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13530401 : สาขาวิชานิเทศศาสตร� 
เรื่อง : การสรรสร�างภาพยนตร�สั้นแนวสยองขวัญเก่ียวกับแนวคิดความรุนแรงในครอบครัวผ*านมุมมอง
ป,ตาธิปไตย เรื่อง “ป0าหลังบ�านของเหมียว” 
 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสะท�อนแนวคิดความรุนแรงในครอบครัวผ*านมุมมอง
ป,ตาธิปไตย โดยการเล*าผ*านข*าวลือเรื่องโจรเล*นคุณไสยท่ีเคยเกิดข้ึนจริงในจังหวัดกาญจนบุรี ผู�จัดทํา
ได�ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความเป@นป,ตาธิปไตย และการใช�ความรุนแรงในครอบครัว 
ประกอบกับทฤษฎีทางด�านภาพยนตร�เพ่ือนํามาใช�ในการสร�างบทภาพยนตร� ซ่ึงมีเนื้อหาว*าด�วย
เรื่องราวของ “เหมียว” เด็กม.3 ท่ีย�ายกลับมาอยู*กับพ*อแม* หลังจากถูกเลี้ยงดูจากปDาเป@นเวลาเกือบ 
10 ปE และได�รู�สึกถึงความผิดปกติท่ีอยู*รอบๆบ�าน รวมไปถึงอาการแปลกๆจากคนในครอบครัว จนเป@น
บ*อเกิดความหวาดกลัวในสิ่งท่ีมองไม*เห็นท่ีเรียกว*า “ไอ�ลื่นไอ�ไหล” 

ในการสร�างภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ผู�จัดทําต�องผ*านกระบวนการผลิตภาพยนตร�ทุกข้ันตอน
อย*างละเอียด ต้ังแต*ข้ันตอนก*อนการถ*ายทําท่ีต�องมีการคัดเลือกนักแสดง สรรหาสถานท่ีถ*ายทํา การ
เตรียมความพร�อมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนการถ*ายทํา ซ่ึงกระบวนการทํางานอย*างละเอียด
ต้ังแต*ข้ันตอนนี้ นําไปสู*การทํางานท่ีสะดวกมากข้ึนในข้ันตอนต*อๆไป เนื่องจากทุกอย*างได�ถูกวางแผน
ไว�อย*างเป@นระบบ และเม่ือมีการปฏิบัติตามอย*างมีวินัย ย*อมได�ผลลัพธ�การทํางานท่ีดียิ่งข้ึน 
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จุลนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล*วงด�วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย�ภาคภูมิ วงศ�ภูมิ ซ่ึงเป@น
อาจารย�ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ�ท่ีให�ความช*วยเหลือและให�คําแนะนํา รวมท้ังอาจารย�วิชชพัชร� โกจิ๋ว         
อาจารย�ชญานิน เตียงพิทยากร และอาจารย�อมราพร แผ*นดินทอง ท่ีกรุณาให�คําปรึกษา คําแนะนํา 
ข�อเสนอแนะท่ีเป@นประโยชน� ช*วยเติมเต็มในจุดอ*อนต*าง ๆ และแก�ไขส*วนท่ีบกพร*องจนทําให�จุลนิพนธ�
ฉบับนี้สําเร็จได�ด�วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท*านเป@นอย*างสูง 
ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุกท*านท่ีได�ประสิทธ�ประสาทวิชา ความรู� คําแนะนํา และประสบการณ�อันมีค*ายิ่ง จนทําให�ศิษย�คนนี้
ประสบความสําเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม*อังคณา ศรีขจร และ คุณกัญณิชา ร*มพา  ท่ีคอยช*วยเหลือ 
และให�กําลังใจตลอด ต้ังแต*เริ่มการทําจุลนิพนธ�ฉบับนี้จนเสร็จลุล*วงไปด�วยดี 

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนท่ีสละเวลา ให�การใส*ใจ และเต็มท่ีกับงาน จน
ภาพยนตร�เรื่องสามารถสําเร็จลุล*วงไปด�วยดี 

คุณค*าหรือประโยชน�อันเกิดจากจุลนิพนธ�ฉบับนี้ ข�าพเจ�าขอน�อมบูชาแด*พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย�ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให�การสนับสนุนและให�กําลังใจอย*างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของหัวข�อโครงการจุลนิพนธ  
จากกรณีท่ีมีข�าวร่ําลือเก่ียวกับโจรเล�นคุณไสยแหกคุกในท�องถ่ิน จังหวัดกาญจนบุรี     

จนเป&นท่ีโจษจันเรียกขานกันว�า ไอ�ลื่นไอ�ไหลนั้น ทําให�เกิดความหวั่นวิตกในหมู�เด็กสาวและเหล�า
บรรดาผู�ปกครอง โดยมีคําร่ําลือท่ีว�า ในยามวิกาลไอ�ลื่นไอ�ไหลสามารถเข�าออกภายในบ�านผู�คนได�โดย
ใช�วิชาคุณไสย และมักกระทําชําเราเด็กสาวจนถึงแก�ชีวิต จากนั้นจะเก่ียวนํามดลูกไปใช�ทําของอาคม
เพ่ิมความแกร�งกล�าให�ตนเอง อีกท้ังยังใช�วิชาคุณไสยหลบหนีการจับกุมของตํารวจได�หลายครั้งหลาย
ครา เรื่องเล�าเหล�านี้เป&นท่ีพูดถึงกันไปในวงกว�าง ท้ังในสถานศึกษา และสถานท่ีสาธารณะท่ัวไป 

ผู�จัดทํามีประสบการณ4 และได�รับผลกระทบเก่ียวกับข�าวลือในท�องถ่ินนี้โดยตรง เม่ือครั้ง
ท่ีศึกษาอยู�ชั้นมัธยมศึกษาป5ท่ี 4 ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ช�วงเวลานั้นผู�จัดทําอาศัยอยู�ชั่วคราวกับแม�ของ
เพ่ือนแถบชานเมือง ในขณะท่ีกระแสข�าวลือเรื่องไอ�ลื่นไอ�ไหลก็โหมสะพัดไปท่ัวท�องถ่ิน เป&นเหตุให�
ผู�จัดทําเกิดความรู�สึกหวาดระแวง และไม�ปลอดภัย สาเหตุท่ีทําให�ผู�จัดทําเชื่ออย�างสนิทใจ นั่นคือครั้ง
หนึ่งเม่ือขณะกําลังเดินทางไปโรงเรียน ผู�จัดทําแอบได�ยินนายตํารวจ 2 ท�านคุยกันเรื่องการล�อมจับกุม
ไอ�ลื่นไอ�ไหล แต�ไม�เป&นผลสําเร็จ เพราะไอ�ลื่นไอ�ไหลสามารถใช�วิชาคุณไสยหนีรอดไปได� ครั้งนั้นเองท่ี
เป&นเหตุให�ผู�จัดทําเกิดความกลัวจนถึงขีดสุด และรู�สึกสิ้นหวังว�าไม�มีใครจะสามารถช�วยเหลือตนได�  

อีกหนึ่งสาเหตุสําคัญท่ีทําให�ผู�จัดทํารู�สึกไม�ปลอดภัย คือ การไม�ได�อาศัยอยู�กับแม�ท่ีบ�าน
ของตนเอง เนื่องด�วยบ�านของเพ่ือนอยู�แถบชานเมืองท่ีมีป8าล�อมรอบ และพ�อแม�ของเพ่ือนมักกลับจาก
การทํางานในเวลาดึก อีกท้ังผู�จัดทําและเพ่ือนเองต�างเป&นผู�หญิงท้ังคู� จึงทําให�ผู�จัดทํารู�สึกหวาดกลัวว�า
จะไม�มีใครสามารถช�วยเหลือได�  

ท้ังนี้ผู�จัดทําได�กลับมาคิดทบทวนถึงสาเหตุท่ีทําให�รู�สึกหวาดกลัวอีกครั้ง ว�าแท�จริงแล�วมา
จากสาเหตุใดกันแน� โดยส�วนตัวผู�จัดทําเอนเอียงไปทางสาเหตุท่ีสองมากกว�า เพราะคิดว�าการไม�ได�รับ
การดูแลเอาใจใส� ให�คําปรึกษาจากแม� การอยู�ในสถานท่ีท่ีต�างไปจากเดิม นั้นทําให�รู�สึกโดดเด่ียว         
หว�าเหว� ไร�ท่ีพ่ึง และรู�สึกไม�ปลอดภัย ผู�จัดทําจึงดึงเอาจุดท่ีน�าสนใจเหล�านี้มาเรียบเรียงข้ึนใหม� และ
ได�สอดแทรกแนวคิดเก่ียวกับเรื่องป9ตาธิปไตยเข�าไปด�วย 
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วัตถุประสงค  
1. เพ่ือถ�ายทอดเรื่องราวและมุมมองของผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากข�าวลือไอ�ลื่นไอ�ไหล 
2. เพ่ือสอดแทรกแนวคิดเก่ียวป9ตาธิปไตยในสังคมป<จจุบัน 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ  

เป&นจุลนิพนธ4แนวสร�างสรรค4ภาพยนตร4สั้นโดยได�ศึกษา ค�นคว�าและรวบรวมข�อมูลต�างๆ
เก่ียวกับภาพยนตร4แนวสยองขวัญท่ีใช�บรรยากาศเป&นตัวเล�าเรื่องอาทิ วิธีการเล�าเรื่อง ทฤษฎี
ภาพยนตร4 และเทคนิคการถ�ายทํา เพ่ือนํามาปรับใช�ในภาพยนตร4สั้นเรื่อง ป8าหลังบ�านของเหมียว 
นอกจากนี้ยังทําการศึกษาเรื่องสภาวะจิตใจของผู�ท่ีประสบป<ญหาการถูกข�มขืนภายในบ�านด�วย 
 
ข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 

1. ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ4 
2. รวบรวมข�อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

2.1 สอบถามและรวบรวมข�อมูลข�าวลือไอ�ลื่นไอ�ไหล 
2.2 ศึกษาสภาวะจิตใจของผู�ท่ีได�รับผลกระทบ 
2.3 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาพยนตร4 

3. การศึกษาวิเคราะห4ข�อมูล 
3.1 นําข�อมูลท่ี ได�มารวบรวมแล�ววิเคราะห4 
3.2 หาอารมณ4และโทนของภาพยนตร4 (mood and tone) และข�อมูลอ�างอิง 

(reference)  
4. ข้ันพัฒนาบท (Development) 

4.1 คิดแก�นเรื่อง โครงเรื่อง  
4.2 เขียนบทภาพยนตร4สั้นเรื่อง Carnivore Eater 

5. ข้ันตอนก�อนการผลิต (Pre-Production) 
5.1 ทําตารางการถ�ายทําและเบรคดาวน4 
5.2 หาทีมงาน 
5.3 ทําบทถ�ายทํา 
5.4 หานักแสดงและสถานท่ีถ�ายทํา 

6. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
6.1 ถ�ายทําภาพยนตร4สั้น  

7. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
7.1 ตัดต�อภาพยนตร4สั้น 
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7.2 ใส�เสียงในภาพยนตร4สั้น 
8. การสรุปผลและจัดทํารูปเล�ม 

 
 
 
แผนการดําเนนิงาน 

ต�อไปนี้เป&นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป&นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
ตาราง1-1 แสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ4           

รวบรวมข�อมูลจากเอกสารท่ี 
เก่ียวข�อง 

          

การศึกษาตีความข�อมูล           

Development           

Pre-Production           

Production           

Post-Production           

การสรุปผลและจัดทํารูปเล�ม           

 
 

ผลท่ีคาดว0าจะได�รับ 
สามารถถ�ายทอดเรื่องราวและมุมมองของผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากข�าวลือไอ�ลื่นไอ�ไหล

ให�แก�ผู�ชมผ�านภาพยนตร4สั้นเรื่อง ป8าหลังบ�านของเหมียว สามารถพัฒนาทักษะด�านการผลิต
ภาพยนตร4แนวสยองขวัญท่ีใช�บรรยากาศในการเล�าเรื่อง ท้ังด�านการเตรียมงาน การถ�ายทํา การตัดต�อ
และการบันทึกเสียง 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

จากท่ีมาและความสําคัญในเรื่องความหวาดกลัวเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวภายใต�

แนวคิดป"ตาธิปไตย ผู�จัดทําจึงได�ทําการศึกษา ค�นคว�า และรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีท่ีมีส-วน

เก่ียวข�อง เพ่ือใช�เป1นข�อมูลในการสร�างภาพยนตร2สั้นเรื่อง ป4าหลังบ�านของเหมียว ดังต-อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับภาพความเป1นชาย 

1.1 ท่ีมาของความเป1นชาย 

1.2 ความเป1นชายในสังคมอเมริกัน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรง  

2.1 ความหมายของความรุนแรง 

2.2 ประเภทความรุนแรง (Typology of Violence) 

2.3 ลักษณะของความรนแรง 

2.4 ปJจจัยท่ีมีผลต-อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการเสริมแรง 

2.6 แนวคิดความรุนแรงทางสังคมท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมาย 

2.7 แนวคิดความรุนแรงในครอบครัว 

2.8 การวัดความรุนแรงของปJญหาสังคม 

3. ทฤษฎีภาพยนตร2 

3.1 ทฤษฎีการเล-าเรื่อง 

3.2 ตัวละคร 

3.3 วิธีการดําเนินเรื่อง 

3.4 การพัฒนาเนื้อเรื่อง 

3.5 ขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย 
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แนวคิดเก่ียวกับภาพความเป!นชาย 

ในการศึกษาเรื่องผู�ชาย (Male), หรือความเป1นชาย (Masculinity) นั้น นักวิชาการสาขา

ต-างๆไม-ว-าจะเป1นนักจิตวิทยา สังคมวิทยา หรือ มานุษยวิทยา ต-างได�พยายามตอบปJญหาท่ีมาของ

ความเป1นชาย โดยผลสรุปนั้นระบุตรงกัน คือ ความเป1นชายได�รับการสร�างข้ึนโดยสังคม (Socially 

Constructed)1 ดังนั้นหากสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของความเนชายก็อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไปด�วยเช-นกัน นอกจากนี้ในการศึกษาเรื่องความเป1นชายและความเป1นหญิงนั้น ส-วนหนึ่งยังต�องข้ึนอยู-

กับระบบของสังคมท่ีผู�ชายเป1นใหญ- (Patriarchy) 2 ด�วย 

1.1 ท่ีมาของความเป1นชาย 

ในงานของ เจมส2 ดอยล2 (James A. Doyle)3 ได�มีการกล-าวถึงมิติเชิงประวัติศาสตร2

ของความเป1นชายในแนวคิดของตะวันตก ว-าการศึกษาความเป1นชายโดยท่ัวไปนั้น มักจะเริ่มมาจาก

ระบบของสังคมท่ีชายเป1นใหญ- (Patriarchy) โดยส-วนใหญ-แล�วมักจะมีลักษณะของอํานาจหรือการ

ครอบงําท่ีผู�ชายมีต-อผู�หญิง ซ่ึงจากการศึกษาย�อนหลังกลับไปของเขาพบว-า ความเป1นชายใน

ประวัติศาสตร2ตั้งแต-สมัยกรีก-โรมัน เป1นต�นมานั้นถูกแบ-งออกได�เป1น 5 รูปแบบหลักๆด�วยกัน4 คือ 

1.1.1 The Epic Male 

เป1นแนวคิดของความเป1นชายในสังคมกรีก-โรมัน ท่ีเน�นเรื่องความกล�าหาญ ความ

เป1นมหากาพย2 หรือความยิ่งใหญ-ในโลกของผู�ชาย ท่ีเต็มไปด�วยขุนศึก การผจญภัย การต-อสู� กษัตริย2

และเทพเจ�า ผู�ชายในยุคนี้จะต�องมีความเข�มแข็ง มีร-างกายท่ีเต็มไปด�วยมัดกล�าม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_________________________ 
1 Lance Strate, “Beer Commercials: A Manual on Masculinity” in Men, 

Masculinity and the Media, ed.Steve Craig (Newbury Park: Sage, 1992), p.79อ�างถึงใน 

กําจร หลุยยะพงศ2, 2539: 7 
2 Steve Craig, Men, Masculinity and the Media (Newbury Park: Sage, 1992) , 

p.2. 
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3 James A.Doyle, The Male Experience (Dubuque, lowa: W.C. Brown, 

1989),pp.27-32. 
4 Ibid, p.27. 
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มีหัวใจท่ีเด็ดเด่ียวกล�าหาญ ซ่ือสัตย2 และเป1นนักสู�ท่ีพร�อมจะทําศึกได�ทุกเม่ือ5 

สําหรับบทบาทของผู�หญิงในยุคนี้นั้นพบว-าความมีเกียรติ จะเกิดจากความสวยงามทางด�านร-างกาย 

ความมีเสน-ห2 ดึงดูด และการอุทิศตนเพ่ือผู�ชาย มากกว-าความพยายามในการใช�ทักษะและ

ความสามารถของตน6 ซ่ึงโดยภาพรวมแล�วผู�ชายในช-วงสมัยนี้จะเป1นผู�กระทํา เป1นผู�ตัดสินหรือกําหนด

ทุกสิ่งทุกอย-าง และมีอํานาจเหนือผู�หญิง 

1.1.2 The Spiritual Male 

การพัฒนาอารยธรรมตะวันตกประกอบกับการเกิดข้ึนของคริสตจักรในช-วง

ศตวรรษท่ี 4 ทําให�รูปแบบของความเป1นชายเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากภาพลักษณ2ของพระเยซูท่ีเต็ม

ไปด�วยความบริสุทธ2 อ-อนโยน ละท้ิงกามารมณ2 เป1นผู�ให�และเมตตาต-อผู�ทุกข2ยาก เหล-านี้ เป1นต�นแบบ

ทําให�ผู�ชายในยุคนี้ต�องเป1นผู�เสียสละ และต�องจํากัดความต�องการทางด�านกามารมณ2หรือกิจกรรมทาง

เพศของตนเอง*  อีกท้ังยังทําให�ผู�ชายในยุคนี้มีความรู�สึกต-อต�านผู�หญิง เพราะมองว-าเพศหญิงเป1นตัว

ขัดขวางการปฏิบัติตามแบบของพระเยซู ผู�หญิงในยุคนี้จึงเปรียบเสมือนกับเป1นตัวบาปหรือป"ศาจ ท่ี

ทําให�ความเป1นมนุษย2ในตัวผู�ชายตกตํ่าลง (เป1นผลมาจากจารีตเก-าๆในการมองผู�หญิง เช-น ความเชื่อ

ในเรื่องอีฟของชาวฮีบรู หรือ ความเชื่อในเรื่องของแพนดอราผู�เป"ดกล-องแห-งความชั่วร�ายในเทพ

ปกรณัมกรีก)7 ลักษณะของผู�ชายในยุคนี้จะมีแต-ความเคร-งขรึม เป1นผู�ให� แต-ขณะเดียวกันก็ทําให�การ

แสดงออกท่ังท-าทางและอารมณ2มีความเย็นชาและเก็บความรู�สึก นอกจากนั้นในยุคนี้ผู�คนจะต�องยึด

ม่ันในอํานาจของเพศชายและต-อต�านพวกรักร-วมเพศด�วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
5 Eva C. Keuls, The Reign of the Phallus: Sexual Politics in Ancient Athens 

(New York: Harper & Row, 1985) In James A.Doyle, 1989: 28 
6 Eav Cantarella, Pandora’s Daughters: The Role and Status of Women in 

Geek and Roman Antiquity (Johns Hopskins U: Baltimore, 1987) In James A.Doyle : 28 
* ในยุคดังกล-าวการมีเพศสัมพันธ2ระหว-างสามีภรรยา จะเกิดข้ึนได�เนื่องจากจุดประสงค2

เดียวเท-านั้นคือเพ่ือการสืบต-อวงศ2ตระกูล ดูเพ่ิมเติม James A.Doyle, 1989: 29-30 
7 James A.Doyle, The Male Experience, p.30. 
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1.1.3 The Chivalric Male 

ในช-วงต�นของศตวรรษท่ี 12 ยุโรปได�มีระบบของสังคมแบบใหม-ท่ีพัฒนาข้ึน

เพ่ือสร�างความม่ันคงให�แก�ผู�คนในยุโรปตะวันตก คือระบบสังคมแบบศักดินาหรือเจ�าขุนมูลนาย 

(Feudalism) 8 การเกิดข้ึนของระบบสังคมแบบใหม-นี้ทําให�เกิดการกระจายอํานาจจากคริสตจักรมาสู-

กลุ-มชนชั้นผู�ดีและกองทัพมากยิ่งข้ึน เกิดการขยายของตัวเมือง การค�า รวมถึงการพัฒนาระบบเงิน

และเศรษฐกิจ ลักษณะของผู�ชายในยุคนี้จะมุ-งเน�นไปท่ีรูปแบบของนักสู�หรือนักรบ แต-จะแตกต-างกับ

นักรบในรูปแบบเดิม คือ มีการเกิดข้ึนของทหารท่ีเรียกว-า “อัศวิน” (The Knight) 9 ซ่ึงเป1นชนชั้นใหม-

ท่ีถือเป1นแบบแผนของผู�ชาย สิ่งท่ีต-างไปของผู�ชายในยุคนี้คือความรู�สึกท่ีมีต-อสตรีเพศ ถึงแม�ว-าผู�ชาย

จะต�องมีความจงรักภักดีต-อกษัตริย2 หรือเจ�าของท่ีดิน และรักการผจญภัย แต-ก็มีความรักให�กับหญิง

สาว และอุทิศตนเพ่ือปกป�องสตรีท่ีตนรักหรือสตรีท่ีอ-อนแอ 

ระบบของอํานาจชายเป1นใหญ- (Patriarchy) ยังคงเติบโตต-อไปในระบบสังคม

แบบศักดินาเห็นได�ชัดเจนมาก ระบบการสืบทอดมรดกให�แก-บุตรชายคนโต (Primogeniture) 10 ท่ีจะ

ได�รับทรัพย2สินและสมบัติท้ังหมดท่ีหามาได�จากผู�เป1นพ-อ รวมถึงอํานาจท้ังหมดท่ีจะมีเหนือกว-าพ่ีน�อง

รวมถึงมารดาด�วย 

1.1.4 The Renaissance Male 

ในช-วงศตวรรษท่ี 16 เริ่มเกิดรูปแบบความเป1นชายแบบใหม-นี้ในประเทศอังกฤษ ชน

ชั้นกลางเริ่มก-อตัวข้ึนในสังคม ผู�ชายในแบบอัศวินนักรบดังเช-นสมัยก-อนได�เปลี่ยนแปลงมาสู-ผู�ชายท่ี

แสวงหาความรู�และมีเหตุผล จุดมุ-งหมายสําคัญของผู�ชายในยุคนี้ คือการแสวงหาความรู�ทาง

วิทยาศาสตร2 และศิลปวิทยาการ เพ่ือปลดปล-อยตนเองจากอํานาจของคริสจักรท่ีครองอํานาจมา

ตลอดสามร�อยป�ท่ีผ-านมา แต-อย-างไรก็ตามผู�ชายยังคงเป1นผู�กระทําและผู�ควบคุมทุกอย-างในระบบ

สังคมท่ีชายเป1นใหญ-เช-นเดิม เพราะถึงแม�ว-าจะมีผู�หญิงก�าวข้ึนมามีอํานาจในสังคมและมีสิทธิของ

ตนเองบ�าง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid., p.31. 
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แต-ก็พบว-าในเรื่องการเมือง สังคม และศาสนา นั้น ผู�ชายยังคงมีบทบาทควบคุมอยู-

เบื้องหลังด�วย11 

1.1.5 The Bourgeois Male 

ในช-วงศตวรรษท่ี 18 ชนชั้นกลางท่ีเริ่มเกิดข้ึนเม่ือสองร�อยป�ก-อน ได�กลายมา

เป1นกลุ-มท่ีมีอํานาจและเข�มแข็งอย-างมากในอังกฤษ จากเป�าหมายเดิมของผู�ชายท่ีเน�นการต-อสู� จิต

วิญญาณ และแสวงหาความรู� ถูกแทนท่ีด�วยความเป1นชายรูปแบบใหม-ของชนชั้นกลางท่ีเน�นเรื่องเงิน 

อํานาจและศักด์ิศรีของตน12  ผู�ชายในยุคสมัยนี้จะมีลักษณะเป1นนายทุน เน�นการทําธุรกิจและการค�า

เพ่ือสร�างตนเอง เพราะเชื่อว-าการประสบความสําเร็จในหน�าท่ีและการดําเนินธุรกิจ เป1นเครื่องพิสูจน2

ถึงคุณค-าภายในตนเองและได�รับการยอมรับจากสังคม ในส-วนของผู�หญิงนั้น ยังคงเป1นเพียงวัตถุท่ีอยู-

ภายใต�อํานาจของผู�ชาย และยังมีความเชื่อว-าสาวบริสุทธิ์จะเป1นรางวัลให�แก-ผู�ชายท่ีทํางานหนักและ

ประสบความสําเร็จด�วย 

 

ตารางท่ี 2-1 แสดงรูปแบบความเป1นชายในประวัติศาสตร2 (Five historical male role ideals) 13
 

 

รูปแบบ (Ideal) ท่ีมาของความเป1นชาย (Source) ลักษณะเด-น (Major Features) 
The Epic Male มหากาพย2ของกรีกและโรมัน 

(ช-วง800-1000 ป� ก-อนคริสตกาล) 
เป1นฝ4ายกระทํา, ร-างกาย

เข�มแข็ง, กล�าหาญ, จงรักภักดี 
เริ่มสังคมชายเป1นใหญ- 

The Spiritual Male การสอนของพระเยซูก-อนมีนักบวช 
(ช-วงคริสศตวรรษท่ี 400-1000) 

