วกราฟก็ไปนั่งมองดู 
สิ่งรอบกายท่ัวไป ประจวบกับ น้ําลุกเดินจะกลับพอดี น้ําเดินผ
านกล&อง น้ําสังเกตว
ากล&องตัวนี้ต้ังอยู

นานมากแล&วโดยท่ีเธอไม
ได&สังเกตว
าเจ&าของกล&อง นั่งอยู
 เธอจึงเดินวนเวียนอยู
แถวกล&อง น้ําไม
รู&ตัวว
า
ตัวเองได&ติดเข&าไปในกล&องแล&ว เธอวนเวียนอยู
ไม
นาน กราฟเห็นเธอจึงทักเธอ ทําให&เธอตกใจจนของ
ในมือเธอร
วงโดนกล&องท่ีต้ังไว&เกือบล&ม แต
ดีท่ีกราฟมารับไว&ทัน กราฟเก็บของท่ีน้ําทําตกแล&วเห็นว
า
ภาพท่ีเธอวาดสวยเหมือนภาพถ
ายทําให&กราฟ สนใจเธอและชวนเธอคุย เสียงโทรศัพท0กราฟเข&าเปNน
สายเรียกให&ไปทําข
าว เขาลาเธอแต
เธอไม
ได&สนใจเขาแม&แต
นิดเดียว 

ฉากท่ีกราฟ กับน้ําได&เจอกันครั้งแรก แสดงให&เห็นถึงบุคลิกของน้ําท่ีปกติเปNนคนนิ่ง เงียบอยู

แล&วเม่ือมาเจอกับกราฟทําให&เธอไม
อยากจะมีปฏิสัมพันธ0ด&วย ส
วนกราฟ เม่ือเห็นภาพวาดของน้ําก็
รู&สึกประหลาดใจท่ีเธอวาดภาพได&สวยขนาดนั้น  และด&วยอาชีพท่ีเขาทํา ทําให&เขากล&าซักถาม    และ
พยายามพูดคุยกับน้ํา 
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Scene 5 ภายใน/ห+องนอนน้ํา/เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5-5 Scene 5 
 

น้ํากลับมาจากโรงเรียน นั่งวาดภาพอยู
 ในห&อง เธอได&ยินเสียง  Skype เข&ามา เธอจึงลุกไปดู
เธอพบว
าแม
ส
งข&อความว
าให& เธอจึงติดต
อกลับไป แต
ไม
มีการติดต
อในทันที  

ฉากท่ีแสดงให&เห็นว
า น้ําไม
ได&อยู
กับพ
อแม
 เธอถูกท้ิงให&อยู
กับน&าเพียงลําพัง พ
อแม
ของเธอจะ
ส
งเงินมาให&เธอทุกเดือน และทันทีท่ีแม
เธอส
งข&อความมาเธอพยายามติดต
อกลับแต
ไม
มีสัญญาณตอบ
กลับมา แสดงถึงความเหงา ความโดดเด่ียวของเธอ ซ่ึงใช&มุมกล&องแบบไม
กว&าง เพ่ือเน&นอารมณ0ของน้ํา 
โดยตอนท&ายฉากเลือกท่ีจะไม
ถ
ายหน&าน้ํา ซ่ึงเลือกท่ีจะถ
ายหน&าจอคอมพิวเตอร0เพ่ือดึงอารมณ0ความ
โดดเด่ียวเด่ียวของน้ําออกมา 
 
Scene 6 ภายใน/ห+องทํางานกราฟ/เวลาต!อจากฉาก 4 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5-6 Scene 6 
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กราฟเดินมานั่งท่ีโตZะทํางาน เอาเมมโมรี่จากกล
องโหลดเข&าคอม เขาเปVดดูภาพท่ีเขาถ
ายไป
เรื่อยๆ จนมาหยุดท่ีภาพของน้ํา ท่ีติดมาในกล&องของเขาโดยท่ีท้ังเขาและน้ําไม
รู&ตัว เขานั่งดูภาพน้ํา 
แล&วเขาก็ยิ้ม 

แสดงให&เห็นถึงความประทับใจของกราฟท่ีมีในตัวน้ํา ด&วยภาพวาดท่ีกราฟชอบเปNนพิเศษ
ส
งผลให&กราฟอยากรู&จักน้ํามากข้ึน ใช&มุมกล&องแบบ close-up เพ่ือแสดงให&เห็นถึงอารมณ0ของกราฟ 
และเพ่ือแสดงความสัมพันธ0ในระยะใกล&ชิดระหว
างผู&ชมกับตัวละคร ซ่ึงอารมณ0ของภาพจะค
อนข&างมืด 
มีเพียงแสงของหน&าจอคอมพิวเตอร0เท
านั้น 

