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เรื่อง “DEADLINE” 
 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาเก่ียวกับภาพยนตร�ในแนว Psychological 
Thriller และนํามาต'อยอดในการสรรสร�างภาพยนตร�สั้นแนวดังกล'าว โดยได�นําเทคนิคการนําเสนอ
ผ'านสื่อใหม' หรือ New Media มาใช�เพ่ือให�เกิดความแตกต'างจากภาพยนตร�สั้นอ่ืนๆ  ท่ัวไป รวมไป
ถึงการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของสื่อชนิดนี้ ครอบคลุมไปถึงเรื่องของสื่อโทรทัศน�ประเภทรายการ
เรียลลิตีโชว� ซ่ึงเปSนหนึ่งในองค�ประกอบหลักท่ีหยิบยกนํามาประยุกต�ใช�เปSนเทคนิคในการเล'าเรื่อง
ภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้เช'นกัน 

โดยในการสรรสร�างภาพยนตร�สั้นชื่อเรื่อง “DEADLINE” นี้ ผู�จัดทําต�องผ'านกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร�ในทุกๆ ข้ันตอนอย'างละเอียด ต้ังแต'ข้ันตอนในช'วงก'อนการถ'ายทําท่ีต�องมีการคัดเลือก 
นักแสดง สรรหาสถานท่ี การเตรียมความพร�อมกับทีมงานและประสานงานกับผู�รับผิดชอบฝVายต'างๆ 
รวมไปถึงการวางแผนการถ'ายทํา ซ่ึงกระบวนการทํางานอย'างละเอียดต้ังแต'ข้ันตอนในช'วงต�นนี้ 
นําไปสู'การทํางานท่ีสะดวกมากยิ่งข้ึนในข้ันตอนต'อๆ ไป เนื่องจากทุกอย'างได�ถูกวางแผนไว�เปSนอย'างดี 
และเม่ือมีการปฏิบัติตามอย'างมีวินัย ย'อมได�ผลลัพธ�และประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีเปSนอย'างท่ีน'า
พอใจ 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของโครงการจุลนิพทธ� 

ภาพยนตร	ระทึกขวัญ (Thriller) คือภาพยนตร	ประเภทหนึ่งท่ีมีเนื้อหาและวิธีการนํา 
เสนอท่ีทําให,ผู,ชมเกิดความรู,สึกต่ืนเต,น ใจจดใจจ2อ มีอารมณ	ร2วมไปกับเหตุการณ	ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรูปแบบ
ของภาพยนตร	ประเภทนี้มักใช,การเล2าเรื่องท่ีรวดเร็ว ต่ืนเต,น และมักมีจุดหักมุมท่ีทําให,ผู,ชมคาดไม2ถึง 
โดยภาพยนตร	ระทึกขวัญนี้ยังสามารถแบ2งเป;นประเภทย2อยๆ ได,อีกหลายประเภทตามเนื้อหารูปแบบ 
และเทคนิคการเล2าเรื่อง เช2น แนวระทึกขวัญเหนือธรรมชาติ (Supernatural thriller) แนวระทึก
ขวัญเชิงสืบสวนสอบสวน (Crime thriller) แนวระทึกขวัญทางทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy 
thriller) และแนวระทึกขวัญทางจิตวิทยา (Psychological thriller) ซ่ึงเป;นแนวทางท่ีผู,จัดทําได,ยก
มาเป;นประเด็นหลักในการศึกษาและสรรค	สร,างโครงการจุลนิพทธ	ในครั้งนี้ 

ภาพยนตร	ระทึกขวัญทางจิตวิทยา เป;นภาพยนตร	ระทึกขวัญท่ีมีเนื้อหาด,านจิตวิทยาเป;น 
ส2วนประกอบ อาจกล2าวถึงผ2านตัวเรื่องหรือผ2านความรู,สึกนึกคิดของตัวละครท่ีมักมีความไม2ปกติ และ 
ถูกเชื่อมโยงไปสู2เหตุการณ	ท่ีอันตราย หรือไม2คาดฝPน ซ่ึงภาพยนตร	ในประเภทนี้หลายๆ เรื่องมักมีเหตุ 
การณ	ในทํานองท่ีว2าตัวละครต,องเอาชนะข,อกําหนดใดข,อกําหนดหนึ่ง เพ่ือท่ีจะสามารถเอาชีวิตรอด 
หรือพ,นจากอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงมีลักษณะคล,ายกับการเล2นเกม ผนวกกับการท่ีผู,จัดทํามีความชื่น
ชอบเก่ียวกับรายการโทรทัศน	ประเภทเรียลลิตีเกมโชว	 จึงทําให,เกิดแนวความคิดในการท่ีจะสรรสร,าง 
ภาพยนตร	สั้นแนวระทึกขวัญทางจิตวิทยา โดยใช,เทคนิคการเล2าเรื่องในแบบเรียลลิตีโชว	มาประยุกต	ใช,
ให,เป;นเทคนิคหลักในการเล2าเรื่อง รวมไปถึงการใช,ช2องทางสื่อใหม2ต2างๆ เพ่ือให,เกิดความแปลกใหม2
และน2าติดตามมากข้ึน แทนท่ีจะใช,เทคนิคการเล2าเรื่องแบบภาพยนตร	เหมือนเรื่องอ่ืนๆ ท่ัวไป 

โดยนําเสนอเรื่องราวผ2านตัวละครหลักของเรื่องท่ีชื่อ ลีโอ เม่ือโชคชะตาเล2นตลกทําให,
เขากลายไปเป;นผู,เข,าแข2งขันของรายการเรียลลิตีโชว	ท่ีชื่อ “DEADLINE” และสิ่งเดิมพันของเกมนี้คือ
ชีวิตของเขาและเพ่ือนท่ีเขารัก เขาจะตัดสินใจอย2างไร ซ่ึงเนื้อหาหลักของเรื่องในรูปแบบนี้นี่เอง
เหตุการณ	 เกิดข้ึนในสถานท่ีๆ เดียวกับคนเพียงคนเดียว ถือเป;นหนึ่งในรูปแบบของภาพยนตร	ในแนว
ระทึกขวัญจิตวิทยาท่ีโดดเด2นและมีความน2าสนใจจนทําให,ผู,จัดทําต,องหยิบยกข้ึนมาเล2า 
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วัตถุประสงค� 
1.  เพ่ือศึกษาภาพยนตร	แนวระทึกขวัญทางจิตวิทยา 
2.  เพ่ือศึกษาเทคนิคการนําเสนอแบบรายการโทรทัศน	ประเภทเรียลลิตีเกมโชว	  
3.  เพ่ือศึกษาช2องทางสื่อใหม2ต2างๆ ท่ีจะสามารถนํามาใช,ในการเล2าเรื่องภาพยนตร	สั้น 
4.  เพ่ือศึกษากระบวนการสร,างภาพยนตร	 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพทธ� 

ศึกษาและเรียนรู,รูปแบบของภาพยนตร	แนวระทึกขวัญทางจิตวิทยาผ2านภาพยนตร	ท่ีมี 
รูปแบบด,านเนื้อหา หรือเทคนิคการนําเสนอท่ีคล,ายคลึงกัน เพ่ือนํามาเป;นแรงบันดาลใจในการสรร
สร,างบทภาพยนตร	 อีกท้ังศึกษาเทคนิคการเล2าเรื่องและรูปแบบการนําเสนอของสื่อใหม2ในส2วนของ
รายการโทรทัศน	ประเภทเรียลลิตีเกมโชว	 แล,วนํามาปรับใช,เป;นวิธีการเล2าเรื่องหลักของภาพยนตร	สั้น
เรื่องนี้ รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีในการติดต2อสื่อสารและช2องทางสื่อใหม2อ่ืนๆ ในปPจจุบันมาปรับใช,
เป;นเทคนิคการเล2าเรื่องรอง 
 
ข้ันตอนและแผนการดําเนินการ 

1.  ศึกษาและเสนอหัวข,อจุลนิพนธ	 
2.  รวบรวมข,อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข,อง 
 2.1 ศึกษาความหมายและลักษณะของภาพยนตร	ระทึกขวัญ 
 2.2 ศึกษาความหมายและลักษณะของรายการเรียลลิตีโชว	 
 2.3 ศึกษาความหมาย ลักษณะและประเภทของสื่อใหม2 โดยเฉพาะเรื่องของ

เทคโนโลยีการสื่อสาร และ Social Media 
 2.4 ศึกษาแหล2งอ,างอิงท่ีต,องการจะนําเสนอในผลงาน 
3.  การศึกษา ตีความข,อมูล 

  3.1 นําข,อมูลท่ีได,มารวบรวมและวิเคราะห	 
  3.2 ศึกษาข,อมูลอ,างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ	ของภาพยนตร	 
(Mood and Tone) จากภาพยนตร	และรายการโทรทัศน	ต2างๆ 
 4.  ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
  4.1 คิดแก2นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร	 
  4.2 กําหนดตัวละคร 
  4.3 เขียนบทภาพยนตร	 

4.3.1 เรื่องย2อ (Synopsis) 
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4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร	 (Screenplay) 
4.3.4 บทถ2ายทํา (Shooting Script)  

  4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
  4.5 หาสถานท่ีถ2ายทํา (Location) 
  4.6 หาอุปกรณ	ประกอบฉาก และเสื้อผ,า (Prop and Costume) 
 5.  ข้ันตอนการถ2ายทํา (Production) 
  5.1 ทําการถ2ายทําตามท่ีได,วางแผนไว, 
 6.  ข้ันตอนหลังการถ2ายทํา (Post-Production) 
  6.1 ตัดต2อภาพและเสียง 
  6.2 จัดทําและใส2เทคนิคพิเศษด,านภาพ 
  6.3 ใส2เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร	เพ่ิมเติม 
  6.4 ตัดต2อภาพยนตร	ฉบับสมบูรณ	 
 7.  สรุปผลและจัดทํารูปเล2ม 
 
แผนการดําเนินงาน 

ต2อไปนี้เป;นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาและดําเนินงาน โดยแสดงออกมาเป;นตาราง ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต2อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 
 

 

ขั้นตอน 
2556 2557 

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

ศึกษาท่ีมาและแนวความคิด          

สืบค,นทฤษฎีอ,างอิง และนําเสนอ
เรื่องย2อ 

   
 

      

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 
อารมณ	ของภาพยนตร	  (Mood and 
Tone) 
ข,อมูลอ,างอิง (Reference) 
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ตารางท่ี 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน (ต2อ) 
 

 

ขั้นตอน 
2556 2557 

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

บทภาพยนตร	 (Screenplay) 
คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
และหาสถานท่ีถ2ายทํา (Location) 

         

บทถ2ายทํา (Shooting Script) 
ตารางการถ2ายทํา (Breakdown) 

         

การถ2ายทํา (Production)          

ตัดต2อเบ้ืองต,น (First Draft)          

ตัดต2อข้ันสุดท,าย (Final Draft)          

จัดทํารูปเล2ม          

 
ผลท่ีคาดว.าจะได0รับ 

1.  ได,นําความรู,จากการศึกษาด,านภาพยนตร	แนวระทึกขวัญทางจิตวิทยามาใช,จริงใน
การสรรสร,างผลงานภาพยนตร	สั้น 

2.  ได,นําเทคนิคของการเล2าเรื่องของสื่อใหม2ในแบบรายการโทรทัศน	ประเภทเรียลลิตี 
เกมโชว	มาประยุกต	ใช,ในการเล2าเรื่องภายในตัวภาพยนตร	สั้น 

3.  ได,นํารูปแบบของสื่อใหม2 เช2น เครื่องมือการสื่อสารและช2องทางการติดต2อแบบ 
Social Media ต2างๆ มาประยุกต	ใช,เป;นช2องทางการเล2าเรื่องและนํามาใช,ในการปฏิสัมพันธ	ติดต2อ 
สื่อสารของตัวละครภายในเรื่อง 

4.  ได,เรียนรู,กระบวนการทํางานภาพยนตร	ในทุกข้ันตอนต้ังแต2กระบวนการคิดจนจบสิ้น
กระบวนการตัดต2อ 
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นิยามศัพท� 
1.  ภาพยนตร�ระทึกขวัญทางจิตวิทยา (Psychological Thriller)1 

คือ ภาพยนตร	ระทึกขวัญท่ีมีการเล2าเรื่องโดยท่ีมีความโดดเด2น หรือเก่ียวข,องกับ
จิตวิทยาท้ังทางด,านเนื้อหา เหตุการณ	หรือตัวละครท่ีมักมีความไม2ม่ันคงทางด,านจิตใจ ความรู,สึกหรือ
ความนึกคิดซ่ึงจอห	น แมดเดน (John Madden) ผู,กํากับภาพยนตร	ชาวอังกฤษ ได,ให,คําจํากัดความ
ของภาพยนตร	ระทึกขวัญทางจิตวิทยาว2าเป;นภาพยนตร	ท่ีเน,นเรื่องราวของเนื้อหาการพัฒนาของตัว
ละคร ทางเลือกและความขัดแย,งทางศีลธรรมท่ีตัวละครต,องตัดสินใจ รวมไปถึงความกลัวท่ีเป;นแรงขับ
ท่ีทําให,ตัวละครเดินทางไปในทิศทางท่ีคาดเดาไม2ได, 
 

2.  เรียลลิตีเกมโชว� (Reality Game Show)2 
คือ รายการโทรทัศน	รูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมักจะดําเนินไปโดยใช,สถานการณ	จริงท่ีเกิดข้ึน

โดยไม2มีการเขียนบทและอาจมีการคัดเลือกผู,ร2วมรายการจากผู,ชมทางบ,าน ซ่ึงผู,ร2วมรายการจะต,อง 
เผชิญกับสถานการณ	ต2างๆ ท่ีทางทีมงานได,จัดเตรียมเอาไว, และหาทางแก,ปPญหาเฉพาะหน,าและฝnา
ฟPนอุปสรรคต2างๆ เพ่ือจุดประสงค	ใดจุดประสงค	หนึ่ง เช2น เงินรางวัล หน,าท่ีการงาน หรือเพ่ือการ 
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ	ตัวเอง เป;นต,น 
 

3.  ส่ือใหม., ส่ือนฤมิต, นิวมีเดีย (New Media)3 
หมายถึงการเข,าถึงเนื้อหาตามความต,องการ ทุกท่ีทุกเวลาและทุกอุปกรณ	ดิจิทัล ซ่ึง

รวมไปถึงข,อมูลปpอนกลับของผู,ใช,ท่ีโต,ตอบระหว2างกัน การมีส2วนร2วมอย2างสร,างสรรค	 และการรวมตัว
เป;นชุมชนท่ีแวดล,อมเนื้อหาสื่อนั้น คําม่ันของสื่อใหม2อย2างหนึ่งท่ีสําคัญคือการทําให,การ สร,างสรรค	 
การเผยแพร2 การกระจายและการบริโภคเนื้อหาสื่อเป;นประชาธิปไตย (democratization) ความ
คาดหวังของสื่อใหม2อีกอย2างหนึ่งคือการสร,างเนื้อหาท่ีสดใหม2และไร,ข,อจํากัดในเวลาจริง 

 
________________________ 

1 Bowie-Sell, Daisy. John Madden on psychological thrillers. เข,าถึงเม่ือ 31
มกราคม 2557. เข,าถึงได,จาก http://www.telegraph.co.uk/culture/film/starsandstories 
/9032326/John-Madden-on-psychological-thrillers.html 

2 ณัฐพงษ	 วัฒนไทยสวัสด์ิ. เรียลลิตีโชว	 : จริงหรือหลอก. เข,าถึงเม่ือ 12 มกราคม 2557. 
เข,าถึงได,จาก http://iss.nectec.or.th/hrmag/showpage.php?vol=5&sub=2&id=0 

3 วิริยะ สว2างโชติ. สื่อใหม2 กับ สื่อทางเลือก. เข,าถึงเม่ือ 4 กุมภาพันธ	 2557. เข,าถึงได,
จาก http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=650 
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บทที่  2 

บทนํา 
 

โครงการการสรรสร	างภาพยนตร�สั้นแนวระทึกขวัญทางจิตวิทยาเรื่อง “DEADLINE” เป(น
โครงการท่ีผู	จัดทําต้ังใจท่ีจะศึกษารูปแบบของภาพยนตร�ระทึกขวัญ ผนวกกับการนําเสนอผ2านการเล2า 
เรื่องในแบบรายการเรียลลิตีเกมโชว� รวมถึงการเล2าเรื่องผ2านการใช	เทคโนโลยีเครื่องมือการสื่อสารของ
New Media ประเภทต2างๆ ในป>จจุบันและช2องทาง Social Media  อ่ืนๆ โดยในการศึกษามีแนวคิด 
และทฤษฎีเพ่ือใช	เป(นแนวทางในการสรรค�สร	างผลงานภาพยนตร�สั้นดังนี้ 

 
1.  ภาพยนตร�ระทึกขวัญ (Thriller Film)4 

 เป(นแนวทางภาพยนตร�ท่ีมักมีความโดดเด2นของเนื้อหา ลักษณะนิสัยของตัวละคร 
เหตุ การณ�หรือองค�ประกอบต2างๆ ท่ีทําให	ผู	ชมเกิดความรู	สึกระทึกขวัญ ต่ืนเต	น หรือความตึงเครียด 
ซ่ึงภาพยนตร�ส2วนใหญ2มักใช	ความรู	สึกเหล2านี้มาทําให	ผู	ชมเกิดความรู	สึกร2วมกับตัวเรื่องสูง 

 โดยภาพยนตร�ระทึกขวัญมักใช	การเล2าเรื่องแบบรวดเร็ว ฉับไวและตัวเรื่องมักมีการ
หักมุม ให	ผู	ชมได	ประหลาดใจกับผลลัพธ�ของภาพยนตร� ซ่ึงภาพยนตร�ระทึกขวัญนั้นสามารถแบ2งเป(น
ประเภทย2อยๆ ได	อีกหลายประเภทตามเนื้อหาเหตุการณ� หรือเทคนิคท่ีใช	ในการเล2าเรื่อง เช2น 

1.1 Comedy thriller 
เป(นภาพยนตร�ท่ีผสมเอาความตลกขบขัน เข	ากับเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ�ท่ี

ต่ืนเต	น เช2น Charade, Mr. and Mrs. Smith, The Thin Man 

1.2 Conspiracy thriller 
เป(นภาพยนตร�ท่ีตัวละครหลัก ต	องเผชิญหน	าหรือต2อสู	กับกลุ2มคนท่ีมีอํานาจ 

เพ่ือเป\าหมายบางอย2าง เช2น Awake, Snake Eyes, The Da Vinci Code 
 
 

________________________ 
4 Auzeen Saedi, Goal. What Makes a Film a “Psychological Thriller”?. เข	าถึง

เม่ือ 18 กุมภาพันธ� 2557. เข	าถึงได	จาก http://www.psychologytoday.com/blog/ millennial-
media/201210/what-makes-film-psychological-thriller 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
7 

 1.3 Crime thriller 
เป(นภาพยนตร�ท่ีเป(นลูกผสมระหว2างภาพยนตร�คดีอาชญากรรม และภาพยนตร� 

ระทึกขวัญ ซ่ึงเนื้อหาของเรื่องมักเน	นไปท่ีกลุ2มผู	ร	ายหรืออาชญากรมากกว2าตํารวจหรือผู	พิทักษ� 
กฎหมาย และมักมีเรื่องราวเก่ียวข	องกับการปล	น การฆาตกรรม การลอบทําร	าย เป(นต	น เช2น Seven, 
No Country for Old Men, Silence of the Lambs 

1.4 Erotic thriller 
เป(นภาพยนตร�มักมีเรื่องราวของการแสดงออกทางเพศเป(นเนื้อหาหลักของเรื่อง

เช2น  Basic Instinct, Chloe, Color of Night 
1.5 Political thriller 

เป(นภาพยนตร�ท่ีตัวละครหลักมักต	องต2อสู	กับองค�กรท่ีพวกเขาทํางานอยู2 เช2น
State of Play, Mudhalvan, The Ghost Writer 

1.6 Psychological thriller 
เป(นภาพยนตร� ท่ีตัวละครหลักของเรื่องมักมีความขัดแย	งภายในตัวเอง 

โดยเฉพาะทางด	านจิตใจ และความรู	สึกนึกคิด ซ่ึงตัวละครเหล2านั้นมักถูกลากเข	าไปเชื่อมโยง กับ
เหตุการณ�ท่ีมีความอันตรายอย2างไม2ทันต้ังตัว ผู	กํากับท่ีโด2งดังจากภาพยนตร�ประเภทนี้คือ Alfred 
Hitchcock จากเรื่อง  Suspicion, Shadow of a Doubt, Strangers on a Train หรืออย2าง David 
Lynch จากภาพยนตร�เรื่อง Blue Velvet เป(นต	น 

1.7 Spy thriller 
เป(นภาพยนตร�ท่ีตัวละครมักเป(นเจ	าหน	าท่ีหรือทํางานให	กับองค�กรใดองค�กร

หนึ่งและต	องต2อสู	กับผู	ร	าย หรืออาชญากรท่ีอยู2ต2างองค�กร เช2นภาพยนตร�เรื่อง Spy Game, The 
Tourist, Unknown 

 

2.  รายการเรียลลิตีโชว� (Reality Show)5 

 เรียลลิตีโชว� เป(นรายการโทรทัศน�รูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมักจะดําเนินไปโดยใช	สถานการณ�
จริงและไม2มีการเขียนบท มักมีการคัดเลือกผู	ร2วมรายการจากผู	ชมทางบ	าน ซ่ึงจะต	องเผชิญหน	ากับ 
สถานการณ�ต2างๆ ท่ีทางทีมงานได	จัดเตรียมเอาไว	 ผู	เข	าร2วมรายการจะต	องแก	ป>ญหาเฉพาะหน	าและ
ฝzาฟ>นอุปสรรคต2างๆ เพ่ือจุดประสงค�หรือเป\าหมายบางอย2าง  