การสละความเป1นส-วนตัว, 
จํากัดกิจกรรมทางเพศ, ต-อต�าน
รักร-วมเพศ ระบบชายเป1นใหญ-

ม่ันคงในสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
11 France Gies and Joseph Gies, Women in the Middle Ages (New York: 

Barnes & Noble, 1980) In James A.Doyle, 1989: 32 
12 Ibid., p.32. 
13 Ibid., p.27.  
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The Chivalric Male ระบบศักดินาและความมีเกียรติของ
อัศวิน (ระบบสังคมในศตวรรษท่ี 

12) 

เสียสละ, กล�าหาญ, เข�มแข็ง, 
ให�เกียรติสตรี มีระบบสืบทอด

มรดก  
The Renaissance Male ระบบสังคมในช-วงศตวรรษท่ี 16 มีเหตุผล แสวงหาความรู�และ

ตนเอง 
The Bourgeois Male ระบบสังคมในช-วงศตวรรษท่ี 18 ประสบความสําเร็จ, มีความ

ม่ันคง 
 

ความเป1นชายตามแบบสังคมชายเป1นใหญ- และการถูกครอบงําด�วยอํานาจ

ของผู�ชายยังคงดําเนินต-อมา จนถึงช-วงกลางศตวรรษท่ี 19 ได�เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในสังคมยุโรป 

และส-งผลมาสู-ทวีปอเมริกาเหนือ ท่ีกําลังเต็มไปด�วยการขยายตัว และเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองและสังคม ซ่ึงนําไปสู-ทิศทางใหม-ของเศรษฐกิจ ศาสนา รูปแบบครอบครัว รวมถึงรูปแบบของ

ความเป1นชายตามแบบความเชื่อจากยุโรปด�วย14 

 

1.2 ความเป1นชายในสังคมอเมริกัน 

ในช-วงต�นของการต้ังถ่ินฐานของอาณานิคมยุคแรกของอเมริกานั้น ชาวอังกฤษท่ีย�าย

เข�ามาต้ังรกรากยังคงใช�รูปแบบแนวคิดเดิมคือระบบสังคมชายเป1นใหญ- มาใช�ในการปกครองและวาง

กฏระเบียบในสังคม โดยในช-วงปลายศตวรรษท่ี 17 นั้น ผู�ชายท่ีเป1นเจ�าของท่ีดินจะมีอํานาจ มีอิทธิพล

และสถานะทางสังคมเหนือกว-าชายท่ีไม-มีท่ีดินเป1นของตนเอง เจ�าของท่ีดินดังกล-าวจะมีลักษณะเป1น

ชนชั้นสูง (Aristocrat) ท่ียึดม่ันในอํานาจของความเป1นชาย มีความม่ันใจในตนเองสูง ถือว-าตนฉลาด

รอบรู� และมีความเป1นปJจเจกบุคคล15 ซ่ึงถือเป1นการวางรูปแบบของความเป1นชายข้ึนในสังคม และ

เนื่องจากระบบสังคมชายเป1นใหญ-นี้เอง ท่ีทําให�อํานาจของฝ4ายชายอยู-เหนือกว-าผู�หญิงทุกประการ 

ผู�หญิงจะไม-มีสิทธิ์ใดๆเลยในสังคม หรือแม�แต-ในครอบครัวของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
14 Elizabeth H. Pleck and Joseph H” Pleck, The American Man (Englewood 

Cliffs: Prentice Hall, 1980), อ�างถึงในประภาพร ชินวงศ2, 2546 : 56 
15 James A.Doyle, The Male Expirence , p.35. 
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ต-อมาในช-วงต�นของศตวรรษท่ี 19 เม่ือสาธารณรัฐใหม-สถาปนาข้ึน รูปแบบความ

เป1นชายในแบบชนชั้นสูงก็สลายตัวหรือเบาบางลง โดยมีการให�ความสนใจกับสิทธิของผู�หญิงมากข้ึน 

แต-อย-างไรก็ตามรูปแบบของสังคมก็ยังกําหนดให�ผู�ชายต�องเป1นผู�ท่ีแข็งกร�าว และมีความกระตือรือล�น

ในการต-อสู�และชอบการแข-งขัน ซ่ึงสภาพการแข-งขันสูงนี้เองท่ีต-อมาได�กลายเป1นส-วนหนึ่งของชาว

อเมริกัน (Highly Competitive Life)16  ประกอบกับอาชีพและความเสี่ยงในการทําธุรกิจนี้เอง ท่ีทํา

ให�เกิดความเป1นชายแบบใหม-ท่ีเรียกว-า “Common Man”17 ซ่ึงเป1นผู�ชายท่ีต�องทํางานหนัก ต�องมี

สามัญสํานึก (Common Sense) และสายตาท่ีเฉียบคม เพ่ือฐานะท่ีดีและประสบความสําเร็จในโลก

ของธุรกิจ 

ช-วงก-อนเข�าสู-ศตวรรษท่ี 20 นี้เอง ท่ีพบว-ามีผู�ชายอพยพจากชนบทเข�าสู-เมืองมากข้ึน 

ทําให�ประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป1นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ-อย-างรวดเร็ว ผู�ชายจึงต�อง

ทํางานอย-างหนักเพ่ือแสวงหาความสําเร็จในชีวิต18  ซ่ึงโอกาสและความเป1นปJจเจกบุคคลในการ

ทํางานนี้เอง ท่ีทําให�ผู�ชายเริ่มมองหาหนทางใหม-ๆ ในการพิสูจน2ถึงความเป1นชายท่ีกําลังเสื่อมลงไปใน

สังคม19  ท่ีผู�หญิงได�ออกมาเรียกร�องสิทธิความเท-าเทียมกันทางเพศ จนเม่ือสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี

หนึ่ง ผู�หญงอเมริกันมีสิทธิในการเลือกต้ังเท-าเทียมกับผู�ชาย ท่ีเคยยิ่งใหญ-ในระบบของสังคมแบบชาย

เป1นใหญ-มาตลอด ทําให�รูปแบบของความเป1นชายเปลี่ยนแปลงไป โดยการให�โอกาสผู�หญิงมากข้ึน มี

การคบค�าสมาคมกับผู�หญิงในฐานะเพ่ือนร-วมงานหรือหุ�นส-วน (Partner) รวมถึงเป1นผู�ชายท่ีเอาใจใส-

ครอบครัวมากยิ่งข้ึนด�วย จากท่ีมาของความเป1นชายแบบอเมริกันนี้เอง ดอยล2ได�สร�างตารางสรุป

รูปแบบต-างๆไว�ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
16 จุฑารัตน2 ผดุงชีวิต, วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ2, พิมพ2ครั้งท่ี2(กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ2แห-งจุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย, 2551), หน�า 83. 
17 James A. Doyle, The Male Experience, p.35. 
18 Ibid., p.37. 
19 Michael Kimmel, Changing Men: New Directions in Research on Men and 

Masculinity(Newbury Park: Sage, 1987) In James A.Doyle, 1989 : 37 
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ตารางท่ี 2-2 แสดงรูปแบบความเป1นชายในสังคมอเมริกัน (The North American 

male role ideals) 20 
 

รูปแบบ 
(Ideal) 

ช-วงเวลา 
(Historical Period) 

ท่ีมาของความเป1นชาย 
(Source) 

ลักษณะเด-น 
(Major Features) 

Aristocrat ค.ศ. 1630-1820 ช-วงปลายของศตวรรษท่ี 17 
ถึงช-วงต�นของศตวรรษท่ี 18 
จากค-านิยมของชนชั้นสูง

ชาวอังกฤษ 

มีความม่ันใจในตนเอง, 
ชอบแสวงหาความรู�, 

เข�มแข็ง, ปJจเจกบุคคล, 
ยึดแบบสังคมชายเป1น

ใหญ- 
Common Man ค.ศ. 1820-1860 ค-านิยมของสาธารณรัฐใหม- มีสามัญสํานึก, ประสบ

ประสบความสําเร็จใน
ธุรกิจ, ฉลาด, มีเสน-ห2ต-อ

เพศตรงข�าม 
He-Man ค.ศ. 1861-1919 การแผ-ขยายอิทธิพลของ

ชาวตะวันตกและการก-อตัว
ของกลุ-มสตรีนิยม 

มุมานะในการทํางาน, 
สนใจการเล-นกีฬา, มี
ความเตรียมพร�อมต-อ

เหตุการณ2 
Partner ค.ศ. 1920-1965 การเสื่อมถอยของค-านิยม

แบบวิคตอเรียนในศตวรรษ
ท่ี 19 

เป1นผู�ให�ท่ีดี, ทํางานหนัก, 
เอาใจใส-ต-อครอบครัว 

 

จากรูปแบบของความเป1นชายในสังคมอเมริกันดังกล-าว ในช-วงท่ีผู�หญิงเริ่มมีสิทธิใน

สังคมอเมริกัน ผู�ชายในแบบท่ีเคยเป1นมาต้ังแต-อดีตกลายเป1นผู�ชายท่ีถูกเปรียบเทียบว-าเป1นผู�ชายแบบ

จารีตเดิม หรือผู�ชายแบบเก-า (Traditional Male) ซ่ึงลักษณะดังกล-าวสอดคล�องกับงานของแอบ

บอทท2 (Marie Richmond-Abbott)21  
 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
20 James A. Doyle, The Male Experience, p.34. 
21 Marie Richmond-Abbott, Masculine and Feminine : Gender Roles Over 

the Life Cycle (New York: McGraw-Hill,1992) 
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ท่ีได�แสดงให�เห็นถึงรูปแบบของความเป1นชายท่ีถูกแบ-งออกเป1น 2 ประเภท คือ 

ผู�ชายแบบเก-า (Traditional Male) และผู�ชายแบบใหม- (New Man) 22 

ผู�ชายแบบเก-า (Traditional Male) เป1นภาพความเป1นชายท่ีได�รับการนิยามจากยุค

สมัยทุนนิยมอุตสาหกรรมว-าเป1นผู�มีอํานาจครอบงําเหนือผู�หญิง (Power and Dominance) ซ่ึงเป1น

ผลมาจากระบบสังคมชายเป1นใหญ- ท่ีนักมานุษยวิทยาระบุว-ามีมาต้ังแต-สังคมแบบด้ังเดิมหรือสังคมล-า

สัตว223 สืบเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของผู�ชายท่ีแตกต-างกับผู�หญิง จนถึงยุคของอุตสาหกรรมท่ี

เริ่มจากในโรงงานอุตสาหกรรม ผู�หญิงจึงถูกลดบทบาทให�อยู-แต-ในบ�าน 

ซ่ึงถือเป1นการตอกย้ําให�อุดมการณ2ทางสังคมของผู�ชายเป1นใหญ-ฝJงรากลึกมากข้ึน 

ผู�ชายในรูปแบบนี้จะมีลักษณะเข�มแข็งทางด�านร-างกาย ไม-แสดงอารมณ2ความรู�สึก ต-อต�านผู�หญิง 

(Anti-Feminine) รวมถึงเชื่อในมาตรฐานการปฏิบัติทางเพศท่ีไม-เท-าเทียมกัน (Belief in a sexual 

double standard)24  เช-น การท่ีผู�ชายสามารถมีความสัมพันธ2ทางเพศกับผู�หญิงได�หลายคน ในขณะ

ท่ีผู�หญิงทําไม-ได� นอกจากนี้อีกองค2ประกอบหนึ่งท่ีพบในบทบาทของความเป1นชายในแนวคิดของคน

อเมริกันก็คือ ความก�าวร�าว (Aggressive)25  เพราะผู�ชายส-วนใหญ-ถูกคาดหวังให�ต�องลุกข้ึนสู�เม่ือถูก

รังแก การหลีกเลี่ยงการต-อสู�หรือวิ่งหนี แสดงถึงความข้ีขลาดและไม-เป1นลูกผู�ชาย ผู�ชายแบบใหม- 

(New Man) หรือผู�ชายยุคใหม- เป1นภาพของความเป1นชายท่ีเปลี่ยนแปลงและถูกปรับปรุงไปตาม

สภาพของสังคมหลังยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม ในช-วงยุคทศวรรษท่ี 1950 ความเป1นชายของคน

อเมริกัน ได�รับคํานิยามว-ามีความอดทน เคร-งขรึม หาเลี้ยงครอบครัว แต-ต�องเปลี่ยนแปลงไปในยุค

ทศวรรษท่ี 1960 จากการถือกําเนิดของนิตยสาร “Playboy”26 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
22 Ibid., pp.9-10 
23 ยศ สันตสมบัติ, มนุษย2กับวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2, 2537) 

อ�างถึงใน กําจร หลุยยะพงศ2, 2539 : 8 
24 Marie Richmond-Abbott, Masculine and Feminine : Gender Roles Over 

the Life Cycle, p.9. 
25 James A. Doyle, The Male Experience, pp.73-74. 
26 Barbara Ehrenreich, The Hearts of Men: American Dreams and the Flight 

From Commitment (New York: Anchor Press, 1983) In Diane Barthel, 1992 : 147-148 
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ท่ีให�ปรัชญาใหม-แก-ผู�ชายชาวอเมริกันว-าต�องมีความสนุกสนานร-าเริง ประกอบกับ

การก-อตัวของกลุ-มสตรีนิยมท่ีเรียกร�องให�ผู�ชายไม-กดข่ีผู�หญิง ไม-มองผู�หญิงเป1นวัตถุทางเพศ เน�นความ

เท-าเทียมกันในสังคม ซ่ึงส-งผลให�ความเป1นชายท่ีมีมาแต-อดีตเช-น การมีอํานาจและความเข�มแข็ง 

ค-อยๆลดลง จนกลายเป1นผู�ชายยุคใหม-ท่ีมีสิทธิเสรีภาพต-อการแสดงออกถึงความรู�สึกของตนเอง ไม-

เก็บกดอารมณ2 เพราะในบางครั้งผู�ชายก็สามารถแสดงออกถึงความโศกเศร�าเสียใจ หรือ ร�องไห�ได�แบบ

ผู�หญิงเช-นเดียวกัน27 ตราบเท-าท่ีภายในจิตใจของเขายังคงแข็งแกร-งและเป1นผู�ชายท่ีแท�จริง28 

 

ตารางท่ี 2-3 แสดงการเปรียบเทียบระหว-างผู�ชายแบบเก-ากับผู�ชายแบบใหม-29 
 

 

ผู�ชายแบบเก-า (Traditional Male) ผู�ชายแบบใหม- (New Man) 
มีความเข�มแข็งทางด�านร-างกาย และมีความ
ก�าวร�าวรุนแรง (Physical strength and 
Aggression) 

ประสบความสําเร็จทางด�านเศรษฐกิจ จากความ
ฉลาด และความสามารถในการปฏิสัมพันธ2ของ
ตนเอง (Economic achievement : 
Intelligence and Interpersonal skills) 

ไม-แสดงความอ-อนไหว หรือ ไม-เป"ดเผยความรู�สึก 
ยกเว�นอารมณ2โกรธ (Not emotionally 
sensitive or self-revealing. Anger is 
acceptable) 

มีอารมณ2อ-อนไหวและสามารถเป"ดเผยความรู�สึก
ของตนเองกับผู�หญิงได� (Emotionally sensitive 
and Self-expressive with woman) 

ชอบคบหาสมาคมกับผู�ชายด�วยกัน (Prefers 
company of men ) 

ชอบการคบหาผู�หญิง (Prefers company of 
woman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
27 Marie Richmond-Abbott, Masculine and Feminine : Gender Roles Over 

the Life Cycle, p.8. 
28 Diane Barthel,“When Men Put on Appearances” in Men, Masculinity and 

the Media, ed. Steve Craig (Newbury Park: Sage, 1992), p.147 
29 Joseph Pleck, The Myth of Masculinity (Cambridge, Mass: MIT Press, 

1981), pp.131-134 In Marie Richmond-Abbott, 1992 : 9 
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มีความผูกพันธ2อย-างแน-นแฟ�นระหว-างผู�ชาย แต-
ไม-ได�เป1นเรื่องรักใคร- (Strong male bonds but 
no intimacy) 

มีความสัมพันธ2กับเพศหญิงในฐานะท่ีช-วยส-งเสริม
กัน (Heterosexual relationships as a 
source of support) 

การแต-งงานเป1นเรื่องท่ีจําเป1น ไม-ได�เกิดจากความ
รัก (Marriage as necessity, but no 
romantic) 

การแต-งงานเกิดจากความรัก (Romantic 
marriage) 

มีอํานาจเหนือกว-าผู�หญิง (Domination of 
woman) 

มีความเสมอภาค (Equal relationships) 

มีมาตรฐานการปฏิบัติทางเพศท่ีไม-เท-าเทียมกัน 
(Sexual double standard) 

มาตรฐานการปฏิบัติอย-างไม-เท-าเทียมกันลด
น�อยลง (Less of a double standard) 

มองผู�หญิงเป1นด�านดีและด�านเลวชัดเจน (Good 
girl / Bad girl) 

มองผู�หญิงในแง-ของปJจเจกบุคคลมากยิ่งข้ึน 
(Woman seen more as individuals) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรง 

2.1 ความหมายของความรุนแรง 

มีผู�รู �หลายท-านได�ให�ความหมายของคําว-า ความรุนแรง อาทิ เช-น ณฐนนท2 ทวีสิน 

(2542) ได�ให�ความหมายของความรุนแรงไว�ดังนี้ 

2.1.1 ความรุนแรงต-อร-างกาย หมายถึง การใช�กําลัง และ/หรืออุปกรณ2ใดๆ เป1

นอาวุธแล�ว มีผลทํา ให�ผู�ถูกกระทําบาดเจ็บต-อร-างกาย เช-น การตบ ผลัก ตี เตะ ต-อย เป1นต�นระดับ

ความรุนแรงแตกต-างกันออกไป  

2.1.2 ความรุนแรงต-อจิตใจ หมายถึง การกระทํา หรือละเว�นไม-กระทํา ทอดท้ิง 

เพิกเฉยไม-ดูแล ไม-ใส-ใจ ไม-ให�เกียรติ การทําร�ายจิตใจมีผลทําให�ผ� ู�ถูกกระทําได�รับความเสียใจ เสียสิทธิ

และเสรีภาพ เช-นการพูดจาดูถูก ด-าทอ เหยียดหยาม ปล-อยปละทอดท้ิง ปฏิเสธสิทธิท่ีพึงมีพึงได� 

 อรอนงค2 อินทรจิตร และ นรินทร2 กรินชัย (2542: 3) ได�ให�ความหมายของ

ความรุนแรงไว�ว-า ความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมและการกระทําใดท่ีเป1นการล-วงละเมิดสิทธิส-วน

บุคคลท้ังร-างกาย วาจา จิตใจ ทางเพศ โดยการบังคับ ขู-เข็ญ ทุบตี เตะต-อย ตลอดจนคุกคาม จํากัด 

และกีดกันสิทธิเสรีภาพท้ังในท่ีสาธารณะ และในการดําเนินชีวิตส-วนตัว ซ่ึงเป1นผลหรืออาจจะเป1นผล

ให�เกิดความทุกข2ทรมานท้ังทางร-างกายและจิตใจแก-ผู�ถูกกระทํา   
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บุญวดี เพชรรัตน2(2543:200) ได�ให�ความหมายของความรุนแรงไว�ว-า ความ

รุนแรง หมายถึง พฤติกรรมท่ีปลดปล-อยความโกรธ ความกลัว และ ภาวะหวาดหวั่น ไปยังบุคคลอ่ืน 

เช-น คนรอบข�าง หรือวัตถุสิ่งของด�วยขาดการยับยั้งชั่งใจ เป1นเหตุให�ผู � อ่ืนเดือดร�อนด�วยการทํา

อันตรายผู�อ่ืน ซ่ึงอาจเป1นอันตรายสาหัสจนถึงแก-ชีวิตได� 

อนุช อาภาภิรม (2543:11) ได�ให�ความหมายของความรุนแรงไว�ว-า ความ

รุนแรง หมายถึง การใช�กํา ลังคุกคาม หรือทํา ร�าย เพ่ือควบคุมหรือครอบครองบุคคลหรือทรัพย2สิน 

Stuart (1981: 3) ได�ให�ความหมายของความรุนแรงไว�ว-า ความรุนแรง 

หมายถึง การกระทําใด ๆ ท่ีเป1นการใช�กําลังและเจตนาประทุษร�าย ทําให�เสียหาย ทําลายหรือข-มขู-  

Corsini (1999: 1052) ได�ให�ความหมายของความรุนแรงไว�ดังนี้  

- ความรุนแรง หมายถึง การแสดงความเกลียดชัง ความเป1นปรปJกษ2 และดุ 

ด-าว-ากล-าวตลอดจนใช�กําลังทางกายโดยตรงต-อบุคคลหรือทรัพย2สิน  

- ความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมท่ีทําอันตรายต-อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย

ปราศจากความเกลียดชัง ความเป1นปรปJกษ2 หรือดุด-าว-ากล-าวต-อสิ่งนั้น  

จากความหมายของความรุนแรงดังกล-าวข�างต�นได�ว-าความรุนแรงหมายถึง

การกระทําใด ๆ ท่ีเป1นการล-วงละเมิดสิทธิส-วนบุคคลท้ังทางร-างกาย และจิตใจ ซ่ึงเป1นผลหรือ

อาจจะเป1นผลให�เกิดความทุกข2ทรมานท้ังทางร-างกายและจิตใจของผู�ถูกกระทํา ซ่ึงแบ-งออกเป1นความ

รุนแรงต-อร-างกาย หมายถึงการใช�กําลัง และหรืออุปกรณ2ใด ๆ เป1นอาวุธคุกคามหรือทําร�าย ขว�างปา 

ทุ-มของใส- ผลัก กระชาก เขย-า ใช�มือฟาด ตบ ทุบตี เตะต-อย และใช�มีดหรือป�นเข�าทําร�าย ส-งผลให�ผู�

ถูกกระทํา ได�รับบาดเจ็บต-อร-างกายหรืออาจจะถึงแก-ชีวิตความรุนแรงต-อจิตใจ หมายถึงการกระทํา 

ใดๆ ซ่ึงมีผลทําให�ผู�ถูกกระทํา ได�รับความเสียใจ หวาดกลัวหรือตกใจ เสียสิทธิและเสรีภาพ เช-น การ

พูดจาดูถูก ด-าทอ ข-มขู- ตะคอกใส- มองด�วยความเหยียดหยามไม-ให�เกียรติ ตลอดจนจํากัดและกีดกัน

สิทธิเสรีภาพท้ังในท่ีสาธารณะและในการดําเนินชีวิตส-วนตัว เป1นต�น 

สรุปจากการศึกษาเก่ียวกับปJญหาความรุนแรง นิยามความหมายของความรุนแรง

เพ่ือท่ีจะได�กําหนดขอบเขตของประเภทความรุนแรงท่ีจะศึกษาและวิเคราะห2ตามหลักการวิจัยองค2

การอนามัยโลก (WHO, 1995) ได�นิยามความรุนแรงไว�ว-า ความรุนแรง หมายถึง การจงใจใช�กําลัง

หรืออํานาจทางกายเพ่ือข-มขู-หรือกระทําต-อตนเองต-อผู�อ่ืน ต-อกลุ-มบุคคลหรือชุมชนซ่ึงมีผลทําให�เกิด

หรือมีแนวโน�มท่ีจะมีผลให�เกิดการบาดเจ็บ ตาย หรือเป1นอันตรายต-อจิตใจ หรือเป1นการยับยั้งการ
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เจริญงอกงามหรือการกีดก้ันหรือป"ดก้ัน ทําให�สูญเสียสิทธิบางประการ และขาดการได�รับในสิ่งท่ี

สมควรจะได�รับจากคํานิยามดังกล-าว จะเห็นได�ว-าความรุนแรงในความหมายท่ีบัญญัติโดยองค2การ

อนามัยโลกนั้นจะเก่ียวข�องกับคําว-าความต้ังใจหรือจงใจของผู�กระทําความรุนแรง ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนอาจ

ไม-สัมพันธ2กันกับเหตุ ดังนั้นความรุนแรงในท่ีนี้จึงไม-ได�หมายรวมถึงการบาดเจ็บหรืออันตรายท่ีเกิดข้ึน

จากอุบั ติ เหตุหรือความไม - ต้ั งใจนอกจากนี้  คํานิยามยัง เ ก่ียวข �องกับคําว -า  การใช � อํานาจ 

นอกเหนือไปจาก การใช�กําลังทางกาย เพ่ือกระทําต-อผู�อ่ืน ทําให�ความหมายของคําว-าความรุนแรงมี

ขอบเขตกว�างข้ึน และเห็นภาพการกระทําท่ีชัดเจนข้ึน ครอบคลุมถึงผลของการกระทําท่ีเกิดจากความ

สัมพันธ2เชิงอํานาจ รวมท้ังการคุกคามหรือการข-มขู-ด�วย การใช�อํานาจยังรวมถึงการละเว�นไม-ปฏิบัติ

หรือการปล-อยปละละเลยไม-ปฏิบัติ ยังผลทําให�เกิดความรุนแรงอย-างเห็นได�ชัดจากการกระทํานั้น 

ดังนั้น การใช�อํานาจหรือการใช�กําลังทางกาย จึงควรรวมถึงการละเว�นไม-กระทําหรือการกระทําทุก

ประเภทท่ีก-อให�เกิดผลเสีย ท้ังต-อร-างกาย จิตใจ และเพศ ของผู�อ่ืน รวมท้ังการฆ-าตัวตาย และการทํา 