 
Scene 7ภายนอก/สวนสาธารณะ/เย็น(อีกวัน) 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพ 5-7 Scene 7 
 

น้ํานั่งวาดภาพอยู
ท่ีสวน กราฟเดินและมานั่งข&างๆเธอ ในมือถือกล&องพร&อมหยิบข้ึนมาถ
าย 
กราฟชวนน้ําคุยแต
น้ํายังไม
ยอมพูดด&วย เม่ือกราฟเห็นว
าน้ําไม
สนใจ เขาจึงเดินจากออกมา แต
เขาดัน
ทํากระเปeาตังค0ตกไว& น้ําเห็นว
าเขาทํากระเปeาตังค0ตก เธอจึงเดินตามเอากระเปeาตังค0ไปคืน ท้ังคู
ได&คุย
กัน และกราฟไปซ้ือไอศกรีมมาให&น้ําแทนการขอบคุณ 

เปNนฉากท่ีแสดงให&ถึงจุดเริ่มต&นของความสัมพันธ0 เพราะน้ําเองก็เริ่มรู&สึกว
าว
ากราฟสนใจใน
ตัวเธอ มองเห็นเธอว
ามีตัวตน เธอจึงเริ่มพูดกับกราฟ แม&จะเปNนเพียงคําไม
ก่ีคํา แต
กลับแสดงให&เห็นถึง
ว
าน้ําเริ่มเปVดรับใครบางคนเข&ามาในชีวิต ซ่ึงเลือกใช&มุมกล&องและโทนสีภาพเปNนแบบหนังรักเพ่ือให&
รู&สึกถึงความสัมพันธ0ใหม
ๆของท้ังคู
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Scene 8 ภายนอก/สวนสาธารณะ/เวลาต!อจากฉาก 7 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพ 5-8 Scene 8 
 

ท้ังคู
นั่งกินไอศกรีมด&วยกัน ได&พูดคุยกัน กราฟมีความสนใจในภาพถ
ายของน้ํา และเขาก็ชวน
เธอไปฝfกถ
ายรูปด&วยกัน 
 เปNนฉากท่ีแสดงให&เห็นว
ากราฟสนใจในการวาดภาพอย
างจริงจัง แม&ว
ากราฟจะชวนน้ําไปลอง
ถ
ายรูป ซ่ึงถือได&ว
านั้นคือจุดเริ่มต&นความสัมพันธ0ของท้ังสองคน ซ่ึงจะใช&มุมกล&องไม
มากนัก แม&ภาพจะ
ดูเปNนหนังรัก แต
เลือกท่ีจะขัดแย&งในตัวภาพด&วยพ้ืนหลังท่ีมีสีดําเก
าๆ 
 
Scene 9 ภายใน/บ+านน้ํา/เวลาต!อจากฉาก8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5-9 Scene 9 
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 น้ําเปVดประตูบ&านเข&ามา ไฟในบ&านปVดสนิท เธอเห็นเพียงจูโน
แมวของเธอท่ีวิ่งเล
นไปมา เธอ
เดินข้ึนบันไดไปชั้นสองของบ&าน เห็นไฟลอดมาจากห&องอีกห&องหนึ่ง เธอเดินไปหยุดอยู
หน&าประตูได&ยิน
เสียงคนคุยกันอยู
ในห&อง เธอจึงตะโกนบอกคนในห&องว
าเธอกลับบ&านมาแล&ว  แต
ไม
มีเสียงตอบสนอง
ใดกลับมา 

เปNนฉากท่ีแสดงให&เห็นถึงการไม
มีตัวตนในบ&าน แม&ว
าเธอจะอยู
กับน&าสาว ต้ังแต
เล็กๆ แต
เธอ
แต
เธอก็ไม
เคยได&รับความรัก ความอบอุ
นจากคนในครอบครัวนี้เลย ฉากนี้เลือกใช&เสียงสื่ออารมณ0
มากกว
าการสื่ออารมณ0ทางด&านภาพ 

 
Scene 10 ภายใน/ห+องนอน/เวลาต!อจากฉาก8 
 

 
 
  
  
 