 
________________________ 

5 Pollick, Michael. What is a Reality Show?. เข	าถึงเม่ือ 8 กุมภาพันธ� 2557. เข	า 
ถึงได	จาก http://www.wisegeek.org/what-is-a-reality-show.htm 
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 รายการโทรทัศน�เช2นนี้มีเริ่มมาอย2างช	านานแล	ว ต้ังแต2ในยุค 1950 จนมาถึงในยุค 
1970 ท่ีรายการ An American Family ถือกําเนิดข้ึนและออกอากาศในป~ 1973 ซ่ึงเป(นรายการเก็บ
ภาพ ชีวิตความเป(นอยู2ของครอบครัว William C. Loud มีผู	ชมต2อตอนถึง 10 ล	านคน จนเม่ือป~ 
1994 เรียลลิตีโชว�ก็ประสบความสําเร็จเป(นอย2างมาก และได	รู	จักกันอย2างแพร2หลาย ดังเช2นรายการ
ของ เอ็มทีวีท่ีมีชื่อ The Real World ซ่ึงนําคน 7 คนท่ีมีบุคลิกต2างกันมาอยู2ร2วมกัน โดยซีซ่ันท่ี 3 ของ
รายการนี้ ประสบความสําเร็จเป(นอย2างมากเพราะมีการเล2าเรื่องถึงหนึ่งในผู	แข2งขันท่ีชื่อ Pedro 
Zamora ซ่ึงเป(นเกย�ผู	ติดเชื้อ HIV และต2อมา Pedro ได	เสียชีวิตในท่ีสุด และนี่คือจุดเริ่มต	นของ    
เรียลลิตีโชว�ในยุคต2อมา จนถึงในป~ 2000 ท่ีกระแสรายการเรียลลิตีโชว�โด2งดังไปท่ัวโลก โดยเฉพาะจาก
รายการ Expedition Robinson หรือท่ีรู	จักภายใต	ชื่อ Survivor  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงทําให	
เกิดกระแสเรียลลิตีฟ~เวอร�และทําให	มีรายการโทรทัศน�ในแนวนี้ ถือกําเนิดข้ึนมาอย2างไม2คาดสาย 

 นักวิจารณ�บางท2านเห็นว2า การใช	คําว2าเรียลลิตีโชว�นี้อาจไม2สอดคล	องกับความเป(น
จริงเท2าท่ีควร ท้ังนี้เพราะรายการโทรทัศน�แบบนี้จํานวนมากให	ผู	เข	าร2วมแข2งขันไปอยู2ในสถานท่ีหรือ  
สถานการณ�ท่ีแปลกแตกต2างไปจากการใช	ชีวิตจริง จึงไม2น2าจะถือว2าเป(นชีวิตจริงของพวกเขา 

 จากการวิจัยของ Nielsen Media Research พบว2ารายการเช2นนี้มีสัดส2วนถึงร	อย
ละ 56 ของรายการโชว�ทางโทรทัศน�ของสหรัฐอเมริกา (ท้ังรายการทางเคเบิลทีวีและรายการจาก
สถานีโทรทัศน�ปกติ) และยังมีสัดส2วนเป(นร	อยละ 69 ของรายการโชว�ทางโทรทัศน�ท่ัวโลก 

 

2.1  ตัวอย2างรายการเรียลลิตีโชว�ประเภทต2างๆ 
2.1.1 เรียลลิตีโชว�ประเภทก่ึงสารคดี (Documentary-style) จะมีลักษณะ

นําเสนอชีวิตส2วนต2างๆ ไม2มีบทพูด ไม2ใช2ลักษณะของ การแข2งขัน เช2น COPS, Laguna Beach,  
The Real Housewives of Orange County 

2.1.2 เรียลลิตีเกมโชว� (Reality competition/game shows) เป(นการ 
แข2งขันเพ่ือชิงรางวัล โดยมีโจทย�ต2างๆ ตามรูปแบบของรายการ เช2น The Amazing Race, 
American Idol, Big Brother, Survivor และสามารถแบ2งประเภทย2อยๆ ได	เป(น 

- เรียลลิตีโชว�ประเภทนัดบอด (Dating-based competition) เป(น
รูปแบบรายการท่ีนําผู	เข	าแข2งขันท่ีไม2รู	จักกัน มานัดบอดตามเง่ือนไขต2างๆ เช2น The Bachelor, 
Temptation Island 

- เรียลลิตีโชว�ประเภทหางาน (Job search) เป(นรายการท่ีมีการแข2งขัน 
โดยมีตําแหน2งงานท่ีต	องการเป(นรางวัล เช2น America’s Next Top Model, The  Apprentice, 
Hell’s Kitchen 
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- เรียลลิตีโชว�ประเภทกีฬา (Sports) เป(นรายการท่ีนํากีฬามาเป(นคอน
เซ็บต�หลักของการแข2งขัน เช2น The Contender, Tough Enough 

2.1.3 เรียลลิตีโชว�ประเภทปรับปรุงตัวเอง/แปลงโฉม (Self-improvement 
or makeover) มีเป\าหมายเพ่ือปรับปรุงตัวเอง เช2นการผ2าตัด การลดน้ําหนัก ทําให	ตัวเองดีข้ึน เช2น 
Extreme Makeover, Queer Eye For The Straight Guy, The Swan 

2.1.4 เรียลลิตีโชว�ประเภทซ2อนกล	อง (Hidden cameras) เป(นรายการท่ี
ซ2อนกล	องไม2ให	ผู	ร2วมรายการรู	ตัว โดยอาจมีการสร	างสถานการณ� ต2างๆ เพ่ือให	ผู	ร2วมรายการแก	ไข
ป>ญหาเฉพาะหน	า เช2น Candid Camera, Punk'd 
 

3.  แนวความคิดเก่ียวกับส่ือใหม9 (New Media)6 

3.1 ความหมายของสื่อใหม2 
สื่อ (Media) เป(นช2องทางการสื่อสารท่ีนําเสนอเนื้อหาของสารไม2ว2าจะเป(นข2าว 

ข	อมูลบันเทิงหรือโฆษณาไปสู2ผู	บริโภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลง 
ของรูปแบบสื่อท่ีพัฒนาให	ดีข้ึนนับจากสื่อบุคคลท่ีเปลี่ยนแปลงเป(นสื่อสิ่งพิมพ� และสื่อสิ่งพิมพ�พัฒนา 
เป(นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�คือสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน� ในป>จจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม2หยุดนิ่ง 
สื่ออินเทอร�เน็ตพัฒนาข้ึนมาเพ่ือการติดต2อสื่อสารเพ่ิมข้ึน ดังนั้นกล2าวได	ว2าการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสามารถแบ2งสื่อออกเป(น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช	สื่อเพ่ือ การกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน� คือ สื่อแบบด้ังเดิมและสื่อใหม2 

  
3.1.1 สื่อด้ังเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อท่ีผู	ส2งสารทําหน	าท่ีส2งสาร

ไปยังผู	รับสารได	ทางเดียวท่ี ผู	รับสาร ไม2สามารถติดต2อกลับทางตรงไปยังผู	ส2งสารได	 สามารถแบ2งย2อย
ได	ดังนี้   

- สื่อท่ีทําหน	าท่ีส2งสารเพียงอย2างเดียว หมายถึง สื่อท่ีทําหน	าท่ีส2งสารตัว 
หนังสือหรือเสียงหรือภาพไปอย2างเดียว ได	แก2 หนังสือพิมพ� สื่อโทรเลข และสื่อวิทยุ 

- สื่อท่ีทําหน	าท่ีส2งสารสองอย2าง คือ ส2งท้ังภาพและเสียงพร	อมกัน ได	แก2 
สื่อโทรทัศน� สื่อภาพยนตร� 

  
 

________________________ 
6 พสนันท�  ป>ญญาพร. แนวความคิดเก่ียวกับสื่อใหม2 (New Media). เข	าถึงเม่ือ 5 

มกราคม 2556. เข	าถึงได	จาก http://photsanan.blogspot.com/2012/03/new-media.html 
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3.1.2 สื่อใหม2 (New media) หมายถึง สื่อท่ีเอ้ือให	ผู	ส2งสารและผู	รับสารทําหน	า 
ท่ีส2งสารและรับสารได	พร	อมกัน เป(นการสื่อสารสองทางและสื่อยังทําหน	าท่ีส2งสารได	หลายอย2าง
รวมกันคือ ภาพ เสียง และข	อความไปพร	อมๆ กัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อด้ังเดิม เข	ากับ
ความก	าวหน	าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ� ทําให	สื่อสามารถสื่อสารได	สองทางผ2านทางระบบ 
เครือข2ายและมีศักยภาพเป(นสื่อแบบประสม (Multimedia) ป>จจุบันสื่อใหม2พัฒนาข้ึนหลากหลายท่ี
เป(นท่ีรู	จักและนิยมกันมากข้ึน  

 

3.2 อิสระ 5 ประการ (5 Freedoms) 
เคนท� เวอร�ทาม และ เอียน เฟนวิกค� (Kent Wertime and Ian Fenwick) ได	

ให	แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม2 การตลาดดิจิทัล และนิยามสื่อใหม2ว2าหมายถึงเนื้อหาท่ีอยู2ใน รูปแบบดิจิทัล 
โดยลักษณะสําคัญของเนื้อหาอยู2ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด	วย “อิสระ 5 ประการ” ได	แก2 

3.2.1 อิสระจากข	อจํากัดด	านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาท่ี
อยู2ในรูปแบบดิจิทัลทําให	ผู	บริโภคสามารถเลือกรับและส2งข2าวสารได	ในเวลาท่ีตนต	องการ และไม2
จําเป(นต	องชมเนื้อหาต2างๆ ตามเวลาท่ีกําหนด 

3.2.2 อิสระจากข	อจํากัดด	านพรมแดน (Freedom from Geological 
Boundaries) เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลเป(นเนื้อหาท่ีรับข	อมูลข2าวสารได	ท่ัวโลกในเวลาอันรวดเร็ว ทําให	
ผู	บริโภคสามารถเลือกรับหรือค	นหาข	อมูลข2าวสารจากประเทศใดก็ได	 แล	วแต2ความต	องการของบุคคล
แต2ละคน 

3.2.3 อิสระจากข	อจํากัดด	านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้อหาท่ีสามารถ
ย2อหรือปรับขยายขนาดหรือเครือข2ายได	 เช2น การปรับเนื้อหา ให	เหมาะสมสําหรับการเผยแพร2ท่ัวโลก 
หรือปรับให	เหมาะสมกับกลุ2มเป\าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได	 

3.2.4 อิสระจากข	อจํากัดด	านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบ
ดิจิทัลไม2จําเป(นต	องมีรูปแบบหรือลักษณะท่ีตายตัว สื่อด้ังเดิม เช2น สปอร�ตโฆษณา มาตรฐานทาง
โทรทัศน�ถูกกําหนดว2าต	องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ�ต	องมีครึ่งหน	าหรือ เต็มหน	าเป(นต	น แต2สื่อ
ดิจิทัล เช2น ไฟล�วิดีโอภาพท่ีถ2ายจากกล	องในโทรศัพท�มือถือ แล	วนําลงไปไว	ในเว็บไซต�จะต	องมีความ
ยาวก่ีวินาที หรือมีความละเอียดของไฟล�เป(นเท2าไหร2ก็ได	 เป(นต	น 

3.2.5 อิสระจากยุคนักการตลาดสร	างเนื้อหามาสู2ยุคนักบริโภคริเริ่มสร	างและ
ควบคุมเนื้อหาเองด	วยพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัล ทําให	เจ	าของสื่อไม2อาจควบคุมการแพร2กระจาย 
ของสื่อได	เหมือนอดีต เนื้อหาท่ีพบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเว็บไซต�ของ YouTube และ
สื่อผสมใหม2ๆ อาจสร	างสรรค�จากผู	บริโภคคนใดก็ได	 เกิดเป(นเนื้อหาท่ีสร	างจากผู	บริโภค (Consumer-
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Created Content) หรือเป(นคําพูดแบบปากต2อปากฉบับออนไลน� (Online Word-of-Mouth) ท่ี
แพร2กระจายไปอย2างรวดเร็ว 

 

3.3  ประเภทของสื่อใหม2 
คือ รูปแบบเนื้อหาแบบดิจิทัลท่ีพบเห็นในป>จจุบัน และมีแนวโน	มว2าจะมี 

บทบาทสําคัญมากยิ่งข้ึนในอนาคต โดยสื่อใหม2แต2ละประเภทมีความโดดเด2นและแตกต2างกันตาม
ประโยชน�และวัตถุประสงค�ในการใช	สื่อประเภทสื่อใหม2 สามารถสรุปได	ดังนี้  

3.3.1 เว็บไซต� (Web site) 
3.3.2 อินเทอร�เน็ต (Internet) 
3.3.3 อีเมล (E-mail) 
3.3.4 เทคโนโลยีสําหรับอุปกรณ�พกพาหรือแพลตฟอร�มเคลื่อนท่ี 
3.3.5 วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง 
3.3.6 ซีดีรอมมัลติมีเดีย 
3.3.7 ซอฟต�แวร� 
3.3.8 บล็อกและวิกิ 
3.3.9 หนังสืออิเล็กทรอนิกส� (E-Book) 
3.3.10 ตู	ให	บริการสารสนเทศ 
3.3.11 โทรทัศน�โต	ตอบ 
3.3.12 อุปกรณ�พกพาหรืออุปกรณ�เคลื่อนท่ี เช2น โทรศัพท�มือถือ 
3.3.13 นวนิยายแบบข	อความหลายมิติ (Hypertext fiction) 
จากนิยามข	างต	น สรุปได	ว2าสื่อใหม2 (New Media) หมายถึง  สื่อท่ีเกิดจากการ 

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือสื่อด้ังเดิมมาเป(นระบบดิจิทัล ทําหน	าท่ีส2งสารได	
หลายอย2างรวมกันคือภาพ เสียงและข	อความไปพร	อมกัน เช2น Internet Website หรือกระท่ังสื่อ
อย2าง E-book  และ E-mail เป(นต	น และสามารถตอบสนองความต	องการข	อมูลข2าวสารได	อย2าง
อิสระมากข้ึน 
 

3.4  ประโยชน�ท่ีได	จากสื่อใหม2 
3.4.1 สามารถทําให	ค	นหาคําตอบในเรื่องบางอย2างได	 โดยการเป�ดหัวข	อไว	ก็จะ

มีผู	สนใจและมีความรู	แสดงความคิดเห็นไว	มากมาย 
3.4.2 ช2วยประหยัดเวลาและค2าใช	จ2ายในการบริหารข	อมูล 
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3.4.3 ช2วยสนับสนุนในการทํา E-Commerce เป(นรูปแบบการค	าบนอินเทอร� 
เน็ตท่ีสั่งซ้ือสินค	าได	ทันทีโดยไม2ต	องใช	 catalog อีกต2อไป 

3.4.4 สามารถให	ข	อมูลข2าวสารประชาสัมพันธ�ไปยังกลุ2มเป\าหมายได	หลาก 
หลายกลุ2มเป\าหมาย เผยแพร2ไปยังกลุ2มเป\าหมายจํานวนมากได	ในระยะเวลาพร	อมๆ กัน 

3.4.5 สามารถเข	าถึงกลุ2มเป\าหมายได	ท่ัวประเทศและท่ัวโลก 
3.4.6 ไม2ต	องเสียค2าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน� ไม2ต	องจ2ายค2าเนื้อท่ีให	 

นิตยสาร หนังสือพิมพ� เพราะเม่ือเทียบค2าใช	จ2ายกับสื่อมวลชน เช2น วิทยุ โทรทัศน� นิตยสาร
หนังสือพิมพ�และภาพยนตร�แล	วมีอัตราค2อนข	างจะถูกกว2า 

3.4.7 สื่อใหม2ยังเป(นสื่อท่ีมีความสามารถในการติดต2อ 2 ทาง จึงทําให	ผู	ใช	
สามารถโต	ตอบได	ทันที 

                
สรุปได	ว2าการท่ีนําสื่อใหม2เข	ามาใช	งานในป>จจุบันนั้นจะทําให	 สามารถเข	าถึง

ผู	รับสารได	มากข้ึน  เป�ดกว	างให	กับท้ังผู	ส2งสารและผู	รับสารในการเข	าถึงข	อมูลในรูปแบบต2างๆ ท่ี
ข	อจํากัดของสื่อแบบเดิมไม2สามารถทําได	  มีความทันสมัยมากข้ึน สามารถโต	ตอบสื่อสารได	แบบ 
Real-time ไม2ต	องเสียเวลาเดินทาง เรียนรู	ได	ด	วยตนเอง หรือไม2ต	องพ่ึงบุคคลอ่ืน 
 

4.  ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวขAองกับชุมชนเสมือนจริง (Virtual 

Community)7 

4.1 ทฤษฎีการสื่อสาร (Community) 
Burke (1966) ได	ให	คํานิยามเก่ียวกับการสื่อสารไว	ว2า การสื่อสารนั้นเป(นการ 

ติดต2อกันระหว2างบุคคล เพ่ือแสดงความรู	สึกหรือแบ2งป>นสิ่งท่ีได	พบเห็น เผยแพร2ข	อมูล ข2าวสาร 
ข	อความ ชักชวนผ2านสื่อ (media) ต2างๆ โดยผ2านถ	อยคําพูด 

 
4.2 เครือข2ายสังคม (Social Networking)7 

ในส2วนของความหมายของเครือข2ายสังคมมีหลายคนได	ทําการวิจัยไว	สามารถ 
อธิบายความหมายพอสังเขปได	ดังนี้ 

 
 

________________________ 
7 สุชาต จันทรวงศ�. โลกเสมือนจริง (Virtual World). เข	าถึงเม่ือ 22 มกราคม 2556. 

เข	าถึงได	จาก http://chantrawong.blogspot.com/2008/10/virtual-world.html 
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Richard Emerson ได	นิยามและให	ความหมายของเครือข2ายทางสังคม (Social 
Networking Concept) ซ่ึงต2อยอดความคิดมาจาก Homans (2006) ว2าเครือข2ายสังคมจะประกอบ
ไปด	วยบุคคลหรือตัวแสดง (Actor) ท่ีมีความสัมพันธ� (Relation) ซ่ึงกันและกันตามบทบาทหรือหน	าท่ี
ท่ีแต2ละคนหรือคู2ความสัมพันธ�มีอยู2 ซ่ึงแต2ละคนนั้นไม2ได	มีเพียงบทบาทเดียว หากแต2มีหลายบทบาท
ในชีวิตประจําวัน ความสัมพันธ�ระหว2างบุคคลในเครือข2ายสังคมบางครั้งอาจเป(นไปตามทฤษฎีของการ
แลกเปลี่ยนเพราะบุคคลไม2เพียงแต2แค2ทําตามบทบาทหน	าท่ีท่ีคาดหวังในสังคมหรือตามบรรทัดฐานท่ี
ได	รับการถ2ายทอดมาเท2านั้น แต2ความสัมพันธ�ระหว2างบุคคลยังข้ึนอยู2บนพ้ืนฐานของการรับรู	และการ
ตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันระหว2างคู2ท่ีได	สร	างความสัมพันธ�ด	วย ท้ังในด	านวัตถุและด	าน
จิตใจ 

 
4.3 เครื่องมือในการสื่อสาร 

อินเตอร�เน็ต (Internet) UK academic (2001) ไดกล2าวถึงความสําคัญของ 
อินเตอร�เน็ตเอาไว	ว2าอินเตอร�เน็ตนั้นมีความสําคัญท่ีสามารถเข	าใช	งานและมีปฏิสัมพันธ�ร2วมกันได	ง2าย
โดย สามารถเข	าถึงได	ท่ัวโลกด	วยความเสมอภาค เป(นศูนย�กลางในการติดต2อด	วยการสื่อสารท่ีเร็วและ 
มีต	นทุนตํ่า สามารถเข	าถึงบุคคลและหน2วยงานต2างๆ 

ใน CyberSociety Jones (1995) ได	กล2าวไว	ว2าอินเตอร�เน็ตสามารถสร	างสังคม 
ได	ดีกว2าสังคมจริงท่ีปรากฏอยู2 เนื่องจากในสังคมปกตินั้น ส2วนใหญ2มักมีข	อจํากัดในเรื่องของการสื่อ 
สาร เช2น การขาดการสื่อสาร การสื่อสารไม2ท่ัวถึง จํากัดวงแคบ ดังนั้นถ	าสังคมนั้นมีการสื่อสารท่ีดีก็ 
จะสามารถแก	ไขป>ญหาต2างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมได	 

ด	วยประโยชน�ของอินเตอร�เน็ตท่ีมีอิสระในเรื่องของช2องว2างและเวลา อิสระใน
การแสดงความคิดเห็นหรือการต2อสู	กับความคิดท่ีไม2จํากัดของมนุษย� ไม2จํากัดภูมิศาสตร� คนในสังคม 
ท่ีมีแหล2งท่ีอยู2อาศัยท่ีแตกต2างกันนั้น สามารถสื่อสารกันได	จริงจึงม่ันใจได	ว2าอินเตอร�เน็ตสามารถสร	าง 
สังคมท่ีดีกว2าสังคมบนโลกมนุษย�ได	 

สังคมแบบเดิมมีความล	าสมัยมาก ด	วยรูปแบบการสื่อสารท่ีเฉพาะตัวไม2ยืดหยุ2น 
แปลกแยก ไม2ค2อยเปลี่ยนแปลง มีขนาดใหญ2และมีรูปแบบทางสังคมท่ีคล	ายกัน สังคมสมัยใหม2 (New 
Community) จึงเป(นรากฐานสําคัญในการแก	ป>ญหาความเสมอภาคทางสังคมให	เท2าเทียม (Douglas, 
1996) 

 

4.4 สังคมออนไลน�ท่ีมีผู	ใช	เป(นผู	สื่อสาร (Social Media) 
Social Media คือคําจํากัดความของเทคโนโลยีบนอินเตอร�เน็ตหรือเครื่องมือท่ี

อยู2บนอินเตอร�เน็ตท่ีผู	ใช	งานใช	ในการแบ2งป>นเรื่องราว ความคิดเห็น ข	อมูล และประสบการณ�ต2างๆ 
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ซ่ึงกันและกัน โดยข	อมูลต2างๆ เหล2านี้ สามารถสื่อสารได	หลายรูปแบบไม2ว2าจะเป(นข	อความ รูปภาพ 
หรือไฟล�วีดีโอ โดย Social Media นั้นจะรวมไปถึงเครื่องมือต2างๆ เช2น 

4.4.1 Blog 
4.4.2 Web broad 
4.4.3 Podcast 
4.4.4 เว็บประเภท Video Sharing เช2น YouTube 
4.4.5 เว็บประเภท Social Network เช2น Facebook Google+ 
4.4.6 เว็บประเภท Micro blog เช2น Twitter 
4.4.7 เว็บประเภทอัลบั้มรูปภาพ เช2น Flickr 
4.4.8 เว็บ bookmark ต2างๆ เช2น Digg Stumble Upon 
ความสําคัญของเว็บไซต� Social Media คือ การให	ความสามารถในการตอบโต	