ร�ายตนเองในรูปแบบต-าง ๆ สําหรับผลท่ีเกิดจากความรุนแรงท่ีระบุไว�ในคํานิยามนี้ ได�ครอบคลุมท้ัง

อันตรายต-อจิตใจและทําให�เกิดการพัฒนาไปในทางท่ีไม-ดี การบาดเจ็บและการตาย สะท�อนให�เห็นถึง

ความสนใจในผลต-อสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนท่ีเกิดจากความรุนแรงใน

รูปแบบท่ีกว�างข้ึนกล-าวคือ ไม-ใช-ผลเฉพาะท่ีก-อให�เกิดการบาดเจ็บหรือตายเท-านั้น แต-รวมท้ังภาระ

ทางด�านสุขภาพอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนทันทีหรือเกิดข้ึนภายหลังและคงอยู-ไปเป1นเวลานานนับป� หลังจาก

การถูกกระทําความรุนแรงครั้งแรก  

 

2.2 ประเภทความรุนแรง (Typology of Violence) 

องค2การอนามัยโลก (WHO, 1997) ได�แบ-งประเภทของความรุนแรงไว�ในเบื้อง       

ต�นเป1น 3 กลุ-มใหญ-ๆ ดังนี้ 

2.2.1 ความรุนแรงต-อตนเอง (Self-directed Violence) หมายถึง ลักษณะความ

รุนแรงท่ีเกิดข้ึน จากบุคคลกระทําต-อตนเอง ความรุนแรงกลุ-มนี้ยังสามารถแบ-งย-อยเป1น 2 ประเภทท่ี

เฉพาะเจาะจงได� ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการฆ-าตัวตาย ซ่ึงรวมท้ังความคิดฆ-าตัวตาย ความพยายามฆ-าตัว

ตายและ การฆ-าตัวตายโดยสมบูรณ2 
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2) พฤติกรรมการทําร�ายตนเอง หมายถึงการกระทําให�ตนเองบาดเจ็บ และ

พฤติกรรมทําร�ายตนเองอ่ืนๆ ท่ีมุ-งร�ายตอตนเองหรือทาให�ตนเองอยู-ในภาวะเสี่ยงอันตราย แต-ไม-         

จําเป1นต�องมีผลถึงเสียชีวิต 

 

2.2.2 ความรุนแรงระหว-างบุคคล (Interpersonal Violence) หมายถึง ความ

รุนแรงท่ีกระทําโดย บุคคลอ่ืนหรือกลุ-มบุคคลอ่ืนความรุนแรงกลุ-มสามารถแบ-งย-อยเป1น 2 ประเภทท่ี

เฉพาะเจาะจง ดังนี้  

1) ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว-างสมาชิกใน

ครอบครัว คู-สมรสท่ีไม-จําเป1นต�องเกิดข้ึนเฉพาะภายในบ�านเท-านั้น ได�แก- ความรุนแรงต-อเด็ก (Child 

abuse) ความรุนแรงระหว-างสามีภรรยา (Intimate partner violence) และความรุนแรงต-อผู�สูงอายุ 

(Elder abuse)  

2 )  ความรุนแรงในชุมชน หมาย ถึง  ความรุนแรง ท่ี เ กิด ข้ึนระหว - า ง

บุคคลภายนอกบ�าน ท่ีคุ�นเคยกัน หรือเกิดจากบุคคลท่ีรู�จักกันโดยไม-มีความสัมพันธ2ต-อกัน หรือเก่ียว

ดองเป1นญาติพ่ีน�องกันหรือคนแปลกหน�าได�แก- ความรุนแรงท่ีเกิดจากการร-วมกระทําผิดต้ังแต- 2 คน

ข้ึนไป (Gang violence) การใช�ความรุนแรงทางเพศ การข-มขืนโดยคนแปลกหน�า (Stranger rape 

and sexual assault) การใช�ความรุนแรงแบบสุ-มกระทําต-อใครก็ได� (Random acts of violence) 

การใช�ความรุนแรงทางกายระหว-างวัยรุ-น (Physical assaults between youths) ความรุนแรงท่ี

เกิดข้ึนในคู-รัก (Dating violence)และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีหรือสถาบันต-าง ๆ ได�แก- ความ

รุนแรงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ในท่ีทํางานหรือโรงงาน ได �แก -  การลวนลามทางเพศ (Sexual 

harassment) และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสถานพยาบาลคนชรา ได�แก- การทอดท้ิงไม-ดูแลและการ

ทุบตี 

2.2.3 ความรุนแรงระหว-างกลุ-ม (Collective Violence) หมายถึง ความรุนแรงท่ี

กระทําโดย กลุ-มบุคคลกลุ-มใหญ- เป1นความรุนแรงท่ีเกิดจากรัฐหรือประเทศ ซ่ึงอาจเป1นการใช�ความ

รุนแรงโดยแอบแฝงอยู-ในรูปแบบของการใช�กฎเกณฑ2ทางสังคมเป1นเครื่องมือในการก-อให�เกิดผลเสียต-

อบุคคลและความไม-เท-าเทียมกันหรือเลือกปฏิบัติระหว-างเพศ เป1นต�น ซ่ึงความรุนแรงกลุ-มนี้สามารถ

แบ-งย-อยออกเป1น 3ประเภท ดังนี้  

   ส
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1) ความรุนแรงทางสังคม หมายถึง การใช�ความรุนแรงในประเด็นปJญหาทาง

สังคม ได�แก-การกระทําอาชญากรรมการใช�ความรุนแรงท่ีเกิดจากความเกลียดชัง เหยียดผิว หรือ

เหยียดเชื้อชาติกลุ-มชน (Hate crimes) การกระทําของผู�ก-อการร�าย (Terrorist acts) หรือการใช�

ความรุนแรงโดย กลุ-มประท�วง (Mob violence)  

2) ความรุนแรงทางการเมือง หมายถึง การใช�ความรุนแรงท่ีเกิดจากสงคราม

ความขัดแย�งและการใช�ความรุนแรงของรัฐ หรือความรุนแรงท่ีเกิดจากคนกลุ-มใหญ- ได�แก- การข-มขืน

ระหว-างสงคราม และการใช�ความรุนแรงท่ีมีผลต-อร-างกายและจิตใจในกิจการของสงครามเช-น การ

ทรมานเชลยทางการเมือง เป1นต�น 

3) ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใช�ความรุนแรงโดยกลุ -มคน              

กลุ-มใหญ-ท่ีหวังผลทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกิจกรรมท่ีก-อให�เกิดการล�มเหลวทางเศรษฐกิจ การโจมตีทาง

เศรษฐกิจ ก-อให�เกิดผลลบด�านเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ�อม การปฏิบัติไม-ใช-บริการท่ีจําเป1น การ

กระทําท่ีก-อให�เกิดการแตกแยกทางเศรษฐกิจ มูลเหตุจูงใจให�เกิดการใช�ความรุนแรงในกลุ-มนี้ อาจเกิด

จากแรงจูงใจเพียงประเด็นเดียวหรือหลาย ๆ ประเด็นร-วมกันก็ได�  

นอกจากนั้นจากความหมายความรุนแรงท่ีเก่ียวกับคําว-าความต้ังใจและจงใจน

นั้น มีลักษณะสําคัญท่ีใช�เป1นหลักเกณฑ2ในการพิจารณาหรือความรุนแรงได�ดังนี้ 

1) ความรุนแรงท่ีเกิดจากความจงใจกระทํานั้น ไม-จําเป1นต�องจงใจก-อให�เกิดผล

เสียหาย กล-าวคือ ผลของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอาจไม-เท-าเทียมกันกับพฤติกรรมท่ีจงใจกระทํา             

ผู�กระทําความรุนแรงอาจจงใจกระทําพฤติกรรมท่ีก-อให�เกิดผลเสียหรือแนวโน�มสูงท่ีจะก-อให�เกิดผล

เสียด�านสุขภาพต-อผู�ถูกกระทํา แต-ผู�กระทําอาจไม-รับรู�ถึงผลของการกระทําของตน เช-น กรณีของวัย        

รุ-นยกพวกตีกัน เป1นความรุนแรงท่ีเกิดจากความต้ังใจไม-ว-าจะเป1นการยุติปJญหาโดยใช�กําลัง ใช�อาวุธ 

กระทําต-อร-างกายหรือไม-ก็ตามดูประหนึ่งว-าต้ังใจกระทําพฤติกรรมท่ีจะก-อให�เกิดการบาดเจ็บล�มตาย 

ท้ังๆ ท่ีเจตนานั้นอาจไม-ได�ต�องการให�เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือตายก็ได� หรือในกรณีท่ีพ-อแม-จับเด็ก

ทารกท่ีร�องไห�โยเยเขย-าให�หยุดร�องโดยความต้ังใจ แต-ผลทําให�เกิดการบาดเจ็บทางสมองได�โดยไม-

ต้ังใจ และเป1นตัวอย-างท่ีแสดงให�เห็นถึงการต้ังใจจงใจใช�ความรุนแรง โดยไม-ได�ต้ังใจให�ผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การใช�ความรุนแรงนั้นถึงกับบาดเจ็บหรือตาย  

2) การแยกแยะความจงใจ หรือต้ังใจกระทําความรุนแรง สามารถพิจารณาบน

พ้ืนฐานของความต้ังใจกระทําให�บาดเจ็บกับความต้ังใจท่ีจะกระทําความรุนแรง ซ่ึงความรุนแรงใน
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ความหมายท่ีนิยามโดย Walters and Parke (1964) นั้น เป1นความหมายท่ีกําหนดโดยวัฒนธรรม   

กล-าวคือ การจะตัดสินว-าจงใจกระทํา การคาดการณ2วางแผนไว�ล-วงหน�าหรือการบาดเจ็บ และผลของ

ความรุนแรงอ่ืนๆ ท่ีตามมา อาจถูกกําหนดโดยหรือเป1นส-วนหนึ่งของวัฒนธรรม ผู�กระทําความรุนแรง

บางสังคมอาจต้ังใจกระทําอันตราย แต-โดยพ้ืนฐานวัฒนธรรมของสังคมนั้นไม-ได�มองการกระทําดัง         

กล-าวนั้นว-าเป1นการใช�ความรุนแรง เช-นการตัดหรือขลิบอวัยวะเพศหญิง หรือการลงโทษโดยทุบตีต-อ        

ร-างกายของเด็กการกระทําความรุนแรงนี้ถูกมองว-าเป1นการสั่งสอนหรือพิธีกรรมให�หลุดพ�นจากบาป 

มากกว-าการรับรู�ว-าเป1นการใช�ความรุนแรง การให�คํานิยามขององค2การอนามัยโลกเก่ียวกับความ

รุนแรงได�ครอบคลุมถึงผลท่ีเกิดข้ึนต-อสุขภาพของผู�ถูกกระทําโดยไม-คํานึงถึงการรับรู�และความเชื่อทาง

วัฒนธรรมต-อความรุนแรงนั้น ๆ  

3) การจงใจกระทําความรุนแรง ข้ึนอยู-กับระดับของความต้ังใจ ผู�กระทําความ

รุนแรงบางคนต้ังใจทําให�เกิดการบาดเจ็บและจงใจท่ีจะใช�ความรุนแรง แต-ไม-ได�ต�องการให�เกิดผล

ขนาดเท-าท่ีตนกระทํา เช-น บุคคลท่ีพยายามจะฆ-าตัวตาย ไม-ได�ต�องการท่ีจะตายจริง แต-ต�องการเรียก    

ร�องความสนใจช-วยเหลือจากผู�อ่ืน ในการนิยามความรุนแรงขององค2การอนามัยโลกนั้น มุ-งดูท่ีผลรับ

ของการกระทําเกิดจากเจตนาท่ีจะทําร�ายโดยไม-คํานึงถึงความต้ังใจกระทําและผลของสุขภาพท่ีเกิดข้ึน

จากนั้นว-าสอดคล�องกันหรือไม-  

โดยสรุป ความรุนแรงตามความหมายท่ีบัญญัติโดยองค2การอนามัยโลกนั้น          

เน�นท่ีเจตนาความต้ังใจหรือจงใจกระทําของบุคคล หรือกลุ -มบุคคลต-อท้ังตนเอง บุคคลอ่ืน หรือ           

กลุ-มบุคคลอ่ืน ท้ังท่ีเกิดข้ึนในบ�าน ในท่ีทํางาน ในชุมชน สถาบันต-าง ๆ ในสังคม ไม-ว-าจะกระทํา            

ต-อเพศหรือวัยใด ท่ีมีผลต-อการบาดเจ็บท้ังทางด�านร-างกาย จิตใจ และทางเพศ รวมท้ังการกีดกัน            

ป"ดก้ันสิทธิของบุคคลในด�านต-าง ๆ ซ่ึงคําจํากัดความของความรุนแรง ตลอดจนประเภทของความ

รุนแรงท่ีสามารถใช�เป1นแนวคิดในการศึกษาและเข�าใจถึงรูปแบบของความรุนแรงต-อบุคคล ครอบครัว 

และชุมชนท่ีเกิดข้ึนในทุกแห-งท่ัวโลกในแต-ละวัน 

 

2.3 ลักษณะของความรุนแรง 

Galtung (อ�างถึงใน ชลิดาภรณ2, 2545: 144-148) ได�เสนอแนวความคิดท่ีแบ-ง   

ความรุนแรงออกเป1น 3 ประเภท ดังนี้ คือ  

   ส
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2.3.1 ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เป1นปรากฏการณ2ท่ีเห็นได�ชัดเจน

และคนท่ัวไปน-าจะเห็นพ�องต�องกันว-าเป1นความรุนแรง เพราะมีร-องรอยปรากฏให�เห็นบนร-างกายของ

มนุษย2ในรูปของบาดแผล เลือดเนื้อและการสูญเสียชีวิต รวมท้ังความเสียหายต-อวัตถุและทรัพย2สิน

ของผู�คน การทําทารุณกรรมและการทํา ร�ายร-างกายด�วยวิธีการต-าง ๆ หรือการฆ-าฟJนกันของผู�คน

จึงเป1นเรื่องของความรุนแรงทางตรงท่ีเห็นได�ง-ายและชัดเจนท่ีสุด และการกระทํา ท่ีอาจจะไม-ได�ทํา ให�

เกิดการบาดเจ็บทางร-างกาย หรือการสูญเสียชีวิตในทันที แต-กระทบต-อความต�องการพ้ืนฐานของ

มนุษย2 การป"ดล�อมดินแดนหรือการห�ามการติดต-อทางด�านการค�า และการแลกเปลี่ยนสินค�าระหว-าง

ประเทศส-งผลกระทบต-อความเป1นอยู-ของคนในประเทศหรือบริเวณท่ีถูกป"ดล�อมเพราะการขาดแคลน

สินค�าอุปโภคบริโภค ทํา ให�เกิดสภาพการขาดอาหารและปJญหาด�านสาธารณสุขอ่ืน ๆตามมา การ

บังคับยัดเยียดกล-อมเกลาปลูกฝJงระบบความเชื่อความหมายและวิถีชีวิตท่ีเฉพาะเจาะจงต-อกลุ-มคนท่ีมี

วัฒนธรรมย-อยต-างไปโดยกลุ-มทีเป1นวัฒนธรรมหลักส-งผลต-อความต�องการท่ีจะ ดํารง อัตลักษณ2ท่ี

แตกต-างออกไปของคนในกลุ-มวัฒนธรรมย-อยก็นับว-าเป1นความรุนแรงทางตรงเช-นกัน 

2.3.2 ความรุนแรงเชิงโครงสร�าง (Structural Violence) หมายถึง โครงสร�างท่ีทํา

ให�เกิดความ ได�เปรียบเสียเปรียบระหว-างคนท่ีมีตําแหน-งแห-งท่ีแตกต-างกันในโครงสร�างนั้น ผู �ท่ีมี

อํานาจมากกว-าเอารัดเอาเปรียบผู �ท่ีมีอํานาจน�อยกว-าในกระบวนการปฏิสัมพันธ2และแลกเปลี่ยน         

ระหว-างกันความ ไม-เท-าเทียมในการแลกเปลี่ยนกระทบความอยู -รอดและความเป1นอยู -ของผู � ท่ี

เสียเปรียบในโครงสร�าง ทํา ให�คนเหล-านี้ต�องทนทุกข2ทรมานจากความยากจนแร�นแค�น ความอดอยาก

ขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรคและบริการด�านสุขภาพท่ีจํา เป1น ความขาดแคลนเช-นนี้กระทบกับ

ความอยู-ดีมีสุขของ ผู�ท่ีเป1นฝ4ายเสียเปรียบในโครงสร�าง ปJญหาเหล-านี้มักจะถูกมองว-าเป1นเรื่องของ

ความยากจนอันเป1น ผลมาจากความด�อยพัฒนาท่ีแก�ไขได�โดยกระบวนพัฒนาหรือทํา ให�ทันสมัย ท้ังท่ี

สภาพความอดอยากแร�นแค�นท่ีเป1นอยู-นั้นเป1นส-วนหนึ่งของโครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมอย-างท่ี

เป1นอยู- และจะดํารงอยู-ต-อไปถ�าโครงสร�างยังคงมีลักษณะท่ีเอ้ือต-อคนบางกลุ-ม และทํา ให�คนบาง         

กลุ-มเสียเปรียบอยู-เช-นเดิม นอกจากผลกระทบทางร-างกายแล�ว ความรุนแรงเชิงโครงสร�างยังมีผล            

ต-อจิตใจและจิตวิญญาณของผู�คนในสังคมผ-านกระบวนการควบคุมการพัฒนาสํานึกร-วมและการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุ-มคนท่ีเป1นฝ4ายเสียเปรียบในโครงสร�างท่ีเป1นอยู- กระบวนการ 

ดังกล-าวมักจะอยู-ในรูปของการจํากัดการรับรู �ข�อมูลข-าวสารเก่ียวกับความเป1นไปในสังคมและการ

ผลักกลุ-ม ท่ีมีอํานาจน�อยไปอยู-ท่ีชายขอบของสังคม ทําให�ปJญหาและเรื่องราวของคนเหล-านี้กลาย         
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เป1นเรื่องเล็กๆ ท่ีไม-มีความสําคัญ ทําให�คนในสังคมมองไม-เห็นสภาพของการกดข่ีเอารัดเอาเปรียบท่ี 

เป1นอยู- กระบวนการเหล-านี้เป1นเครื่องมือหลักในการควบคุมคนในสังคมให�อยู-ในตําแหน-งแห-งท่ีของ

ตน โดยไม-ต้ังคําถามหรือท�าทายโครงสร�างเชิงอํานาจท่ีมีความไม-เท-าเทียมและการกดข่ีฝJงตัวอยู-ภาพ

ของความรุนแรงเชิงโครงสร�างลักษณะนี้มักจะถูกใช�เพ่ืออธิบายทวิลักษณะในสังคมไทยท่ีปรากฏ ใน

ความแตกต-างระหว-างคนจนคนรวย หรือระหว-างเมืองกับชนบท และโครงสร�างทางสังคมมิติอ่ืนๆ เช-น 

ศาสนา วัฒนธรรม และเพศสภาพ เป1นต�นการแบ-งสรรบทบาทหน�าท่ีของคนในสังคม เช-น ระหว-าง

ชายหญิง ถูกมองว-าเป1นไปโดยสอดคล�องกับลักษณะทางชีวภาพของคน คําอธิบายเช-นนี้ ทําให�คนใน

สังคมมองไม-เห็นการเอารัดเอาเปรียบ หรือความรุนแรงเชิงโครงสร�างหลายรูปแบบ ผู�คนในสังคมดูจะ

เลือกมองเห็นหรือจัดว-าปรากฏการณ2หรือการกระทํา บางประเภทเป1นความรุนแรงและมองข�ามหรือ 

มองไม-เห็นความรุนแรงอีกหลายประเภท 

2.3.3 ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) คือ ระบบความเชื่อ 

ความหมายของสังคมมีคํา อธิบายท่ีทํา ให�เอารัดเอาเปรียบ รวมท้ังการทํา ร�ายร-างกาย และจิตใจ

ระหว-างคนในสังคมกลายเป1นเรื่องท่ียอมรับได�หรือต�องยอมรับ วัฒนธรรมในฐานะท่ีเป1นกรอบ

ความหมายท่ีคนใช�ในการทํา ความเข�าใจตนเองและชีวิตทางสังคม มีแง-มุมท่ีให�ความชอบธรรมกับ

ความรุนแรงหลายรูปแบบ ทํา ให�ปรากฏการณ2ท่ีเป1นความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครง 

สร�างกลายเป1นเรื่องท่ียอมรับได�หรือเป1นเรื่องถูกต�อง หลายสิ่งหลายอย-างท่ีทํา ให�เกิดความทุกข2ยาก

ทางกายและทางใจให�กับคนในสังคมจึงไม-ถูกจัดหรือมองเห็นเป1นความรุนแรง เช-น การชกมวย ใน

ความเข�าใจของคนท่ัวไปการท่ีคนสองคนต-อสู�กันบนสังเวียน เช-นนี้ไม-นับว-าเป1นความรุนแรง แต-      

เป1นกีฬาท่ีเป1นท่ียอมรับและมีผู�สนใจติดตามมากมาย และคนในสังคมก็นั่งดูการต-อสู�ของนักมวยท่ี

บางครั้งก็ทําให�บาดเจ็บสาหัสได�อย-างสนุกสนานและภาคภูมิใจ ในหลายกรณีท่ีนักมวยของประเทศตน

ได�ชัยชนะเป1นต�นจะเห็นได�ว-าความรุนแรงทางตรงถูกหล-อเลี้ยงอยู-ด�วยความรุนแรงเชิงโครงสร�างและ

ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม  

 

2.4 ปJจจัยท่ีมีผลต-อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง 

Remschmidt (1993: 35-40) (อ�างถึงใน ชลิดาภรณ2, 2545: 123-125) ได�กล-าว

ถึงปJจจัยท่ีมีผลต-อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงดังนี้  
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2.4.1 ปJจจัยด�านกรรมพันธุ2และร-างกาย ได�แก- กรรมพันธุ2และสภาพแรกเกิด ผลจาก

ระบบประสาท และระบบต-อมไร�ท-อ  

2.4.2 Cognitive deficit ในระยะหลังได�มีการศึกษาพฤติกรรมรุนแรงในแง- 

Cognitive มากข้ึน และพบว-ามีความสัมพันธ2ระหว-างการเกิดพฤติกรรมรุนแรงกับความผิดปกติของ

ระบบประสาท (neuropsychological impairment) ความผิดปกติของการทํา งานของสมอง            

เป1นเพียงสาเหตุหนึ่งของ Cognitive deficit ท่ีมีความสัมพันธ2กับพฤติกรรมรุนแรงดังนี้  

 1) เด็กท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงมักพบมีความจํากัดในการแสดงออกทางภาษา  

2) ความบกพร-องเฉพาะด�านของ cognitive เช-น dyslexia, perception-

impairment, language developmental disorder มีความสัมพันธ2กับการเกิดพฤติกรรมรุนแรง  

3) พฤติกรรมรุนแรงและก�าวร�าว เกิดในเด็กท่ีมีสติปJญญาตํ่ากว-าในเด็กท่ีมี

สติปJญญาสูงการมี cognitive deficit มีผลลบ 2 ประการ คือ 

- มีการประเมินสถานการณ2รอบตัวผิดไปจากความเป1นจริง อาจประเมิน

สิ่งเร�ามากข้ึนหรือน�อยลง 

- มีแนวโน�มรู�สึกว-าสิ่งแวดล�อมมีปฏิกิริยาทางลบต-อตนเอง จากผลลบนี้

ทําให�ความรู�สึกมีคุณค-าในตัวเองลดลง ทําให�ปรับตัวด�วยการใช�ความรุนแรง 

3. ปJจจัยด�านบุคลิกภาพและ จิตพยาธิสภาพ   

2.4.3 ปJจจัยด�านพัฒนาการและอายุ ได�แก- พัฒนาการด�านจิตสังคมและความ

ผิดปกติทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ-น  

2.4.5 เพศ 

2.5.6 สุราและสารเสพติด 

2.5.7 ปJจจัยด�านจิตสังคม ได�แก- ปฏิสัมพันธ2ท่ีมีต-อกันและการส-งเสริม ลักษณะและ

พฤติกรรมของผู�ถูกกระทํารุนแรง อิทธิพลจากการเลี้ยงดูในครอบครัว อิทธิพลจากสังคมในโรงเรียน

อิทธิพลจากกลุ-ม การส-งเสริมการใช�ความรุนแรงในสังคม สภาวะแวดล�อมประจํา วันท่ีพบเห็นการใช�

ความรุนแรง ผลกระทบการสื่อต-างๆ และการขาดการควบคุมในสังคมปJจจัยด�านสังคมนับว-ามีบทบาท 

สําคัญในการเกิดพฤติกรรมรุนแรง เพราะในการพิจารณาพฤติกรรมรุนแรงไม-สามารถมองเฉพาะ

ผลลัพธ2ของการเกิดพฤติกรรม หรือให�การดูแลรักษาเฉพาะพฤติกรรม 
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1) เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ ตกตํ่า มีอัตราการเกิด

พฤติกรรมก�าวร�าวสูงกว-าเด็กในครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากเด็กกลุ-มแรกถูกลงโทษ

ทางร-างกายบ-อยกว-า ได�รับผลกระทบจากสื่อต-าง ๆ ในทางลบมากกว-า และมีโอกาสสูงท่ีจะเข�า            