 
ภาพ 5-10 Scene 10 
 

เธอโยนกระเปeานักเรียนไว&บนท่ีนอน สายตาของเธอมองไปท่ีกระดานวาดรูป เธอเดินเข&าไป
สัมผัสภาพวาดอย
างช&าๆ เธอหยิบพู
กันมานั่งวาดภาพต
อ แต
ครั้งนี้เธอภาพวาดไม
ได&ด่ังใจเธอ เธอ
ละเลงพู
กันท่ีเต็มไปด&วยสีเต็มกระดาษ  เธอหยิบภาพถ
ายท่ีกราฟล&างออกมาดูอีกครั้ง 
 เปNนฉากท่ีเริ่มแสดงอาการทางจิตของน้ําออกมาทีละน&อย และน้ํามีความลังเลใจในการท่ีจะ
เปVดรับใครบางคนเข&ามาในชีวิต ซ่ึงใช&การถ
ายเข&าช
องเตียงนอนเพราะจะทําให&ภาพดูอึดอัด คับแคบซ่ึง
จะส
งผลถึงอารมณ0ของน้ําท่ีกําลังอึดอัดข้ึนเรื่อยๆ 
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Scene 11 ภายนอก/สวนสราญรมย"/เย็น 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพ 5-11 Scene 11 
 

กราฟยืนถ
ายรูป พร&อมกับชะเง&อมองหาน้ํา แต
เธอก็ไม
มาเขาจึงถ
ายรูปรอเธอต
อ  เขาถ
ายรูป 
ไปเรื่อยๆ เขารู&สึกว
าหลังของเขาโดนสะกิด เขาหันหลังกลับไปมอง เห็นน้ํายืนอยู
เขายิ้มอย
างดีใจ 
 แสดงถึงเธอเปVดรับกราฟเข&ามาในชีวิตอย
างเต็มตัว เธอเห็นว
ากราฟคือคนท่ีเข&ามาเติมเต็ม
ส
วนท่ีหายไปในชีวิตของเธอ มีการเคลื่อนกล&องให&เห็นหน&านางเอกในภายหลัง เพ่ือทําให&เกิดความ
ต่ืนเต&น และมีกลิ่นอายของหนังรักมากข้ึน ซ่ึงฉากนี้ไม
เน&นบทพูด แค
ใช&สายตา และการแสดงสีหน&า
เพียงเล็กน&อยก็ทําให&เข&าใจอารมณ0ตัวละครได& 
 
คัทย!อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5-12 คัทย
อย 
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 น้ําได&ไปฝfกถ
ายภาพกับกราฟ รวมไปถึงน้ําตามกราฟออกถ
ายภาพในสถานท่ีท่ีต&องกราฟ
ทํางาน เช
น ไปหอพักท่ีมีนักศึกษาถูกฆาตกรรม เปNนต&น 
 ในฉากนี้ ถูกแบ
งเปNน 2 Timeline เพ่ือทําให&เหตุการณ0ผ
านไปอย
างรวดเร็ว และยังกระชับ
เวลาของภาพยนตร0ให&ไม
ให&ยาวเกินไปจนน
าเบื่อ 
 
Scene 12 ภายใน/ห+องนอนน้ํา/กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5-13  Scene 12 
 
 น้ํานั่งมองรูปภาพท่ีไปถ
ายมากับกราฟท่ีโตZะเขียนหนังสือ เสียงข&อความโทรศัพท0ดังข้ึน เธอ
หยิบโทรศัพท0ข้ึนมาดูเปNนข&อความของกราฟท่ีส
งมานัดไปถ
ายรูปกับเธอ เธอตัดสินใจท้ิงภาพวาดของ
เธอท้ังหมด เธอมองกล&องต้ังอยู
บนโตZะ  
 เปNนฉากท่ีแสดงให&เห็นถึงความชัดเจนในตัวของน้ํา น้ําเลือกท่ีจะท้ิงภาพวาด นั่นหมายถึง เธอ
เลือกท่ีจะท้ิงสิ่งท่ีตัวเองรัก ท้ิงสิ่งท่ีเปNนตัวเธอ ตอนนี้เธอคิดว
าการได&ออกไปถ
ายภาพกับกราฟนั้นคือ
ความสุขของเธอ การวาดภาพไม
ใช
สิ่งท่ีเธอรักอีกต
อไป แต
สิ่งท่ีเขามาแทนท่ีคือการถ
ายภาพ ซ่ึงจากนี้
มีการเหวี่ยงกล&องตอนนางเอกฉีกภาพวาด เพ่ือให&รู&สึกต่ืนเต&น และหวาดกลัวในตัวนางเอก 
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Scene 13 ภายใน/โตAะกินข+าว/เช+า 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 5-14 Scene 13 
 