กับผู	อ่ืนได	 เพ่ือให	เกิดความรู	สึกท่ีมีส2วนร2วมและเป(นส2วนหนึ่งของชุมชนออนไลน� ก2อให	เกิดกิจกรรม 
ต2างๆ ข้ึนตลอดเวลา เช2น การค	นหา การแบ2งป>น หรือการแนะนําสินค	าหรือบริการ หรือแม	แต2ทํา 
ความรู	จักกับผู	คนใหม2ๆ ท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 

 
4.5 พฤติกรรมการใช	งานอินเตอร�เน็ต 

พฤติกรรมการใช	งานอินเตอร�เน็ต สามารถอธิบายตามลําดับข้ันความต	องการ
ของมนุษย�ตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow (Maslow, 1970) ได	อธิบายไว	ว2าพฤติกรรมการใช	 
อินเตอร�เน็ตนั้น ต	องตอบสนองความต	องการใช	งาน เช2น การโพสต�ข	อความ อ2านหรือแสดง ความ
คิดเห็น เป(นการตอบสนองให	สังคมยอมรับในความสําคัญของตน ความต	องการมีพวก ความต	องการ
ความรัก มิตรภาพ และความต	องการความเป(นเจ	าของซ่ึงท้ังหมดนี้ ล	วนแล	วแต2เป(นการใช	งาน เพ่ือ
ตอบสนองความต	องการพ้ืนฐานของมนุษย� (Physiological Needs) 

 
5.  บทความดAานจิตวิทยา เรื่องการชอบโชว�และโอAอวด (Psychology of Showing 

Off) ุ8 

ผู	คนส2วนใหญ2มักไม2ชอบคนท่ีชอบโอ	อวด เพราะเรามักคิดว2าพวกเขาเหล2านั้นมักเป(น
คนหยิ่งยโส และทําให	ตัวเราเองนั้นรู	สึกดูต	อยตํ่าลง แต2ถึงแม	ว2าภายนอกพวกเขาเหล2านั้นจะดีมี
ความสุข  
________________________ 

8 Radwan, M.Farouk. Psychology of Showing Off. เข	าถึงเม่ือ 31 มกราคม 2557. 
เข	าถึงได	จาก http://www.2knowmyself.com/Psychology_of_showing_off 
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แต2จริงๆ แล	วความรู	สึกภายในของพวกเขามันแตกต2างจากรูปลักษณ�ภายนอกอย2างสิ้นเชิง ซ่ึงอารมณ� 
ความรู	สึกภายในของผู	คนท่ีชอบโชว�โอ	อวดนั้น มักมีดังนี้ 

 
5.1 พวกเขารู	สึกว2าตัวเองไม2ถูกพูดถึง จดจํา หรือมีตัวตนอยู2 

ผู	คนท่ีชอบโชว� พวกเขามีความเชื่อว2าพวกเขาไม2ได	รับความสนใจเพียงพอตามท่ี 
พวกเขาต	องการ การชอบโชว�และโอ	อวดของพวกเขาจึงเปรียบเหมือนการสื่อสารท่ีชัดเจนว2า ฉันอยู� 
ตรงนี้ โปรดมองเห็นฉันหน�อย เพราะฉะนั้นในความเป(นจริงแล	ว พวกเขากําลังร	องขอให	คุณมองเห็น 
พวกเขาว2ามีตัวตนอยู2 

 
5.2 พวกเขาคํานึงถึงความคิดของผู	อ่ืน 

คนบางคนอาจไม2สนใจกับความคิด ความรู	สึกของผู	อ่ืนท่ีมีต2อตัวเองและมันก็ไม2 
ส2งผลต2อความสุขท่ีมีอยู2ของพวกเขาเหล2านั้นแต2สําหรับคนท่ีชอบโชว� มันกลับตรงกันข	ามอย2างสิ้นเชิง 
พวกเขาจะรู	สึกว2าความคิดของคนอ่ืนท่ีมีต2อตัวพวกเขานั้นเป(นสิ่งท่ีสําคัญมาก และถ	าพวกเขาไม2 
สามารถทําให	คนอ่ืนรักหรือมีความรู	สึกในแง2ดีต2อตัวของเขาได	 พวกเขาจะรู	สึกแย2กับตัวเองมาก 

 
5.3 พวกเขาเชื่อว2าคนอ่ืนประเมินค2าตัวของพวกเขาตํ่าเกินไป 

คนท่ีชอบโชว�มักเชื่อว2าคนอ่ืนประเมินคุณค2าตัวของพวกเขาตํ่า ดูไม2มีค2า พวก
เขาจึงพยายามโชว�และโอ	อวดทุกสิ่งทุกอย2าง เพ่ือแสดงให	ผู	อ่ืนรู	ว2าตัวของเขานั้นมีค2า 

 
6.  ทฤษฎีภาพยนตร�9 

6.1 ทฤษฎีการเล2าเรื่อง 
ในภาพยนตร�ส2วนใหญ2 เราได	รับการกระตุ	นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ�ต2างๆ ได	รับ

การถ2ายทําและวิธีการท่ีเรื่องราวนั้นๆ ถูกนําเสนอ โดยให	เราไปยึดครองตําแหน2งอันหนึ่งซ่ึงนําพา
ตัวเองให	ไปเป(นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ�กับตัวละครหลักต2างๆ หรือเน	นอยู2กับพวกเขา ยิ่ง
ไปกว2านั้น ปกติแล	วเราได	รับการเชื้อเชิญให	เข	าใจตัวละครเหล2านี้ในเชิงจิตวิทยามากกว2าในเชิงสังคม 
นั่นคือ เราได	รับการกระตุ	นให	ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะป>จเจกชน แทนท่ีจะดํารงอยู2
กับบริบทของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจท่ีใหญ2กว2า ซ่ึงทําให	เข	าใจการดํารงอยู2ของพวกเขา เราได	
ถูกให	เหตุผลในเชิงจิตวิทยาจากชีวิตความเป(นอยู2ในอดีตและป>จจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ี
พวกเขารู	สึกและปฏิบัติการเล2าเรื่องต2างๆ ของผู	คนมีแนวโน	มเก่ียวกับสิทธิพิเศษบางอย2าง  
________________________ 

9 ประวิทย� แต2งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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หรืออย2างน	อยท่ีสุด ได	แสดงให	เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากกว2าเรื่องอ่ืนๆ ทางสังคม อันนี้ 
สัมพันธ�ถึงอุดมคติท้ังหมดเก่ียวกับลัทธิป>จเจกชนนิยมท่ีแทรกซึมอยู2ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็น
ถึงสิ่งนี้ ท่ีมันทํางานอยู2ในตัวอย2างทางประวัติศาสตร� ซ่ึงพวกเราได	รับการสอนโดยจารีตแล	ว 
ประวัติศาสตร�ได	ถูกนําเสนอ 
 

การเล2าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตร�ส2วนใหญ2 จะโฟกัสลงไปท่ีตัวละครหลัก
ตัวหรือสองตัวเท2านั้น มันเชื้อเชิญเราให	สนใจในตัวละครเหล2านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดย
การทําให	ตัวละครดังกล2าวเป(นท่ีน2าสนใจ เช2น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร	าย น2ารักและอ่ืนๆ โดย
มีดาราต2างๆ ซ่ึงตัวของดาราเหล2านี้บ2อยครั้งมีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป(นคนท่ีมีเสน2ห�
ซ่ึงจะแสดงในส2วนนี้ แต2สิ่งซ่ึงสําคัญยิ่งไปกว2านั้นก็คือแบบแผนท่ัวๆ ไปของการเล2าเรื่องนั้นได	 แสดงให	
เห็นว2าตัวละครหลักต2างๆ จะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเติบโตและ
พัฒนาการไปในลักษณะท่ีเป(นป>จเจกขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ�ท่ีม่ันคง 
เผชิญกับอุปสรรคได	พบกับสถานการณ�ท่ีม่ันคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New 
Stable Situation) ปกติแล	วมันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ�ตัวละครท่ีสําคัญ
ต2างๆ เดิมทีจะถูกนําเสนอในการเล2าเรื่องในฐานะท่ีมีข	อบกพร2องอะไรบางอย2างในอัตลักษณ�ของพวก
เขาหรือมีป>ญหาทางด	านอารมณ� ถัดจากนั้นภาพยนตร�จะเตรียมสถานการณ�อันหนึ่งข้ึนมาท่ีจะทดสอบ
พวกเขาจะต	องดําเนินชีวิตไปโดยผ2านป>ญหาและอุปสรรคชุดหนึ่งและในการกระทําดังกล2าว พวกเขา
จะแก	ไขอัตลักษณ�ท่ีเป(นข	อบกพร2องของตัวเอง พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดยผ2านกระบวนการ อันหนึ่ง
ของพัฒนาการทางศีลธรรมและเจริญงอกงามข้ึนทางด	านอัตลักษณ� อันนี้มิได	เกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละคร
บางตัว ยังคงติดตายอยู2กับสถานการณ�ท่ีเป(นข	อบกพร2องของพวกเขา และจบลงอย2างไม2มีความสุข 
การเน	นใน เรื่องความเจริญเติบโตของป>จเจกดังกล2าว และการแก	ไขอุปสรรคได	ไปขับไล2ไสส2งประเด็น
ป>ญหาทางสังคมต2างๆ ออกไป และนําพาให	เรื่องดังกล2าวกลายเป(นเรื่องรองๆ ในการดําเนินเรื่อง
ท้ังหลายของภาพยนตร�กระแสหลัก 
 

6.2 หน	าท่ีเล2าเรื่องของภาพยนตร� (Narrative Function) 
6.2.1 การเล2าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ2งเล2าเรื่องใช	ความจริงเป(นส2วนใหญ2 

ให	ความสําคัญกับการถ2ายทอดความจริงตามท่ีสายตามองเห็น การใช	เทคนิคเข	ามาปรุงแต2งน	อย เช2น 
ภาพยนตร�สารคดี 

6.2.2 การเล2าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดา 
เน	นการสื่ออารมณ� มีการปรุงแต2งด	วยเทคนิค เพ่ือการเร	าอารมณและการดําเนินเรื่องให	เป(นไปได	ด	วย 
ดี ไม2ตลก ไม2บู� ไม2หวือหวา 
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6.2.3 การเล2าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต2งในทุก ๆ ด	านอย2าง
มาก การเล2าเรื่องแบบเหนือจริงนั้นมักจะเน	นสัญลักษณ�ในการเล2าเรื่อง 
 

6.3 ตัวละคร 
คําจํากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือด

เนื้อ ของภาพยนตร�ทุกเรื่อง ถ	ากําหนดบุคลิกของตัวละครไม2ชัดเจน บทของคุณก็จะไม2มีโอกาสถูก
สร	างเป(น ภาพยนตร�เพราะไม2มีดาราคนไหนรับเล2น ถ	าไม2มีดารายอมเล2นก็สร	างเป(นภาพยนตร�ไม2ได	
       คุณอาจข	องใจว2า ภาพยนตร�แย2ๆ ก็ต้ังหลายเรื่องท่ีได	ฉายบนจอใหญ2 พวกมันไป
ถึงท่ี นั่นได	ยังไง ความจริงก็คือบทภาพยนตร�หลายเรื่องท่ีสตูดิโอซ้ือมานั้น ต	นฉบับถือว2าอยู2ในข้ัน
คุณภาพ แต2ในกระบวนการนํามาสร	างเป(นภาพยนตร� มีการชําระตัวละครหลายตัวในข้ันตอนของการ
ปรับปรุงบท ดูอย2างสิ่งท่ีเกิดกับหนังเรื่อง Up close and personal เป(นเรื่องท่ีมาจากชีวิตจริงของ
เจสซิก	า ซาวิทส� ซ่ึงถือว2าเป(นงานศิลปะขนานแท	ได	เลย  

ในระหว2างข้ันตอนท่ีต	องผ2านผู	กํากับ โปรดิวเซอร�และนักสํารวจตลาดของดีมัก
ถูก แทนท่ีด	วยสินค	าท่ีหน	าตาเหมือนกัน นี่คือความล	มเหลวของศิลปะท่ีได	รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการ (art by committee) คํากล2าวท่ีว2าอูฐคือม	าในสายตาของคนกลุ2มหนึ่ง น2าจะมาจาก
สถานการณ�เช2นนี้ ธุรกิจหนังเป(นธุรกิจ ท่ียอมรับสิ่งใหม2และโอกาสใหม2เพียงไม2ก่ีอย2าง และ คํานึงถึง
เม็ดเงินท่ีจะได	มากกว2าสุนทรียศาสตร�เม่ือต	องตัดสินใจว2าจะทําหนังสักเรื่อง 
 

6.4 วิธีการดําเนินเรื่อง โครงสร	างของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)  
6.4.1 แก2นเรื่อง (Theme) 

คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องท่ีจะ 
นําเสนอ ซ่ึงอาจประกอบด	วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได	 แต2ต	องไม2ออกนอกแนวความคิด
หลัก 

6.4.2 โครงเรื่อง (Plot) ซ่ึงแบ2งออกได	ดังนี้ 
- การเล2าเรื่องลําดับเหตุการณ�อย2างมีเหตุผล เหตุการณ�ทุกเหตุการณ�จะ 

ต	องส2งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได	ชัดเจน ไม2ให	หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด	วยเหตุการณ� 
หลัก (Main Plot) และเหตุการณ�รอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณ�รองท่ีใส2เข	าไปต	องผสมกลมกลืนเป(น 
เหตุเป(นผลกับเหตุการณ�หลัก 

- ตัวละคร (Character) มีหน	าท่ีดําเนินเหตุการณ� จากจุดเริ่มต	นไปสู2 
จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเป(นคน สัตว� สิ่งของ หรือเป(นนามธรรมไม2มีตัวตนก็ได	 การสร	างตัว
ละครข้ึนมาต	องคํานึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความต	องการอันก2อให	เกิดพฤติกรรม
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ต2างๆ ของตัวละครนั้นๆ ตัวละครแบ2งออกเป(นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนําและตัวแสดงสมทบหรือ
ตัวแสดงประกอบทุกตัวละครจะต	องส2งผลต2อเหตุการณ�นั้นๆ มากน	อยตามแต2บทบาทของตน ตัวเอก 
ย2อมมีความสําคัญมากกว2าตัวรองเสมอ 

6.4.3 การกระทําของตัวละคร ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อย2างไร เม่ือไร 
 

6.5 การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 
6.5.1 การเป�ดเรื่อง (Exposition) เช2น บอกยุคสมัยพ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ

เหตุการณ�ในขณะนั้น 
6.5.2 สถานการณ�ท่ีเริ่มส2งเค	าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งท่ี

ส2งผลให	เกิดเหตุการณ�ต2างๆ 
6.5.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได	อีกอย2างว2า 

Conflict 
6.5.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให	คนดูพักจาก

การต่ืนเต	นจาก Turning Point 
6.5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ�ท่ีคับขันและตรึงเครียด 
6.5.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป(นช2วงท่ีเผชิญหน	ากับป>ญหา

ครั้งสุดท	ายท่ีถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ทําให	มีการตัดสินใจอย2างเด็ดขาด 
6.5.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือข	อสรุป ทําให	เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนและสถานการณ�คลี่คลาย 
 

จากแนวคิด ทฤษฎี และบทความต2างๆ ท่ีได	กล2าวไปในข	างต	น ผู	จัดทําสามารถนํา
ข	อมูลและประเด็นความคิดต2างๆ มาประยุกต�ใช	ในการสรรสร	างภาพยนตร�สั้นเรื่อง DEADLINE ได	 
ต้ังแต2ในเรื่องของความหมายและลักษณะของภาพยนตร�ในแนวระทึกขวัญจิตวิทยานี้ ซ่ึงทําให	ผู	จัดทํา
สามารถเข	าใจถึงแก2นสารและรูปแบบของภาพยนตร�ในแนวนี้ได	 รวมถึงจากการศึกษาความหมายและ
ลักษณะของรายการเรียลลิตีโชว�ต2างๆ ท่ีสามารถหยิบยกนํามาเป(นประเด็นหลักในการเล2าเรื่องได	 หรือ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาต2างๆ ท่ีสามารถนําไปพัฒนาโครงเรื่อง บทภาพยนตร� ตัวละครและเหตุการณ�ต2างๆ 
ให	สอดคล	องและมีเหตุผลรองรับ อีกท้ังจากการศึกษาบทความต2างๆ ท่ียังรวมไปถึงเรื่องของเทคนิคท่ี
จะนํามาใช	ในการเล2าภายในตัวภาพยนตร� ไม2ว2าจะเป(นการเลือกใช	เครื่องมือสื่อสารหรือช2องทาง New 
Media เช2น Social Media มาเป(นหนึ่งในองค�ประกอบของการเล2าเรื่อง เพ่ือให	ตัวเรื่องมีความ
น2าสนใจมากข้ึนและสุดท	ายในเรื่องของทฤษฎีภาพยนตร� ท่ีสามารถนํามาใช	เป(นกรอบความคิดหรือ
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แนวทางในภาพรวมของภาพยนตร�เรื่องนี้ เพ่ือให	ตัวผลงานสุดท	ายท่ีออกมานั้น มีความน2าสนใจและ
ตรงประเด็นการศึกษาท่ีตั้งไว	ในตอนแรกมากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

การเก็บขอมูล 
 

การท่ีจะสรรค�สรางภาพยนตร�สั้นในแนว Psychological Thriller ท่ีมีองค�ประกอบใน 
การเล,าเรื่องโดยใชสื่อใหม, หรือ New Media นั้น ผูจัดทําจึงตองมีการศึกษาภาพยนตร� ซีรีส� และ
รายการโทรทัศน�ต,างๆ เพ่ือท่ีจะนําเนื้อหาหรือรูปแบบการนําเสนอมาใชในการอางอิง (Reference) 
รวมไปถึงศึกษาดานการสื่ออารมณ�และบรรยากาศของภาพยนตร� (Mood and Tone) อีกท้ังเทคนิค 
การเล,าเรื่องรูปแบบต,างๆ เพ่ือนํามาประยุกต�ใชในการสรรสรางภาพยนตร�สั้นเรื่อง “DEADLINE”   
ต,อไป 

 
ขอมูลอางอิง (Reference) 

 
1.  ซีรีส เรื่อง “Siberia” สรางสรรค�โดย Matthew Arnold ออกอากาศ เม่ือปQ ค.ศ. 

2013 
เรื่องราวของคน 16 คนซ่ึงไดรับเลือกใหเปXนผูเขาแข,งขันในรายการเรียลลิตีโชว�ท่ีชื่อ

ว,า “Siberia” ซ่ึงพวกเขาท้ังหมดถูกนําไปปล,อยท้ิงไวในป[าเขตกันดารของประเทศรัสเซีย และตองใช
ชีวิตฝ[าฝ]นกับอุปสรรคต,างๆ ตลอดท้ัง 3 เดือนแต,เม่ือเกมดําเนินไปเรื่อยๆ พวกเขากลับคนพบถึงสิ่งลึก 
ลับภายในป[าแห,งนั้น และผูเขาแข,งขันก็ค,อยๆ เสียชีวิตไปอย,างมีเง่ือนงําทีละคนๆ จนพวกเขาท้ังหมด 
ไม,แน,ใจว,าเหตุการณ�ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนนั้น มันคือเรื่องจริงหรือเปXนเพียงส,วนหนึ่งของเกมท่ีพวกเขาเล,น
อยู,เท,านั้น 

ซ่ึงซีรีส�เรื่อง “Siberia” นั้นใชเทคนิคการเล,าเรื่องในแบบรายการเรียลลิตีโชว� ซ่ึงทํา
ใหผูชมเกิดความคิดและขอสงสัยท่ีว,าสิ่งท่ีผูชมกําลังดูอยู,นั้นเปXนเรื่องจริงหรือเปXนเพียงซีรีส�ท่ีมีการ
เขียนบทข้ึนมากันแน, ไม,ว,าจะเปXนท้ังในเรื่องของมุมกลองท่ีดูไม,ต้ังนิ่งจนเกินไปหรือเทคนิค การเล,า
เรื่องท่ีนักแสดงพูดกับกลองโดยตรง ซ่ึงท้ังสองสิ่งนี้เปXนองค�ประกอบสําคัญของการเล,าเรื่องในรูปแบบ
ของรายการโทรทัศน�ประเภทเรียลลิตีโชว� ซ่ึงเทคนิคต,างๆ เหล,านี้  ทางผูจัดทําสามารถนํามา
ประยุกต�ใชในการสรรค�สรางภาพยนตร�สั้นเรื่อง “DEADLINE” ได 
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ภาพท่ี 3-1 ภาพจากซีรีส�เรื่อง “Siberia” 
 

2.  รายการเรียลลิตีเกมโชว  “Solitary” สรางสรรค�โดย Lincoln D. Hiatt และ 
Andrew J. Golder เริ่มออกอากาศเม่ือปQ ค.ศ.2006 

เปXนรายการท่ีนําเอาคน 9 คนมาใชชีวิตภายในหองสี่เหลี่ยมเล็กๆ ท่ีเรียกว,า Pod ตัด
ขาดจากโลกภายนอกและผูเขาร,วมเขาแข,งขันคนอ่ืนๆ พวกเขาท้ังหมดจะตองปฎิบัติภารกิจท่ีทดสอบ
ท้ังทางร,างกาย และจิตใจ โดยท่ีภารกิจจะมีความยาก และความแปลกประหลาดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงผู
เขาแข,งขันคนใดไม,พรอมท่ีจะปฎิบัติภารกิจ หรือปฎิบัติแต,ลมเหลวก็จะถูกคัดออกจนเหลือผูเขา
แข,งขันคนสุดทายท่ีจะไดเปXนผูชนะและไดรับเงินรางวัล 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

จากรูปแบบของรายการเรียลลิตีเกมโชว� “Solitary” นี้ ผูจัดทําสามารถนํามา
ประยุกต�สรางเปXนภารกิจ หรืออุปสรรคภายในเรื่องท่ีตัวเอกจะตองฝ[าฝ]นไปใหได รวมไปถึงเรื่องของ
สถานท่ีท่ีมีความคลายคลึงกับท่ีผูจัดทําตองการจะนํามาใช นั้นคือการใหผูเขาแข,งขันอยู,เพียงคนเดียว
ลําพังในสถานท่ีท่ีดูคับแคบ อึดอัด ไม,มีทางหนี เปXนตน 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-2 ภาพจากรายการเรียลลิตีเกมโชว� “Solitary” 
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อารมณ ของภาพยนตร  (Mood and Tone) 

 

1.  ภาพยนตร เรื่อง “YES/NO: You lie, you die (True Love)” กํากับภาพยนตร�
โดย Enrico Clerico Nasino ออกฉายเม่ือปQ ค.ศ.2012 