กลุ-มเด็กท่ีมีปJญหาอันธพาล  

2) ครอบครัวเป1นจุดหนึ่งท่ีทํา ให�พฤติกรรมรุนแรงมีเพ่ิมข้ึน ลักษณะ

ครอบครัวท่ีกระตุ�นให�เกิดพฤติกรรมรุนแรง ได�แก- มีการใช�ความรุนแรงในครอบครัว เด็กมีลักษณะ          

บางอย-างท่ีกระตุ�นให�ถูกทารุณ เช-น พิการ อัปลักษณ2 อยู-ไม-นิ่ง หรือครอบครัวท่ีพ-อแม-ป4วยทางจิต ติด

สุราและครอบครัวท่ีเลี้ยงดูเด็กอย-างเข�มงวด มีการลงโทษรุนแรง  

Bandura และ Walters (อ�างถึงใน Remschmidt, 1993) ได�กล-าวถึง

พฤติกรรมของบิดามารดาท่ีทํา ให�เด็กมีพฤติกรรมรุนแรง ได�แก- ลงโทษถ�าเด็กไม-สู�คนอ่ืน ยุยงชักจูงให�

เด็กต-อสู�มองคนท่ีไม-สู�คนอ่ืนว-าอ-อนแอ เช-น ไม-เป1นลูกผู�ชาย และเพิกเฉยต-อพฤติกรรมรุนแรงของเด็ก

โดยไม-แก�ไข ครอบครัวดังกล-าวคือ ท่ีมาของการเกิดพฤติกรรมรุนแรงอยู-เรื่อย ๆ และแสดงให�เห็น

การถ-ายทอดพฤติกรรมรุนแรงภายในครอบครัวจากรุ-นหนึ่ง ไปยังอีกรุ-นหนึ่ง  

3) ผลกระทบจากสื่อต-าง ๆ การพบเห็นความก�าวร�าวรุนแรงจากสื่อต-าง ๆ มี

ผลกระทบคือกระตุ�นให�อยากแสดงพฤติกรรมก�าวร�าว หรือยอมรับว-าพฤติกรรมก�าวร�าวเป1นเรื่องปกติ

ธรรมดาในชีวิตประจํา วัน พบว-าการกระทํา ผิดของวัยรุ-นส-วนหนึ่งเป1นการตามแบบอย-างท่ีเห็นในโทร

ทัศน2 Huesmann และคณะ (อ�างถึงใน ชลิดาภรณ2, 2545: 164-166) ได�ให�ข�อเสนอผลกระทบจาก

สื่อต-างๆ ว-า ภาพความรุนแรงกระตุ�นให�เกิดแรงจูงใจอยากท่ีจะทํา ตามแบบ ความอยากมีมากข้ึนเม่ือ

ได�เห็นซ้ํา ๆ และเกิดการหาเหตุผลสนับสนุน หรือเกิดการยอมรับว-าความรุนแรงเป1นทางเลือกหนึ่งใน

การแก�ปJญหา 

4) การพัฒนาพฤติกรรมรุนแรงในกลุ-มเด็ก ด�วยการแสดงความรุนแรงต-อเด็ก

เป1นผลจากการตามแบบอย-างและในขณะเดียวกันก็กระตุ�นความรู�สึกก�าวร�าว ร-วมกับการเห็นการใช�

ความรุนแรงในผู�ใหญ-  

5) การเผชิญกับสถานการณ2ท่ีกดดันกระตุ�นให�เกิดพฤติกรรมรุนแรงเพ่ิมข้ึนได� 

พบว-าเด็กท่ีเคยผ-านประสบการณ2ท่ีกดดันต-อจิตใจ มีโอกาสเกิดพฤติกรรมรุนแรงเม่ือโตข้ึนปJจจัยต-อไป

นี้ ถือว-ามีความกดดันต-อจิตใจ เม่ือเกิดก-อนอายุ 16 ป� ได�แก-แยกจากพ-อแม-ต้ังแต-แรกเกิดถูกส-ง             

เข�าสถานสงเคราะห2 ได�รับการเลี้ยงดูในสถานท่ีต-างกันมากกว-า 3 แห-ง พ-อแม-หย-าร�าง แยกทางกัน 
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และถูกออกจากโรงเรียน อย-างไรก็ตามปJจจัยเหล-านี้ไม-ได�เฉพาะเจาะจงสํา หรับการเกิดพฤติกรรม

รุนแรงแต- มีผลร-วมกับปJจจัยอ่ืน และทํา ให�เด็กมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดพฤติกรรมรุนแรงภายหลัง  

6) ผลกระทบจากเหตุการณ2ต-าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ2กับการเกิดพฤติกรรม

รุนแรงได�แก- อยู-ในสภาพแวดล�อมท่ีเข�มงวดมาก ขาดแคลนด�านวัตถุ อยู-ในสถานการณ2ท่ีมีความเครียด

สูงอยู-ในภาพแวดล�อมท่ีมีการแข-งขันกันโดยขาดความเห็นอกเห็นใจ และถูกปฏิเสธหรือไม-ยอมรับจาก

บุคคลรอบข�าง 

เม่ือพิจารณาโดยรวมแล�วการท่ียังคงมีพฤติกรรมรุนแรงในสังคมอยู -อย-าง            

ต-อเนื่องนั้น มีความสัมพัน2กับปJจจัย 3 ประการ คือ (Remschmidt, 1993) 

- การถ-ายทอดพฤติกรรมรุนแรงภายในครอบครัว พฤติกรรมรุนแรงมีการ        

ถ-ายทอดในครอบครัว พ-อแม-ท่ีกระทํารุนแรงกับเด็กมักมีประวัติในวัยเด็กท่ีถูกกระทํารุนแรงเช-น         

เดียวกนท้ังทางร-างกายและทางเพศ 

- การพัฒนาพฤติกรรมรุนแรงในบุคคล ประสบการณ2ชีวิตในแต-ละช-วงวัย

ของบุคคลส-งผลต-อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในช-วงต-อมา ดังตัวอย-าง เด็กอายุ 14 ป� ฆ-าเด็กอายุ 8 ป�

และ 10 ป�หลังกระทํา การทารุณทางเพศต-อเด็กท้ังสอง เด็กคนนี้มีประวัติถูกส-งเข�าสถานสถาน             

สงเคราะห2เนื่องจาก มีลักษณะอยู -ไม-นิ่ง วุ -นวาย ซ่ึงพ-อแม-เด็กไม-สามารถดูแลได� ขณะอยู-ในบ�าน              

สงเคราะห2เด็กถูกทารุณทางเพศจากเด็กท่ีโตกว-า 

- การเกิดพฤติกรรมรุนแรงท่ีขยายวงกว�างในสังคมในช-วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

การเพ่ิมข้ึนของพฤติกรรมก�าวร�าวของเด็กวัยรุ -นในสังคมปJจจุบัน ความก�าวร�าวมีต�นกําเนิดจาก

ความคิดการเห็นพฤติกรรมก�าวร�าวในชีวิตประจํา วัน เห็นภาพความรุนแรงจากสื่อต-าง ๆ ทุกวันนําไป

สู-การยอมรับเอาความรุนแรงเข�ามาเป1นทางเลือกในการแก�ปJญหา นอกจากนั้นการใช�ความรุนแรงใน

การแก�ปJญหายังเป1นผลพวงจากความกดดันของกลุ -มด�วย เวลารวมกลุ -มกันคนเรารู �สึกว-าตัวเอง        

เข�มแข็งข้ึนอีกปJจจัยหนึ่งท่ีสัมพันธ2กับพฤติกรรมรุนแรงของวัยรุ-นอย-างชัดเจน คือ การใช�ยาและสาร

ออกฤทธิ์ต-อจิตประสาท ร�อยละ 50 ของการกระทํา ผิดในวัยรุ-นเป1นผลเนื่องจากการใช�สารเหล-านี้ 

Remschmidt 1993 (อ�างถึงใน ชลิดาภรณ2, 2545: 167-168)ได�                

กล-าวถึงการเพ่ิมข้ึนของพฤติกรรมรุนแรงในวัยหนุ-มสาวในสังคมปJจจุบันซ่ึงพอท่ีจะสรุปได�ดังนี้ 

- สังคมปJจจุบันส-งเสริมความมีอิสระอย-างไร�ขอบเขต อิสระต�องควบคู-กับ

ขอบเขตและความรับผิดชอบ เด็กต�องการและจํา เป1นต�องมีขอบเขตเพ่ือให�เกิดความรู �สึกม่ันคง
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ปลอดภัยและมีแนวทางในการปฏิบัติตน การเลี้ยงดูท่ีขาดขอบเขตนอกจากจะไม-ส-งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กยังไม-มีคุณค-าและไม-เป1นแบบอย-างต-อเด็ก การรู�จักขอบเขตและกฎเกณฑ2นํา มาสู-การวาง

ตนอย-างเหมาะสมในด�านการคบหากับผู�อ่ืนและรู�จักเคารพสิทธิของผู�อ่ืน หากปราศจากสิ่งเหล-านี้

คนเราจะไม-คํานึงถึงสิทธิของผู�อ่ืน และมีแนวโน�มท่ีจะแสดงพฤติกรรมรุนแรงได�ง-าย ดังนั้นในความมี

อิสระจึงต�องมีขอบเขตในความรับผิดชอบ สิทธิ และหน�าท่ีของตน 

- การเลี้ยงดูท่ีส-งเสริมการสนใจแต-เรื่องของตนเอง (egocentric) สังคมคง 

ต�องต้ังคําถามว-าการเลี้ยงดูเด็กท่ีส-งเสริมความสนใจแต-เรื่องของตนเองจนไม-สนใจความต�องการความ

ปรารถนาหรือความสนใจของคนอ่ืนนั้นเหมาะสมหรือไม- พบว-าการเลี้ยงดูเช-นนี้นํา ไปสู-มุมมองแบบ

สนใจแต-เรื่องของตนเอง เรียกร�องแสดงความต�องการของตนเอง แทนท่ีจะเอาใจใส- คํานึงถึงผู�อ่ืน

ประนีประนอมพร�อมท่ีจะช-วยเหลือผู�อ่ืน 

- การขาดแบบอย-างท่ีดีในครอบครัว สภาพครอบครัวท่ีมี 3 รุ -น (ปู4ย-า ตา

ยาย พ-อแม-ลูก) แทบไม-มีให�เห็นอีกแล�วหรือแม�แต-ครอบครัวท่ีอยู-กันพร�อมหน�าพ-อแม-ลูกก็น�อยลง ใน

เมืองใหญ-ทุก 2-3 ครอบครัว พ-อแม-แยกทางกัน การแยกทางกันของพ-อแม-เป1นเรื่องเศร�าสํา หรับเด็ก

เสมอ และเด็กจํานวนหนึ่งต�องอยู -ในสภาพขาดแคลนท้ังวัตถุ และผู�ใหญ-ท้ัง 2 เพศท่ีเด็กต�องการ             

เป1นแบบอย-างในการปฏิบัติตัว 

- การสูญเสียกฏเกณฑ2ทางศีลธรรมในวัยรุ -น ในปJจจุบันความสนใจใน

ศาสนาลดน�อยมากการขาดหลักคุณธรรม ศีลธรรม ทํา ให�เด็กวัยรุ-นเหล-านั้นสูญเสียหลักยึดเหนี่ยวทาง

จิตใจ ผู�ท่ีไม-เคยรู�จักข�อห�าม ไม-สนใจกฏเกณฑ2ทางศีลธรรม ไม-สนใจศาสนาและวัฒนธรรม ไม-รู�จัก

เคารพสูงต่ําก็จะสนใจแต-ความคิดของตนเองเอาตัวเองเป1นใหญ- 

- ความยากจน ความขาดแคลน สภาพการตกงาน ทํา ให�สังคมขาดความ

ม่ันคงและขาดการช-วยเหลือภายในสังคมนํา ไปสู-ปJญหาการใช�ความรุนแรงในสังคมข้ึน 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการเสริมแรง 

ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) Skinner (1969) ได�กล-าวไว�ว-า 

การเสริมแรงจะมีส-วนช-วยให�มนุษย2 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม พฤติกรรมของมนุษย2ส-วน

ใหญ-จะเป1นไปในลักษณะท่ีว-า อัตราการแสดงการกระทําต-าง ๆ มักจะมีการกระทํา ต-อสิ่งแวดล�อม           

ต-างๆ เสมอๆ พฤติกรรมใดก็ตามท่ีได�เป1นการกระทํา ต-อสิ่งแวดล�อมในลักษณะท่ีว-า เป1นผลของอัตรา 
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การตอบสนองซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงได� เราเรียกสิ่งท่ีทําให�อัตราการตอบสนองของผู�เรียนมี การ

เปลี่ยนแปลงนี้ว-า ตัวเสริมแรง แต-ถ�าพฤติกรรมใดก็ตามไม-มีการเปลี่ยนแปลงแล�ว หลักการของทฤษฎี

นี้ถือว-า พฤติกรรมนั้นไม-ได �รับการเสริมแรงสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ ก็คือ ความถ่ีในการแสดง

พฤติกรรมหนึ่ง ๆ จะถูกกําหนดโดยผลลัพธ2ท่ีได�รับจากการกระทํา นั้น กล-าวอย-างง-าย ๆ คือ หากการ

แสดงพฤติกรรมใด ๆ ทํา ให�ผู�กระทําได�รับผลทางบวก เช-น รางวัลคําชมเชยก็มีโอกาสสูงท่ีจะมีการ

แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาอีก แต-ถ�าการแสดงพฤติกรรมนั้นทําให�ผู�กระทําได�รับผลทางลบ เช-น คํา 

ตําหนิ ก็มีความเป1นไปได�มากท่ีจะมีการระงับพฤติกรรมนั้น ไม-ให�ปรากฏ ข้ึนมาอีก ดังนั้นผลลัพธ2ของ

การกระทํา จึงสามารถจําแนกได�เป1นสองชนิดด�วยกันคือ แรงเสริมทางบวก (positive reinforces) 

หรือรางวัล (reward)และการลงโทษ (punishment) ศักด์ิศรี บริบาลบรรพตเขตต2 และ สุรพล 

ปธานวนิช (2538: 75) กล-าวว-าการเสริมแรงการให�รางวัลกับการลงโทษ หากเด็กเกิด การเรียนรู� จาก

การสังเกตว-าการแสดงพฤติกรรมรุนแรงอาทิ การท่ีผู�ใหญ- โดยเฉพาะพ-อแม-ใช�กําลังตบตี เพ่ือแก�ไข          

ปJญหาอย-างได�ผล โดยได�รับการยอมรับแล�วก็จะจดจําเป1นแบบอย-าง ในทํานองเดียวกันหากการใช�

ความรุนแรงในการแก�ปJญหาของเด็กมิได�รับการลงโทษจากสังคมแล�วก็น-าจะเชื่อได�ว-าการใช�ความ

รุนแรงของเด็กจะเพ่ิมจํานวนข้ึน 

 

2.6 แนวคิดความรุนแรงทางสังคมท่ีเก่ียวข�องกับกฎหมาย 

การอุบัติข้ึนของกฎเกณฑ2ในสังคมมีภาษิตลาตินบทหนึ่งกล-าวว-า “ท่ีไหนมีสังคมท่ีนั่น

มีกฎหมาย” ซ่ึงแสดงให�เห็นว-ากฎหมายกับสังคมมีความเก่ียวพันซ่ึงกันและกันคือ เม่ือมนุษย2มาอยู-

รวมกันเป1นหมู-คณะก็จะต�องมีกฎเกณฑ2ท่ีถือปฎิบัติเพ่ือให�สังคมนั้นอยู-เป1นปกติสุขจากการศึกษา ใน

แนวมานุษวิทยา (Anthropology) พบว-า กฎเกณฑ2ในสังคมมนุษย2ท่ีถือปฏิบัติกันอยู- โดยเฉพาะใน

สังคมด้ังเดิมนั้นเกิดข้ึนมาโดยมิได�มีใครจงใจสร�างข้ึน แต-เป1นสิ่งท่ีเจริญพัฒนาข้ึนโดยมิได�อาศัยอํานาจ

บงการ หรือเจตจํานงจงใจของผู�ใด เป1นกฎเกณฑ2ท่ีเกิดข้ึนเอง (Spontaneous) ในชุมชนนั้นและเม่ือ

ได�ถือปฎิบัติต-อมาเป1นเวลานานก็จะปรากฎตัวเป1นรูปเป1นร-างชัดเจนข้ึนได�รับการยอมรับโดยท่ัวไปใน

ชุมชนว-าเป1นสิ่งท่ีถูกต�อง(Opinion Juris)และจําเป1นจะต�องปฏิบัติเช-นนั้น (Opinicnecessitatis)           

กฎเกณฑ2ท่ีมนุษย2ยอมรับและปฏิบัติตามมาจากเหตุผล 2 ประการคือ มีเหตุผลทางข�อเท็จจริงคือ

ความสามารถทางสติปJญญาของมนุษย2ในการจําแนกแยกแยะข�อเท็จจริงเป1นความสามารถในการ      

“จําได�หมายรู�” ประการต-อมามีเหตุผลในทางศีลธรรม คือความสามารถทางสติปJญญาของมนุษย2ท่ีจะ
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หยั่งรู�ว-าอะไรถูกอะไรผิด ความรู�สึกผิดชอบชั่วดีมีอยู-ในจิตใจมนุษย2นั่นเองเม่ือสิ่งท่ีได�รับการยอมรับ

และปฏิบัติสืบต-อ ๆ กันมาก็จะกลายเป1นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติกันในสังคมนั้น ๆ 

หากมีการล-วงละเมิดก็จะได�รับโทษหากเป1นประเพณีท่ีเคร-งครัดลักษณะดังกล-าวจึงเรียกได�ว-าเป1นกฎ

หมายประเพณี (Customary Law)  

 

2.7 แนวคิดความรุนแรงในครอบครัว 

จากความเชื่อท่ีว-าครอบครัวเป1นเรื่องส-วนตัวอยู-เหนือการควบคุมจากอํานาจรัฐใน         

ช-วงประมาณต�นทศวรรษ 1970 นักสังคมวิทยาเริ่มหันมาสนใจศึกษาความรุนแรงในครอบครัวและ

พบว-าสถาบันครอบครัวเป1นสถาบันท่ีเกิดความรุนแรงมากท่ีสุดสถาบันหนึ่ง บุคคลมักถูกทําทารุณทาง

เพศ ถูกทําร�ายร-างกาย และถูกฆ-าภายในบ�าน โดยเกิดจากการกระทําของสมาชิกในครอบครัว (Gells 

and Strauss, 1979 : Dobash, 1978 : Jonson, 1985 อ�างในวิลาสินี พนานครทรัพย2, 2545 : 7) 

แสดงว-าครอบครัวไม-ได�เป1นสถานท่ีท่ีอบอุ-นปลอดภัย และมีความสุขอย-างดังท่ีหลาย ๆ คนในสังคมคิด

ในสังคมไทยมีการศึกษาปJญหาของผู�หญิงอยู-ไม-น�อยส-วนใหญ-เป1นการศึกษาเชิงปริมาณและเป1นการ

ศึกษาในรูปแบบเฉพาะบางรูปแบบ มองข�ามวิวัฒนาการและบริบทของเหตุการณ2การมองเห็นปJ

ญหาอย-างจํากัดทําให�ความเข�าใจสาเหตุของปJญหาถูกจํากัดลงไปด�วย (ชลิดาภรณ2ส-งสัมพันธ2, 2545 : 

137) และเป1นการศึกษาถึงความเป1นไป การถูกกดข่ี ชะตากรรมท่ีผู�หญิงได�รับท�ายท่ีสุดจบลงด�วยศพ

ของผู�หญิง ตรรกะของทฤษฎีท่ีนํามาใช�มุ-งท่ีจํานวนทางเลือกท่ีผู�หญิง มีปริมาณของอํานาจ โดยขาด

การนํามิติภายในมาศึกษาเพราะเป1นเรื่องความทุกข2 ความสุข ความรู�สึกไม-มีตัวตนไม-สามารถนํา

ทฤษฎีมาเป1นพ้ืนฐานและเชื่อมโยงเพ่ืออธิบายปรากฎการณ2จริงท่ีเกิดข้ึนอย-างเป1นระบบได� (วารุณี ภูริ

สินสิทธิ์, 2545 : 199)  

2.7.1 การบังคับข-มขู- การคุกคามหรือขู-ว-าจะทําร�ายเธอโดยวิธีการต-าง ๆ เช-น การ

บอกว-าจะทอดท้ิง จะฆ-าตัวตาย จะเล-าเรื่องราวของเธอเพ่ือประจาน  

2.7.2 การคุกคาม กริยา ท-าทาง หรือจงใจพกพาอาวุธให�ภรรยาเห็น การกระแทก            

ข�าวของทําร�ายสัตว2เลี้ยง ทําลายข�าวของส-วนตัวภรรยา  

2.7.3 การบีบค้ันทางอารมณ2 การทําให�ภรรยารู�สึกเลวร�ายทําให�เธอคิดว-าเธอเป1นคน

ไม-ดีเหยียดหยามว-าภรรยาไม-มีค-า เรียกชื่อแทนด�วยสมญานามต-าง ๆ ทําให�รู�สึกตกตํ่า เลวร�าย ทําให�

เธอรู�สึกว-าเธอโง-เขลา กังวลในความผิดพลาด และรู�สึกว-าตนเป1นต�นเหตุแห-งความผิดนั้น  
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2.7.4 การควบคุมการดําเนินชีวิต ไม-ว-าจะเป1นการห�ามกระทําในสิ่งท่ีเธออยากทํา 

หรือบังคับให�ทําในสิ่งท่ีเธอไม-อยากทํา ห�ามมิให�พบ ปะ พูด คุย กับบุคคลท่ีสามีไม-ชอบ จํากัดสถานท่ี

ท่ีภรรยาจะไป สื่อท่ีเธอจะดูจะอ-าน ไม-ยอมฟJงเหตุผลและความต�องการของเธอ 

2.4.5 ไม-รับผิดชอบต-อเหตุการณ2ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนมักก-อความรุนแรงแล�วโทษภรรยา      

ว-าเป1นต�นเหตุของความรุนแรง เม่ือมีการทุบตีก็โทษว-าเป1นความผิดของภรรยาไม-แสดงความวิตกกังวล 

ต-อปJญหาต-างๆท่ีตนเป1นผู�ก-อ 

2.5.6 ใช�ลูกๆ เป1นเครื่องมือ เพ่ือให�ภรรยาไม-สบายใจ กังวลในเรื่องเก่ียวกับลูกๆ              

ขู-บังคับสร�างความกดดัน ข-วู-าจะทอดท้ิงไม-เลี้ยงด  ูจะทําร�าย จะพาลูกหนีไปถ�าภรรยาทําให�ไม-พอใจ  

2.5.7 การใช�ความเป1นอภิสิทธิ์ของความเป1นผู�ชาย เช-นกําหนดบทบาททุกคนใน

ครอบครัว ผูกขาดการตัดสินใจ ปฏิบัติต-อภรรยาเหมือนทาส เป1นคนรับใช�  

2.7.8 การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ กีดกันไม-ให�ภรรยาทํางานนอกบ�าน ให�เลิกทํางาน

พิเศษอ่ืนๆ ท่ีมีรายได� จัดการเก่ียวกับการใช�จ-ายด�วยตนเองท้ังส-วนของตนและส-วนของภรรยา ทําให�

ภรรยารู�สึกว-าภรรยาต�องพ่ึงสามีเรื่องเงิน จ-ายเงินให�แก-เธอในลักษณะเบี้ยเลี้ยงรายวัน หรือให�ภรรยา

เอ-ยปากขอเงินทุกครั้งท่ีจะใช�ปกป"ดมิให�ภรรยารับรู�เรื่องรายได�ท่ีแท�จริงของครอบครัว 

 

2.8 การวัดความรุนแรงของปJญหาสังคม 

การวัดความรุนแรงของปJญหาสังคมเป1นเรื่องสําคัญและจําเป1นท่ีจะต�องมีการวัด

ความรุนแรงของปJญหาสังคม เพ่ือจะได�ใช�เป1นเครื่องมือท่ีจะกําหนดแนวทางการป�องกันแก�ไข 

ตลอดจนแผนงานและโครงการท่ีจะดําเนินการพัฒนาสังคม เป1นการยากท่ีจะกําหนดลงไปให�แน-นอน

ในเรื่องการวัดความรุนแรง หรือทราบสถานการณ2ของปJญหาสังคม เพราะจากข�อเท็จจริงและปรากฏ

การณ2ต-าง ๆ ท่ีนํามาใช�นั้นกําหนดตายตัวลงไปได�ยากมาก จึงจําเป1นต�องอาศัยการคาดคะเนเข�าช-วย           

บ�าง การท่ีจะรู�ว-าปJญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรงมากน�อยเพียงใด มีวิธีวัดอยู- 2 วิธี คือ 

2.8.1 การวัดแบบ Objective (การวัดแบบวัตถุวิสัย) เป1นการวัดโดยดูจาก

พฤติกรรมท่ีแสดงออกปรากฏการณ2ท่ีเกิดข้ึน โดยไม-นําเอาความคิด หรือความรู�สึกเข�ามาเก่ียวข�อง          

ด�วย เช-น ดูว-าจํานวนคนท่ีได�รับผลกระทบการเทือนมีมากน�อยเพียงไร ถ�ามีคนได�รับความเดือดร�อน

มาก ก็แสดงว-าปJญหานั้นรุนแรง เป1นการวัดโดยใช�วิธีการทางสถิติ ซ่ึงการวัดทางสถิตินี้เป1นเพียงวิธี
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หนึ่งเท-านั้น ซ่ึงก็อาจจะทําให�เกิดการเข�าใจผิดได�เหมือนกัน จึงมีข�อต�องพึงระวัง เพราะมีเสมอท่ีตัวเลข