น้ํานั่งกินข&าวกับครอบครัวของน&าสาว พวกเขาไม
มีใครคุยกับน้ําเลย ทําให&น้ํารู&สึกโดดเด่ียว ไร& 
ตัวตน 
 เปNนฉากท่ีตอกย้ําความไร&ตัวตนภายในบ&าน ทําให&เธอรู&สึกโดดเด่ียว เหงา ซ่ึงส
งผลให&อาการ
ทางจิตของเธอเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงในฉากนี้มีการถ
ายภาพขนาดเดียว แล&วเลือกท่ีจะ digital zoom เข&า
ไปหาน้ําเรื่อยๆ ในระหว
างท่ีเกิดบทสนทนา เพ่ือเน&นอารมณ0ของน้ํา และแสดงให&เห็นถึงความไร&ตัวตน
ของน้ํา ท่ีต&องเหมือนอยู
ในบ&านนี้เพียงลําพัง 
 
Scene 14 ภายใน/ห+องทํางานกราฟ/เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5-15 Scene 14 
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 กราฟสังเกตมาท่ีแขนเธอมีบาดแผล กราฟจึงถามด&วยความเปNนห
วง แต
เธอบอกว
าเปNนแผลท่ี
เล
นกับแมว กราฟจึงคุยกับเธอเรื่องงานว
ากราฟต&องการผู&ช
วยถ
ายภาพ น้ําพยายามเสนอตัว กราฟพูด
ทีเล
นท่ีจริงว
าให&น้ําไปฝfกถ
ายรูปมาก
อน น้ํามองไปท่ีภาพถ
ายอย
างมุ
งม่ัน 

ฉากท่ีแสดงถึงอาการทางจิตของน้ําเริ่มออกอาการมากข้ึน สังเกตได&จากแผลตามตัวของเธอ 
และน้ํามีความต&องการท่ีจะช
วยกราฟ ทําให&เธอมุ
งม่ันท่ีจะฝfกถ
ายรูปเพ่ือท่ีจะได&เปNนเหมือนกราฟ ซ่ึง
เลือกเก็บภาพท้ังสองคนในเฟรมเดียว ไม
มีการตัดรับหน&าเพ่ือให&เห็นถึงความสัมพันธ0ท่ีมีมากข้ึน 

 
Scene 15 ภายนอก/สยาม/กลางวัน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5-16 Scene 15 
 

เธอเดินท
ามกลางผู&คน ในมือถือกล&องถ
ายรูป เธอถ
ายรูป แต
ก็เหมือนว
าเธออยู
คนเดียว 
เปNนฉากท่ีแสดงให&เห็นถึงความมุ
งม่ันของน้ําในการถ
ายภาพ รวมถึงความรู&สึกเหงา โดดเด่ียว

ในตัวเธอ แม&ว
าคนรอบข&างเธอจะมากมายแค
ไหน แต
เธอกลับรู&สึกไร&ตัวตนอยู
ดี ซ่ึงฉากมีการใช&เทคนิค
fast speed โดยทําให&ดูผ
านเวลาไปนานแต
น้ํายังคงถ
ายภาพต
อไป และตอกย้ําประเด็นเรื่องการไม
มี
ตัวตน เพราะฉากนี้เน&นท่ีเธอเพียงคนเดียวถึงจะมีคนมากมายเดินผ
านเธอ แต
ก็ยังไม
มีคนสนใจเธอ
เช
นเดิม และประเด็นสําคัญในการนําเทคนิค fast speed มาใช&นั่นคือเพ่ือไม
ทําให&ภาพยนตร0เรื่องนี้
น
าเบื่อเกินไป 

 
 
 

94 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Scene 16 ภายใน/ท่ีทํางานของกราฟ/เย็น 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพ 5-17 Scene 16 
 

น้ํานําภาพถ
ายของเธอมาให&กราฟดูถึงท่ีห&องทํางาน ซ่ึงเขาชื่นชมงานของน้ําแต
เขาก็ยังคง
ปฏิเสธเรื่องงานกับเธอ ทันใดนั้น เมรี ผู&ช
วยของกราฟเดินเข&ามาท่ีโตZะทํางาน กราฟแนะนําเมรีให&น้ํา
รู&จักกับน้ํา เมรีได&ใช&ให&น้ํานําภาพไปติดไว&ตรงกระจก น้ําได&แต
ทําตามท่ีเมรีสั่ง 

เปNนฉากท่ีน้ําได&รู&ความจริงว
า ไม
ว
าเธอจะพยายามแค
ไหน กราฟก็ไม
เลือกเธออยู
ดี เธอผิดหวัง
ในการถูกปฏิเสธครั้งนี้ แต
เธอก็ทําอะไรไม
ได&นอกจากเสียใจ ฉากนี้มีความพิเศษตอนท&ายฉากท่ีเลือก
ถ
ายน้ําจากข&างนอกกระจก เปNนฉากอารมณ0ของน้ําท่ีถ
ายทอดออกมาได&เปNนอย
างดี 