เล,าเรื่องของคู,รักชายหญิงคู,หนึ่งท่ีพ่ึงจะแต,งงานกันไม,นาน แต,อยู,มาวันหนึ่งพวกเขา
ท้ังคู,กลับต่ืนข้ึนมาและพบว,าตัวเองถูกขังอยู,ภายในหองสี่เหลี่ยมทึบหองหนึ่ง ไม,มีทางหนีออกไปไหนได 
ระหว,างนั้นเสียงลึกลับไดดังข้ึน เพ่ือบอกขอเสนอท่ีชายหญิงท้ังสองคนนั้นจะตองยอมท่ีจะเสียสละเพ่ือ
กันและกัน แต,เม่ือพวกเขาท้ังสองรูว,าต,างคนต,างมีความลับท่ีใหญ,หลวงและไม,บอกใหอีกฝ[ายไดรับรู 
ความเชื่อใจท่ีมีต,อกันจึงลดลงเรื่อยๆ แต,เม่ือเจออุปสรรคถึงข้ันท่ีตองแลกมาดวยชีวิต พวกเขาท้ังคู,ก็
ยังคงท่ีจะเชื่อใจกัน และมันทําใหพวกเขารอดพนจากสิ่งท่ีเรียกว,าเปXนการทดลองเพ่ือพิสูจน�รักแทของ
พวกเขาไปได 

สถานท่ีหลักของภาพยนตร�เรื่องนี้ ซ่ึงถือเปXนองค�ประกอบท่ีสําคัญมากนั้นคือหองทึบ 
สี่เหลี่ยมท่ีดูน,าอึดอัด คับแคบ และมีการใชเฉดสีท่ีดูหม,น เช,น สีฟlาเขม สีเทา เปXนส,วนประกอบ ใช
การจัดไฟท่ีไม,สว,างมากนัก รวมถึงการเล,นกับแสงและเงาภายในหอง ซ่ึงองค�ประกอบท้ังหมดนี้ ลวน
แต,เปXนแนวทางท่ีผูจัดทําภาพยนตร�สั้นเรื่อง “DEADLINE” ตองการจะใหมีในตัวภาพยนตร�เรื่องนี้ 
ผูจัดทําจึงไดทําการศึกษาและนําเทคนิคบางส,วนไปประยุกต�ใชจริง 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-3 ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง “YES/NO: You lie, you die (True Love)” 
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2.  ซีรีส เรื่อง “The River” สรางสรรค�โดย Oren Peli และ Michael R. Perry ออก 
อากาศเม่ือปQ ค.ศ.2012 

เล,าเรื่องของนักสํารวจท่ีมีชื่อเสียงคนหนึ่งซ่ึงเขาเดินทางไปรอบโลกเพ่ือตามหาความ
มหัศจรรย�ของธรรมชาติ กระท่ังวันหนึ่งท่ีเขาหายตัวไปอย,างลึกลับ ซ่ึงทําใหครอบครัวของเขาเชื่อว,า 
เขาเสียชีวิตไปแลว แต,เม่ือเวลาผ,านไปครอบครัวของนักสํารวจคนนี้ก็ไดพบหลักฐานใหม,ท่ีอาจพิสูจน� 
ไดว,านักสํารวจคนนี้ยังมีชีวิตอยู, ครอบครัวของเขาจึงเดินทางไปออกตามหาตัวนักสํารวจคนนี้ท่ีลุ,ม
แม,น้ําอเมซอน สถานท่ีท่ีครอบครัวเชื่อว,าเปXนท่ีท่ีนักสํารวจคนนี้เดินทางไปล,าสุด แต,เม่ือพวกเขา
ท้ังหมดไดออกเดินทางลึกเขาไปในลุ,มแม,น้ําอเมซอน พวกเขาก็ตองเจอกับเหตุการณ�ประหลาดและสิ่ง
ลี้ลับต,างๆ มากมายท่ีอยู,ในสถานท่ีแห,งนี้ 

ซีรีส�เรื่องนี้ใชการเล,าเรื่องในแบบ Mocumentary หรือทําใหเหมือนเปXนสารคดี จึง
มีมุมกลองในแบบต,างๆ ท่ีแปลกแตกต,างไปจากภาพยนตร�ธรรมดา เช,น กลองวงจรปuด หรือกลอง
พกพา ทําใหเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนดูสมจริง เสมือนไม,มีการวางบทมาก,อน รวมถึงการใชโทนสีสันท่ีดูทึมๆ 
มืดๆ และมุมกลองท่ีดูแคบ ทําใหดูอึดอัดคลายกับภาพยนตร�เรื่อง “YES/NO: You lie, you die 
(True Love)” ท่ีไดยกตัวอย,างไปก,อนหนานี้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-4 ภาพจากซีรีส�เรื่อง “The River” 

 

ขอมูลอางอิงดานเทคนิค 

 

1.  ซีรีส จบในตอนเรื่อง “Black Mirror ตอน Be Right Back” สรางสรรค�โดย 
Charlie Brooker ออกอากาศเม่ือปQ 2013 

เล,าเรื่องของคู,สามีภรรยาคู,หนึ่ง ท่ีจู,ๆ ตัวสามีของเธอก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไป 
ทําใหเธอเกิดความเศราจนกระท่ังเพ่ือนของเธอไดแนะนําบริการออนไลน�หนึ่งใหเธอท่ีสามารถสรางตัว
คนรักเสมือนของเธอจําลองอยู,บนโลกออนไลน�ได เธอสามารถส,งและตอบขอความหาสามีของเธอ แม
เธอจะรูว,าคนท่ีอยู,ปลายทางจะไม,ใช,สามีของเธอจริงๆ ก็ตาม แต,เธอก็ดูมีความสุขกับสิ่งนี้มาก 
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จนกระท่ังเธอไดทดลองใชบริการสรางสามีของเธอข้ึนมาตัวเปXนๆ โดยท่ีผูใหบริการนั้นจะประมวล
ความนึกคิดของสามีเธอ และใส,ไปในหุ,นท่ีเดินเหินไปมา และโตตอบไดราวกับมีชีวิตจริงๆ แมเธอจะมี
ความสุขอยู,ในช,วงแรกๆ แต,เม่ือเวลาผ,านไป เธอก็คิดไดว,าหุ,นตัวนี้ ไม,ว,าเทคโนโลยีของมันจะล้ําเลิศ 
หรือหน,วยประมวลผลของมันจะอัจฉริยะเพียงใด มันก็ไม,มีทางท่ีจะมาทดแทนคนรักจริงๆ ของเธอท่ี
เสียไปแลวได 

ซีรีส�จบในตอนเรื่อง “Black Mirror” นี้มีความโดดเด,นในท่ีเนื้อหาของทุกๆ ตอนจะ
เปXนการหยิบยกสื่อหรือเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัยต,างๆ มาเล,าเรื่องเชิงเสียดสีประชดประชันเปXนนัยๆ ว,า
เทคโนโลยีพวกนี้มันทําใหชีวิตของมนุษย�พังยับเยินไดแค,ไหน ซ่ึงดวยการมีเนื้อหาทํานองนี้ ทําใหซีรีส�
จบในตอนเรื่องนี้มักใชการเล,าเรื่องผ,านสื่อ New Media ต,างๆ เช,น อินเตอร�เน็ต โทรศัพท� โทรทัศน� 
เปXนตน ทางผูจัดทําจึงสามารถศึกษาตัวอย,างแหล,งอางอิงนี้ เพ่ือจะเลือกประเภทของสื่อท่ีเหมาะสม
ต,อเนื้อหา เหตุการณ� และความเปXนไปไดของเรื่องแลวนํามาประยุกต� ปรับใชเปXนหนึ่งในเทคนิคการ
เล,าเรื่องของภาพยนตร�สั้นเรื่อง “DEADLINE” ได 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3-5 ภาพจากซีรีส�จบในตอนเรื่อง “Black Mirror” ตอน Be Right Back 

 
2.  ซีรีส เรื่อง “My Generation” สรางสรรค�โดย Peter Magnusson และ Martin 

Persson ออกอากาศเม่ือปQ 2010 
เล,าเรื่องในแบบสารคดีของคน 10 คนท่ีจบมาจากโรงเรียนเดียวกัน ซ่ึงตอนเด็กของ

พวกเขาทุกคนต,างมีความฝ]นท่ียิ่งใหญ,และแตกต,างกัน แต,เม่ือเวลาผ,านไป พวกเขาเติบโตข้ึนก็ทําใหรู
ว,าชีวิตจริงนอกรั้วโรงเรียนนั้นมันต,างจากท่ีพวกเขาคิดไวมาก และความฝ]นท่ีพวกเขาเคยฝ]น เอาไวก็ดู
เลือนลางและห,างไกลจากความเปXนจริงท่ีเกิดข้ึนเสียเหลือเกิน 

ซี รี ส� เ รื่ อ ง นี้ มี เ ท คนิ ค ก า ร เ ล, า เ รื่ อ ง ท่ี ทํ า ใ ห ดู เ ห มื อ น เ ปX น ส า รค ดี จ ริ ง ๆ 
(Mockumentary) ทํา ใหคนดูเชื่อว,าพวกเขาคือคนธรรมดาคนหนึ่งจริงๆ ไม,ใช,นักแสดง และอีกหนึ่ง 
เทคนิคการเล,าเรื่อง ท่ีสําคัญของซีรีส�เรื่องนี้คือการเล,าเรื่องผ,านอุปกรณ�สื่อสารต,างๆ และ New 
Media เช,น โทรศัพท�มือถือ เว็บแคมหรือการเล,าเรื่องผ,านเสน Timeline เปXนตน ซ่ึงจากแหล,งอางอิง 
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นี้ก็ทําใหผูจัดทํา สามารถหาตัวอย,างการใชสื่อ New Media มาใชในการเล,าเรื่องได และเชื่อว,าเปXน
ทางเลือกท่ีดี เพราะไม,จําเจ น,าเบื่อเหมือนการเล,าเรื่องแบบภาพยนตร�ท่ัวๆ ไป 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-6 ภาพจากซีรีส�เรื่อง “My Generation” 

 

3.  ภาพยนตร เรื่อง “Catfish” กํากับภาพยนตร�โดย Henry Joost และ Ariel 
Schulman ออกอากาศเม่ือปQ 2010 

เล,าเรื่องของช,างภาพหนุ,มท่ีเจอกับสาวลึกลับบน facebook พวกเขาเริ่มพูดคุยและ
สนิทสนมกันมากข้ึน จนกระท่ังสาวลึกลับคนนั้นส,งเพลงท่ีเธอรองมาให แต,สุดทายช,างภาพหนุ,มก็คน
พบว,าเพลงนั้นเปXนเพลงท่ีมีคนโพสไวอยู,แลวบน YouTube ทําใหเขาสืบเรื่องราวและประวัติของสาว
ลึกลับคนนี้จนทําใหรูว,าเธอไม,ใช,คนท่ีสวย น,ารัก หรือจริงใจอย,างท่ีเขาคิด 

เนื่องจากเนื้อหาหลักของภาพยนตร�เรื่องนี้เปXนเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนบนสังคมออนไลน�
ทําใหเทคนิคหรือเครื่องมือในการเล,าเรื่องของภาพยนตร�เรื่องนี้ คืออุปกรณ�อิเล็กทรอนิคส�ต,างๆ หรือ
อีกเทคนิคท่ีภาพยนตร�เรื่อง “Catfish” นิยมใชคือการถ,ายภาพหนาจอคอมพิวเตอร�ในระยะใกลมาก
จนเห็นจุดพิกเซล ซ่ึงทางผูจัดทําคิดว,าเปXนอีกหนึ่งเทคนิคท่ีมีความน,าสนใจ และสามารถนํามา 
ประยุกต�ใชในการถ,ายทําไดจริง สะดวก ไม,ยากเกินความสามารถจนเกินไป 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-7 ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง “Catfish” 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพร�อมท้ังการรวบรวมเก็บข�อมูล ทางผู�จัดทําได�นํา 
องค#ประกอบอ�างอิง ต'างๆ เหล'านั้น มารวบรวมเป*นจนเกิดเป*นแนวคิดในการทําภาพยนตร#สั้นเรื่อง
“DEADLINE” โดยมีลําดับการสรรค#สร�างและพัฒนางาน ดังต'อไปนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร� 

 
1.  แนวความคิด (Concept) 
     รายการเรียลลิตีโชว#ท่ีซ�อนอยู'ในภาพยนตร# 
 
2.  แก(นเรื่อง (Theme) 
     คนเรายอมทําทุกอย'างเพ่ือจะได�ในสิ่งท่ีต�องการ 
 
3.  เรื่องย(อ (Synopsis) 
     ลีโอ หนุ'มนักศึกษาจบใหม'ท่ีวันหนึ่งเขาได�ไปเป*นผู�เข�าแข'งขันของรายการเรียลลิตี 

เกมโชว#ท่ีชื่อ “DEADLINE” อย'างไม'ทันต้ังตัว แม�ในตอนแรกเขาไม'ต�องการท่ีจะเล'น แต'เม่ือเขาค�นพบ
ว'า เขาเล'นเกมนี้เพ่ือช'วยชีวิตเพ่ือนสนิทของเขาท่ีถูกจับเป*นตัวประกันพร�อมกับเงินรางวัลสูงสุด 3 
ล�านบาท ลีโอจึงจําใจต�องปฎิบัติภารกิจท่ีเต็มไปด�วยความแปลกประหลาดและอันตราย จนลีโอฝAาฟCน
มาจนถึง ด'านสุดท�ายท่ีเขาจะต�องฆ'าเพ่ือนสนิทของตัวเอง เพ่ือท่ีจะชนะเงินรางวัลท้ังหมด ลีโอจึงเลือก
ท่ีจะฆ'าเพ่ือนของเขาเอง แต'สุดท�ายแล�วลีโอก็ถูกยิงจากบุคคลลึกลับเพราะเขาไม'สามารถปฎิบัติ
ภารกิจสุดท�ายได�อย'างสมบูรณ# 

แต'ในท่ีสุดนั้น เรื่องก็เฉลยว'าเหตุการณ#ท้ังหมดนั้นเป*นเพียงคลิปวิดีโอท่ีลีโอสร�างข้ึน เพ่ือ
อัพโหลดข้ึนยังเว็บไซต#ให�คนเข�ามาดู ซ่ึงลีโอยอมแลกกับการเจ็บตัวและฆ'าเพ่ือนของเขา เพ่ือสร�าง
วิดีโอนี้โดยได�รับความร'วมมือจากทีมงานของตัวลีโอเอง 
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4.  โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
SCENE 1 : ภายนอก / SKY WALK / กลางคืน 

ลีโอเดินกลับจากการสมัครงาน เขาเล'น Chat อยู'กับเพ่ือนของเขาท่ีชื่อนิว จังหวะ
นั้นเองท่ีเขาเดินชนกับผู�หญิงคนหนึ่ง เขาช'วยเธอเก็บของท่ีตกบนพ้ืนก'อนจะเดินจากไป 

 
SCENE 2 : ภายนอก / SKY WALK / กลางคืน (ต'อเนื่อง) 

ลีโอเดินต'อไปสักพัก เขาก็เกิดอาการหน�ามืดแล�วล�มฟุบหมดสติไปบนพ้ืน 
 

SCENE 3 : ภายใน / ห�องมืด / กลางคืน 
ลีโอต่ืนข้ึนมาในห�องมืด เขาพบว'าเขากลายมาเป*นผู�เข�าแข'งขันท่ีต�องปฎิบัติภารกิจ

ของรายการ “DEADLINE” โดยมีเสียงลึกลับของผู�คุมเกมเป*นคนควบคุม และลีโอก็ได�ค�นพบว'าถ�าเขา
ยอมแพ� หรือปฎิบัติภารกิจไม'สําเร็จ ตัวประกันท่ีถูกจับตัวไว�ก็จะถูกฆ'าตาย ลีโอจึงตัดสินใจท่ีจะปฎิบัติ
ภารกิจเพ่ือช'วยชีวิตตัวประกันและชนะเงินรางวัลสูงสุดถึง 3,000,000 บาท 
 
SCENE 4 : ภายใน / ห�องมืด / กลางคืน 

ลีโอปฎิบัติภารกิจแรกโดยต�องตอบปริศนา 5 ข�อภายในเวลา 1 นาที ลีโอตอบได�แค'
เพียง 1 ข�อ เสียงผู�คุมเกมบอกว'าบทลงโทษของตัวประกันคือถูกตัดนิ้วออก 4 นิ้ว ตามจํานวนปริศนา
ท่ีลีโอไม'สามารถตอบได� 
 
SCENE 5 : ภายใน / ห�องมืด / กลางคืน 

ลีโอค�นพบว'าตัวประกันท่ีถูกจับอยู'นั้นคือเพ่ือนสนิทของเขาเอง ในภารกิจนี้เขจะต�อง
ใช�เลือดของตัวเองเพ่ือตอบปริศนาท่ีอยู'บนพ้ืนห�อง ลีโอผ'านภารกิจนี้ แต'เพ่ือนสนิทของเขาท่ีถูกจับ
เป*นตัวประกันถูกชายลึกลับลากตัวออกจากห�องไป 
 
SCENE 6 : ภายใน / ห�องมืด / กลางคืน 

นิว เพ่ือนสนิทของลีโอท่ีถูกจับเป*นตัวประกัน ถูกพาตัวเข�ามาในห�องมืด ซ่ึงในด'าน
สุดท�ายนี้ ลีโอจะต�องฆ'าเพ่ือนของเขา มิเช'นนั้นเขาจะต�องแลกกับชีวิตของตัวเขาเอง และจะไม'ได�รับ
เงินรางวัลใดๆ แม�นิวจะพยายามร�องขอให�ลีโอช'วยปล'อยเขาไป แต'ลีโอก็ตัดสินใจท่ีจะทําร�ายเพ่ือน
ของเขาจนตาย แต'สุดท�ายแล�วนั้นลีโอก็ถูกยิงตายตามไป เพราะเขาไม'สามารถปฎิบัติภารกิจสุดท�ายได�
อย'างสมบูรณ# 
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SCENE 7 : ภายใน / สตูดิโอของลีโอ / กลางคืน 
ลีโอนั่งอยู'ในสตูดิโอของเขา ขณะท่ีกําลังดูคลิปวิดีโอท่ีถ'ายทํามาด�วยความภูมิใจ 

 
5.  บทภาพยนตร� (Screenplay) 

SCENE 1 : ภายนอก / SKY WALK / กลางคืน 
เสียงสนทนาทางโทรศัพท#ดังข้ึน 

“แล�วทางเราจะติดต�อกลับไปน�ะค�ะ” 

ลีโอตอบกลับ 

ลีโอ 

อ'อ ครับผม ขอบคุณมากครับ 

ชายหนุ'มในชุดออฟฟ̂ศกําลังเดินไปตามทางเดิน Sky Walk ซ่ึงในมือข�างหนึ่งของเขาเต็มไปด�วยแฟbม
เอกสาร ลีโอวางสายโทรศัพท#แล�วเก็บโทรศัพท#ไปในกระเปcากางเกง เขาเปAาปากเบาๆ ก'อนท่ีจะหยุด
เดินแล�วยืนเท�าแขนบนขอบราวทางเดิน เขามองออกไปยังวิวของเมืองหลวงยามคํ่าคืน เขามองมันอยู'
สักพัก ก'อนท่ีจะก�มมองนาฬิกาข�อมือท่ีแขนแต'เข็มนาฬิกานั้นกลับหยุดเดิน ลีโอทําหน�างง ก'อนท่ีจะใช�
นิ้วมืออีกข�างเคาะไปท่ีหน�าปCดนาฬิกาแล�วบ'นพึมพํา 

ลีโอ 

อ�าว… เป*นอะไรของมันอีกว'ะ 

จังหวะนั้นเอง เสียงข�อความสนทนาจากโทรศัพท#ของเขาดังข้ึน เขาหยิบมันข้ึนมาดูบนหน�าจอปรากฎ
ข�อความจากเพ่ือนของเขาท่ีชื่อ นิว 

“เป�นไงบ�างว�ะมึง หางานได�ยัง” 

ลีโอพิมพ#ข�อความตอบกลับ 

“ยังเลยวะ แม�งกูเดินหามาท้ังวันแล�ว” 

เพ่ือนของเขาตอบกลับ 

“แล�วจะเอาไงต�อว�ะ” 
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ลีโอพิมพ#ข�อความตอบกลับ 

“กูก็วางพอร$ตไว�หลายๆ ท่ี 

แล�วเด๋ียวรอให�พวกแม�งติดต�อกลับมาเอง” 

ลีโอหันตัวออกจากขอบราวทางเดิน ค'อยๆ เดินไปตามทางเดิน Sky Walk เพ่ือนของเขาตอบกลับมา 

“เออ แล�วแต�มึง” 

ลีโอพิมพ#ข�อความ 

“เออ กูอยู�แถวคอนโดมึงอ�ะ 

คืนนี้กูไปค�างห�องแกได�ม้ัย” 

เพ่ือนของเขาตอบกลับมา 

“เอ-ย โทษทีวะ 

คืนนี้กูออกมาเท่ียว” 

ระหว'างท่ีลีโอก�มพิมพ#ข�อความเพ่ือท่ีจะตอบกลับเพ่ือนของเขานั้น เขาก็เดินชนกับผู�หญิงคนหนึ่ง จน
กระเปcาสะพายของผู�หญิงคนนั้นตกลงกับพ้ืน ข�าวของหล'นกระจัดกระจาย ลีโอรีบละสายตาจาก
หน�าจอโทรศัพท#แล�วพูดข้ึน 

ลีโอ 

เอgย ขอโทษครับ 

หญิงสาว 

อ'อ ไม'เป*นไรคะ 

ผู�หญิงคนนั้นค'อยๆ ก�มลงเก็บของท่ีหล'นออกจากกระเปcา ลีโอก็รีบก�มตามช'วยหญิงสาวคนนั้นเก็บของ
เช'นกัน 

ลีโอ 

เด๋ียวผมช'วยเก็บครับ 
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หญิงสาว 

คะ 

ระหว'างท่ีท้ังสองคนช'วยกันเก็บของอยู'นั้น จู'ๆ ลีโอก็ร�องข้ึนมา  

ลีโอ 

โอgย 

ลีโอรีบยกมือข�างหนึ่งจากท่ีเก็บของอยู'นั้นข้ึนมากุมแขนตัวเอง หญิงสาวรีบถามข้ึน 

หญิงสาว 

เป*นอะไรเหรอค'ะ 

ลีโอรีบปฏิเสธกลับไป 

ลีโอ 

อ'อๆ เปล'าครับ 

ไม'มีอะไรครับ 

ท้ังสองคนช'วยกันเก็บของจนเสร็จ หญิงสาวกล'าวขอบคุณ 

หญิงสาว 

ขอบคุณน'ะค'ะ 

ลีโอ 

ครับผม 

หญิงสาวคนนั้นลุกเดินจากไป ลีโอลุกข้ึนตามแล�วหันหลังไปเหลือบมองอยู'ชั่วครู' ก'อนท่ีจะหันกลับ 
แล�วเดินต'อไป 