ทางสถิติผิดจากความเป1นจริง ซ่ึงก็มีสาเหตุจากหลายประการคือ 

1) ความเชื่อถือได� (Reliability) ของข�อมูล ข�อมูลทางสถิติเป1นปJญหาว-า

เชื่อถือได�มากน�อยเพียงใดในการท่ีจะใช�วัดพฤติกรรม โดยจะสรุปจากข�อมูลเพียงแห-งใดแห-งหนึ่งไม-ได�

เหมือนกัน แต-คนอาจจะมองหรือตีความหมายต-างกันได� เช-น ถ�าต�องการจะดูว-าเด็กกระทําผิดมาก          

น�อยเพียงไร ก็อาจหาได�จากกองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เป1นสถิติท่ีได�จากการท่ีถูกตํารวจจับกุม

ทันที แต-บางแห-งก็เพียงว-ากล-าวตักเตือนและปล-อยไป เป1นต�น ด�วยเหตุดังกล-าวจึงทําให�การรวบรวม

ตัวเลขทางสถิติให�แน-นอนกระทําได�ยาก จึงทําให�เป1นการยากท่ีจะได�ข�อมูลท่ีถูกต�อง เพราะวิธีการ           

ต-าง ๆ ยังไม-มีระเบียบกฎเกณฑ2ท่ีแน-นอน 

2) การตีความหรือการประเมินผล (Evaluate) ข�อมูลนั้นจําเป1นต�องอาศัย

การพิจารณาหลาย ๆ ด�านโดยอาศัยดูจากขอบข-ายของปJญหานั้น เช-น จากข�อมูลของเด็กกระทําผิด          

ส-วนหนึ่งจะทําผิดโดยนิสัยสันดานเดิม อีกส-วนหนึ่งทําความผิดเนื่องจากได�รับการเสี้ยมสอนจากผู�อ่ืน 

ซ่ึงข�อมูลท้ังสองนี้จะรวมอยู -ในสถิติของเด็กกระทําผิด ความแตกต-างของข�อมูลนี้อาจจะทําให�มี

พฤติกรรมแตกต-างกันได� 

อย-างไรก็ตาม แม�สถิติจะมีข�อบกพร-องบ�าง เราก็ยังต�องอาศัยสถิติเข�าช-วย

ในการศึกษาพฤติกรรมบางอย-าง เพราะเราสามารถนําข�อมูลทางสถิติมาตีความได� เช-น จากสถิติเด็ก

กระทําผิดเราอาจจะพบว-าเด็กหญิงมักจะไม-สนใจในเรื่องเพศ ซ่ึงต�องดูจากปJจจัยอ่ืนประกอบ เช-น 

พ้ืนฐานทางศีลธรรมจรรยาของสังคม อาจจะได�ทราบความแตกต-างของเด็กหญิงต-อเด็กชายได�ดีข้ึน 

แม�สถิติจะไม-สามารถบอกข�อมูลท่ีแท�จริงในสังคม แต-ก็สามารถเป1นแนวทางให�เราทราบว-ามีปJญหานั้น

เกิดข้ึนในสังคม หรือกําลังจะมีปJญหากระทบกระเทือนต-อคนส-วนรวม ซ่ึงจําเป1นจะต�องให�ความสนใจ

และเตรียมการแก�ไขปJญหานั้นต-อไป 

2.8.2 การวัดแบบ Subjective (การวัดแบบอัตวิสัย) เป1นการวัดโดยดูจากแนวความคิดของคน 
บางครั้งเรามักจะวัดความรุนแรงของปJญหาด�วยการใช�ความรู�สึกและรสนิยมส-วนตัวเป1นหลัก มากกว-
าท่ีจะข้ึนอยู-กับการดูจากสถิติ ไม-มีการสํารวจหาข�อมูลทําการวิจัย การท่ีมีปJญหาสังคมเกิดข้ึน แสดงว-
าคนในสังคมไม-เคารพเชื่อฟJงกฎเกณฑ2บางอย-าง และเม่ือมีบุคคลหนึ่งเกิดความ          รู�สึกในเรื่องใด
ข้ึนมา ก็จะทําให�ปJญหาเล็กกลายเป1นปJญหาใหญ-และสร�างบรรทัดฐานของสังคมข้ึนมา โดยคํานึงถึง
ความเสมอภาคของบุคคลเป1นหลัก ซ่ึงก็นับว-าเป1นการเสี่ยงอย-างยิ่ง เพราะถ�ากฎเกณฑ2ท่ีต้ังข้ึนกับค-า
นิยมของบุคคลอีกกลุ-มหนึ่ง ก็อาจจะเกิดความรู�สึกขัดแย�งกับบรรทัดฐานนั้นๆ ได�             เช-นเดียว
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กัน จะเห็นได�ว-า การเกิดปJญหาสังคม ไม-ใช-จะดูเฉพาะแต-ว-ามีบุคคลบางส-วนได�รับความ
กระทบกระเทือนเท-านั้น แต-ยังต�องดูปJญหาอ่ืน ๆ ท่ีเข�ามาเก่ียวข�อง เช-น ปJญหาเด็กขาดความอบอุ-น 
ปJญหาเด็กกระทําผิด เป1นต�น เป1นการแสดงให�เห็นถึงความล�มเหลวของครอบครัวและสังคมท่ีมีต-อระ
ดับความเป1นอยู-ของมนุษย2 (โกศล วงศ2สวรรค2, 2543 : 34-36)  
 
ทฤษฎีภาพยนตร' 8  
 
                1. ทฤษฎีการเล)าเรื่อง  

ในภาพยนตร2ส-วนใหญ- เราได�รับการกระตุ�นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ2ต-าง ได�รับการถ-าย
ทํา และวิธีการท่ีเรื่องราวนั้นๆ ถูกนําเสนอโดยให�เราไปยึดครองตําแหน-งอันหนึ่งซ่ึงนําพาตัวเองให�ไป
เป1นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ2กับตัวละครหลักต-างๆ หรือเน�นอยู-กับพวกเขา ยิ่งไปกว-านั้น 
ปกติแล�ว เราได�รับการเชื้อเชิญให�เข�าใจตัวละครเหล-านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว-าในเชิงสังคม นั่นคือเรา
ได�รับการกระตุ�นให�ถามถึงความประพฤติ หรือสิ่งดลใจในฐานะปJจเจกชน แทนท่ีจะดํารงอยู-กับบริบท
ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจท่ีใหญ-กว-า ซ่ึงทําให�เข�าใจการดํารงอยู-ของพวกเขา เราได�ถูกให�
เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป1นอยู-ในอดีตและปJจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ีพวกเขา
รู�สึกและปฏิบัติการเล-าเรื่องต-างๆของผู�คนมีแนวโน�มเก่ียวกับสิทธิพิเศษบางอย-างหรืออย-างน�อยท่ีสุด 
ได�แสดงให�เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว-าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ2ถึงอุดมคติท้ังหมด 
เก่ียวกับลัทธิปJจเจกชนนิยมท่ีแทรกซึมอยู-ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ ท่ีมันทํางานอยู-ใน 
ตัวอย-างทางประวัติศาสตร2ซ่ึงพวกเราได�รับการสอน โดยจารีตแล�ว ประวัติศาสตร2 ได�ถูกนําเสนอ 

การเล-าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตร2 ส-วนใหญ-จะโฟกัสลงไปท่ีตัวละครหลักตัว 
หรือสองตัวเท-านั้น มันเชื้อเชิญเราให�สนใจในตัวละครเหล-านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ 
ทําให�ตัวละครดังกล-าวเป1นท่ีน-าสนใจ เช-น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร�าย น-ารั ก และอ่ืนๆ โดยมี 
ดาราต-างๆ ซ่ึงตัวของดาราเหล-านี้บ-อยครั้ง มีความสามารถพิ เศษในการดึงดูดใจคน เป1นคนท่ีมีเสน-ห2 
ซ่ึงจะแสดงในส-วนนี้ แต-สิ่งซ่ึงสําคัญยิ่งไปกว-านั้นก็คือ แบบแผนท่ัวๆไปของการเล-าเรื่องนั้นได�แสดงให� 
เห็นว-า ตัวละครหลักต-างๆจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ 
พัฒนาการไปในลักษณะท่ีเป1นปJจเจก ขนานไปกั บแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ2 ท่ีม่ันคง 
เผชิญกับอุปสรรค2 ได�พบกับสถานการณ2ท่ีม่ันคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New 
Stable Situation), ปกติแล�วมันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ2 
 
 
_____________________________________ 

8 ประวิทย2 แต-งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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ตัวละครท่ีสําคัญต-างๆ เดิมที จะถูกนําเสนอในการเล-าเรื่องในฐานะท่ีมีข�อบกพร-อง
อะไรบางอย-างในอัตลักษณ2 ของพวกเขา หรือมีปJญหาทางด�านอารมณ2 ถัดจากนั้น ภาพยนตร2จะ
เตรียมสถานการณ2อันหนึ่งข้ึ นมาท่ีจะทดสอบพวกเขา จะต�องดําเนินชีวิตไปโดยผ-านปJญหาและ
อุปสรรคชุ ดหนึ่ง และในการกระทํา ดังกล-าว พวกเขาจะแก�ไขอัตลักษณ2ท่ีเป1นข�อบกพร-องของตัวเอง 
พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดยผ-าน กระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงาม
ข้ึนทางด�านอัตลักษณ2 อันนี้มิได� เกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู-กับสถานการณ2ท่ีเป1น 
ข�อบกพร-องของพวกเขา และจบลงอย-างไม-มีความสุข การเน�นในเรื่องความเจริญเติบโตของปJจเจก
ดังกล-าวและการแก�ไขอุปสรรค ได�ไปขับไล-ไสส-งประเด็นปJญหาทางสังคมต-างๆออกไป และนําพาให�
เรื่องดังกล-าวกลายเป1นเรื่องรองๆใน การดําเนินเรื่องท้ังหลายของภาพยนตร2กระแสหลัก 

หน�าท่ีเล-าเรื่องของภาพยนตร2 (Narrative Function) 
1) การเล-าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ-งเล-าเรื่องใช� ความจริงเป1นส-วนใหญ- ให�

ความสําคัญกับการถ-ายทอดความจริงตามท่ีสายตามองเห็น การใช�เทคนิคเข�ามาปรุงแต-งน�อย เช-น 
ภาพยนตร2สารคดี  

2) การเล-าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดาเน�นกา
รสื่ออารมณ2 มีการปรุงแต-งด�วยเทคนิค เพ่ือการเร�าอารมณ2 และการดําเนินเรื่องให�เป1นไปได�ด�วยดี ไม-
ตลก ไม-บู� ไม-หวือหวา เรื่องหนักสมอง 

3) การเล-าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุ งแต-งในทุกๆด�านอย-างมาก การ
เล-าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน�นสัญลักษณ2ในการเล-าเรื่อง 

 
                2. ตัวละคร 

คําจํากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเนื้อ
ของ ภาพยนตร2ทุกเรื่อง ถ�ากําหนดบุคลิกของตัวละครไม-ชัดเจน บทของคุณก็จะไม-มีโอกาสถูกสร�างเป1
น ภาพยนตร2 เพราะไม-มีดาราคนไหนรับเล-น ถ�าไม-มีดารายอมเล-น ก็สร�างเป1นภาพยนตร2ไม-ได�คุณอาจ
ข�องใจว-า ภาพยนตร2แย-ๆก็ต้ังหลายเรื่องท่ีได�ฉายบนจอใหญ- พวกมันไปถึงท่ีนั่นได�ยังไง ความจริงก็คือ 
บทภาพยนตร2หลายเรื่องท่ีสตูดิโอซ้ือมานั้น ต�นฉบับถือว-าอยู-ในข้ันคุณภาพ แต- ในกระบวนการนํามา
สร�างเป1นภาพยนตร2 มีการชําระตัวละครหลายตัวในข้ันตอนของการปรับปรุงบท ดูอย-างสิ่งท่ีเกิดกับ
หนังเรื่อง Up close and personal เป1นเรื่องท่ีมาจากชีวิตจริงของ เจสซิก�า ซาวิทส2 ซ่ึงถือว-าเป1นงาน
ศิลปะขนานแท�ได�เลย แต-เม่ือผ-านกระบวนการแก�ไขปรับปรุงมาเก�าป�เต็มก็ออกมาเป1นแค-ขยะขนาน
แท�ของหนึ่งในระหว-างข้ันตอนท่ีต�องผ-านผู�กํากับโปรดิวเซอร2 และนักสํารวจตลาด ของดีมักถูกแทนท่ี
ด�วยสินค�าท่ีหน�าตาเหมือนกัน นี่คือความล�มเหลวของศิลปะท่ีได�รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ 
(art by committee) คํากล-าวท่ีว-า อูฐคือม�าในสายตาของคนกลุ-มหนึ่ง น-าจะมาจาก สถานการณ2เช-
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นนี้ ธุรกิจหนังเป1นธุรกิจเต-าล�านป�ท่ียอมรับสิ่งใหม-และโอกาสใหม-เพียงไม-ก่ีอย-าง และ คํานึงถึงเม็ดเงิน
ท่ีจะได�มากกว-าสุนทรียศาสตร2เม่ือต�องตัดสินใจว-าจะทําหนังสักเรื่องไม-ควรให�เรื่องนี้บั่นทอนกําลังใจใน
การสร�างสรรค2ตัวละครท่ีดีท่ีสุดของตน หนังหลาย เรื่องประสบความสําเร็จเพราะแนวคิดเดิม และตัว
ละครท่ีผู�เขียนเขียนข้ึนนั้นสมบูรณ2และชัดเจนมาก จนผู�สร�างและผู�กํากับไม-อาจทาลายลงได� พ่ีน�อง
ตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีชื่อเสียงในการสร�าง 16 ตัวละคร เขาเขียนสร�างและกํากับภาพยนตร2
ของตัวเอง เรื่อง Fargo ท้ังคู-จับเอาตํารวจหญิงผู�มีใจคอหนักแน-นม่ันคง (รับบทโดย ฟรานซิส แมค
คอร2แมนด2) ท่ีทํางานอย-างตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขย ไม-เอาถ-าน จอมอันธพาลท่ีไม-ยอมเคยลงให�
ใครนอกจากตัวเอง คนทําหนังฮอลลี วู�ดจะรู�ถึงความคิดดีๆ เม่ือพวกเขาได�เห็นมัน ส-วนอะไรจะเกิดข้ึน
เม่ือความคิดท่ีว-าดีนั้นต�องเจอกับการปรับให�เลวลงก็เป1นอีก เรื่องในฐานะคนเขียน อย-าทํางานให�คน
อ่ืนแก�ไขได� สร�างตัวละครของคุณให�สมจริงและสมบูรณ2 แล�วพวกนั้นก็จะไม-อยากยุ-งกับงานของคุณ 
เพราะตัวละครเหล-านั้นดีจนไม-มีท่ีติ นี่ต-างหากคือจุดหมาย 
 
                3. วิธีการดําเนินเรื่อง 

3.1 แก-นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) 
ของเรื่องท่ีจะนําเสนอ ซ่ึงอาจประกอบด�วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได� แต-ต�องไม-ออกนอก
แนวความคิดหลัก 

3.2 โครงเรื่อง (Plot) ซ่ึงแบ-งออกได�ดังนี้ 
1) การเล-าเรื่อง ลําดับเหตุการณ2อย-างมีเหตุผลเหตุการณ2ทุกเหตุการณ2จะต�อง

ส-งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได�ชัดเจน ไม-ให�หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด�วยเหตุการณ2หลัก 
(Main Plot) และเหตุการณ2รอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณ2รองท่ีใส-เข�าไปต�องผสมกลมกลืนเป1นเหตุ
เป1นผลกับเหตุการณ2หลัก 

2) ตัวละคร (Character) มีหน�าท่ีดําเนินเหตุการณ2 จากจุดเริ่มต�นไปสู-จุดสิ้นสุด
ของเรื่อง ตัวละครอาจเป1นคน สัตว2 สิ่งของ หรือเป1นนามธรรมไม-มีตัวตนก็ได� การสร�างตัวละคร
ข้ึนมาต�องคํานุงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไปบุคลิกนิสัย ความต�องการ อันก-อให�เกิดพฤติกรรมต-างๆ 
ของตัวละครนั้น ๆ ตัวละครแบ-งออกเป1นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํ า และตัวแสดงสมทบหรือตัว
แสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต�องส-งผลต-อเหตุการณ2นั้นๆ มากน�อยตามแต-บทบาทของตน ตัวเอกย-
อมมีความสําคัญมากกว-าตัวรองเสมอ 

- ตัวละครแบน คือ ตัวละครท่ีมีข้ัวขาวดําชัดเจน ไม-มีมิติทางอารมณ2 (Type 
Character)   

- ตัวละครกลม คือ ตัวละครท่ีมีท้ังความดี ความเลวปนกันไปในหนึ่งคน 
(Round Character) 
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3) การกระทําของตัวละคร ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อย-างไร เม่ือไร 
               

4. การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 
4.1 การเป"ดเรื่อง (Exposition) เช-น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ

เหตุการณ2ในขณะนั้น 
4.2 สถานการณ2ท่ีเริ่มส-งเค�าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งท่ีส-งผลให�

เกิดเหตุการณ2ต-างๆ 
4.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได�อีกอย-างว-า 

Conflict  
4.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให�คนดูพักจากการ

ต่ืนเต�นจาก Turning Point 
4.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ2ท่ีคับขันและตรึงเครียด 
4.6 จุดสุดยอดหรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป1นช-วงท่ีเผชิญหน�ากับปJญหาครั้งสุดท�

ายท่ีถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ทําให�มีการตัดสินใจอย-างเด็ดขาด 
4.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือข�อสรุป ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีข้ึน และสถานการณ2คลี่คลาย 
 

5. ขนาดของภาพกับการส่ือความหมาย 
ในภาพยนตร2 องค2ประกอบแรกท่ีไม-อาจหลีกเลี่ยงได�ก็คืองานด�านการถ-ายภาพ จนมัก

มีคํากล-าวว-า หนังเล-าเรื่องหรือสื่อความหมายด�วยภาพ ซ่ึงแม�จะไม-ถูกต�องนักเพราะหนังแต-ละเรื่อง
อาศัยเทคนิคหลายๆอย-างท้ังทางด�านภาพ เสียง ดนตรี บทสนทนา บทภาพยนตร2หรือแม�กระท่ังการ
แสดงของผู�แสดง แต-แน-นอนว-า ในบรรดาองค2ประกอบท้ังหมด งานด�านภาพนับเป1นหนึ่งในช-องทาง
ของการสื่อความหมายท่ีสําคัญท่ีสุด 

การศึกษาเรื่องขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย เป1นการศึกษาเรื่องความสัมพันธ2
ระหว-างกล�องกับสิ่งท่ีถูกถ-าย ความแตกต-างระหว-างภาพในแต-ละขนาดข้ึนอยู-กับจํานวนตัวละครหรือ
วัตถุท่ีปรากฎบนกรอบภาพ อย-างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ขนาดของภาพมีความหลากหลายและไม-
สามารถกําหนดได�ตายตัว ภาพระยะปานกลางสําหรับผู�กํากับคนหนึ่ง อาจจะกลายเป1นภาพขนาดใกล�
ของผู�กํากับอีกคนหนึ่งก็เป1นได� แม�ว-าขนาดของภาพท่ีปรากฎแต-ส-วนใหญ-แล�ว สามารถแบ-งได�เป1น 6 
ขนาดหลักๆด�วยกัน ดังนี้ 
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5.1 ภาพ Extreme long shot จะถ-ายจากระยะไกลมาก แสดงให�เห็นถึงอาณา
บริเวณอันกว�างใหญ-ไพศาล บางครั้งภาพ extreme long shot ก็ใช�เป"ดเพ่ือเชื่อมต-อกับภาพในระยะ
ท่ีใกล�กว-า เหมือนเป1นการเกริ่นเป"ดเรื่อง 

5.2 ภาพ Long shot ภาพขนาดนี้เผยให�เห็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ2 เช-น ในห�อง บน
ท�องถนน หรือพ้ืนท่ีโล-งกว�าง ขณะท่ีตัวละครในภาพก็จะมองเห็นได�เต็มตัว 

5.3 ภาพ Full shot จะเผยให�เห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว ส-วนหัวจะอยู-ใกล�กับขอบ
บนของกรอบภาพ เช-นเดียวกับส-วนเท�าจะอยู-ใกล�กับขอบล-าง 

5.4 ภาพขนาด medium shot ยึดเอาระยะต้ังแต-หัวเข-าหรือเอวของตัวละครข้ึนไป 
มักใช�ในฉากสนทนาระหว-างตัวละคร เพราะจะแสดงอากัปกิริยาท-าทางและการแสดงออกของตัว
ละครมองเห็นได�ชัดเจนข้ึน ภาพ medium shot อาจใช�เป1นช็อตเชื่อมกลางระหว-างภาพ close-up 
กับภาพ long shot หรือบางครั้งก็ใช�เม่ือผู�กํากับต�องการเริ่มต�นประเด็นใหม-ของเรื่อง ภาพในขนาด 
medium shot ยังสามารถแยกย-อยออกได�อีกหลายลักษณะด�วยกัน อาทิ ภาพขนาด two shot ท่ี
แสดงให�เห็นตัวละครสองคนในกรอบภาพโดยจับต้ังแต-เอวข้ึนไป และ ภาพ three shot ก็เป1นไปใน
ลักษณะคล�ายคลึงกัน 

5.5 ภาพ Close-up กินอาณาเขตของพ้ืนท่ีน�อยมาก มักใช�เพ่ือแสดงรายละเอียดของ
อะไรก็ตามท่ีมีขนาดเล็ก ปกติแล�ว คนทําหนังมักจะใช�เพ่ือแสดงความสัมพันธ2ในระยะใกล�ชิดระหว-าง
ผู�ชมกับตัวละคร หรือเพ่ือเป"ดโอกาสให�ผู�ชมได�สํารวจตรวจสอบปฏิกิริยาบนใบหน�าของตัวละคร 

5.6 ภาพ Extreme close-up เป1นภาพท่ีเจาะจงเฉพาะสิ่งท่ีมีขนาดเล็กมากๆ เช-น 
ดวงตาหรือปากของนักแสดง หรือสิ่งของต-างๆท่ีมองเห็นได�ไม-ชัดเจนในภาพขนาดปกติ โดยท่ัวไปมัก
ใช�เพ่ือเน�นความสําคัญของสิ่งท่ีถูกถ-ายนั้นๆ 
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บทท่ี 3 

การเก็บขอมูล 

โครงการจุลนิพนธเรื่อง ปาหลังบานของเหมียว เปนภาพยนตรสั้นแนวสยองขวัญที่ตัวละคร

ตองเผชิญกับขาวลือเรื่องไอลื่นไอไหลโดยไรผูที่จะใหคําปรึกษาได โดยภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีใช

บรรยากาศชนบทเปนตัวชวยสรางความนากลัว  

ซึ่งผูจัดทําไดนําประเด็นความโดดเด่ียวจากการอยูแปลกที่แปลกทางมาเปนแกนความคิดหลกั

(Concept) ของการสรางภาพยนตรและวิจัยครั้งน้ี เพื่อความเขาใจอารมณของภาพยนตร ผูจัดทําได

หาขอมูลเพื่อใชในการอางอิง (Reference) และการเขาถึงอารมณและบรรยากาศของภาพยนตร 

(Mood and Tone) จากภาพยนตรเรื่องอื่นๆ ที่สามารถอธิบายลักษณะที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตรสั้น 

เรื่อง ปาหลังบานของเหมียว ได 

 

ขอมูลอางอิง (Reference) 

1. ภาพยนตรเรื่อง คน ผี ปศาจ กํากับภาพยนตรโดย ชูเกียรติ ศักด์ิวีระกุล ออกฉายใน

ป 2004 

ในภาพยนตรเรื่อง คน ผี ปศาจ เลาถึงชีวิตของ อุย หลานสาวที่มาจากตางจังหวัด

ของปาบัว อุยมีความหลังที่แสนจะสะเทือนใจ สงผลใหเธอมีอาการทางประสาท ไมสามารถแยกภาพ

ความจริงกับภาพหลอน วาแตกตางกันอยางไร อุยอาศัยอยูกับปาบัว สาวใหญแมหมาย ที่จมอยูกับ

ความเศรา จากการทิ้งไปของสามี สิ่งยึดเหน่ียวจติใจจึงมีเพียงหลานชาย และการเปนเจาเขาทรงที่คน

ทั่วไปสักการะ ความผิดปกติทางจิตใจ ทําใหปาบัวกลายเปนคนสองบุคลิกที่ยากจะแยกออก ระหวาง

ปาที่รักหลานชาย กับรางทรงเจาพอที่เต็มไปดวยความอาฆาตแคน อารม หลานชายของปาบัวที่ดู

เหมือนลวงรูความลับที่นาสะพรึงกลัว ของโรงพิมพหลังน้ี จากสิ่งที่เขาเผชิญ ทําใหอารมตองการที่จะ

สื่อสารเรื่องราวอันนาสะพรึงน้ี ใหแกใครสักคน 

จากภาพยนตรเรื่องน้ีจะเห็นไดวาตัวละครเผชิญกับปญหาความสูญเสียครอบครัว 

และยังตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมที่อบอวลไปดวยเรื่องสิ่งที่มองไมเห็น ซึ่งจุดน้ีทําให

ผูจัดทําสามารถใชเปนแนวทางในการวางลักษณะของตัวละครในเรื่อง ปาหลังบานของเหมียว ใหดูมี