 
17ภายใน/บ+านของน้ํา/กลางคืน 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพ 5-18 Scene 17 
 

เธอนั่งมองรูปท่ีกราฟให&เธออยู
บนโซฟาอยู
คนเดียว จูโน
แมวท่ีพ่ีสาวของเธอเลี้ยงเดินมา
เกาะแกะท่ีขาเธอ ทําให&เธอหงุดหงิด เธอใช&เท&าเข่ียไล
แมวไปแต
มันยังมาเกาะแกะกับเธอ เธอคุม
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อารมณ0ของเธอไม
ได& เธอเผลอเหยียบแมว จนตาย เธอตกใจกับเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึน ภาพท่ีเธอเปNนเปNน
แมวท่ีจมอยู
กับกองเลือด เธอมองไปมองมา เธอเริ่มยิ้มเปNนยิ้มครั้งแรกของเธอท่ีมีความสุขท่ีสุด  และ
หยิบศพแมวมาจัดในท
าสวยๆ เธอหยิบกล&องถ
ายภาพข้ึนมาถ
ายภาพแมวภาพแล&วภาพเล
า 

ฉากนี้เปNนจุดเปลี่ยนในชีวิตของน้ํา  เธอเริ่มมีความสุขกับการเห็นภาพศพ เธอไม
รู&สึกว
ามันน
า
กลัว แต
เธอกลับรู&สึกว
ามันคือสิ่งสวยงาม จนเธอต&องถ
ายรูปเก็บไว& ซ่ึงเลือกใช&ภาพแบบแคบ เพราะ
เปNนฉากท่ีเน&นอารมณ0ของน้ํา รวมไปถึงการกระทําของน้ํา 
 
Scene 18 ภายใน/ห+องทํางานกราฟ/เย็น 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพ 5-19 Scene 18 
 

กราฟเปVดซองจดหมายดู เปNนภาพถ
ายของน้ํา ภาพแรก เปNนภาพวิว ภาพต
อมาเปNนภาพของ
สัตว0ท่ีตาย ภาพต
อๆมา เปNนภาพของศพ 

ฉากท่ีกราฟเริ่มรับรู&อาการทางจิตของน้ํา และความคิดประหลาดเก่ียวกับความสวยงามของ
ภาพศพ ซ่ึงฉากนี้เน&นตรงภาพถ
ายศพ จึงเลือกใช&ภาพแคบเพ่ือเพ่ิมความน
ากลัว 
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Scene 19 ภายใน/ห+องนอนของน้ํา/เย็น 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพ 5-20 Scene 19 
 

เธอนั่งดูภาพศพสัตว0 ศพคน ท่ีติดอยู
บนผนังห&องนอนของเธออย
างมีความสุขเธอเดินไปหยิบ
มีดท่ีอยู
โตZะ หยิบมีดมากรีดแขนตัวเอง  

เปNนฉากท่ีแสดงถึงอาการทางจิตของน้ําข้ันรุนแรง ท่ีผู&ปjวยจะทําร&ายตัวเองให&เจ็บปวดมากข้ึน
โดยท่ีผู&ปjวยไม
รู&ตัว ซ่ึงฉากนี้จะเน&นโทนห&องเปNนสี ฟkาม
วง เพ่ือดึงให&ห&องดูหม
นๆ น
ากลัว ประกอบกับ
ภาพศพเต็มห&องท่ีจะเพ่ิมความขนลุกของฉากนี้ 
 
20.ภายใน/ห+องทํางานกราฟ/เย็น 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพ 5-21 Scene 20 
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กราฟได&รับภาพ อีกชุดของน้ํา เปNนภาพของสถานท่ีหนึ่ง พอเปลี่ยนภาพต
อไปเรื่อยๆ จะ
สามารถระบุสถานท่ีได& และภาพสุดท&ายเปNนภาพของน้ําท่ีถูกมัดไว& กราฟตกใจรีบออกไปช
วยน้ําทันที 

เปNนฉากท่ีน้ําส
งภาพมาหลอกกราฟ ว
าเธอถูกทําร&าย ซ่ึงเม่ือกราฟเห็นรูปกราฟรีบไปช
วยน้ํา
ทันที แสดงให&เห็นลักษณะนิสัยของกราฟ ท่ีเปNนคน มีน้ําใจ และชอบช
วยเหลือผู&อ่ืน ซ่ึงฉากนี้มีการใช&
เงาจากกระจก มาเพ่ิมความน
าสนใจมากข้ึน รวมไปถึงการใช&เทคนิคการตัดต
อโดยใช& ภาพถ
ายแนว 
แนว Street Photography  