SCENE 2 : ภายนอก / SKY WALK / กลางคืน (ต'อเนื่อง) 

ลีโอหยิบโทรศัพท#มือถือข้ึนมา เขาก�มหน�าพิมพ#ข�อความหานิว 
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“เฮ�ย มึง เม่ือก้ีกูเจอสาว…” 

ไม'ทันท่ีเขาจะพิมพ#ข�อความเสร็จ สถานะของเพ่ือนของเขาก็เปลี่ยนเป*น Offline เขาจึงหยุดพิมพ#ข�อ 
ความ ลีโอมองหน�าจอโทรศัพท#ของตัวเองอยู'ชั่วครู' ทันใดนั้นเองเขาก็รู�สึกว'าภาพท่ีอยู'ตรงหน�าดูพร'าๆ 
เขาเกิดอาการเซเล็กน�อย ลีโอเอามือข�างหนึ่งข้ึนมากุมหน�าผาก แล�วค'อยๆ พยายามเดินต'อไป จนเขา
ไปพบกับข้ันบันได เขาจึงนั่งลงแล�ววางแฟbมเอกสารไว�ข�างตัว ก'อนท่ีเขาจะนั่งชันเขา แล�วก�มหน�าฟุบ
ลงโดยท่ีเขายังถือโทรศัพท#มือถืออยู'ในมือ เวลาผ'านไปชั่วครู' ลีโอเงยหน�าลืมตาข้ึนแล�วเก็บแฟbม
เอกสารท่ีกองอยู'ข�างๆ ข้ึนมา ก'อนท่ีเขาจะค'อยๆ ลุกข้ึนยืนแล�วเตรียมจะเดินต'อ ในจังหวะนั้นเอง อยู'
ดีๆ ตัวของลีโอก็ฟุบลงกับพ้ืน ไม'ได�สติไป 

SCENE 3 : ภายใน / ห�องมืด / กลางคืน 

ลีโอนอนฟุบอยู'บนพ้ืนห�อง ก'อนท่ีเขาจะค'อยๆ ลืมตาข้ึน แล�วมองไปรอบๆ ห�องท่ี
เต็มไป ด�วยความมืด มีเพียงบริเวณท่ีเขานอนอยู'เท'านั้นท่ีมีแสงไฟส'องลงมา เสียงสัญญาณบางอย'างดัง
ข้ึน ลีโอรีบหันซ�ายหันขวา มองหาต�นตอท่ีมาของเสียง จนเขาพบกับแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งท่ีวางอยู'
ตรงหน�า เขาคลานและเอ้ือมมือไปหยิบแท็บเล็ตเครื่องนั้นแล�วยกข้ึนมาดูบนหน�าจอปรากฎข�อความ 

“ลุกข้ึนซะ… ลีโอ” 

ลีโอ 

นี่มันอะไรว'ะ 

เขาสบถออกมา ก'อนท่ีจะค'อยๆ ลุกข้ึนยืน เขามีอาการเซเล็กน�อย ก'อนท่ีจะประคองร'างตัวเอง ให�ยืน
ได� บนพ้ืนห�องนั้นปรากฎเป*นเส�นกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ่ึงลีโอยืนอยู'ตรงกลาง เสียงจากแท็บเล็ตดังข้ึน
อีกครั้ง เขามองไปท่ีหน�าจอท่ีปรากฎชื่อ 

“GAME MASTER” 

พร�อมกับสัญลักษณ#โทรศัพท# เขาใช�นิ้วเลื่อนปุAมนั้นบนแท็บเล็ต ก'อนจะสนทนากับบุคคลลึกลับปลาย
สาย 

ลีโอ 

ฮัลโหล… 

(เสียงดังข้ึน) ฮัลโหล… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผู>คุมเกม 

สวัสดี… ลีโอ 

ขอต�อบรับเข�าสู'โปรเจคส# “DEADLINE” 

ลีโอ 

(สบถ) โปรเจคส#บ�าอะไรของแก 

ลีโอหันซ�ายหันขวา 

ผู>คุมเกม 

ผู�ร'วมโปรเจคส#หมายเลข 350 

คุณได�ตอบตกลงท่ีจะเข�าร'วมโปรเจคส# “DEADLINE” นี้ 

เม่ือเวลา 22 นาฬิกา 10 นาที 

ลีโอ 

แกพูดบ�าอะไรของแก 

ผู>คุมเกม 

คุณยืนยันท่ีจะเข�าร'วมโปรเจคส# “DEADLINE” ใช'ไหม 

ลีโอ 

กูไม'สน 

ลีโอกําลังจะเดินออกไป เสียงผู�คุมเกมดังข้ึนขัดจังหวะ 

ผู>คุมเกม 

คุณไม'อยากได�เงินหรือ 

ลีโอหยุดเดิน แล�วหันกลับมามองหน�าจอแท็บเล็ต 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผู>คุมเกม 

ถ�าคุณผ'านภารกิจท้ัง 3 ในโปรเจคส# “DEADLINE” นี้ได� 

คุณอาจได�รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 3,000,000 บาท 

ลีโอ 

(น้ําเสียงหาเรื่อง) แล�วถ�ากูไม'ทํา… มึงจะทําไม 

ผู>คุมเกม 

ถ�าคุณไม'สนเงินรางวัลก็ไม'เป*นไร 

แต'ว'า… 

ลีโอ 

แต'อะไร 

เสียงแท็บเล็ตดังข้ึน ภาพในหน�าจอเปลี่ยนเป*นภาพมุมมองจากกล�องวงจรป^ด ชายลึกลับสองคนถูกจับ
มัดเป*นตัวประกันอยู'ในห�องและถูกถุงกระดาษคลุมศีรษะอยู' 

ลีโอ 

นี่มันอะไรกัน 

ผู>คุมเกม 

ชีวิตของชายสองคนนั้นอยู'ในกํามือของคุณ 

ถ�าคุณไม'สามารถผ'านภารกิจในโปรเจคส# “DEADLINE” ไปได� 

ชายสองคนนั้น ก็อาจไม'มีลมหายใจอีกต'อไป 

ลีโอ 

หึ… นี่แกเล'นตลกอะไรอยู'ว'ะ 

เฮ�ย เด๋ียวก'อน ไอ�เพ่ือนชั่วคนไหนแกล�งกูอยู'ว'ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลีโอ (ต(อ) 

กูไม'ขําแล�วนะเว�ย 

ลีโอถือแท็บเล็ตข�างตัว ก'อนท่ีจะกําลังจะเดินออกไป เสียงผู�คุมเกมก็ดังข้ึนขัดจังหวะอีกครั้ง 

ผู>คุมเกม 

นี่คือการเตือนครั้งสุดท�าย 

ถ�าคุณเดินออกจากเส�นสีแดงบนพ้ืน 

ถือว'าคุณปฎิเสธท่ีจะเข�าร'วมโปรเจคส# “DEADLINE” 

และมันอาจจะมีบทลงโทษตามมา 

ลีโอ 

(ตะคอก) กู… ไม'… สน 

ลีโอเดินออกจากกรอบสี่เหลี่ยมท่ีเขายืนอยู' เท�าของเขาแตะลงไปบนเส�นสีแดงบนพ้ืนในขณะนั้นเอง
เสียงปpนก็ดังออกมาจากแท็บเล็ตของเขา ลีโอหยุดลง เขาค'อยๆ หยิบแท็บเล็ตท่ีอยู'ในมือข้ึนมา ภาพใน
หน�าจอปรากฎเป*นชายชุดดําคนหนึ่งท่ีถือปpนค�างไว� ใกล�ๆ กันนั้นเป*นร'างของหนึ่งในชายหนุ'มท่ีถูกจับ
ตัวมานอนแน'นิ่งจมกองเลือดท่ีไหลออกมาจากบริเวณศีรษะและเปpqอนเต็มถุงกระดาษ ลีโอยืนนิ่ง 
มองดูภาพในหน�าจอ สีหน�าของเขาดูช็อคกับภาพท่ีเห็น 

ผู>คุมเกม 

เราเตือนคุณแล�ว 

ลีโอค'อยๆ เงยหน�าข้ึนมาจากหน�าจอ 

ผู>คุมเกม 

คุณยืนยันท่ีจะเข�าร'วมโปรเจคส# “DEADLINE” ใช'ไหม 

ลีโอพยักหน�าช�าๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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SCENE 4 : ภายใน / ห�องมืด / กลางคืน 

ลีโอยืนนิ่งอยู'กลางห�อง เขาถือแท็บเล็ตไว�ข�างลําตัว เสียงสัญญาณจากแท็บเล็ตดังข้ึน 
ตามด�วยเสียงของผู�คุมเกม 

ผู>คุมเกม 

ภารกิจท่ี 1 

เพ่ือเงินรางวัล 1,000,000 บาท 

ลีโอถือแท็บเล็ตข้ึนมาดูบนหน�าจอปรากฎเป*นข�อความบอกกติกาสําหรับภารกิจท่ี 1 ลีโออ'านออกเสียง
ข�อความเหล'านั้น 

ลีโอ 

คุณมีเวลา 60 วินาที ในการตอบปริศนาท้ัง 5 ข�อ 

ซ่ึงแต'ละข�อมีมูลค'า 200,000 บาท 

คุณสามารถข�ามปริศนาได� 

ถ�าเวลาเหลือปริศนาเหล'านั้นจะย�อนกลับมา 

แต'ถ�าเวลาหมดลง แล�วคุณยังตอบปริศนาได�ไม'ครบ 5 ข�อ 

มันอาจจะมีบทลงโทษตามมา 

ลีโอทําหน�างงกับกติกา ก'อนจะท่ีจะเงยหน�าข้ึนพูด 

ลีโอ 

นี่มันเกมบ�าอะไรของแกว'ะ 

เสียงผู�คุมเกมดังข้ึน 

ผู>คุมเกม 

เวลาของคุณจะเริ่มนับถอยหลังใน 

3… 2… 1… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เสียงสัญญาณดังข้ึน ปริศนาแรกปรากฎบนหน�าจอแท็บเล็ต ลีโอก�มหน�ามองหน�าจอ เสียงผู�คุมเกมดัง
ข้ึนอ'านปริศนา 

ผู>คุมเกม 

ข�อท่ี 1 ผู�คนเล'นกับฉันมาหลายศตวรรษ 

ฉันเดินทางระหว'างความมืดและแสงสว'าง 

เม่ือใดท่ีฉันไม'มีทางไปต'อ ชีวิตของฉันก็จบลงฉันคือใคร 

ลีโอทําหน�างง 

ลีโอ 

คําถามเหี้ยอะไรของแก 

ในระหว'างนั้นเอง กลุ'มควันได�ปรากฎข้ึน ลีโอไอออกมา เขาเอามือข้ึนมาป^ดปากก'อนท่ีจะพูดข้ึน 

ลีโอ 

(ไอ) ควันอะไรว'ะ 

เออๆ… ข�ามไปก'อน 

ผู>คุมเกม 

ข�อท่ี 2 สิ่งของใดท่ีสามารถพิสูจน#สมการท่ีว'า 

5+8=1 และ 10+10=8 เป*นจริงได� 

กลุ'มควันเริ่มหนาข้ึน ลีโอพยายามคิดหาคําตอบของปริศนา ซ่ึงระหว'างนั้นอาการไอสําลักควันของเขา 

ก็เริ่มจะหนักข้ึน 

ลีโอ 

(ไอ) เออ… เออ… เครื่องคิดเลข 

เสียงสัญญาณดังข้ึนบอกให�รู�ว'านั่นเป*นคําตอบท่ีผิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลีโอ 

(ไอหนักข้ึน) เออ… ลูกคิด 

เสียงสัญญาณดังข้ึนอีกครั้ง ลีโอครุ'นคิดอยู'สักครู' เขาเหลือบมองไปยังท่ีนาฬิกาข�อมือของเขา ก'อนที 

เขาจะแสดงสีหน�าเหมือนคิดอะไรบางอย'างออก 

ลีโอ 

นาฬิกาเหรอ 

ผู>คุมเกม 

ถูกต�อง 

ผู>คุมเกม 

 ข�อท่ี 3 หนังสือใดท่ีรวบรวมทุกสิ่ง 

และถือว'า ความสุข จะมาหลัง ความตาย 

อีกท้ังมันยืนยันว'า ไก' มาก'อน ไข' 

ลีโอเอามือข้ึนมาป^ดปาก เขาสําลักควันมากข้ึนเรื่อยๆ จนตัวเขาทรุดลงกับพ้ืน ก'อนท่ีจะสบถข้ึน 

ลีโอ 

โอgย กูไม'รู�โว�ย 

ข�ามๆๆ 

ผู>คุมเกม 

ข�อท่ี 4 หนึ่งในเกมคลาสสิคท่ีคนเล'นมากท่ีสุดในโลก 

แต'ท้ังเกมนั้นมีแค' 7 ตัว ได�แก' I, J, L, O, S, T และ Z 

เกมนี้มีชื่อว'าอะไร 

ลีโอยังคงไออยู'เรื่อยๆ จนเสียงสัญญาณดังข้ึนหมดเวลา 60 วินาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
38 

 

ผู>คุมเกม 

หมดเวลา 

ควันท่ีลอยอยู'ค'อยๆ จางหายไป ลีโอหยุดไอก'อนท่ีจะค'อยๆ พยุงตัวเองลุกข้ึนมา 

ผู>คุมเกม 

คุณตอบปริศนาได� 1 ข�อ 

เงินรางวัลสะสมของคุณตอนนี้คือ 200,000 บาท 

แต'คุณตอบปริศนาไม'ได� 4 ข�อ 

เพราะฉะนั้น นี่… คือบทลงโทษ  

เสียงสัญญาณจากแท็บเล็ตดังข้ึน ลีโอก�มมองท่ีหน�าจอแท็บเล็ต ในนั้นปรากฎภาพจาก กล�องวงจรป^ด
ของชายหนุ'มท่ีถูกจับตัวมา ไม'นานก็ปรากฎชายหนุ'มในชุดดํา เขาค'อยๆ เดินเข�าไป ใกล�ตัวประกันลีโอ
พูดข้ึน 

ลีโอ 

นี่แกจะทําอะไร 

ผู>คุมเกม 

ของแลกเปลี่ยนกับการท่ีคุณตอบปริศนาไม'ได� 4 ข�อ 

นั่นคือ… นิ้วของมัน 4 นิ้ว 

ลีโอรีบสบถออกมา 

ลีโอ 

นี่แกบ�าไปแล�วเหรอไง 

ไอ�โรคจิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพจากกล�องวงจรป^ดขยายให�เห็นว'าในมือของชายชุดดํานั้นถือคีมตัดต�นไม�อยู' ชายหนุ'มชุดดํา จับ
แขนของตัวประกัน ก'อนท่ีจะจับตัดนิ้ว ตัวประกันพยายามด้ินขัดขืนแต'ก็ไม'เป*นผลสําเร็จ ลีโอเงยหน�า
ข้ึนจากหน�าจอแท็บเล็ต สีหน�าดูมีความรู�สึกผิด 

SCENE 5 : ภายใน / ห�องมืด / กลางคืน 

ลีโอยืนนิ่งอยู'กลางห�อง ถือแท็บเลตไว�ข�างลําตัว เสียงสัญญาณจากแท็บเล็ตดังข้ึน
ตามด�วยเสียงของผู�คุมเกม 

ผู>คุมเกม 

ภารกิจท่ี 2 

เพ่ือเงินรางวัลอีก 1,000,000 บาท 

ลีโอส'ายหัว พูดพึมพํากับตัวเอง 

ลีโอ 

แก… แกมันวิปริตจริงๆ 

ผู>คุมเกม 

ถ�าคุณไม'อยากปฏิบัติภารกิจอีกต'อไป 

แค'ก�าวเท�าออกจากเส�นสีแดงนี้ไป 

แต'คุณคงรู�แล�วใช'ไหม ว'ามันจะเกิดอะไรข้ึน 

เสียงสัญญาณจากแท็บเล็ตดังข้ึน ลีโอหยิบแท็บเล็ตข้ึนมาอ'าน 

ลีโอ 

คุณมีเวลา 60 วินาทีในการแก�ปริศนานี้ 

“ลากเส�น 4 เส�น เพ่ือให�ผ'านจุดสีแดงท้ัง 9 จุดท่ีอยู'บนพ้ืน 

โดยเส�นห�ามซํ้า หรือย�อนกลับ 

และเส�นสามารถผ'านจุดแต'ละจุดได�ครั้งเดียวเท'านั้น” 

   ส
ำนกัหอ
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ลีโอก�มลงมองจุดวงกลมสีแดงท้ัง 9 จุดท่ีอยู'บนพ้ืน เสียงสัญญาณจากแท็บเล็ตดังข้ึนอีกหนึ่งครั้ง ลีโอ
อ'านข�อความท่ีปรากฎอยู'บนหน�าจอ 

ลีโอ 

แต'สิ่งท่ีคุณต�องใช�ลากเส�น 

นั้นคือ… เลือดของคุณ 

ลีโอเงยหน�าข้ึนมาจากจอแท็บเล็ต ก'อนท่ีจะส'ายหัวไปมา 

ลีโอ 

ไม'… ไม' กูไม'ทํา 

กูไม'เล'นเกมประสาทของมึงอีกแล�ว 

ผู>คุมเกม 

ง้ันดูนี่ 

ลีโอก�มหน�ามองท่ีแท็บเล็ต ในหน�าจอปรากฎภาพของตัวประกันท่ีพยายามใช�นิ้วท่ีเหลือ ดึงถุงกระดาษ
ออก จนเขาทําสําเร็จ ใบหน�าของชายคนนั้นปรากฎข้ึน เขาคือ นิว เพ่ือนสนิทของลีโอ เขาถูกเทปกาว
สีดําป^กปากไว� ไม'ให�ส'งเสียง สีหน�าของลีโอดูตกใจกับสิ่งท่ีเขาได�เห็นอยู'ตรงหน�าก'อนท่ีเขาจะตะโกนข้ึน 

ลีโอ 

เฮ�ย… ไอ�นิว 

แก… แกทําอะไรเพ่ือนกูว'ะ 

จากนั้นภาพในกล�องวงจรป^ดปรากฎเป*นชายชุดดําเดินเข�ามา ถือปpนจ'อบริเวณศีรษะของนิว ลีโอทํา
หน�า โกรธแค�น แล�วสบถออกมา 

ลีโอ 

ไอ�สัตว#… มึงปล'อยเพ่ือนกูเด๋ียวนี้ 
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ผู>คุมเกม 

คุณคงไม'อยากให�เพ่ือนของคุณ 

ต�องเจ็บตัวไปมากกว'านี้ใช'ไหม 

ลีโอเดินไปมา 

ลีโอ 

โธ'เว�ย 

แล�วจะให�กูทําไง 

ให�เอาเลือดตัวเองออกมา… 

ให�กูข'วนแขนตัวเอง 

หรือต'อยหน�าตัวเองหรือไงฮะ 

ผู>คุมเกม 

อย'าโง'ไปหน'อยเลย 

ลองล�วงกระเปcากางเกงของคุณดูสิ 

ลีโอหยุดเดิน ทําสีหน�างง ก'อนท่ีจะค'อยๆ ใช�มือล�วงเข�าไปในกระเปcากางเกง แล�วหยิบปากกาด�ามหนึ่ง
ออกมาก'อนพูดข้ึน 

ลีโอ 

ปากกาเนี่ยนะ 

ผู>คุมเกม 

ถูกต�อง ใช�มันให�เป*นประโยชน# 

เวลาของคุณจะเริ่มนับถอยหลังใน  

3… 2… 1… 
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เสียงสัญญาณไซเรนดังข้ึน ลีโอเดินไปมา 

ลีโอ 

โอgย ไอ�เหี้ยเอgย 

เสียงสัญญาณจากแท็บเล็ตดังข้ึน ลีโอมองดูหน�าจอแท็บเล็ต ในนั้นแสดงภาพจากกล�องวงจรป^ดของ
ชายหนุ'มชุดดําท่ีค'อยๆ เดินเข�าไปใกล�นิว ก'อนท่ีจะใช�เชือกรัดคอนิว นิวพยายามด้ินขัดขืน ลีโอรีบสบถ
ข้ึน 

ลีโอ 

เฮ�ย มึงหยุดเด๋ียวนี้ 

ผู>คุมเกม 

เร็วเข�า… ลีโอ 

ลีโอถือแท็บเล็ตในมือข�างหนึ่ง ส'วนอีกข�างเขาค'อยๆ ถลกแขนเสื้อข้ึนแล�วยกปากกาข้ึนมา ก'อนท่ีจะกํา
ปากกาแล�วเล็งไปท่ีแขน เขาสูดหายใจเข�าหนึ่งครั้งแล�วเหมือนจะแทงปากกาลงไปบนแขน แต'ลีโอกลับ
หยุดก'อนท่ีปากกาจะถึงแขน เสียงผู�คุมเกมดังข้ึน 

ผู>คุมเกม 

ต๊ิกตgอก… ต๊ิกตgอก 

ภาพในกล�องวงจรป^ดตัดให�เห็นนิวท่ีกําลังด้ินทุรนทุราย ลีโอสูดหายใจลึกๆ เข�าอีกครั้ง ก'อนท่ีจะ
ตัดสินใจแทงปากกาลงไปบนแขนของตัวเอง เขาร�องลั่นออกมาสุดเสียง แท็บเล็ตท่ีถืออยู'ในมือตกลง
บนพ้ืน ก'อนท่ีลีโอจะทรุดตัวลงบนพ้ืนตามไป เลือดค'อยๆ ไหลออกมาจากแขน ลีโอใช�มืออีกข�างกุม
แขนตัวเองอยู'ชั่วครู' ก'อนท่ีจะ ใช�นิ้วแตะท่ีเลือด แล�วพยายามจะนํามาลากเส�นบนจุดวงกลมสีแดงท่ีอยู'
บนพ้ืน เขาพยายามขีดเส�นหลายๆ แบบแต'ก็ไม'สําเร็จ เขาใช�แขนเสื้อลบเลือดแล�วลองขีดเส�นใหม'อีก
หลายครั้ง แต'ก็ยังไม'เป*นผล จนลีโอหยุดชั่วครู' แล�วก�มลงมองจุดวงกลมสีแดงเหล'านั้นอย'างต้ังใจ สี
หน�าของเขาเหมือนคิดอะไรออก เขาจึงใช�นิ้วแตะไปท่ีเลือดแล�ววาดเส�นลงบนพ้ืน จนแก�ปริศนาสําเร็จ 
เสียงสัญญาณหมดเวลาดังข้ึน 
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ผู>คุมเกม 