มิติมากข้ึน
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ภาพที่ 3-1 แสดงภาพจากเรื่อง คน ผี ปศาจ 

 

2. ภาพยนตรเรื่อง ตูซอนผี (A Tale of Two Sisters) กํากับภาพยนตรโดย คิม จ-ี

วุน ออกฉายในป 2003 

ในภาพยนตรเรื่อง ตูซอนผี เลาถึง ซมูี และซหูยวน 2 เด็กสาวพี่นองวัยรุน เดินทาง

กลับสูบานของตัวเองอีกครัง้ หลงัจากกลบัมาจากรกัษาอาการเจบ็ปวยที่ยาวนาน คราวน้ีพวกเธอตอง

เผชิญหนากับ อึนจู ภรรยาคนใหมของ มูฮุน พอของพวกเธอที่พาเขามาในบาน ซูมีต้ังตนเปนปฏิปกษ

ตอตานอึนจูอยางเต็มที่ แตกบั ซหูยวน ซึ่งเปนนองที่ออนแอกวา โดนอึนจูทารุณกรรมสารพัด โดยที่

มูฮุนไมรู และถึงกับจับขังไวในตูเสื้อผาที่ ๆ ซหูยวนกลัว 

ตอมา มูฮุน เดินทางเขาสูตัวเมือง ซูหยวนเกิดหายไป ซูมีตามหาเธอจนทั่วบาน         

แตกลับพบกับรอยเลือดเปนทางลากไปสูตูเสื้อผาในหองนอนของซูหยวน เธอไดเผชิญหนากับอึนจู   

ทั้งคูตอสูกัน ในที่สุดอึนจูก็ไดทํารายเธอลมลง แตแลวเมื่อมูฮุนกลับมาบาน ซูมีก็ไดพบวา แทที่จริงแลว

เรื่องราวทั้งหมด ไมไดเปนไปอยางที่เธอรับรู ซูหยวนที่จริงแลวตายไปนานแลว ทั้งหมดเปนสิ่งที่เธอ

กระทําข้ึนเองทั้งน้ัน โดยไมรูตัว 

จากภาพยนตรเรื่องน้ีจะเห็นไดวาตัวละครตองเผชิญกับความอึดอัดภายในบาน การ

ตองอาศัยอยูรวมกับผูอื่นที่ไมชอบและเปนภัยกับตนเอง และพอที่ไมสามารถเขาใจหรือชวยเหลือเธอ

ไดเลย จุดน้ีเองทําใหผูจัดทํานํามาเปนแนวทางในการพัฒนาบทและการถายทอดบรรยากาศความอึด

อัดภายในบาน 
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ภาพที่ 3-2 แสดงภาพจากเรื่อง ตูซอนผี (A Tale of Two Sisters) 

 

อารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 

1. ภาพยนตรเรื่อง เปนชูกับผี กํากับภาพยนตรโดย วิศิษฏ ศาสนเที่ยง ออกฉายในป 

2006 

ในภาพยนตรเรื่อง เปนชูกับผี บอกเลาเรื่องราวของ ป พ.ศ.2477 นวลจัน สาว

ต้ังครรภเดินทางเพื่อตามหาสามีที่หายตัวไปของเธอ เธอไดขอเขาพักอาศัยในคฤหาสนของแมมาย ช่ือ

วา รัญจวน นอกจากเธอแลว ผูคนในคฤหาสนยังมีแมบานใหญซึ่งสวมชุดดําปดคอตลอดเวลา เธอเปน

ผูคอยดูแลคฤหาสนช่ือ สมจิตและสาวใชช่ือ ชอยซึ่งเปนผูที่คอยชวยเหลือนวลจัน ในไมชา นวลจันก็

คนพบวาในคฤหาสนมีเรื่องราวอันนากลัวซุกซอนอยู รวมถึงความไมชอบมาพากลของบรรดาผูพัก

อาศัยในคฤหาสนแหงน้ี 

สิ่งที่นํามาใชในจุลนิพนธคือ การถายบรรยากาศ เน่ืองดวยหนังเรื่องน้ีเลาเรื่องโดยใช

บรรยากาศแบบชนบท ความเกาของตัวบาน ชวยเสริมแตงความนากลัว ผูจัดทําจึงนํามาเปนแนวทาง

ในการถายภาพใหไดอารมณนากลัวแบบบรรยากาศทองทุง 

ภาพที่ 3-3 แสดงภาพจากเรื่อง เปนชูกบัผ ี
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2. ภาพยนตรเรื่อง Stoker กํากับภาพยนตรโดย ปารค ชาน-วุค ออกฉายในป 2013 

ในภาพยนตรเรื่อง Stoker บอกเลาเรื่องราวของ อินเดีย สโตคเกอร ที่ตองสูญเสียทัง้

พอที่เธอรักและเพื่อนสนิทของเธออยางจากอุบัติเหตุทางรถยนตอันนาสลดในวันเกิดของเธอตอนอายุ 

18 ป ชีวิตอันเงียบสงบของเธอบนคฤหาสนของครอบครัวลึกลับตองพังทลายในพริบตา อินเดีย

แสดงออกถึงความรูสึกทีล่ึกลับอยางไมอาจเปดเผยได ซึ่งมเีพียงพอของเธอเทาน้ันทีส่ามารถเขาถึงได 

อินเดียไดพบกบั ชารลี นองชายของพอที่ขาดการติดตอกันไปนานที่มารวมงานศพอยางไมคาดฝน  

เขาตัดสินใจพกัอยูกบัเธอและ อีวี แมของเธอที่มอีารมณแปรปรวน ในชวงแรกอินเดียหวาดระแวงใน

ตัวนาผูลึกลับแตดูมเีสนหชวนหลงใหล เขาเองก็หลงเสนหเธอเขาเชนกัน เธอเริม่รูตัววาตางฝายตางมี

ใจใหกันอยางไร ชารลีเผยตัวตนใหอินเดียเห็นทีละนิด จนเธอเริม่หลงในตัวญาติของเธอมากข้ึนเรื่อย 

ๆ จนเริม่คิดวาการมาถึงของเขาไมใชเรือ่งบงัเอญิแน ๆ จากคําโนมนาวของนาเธอ ทําใหเธอหลงเช่ือ

ในพรหมลิขิตที่ไมชอบมาพากลครัง้น้ี 

สิ่งที่นํามาใชในจุลนิพนธคือ การถายภาพ ลักษณะการถายภาพของหนังเรื่องน้ีสวน

ใหญจะเปนการถายภาพระยะใกล และมีการวางองคประกอบภาพสองแบบ คือ แบบสมมาตร และ

แบบเวนพื้นที่ในภาพใหเหลือเยอะเกินจรงิ ทําใหภาพยนตรเรื่องน้ีมีความโดดเดนซึ่งงานดานภาพแบบ

น้ีนาจะมสีวนชวยใหจุลนิพนธเรื่อง ปาหลังบานของเหมียว มีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

ภาพที่ 3-4 แสดงภาพจากเรื่อง Stoker 

 

สรุป 

จากการศึกษาภาพยนตรที่ใชเปนขอมูลอางอิง (Reference) สิ่งที่สําคัญที่สุดของ

ภาพยนตรที่ตองการพูดถึงประเด็นความหวาดกลัวคือ พื้นหลังตัวละคร เพื่อใหตัวละครมีมิติและทําให

ผูชมเขาใจถึงความคิดของตัวละครได สังเกตไดจากการวางลักษณะตัวละครจากเรื่อง คน ผี ปศาจ ซึ่ง
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การแสดงใหเห็นพื้นหลังของตัวละครในภาพยนตรอาจแสดงใหเห็นจากกิจวัตรประจําวัน ฐานะและ

ความเปนอยู ดังที่ปรากฏในเรื่อง ตูซอนผีดวย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีผูจัดทําจะตองใหความสําคัญเปนอยางมาก 

ทั้งน้ีเปนเพราะภาพยนตรสั้นมีการดําเนินเรื่องจะตองรวดเร็ว ประกอบกับตองใหผูชมจะตองเขาใจตัว

ละครดวย แนวทางของตัวละครจึงมีสวนชวยใหผูจัดทําไมตองเสียเวลาในการอธิบายตัวละครมากนัก 

และเมื่อศึกษาภาพยนตรที่ใชอางอิงถึงอารมณ (Mood and Tone) ของตัวละครเพื่อ

แสดงใหเห็นถึงความรูสึกหวาดกลัว จะเห็นภาพยนตรที่มีการถายภาพที่เนนภาพ Close up จะชวย

เนนสีหนาแววตา ความรูสึกหวาดกลัวของตัวละครมากกวาภาพ Full shot ประกอบกับการอธิบาย

ลักษณะของตัวละครผานองคประกอบศิลปตางๆอยางเรื่อง เปนชูกับผี และ Stoker เปนแนวทางใน

การถายทอดเรื่องราวไดอยางชัดเจนมากข้ึน 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การสรรสรางภาพยนตรเกี่ยวกับความหวาดกลัวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวภายใต

แนวคิดปตาธิปไตยเปนภาพยนตรที่ผูจัดทําตองการนําเสนอประเด็นความหวาดกลัวของตัวละครที่

ตองเผชิญกับปญหาการไรที่พึ่งพิงและเหมือนกับวาตองเผชิญปญหาความหวาดกลัวน้ันดวยตัวเอง

เพียงลําพังหลังจากผูจัดทําไดศึกษาเกี่ยวกับขาวลือเรื่องไอลื่นไอไหลเทคนิคการเลาเรื่องและเทคนิค

ดานภาพรวมทั้งทฤษฎีภาพยนตรตางๆแลวก็นําขอมูลดังกลาวมารวบรวมและวิเคราะหจึงเขาสู

ข้ันตอนการพัฒนาบท (Development) และข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production) โดย

เตรียมการในดานตางๆดังน้ี 

การเตรียมบทภาพยนตร 

1. แนวความคิด (Concept) 

การใชความรุนแรงในครอบครัว 

2. แกนเรื่อง (Theme) 

ภัยที่นากลัวที่สุดอยูใกลตัวเราเอง 

3. เรื่องยอ (Synopsis) 

เหมียวกลับมาอยูกับพอแมที่บานแถบชนบทอีกครั้งหลังจากที่ถูกสงไปอยูกับปา

อาการแปลกๆของพี่สาวทําใหเหมียวเกิดความสงสัยถึงความเกี่ยวของกันกับ“ไอลื่นไอไหล”โจรเลน

อาคมที่กําลังออกอาละวาดฆาขมขืนเหมียวรูสึกถึงความผิดปกติที่อยูรอบๆบานรวมไปถึงอาการ

แปลกๆจากคนในครอบครัวจนเปนบอเกิดความหวาดกลัวสิ่งที่มองไมเห็นอยางไอลื่นไอไหลแตสุดทาย

เหมียวคิดผิดเพราะคนที่เปนตนเหตุของเรื่องทั้งหมดคือพอของเธอน่ันเอง 

4. ตัวละคร (Character) 

ในภาพยนตรสั้นเรื่องปาหลังบานของเหมียวมีตัวละครหลักจํานวน4คนและนักแสดง

สมทบ2คนดังน้ี 

4.1 เหมียว 

 เด็กม.3 ที่ยายกลับมาอยูกับพอแมหลังจากถูกเลี้ยงดูจากปาเปนเวลา10 ป 
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4.2 แม 

เปนชางเทาหลังไมมีอํานาจไมมีปากมีเสียงรูวาลูกคนโตถูกขมขืนแตก็ชวยเหลือ

อะไรไมได 

4.3 พอ 

ดูผิวเผินเปนคนใจดี แตกลับขมขืนลูกตัวเองเหมือนเรื่องปกติ 

4.4 พี่กบ 

เปนพีส่าวของเหมียว ถูกพอขมขืน แตก็ทําอะไรไมได 

4.5 นก 

เพื่อนเกาสมัยเด็กของเหมียว เปนคนเลาเรื่องขาวลือไอลื่นไอไหลใหเหมียวฟง 

4.6 ปาเต็ม 

พี่สาวแทๆของแมเหมียว เปนคนทีร่ับเหมียวไปเลี้ยงต้ังแตเด็กๆ 

 

5. โครงเรื่องขยาย (Treatment)   

 

ฉากที่ 1.ภายนอก / รถปาเต็ม / กลางวัน 

เหมียวน่ังอยูที่เบาะขางคนขับเธอเหมอมองออกไปนอกหนาตางรถในขณะที่ปาเต็มพา

เหมียวไปที่บานแม เงาตนไมและทุงนาสะทอนอยูบนกระจกรถ 

 

ฉากที่ 2.ภายนอก / บานพอแมเหมียว / กลางวัน 

 เหมียวไดเห็นสภาพบานเปนบานไมเกาโทรม แมโผลหนามาที่หนาตางมองมาสีหนาตึงๆ 

รถยนตรมาจอดเทียบทาหนาบาน 

 

ฉากที่ 3.ภายใน / ใตถุนบาน / กลางวัน ตัดเขามา 

 แมของเหมียวพูดไมพอใจเมื่อรูวาปาเต็มนําเหมียวมาคืนเหมียวและปาเต็มสีหนาเจื่อนไปพอ

เดินเขามาหามปรามทําใหบรรยากาศดีข้ึนแมลุกหนีไปปาเต็มไดทีจึงถามถึงขาวลือเรื่องโจรเลนอาคมที่

ช่ือไอลื่นไอไหลพอบอกปดใหเหมียวเอาของไปเก็บเหมียวทําตามอยางวางายพอกับปาเต็มลงไปคุยกัน

ขางลางบานทําใหเหมียวสงสัยมากข้ึน 
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ฉากที่ 4.ภายใน / หองนอน / ตอเน่ือง 

 เหมียววางของในหองเสียงปาเต็มตกใจดังลอดเขามาเหมียวพยายามเงี่ยหูฟงแตก็มีเสียง

แปลกๆนอกหองเหมียวคอยๆเดินไปดูประตูตูเสื้อผาคอยเปดแงมอยมีเสียงดังออดแอดเหมียวคอยๆ

เดินเขาไปสํารวจขางในตูแตไมพบอะไรทันใดน้ันเสียงพอตะโกนเรียกเหมียวดังแทรกเขามาจากขา

งนอกเหมียวรีบหันกลับไปทันทีฉับพลันรางของพี่กบก็ยืนขวางเธออยู เหมียวสะดุงตกใจพี่กบบอกให

ลงไปลาปาเต็มกอนจะเดินออกไปเหมียวมองตามอยางสงสัย 

 

ฉากที่ 5.ภายนอก / หนาบาน / เย็น 

 ปาเต็มข้ึนรถปดประตูรถเกงคอยๆเคลื่อนออกไปเหมียวมองตามนาตาคลอเหมียวเห็นนก

เพื่อนเกายืนอยูฝงตรงขามก็ตะโกนเรียกทัง้คูมองกันดวยความดีใจ 

 

 

ฉากที่6.ภายใน / บานนก / เวลาตอมา 

 เหมียวและนกน่ังลงเพิงหลังบานของนกทั้งคูถามไถสารทุกขสุกดิบเหมียวถามนกถึงขาว

ลือเรื่องไอลื่นไอไหลนกจึงเลาเรื่องทั้งหมดใหฟงเหมียวเริ่มรูสึกกลัวเมื่อมองบรรยากากาศรอบๆก็เห็น

วาเย็นมากแลวจึงขอรองใหนกไปสงที่บานแตนกบอกปดปฏิเสธไป 

 

ฉากที่ 7.ภายนอก / ทางเดินกลบับานผานไร/ ใกลคํ่า 

 บรรยากาศเริ่มมืด ทองทุงสองขางทางเริ่มมองอะไรไมเห็น เหมียวเดินจ้ําอาวรีบ

กลับบาน   ระหวางน้ันก็หันไปมองรอบตัวๆ เสียงของตนไมและสัตวนานาชนิดเริ่มสงรองหวีดหวิว 

เสียงสวบสาบดังข้ึนในไร เหมียวหันไปเห็นพุ มไหวๆ เหมียวสีหนาไมดี รีบเดินจ้ําอาว มีบางอยาง

เคลื่อนไหวในพุมดานในไร (ในลักษณะตามมาทางเหมียว) เหมียวตกใจกึ่งเดินกึ่งว่ิง อะไรบางอยาง

เหมือนเคลื่อนไหวใกลเหมียวเขามาทุกที เหมียวเหลียวหลังหันไปมองดวย ความหวาดกลัว ฉับพลัน

เมื่อหันกลับมาก็มีแสงจากไฟฉายสาดมาที่หนาเหมียว เหมียวสะดุงเฮือกตกใจไฟลดลง ปรากฏเปนพ

อยืนถือไฟฉายอยู เหมียวรีบว่ิงไปหาทันที 

 

ฉากที่8.ภายใน / ชานบาน / กลางคืน 

 ทั้ง4คนพอแมพี่กบและเหมียวต้ังวงน่ังกินขาวบนพื้นเหมียวมองกับขาวหนาตาประหลาด

ทีละอยางพอเห็นอยางน้ันก็ทักใหกินเยอะๆเหมียวจําใจตักเขาปากแมพูดขัดข้ึนมาบอกใหพอไปเอาตน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

กลาที่ตางจังหวัดพอทําเหมือนไมไดยินแมจึงพูดยํ้าอีกครั้งพอตะคอกขัดคอแมเสียงดังระหวางน้ันเอง

เหมียวสังเกตเห็นทาทีประหลาดของพี่กบที่ไมยอมกินขาวพอพูดทักพี่กบเหมียวสะดุงตกใจพอสั่งใหพี่

กบกินขาวพี่กบรีบกินตามอยางวางายเหมียวคิดสงสัยมากข้ึน 

 

ฉากที่9.ภายใน / หองนอน / กลางคืน 

 เหมียวโทรศัพทหาปาเต็มแตปลายสายเหมือนไมมีสัญญาณเหมียวกดซ้ําแลวซ้ําอีกแตก็

ไมมีว่ีแวววาจะโทรติดเหมียวถือสายรอสีหนาเศราๆอยูสักพักก็ไดยินเสียงพอที่หนาบานเธอชะโงกหน

าตางเห็นพอขนของข้ึนรถและกําลังจะขับออกไปเหมียวรีบเดินจะออกไปหาพอแตเห็นแมกับพี่กบน่ัง

กันอยูแถวๆหนาประตูเหมียวชะงักเล็กนอยแอบเห็นแมพูดอะไรบางอยางกับพี่กบเธอดูเหมือน

เหมือนรองไหอยางหนักเหมียวพยายามจะแอบฟงเรื่องที่ทั้งสองคุยกันอยูๆประตูก็ลั่นแมกับพี่กบหยุด

คุยกันทันทีแมหันมามองที่ตนเสียงเหมือนโกรธจัดและเดินตรงเขามาทางเหมียวเหมียวตกใจรีบ

กระโดดข้ึนไปบนเตียงทําเปนแกลงหลับแมเปดประตูเขามามองในหองสักพักก็ปดประตูออกไปเหมยีว

ถอนหายใจอยางโลงอก 

 

ฉากที่10.ภายใน / หองนอน / กลางคืน 

 เหมียวลืมตาต่ืนข้ึนเมื่อไดยินเสียงสวบสาบเหมือนคนเดินอยูที่ใตถุนบานเหมียวพลิกตัว

ตะแคงหนาหนีจนเสียงมาหยุดอยูที่ใตหองนอนที่นอนอยู เหมียวเอะใจจึงคอยๆเอี้ยวตัวไปมองที่หนาต

างชาๆดวยสีหนาระแวงเสียงสวบสาบเงียบไปไมมีอะไรเคลื่อนไหวอยูนอกหนาตางเหมียวยังคงมองค

างอยู เสียงแมวรองกัดกันดังมาจากใตถุนบานเหมียวสะดุงสุดตัวรีบคลุมโปงหลับตาป 

 

ฉากที่11.ภายใน / หองนอน / รุงเชา 

 เสียงแมตะโกนเขามาเรียกใหเหมียวลงไปตักบาตรเหมียวสะดุงลลืมตาต่ืนข้ึนแลวลุกไป

ทันที 

 

ฉากที่ 12.ภายนอก / หนาบาน / ตอเน่ือง 

 เหมียวถือถาดใสของออกมาจากบานหนาตางัวเงียเห็นแมใสบาตรพระอยูหนาบานแม

หันมาพูดดุเหมียวเหมียวสีหนาเจื่อนหลบตาน่ังยองๆยกมือไหวรับพรเหมียวมองเหน็รอยสกัเปนรปูหาง

งูตรงตาตุมของพระสงฆ เหมียวหรี่ตามองแลวคอยๆมองไลข้ึนตามรอยสักรูปงูน้ันไปจนถึงที่แขน

เหมียวเงยหนาข้ึนมองหนาพระเธอสะดุงเล็กนอยเมื่อเห็นพระรูปน้ีจองมาที่เธออยูแลวเหมียวรีบหลบ

ตาแลวมองไปหาแม แมไหวพระปกติเหมียวแอบเหลือบตามองไปที่พระอีกครั้งพระยังมองเหมยีวอยูเช

นเดมิเหมียวรีบกมหนาลงทันที 
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ฉากที่13.ภายใน-ภายนอก/ในบาน-หลังบาน/กลางคืน 

 เหมียวยืนอยูตรงขอบประตูมองไปที่แมที่กําลังตากผาอยูไกลๆเหมียวเหลียวไปมองพี่กบ

ที่น่ังซึมๆกัดเล็บอยูตรงมุมมืดๆของบานเหมียวสังเกตเห็นรอยชํ้าขนาดใหญที่ตนขาพี่กบถอนหายใจ

เฮือกใหญ เหมียวครุนคิดอยูพักหน่ึง 

 

ฉากที่14.ภายนอก/หลังบาน/ตอเน่ือง 

 เหมียวเดินออกไปหาแมที่กําลังตากผาเหมียวถามแมเรื่องพอแมไมตอบคําถามและหัน

กลับมาดุเหมียวที่จุนจานเรื่องคนอื่นทันใดน้ันมีเสียงสวบ ดังข้ึนมาจากปาดานหนาเหมียวพยายาม

เพงมองก็ไมเห็นเสียงน้ันดังข้ึนอีกเหมียวหันไปเรียกแมแตแมไมไดอยูขางๆแลวเหมียวลุกลี้ลุกลนกลวัๆ

เหมียวคอยเขยงใหพนราวตากผาชาๆแลวมองเขาไปในปามืดๆเสียงเหยียบใบไมดังข้ึนเปนครั้งที่สาม

และใกลมากข้ึนเหมียวสะดุงตกใจรีบเลิกผาที่ตากข้ึนแลวกมตัวลอดไปหาแมทางดานหนาแมไมไดอยู

ตรงน้ันเหมียวมองซายมองขวาอึ้งไปมาเสียงเหยียบใบไมดังข้ึนขางหลังและใกลตัวเหมียวมากข้ึน

เหมียวสะดุงเฮือกแลวรีบว่ิงกลับไปทางบาน 

 

ฉากที่ 15.ภายใน/ในบานหนาประตู/ตอเน่ือง 

 เหมียวรีบปดประตูล็อคกลอนเหมียวถอยหลังมาชาๆประตูหลังบานถูกกระแทกและเขย

าอยางแรงจากดานนอกเหมียวรองกรี๊ดตกใจเสียงแมดังเขามาเหมียวกลาๆกลัวๆเดินไปที่ประตูประตู

น่ิงเงียบเหมียวเรียกขานหาแมก็ไมมีเสียงตอบกลับเหมียวเกๆกังๆอยูพักหน่ึงประตูก็ถูกกระแทกอีก

ครั้งพรอมเสียงดุของแมเหมียวตกใจแตก็โลงใจเดินไปเปดประตู 

 

 

ฉากที่16.ภายใน / หองนอน / กลางคืน 

 ตกดึกเหมียวรูสึกตัวต่ืนข้ึนมาเห็นแมและพี่กบหลับไปแลวเธอคอยๆลุกข้ึนมาทําทา

เหมือนปวดฉ่ีรอบตัวเธอตอนน้ีปกคลุมไปดวยความมืดเหมียวลังเลที่จะเดินออกไปแต สุดทายก็ทนไม

ไหวเหมียวเดินออกจากหองอยางระแวงมีเงาดํารูปรางคลายคนพาดผานตรงฝาหนาตางเหมียวชะงัก

หันไปมองก็ไมเห็นอะไรเหมียวเดินไปไดสักพักก็เหมือนเหยียบอะไรมันๆที่พื้นเหมียวเอามือไปสัมผัสดู

เธอก็รูสึกไดเลยวามันเปนของเหลวคลายนํ้ามันและเมื่อมองตอไปที่พื้นก็เห็นรอยเทาประหลาดลากเป

นทางยาวในบานเมื่อมองตามรอยไปเรื่อยๆเหมียวก็เห็นประตูบานเปดแงมอยู เหมียวตกใจมากเธอ

ถอยกลับทันทีแตทันใดน้ันเองในเงามืดเธอก็เห็นเงาของคนทําทาประหลาดๆเดินมุ งตรงเขามาหา

เธออยางนากลัวมันเดินผานแสงที่ลอดผานหนาตางเขามาจนเห็นชัดวาตัวของมันเงาเหมือนเอานํ้ามัน
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มาทาเมื่อมันเดินพนแสงไปมันก็หายเขาไปอยูในความมืดเหมียวพยายามเพงมองดวยความหวาดกลัว

ฉับพลันมันก็พุงเขามากระชากตัวเหมียวลมลง 

 

ฉากที่17.ภายนอก/หนาบาน/รุงเชา 

 เหมียวสะดุงสุดตัวลืมตาต่ืนข้ึนเสียงแมตะโกนเรียกเหมียวดังแทรกเขามาเหมียวรบีลกุไป

ทันที 

 