 
Scene 21 ภายใน/ตึกร+าง/เวลาต!อจากฉาก 20 
 

 
 
ภาพ 5-22 Scene 21 
 กราฟเดินเข&ามาในตึก เขาถูกน้ําตีจากข&างหลัง ทําให&เขาสลบไป กราฟลืมตาข้ึนมา เห็นน้ําอยู

ตรงหน&ายืนถือใบมีด ก
อนท่ีใบมีดจะถูกกรีดลงบนตัวของกราฟทีละส
วน น้ําวางใบมีดลง หยิบกล&อง
ถ
ายรูปข้ึนมา ถ
ายรูปกราฟไว&ทีละรูป น้ําวางกล&องถ
ายรูปไว&บนโตZะ หยิบครีมมาถอนเล็บเท&า เล็บมือ 
แล&วก็ดึงลิ้น เธอวางครีมลง แล&วใช&มีดตัดลิ้นของกราฟออกมา เขากรีดร&องด&วยความเจ็บปวด เธอหยิบ
กล&องถ
ายรูปข้ึนมาถ
ายเก็บไว&   เสียงกรีดร&องของกราฟดังไปท่ัวห&อง ผสมกับเสียงหัวเราะอันเย็นเยือก 
ของน้ํา 
 เปNนฉากท่ีน้ําจับกราฟมาทรมาน เธอไม
ได&มีความสุขกับการทรมานกราฟ แต
เธอมีความสุข
กับการถ
ายภาพท่ีกราฟโดนทรมานด&วยมือเธอเอง เธออยากให&กราฟยอมรับในตัวเธอ แต
ด&วยอาการ
ทางจิตและความวิปลาสของเธอทําให&เธอแยกแยะถูกผิดไม
ได& และทําร&ายผู&อ่ืนเพ่ือตอบสนองความ
ต&องการของตัวเองในท่ีสุด ซ่ึงฉากนี้มีการใช&มุมกล&อง ขนาดภาพ ตามหลักหนังแนวระทึกขวัญ 
(Thriller) มักจะเปNนภาพชวนแหวะชนิดเลือดท
วมจ
อ มีแต
ภาพความรุนแรง  รวมไปถึงโทนภาพท่ีจะ
ค
อนข&างมืดมีแสงเข&าทางเดียว 
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Scene 22 ภายใน/ตึกร+าง/เวลาต!อจากฉาก 21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5-23 Scene 22 
 

ร
วมกตัญlูเข&ามาเก็บศพ ตํารวจได&เดินเข&ามาล&อมพ้ืนท่ีไว&กันคนไม
ให&เข&า นักข
าวได&เข&ามา
ถ
ายรูปและทําข
าว อย
างโกลาหล น้ําได&เดินมาเข&ามาในท่ีเกิดเหตุด&วยสภาพท่ีเต็มไปด&วยอาการทางจิต 
เสื้อผ&าเต็มไปด&วยเลือด ในมือเธอกําเมมโมรี่การ0ดไว& ทุกคนหันมามองเธอด&วยอาการตกใจ เธอได&พูด
สารภาพผิดท้ังหมด แสงแฟลชจากกล&องได&กระทบตัวของเธอเปNนระยะๆ เธอได&แบมือออกแล&วได&โชว0
เมมโมรี่การ0ด ก
อนท่ีกุญแจมือจะถูกสวมใส
มือเธอ เธอหัวเราะอย
างมีความสุข 
 เปNนฉากจบท่ีแสนหดหู
 หลังจากฆ
ากราฟเสร็จเธอไม
ได&หนีไปไหน เธอต&องการผู&คนยอมรับ
และเห็นมองเห็นเธอ เธอไม
พูดอะไรกับใครได&แต
นั่งยิ้ม เธอให&เมมโมรี่การ0ดท่ีมีผลงานของเธอ รวมถึง
ภาพการฆ
ากราฟครั้งนี้ด&วย และท่ีสําคัญเธอไม
ได&รู&สึกผิดแม&แต
นิดเดียว เธอกลับดีใจท่ีมีคนให&ความ
สนใจเธอ ฉากนี้เน&นไปท่ีตัวน้ําใช&ขนาดภาพแบบแคบ และสุดท&ายจะแคบมากท่ีเมมโมรี่การ0ดเม่ือน้ํา
ยื่นมันออกมา 
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บทที่ 6 
 