หมดเวลา 

ลีโอก�มหน�าใช�มือข�างหนึ่งกุมแผล ใบหน�าของเขายังเต็มไปด�วยความเจ็บปวด  

ผู>คุมเกม 

ยินดีด�วยคุณผ'านภารกิจท่ี 2 

 เงินรางวัลสะสมของคุณตอนนี้คือ 1,200,000 บาท 

บนหน�าจอของแท็บเล็ตท่ีตกใกล�ๆ ลีโอนั้น แสดงภาพของชายชุดดําท่ีหยุดใช�เชือกรัดคอนิว ก'อนท่ีเขา
จะผลักนิวล�มลงกับพ้ืน แล�วเดินออกจากมุมกล�องไป ลีโอนั่งหอบอยู'กับพ้ืนสักพัก ก'อนท่ีจะเหลือบมอง
ภาพในหน�าจอแท็บเล็ตอีกครั้ง จนเห็นภาพท่ีชายหนุ'มชุดดําเดินเข�ามา ท่ีตัวนิวอีกครั้งแล�วกระชากตัว
นิวให�ลุกเดินออกจากห�องนั้นไป ลีโอเงยหน�าข้ึนมาก'อนท่ีจะค'อยๆ พูดข้ึน 

ลีโอ 

แก… แกจะทําอะไรอีก 

SCENE 6 : ภายใน / ห�องมืด / กลางคืน 

ลีโอยืนนิ่งก�มหน�าอยู'กลางห�อง เขาถือแท็บเล็ตไว�ข�างตัว บนแขนของเขายังมีคราบ
เลือดติดอยู' เสียงสัญญาณจากแท็บเล็ตดังข้ึนตามด�วยเสียงของผู�คุมเกมอีกครั้ง 

ผู>คุมเกม 

ภารกิจท่ี 3 

เพ่ือเงินรางวัล 1,000,000 บาท สุดท�าย 

ลีโอไม'ตอบใดๆ ก'อนท่ีเขาจะค'อยๆ เงยหน�าข้ึน ตรงหน�าเขาคือชายชุดดําท่ีค'อยๆ เดินเข�ามาพร�อมกับ
นิวท่ีโดนลากตัวมาด�วย ก'อนจะถูกผลักลงบนภายในพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมท่ีลีโอยืนอยู' เผยให�เห็นว'าท่ีมือข�าง
หนึ่งของนิวนั้น ถูกผ�าก็อตสีขาวพันและเต็มไปด�วยเลือด เหลือเพียงนิ้วกลางนิ้วเดียวท่ีโผล'ออกมา นิว
เงยหน�ามองลีโอ  ลีโอค'อยๆ ก�มตัวลงดึงเทปกาวท่ีป^ดปากนิวออก ก'อนท่ีนิวจะรีบพูดข้ึน 
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นิว 

นี่มันอะไรกัน 

ไอ�ลีโอ… มึงช'วยกูด�วย 

เสียงสัญญาณจากแท็บเล็ตดังข้ึน ลีโอยกแท็บเล็ตข้ึนมาดู แต'ลีโอไม'เอ'ยปากอ'านใดๆ สีหน�าของเขา
เหมือนทําอะไรไม'ถูก ไม'นานเสียงผู�คุมเกมก็ดังข้ึน 

ผู>คุมเกม 

เวลาของคุณจะเริ่มนับถอยหลังใน 

3… 2… 1… 

เสียงสัญญาณจับเวลาดังข้ึน นิวรีบพูดขัดข้ึน 

นิว 

เฮ�ย… นี่มันอะไรกัน 

ไอ�ลีโอ มึงรออะไรอยู'ว'ะ 

มึงช'วยกูด�วย 

ลีโอผละสายตาออกจากหน�าจอ ก'อนท่ีจะค'อยๆ วางแท็บเล็ตท่ีถืออยู'ลงบนพ้ืน ลีโอเดินมาใกล�ตัวนิว 
ก'อนจะเอาเทปกาวสีดําป^ดปากนิวเหมือนเดิม นิวพยายามขัดขืนและร�องออกมา ลีโอเดินถอยออกมา
เล็กน�อย ก'อนท่ีจะมองหน�านิวด�วยสายตาท่ีเย็นชาแล�วพูดข้ึน 

ลีโอ 

ไอ�นิว… กูขอโทษ 

ลีโอต'อยไปท่ีหน�าของนิวอย'างแรง จนตัวของนิวล�มลงกับพ้ืน เลือดไหลออกจากจมูกของนิว             
นิวพยายามจะด้ินให�หลุดจากเชือกท่ีมัดเขาอยู'แต'ก็ไม'สําเร็จ ลีโอเดินเข�ามาหานิวก'อนท่ีจะเตะเขาไม'ยั้ง 
นิวร�องส'งเสียงด�วยความเจ็บปวด แต'ลีโอก็ยังไม'หยุด ระหว'างนั้นเองเสียงของลีโอท่ีอ'านกติกาของ
ภารกิจท่ี 3 ก็ดังข้ึนในหัวของเขา 
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“เพ่ือชนะเงินรางวัลท้ังหมด 

คุณต�องฆ�าเพ่ือนของคุณ 

และทําให�ร�างของมันอยู�นอกบริเวณสี่เหลี่ยมท้ังหมด 

ภายใน 60 วินาที ถ�าทําสําเร็จ 

คุณจะได�รับเงินรางวัลท้ังหมด 2,200,000 บาท” 

ร'างของนิวเริ่มตอบสนองช�าลงจนแน'นิ่งไป เผยให�เห็นว'าร'างของนิวอยู'นอกกรอบสี่เหลี่ยมแล�ว ลีโอ
ค'อยๆ หยุดเตะนิว ก'อนท่ีจะค'อยๆ ทรุดตัวลงกับพ้ืนแล�วมองร'างของนิวด�วยสายตาเย็นชา ลีโอหันหน�า
มองตรงก'อนท่ีจะค'อยๆ หัวเราะออกมา ไม'นานจากนั้น เสียงปpนก็ดังข้ึน พร�อมกับร'างของลีโอท่ีค'อยๆ 
เซล�มลงกับพ้ืน ศีรษะของเขาทับอยู'บนขอบเส�นสีแดง ตาของเขาเหลือกเผยให�เห็นว'านิ้วกลางของนิว
นั้น ทับอยู'บนเส�นสีแดง หญิงสาวคนหนึ่งเดินเข�ามาแล�วค'อยๆ ลากร'างของนิวออกไป ก'อนจะเผยให�
เห็นว'าหญิงสาวคนนั้นคือคนเดียวกับท่ีลีโอเดินชนบน Sky Walk 

ตัดเป*นภาพ Flashback 

MONTAGE 1 ; 

SCENE 1A : ภายนอก / SKY WALK / กลางคืน ตัดสลับกับ 

SCENE 1B : ภายนอก / ตู�โทรศัพท# / กลางคืน 

หญิงสาวโทรศัพท#จากตู�โทรศัพท#สาธารณะหาลีโอ 

หญิงสาว 

สวัสดีคะ คุณลีโอ 

ดิฉันโทรมาจากบริษัท 

ท่ีคุณมาวางเอกสารสมัครงานไว�น'ะค'ะ 

ลีโอเดินคุยโทรศัพท#อยู'บน Sky Walk 

ลีโอ 

อ'อ ครับผม 
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หญิงสาว 

ตําแหน'งงานท่ีคุณต�องการยังไม'มีเป^ดรับคะ 

แต'ทางบริษัทมีโปรเจคส#ใหม' กําลังเป^ดรับอาสาสมัครอยู' 

สนใจไหมค'ะ 

ลีโอ 

เหรอครับ 

หญิงสาว 

ค'าตอบแทนก็สูงน'ะค'ะ 

ใช�เวลาแปบเดียวด�วยคะ 

ลีโอ 

โปรเจคส#เก่ียวกับอะไรเหรอครับ 

หญิงสาว 

แค'ทดสอบสติปCญญา ทดสอบพวก IQ 

ประมาณนั้นอ'ะคะ 

สนใจม้ัยค'ะ พอดีทางบริษัทต�องรีบคอนเฟ̂ร#มจํานวนคน 

ลีโอ 

ง้ันก็… ก็สนใจอยู'อ'ะครับ 

หญิงสาว 

ได�คะ แล�วทางเราจะติดต'อกลับไปน'ะค'ะ 

ลีโอ 

อ'อ ครับผม ขอบคุณมากครับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
47 

 

หญิงสาววางหูโทรศัพท# ก'อนจะเดินออกจากตู�โทรศัพท#สาธารณะ 

MONTAGE 2 ; SCENE 1C : ภายนอก / SKY WALK / กลางคืน 

  ตอนท่ีลีโอช'วยหญิงสาวเก็บของท่ีหล'นบนพ้ืน เผยให�เห็นว'าหญิงสาวคนนั้น แอบใช�
เข็มฉีดยาพิษจิ้มไปบนแขนของลีโอ 

MONTAGE 3 ; SCENE 1D : ภายนอก / ริมถนน / กลางคืน 

  นิวเดินเล'นอยู'ริมถนน กําลังส'งข�อความสนทนาหาลีโอ ระหว'างนั้นเองเขาก็ถูก ชาย
ชุดดําทําร�ายจนหมดสติไป ภาพตัดกลับมายังห�องมืด ลีโอนอนนิ่งอยู'ในห�อง ภาพในหน�าจอแท็บเล็ตท่ี
อยู'บนพ้ืน ปรากฎข�อความส'วนท่ีเหลือว'า 

“แต�ถ�าคุณทําภารกิจนี้ไม�สําเร็จ 

คุณจะไม�ได�เสียแค�เงินรางวัล 

แต�อีกสิ่งท่ีคุณต�องเสียนั้นคือ ชีวิต ของคุณเอง” 

ข�อความจางหายไปก'อนท่ีข�อความสุดท�ายจะปรากฎข้ึน 

“GAME OVER” 

ภาพท้ังหมด Fade to Black แล�วข้ึนข�อความ 

“A film by 

LEO V.” 

SCENE 7 : ภายใน / สตูดิโอของลีโอ / กลางคืน 

ภาพค'อยๆ Fade ออกจากหน�าจอคอมพิวเตอร#ของลีโอ ปรากฎเห็นเป*นหน�าจอของ
โปรแกรมตัดต'อ ก'อนท่ีลีโอจะเปลี่ยนหน�าต'างโปรแกรมเป*นหน�าจอเว็บไซต#สําหรับคนท่ีชอบอัพโหลด
วิดีโอซาดิสม#และความรุนแรง จํานวนคนดูคลิปวิดีโอของลีโอนั้นก็วิ่งเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ลีโอมองดูหน�าจอ
ด�วยสีหน�าภาคภูมิใจ ก'อนท่ีเสียงสัญญาณโปรแกรม Skype จะดังข้ึน ในหน�าจอนั้นปรากฎเป*นภาพ
ของชายชุดดําท่ีกําลังถอดชุด เสื้อหนังแจ็คเก็ตออกแล�วพูดข้ึนด�วยน้ําเสียงเชิงโมโห 
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ชายชุดดํา 

ไอ�ลีโอ… กูเห็นไฟล#สคริปต#บทอันใหม'ท่ีแกส'งมาแล�วนะ 

แค'งานนี้ มันยังไม'สาแก'ใจแกอีกหรือไง 

ระหว'างนั้นเองเสียงหญิงสาวคนหนึ่งก็ดังข้ึนมา แล�วเดินเข�ามายังเฟรมหน�าจอเดียวกับชายชุดดํา 

หญิงสาว 

ฉันจัดการร'างไอ�สองคนนั้นให�แล�วนะ 

หญิงสาวเหลือบมองมาท่ีหน�าจอเห็นเป*นหน�าของลีโอ เธอจึงพูดข้ึน 

หญิงสาว 

อ'อ คุณลีโอคะ 

ขอบคุณสําหรับเช็คท่ีส'งมาให�นะคะ 

ส'วนงานหน�า วางใจพวกเราสองคนได�เลยคะ 

ลีโอพยักหน�า ก'อนจะป^ดหน�าต'างของ Skype ลีโอนั่งพิงเก�าอ้ีหน�าจอคอมพิวเตอร# ก'อนท่ีจะแสยะยิ้ม
ข้ึน 
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ข้ันตอนก'อนการผลิตภาพยนตร # (Pre-Production)  

1.  เลือกนักแสดง (Casting)  
 1.1 ลีโอ 

นาย ฉลองรัฐ อินจันทร# (ไอซ#) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-1 ตัวละครลีโอ 
 

ลีโอ มีบุคลิกท่ีภายนอกดูเป*นคนนิ่งๆ เงียบๆ แต'จริงๆ แล�วมีความชื่นชอบใน
การทรมาณคนและชอบความเจ็บปวด แต'ไม'แสดงออกตรงๆ ลีโอจึงเลือกท่ีจะแสดงออกผ'านการทํา 
คลิปวิดีโอแทน 

เหตุผลท่ีเลือกนายฉลองรัฐ อินจันทร# หรือ ไอซ# มารับบทเนื่องจากเคยร'วมงานกับ
ไอซ#มาก'อน และได�เห็นการแสดงของไอซ# จึงได�ลองให�ไอซ#มาทดสอบบทลีโอ ซ่ึงเป*นตัวละครหลักของ
เรื่อง และเม่ือทดสอบบทดูแล�วก็เห็นว'า ไอซ# สามารถรับบทนี้ได�เนื่องจากไอซ#มีบุคลิกท่ีเป*นคนนิ่งๆ 
เม่ือมองจากภายนอกบางครั้งอาจไม'รู�ว'าภายในใจนั้นคิดอะไรอยู' ซ่ึงมีความคล�ายคลึงกับตัวละครลีโอ
ท่ีสร�างบุคลิกให�ดูนิ่งๆ ไม'แสดงออกทางสีหน�ามากเกินไป แต'จริงๆ แล�วมีความร�ายกาจซ'อนไว� ซ่ึงตอน
นั้นจะต�องแสดงออกผ'านสีหน�า ท'าทาง และการพูดจาซ่ึงจะต�องดูเหมือนมีความผิดปกติทางจิตและ
จากการทดสอบในบทท่ีต�องแสดงออกถึงความโรคจิตนั้น ไอซ#ก็สามารถแสดงออกมาให�เห็นอย'าง
ชัดเจน 
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1.2 หญิงสาวลึกลับ 
นางสาว นัฏฐิกา อัศวรัตนภักดี (ฝนนี่) 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-2 ตัวละครหญิงสาวลึกลับ 
 

สาวลึกลับท่ีเป*นผู�ช'วยของลีโอ เรียกได�ว'าเป*นตัวละครท่ีมีสองบุคลิก บุคลิกแรก คือ 
เป*นสาวหวานซ่ึงจะต�องแสดงออกผ'านน้ําเสียงท่ีดูเรียบร�อย ในตอนท่ีต�องโทรศัพท#หาตัวละครลีโอ 
ส'วนอีกบุคลิกหนึ่งคือสาวท่ีมีความร�ายกาจ ในฉากท่ีเธอจะต�องจัดการกับร'างของนิว 

เหตุผลท่ีเลือกฝนนี่มารับบทนี้ คือการท่ีเธอมีบุคลิกท่ีเข�ากับตัวละครท่ีวางไว� เพราะ
ฝนนี่เป*นคนท่ีเก'งในการใช�ใบหน�าและแววตาในการแสดงท่ีสามารถสื่อถึงอารมณ# หรือความนึกคิดของ
ตัวละครได� อีกท้ังการท่ีตัวละครนี้จะต�องมีสองบุคลิกท่ีดูแตกต'างกันอย'างมาก ซ่ึงจากการลองทดสอบ
บทของฝนนี่ แสดงให�เห็นว'าเธอสามารถแสดงสีหน�าเพ่ือสื่ออารมณ#ได�อย'างชัดเจนและหลากหลาย ซ่ึง
เป*นสิ่งสําคัญท่ีตัวผู�จัดทําต�องการจากนักแสดงท่ีจะมารับบทบาทนี้ รวมถึงบุคลิกในภาพรวมท่ีดูแล�ว
ชวนให�น'าติดตามชมว'าตัวละครท่ีดูน'าลึกลับนี้จะมีส'วนสําคัญกับเรื่องอย'างไร 

 
1.3 นิว 

นาย ชญานนท# เหมือนม่ิง (นิว) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-3 ตัวละครนิว 
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บุคลิกนิสัยของตัวละครนิว ซ่ึงเป*นเพ่ือนสนิทของลีโอนั้นจะเป*นตัวละครท่ีมีบุคลิก
นิ่งๆ คล�ายคลึงกับตัวลีโอ แต'มีความข้ีกลัวและหวาดระแวงมากกว'า ดูแล�วเป*นตัวละครท่ีไม'ค'อยจะสู�
คนนัก 

โดยเหตุผลท่ีเลือกนายชญานนท# เหมือนม่ิง มารับบทนิวนั้น เนื่องจากนิว มีบุคลิกท่ี
คล�ายคลึงตามบทท่ีวางเอาไว�คือสีหน�า และแววตาของนิวในบางครั้งดูมีความนิ่ง แต'จริงๆ แล�วก็มี
ความหวาดกลัวในเรื่องต'างๆ ได�ง'าย ซ่ึงตรงกับอุปลักษณะนิสัยจริงๆ ของนิวท่ีเป*นคนท่ีกลัวง'าย ผนวก
กับการท่ีตัวละครนิวนั้น เป*นตัวละครท่ีถูกเพ่ิมมาในบทในภายหลัง เพ่ือเป*นหนึ่งในองค#ประกอบท่ีทํา
ให�เรื่องดําเนินไปได� และรองรับเหตุผลการกระทําของตัวลีโอ ซ่ึงทําให�การหานักแสดงท่ีจะมารับบทนี้
มีความฉุกละหุก เพราะใกล�เวลาในการถ'ายทํามาก จึงได�เลือกนิว ซ่ึงเป*นหนึ่งในทีมงานของภาพยนตร#
สั้นเรื่องนี้อยู'แล�วทําให�สามารถติดต'อได�สะดวก จึงได�ร�องขอให�ลองมาทดสอบบทและได�รับมอบหมาย
ให�เล'นเป*นตัวละครนี้ในท่ีสุด 

 
2.  สถานท่ีถ(ายทํา (Location) 
     จากบทภาพยนตร#สั้นเรื่อง “DEADLINE” นั้น มีการแบ'งสถานท่ีออกเป*น 2 ส'วน นั้น

คือสถานท่ีภายนอกท่ีมีอยู'จริง กับสถานท่ีท่ีถูกสร�างข้ึนมาใหม' ซ่ึงถือเป*นองค#ประกอบหลักท่ีสําคัญ
ของภาพยนตร#เรื่องนี้ 

     โดยปCจจัยหลักในการเลือกสถานท่ีถ'ายทําต'างๆ นั้นคือความเหมาะสมและสอดคล�อง 
เข�ากับเนื้อเรื่อง และปCจจัยรองคือความสะดวกสบายต'อการถ'ายทํา การเดินทางของนักแสดง หรือ
ปCจจัยแวดล�อมต'อด�านการเก็บเสียงขณะถ'ายทํา เป*นต�น 

 
2.1 ห>องมืดท่ีลีโอถูกจับตัวไป (ฉากหลักของเรื่อง) 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-4 สตูดิโอของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ห�องมืดท่ีลีโอถูกจับตัวไป ถือเป*นสถานท่ีหลักท่ีใช�ดําเนินเรื่องของภาพยนตร#สั้นเรื่อง
นี้ เป*นห�องมืดท่ีมีไฟสลัวส'องลงมาตรงๆ ท่ีตัวลีโอ ทําให�ดูมีความรู�สึกเหมือนถูกจ�องมอง ไม'เห็น
จุดสิ้นสุดของผนัง ทําให�ดูอึดอัดแต'เวิ้งว�างในเวลาเดียวกัน 

ในช'วงแรกนั้นผู�จัดทําเจอปCญหาในการหาสถานท่ีถ'ายทําท่ีเข�ากับเนื้อเรื่อง และตัว
บทท่ีวางไว� จนต�องมีการเปลี่ยนบทในภาพรวมซ่ึงทําให�ขนาดงานและโปรดักชั่นดูลดลงไปพอสมควร 
จนได�สถานท่ีท่ีเป*นห�องออฟฟ̂ศ แต'เม่ือได�มีการลองถ'ายทําไปนั้น งานท่ีออกมาดูไม'มีประสิทธิภาพ
และไม'พอใจกับสิ่งท่ีได�วางแผนเอาไว� จึงได�มีการเปลี่ยนบทและเปลี่ยนสถานท่ีอีกครั้ง จนสุดท�ายได�มา
เลือกใช�เป*นสตูดิโอของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงต้ังอยู'ใน
บริเวณสถานท่ีเรียนของผู�จัดทําเอง ทําให�ง'ายต'อการจัดงานเรื่องต'างๆ ไม'ว'าจะเป*นท้ังเรื่องการสร�าง
ฉากโดยการจัดไฟให�ดูสลัวตามท่ีได�ตั้งใจไว� และง'ายต'อการเดินทางและถ'ายทําของท้ังตัวนักแสดงและ
ตัวทีมงานเอง 

 
2.2 ทางเดิน Skywalk ใจกลางเมือง 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-5 ทางเดิน Skywalk สถานีรถไฟฟbา BTS วงเวียนใหญ' 
 