ฉากที่18.ภายนอก/หนาบาน/รุงเชา 

 แม และเหมียวออกมาตักบาตรเหมียวใสกับขาวเขาไปในบาตรพระมองมาที่เหมียว

เหมียวหลบตาทําเปนไมเห็นเหมียวมองไปตามเน้ือตัวพระมีลักษณะลื่นๆมันๆเหมียวขมวดค้ิวกลัวแล

วชําเลืองไปที่แม พระมองมาที่แม เหมียวหลบตาสีหนาครุนคิดเหมียวมองไปที่พระอีกครั้งพระชําเลือง

ตามาที่เหมียวกอนจะเดินไป 

 

ฉากที่19.ภายใน/ชานหนาบาน/เย็นโพลเพล 

 เหมียวมองซายมองขวาพี่กบกําลังงวนทํางานเล็กๆนอยๆเหมียวหันมามองพี่กบดวย

สายตาสงสัยพี่กบรูสึกเหมือนถูกมองเมื่อเงยหนาข้ึนเห็นเหมียวมองอยูก็ชะงักเหมียวถามพีก่บเรือ่งรอย

ชํ้าพี่กบอึกอักไมกลาตอบเสียงแมดังขัดข้ึนมาเรียกใหพี่กบไปทํางานพี่กบสะดุงตกใจและรีบลุกตามไป

อยางวางายเหมียวมองตามดวยความสงสัยแมหันมากําชับเหมียวใหเฝาบานใหดี 

 

ฉากที่20.ภายใน/บาน/คํ่า 

 เหมียวปดประตูบานหาผามาอุดตามรูประตูเหมียวน่ังลงเหมียวเดินไปที่โทรศัพทกดโทร

หาปาเต็มปาไมรับเหมียวรอสายอยูนานสัญญาณเสียงประหลาดแทรกเขามาแสบหูเหมียวยกสาย

ออกหางกอนจะวางสายลงเหมียวกลับมาน่ังตามเดิมสีหนาเครียดขณะกําลังจะน่ังลงเหมียวสังเกตเหน็

เงาพาดผานอยูที่พื้นขางๆเงาเหมียวเหมียวสีหนาระแวงคอยๆโยกขยับตัวชาๆเงาน้ันไมขยับตามเหมยีว

สีหนาหวาดกลัวมากข้ึนเหมียวยกมือข้ึนชาๆเงาน้ันไมไดยกมือตามเงาดําคอยๆใหญข้ึนเหมือนเขามา

ใกลตัวเหมียวมากข้ึนเหมียวหายใจแรงกอนจะลุกไปที่ประตูแลวพยายามเปดกลอนกอนจะว่ิงออกไป 

 

ฉากที่21.ภายนอก/ปาหลังบาน/กลางคืน-ตอเน่ือง 

 เหมียวว่ิงหนีมาทางปาหลังบานพลางตะโกนเรียกแมและพี่กบรอบตัวเหมียวมีแตปาครึม้

เสียงสวบดังข้ึนมาจากดานหลังเหมียวสะดุงหันไปเรียกหาแมและพี่กบเหมียวหายใจหอบเสยีงสวบ! ดัง

มาจากอีกทางเหมียวสะดุงตกใจหันไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 22.ภายนอก/หนาบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 รถของพอคอยๆจอดเทียบหนาบาน 

 

ฉากที่23.ภายนอก/ปาหลังบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เหมียวหายใจหอบเสียงแมลงเสียงนกดังระงมข้ึนมาเหมียวเงยหนาข้ึนมองเมื่อหัน

กลับมาก็เห็นเงาแม ตะคุมๆเดินอยูไปในปาเหมียวตะโกนเรียกเแมและพี่กบหันกลับมาแตแลวทั้งคูก็

มองไปทางดานหลังเหนือหัวของเหมียวด วยสีหนาหวาดกลัวสุดขีดเหมียวตัวแข็งทื่อแววตา

หวาดระแวงคอยๆเอี้ยวตัวไปดานหลังเหมียวหันไปมองอยางเร็วแตก็ไมมีอะไรจึงหันหนากลับมาทันที

และก็ชะงักตกใจไมมีแมและพี่กบยืนอยูที่เดิมแลว 

 

ฉากที่24.ภายใน/บาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 พอเปดประตูเขามามองไปในบานไมเห็นใครพอเรียกหาแมไมมีเสียงตอบกลับพอสี            

หนาสงสัย 

 

ฉากที่25.ภายนอก/ปาหลังบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เสียงบรรยากาศเริ่มดังข้ึนแมลงและนกตางรองระงมเหมียวมองซายมองขวาไปรอบตัวด

วยความระแวง 

 

ฉากที่26.ภายใน/บาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 พอเปดประตูหองนอน 

 

ฉากที่27.ภายนอก/ปาหลังบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เหมียวมองปาตรงหนาปามืดสนิทไมมีอะไรเคลือ่นไหวฉับพลนัน้ันไอลื่นไอไหลโผลอยูด

านหลังเหมียวเหมียวสะดุงกรีดรอง 

 

ฉากที่28.ภายใน/หองนอน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เหมียวสะดุงต่ืนมีรางคนทับตัวเหมียวอยู 

 

ฉากที่29.ภายนอก/ใตถุนบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 พี่กบกําลังเดินข้ึนบานแมมองไปที่รถพอที่จอดอยู สีหนาสงสยั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่30.ภายใน/หองนอน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เหมียวลืมตามองภาพตรงหนาเปนพอของเธอเหมียวรองกรี๊ด 

 

ฉากที่31.ภายนอก/ใตถุนบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 แมชะงักเมื่อไดยินเสียงกรี๊ดเงยหนาข้ึนมอง 

 

ฉากที่31.ภายใน/หองนอน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 พี่กบรีบว่ิงมาที่ประตูเมื่อเห็นภาพเบื้องหนาก็ตกใจนํ้าตาคลอเอามือปดปากพอกําลังกด

เหมียวลงเอามือปดปากเหมียวเหมียวด้ินไปมามองไปที่พี่กบพี่กบหลบตาแลวเริ่มสะอื้นรองไหพอหัน

มามองพี่กบพี่กบสะดุงตกใจเหมียวนํ้าตาคลอหันไปมองพี่กบอีกครั้งพี่กบรีบเดินออกไปเหมียวรองไห

ออกมา 

 

ฉากที่32.ภายนอก/บันไดข้ึนบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 แมกําลังจะเดินข้ึนบานพี่กบรีบว่ิงลงมาทั้งคูปะทะหนากันพี่กบเอามือปดปากนํ้าตาไหล

พรากแมมองพี่กบดวยสายตางุนงงพี่กบแหงนหนาไปบนบานอีกครั้งแลวหันกลับมาที่แมแมหนาเสีย

ทันทีนํ้าตาคอยๆไหลออกมาแมทรุดลงไปน่ังที่บันไดพี่กบสะอื้นแมรองไหแบบกล้ํากลืน 

 

ฉากที่33.ภายใน/บาน/กลางวัน 

 ทั้ง4คนลอมวงกินขาวพรอมหนาพอย้ิมแยมแจมใสพอตักกับขาวใสจานเหมียวเหมียวพี่

กบและแมตาแดงก่ําน่ังกินขาวเงียบไมพูดไมจา 

 

6. บทภาพยนตร (Screenplay) 

 

ฉากที่1.ภายนอก / รถปาเต็ม / กลางวัน 

 เหมียวน่ังอยูที่เบาะขางคนขับเธอเหมอมองออกไปนอกหนาตางรถขณะที่ปาเต็มพา

เหมียวไปที่บานแม เงาตนไมและทุงนาสะทอนอยูบนกระจกรถเหมียวทอดถอนใจมองออกไปอยาง

หมดหวัง 

 

 

 

 

   ส
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ฉากที่2.ภายนอก / บานพอแมเหมียว / กลางวัน 

 เหมียวชะโงกมองบานจากในรถสภาพบานเปนบานไมเกาโทรมแมโผลหนามาทหี่นาตางมองมา

สีหนาตึงๆ รถยนตมาจอดเทียบทาหนาบาน 

 

ฉากที่3.ภายใน / ใตถุนบาน / กลางวันตัดเขามา 

 แมเหมียวน่ังสหีนาเครียดปาเต็มน่ังเงียบอยูขางๆเหมียว 

 

แม(สหีนาหงุดหงิด) 

ทําไมไมเอามันไปกรงุเทพดวยก็ไหนบอกวาจะเอาไปเลี้ยงเปนลูกแลวไง 

 

ปาเต็มหนาเจื่อนเหมียวมองแมอยางอึ้งๆปาเต็มมองเหมียวแลวหันไปพูดกับแม 

 

ปาเต็ม(หนาเสีย) 

อีกซักพกัละกันรอใหอะไรมันเขาที่เขาทางกอนตอนน้ีก็ยังวุนๆอยู 

 

แม 

ถามจรงิๆเถอะพี่น่ีกะจะยายไปเลยใชมั้ยแลวทางน้ีจะเอาไงละอยูกันแคน้ีก็จะตายอยูแลว 

 

ปาเต็มสีหนาเจื่อนลงอีกเหมียวกมหนาลงเล็กนอยสหีนาสลดเหมอืนไมอยากอยูกับแม พอเดินยกของ

ข้ึนมาก็พูดแทรก 

พอ 

ก็ใหมันอยูน่ีแหละ! เกรงใจพี่เต็มเคาบางเคาอุตสาหเอามันไปเลี้ยงต้ังหลายป  

พูดอยางงี้ไดยังไง 

 

พอพูดตัดบทกอนจะเดินเขามาในบานพอมองแมอยางไมพอใจแมน่ังเงียบไปสงบปากสงบคําเหมียว

แอบมองแมเงียบๆแมมองกลับมาที่เหมียวดวยสายตาแข็งๆเหมียวหลบตาปาเต็มเห็นทาไมดีก็รีบพูด

แทรก 

ปาเต็ม 

เกรงใจอะไรกันมันก็เหมือนลูกคนนึงแหละ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เหมียวกมหนาลงเศราๆพอมองเหมียวเหมือนสงสารพลางจดัของไปดวยปาเต็มแอบมองเหมียวกอนจะ

ลูบหลงัเหมียวเบาๆ 

ปาเต็ม 

ไวเหมียวไปเรียนกรงุเทพแลวคอยมาอยูกับปานะ 

 

เหมียวยังคงน่ังซึมแมมองเหมียวแลวลุกออกไปจากหองอยางหงุดหงิดปาเต็มเหมียวมองตามแมไป  

อยางเจื่อนๆสักพักปาเต็มเหมือนนึกอะไรไดเลยหันไปชวนพอคุย 

 

ปาเต็ม 

เออสันต เห็นคนเขาลือกันวาแถวเน้ียมันม.ี.เขาเรียกอะไรนะ (ทําหนานึก)  

ที่เขาบอกวามันมีอาคมเหมอืนผีไอหลง...ไอไหลอะไรเน่ีย 

 

พอ 

ออ..ไอลื่นไอไหล 

 

ปาเต็ม 

เออๆใชๆๆที่เขาบอกตกลงมันเปนอะไรแน.. 

 

พอ 

เคาวามันเปนโจรเลนของมันก็เขามาตามรูประตูบางทีก็สะเดาะกลอนเขามาได เขาดักจับกันต้ังหลาย

ทีก็จับไมได 

 

ปาเต็ม 

เฮยน่ันมันคนรึผีวะน่ัน..แลวที่เขาวามันชอบขมขืนเด็กนะจรงิเหรอ 

 

เหมียวเงยหนาข้ึนมาเหมือนอยากรู พอหันมามองทีเ่หมียว 

 

พอ 

....อาวเหมียวไมเอาของไปเก็บกอนละพอจะคุยกับปาเคาหนอย 

 

   ส
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เหมียวลังเลหันมาหาปาเต็มปาพยักหนาเหมือนใหเหมียวทําตามที่พอบอกเหมียวลุกข้ึนเดินเขาไปใน  

บานแตก็หันไปมองพอกับปาเต็มอยางสนใจปาเต็มมีทาทีตกใจเหมียวหรี่ตาสงสัย 

 

ฉากที่4.ภายใน / หองนอน / ตอเน่ือง 

 เหมียววางของในหองเสียงปาเต็มตกใจดังลอดเขามาเหมียวพยายามเงี่ยหูฟงแตแลวเธอเหมือน

ไดยินเสียงแปลกๆนอกหองเหมียวคอยๆเดินไปตามเสียงน้ันภาพที่เห็นตรงหนาคือประตูตูเสื้อผาเป

ดแงมอยู เหมียวมองซายขวากอนจะเดินไปที่ตู เหมียวเอามือดึงประตูตู สํารวจขางในแตไมพบอะไร

ทันใดน้ันเสียงพอตะโกนเรียกเหมียวดังแทรกเขามาจากขางนอกเหมียวรีบหันกลับไปทันทีฉับพลันราง

ของพี่กบก็ยืนขวางเธออยู เหมียวสะดุงสุดตัว 

เหมียว 

พี่กบ! 

 

พี่กบ 

พอใหมาตาม 

 

เหมียวพยักหนาเขาใจพี่กบเดินผานไปเหมียวมองตาม 

 

ฉากที่5.ภายนอก / หนาบาน / เย็น 

 ปาเต็มข้ึนรถปดประตูรถเกงคอยๆเคลื่อนออกไปเหมียวมองตามนํ้าตาคลอพอจับไหล 

เหมียวอยางเขาใจรถปาเต็มเคลื่อนออกไปเหมียวเห็นนกยืนอยูฝงตรงขาม 

 

เหมียว 

นก! 

 

นกเพื่อนเกาที่เคยสนิทหยุดเดินหันมาเห็นกท็ําหนาดีใจ ยืนโบกมืออยูฝงตรงขาม 

 

ฉากที่ 6.ภายใน / บานนก / เย็น 

 นกและเหมียวเดินมาตามทางและตรงเขาไปบริเวณบานของนก 

 

นก 

ไมเจอแกต้ังหลายปนึกวาจํากันไมไดละ กลับมาเย่ียมพอแมเหรอ 

   ส
ำนกัหอ
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เหมียวน่ิงเงียบไป 

 

เหมียว(ถอนหายใจ) 

เปลา...ก็คงมาอยูเลยละมั้ง...ไมรูเหมือนกัน 

 

นก 

เออๆ ก็อยูน่ีแหละ ไมเปนไรหรอกแก ดีแลวขาจะไดมีเพื่อน 

 

เหมียวหันมาย้ิมนอยๆใหเพื่อน สกัพักเหมียวกเ็หมือนนึกอะไรข้ึนได 

 

เหมียว 

นก..แกรูจัก..ไอ..ไอลื่นไอไหลอะไรปะ 

นก 

รูจักสิวะเคาลือกันทัง้ตําบล...ขานะโคตรกลัวเลย 

 

เหมียวขยบัตัวมาใกลอยางต้ังใจฟง 

 

เหมียว  

ทําไมวะ  

 

นก 

เคาบอกวามันเปนโจรเลนของ ตัวมันจะลืน่ๆจับยังไงกจ็ับไมได รอยสักน่ีเต็มตัวไปหมด แกคิดดูนะ

ตอนน้ันเขาดักจบักันอะ บานเขาล็อคแนนหนาแลวนะ มันเอาตัวลอดรปูระตู ลอดรูกญุแจเขามาไดอะ 

รูกุญแจรเูลก็ แคเน้ีย(นกทํามือใหดู) มันออกไปไดยังไงไมรู 

เคาบอกวาหมูบานโนนอะลอมจบักันรอบทุงเลยนะ แตมันข้ึนไปว่ิงบนยอดขาวโพดไดอะแก 

 

เหมียวเหลือบตาไปเห็นตนกกสงูๆไหวลมนากลัวอยูฝงตรงขามบานนก เหมียวมสีีหนา ระแวงเลก็นอย 

 

นก 

เขาบอกวาตอนกลางคืนจะมองไมเห็นมันนะเวย มันจะมาซุมๆอยูรอบๆบาน ดักรอขมขืนผูหญิง ใคร

เจอนะรองใหตายยังไงก็ไมมีเสียง แลวที่น้ิวของมันนะ..มันมีเหมือนตะขอแหลมๆทีป่ลายน้ิวอะ มัน

   ส
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จะใชไอตะขอแทงๆๆๆเขาไปในน้ันเศษเน้ือเศษเลอืดติดเต็มตะขอไปหมด มีคนบอกวามันเกี่ยวเอา

มดลูกไปทําของ... ผูหญิงบางคนตายไปเลยกม็ีนะเวย... 

 

เหมียวมสีหีนาหวาดกลัวปนขยะแขยงเหลือบตาไปมองที่ยอดหญาน้ันอีกทีก็เห็นวาใกลมืด มากแลว  

 

เหมียว(นํ้าเสียงออน) 

นก...แกไปสงขาที่บานหนอยดิ 

 

นก (ชะโงกมองหนาบานสีหนาไมดี) 

ไมเอา...ขาไปสงแกแลวใครจะมาสงขา เน่ียแกรีบกลับดิ ไมมีไรหรอก รานยายเภาก็ยังเปดอยู 

 

ฉากที่7.ภายนอก / ทางเดินกลับบานผานไร / ใกลคํ่า 

 บรรยากาศเริ่มมืดทองทุงสองขางทางเริ่มมองอะไรไมเห็นเหมียวเดินจ้ําอาวรบีกลบับานระหวาง

น้ันก็หันไปมองรอบตัวๆเสียงของตนไมและสัตวนานาชนิดเริ่มสงรองหวีดหวิวเสียงสวบสาบดังข้ึนในไร 

เหมียวหันไปเห็นพุมไหวๆเหมียวสีหนาไมดีรีบเดินจ้ําอาวมีบางอยางเคลื่อนไหวในพุมดานในไร (ใน

ลักษณะตามมาทางเหมียว) เหมียวตกใจกึ่งเดินกึ่งว่ิงอะไรบางอยางเหมือนเคลื่อนไหวใกลเหมียว     

เขามาทุกทีเหมียวเหลียวหลังหันไปมองดวยความหวาดกลัวฉับพลันเมื่อหันกลับมาก็มีแสงจากไฟฉาย

สาดมาที่หนาเหมียวเหมียวสะดุงเฮือกตกใจไฟลดลงปรากฏเปนพอยืนถือไฟฉายอยู เหมียวรีบว่ิงไปหา

ทันที 

 

ฉากที่8.ภายใน / ชานบาน / กลางคืน 

 ทั้ง4คนพอแมพี่กบและเหมียวต้ังวงน่ังกินขาวบนพื้นเหมียวมองกับขาวหนาตาประหลาดที

ละอยางแลวก็ทําหนาเหมือนไมอยากกินพอเห็นเหมียวไมตักก็ทักข้ึนมา 

พอ 

อาวเหมียวกินเปนรึเปลา ปลาราผัดอรอยนะ 

 

พอตักกับขาวใสจานเหมียวเธอย้ิมแหยๆเหมียวเข่ียๆสักพักก็ตักเขาปากอยางจําใจ แมมอง เหมียว   

หนาตึงๆ 

พอ 

แลวเปนไงบางไปอยูกับปาเคา 
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เหมียว(ย้ิมหนอยๆ) 

ก็ดีอะพอ 

 

เหมียวเหลือบไปมองแม แมยังมองดวยสายตาเย็นชา แลวพูดตัดบทอยางไมสนใจ 

 

แม(OS) 

ตาพงบอกวาเคาเอากลามาลงใหมที่สิงหบุรีคืนน้ีนะ 

 

พอทําทาเหมอืนไมฟง แมมองพออยางเซ็งๆ 

 

แม 

เคาเอามาลงนอย ถาไมรีบเอา.. 

 

พอ(พูดแทรก) 

เออๆรูแลว 

 

เหมียวเหลือบมองพีก่บน่ังเข่ียขาวไปมาเหมือนคนใจลอย เหมียวมองอยางสงสัย 

 

พอ(พูดแทรก, เหมียวสะดุง) 

กบ..เปนไร ขาวก็ไมคอยจะกิน 

 

เหมียวเหลือบตามองเห็นพี่กบตักกับขาวใสจานตามที่พอสั่ง เข่ียขาวไปมา แลวตักขาวคํา เล็กๆ       

เขาปาก 

 

ฉากที่9.ภายใน / หองนอน / กลางคืน 

 เหมียวโทรศัพทหาปาเต็มแตปลายสายเหมือนไมมีสัญญาณเหมียวกดซ้ําแลวซ้ําอีกแตก็

ไมมีว่ีแวววาจะโทรติดเหมียวถือสายรอสีหนาเศราๆอยูสักพักก็ไดยินเสียงพอที่หนาบานเธอชะโงก   

หนาตางเห็นพอขนของข้ึนรถและกําลังจะขับออกไปเหมียวรีบเดินจะออกไปหาพอแตเห็นแมกับพี่กบ

น่ังกันอยูแถวๆหนาประตูเหมียวชะงักเล็กนอยแอบเห็นแมพูดอะไรบางอยางกับพี่กบเธอดูเหมือน

เหมือนรองไหอยางหนักเหมียวพยายามจะแอบฟงเรื่องที่ทั้งสองคุยกันอยูๆประตูก็ลั่นแมกับพี่กบหยุด

คุยกันทันทีแมหันมามองที่ตนเสียงเหมือนโกรธจัดและเดินตรงเขามาทางเหมียวเหมียวตกใจรีบ
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กระโดดข้ึนไปบนเตียงทําเปนแกลงหลับแมเปดประตูเขามามองในหองสักพักก็ปดประตูออกไปเหมยีว

ถอนหายใจอยางโลงอก 

 

ฉากที่10.ภายใน / หองนอน / กลางคืน 

 เหมียวลืมตาต่ืนข้ึนเมื่อไดยินเสียงสวบสาบเหมือนคนเดินอยูที่ใตถุนบานเหมียวพลิกตัว

ตะแคงหนาหนีจนเสียงมาหยุดอยูที่ใตหองนอนที่นอนอยู เหมียวเอะใจจึงคอยๆเอี้ยวตัวไปมองที่หนา  

ตางชาๆดวยสีหนาระแวงเสียงสวบสาบเงียบไปไมมีอะไรเคลื่อนไหวอยูนอกหนาตางเหมียวยังคงมอง   

คางอยู เสียงแมวรองกัดกันดังมาจากใตถุนบานเหมียวสะดุงสุดตัวรีบคลุมโปงหลับตาป 

 

ฉากที่ 11.ภายใน / หองนอน / รุงเชา 

 เสียงแมตะโกนปลกุเหมียวใหต่ืนดังแทรกเขามา เหมียวสะดุงตกใจ  

 

แม(os) 

เหมียว! เหมียว.. ต่ืน! 

 

ฉากที่ 12.ภายยอก / หนาบาน / ตอเน่ือง 

 เหมียวถือถาดใสของออกมาจากบานหนาตางัวเงียเห็นแมใสบาตรพระอยูหนาบาน แม

หัน มาพูด ทําหนาตึงๆ 

แม(พูดเบา) 

น่ีไมใชบานปามึงนะ 

 

เหมียวสีหนาสลดหลบตาน่ังยองๆยกมือไหวรับพรเหมียวมองเห็นรอยสักเปนรูปหางงูตรงตาตุมของ

พระสงฆเหมียวหรี่ตามองแลวคอยๆมองไลข้ึนตามรอยสักรูปงูน้ันไปจนถึงที่แขนเหมียวเงยหนาข้ึนมอง

หนาพระเธอสะดุงเล็กนอยเมื่อเห็นพระรูปน้ีจองมาที่เธออยูแลวเหมียวรีบหลบตาแลวมองไปหาแม แม

ไหวพระปกติเหมียวแอบเหลือบตามองไปที่พระอีกครั้งพระยังมองเหมียวอยู เชนเดิมเหมียวรีบกม   

หนาลงทันที 

 

ฉากที่13.ภายใน-ภายนอก/ในบาน-หลังบาน/กลางคืน 

 เหมียวยืนอยูตรงขอบประตูมองไปที่แมที่กําลังตากผาอยูไกลๆเหมียวเหลียวไปมองพี่กบ

ที่น่ังซึมๆกัดเล็บอยูตรงมุมมืดๆของบานเหมียวสังเกตเห็นรอยชาขนาดใหญที่ตนขาพี่กบถอนหายใจ

เฮือกใหญ เหมียวมองไปที่แมอีกครั้งแลวหันไปมองพี่กบอีกครั้งเหมียวหันกลับมาครุนคิดอยูพักหน่ึง 
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ฉากที่ 14.ภายนอก/หลงับาน/ตอเน่ือง 

 เหมียวเดินออกไปหาแมที่กําลงัตากผา 

 

เหมียว(ถามแบบหย่ังเชิง) 

แม.......พอกลับวันไหนอะ 

 

แมน่ิงเงียบ เหมียวเมมปากรอฟงคําตอบ แมเหลือบตามอง 

 

แม 

มึงจะทําไม? 

 

เหมียว 

เปลา.. 

 

เหมียวกมหนากมตาเหมือนทําอะไรไมถูก จึงหยิบผาข้ึนมาชวยแมตาก  

 

เหมียว 

แม.......แขนขาพี่กบไปโดนอะไรมาอะ รอยชํ้าเต็มไปหมดเลยอะ 

 

แม(หันมาสหีนาไมพอใจ) 

มึงจะเสือกเรื่องของเคาทําไม.. เรื่องของมึงเอาใหรอดกอนเถอะ 

 

พูดจบแมเดินออมไปตากผาอีกดาน เหมียวมองตามไปสีหนางงๆ ทันใดน้ันมีเสียงเหมือน คนเหยียบกิ่ง

ไมดังข้ึนในปามืด เหมียวชะงักมองไปแตไมเห็นอะไร แตแลวก็มีเสียงเหยียบ ใบไมดังข้ึนอีกครั้ง! ดัง

และใกลกวาคราวกอนเหมียวมีสีหนาระแวง 

(พูดเบาๆ) เหมียว 

แม.. 