สรุป  และข�อเสนอแนะ 
 
 ภาพยนตร	สั้นเรื่อง “Out Of Focus” เป�นผลงานท่ีมีความคิดมาจากการชื่นชอบชม
ภาพยนตร	 แนว Snuff film และภาพยนตร	แนวระทึกขวัญ (Thriller) และได<คิดโครงเรื่องจากความ
ทรงจําและได<นํามาดัดแปลงเพ่ือสร<างสรรค	ผลงาน ซ่ึงยังต<องเรียนรู<และคิดสิ่งใหมCควบคูCกันไปทุกๆ
กระบวนการ จึงทําให<ภาพยนตร	สั้นเรื่องนี้เป�นผลงานท่ีสะท<อนถึงความเป�นตัวของผู<จัดทํามากท่ีสุด 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.ข้ันตอนก�อนการถ�ายทําภาพยนตร$ (pre-production) 
 เป�นข้ันตอนท่ีใช<ความคิดมากท่ีสุด เริ่มต้ังแตCการหาประเด็น ความนCาสนใจ  รวมไปถึงแนวคิด
ท่ีนCาสนใจในการสร<างสรรค	ภาพยนตร	  ซ่ึงต<องหาแหลCงข<อมูลอ<างอิงมาสนับสนุนประเด็นตCางๆ เพ่ือให<
มีความเป�นไปได< และสอดคล<องกับบทภาพยนตร	มากข้ึน ต้ังแตCการเสนอหัวข<อจุลนิพนธ	ในครั้งแรก
ผู<จัดทําไมCมีการเปลี่ยนบท มีเพียงแตCปรับรายละเอียดเล็กน<อยภายในบทเพ่ือให<ภาพยนตร	มีความสนุก
มากข้ึน และกลายเป�นบทท่ีสมบูรณ	ทําให<ผู<จัดทําไมCเสียเวลากับเรื่องบทภาพยนตร	มากนัก หลังจากนั้น
มีการคัดสรรตัวแสดงและสถานท่ีถCายทําเพ่ือให<มีความเหมาะสมกับภาพยนตร	 รวมไปถึงเครื่องแตCง
กายนักแสดงและอุปกรณ	ประกอบฉาก อีกท้ังยังต<องทําเอกสารตCางๆ ไมCวCาจะเป�นจดหมายขอสถานท่ี
และเอกสารท่ีใช<ในข้ันตอนการถCายทําภาพยนตร	  
 
 2.ข้ันตอนการถ�ายทํา (Production) 

สิ่งท่ีสําคัฐเพราะเป�นการทํางานรCวมกับคนจํานวนมาก ท้ังทีมงานและนักแสดง แล<วยังมีเรื่อง
ของสถานท่ีท่ีเข<าไปขอใช<ในการถCายทํา ท่ีต<องมีกําหนดการเวลาอยCางเครCงครัด การเตรียมงานท่ีดี
ในชCวงกCอนการถCายทํา จะชCวยให<การทํางานในข้ันตอนนี้เป�นไปด<วยดี นอกจากนี้แล<วการรู<จัก
แก<ปLญหาเฉพาะหน<าในระหวCางถCายทําเม่ือเกิดปLญหาด<านตCางๆ ยังเป�นสิ่งท่ีจําเป�นอยCางมาก 
 
 3.ข้ันตอนหลังถ�ายทํา (Post-Production) 
 เป�นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและต<องใช<ผู<ชํานาญเพราะภาพยนตร	เรื่องนี้เป�นแนวระทึกขวัญ
จําเป�นต<องใช<ผู<รู<ในด<านการตัดตCอ รู<จังหวะของภาพยนตร	ท่ีจะสร<างความนCากลัวได<มากข้ึน รวมถึงการ
ใช<เสียงท่ีจะทําให<ภาพยนตร	เรื่องนี้สมบูรณ	แบบมากท่ีสุด 
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ข�อจํากัดและป:ญหา 

ในขณะผู<จัดทําได<ดําเนินการสร<างสรรค	ภาพยนตร	สั้นเรื่องนี้ ผู<จัดทําได<ประสบกับปLญหาและ
อุปสรรคหลายด<าน  

1. ด�านงบประมาณอันจํากัด  
   ผู<จัดทําต<องมีการแก<ปLญหาเฉพาะหน<า และพยายามวางแผนถCายให<รัดกุมท่ีสุด และอยูCใน

งบประมาณท่ีจัดสรรไว< ซ่ึงผู<จัดทําได<เรียนรู<การฝNกแก<ปLญหาเฉพาะหน<า การกล<าติดสินใจ จากปLญหานี้
ได<เป�นอยCางมาก 

2. ผู�จัดทําขาดความชํานาญการในเรื่องเทคนิคพิเศษในการถ�ายทํา 
    เนื่องจากภาพยนตร	เรื่องนี้เป�นภาพยนตร	แนวระทึกขวัญ เลือดสาด สิ่งท่ีจําเป�นต<องมีคือ