เป*นสถานท่ีท่ีใช�ในการเป^ดเรื่อง ซ่ึงตามบทนั้นเป*นสถานท่ีท่ีตัวเอกจะเดินอยู'คนเดียว
แล�วใช�เวลาอยู'กับตัวเอง โดยท่ีอยากให�มีอารมณ#ท่ีดูโดดเด่ียว อ�างว�าง แต'ดูแล�วรู�สึกว'ามีบรรยากาศ
ความเป*นเมืองหลวง 
  ด�วยการท่ีสถานท่ีนี้จะต�องใช�เป*นฉากเป^ดเรื่อง จึงต�องการเลือกใช�สถานท่ีท่ีดูยิ่งใหญ' 
ใช�มุมภาพในแบบ Long Shot ได� จึงเลือกใช�เป*น Skywalk ท่ีเชื่อมต'อมากจากสถานีรถไฟฟbา BTS วง
เวียนใหญ' เนื่องจากเป*นทางเดินท่ีมีความยิ่งใหญ' กว�างขวาง สองข�างทางเป*นถนนใหญ'และคอนโดสูง 
แต'ด�วยความท่ีทางเดิน Skywalk นี้พ่ึงสร�างเสร็จและเริ่มเป^ดใช�ได�ไม'นาน ทําให�มีผู�คนสัญจรผ'านไปมา
น�อย ทําให�สถานท่ีนี้ดูมีความอ�างว�างและเปล'าเปลี่ยวซ่ึงตอบสนองกับความรู�สึกลึกๆ ของตัวละครใน
ฉากนี้ รวมถึงเป*นสถานท่ีท่ีอยู'ใจกลางเมืองด'านฝC�งธนบุรี ทําให�ทีมงานและนักแสดงเดินทางมาได�อย'าง
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สะดวกสบาย และการเลือกถ'ายทําในช'วงเวลากลางคืนท่ีดึกมากๆ ทําให�สถานท่ีนี้มีบรรยาการท่ีดู
เปล'าเปลี่ยวมากข้ึนไปอีก 
 

2.3 ทางเดินท่ีนิวถูกลักพาตัว 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-6 อุโมงค#ทางเดินลอดใต�ถนนพระราม 3 บริเวณหน�าโรงเรียนนนทรีวิทยา 
 

เป*นสถานท่ีท่ีตัวละครนิว ถูกทีมงานของลีโอจับตัวไป โดยต้ังใจอยากได�สถานท่ีท่ีดู
เปลี่ยว ไม'มีผู�คนสัญจรผ'านไปมาเท'าไหร'นัก และอยากได�บรรยากาศท่ีดูทึมๆ หม'นๆ ไม'มีสีใดท่ีโดด
ออกมาเบี่ยงเบนความสนใจในภาพรวม 

โดยความต้ังใจในตอนแรกนั้น คาดว'าจะใช�เป*นลานจอดรถ แต'เม่ือบังเอิญเจอสถาน
ท่ีนี้ซ่ึงเป*นภาพอุโมงค#สําหรับเดินลอดใต�ถนนพระราม 3 บริเวณหน�าโรงเรียนนนทรีวิทยา ซ่ึงดูแล�วมี
ความเหมาะสมต'อเนื้อหาของเรื่องและให�บรรยากาศท่ีดูเปลี่ยวและโดดเด่ียวตามท่ีต�องการ อีกท้ังยัง
เข�าถึงง'าย เพราะอยู'ติดกับถนนใหญ' แต'มีผู�คนสัญจรผ'านไม'เยอะมากเท'าไรนัก ทําให�สามารถจัดการ 
เรื่องการถ'ายทําได�ง'าย 

 
3.  อุปกรณ�ประกอบฉากท่ีสําคัญ (Props) 

3.1 แท็บเลต 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-7 แท็บเลต และการนําไปใช�ในเรื่อง 
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เป*นเครื่องมือสื่อสารระหว'างตัวเอก ลีโอกับผู�คุมเกม ซ่ึงถือเป*นเนื้อหาส'วนหลักของ
เรื่อง โดยผู�จัดทําได�ใช�แท็บเล็ต Nexus ซ่ึงเป*นของส'วนตัวมาใช�ในฉาก ประกอบกับการใส'ภาพกราฟ̂ค
ท่ีทําข้ึน เพ่ือให�เล'าเรื่องได�ชัดเจนและสมจริงข้ึน อีกท้ังยังสามารถใช�ถ'ายทําในส'วนของการถ'ายภาพ 
insert ได� โดยไม'จําเป*นต�องนําไป insert ภาพในกระบวนการ Post-production 
  
 3.2 โทรศัพท�มือถือ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-8 โทรศัพท#มือถือ และการนําไปใช�ในเรื่อง 
 

เป*นเครื่องมือสื่อสารระหว'างตัวเอก ลีโอ กับเพ่ือนสนิทของเขา นิว ซ่ึงถือเป*นการ 
นําอุปกรณ#สื่อสารมาผนวกใช�กับสื่อ New Media โดยเลือกใช�โทรศัพท#มือถือรูปลักษณ#ท่ีเป*นโทนสี
ดํา-เทา ซ่ึงเข�ากับภาพลักษณ#และโทนสีโดยรวมของเรื่อง 

 
 3.3 นาฬิกาข>อมือ 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-9 นาฬิกาข�อมือ และการนําไปใช�ในเรื่อง 
 

เป*นหนึ่งในเครื่องประดับของตัวเอก ลีโอ โดยในเรื่องใช�เป*นสัญลักษณ#ท่ีสื่อถึงเรื่อง
เก่ียวกับเวลา และเป*นจุดสําคัญท่ีทําให�ตัวเอกแก�ปริศนาได�ใน Scene ท่ี 4 ของเรื่อง โดยเลือกใช�เป*น
นาฬิกาข�อมือท่ีเป*นเข็มบอกเวลาและมีภาพลักษณ#ท่ีดูเรียบและหรูหรา ไม'ดูแก'หรือวัยรุ'นจนเกินไป 
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3.4 เข็มฉีดยา 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-10 เข็มฉีดยา และการนําไปใช�ในเรื่อง 
 
เป*นเครื่องมือท่ีตัวละครท่ีเป*นทีมงานของลีโอ ใช�ฉีดยาพิษใส'ลีโอในจังหวะท่ีเดินชน 

กัน โดยเลือกใช�เข็มฉีดยาขนาดเล็กท่ีพกพาได�ง'ายและไม'เป*นท่ีสังเกต ให�เข�ากับความเป*นจริงกับตัว 
เรื่องในภาพยนต# 
 

3.5 เอกสารสมัครงาน 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4-11 เอกสารสมัครงานท่ีนําไปใช�ในเรื่อง 
 

 เป*นเอกสารท่ีติดตัวกับตัวเอกใน Scene แรก ซ่ึงช'วยเล'าเรื่องว'าตัวเอกนั้นพ่ึงเสร็จ
จากการเดินหาสมัครงานและเป*นองค#ประกอบสําคัญท่ีใช�ในการแก�โจทย#ใน Scene 5 
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3.6 ปากกา 
 
 

 
  
 
 
ภาพท่ี 4-12 ปากกา และการนําไปใช�ในเรื่อง 
 
 เป*นอุปกรณ#ท่ีลีโอใช�ในการเจาะแขนตัวเอง เพ่ือนําเลือดไปใช�แแก�โจทย#ภารกิจใน 
Scene 5 จึงเลือกใช�ปากกาหมึกซึมท่ีมีหัวแหลม ท่ีคิดว'าสามารถเจาะผ'านแขนของมนุษย#ได�จริง 

 
3.7 ปXน 

  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-13 ปpน และการนําไปใช�ในเรื่อง 
 

เป*นอุปกรณ#ของหนึ่งในทีมงานของลีโอท่ีใช�ในฉากจับตัวประกันและใน Scene 6 ท่ี
ลีโอถูกยิงตาย เนื่องจากไม'สามารถปฎิบัติภารกิจได�สําเร็จลุล'วง 
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3.8  iMac และจอโทรทัศน� 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-14 iMac และการนําไปใช�ในเรื่อง 
 

 เป*นอุปกรณ#ประกอบฉากท่ีใช�ในฉากสุดท�ายของเรื่อง โดยนํามาจัดวางให�เป*นสตูดิโอ 
ทํางานของลีโอ ซ่ึงสาเหตุท่ีเลือกใช�เป*นผลิตภัณฑ#ของ Apple นั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ#ของ Apple มี
ความเรียบง'ายแต'ดูดี ซ่ึงเหมาะกับการนํามาใช�ในการตกแต'งฉากห�องทํางานของลีโอท่ีต�องการให�
ภาพรวมของฉากนี้ดูดีในแบบ Minimalist 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การวางแผนการถ
ายทํา 
คิว 1  สถานที่ถายทํา : ทางเดิน Skywalk สถานีรถไฟฟ�า BTS วงเวียนใหญ 
ตารางที่ 4-1  แสดงการวางแผนการถายทํา 1 
 

Time Sc. D/N Int/Ext Set Cast Description Extra Wardrobe Props Remark 

00.00 – 02.00 น. 1 N1 Ext ทางเดิน Skywalk 
ใจกลางเมือง  

ลีโอ, หญิง
สาวลึกลับ 

ลีโอแชทกับนิว 
เดินชนสาวลึกลับ 

- ลีโอ – ชุดไปรเวท 1 
หญิงสาวลึกลับ – ชุด
ไปรเวท 1 

โทรศัพท@มือถือ, 
กระเปBาสะพาย, 
เอกสารสมัครงาน, 
เข็มฉีดยา 

12 Shot 

02.00 – 04.00 น. 2 N1 Ext ทางเดิน Skywalk 
ใจกลางเมือง  

ลีโอ ลีโอหมดสติ ลHมลงกับพื้น - ลีโอ – ชุดไปรเวท 1 
 

โทรศัพท@มือถือ, 
เอกสารสมัครงาน  

8 Shot 

 
 
คิว 2  สถานที่ถายทํา : สตูดิโอ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาคาร กสท. โทรคมนาคม) 
ตารางที่ 4-2  แสดงการวางแผนการถายทํา 2 
 

Time Sc. D/N Int/Ext Set Cast Description Extra Wardrobe Props Remark 

08.00 – 12.00 น. 7 N1 Int สตูดโิอของลีโอ ลีโอ ลีโอนั่งดูคลิปวีดิโอ 
ที่ถายทํามา 

- ลีโอ – ชุดไปรเวท 2 
 

iMac, จอโทรทัศน@ 5 Shot 
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คิว 3  สถานที่ถายทํา : สตูดิโอ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาคาร กสท. โทรคมนาคม) 
ตารางที่ 4-3  แสดงการวางแผนการถายทํา 3 
 

Time Sc. D/N Int/Ext Set Cast Description Extra Wardrobe Props Remark 

08.00 – 10.30 น. 3 N1 Int หHองมืดที่ลีโอถูกจับ
ตัวไป  

ลีโอ ลีโอตื่นขึ้นในหHองมืด  
ผูHคุมเกมบอกกติกาของ 
โปรเจคส@ DEADLINE 

- ลีโอ – ชุดไปรเวท 1 แท็บเล็ต 10 Shot 

10.30 – 12.00 น. 4 N1 Int หHองมืดที่ลีโอถูกจับ
ตัวไป 

ลีโอ ลีโอปฎิบัติภารกิจที่ 1 
ตอบปริศนา 5 ขHอ 

- ลีโอ – ชุดไปรเวท 1 
 

แท็บเล็ต 8 Shot 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. 5 N1 Int หHองมืดที่ลีโอถูกจับ
ตัวไป  

ลีโอ ลีโอปฎิบัติภารกิจที่ 2 
เจาะเลือดตัวเองเพื่อใชH
ตอบปริศนา 

- ลีโอ – ชุดไปรเวท 1 แท็บเล็ต, ปากกา 9 Shot 

15.00 – 18.00 น. 6 N1 Int หHองมืดที่ลีโอถูกจับ
ตัวไป 

ลีโอ, นิว, 
หญิงสาว
ลึกลับ 

ลีโอปฎิบัติภารกิจสดุทHาย 
ฆานิว ลีโอสติแตก 
กอนถูกยิงตาย 

- ลีโอ – ชุดไปรเวท 1 
นิว – ชุดไปรเวท 1 
หญิงสาวลึกลับ – ชุด
ไปรเวท 1 

แท็บเล็ต, ป_น, 
เทปกาว 

12 Shot 
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บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 
 

จากการศึกษาข
อมูล ทฤษฎี แนวคิด และนํามาเขียนบทภาพยนตร! เม่ือผ%าน
กระบวนการก%อนการผลิตภาพยนตร! (Pre-Production) มาแล
ว จะนํามาสู%กระบวนการผลิต
ภาพยนตร!เรื่อง “DEADLINE” ซ่ึงมีรายละเอียดของแต%ละฉากและความหมายดังต%อไปนี้ 
 
ฉากท่ี 1  ภายนอก / Sky Walk / กลางคืน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-1 ฉากท่ี 1 

ลีโอ กําลังเดินกลับจากการสมัครงาน เขาเล%น Chat อยู%กับเพ่ือนของเขาท่ีชื่อนิว  จังหวะ
นั้นเองท่ีเขาเดินชนกับผู
หญิงคนหนึ่งจนข
าวของของหญิงคนนั้นตกหล%นกระจายบนพ้ืน เขาหยุดช%วเธอ
เก็บของท่ีตก ก%อนท่ีท้ังสองจะเดินแยกจากไป 
 ฉากเปUดเรื่องนี้เปVนฉากท่ีให
ผู
ชมเห็นตัวละครเปVนครั้งแรก และเกริ่นให
รู
ว%าเขาเปVนใคร 
บุคลิกท%าทางเปVนเช%นไร และเขาทําอะไรมา รวมถึงเปVนการสร
างปมสงสัยให
กับผู
ชมถึงพฤติกรรมหรือ 
เหตุการณ!แปลกๆ ของตัวละคร เช%น ทําไมลีโอต
องร
องอุทานออกมาระหว%างช%วยหญิงสาวคนนี้เก็บ
ของ หรือหญิงสาวคนนี้เปVนใคร ทําไมต
องแสยะยิ้มแบบมีเลศนัย ซ่ึงทําให
ผู
ชมอยากติดตามต%อไปว%า
ข
อสงสัยต%างๆ เหล%านี้จะเชื่อมโยงกับเรื่องอย%างไร หรือนําพาตัวละครไปในทิศทางไหน โดยในฉากเปUด
นี้มีบทพูดเพียงไม%ก่ีบทแต%จะใช
การสื่อสารของตัวละครผ%านทาง Social Media เสียมากกว%า ซ่ึงเปVน
หนึ่งในเทคนิคหลักๆ ท่ีนํามาใช
ในเรื่องนี้ ส%วนองค!ประกอบด
านภาพโดยรวม ผู
จัดทําเลือกใช
โทนสีฟ]า
หม%นๆ ไม%ใช
สีโทนร
อน ให
ความรู
สึกวังเวงในยามกลางคืน รวมถึงมีการใช
เสียงดนตรีประกอบและ
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เสียงสังเคราะห!ต%างๆ เพ่ือเน
นเหตุการณ!และเพ่ิมภาพลักษณ!ความเปVนภาพยนตร!แนว Psychological 
Thriller 

ฉากท่ี 2  ภายนอก / Sky Walk / กลางคืน (ต%อเนื่อง) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-2 ฉากท่ี 2 

ลีโอเดินต%อไปสักพัก เขาก็เกิดอาการหน
ามืดจึงนั่งลงเพ่ือพักสายตา แต%เม่ือเขาลุกข้ึนมาท่ี
เตรียมจะเดินต%อไปอีกครั้ง เขาก็ล
มฟุบหมดสติไปบนพ้ืน          
      ฉากนี้ก็เปVนการเกริ่นก%อนเข
าเนื้อเรื่องหลักเช%นเดียวกับฉากท่ี 1 ซ่ึงเปVนเหตุการณ!ต%อเนื่อง 
และมีการเพ่ิมปมข
อสงสัยปริศนาต%างๆ ให
แก%คนดูว%าทําไมอยู%ดีๆ นิวถึงออฟไลน!ไป หรือทําไมอยู%ดีๆ  
ลีโอก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะแล
วทําให
หมดสติไปในท่ีสุด องค!ประกอบภาพรวมของฉากนี้ใกล
เคียง
กับฉากท่ี 1 ไม%ว%าจะเปVนเทคนิคการเล%าเรื่องท่ีใช
 Social Media ในการสื่อสารเนื้อหาท่ีเกิดข้ึนให
ผู
ชม
รู
 หรือในเรื่องโทนสีของภาพท่ีใช
โทนสีฟ]าหม%นๆ แต%มีการเพ่ิมเสียงดนตรีประกอบท่ีชัดเจนมากข้ึน ให

อารมณ!ดูมีความลึกลับและความต่ืนเต
น และนําพาความรู
สึกของของคนดูให
คล
อยตามไปกับเรื่องมาก
ข้ึนด
วยเช%นกัน 

 

ฉากท่ี 3  ภายใน / ห
องมืด / กลางคืน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-3 ฉากท่ี 3 
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ลีโอต่ืนข้ึนมาในห
องมืด เขาพบว%าเขากลายมาเปVนผู
เข
าแข%งขันท่ีต
องปฎิบัติภารกิจของ
รายการ “Deadline" โดยมีเสียงของผู
คุมเกมเปVนคนควบคุมและลีโอก็ได
ค
นพบว%าถ
าเขายอมแพ
หรือ
ปฎิบัติภารกิจไม%สําเร็จ ตัวประกันท่ีถูกจับตัวไว
ก็จะถูกฆ%าตาย ลีโอจึงตัดสินใจท่ีจะปฎิบัติภารกิจเพ่ือ
ช%วยชีวิตตัวประกันและชนะเงินรางวัลสูงสุดถึง 3,000,000 บาท 

ฉากท่ีสามนี้เปVนฉากท่ีจะนําพาตัวละครและผู
ชมเข
าสู%เส
นเรื่องหลัก โดยมีการใช
ตัวละคร 
ผู
คุมเกม ซ่ึงผู
ชมจะได
ยินแค%เสียงเท%านั้นเปVนผู
ควบคุมเหตุการณ!ท้ังหมด บอกถึงกติกา ข
อห
ามและ
ปhจจัยต%างๆ ท่ีจะใช
ดําเนินเรื่อง และบังคับให
ตัวลีโอต
องตัดสินใจท่ีจะเข
าร%วมโปรเจคส! “DEADLINE” 
นี้ ด
านเทคนิคการเล%าเรื่องของฉากนี้ ยังคงเลือกใช
เทคโนโลยีด
านการสื่อสารมาเปVนองค!ประกอบหลัก 
โดยการให
ลีโอมีปฎิสัมพันธ!กับผู
คุมเกม ซ่ึงเปVนตัวละครท่ีไม%มีตัวตน แต%จะได
ยินแค%เสียงและสื่อสาร
ผ%านแท็บเลตเท%านั้น รวมถึงมีการเพ่ิมเทคนิคการเล%าเรื่องโดยการแบ%งหน
าจอ เพ่ือให
คนดูสามารถเห็น
ภาพท่ีอยู%ในหน
าจอแท็บเลตไปพร
อมๆ กับตัวละครด
วย ส%วนด
านองค!ประกอบของภาพนั้น เลือกใช
สี
ในโทน Low Key และมีเพียงสีฟ]าหม%นๆ เปVนสีหลักเท%านั้น ผนวกกับองค!ประกอบของฉากท่ีเปVนสีดํา
และผนังท่ีดูไม%มีท่ีสิ้นสุด ทําให
เกิดความรู
สึกท่ีดูอึดอัด หรือ Claustrophobic ซ่ึงเปVนหนึ่งในปhจจัย
และเทคนิคสําคัญของภาพยนตร!ในแนว Psychological Thriller 

 

ฉากท่ี 4  ภายใน / ห
องมืด / กลางคืน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-4 ฉากท่ี 4 

ลีโอปฎิบัติภารกิจแรกโดยต
องตอบปริศนา 5 ข
อภายในเวลา 1 นาที ซ่ึงลีโอตอบได
เพียง
1 ข
อ เสียงผู
คุมเกมบอกว%าบทลงโทษของตัวประกันคือถูกตัดนิ้วออก 4 นิ้ว ตามจํานวนปริศนาท่ีลีโอ
ไม%สามารถตอบได
 

ฉากนี้เปVนส%วนท่ีเริ่มเข
าในส%วนภารกิจของ “DEADLINE” ซ่ึงแม
ว%าลีโอดูจะเหมือนไม%เต็ม
ใจ ท่ีจะปฎิบัติภารกิจในตอนแรก แต%สุดท
ายแล
วเขาก็ดูเหมือนไม%มีทางเลือกอ่ืนนอกจากต
องยอมเล%น
เกม โรคจิตนี้ต%อไป โดยเทคนิคสําคัญท่ีถูกหยิบยกมาใช
ในการเล%าเรื่องของฉากนี้คือการถ%ายทําและ
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นําเสนอแบบรายการเรียลลิต้ีเกมโชว! เช%น การใช
มุมกล
องท่ีต%างออกไป การเพ่ิมหรือลดจังหวะ
ความเร็วของภาพ หรือการใช
กราฟUกแบบต%างๆ เช%น กราฟUกนาฬิกานับถอยหลัง กราฟUกคําถาม หรือ
เทคนิคการแบ%งเฟรมภาพซ่ึงทําให
ไม%เหมือนกับภาพยนตร!ท่ัวๆ ไป แต%จะให
อารมณ!ความรู
สึก
เหมือนกับรายการโทรทัศน!เสียมากกว%า รวมถึงการใช
ดนตรีประกอบท่ีต่ืนเต
นเพ่ือเปVนการเน
นอารมณ!
และความรู
สึกในช%วง 1 นาทีท่ีลีโอปฎิบัติภารกิจ ส%วนองค!ประกอบของภาพโดยรวมนั้นยังคง
เหมือนกับฉากท่ี 3 ท่ีเลือกใช
โทนสีหลักเปVนสีในโทน Low Key ทําให
เกิดความรู
สึกท่ีดูอึดอัด ไม%เห็น
องค!ประกอบด
านสถานท่ีท่ีชัดเจน ทําให
ไม%รู
ว%าจะเกิดอะไรข้ึนต%อไปในท่ีแห%งนี้ เล%นกับความไม%รู
กับท้ัง
ของตัวละครและกับตัวของผู
ชมเอง เพ่ือให
เกิดความต่ืนเต
น กดดันและติดตามเหตุการณ!ท่ีจะเกิดข้ึน
ต%อไป 

 

ฉากท่ี 5  ภายใน / ห
องมืด / กลางคืน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-5 ฉากท่ี 5 

ลีโอค
นพบว%าตัวประกันท่ีถูกจับอยู%นั้นคือเพ่ือนสนิทของเขาเอง ในภารกิจนี้เขาจะต
องใช

เลือดของตัวเองเพ่ือตอบปริศนาท่ีอยู%บนพ้ืนห
อง ลีโอผ%านภารกิจนี้แต%เพ่ือนสนิทของเขาท่ีถูกจับเปVน 
ตัวประกันถูกชายลึกลับลากตัวออกจากห
องไป 

ในฉากนี้จะแสดงให
เห็นว%าเม่ือมีปhจจัยท่ีเพ่ือนของลีโอท่ีถูกจับเปVนตัวประกันนั้น
ถูกทรมาณอยู% เขาจึงต
องตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติภารกิจต%อไป แม
ว%าจะต
องแลกด
วยความเจ็บปวดของเขา
เอง ซ่ึงสื่อให
คนดูเห็นว%าลีโอดูเหมือนจะเปVนคนท่ีรักเพ่ือน โดยเปVนการสร
างปมเรื่องลักษณะนิสัยของ
ตัวละครลีโอ ซ่ึงจะต%อยอดเปVนประเด็นสําคัญในการตัดสินใจของตัวละครนี้ในฉากต%อไป ส%วนด
าน
เทคนิคการเล%าเรื่องและองค!ประกอบของภาพโดยรวมนั้น ยังคงเหมือนๆ กับฉากท่ีผ%านมา เนื่องจาก
เปVนการเล%าเรื่องท่ีต%อเนื่องกัน แต%สิ่งท่ีแตกต%างหรือเพ่ิมเข
ามานั้นคือจังหวะการเคลื่อนกล
องท่ีดูรวดเร็ว
ข้ึน รวมถึงจังหวะการตัดต%อท่ีดูฉับไวมากยิ่งข้ึน เนื่องจากต
องการเร
าอารมณ!ให
ผู
ชมมีอารมณ!ร%วม มี
ความต่ืนเต
น มีความสนใจมากข้ึนจากฉากท่ีผ%านมา เพ่ือท่ีจะนําอารมณ!ไปสู%เหตุการณ!ต%อไป ผนวกกับ
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การเลือกใช
ดนตรีประกอบท่ียังคงเลือกใช
เพลงท่ีมีความต่ืนเต
นในช%วงของการปฏิบัติภารกิจของลีโอ 
และเลือกใช
เพลงในแนวลึกลับ ให
อารมณ!ความรู
สึกท่ีชวนน%าสงสัยในช%วงท่ีเปVนบทพูดอ่ืนๆ 
 

ฉากท่ี 6  ภายใน / ห
องมืด / กลางคืน 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-6 ฉากท่ี 6 

นิว เพ่ือนสนิทของลีโอท่ีถูกจับเปVนตัวประกัน ถูกพาตัวเข
ามาในห
องมืด ซ่ึงในด%าน
สุดท
ายนี้ ลีโอจะต
องฆ%าเพ่ือนของเขา มิเช%นนั้นเขาจะต
องแลกกับชีวิตของตัวเขาเองและจะไม%ได
รับ
เงินรางวัลใดๆ แม
นิวจะพยายามร
องขอให
ลีโอช%วยปล%อยเขาไป แต%ลีโอก็ตัดสินใจท่ีจะทําร
ายเพ่ือน
ของเขาจนตาย แต%สุดท
ายแล
วนั้นลีโอก็ถูกยิงตายตามไป เพราะเขาไม%สามารถปฎิบัติภารกิจสุดท
ายได

อย%างสมบูรณ! 