เรื่องเทคนิคพิเศษในการถCายทํา ซ่ึงในด<านของเทคนิคพิเศษตCางๆนั้น ถือวCาอยูCในข้ันดีไมCมีปLญหาแตC
อาจมีเพียงความผิดพลาดเล็กๆท่ีเกิดจาก แตCเนื่องจากผู<จัดทําและทีมงานฝQายเทคนิคพิเศษยังขาด
ชํานาญการ ทําให<ผลท่ีได<ไมCสําเร็จมากเทCาท่ีควร ซ่ึงฉากท่ีเป�นปLญหามากท่ีสุดคือ ฉากปาดคอ 
เนื่องจากโบโรC ซ่ึงรับบทเป�นกราฟ นั้นมีสีผิวดําแดง สCงผลตCอการแตCง make up เพราะสีผิวดําแดงหา
รองพ้ืนใกล<เคียงได<ยาก ทําให<ฉากนี้ต<องแก<ในข้ันตอนหลังการถCายทํา (post production) โดยการ
รีทัชและจูนสีให<สีผิวจริงกับเทคนิคพิเศษท่ีแตCงไว<เนียนไปด<วยกัน   

3. เรื่องเวลาท่ีมีอยู�จํากัดเม่ือต�องถ�ายทําฉากท่ีมีเทคนิคพิเศษ  
    การทําเทคนิคพิเศษนั้นต<องใช<เวลาพอสมควร ซ่ึงสCงผลให<ตารางเวลาถCายทํานั้นเกิด

ข<อผิดพลาดและเลิกไมCตรงตามตารางท่ีกําหนดไว< ผู<จัดทําได<พยายามแก<ไขปLญหานี้ แตCเป�นเรื่องท่ี
เป�นไปได<ยาก เพราะถ<าผู<จัดทํายิ่งเรCงหรือบีบเวลาเพ่ือให<การถCายทําเป�นไปตามท่ีกําหนดไว<ยิ่งจะสCงผล
ให<งานออกมาไมCสมบูรณ	  
 
ข�อเสนอแนะ 
 การถCายทําภาพยนตร	เป�นท่ีไมCสามารถทํางานเพียงคนเดียวได< ซ่ึงต<องการทํางานเป�นทีมจึงจะ
ชCวยให<งานออกมาเสร็จสมบูรณ	 โดยกระบวนการถCายทําภาพยนตร	นั้นมีเวลาเพียง 3 เดือนเทCานั้น ทํา
ให<จัดสรรเวลาของทีมงานได<ยาก เนื่องจากมีกองถCายจํานวนมากท่ีจําเป�นต<องใช<ทีมงาน ซ่ึงวิธีท่ี
สามารถทําให<งานสําเร็จลุลCวงตามกําหนดการคือ ทีมงานจะต<องแบCงกลุCมชCวยกัน จึงจะสามารถถCายทํา
ได<ทันกําหนดการณ	ได< 

ภาพยนตร	สั้นเรื่อง “Out Of Focus” แม<จะเป�นภาพยนตร	แนวระทึกขวัญ (Thriller)    ท่ีมี 
กลิ่นอายของภาพยนตร	แนวโรแมนติก แตCลึกๆแล<ว ภาพยนตร	เรื่องนี้ยังสะท<อนปLญหาครอบครัวท่ีเป�น
จุดสําคัญในสังคม ซ่ึงผู<จัดทําเห็นวCาปLญหานี้เป�นปLญหาท่ีสําคัญและควรได<รับการแก<ไข ถ<าสังเกตหรือ
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พิจารณาดีๆ จะเห็นวCาปมปLญหาแรกของเรื่องเกิดจากครอบครัวของนางเอกนั่นเองท่ีสCงผลกระทบให<
นางเอกเป�นโรคจิต และเกิดเป�นปLญหาในเรื่องนี้ และการผลิตภาพยนตร	ชิ้นนี้ยังต<องเสี่ยงกับความกลัว
และเสี่ยงตายเพราะต<องลงไปถCายทําฉากอุบัติเหตุกับสถานท่ีจริงหรือแม<แตCต<องนั่งไปกับรถมูลนิธิ
เพ่ือให<ได<ภาพสมจริง และภาพถCายผู<เสียชีวิตเป�นภาพจริงท้ังหมด ซ่ึงด<วยจรรยาบรรณของสื่อทําให<
ต<องเบลอภาพเพ่ือไมCให<กระทบตCอสิทธิมนุษยชน 
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