โดยฉากนี้เปVนฉากสําคัญท่ีสุดของเรื่อง ถึงแม
ตัวลีโอจะปฎิบัติภารกิจเพ่ือช%วยตัวประกัน 
ท่ีสุดท
ายมาเฉลยว%าเปVนเพ่ือนของเขามาตลอด แต%เม่ือเจอกับข
อกําหนดสุดท
ายท่ีว%าถ
าเขาไม%ฆ%าเพ่ือน 
เขาก็โดนฆ%าเสียเอง แสดงให
เห็นว%าไม%ว%าเขาจะรักเพ่ือนขนาดไหน แต%สุดท
ายมนุษย!เราก็รักตัวเอง 
มากท่ีสุดอยู%ดี อีกท้ังยังแสดงมุมมืดของลีโอในฉากท่ีลีโอระเบิดอารมณ!ออกมา แสดงให
ผู
ชมเห็นว%าตัว
ละครลีโอท่ีผู
ชมติดตามมาตลอดนั้น ไม%ใช%คนดีอย%างท่ีคิด ส%วนด
านเทคนิคการเล%าเรื่องและ
องค!ประกอบของภาพโดยรวมนั้นยังคงคล
ายคลึงกับฉากท่ีผ%านมา แต%สิ่งท่ีเพ่ิมเข
ามาคือการตัดต%อแบบ
ภาพกระโดดไปมา (Jump cut) หรือไม%ต%อเนื่องกันในช%วงของการสื่อถึงอารมณ! ความนึกคิดและจิตใจ
ของตัวลีโอท่ีดูไม%ปกติ โดยนํามาใช
ในช%วงท่ีลีโอทําร
ายเพ่ือนของเขา และในช%วงท่ีลีโอสติแตก คล
ายกับ
ควบคุมอารมณ!ของตัวเองไม%ได
 หลังจากท่ีได
ลงมือฆ%าเพ่ือนสนิทของตัวเองไปแล
ว ซ่ึงจังหวะการตัดต%อ
ท่ีแปลกและแตกต%างจากภาพรวมของฉากนี้ สามารถนํามาใช
สื่อถึงเหตุการฺณ!หรือความรู
สึกของตัว
ละครได
ชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี้การตัดต%อในฉากนี้ต
องคํานึงถึงเรื่องจังหวะในการตัด ซ่ึงเปVนสิ่งท่ี
สําคัญมาก เนื่องจากเปVนฉากท่ีสําคัญท่ีจะต
องเร
าอารมณ!ของคนดูเพ่ือให
เพ่ิมถึงขีดสุดในฉากท่ีเปVนจุ
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สุดยอดของเรื่อง แล
วเม่ือเหตุการณ!ผ%านไปหรือสิ้นสุดแล
วจึงค%อยมีการลดระดับอารมณ!ลง เพ่ือให
ตัว
ละครดูมีระดับอารมณ! ความรู
สึกท่ีแตกต%างกันไป ไม%ได
ดูเท%ากันตลอดท้ังฉาก 

 

ฉากท่ี 1B*  ภายนอก / Sky Walk / กลางคืน 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-7 ฉากท่ี 1B 

ฉาก Flashback นี้เปVนการเล%าเรื่องว%าหญิงสาวท่ีลีโอเดินชนนั้น เปVนคนโทรศัพท!ให
ลีโอ 
มาร%วมเปVนผู
ทดลองในโปรเจคส!ท่ีชื่อว%า “DEADLINE” และในจังหวะท่ีเธอเดินชนลีโอนั้น เธอก็แอบ
ฉีดยาพิษใส%ลีโอ ซ่ึงทําให
ลีโอหมดสติในภายหลัง      
       การเล%าเรื่องของฉากนี้เปVนการสื่อเนื้อเรื่องท่ีสําคัญ ซ่ึงถือเปVนหนึ่งในจุดหักมุมหลักของ
เรื่องท่ีว%าหญิงสาวลึกลับในตอนต
นเรื่องนั้นคือผู
ท่ีอยู%เบื้องหลังและวางแผนเหตุการณ!ท้ังหมด โดย
องค!ประกอบของภาพในส%วน Flashback นี้ก็ใช
สีในแนว Low Key โทนสีเขียวหม%นๆ ซ่ึงเปVนแนวสี
เดียวกันกับตัวเรื่องหลักท้ังเรื่อง และทําให
ผู
ชมดูรู
ว%าเปVนภาพ Flashback ชัดเจน รวมถึงในการตัดต%อ
ท่ีกระชับและฉับไว เนื่องจากต
องให
ผู
ชมเห็นเหตุการณ!ต%างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเรื่องท่ีมีส%วนเก่ียวข
องกับปม
หักมุมในเรื่องนี้ว%ามีท่ีมาท่ีไปอย%างไร 

 

 

 

________________________ 

* ในช%วง Flashback นี้จะใช
การอธิบายเล%าเรื่องโดยการตัดภาพเปVนแบบ Montage ซ่ึง
ฉาก 1A และ 1C นั้นจะเปVนการนําภาพฉากท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ มาตัดสลับกับฉาก 1B และ 1D 
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ฉากท่ี 1D  ภายนอก / อุโมงค!ลอดใต
ถนน / กลางคืน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-8 ฉากท่ี 1D 

เปVนฉากท่ีนิวกําลังส%งข
อความสนทนาหาลีโอ ระหว%างนั้นเองเขาก็ถูกชายชุดดําทําร
ายจน 
หมดสติไป ซ่ึงในฉากนี้เปVนการเฉลยเหตุผลท่ีว%าทําไมอยู%ดีๆ นิวถึงออฟไลน!ไปในฉากท่ี 2 ของเรื่อง 

โดยฉากนี้เปVนหนึ่งในการเฉลยปมหักมุมของเรื่อง ว%าทําไมนิวถึงกลายเปVนตัวประกันและ
เปVนปhจจัยสําคัญในการบังคับให
ลีโอต
องปฏิบัติภารกิจต%างๆ ส%วนในด
านองค!ประกอบของภาพในส%วน 
Flashback นี้เลือกใช
สีในแนว Low Key เช%นเดียวกับฉากท่ีแล
ว มีโทนสีเขียวหม%นๆ ซ่ึงเปVนแนวสี
เดียวกันกับตัวเรื่องหลักท้ังเรื่องและทําให
ผู
ชมดูรู
ว%าเปVนภาพ Flashback ชัดเจน รวมถึงการตัดต%อท่ี
กระชับและฉับไว เพ่ือนําไปตัดสลับกับฉาก 1B ท่ีผ%านมา 

 
ฉากท่ี 7  ภายใน / สตูดิโอของลีโอ / กลางคืน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-9 ฉากท่ี 7 

ภาพตัดมา ปรากฎเปVนลีโอนั่งอยู%หน
าจอคอมพิวเตอร! กําลังมองคลิปวีดิโอท่ีเขาแสดง 
ภายในห
องมืด ด
านข
างมีหน
าจอท่ีตัวเลขจํานวนคนดูคลิปกําลังเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และข
อความคนท่ีส%ง 
เข
ามาแสดงความคิดเห็น จังหวะนั้นเองภาพชายชุดดําปรากฎข้ึนในหน
าจอของลีโอ พูดด%าทอลีโอ 
รวมถึงหญิงสาวท่ีถ%ายวีดีโอของเธอเข
ามาเพ่ือขอบคุณลีโอท่ีส%งเช็คมาให
 และพร
อมท่ีจะทํางานให
ลีโอ 
ต%อไป ลีโอมองคลิปวีดิโอดังกล%าวก%อนจะแสยะยิ้มข้ึนและเดินออกจากห
องไป   
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       ในฉากสุดท
ายนี้เปVนการเฉลยว%าท่ีแท
จริงนั้นเรื่องราวเหตุการณ!ท้ังหมดเปVนเพียงเรื่องท่ี 
ลีโอจัดฉากข้ึนมา เพ่ือถ%ายทําคลิปวีดิโอแล
วอัพโหลดข้ึนอินเตอร!เน็ต โดยได
รับการช%วยเหลือในการ 
ถ%ายทําจากชายชุดดําและหญิงสาวคนนี้ โดยองค!ประกอบสําคัญในการเล%าเรื่องของฉากนี้ยังคงเปVน
เรื่องของการใช
เทคโนโลยี ด
านการสื่อสารต%างๆ เช%น อินเตอร!เน็ตเว็บแคม และโทรศัพท!มือถือ ส%วน
ในเรื่องขององค!ประกอบด
านภาพนั้น ยังคงเลือกใช
สีโทนฟ]าหม%นๆ เพียงโทนเดียวในแนว Low Key 
รวมถึงการใช
แนวดนตรี หรือเสียงประกอบท่ีดูต่ืนเต
นและลึกลับ เพ่ือท่ีจะสะท
อนภาพลักษณ!ของการ
เปVนภาพยนตร!ในแนว Psychological Thriller ออกมาให
เห็นอย%างชัดเจน    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 

 
 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและค�นคว�าข�อมูลสําหรับใช�ในการสรรสร�างภาพยนตร�สั้นเรื่อง “DEADLINE” 
นี้ ผู�จัดทําได�ทําการเก็บข�อมูลจากทฤษฎี บทความ และแหล5งข�อมูลอ�างอิงต5างๆ เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มา
ใช�ในการปฏิบัติโครงงานจุลนิพนธ�ตามข้ันตอนของการผลิตภาพยนตร�สั้น ซ่ึงแบ5งออกเป>น 3 ข้ันตอน 
คือในส5วนของข้ันตอนก5อนการถ5ายทําภาพยนตร� (Pre-Production) ข้ันตอนการถ5ายทําภาพยนตร� 
(Production) และข้ันตอนหลังการถ5ายทําภาพยนตร� (Post-Production) ซ่ึงการทํางานตามข้ันตอน
ข�างต�น ทําให�ผู�จัดทําได�เรียนรู�วิธีการสร�างภาพยนตร�สั้นในแนว Psychological Thriller โดยละเอียด
อย5างท่ีได�ต้ังเปUาหมายไว�ต้ังแต5เรื่องของแนวคิดและการค�นคว�าข�อมูล เพ่ือนํามาใช�ในการอ�างอิงและ
พัฒนาสู5บทภาพยนตร� การสรรหาสถานท่ีในการถ5ายทําและคัดเลือกนักแสดงท่ีมีความเหมาะสมตรง
ตามบทภาพยนตร�ท่ีได�วางเอาไว� การวางแผนงานท้ังในช5วงก5อนการถ5ายทํา การถ5ายทําจริง ไปจนถึง
การตัดต5อภาพยนตร�ซ่ึงเป>นกระบวนการสุดท�ายท่ีต�องอาศัยความละเอียดท้ังทางด�านภาพและเสียง 
รวมถึงกราฟXกพิเศษต5างๆ เพ่ือความสมบูรณ�ของภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ ตามจุดประสงค�ท่ีผู�จัดทําได�วาง
ไว� และออกมาเป>นผลงานท่ีน5าพอใจในท่ีสุด 

 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป>นประเด็นสาคัญท่ีค�นพบจากการดําเนิน 
การตามแต5ละข้ันตอนได�ดังนี้ 

1.  ข้ันตอนก!อนการถ!ายทําภาพยนตร% (Pre-Production)    
          ข้ันตอนนี้เป>นข้ันตอนท่ีต�องใช�ระยะเวลาในการดําเนินงานยาวนานท่ีสุด เนื่องจาก 
ถือเป>นรากฐานสําคัญของตัวโครงงานจุลนิพนธ�ชิ้นนี้ เริ่มต้ังแต5การพยายามคัดสรรประเด็นและ 
แนวคิดท่ีน5าสนใจ ไปสู5การค�นคว�าข�อมูลในการอ�างอิง เพ่ือสร�างบทภาพยนตร�สั้น ซ่ึงผู�จัดทําได�มีการ 
เปลี่ยนแปลงบทไว�หลากหลายแนวทาง ก5อนท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เหมาะสมกับองค�ประกอบ 
แวดล�อมต5างๆ จนสรุปออกมาเป>นบทภาพยนตร�ท่ีถูกสร�างจริง ซ่ึงในข้ันตอนนี้ยังมีการสรรหาสถานท่ี 
ในการถ5ายทําและคัดเลือกนักแสดงในเหมาะสมตรงตามเนื้อเรื่อง ซ่ึงต�องใช�ท้ังเวลาและงบประมาณ 
ส5วนหนึ่งในข้ันตอนนี้ อีกท้ังยังต�องเตรียมงานก5อนการถ5ายซ่ึงเป>นรายละเอียดท่ีสําคัญอีกส5วนหนึ่ง 
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เช5น การกําหนดเวลาการถ5ายทํา การขออนุญาตใช�สถานท่ีต5างๆ การจัดตารางการทํางานของทีมงาน 
และนักแสดง รวมไปถึงเครื่องแต5งกายนักแสดงและอุปกรณ� ประกอบฉากท่ีต�องมีการกําหนดและ
เลือกใช�ให�สอดคล�องกับเนื้อเรื่องหรือบทภาพยนตร�ท่ีได�วางไว�ตั้งแต5แรก  

2.  ข้ันตอนการถ!ายทําภาพยนตร% (Production)                                
           เป>นข้ันตอนท่ีถือว5ามีความยากลําบากมากท่ีสุดข้ันตอนหนึ่ง เนื่องจากต�องมีการแบ5ง
สรรการทํางานร5วมกับคนหลายฝ`าย ท้ังตัวทีมงานและตัวของนักแสดง อีกท้ังยังมีเรื่องของสถานท่ีท่ี
เข�าไปขอใช�ในการถ5ายทําท่ีต�องมีการกําหนดเวลาอย5างเคร5งครัด  และสถานการณ�เฉพาะหน�าต5างๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนได�เสมอในการถ5ายทํา เพราะฉะนั้นแล�วการเตรียมงานท่ีดีในช5วงของก5อนการถ5ายทําจะ
ช5วยให�การทํางานในข้ันตอนนี้ผ5านไปได�ด�วยดี 

3.  ข้ันตอนหลังการถ!ายทํา (Post-Production)              
   ข้ันตอนนี้ก็ถือเป>นอีกหนึ่งข้ันตอนท่ีสําคัญในการท่ีจะนําวัตถุดิบต5างๆ ท่ีถ5ายทํามา
นั้นมาเรียบเรียง ใส5รายละเอียดต5างๆ ท้ังทางด�านภาพและเสียง รวมถึงกราฟXกพิเศษต5างๆ ซ่ึงถือเป>น
หนึ่ง ในหัวใจหลักของเรื่องนี้ เพ่ือทําให�ภาพยนตร�สั้นท่ีเสร็จสมบูรณ�นั้น มีองค�ประกอบในการเล5าเรื่อง
ท้ัง ทางด�านเนื้อหา เทคนิค ภาพ หรือแม�กระท่ังเรื่องเสียง ให�เป>นไปตามท่ีวางแผนไว�ในข้ันของการ 
เตรียมงานและออกมาเป>นไปอย5างท่ีตัวผู�จัดทําคาดหวังไว� 

 
ข�อจํากัดและป:ญหา 

ข�อจํากัดและปaญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางานท่ีเจอนั้น สามารถสรุปออกมาเป>นข�อๆ ได�ดัง 
ต5อไปนี้  

1.  ป:ญหาในเรื่องตัวบทภาพยนตร%      
  เนื่องจากความไม5สมบูรณ�ของบทภาพยนตร�ในช5วงแรกๆ ของการดําเนินงานนั้น ทํา
ให�เกิดการแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงบทอยู5บ5อยครั้ง ซ่ึงส5งผลทําให�การทํางานในส5วนอ่ืนๆ เกิดความ 
ล5าช�าไปด�วย เพราะการเปลี่ยนบทแต5ละครั้งนั้น ส5งผลถึงเรื่องของตัวนักแสดง สถานท่ีในการถ5ายทํา 
หรืออุปกรณ�ประกอบฉากต5างๆ ท่ีจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงให�สอดคล�องกับตัวเรื่องตามไปด�วย 

2.  ป:ญหาเหตุการณ%ความไม!สงบทางการเมือง               
           เนื่องจากช5วงเวลาในการปฏิบัติโครงงานจุลนิพนธ�ครั้งนี้นั้น ตรงกับช5วงเวลาของการ 
เกิดภาวะปaญหาทางการเมืองท่ีส5งผลต5อการเปXด-ปXดของทางมหาวิทยาลัย จึงทําให�ทีมงานไม5สามารถ 
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เดินทางมายังสถานท่ีถ5ายทําท่ีสําคัญของเรื่องได� จึงทําให�เกิดการเลื่อนการถ5ายทําออกไปและทําให� 
การทํางานในภาพรวมท้ังหมดนั้น ช�ากว5าท่ีกําหนดเอาไว�เป>นอย5างมาก 

3.  ป:ญหาเรื่องระยะเวลาในการตัดต!อ       
           เนื่องจากหลายๆ ปaญหาท่ีได�กล5าวไว�ในข�างต�น ทําให�การถ5ายทําล5าช�าและส5งผลทําให�
ระยะเวลาในข้ันตอนหลังการถ5ายทํา (Post-Production) เหลือน�อย ทําให�มีเวลาท่ีจะจัดการกับงาน
ด�านกราฟXกภายในเรื่องยังไม5เยอะเท5าท่ีควร จึงทําให�งานกราฟXกท่ีออกมาในตัวภาพยนตร�นั้นยังเป>นท่ี
ไม5น5าพอใจอย5างท่ีตัวผู�จัดทําต�องการในตอนแรก 

 
ข�อเสนอแนะ 

1.  การผลิตผลงานภาพยนตร�สั้นเรื่อง “DEADLINE” ในครั้งนี้นั้น ทางผู�จัดทําได�เลือกท่ี
จะให�ความสําคัญกับการนําเสนอ ด�านเทคนิคการเล5าเรื่องหรือเทคนิคพิเศษต5างๆ ภายในเรื่องมากกว5า 
ด�านเนื้อเรื่อง ทําให�สุดท�ายนั้นอาจมีช5องโหว5ด�านเนื้อหาท่ีคนดูอาจไม5เข�าใจหรือตามไม5ทันอยู5บ�าง ซ่ึง
หากผู�จัดทําได�มีโอกาสในการสร�างภาพยนตร�สั้นในแนวนี้อีกครั้ง จะนําเอาประสบการณ�จากการ สร�าง
ภาพยนตร�เรื่องนี้ ไปปรับปรุงเพ่ือให�งานในอนาคตมีความสมบูรณ�ท้ังทางด�านเนื้อหาและเทคนิค 
ควบคู5กันไป 

2.  การผลิตภาพยนตร�นั้นเป>นงานท่ีต�องอาศัยการวางแผนท่ีดี และการร5วมมือจากผู�คน 
หลายๆ ฝ`าย เนื่องจากภาพยนตร�เป>นงานท่ีไม5สามารถสร�างข้ึนได�ด�วยคนๆ เดียว หากแต5ต�องมีทีมงาน 
ท่ีช5วยกันทําให�งานท่ีตั้งใจทํา ต้ังใจผลิตนั้นออกมาอย5างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3.  ถ�ามีโอกาสในการผลิตงานภาพยนตร�สั้นในครั้งต5อๆ ไป ควรมีการวางแผนในข้ันของ
การเตรียมงานให�ดีและรัดกุมท่ีสุด เพราะจะทําให�การดําเนินงานในข้ันตอนถัดมานั้น เกิดความรวดเร็ว 
และเกิดประสิทธิภาพท่ีสุดในการทํางาน โดยเฉพาะในเรื่องของเวลานั้นถือเป>นสิ่งท่ีสําคัญมาก เพราะ
เวลาท่ีเสียไปจากการเกิดปaญหาเพราะการวางแผนไม5รอบคอบ เป>นวัตถุดิบท่ีไม5สามารถเรียกกลับคืน
มาได� ซ่ึงอาจส5งผลทําให�ผลงานท่ีออกมาในข้ันสุดท�ายนั้นไม5มีประสิทธิภาพดังท่ีต�องการ 
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