 

ไมมีเสียงตอบกลับเหมียวลุกลี้ลุกลนกลัวๆเหมียวคอยเขยงใหพนราวตากผาชาๆแลวมองเขาไปในปา

มืดๆเสียงเหยียบใบไมดังข้ึนเปนครั้งที่สามและใกลมากข้ึนเหมียวสะดุงตกใจรีบเลิกผาที่ตากข้ึนแลว   
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กมตัวลอดไปหาแมทางดานหนาแมไมไดอยูตรงน้ันเหมียวมองซายมองขวาอึ้งไปมาเสียงเหยียบใบไม

ดังข้ึนขางหลังและใกลตัวเหมียวมากข้ึนเหมียวสะดุงเฮือกแลวรีบว่ิงเขาบานทันที 

 

ฉากที่ 15.ภายใน/ประตูหลังบาน/ตอเน่ือง 

 เหมียวว่ิงเขามาในบานรีบปดประตูล็อคกลอนเหมียวถอยหลังมาชาๆประตูถูกกระแทก

และเขยาอยางแรงจากดานนอกเหมียวรองกรี๊ด 

 

แม(os) 

เหมียว 

 

เสียงประตูเงียบไป เหมียวเกๆกังตะโกนถาม  

เหมียว  

แมหรอ 

 

ไมมีใครตอบ เหมียวคอยๆขยับตัวไปใกล 

เหมียว 

แม... 

 

ประตูน่ิงไปไมมีใครตอบกลับมาเหมียวมองไปที่มุมบานที่พี่กบเคยน่ังไมมีพี่กบน่ังอยู เหมียวลุกลี้ลุกลน

กลาๆกลัวๆคอยๆเดินเขาไปใกล จูๆประตูก็ถูกเคาะและเขยาอยางแรงแมประตูเปดพรวดเขามาเหมยีว

ตกใจกรี๊ดแมเดินเขามาแลวดุเหมียว 

 

ฉากที่16.ภายใน / หองนอน / กลางคืน 

 ตกดึกเหมียวรูสึกตัวต่ืนข้ึนมาเห็นแมและพี่กบหลับไปแลวเธอคอยๆลุกข้ึนมาทําทา

เหมือนปวดฉ่ีรอบตัวเธอตอนน้ีปกคลุมไปดวยความมืดเหมียวลังเลที่จะเดินออกไปแต สุดทายก็ทนไม

ไหวเหมียวเดินออกจากหองอยางระแวงมีเงาดํารูปรางคลายคนพาดผานตรงฝาหนาตางเหมียวชะงัก

หันไปมองก็ไมเห็นอะไรเหมียวเดินไปไดสักพักก็เหมือนเหยียบอะไรมันๆที่พื้นเหมียวเอามือไปสัมผัสดู

เธอก็รูสึกไดเลยวามันเปนของเหลวคลายนํ้ามันและเมื่อมองตอไปที่พื้นก็เห็นรอยเทาประหลาดลากเป

นทางยาวในบานเมื่อมองตามรอยไปเรื่อยๆเหมียวก็เห็นประตูบานเปดแงมอยู เหมียวตกใจมากเธอ

ถอยกลับทันทีแตทันใดน้ันเองในเงามืดเธอก็เห็นเงาของคนทําทาประหลาดๆเดินมุ งตรงเขามาหา

เธออยางนากลัวมันเดินผานแสงที่ลอดผานหนาตางเขามาจนเห็นชัดวาตัวของมันเงาเหมือนเอานํ้ามัน
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มาทาเมื่อมันเดินพนแสงไปมันก็หายเขาไปอยูในความมืดเหมียวพยายามเพงมองดวยความหวาดกลัว

ฉับพลันมันก็พุงเขามากระชากตัวเหมียวลมลง 

 

ฉากที่17.ภายนอก/หนาบาน/รุงเชา 

 เหมียวสะดุงสุดตัวลืมตาต่ืนข้ึนเสียงแมตะโกนเรียกเหมียวดังแทรกเขามาเหมียวรบีลกุไป

ทันที 

 

ฉากที่18.ภายนอก/หนาบาน/ตอเน่ือง 

 แม และเหมียวออกมาตักบาตรเหมียวใสกับขาวเขาไปในบาตรพระมองมาที่เหมียว

เหมียวหลบตาทําเปนไมเห็นเหมียวมองไปตามเน้ือตัวพระเหมียวหลบตาสีหนาครุนคิดเหมียวมองไปที่

พระอีกครั้งพระชําเลืองตามาที่เหมียวกอนจะเดินไป 

 

ฉากที่19.ภายใน/ชานหนาบาน/เย็นโพลเพล 

เหมียวมองซายมองขวาพี่กบกําลงังวนทํางานเล็กๆนอยๆเหมียวหันมามองพี่กบดวย

สายตาสงสัยพีก่บรูสึกเหมือนถูกมองเมื่อเงยหนาข้ึนเห็นเหมยีวมองอยูก็ชะงักเหมียวถามพี่กบเบาๆ 

 

เหมียว 

พี่ไปโดนอะไรมาหรอ 

 

พี่กบมองเหมียวอึง้ๆ เหมียวมองซายมองขวากอนจะถาม 

 

เหมียว(พูดเสียงเบา) 

ไอลื่นไอไหลใชมั้ยพี่ 

 

พี่กบไดยินก็ทําหนาตกใจมาก น่ิงไปพกัใหญ เหมียวจองพีก่บแบบเคนคําตอบ พี่กบเริม่มีนํ้าตาคลอ พี่

กบปากสั่นเหมอืนจะพูดอะไรออกมา จูๆเสียงแมก็ดังแทรกข้ึนมา 

 

แม 

กบ! ไปไดแลว 

 

พี่กบสะดุงตกใจ รีบลกุ ตามไปหาแมอยางวางาย เหมียวมองตามไป แมหันมาพูดหนาดุๆ 
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แม 

อยูบานดีๆนะ อยาออกไปไหน 

 

เหมียวพยักหนาแบบเกรงๆ แมและพี่กบเดินไปหลังบาน (พากันไปเกบ็ผกัในปา) 

 

ฉากที่20.ภายใน/บาน/คํ่า 

 เหมียวปดประตูบานหาผามาอุดตามรูประตูเหมียวน่ังลงเหมียวเดินไปที่โทรศัพทโทร

หาปาปาไมรับเหมียวรอสายอยูนานสัญญาณเสียงประหลาดแทรกเขามาแสบหูเหมียวยกสายออก    

หางกอนจะวางสายลงเหมียวกลับมาน่ังตามเดิมสีหนาเครียดขณะกําลังจะน่ังลงเหมียวสังเกตเห็นเงา

พาดผานอยูที่พื้นขางๆเงาเหมียวเหมียวสีหนาระแวงคอยๆโยกขยับตัวชาๆเงาน้ันไมขยับตามเหมียวสี

หนาหวาดกลัวมากข้ึนเหมียวยกมือข้ึนชาๆเงาน้ันไมไดยกมือตามเงาดําคอยๆใหญข้ึนเหมือนเขามาใกล

ตัวเหมียวมากข้ึนเหมียวหายใจแรงกอนจะลุกไปที่ประตูแลวพยายามเปดกลอนกอนจะว่ิงออกไป 

ฉากที่21.ภายนอก/ปาหลังบาน/กลางคืน-ตอเน่ือง 

 เหมียวว่ิงหนีมาทางปาหลังบานพลางตะโกนเรียกแมและพี่กบรอบตัวเหมียวมีแตปาครึม้

เสียงสวบดังข้ึนมาจากดานหลังเหมียวสะดุงหันไปเหมียวหายใจหอบ 

เหมียว 

แมหรอ... พี่กบ.. 

 

เสียงสวบ! ดังมาจากอีกทาง เหมียวสะดุงตกใจหันไป 

 

ฉากที่22.ภายนอก/หนาบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 รถของพอคอยๆจอดเทียบหนาบาน 

 

ฉากที่23.ภายนอก/ปาหลังบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เหมียวหายใจหอบเสียงแมลงเสียงนกดังระงมข้ึนมาเหมียวเงยหนาข้ึนมองเมื่อหัน

กลับมาก็เห็นเงาแมตะคุมๆเดินอยูไปในปาเหมียวตะโกนเรียก 

เหมียว 

แม!!.. 

 

แมและพี่กบหันกลบัมาแตแลวทั้งคูก็มองไปทางดานหลังเหนือหัวของเหมียวดวยสีหนาหวาดกลัวสุด

ขีดเหมียวตัวแข็งทื่อแววตาหวาดระแวงคอยๆเอี้ยวตัวไปดานหลงัเหมียวหันไปมองอยางเร็วแตก็ไมมี 
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ใครยืนอยู เหมียวหันหนากลับมาทันทีและก็ชะงักตกใจไมมีแมและพี่กบยืนอยูที่เดิมแลว 

 

ฉากที่ 24.ภายใน/บาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 พอเปดประตูเขามา มองไปในบานไมเห็นใคร 

 

พอ 

ตุก.. 

 

ไมมีเสียงตอบกลบั พอสีหนาสงสัย 

 

ฉากที่ 25.ภายนอก/ปาหลังบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เสียงบรรยากาศเริ่มดังข้ึน แมลงและนกตางรองระงม เหมียวมองซายมองขวาไปรอบตัว 

ดวยความระแวง 

 

ฉากที่ 26.ภายใน/บาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 พอเปดประตูหองนอน 

 

ฉากที่27.ภายนอก/ปาหลังบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เหมียวมองปาตรงหนาปามืดสนิทไมมีอะไรเคลือ่นไหวฉับพลนัน้ันไอลื่นไอไหลโผลอยูด

านหลังเหมียวเหมียวสะดุงกรีดรอง 

 

ฉากที่ 28.ภายใน/หองนอน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เหมียวสะดุงต่ืน มีรางคนทับตัวเหมียวอยู 

 

ฉากที่ 29.ภายนอก/ใตถุนบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 พี่กบกําลังเดินข้ึนบาน แมมองไปทีร่ถพอที่จอดอยู สีหนาสงสัย 

 

ฉากที่ 30.ภายใน/หองนอน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 เหมียวลืมตามอง ภาพตรงหนาเปนพอของเธอ เหมียวรองกรี๊ด 
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ฉากที่ 31.ภายนอก/ใตถุนบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 แมชะงักเมื่อไดยินเสียงกรี๊ด เงยหนาข้ึนมอง 

 

ฉากที่32.ภายใน/หองนอน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 พี่กบรีบว่ิงมาที่ประตูเมื่อเห็นภาพเบื้องหนาก็ตกใจนํ้าตาคลอเอามือปดปากพอกําลังกด

เหมียวลงเอามือปดปากเหมียวเหมียวด้ินไปมามองไปที่พี่กบพี่กบหลบตาแลวเริ่มสะอื้นรองไหพอหัน

มามองพี่กบพี่กบสะดุงตกใจเหมียวนํ้าตาคลอหันไปมองพี่กบอีกครั้งพี่กบรีบเดินออกไปเหมียวรองไห

ออกมา 

 

ฉากที่33.ภายนอก/บันไดข้ึนบาน/กลางคืน-(ตัดมา)ตอเน่ือง 

 แมกําลังจะเดินข้ึนบานพี่กบรีบว่ิงลงมาทั้งคูปะทะหนากันพี่กบเอามือปดปากนํ้าตาไหล

พรากแมมองพี่กบดวยสายตางุนงงพี่กบแหงนหนาไปบนบานอีกครั้งแลวหันกลับมาที่แม แมหนาเสีย

ทันทีนํ้าตาคอยๆไหลออกมาแมทรุดลงไปน่ังที่บันไดพี่กบสะอื้นแมรองไหแบบกล้ํากลืน 

 

 

ฉากที่ 34.ภายใน/บาน/กลางวัน 

 ทั้ง 4 คนลอมวงกินขาวพรอมหนา พอย้ิมแยมแจมใส 

 

พอ 

อาวเหมียว ตักไปเยอะๆเลย 

 

พอตักกับขาวใสจานเหมียว เหมียว พี่กบ และแม ตาแดงก่ําน่ังกินขาวเงียบ ไมพูดไมจา 

 

-จบ- 
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ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) 

1. การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 เหมียว 

นางสาวพัณณิน  ทองพันช่ัง (มะปราง)  อายุ 21 ป 

 

 
 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงทีร่ับบท เหมียว 

 

เหมียวเปนตัวละครหลักของเรื่องแมยกเหมียวไปใหปาเต็มเลี้ยงต้ังแตเด็กเหมียว

ถูกปาเต็มเลี้ยงดูกวา10ปเมื่อเหมียวกลับมาถึงบานเหมียวไดรับการตอนรับที่ไมดีจากแมทําใหเหมียว

รูสึกเหมือนมีกําแพงกั้นกลางและไมอยากจะเขาหาแมมากนักตางกับพอที่เหมียวรูสึกวาเปนที่พึ่งได

ดีกวาเมื่อเหมียวไดฟงขาวลือเรื่องไอลื่นไอไหลจากนกเพื่อนเกาน่ันทําใหเหมียวรูสึกหวาดกลัวและไม

ปลอดภัยอีกทั้งแมและพี่กบก็มีทาทีประหลาดเมื่อพอไมอยูบาน 

เหตุผลที่เลือกพัณณินมารับบทเหมียวเพราะวามีดวงตาที่เศราดูมีเอกลักษณ

เฉพาะตัวอะไรบางอยางและบุคลิกหนาตาที่ไมโตและก็ไมเด็กจนเกินไป 
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1.2 แมของเหมียว 

นางศิรทัศน  ประดิษฐ (แพน)  อายุ35 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4-2 นักแสดงที่รบับทแมของเหมียว 

 

แมเปนตัวละครหลักของเรื่องอีกคนคนที่รูทั้งรูวาลูกสาวคนโตของตัวเองถูกขมขืน

แตก็ไมสามารถชวยเหลือลูกไดเปนเพราะกลัวและสิ้นหวังไดแตพยายามทําใหทุกอยางเปนเหมอืนปกติ

ที่สุดจนกระทั่งลูกสาวคนเล็กมีอันตองกลับมาอยูที่บานอีกครั้งน่ันทําใหแมตองพยายามชวยเหลือโดย

ไมใหสามีรูใหไดสุดทายก็ทําอะไรไมไดตองทนเห็นลูกสาวคนเล็กถูกขมขืนตอหนาตอตา 

สาเหตุที่เลือกพี่ศิรทัศนมารับบทแมเพราะวาเคยรวมงานกันกับพี่ศิรทัศนแลว

เล็งเห็นวาเปนคนที่สามารถเลนฉากที่ตองใชอารมณไดและเปนคนที่รวมงานงาย 

 

1.3 พอของเหมียว 

จาสบิเอกมนตรี  ศรีหะบุตร (เอ)  อายุ 49 ป 

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพที่4-3 นักแสดงที่รบับทพอของเหมียว 
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พอเปนตัวละครที่สําคัญอีกหน่ึงคนเพราะเปนคนที่มีอํานาจสูงสุดของบานและใช

อํานาจน้ันในทางที่ผิดน่ันคือการขมขืนลูกสาวของตัวเอง 

สาเหตุที่เลือกลุงเอมารับบทพอเพราะวาลุงเปนเพื่อนกับแมของผูจัดทําน่ันทําให

สามารถพูดคุยกันงายข้ึนเพราะลุงตองรับบทที่ตองขมขืนลูกสาวถาเปนคนที่ไมสนิทอาจรวมงานกัน

คอนขางลําบากอีกหน่ึงสาเหตุคือเพราะลุงเปนคนจังหวัดกาญจนบุรีทําใหมีสําเนียงพื้นถ่ินติดมาดวย

น่ันย่ิงทําใหหนังมีความสมจริงมากข้ึน 

 

1.4 พ่ีกบ 

นางสาวพาฝน  พันโพธ์ิ (ฝน)  อายุ 21 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4-4นักแสดงที่รบับทพี่กบ 

 

พี่กบเปนตัวละครที่สําคัญอีกหน่ึงคนที่ตองตกอยูใตอํานาจของพอโดยที่ไมสามารถขัดขืน

ใดๆไดเลยเปนคนที่ตองเก็บงําความลับทุกอยางไวน่ันทําใหพี่กบมีอาการเซื่องซึมเหมอลอยสิน้หวังและ

ยอมจํานนกับสิ่งที่เกิดข้ึนเหมือนกับมีชีวิตอยูไปวันๆ 

สาเหตุที่เลือกพาฝนมารับบทพี่กบเพราะวาพาฝนเปนคนที่เมื่อทําหนาน่ิงๆแลวดูมีความ

พิเศษอะไรบางอยางในแววตาและมีบุคลิกที่ดูโตกวาพัณณินจึงสามารถรับบทเปนพี่สาวได 
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1.5 นก 

นางสาวติกขปญญ  มณีนุม (ติก)  อายุ21 ป    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4-5 นักแสดงที่รบับทนก 

 

นกเปนตัวละครสมทบที่มีบทบาทสําคัญมากในเรื่องเพราะเปนคนที่บอกเลาขาว

ลือเรื่องไอลื่นไอไหลทั้งหมดใหเหมียวฟงนกเปนเพื่อนสมัยเด็กของเหมียวและดูเหมือนวาจะเปนคน

เดียวที่เหมียวจะไวใจไดดวยความที่นกเปนเด็กการเลาเรื่องของนกจึงดูเกินจริงมากไปหนอยน่ันทําให

เหมียวรูสึกกลัวมากกวาที่ฟงจากพอเลา 

สาเหตุที่เลือกติกขปญญมาเลนบทนกเพราะวาติกเปนผูชวยผูกํากับ2ของหนัง

เรื่องน้ีและเปนคนจังหวัดกาญจนบุรีดวยติกเองก็เคยเจอประสบการณเกี่ยวกับไอลื่นไอไหลเหมือนกับ

ผูจัดทําติกจึงยอมเขาใจเรื่องพวกน้ีดีอีกทั้งยังมีสําเนียงพื้นถ่ินที่ชวยใหหนังมีความสมจริงมากข้ึนดวย 

 

1.6 ปาเต็ม 

นางสาวอังคณา  ศรีขจร (องั)  อายุ57 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4-6 นักแสดงที่รบับทปาเต็ม 
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ปาเต็มเปนตัวละครสมทบคนที่เลี้ยงดูเหมียวมาต้ังแตเล็กดวยสาเหตุที่ทางบานมี

ฐานะที่ดีกวาจึงรับเหมียวไปอุปการะไวจนกระทั่งวันหน่ึงที่ปาเต็มมีเหตุจําเปนจึงตองนําเหมียวกลับมา

อยูที่บานตามเดิม 

สาเหตุที่เลือกคุณองัคณามาเลนบทน้ีเปนเพราะคุณอังคณาเปนแมของผูจัดทํา

เองเน่ืองดวยในหนังเรื่องน้ีบทบาทปาเต็มมีไมมากนักจึงเลือกแมมาเลนเพื่อความสะดวกในการถายทํา 

 

 2. สถานท่ีถายทํา (Location) 

จากบทภาพยนตรที่เขียนใหเรื่องราวทั้งหมดอยูในจังหวัดกาญจนบุรีทําใหผูจดัทาํ

ตองมองบานบานขนาดเล็กและอยูแถบชานเมืองในอันดับแรกผูจัดทําเลือกใชบานหลังที่เคยอาศัยจรงิ

ตามประสบการณแตเมื่อใหคณะกรรมการในหองพิจารณาดูก็พบวาไมสามารถชวยใหเพิ่มอารมณนา

กลัวไดผูจัดทําจึงมองหาบานหลังใหมแตก็พบวาไมไกลออกไปจากบานหลังเดิมนักมีบานไมหลังเกา

ของเจาของบานทิ้งรางไวอยูจึงทํานําไปใหกรรมการพิจารณาอีกครั้งและกรรมการเห็นสมควรตรงกัน

จึงทําการติดตอขอสถานที่ใชในการถายทํา 

สถานที่ตางๆที่ผูจัดทําไดเลือกใชในการถายทําน้ันยังสามารถชวยบอกเลา

รายละเอียดอื่นๆที่ไมไดมีการพูดถึงในภาพยนตรซึ่งจะถูกกลาวถึงในรายละเอียดตอไปของแตละ

สถานที่ 

2.1 บานของเหมียว 

การเลือกบานเปนสถานที่ถายทําผูจัดทําใหความสําคัญกับลักษณะของบาน

ที่ตองสามารถบงบอกถึงฐานะทางบานและบงบอกถึงความเปนอยูทั่วไปไดโดยตัวบานมีลักษณะเปน

บานไมเกามีใตถุนดานลางเคาโครงบานเปนการสรางแบบสมัยกอนสื่อใหเห็นวาบานหลังน้ีตกทอดมา

รุนสูรุนและที่สําคัญลักษณะของบานหลังน้ียังใหอารมณของความคร่ําครึชวยเพิ่มความนากลัวและไม

เพียงเทาน้ีบานหลังน้ียังอยูใกลกับบานของผูจัดทําเองดวยทําใหสะดวกในการเคลื่อนยายทีมงาน 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-7 พื้นที่บานเพือ่นผูจัดทําสถานที่ถายทําในฉากบานของเหมียว 

 

2.2 ไรออยระหวางทางกลับบานของเหมียว 

ไรออยถือเปนสถานที่ถายทําที่สําคัญเพราะมีผลตอเน้ือเรื่องโดยตรงโดยใน

หนังเลาวาไอลื่นไอไหลสามารถว่ิงข้ึนไปบนยอดขาวโพดไดแตผูจัดทําเลือกที่จะใชไรออยแทนเพราะ

เหมาะสมทางดานภาพเน่ืองจากระดับความสูงของไรออยใหความรูสึกอันตรายดูไมปลอดภัยและไม

เพียงเทาน้ียังอยูใกลบานผูจัดทําทําใหสะดวกตอการเคลื่อนยายทีมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4-8 สถานที่ถายทําในฉากไรออย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.3 ปาหลังบานของเหมียว 

ปาหลังบานเปนอีกสถานที่ถายทําที่สําคัญอีกหน่ึงแหงเพราะตัวละคร

เหมียวจะตองว่ิงหนีสิ่งที่คิดวาเปนไอลื่นไอไหลซึง่อยูชวงทายเรื่องโดยทีป่าที่ผูจัดทําเลือกใชคือปาที่ไม

รกจนเกินไปสะดวกตอการถายทําและตองใชเทคนิคDay for Night จึงทําใหผูจัดทําเลือกใชปาหลัง

บานเปนสถานที่ถายทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4-9 สถานที่ถายทําในฉากปาหลงับานของเหมียว 

 

3. เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe) 

เสื้อผาเครื่องแตงกายถือเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับใชในการบงบอกบุคลิกฐานะ

ความอยูของตัวละครที่แตกตางกันออกไปดังที่จะปรากฏในรายละเอียดตอไปน้ี 

3.1 เหมียว บงบอกถึงความเปนเด็กมัธยมตนที่ถูกเลี้ยงดูอยางดีจากปาเต็มทําให

เสื้อผาเครื่องแตงกายที่สวมใสเนนไปที่ลายสก็อตและลายการตูนสีของเสื้อผาตัวละครจะเนนสีขาว

ครีมเปนหลัก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4-10ชุดของเหมียว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2 แมของเหมียวบงบอกถึงฐานะที่ยากจนเปนแมบานที่ไมมีอาชีพเปนหลกัเปน

แหลงทําใหเสื้อผาเครื่องแตงกายทีส่วมใสจึงเนนเปนเสื้อยืดตัวใหญกางเกงขาตรงธรรมดาสีของเสื้อผา

ตัวละครจะเนนสีนํ้าตาลนํ้าเงินเปนหลัก 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-11 ชุดของแมของเหมียว 

 

3.3 พอของเหมียวบงบอกถึงบุคลกิที่เปนผูนําหาเลี้ยงครอบครัวทํางานหนักดูมี

อํานาจสีของเสื้อผาตัวละครจะเนนสีดํานํ้าเงินเปนหลัก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-12 ชุดของพอของเหมียว 

 

3.4 พี่กบ บงบอกถึงบุคลิกที่ออนแอหมนหมองและตกเปนรองเสื้อผาจะมีขนาด

ใหญเกินตัวสีของเสื้อผาตัวละครจะเนนสีครีมหมนสีนํ้าเงินหมนเปนหลกั 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4-13ชุดของพี่กบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. การวางแผนการถายทํา (Breadown) 

 

Cue 1 บานเหมียว (บานไม กาญจนบรุ)ี    วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 09.00-18.00 
 

ตารางที่ 4-1 แสดงแผนการถายทํา 
 

SC TIME LOCATION CUT DESCRIPTION CAST COSTUME SET/PROPS TIME REMARK 

16 D3 หองนอน 

1 MCU-เหมียวสะดุงเฮือกลืมตาต่ืนข้ึนมา  เหมียว ชุดนอนวันที่ 2 

   

1 D1 ในรถ 

1 
MS-ดานหลังรถ เห็นปาเต็มกําลังขับ และ

เหมียวน่ังอยูขางๆ  

เหมียว ชุดเหมียววันที่ 

1 

   

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-2 แสดงแผนการถายทํา 
 

SC TIME LOCATION CUT DESCRIPTION CAST COSTUME SET/PROPS TIME REMARK 

1 D1 ในรถ 

2 

MCU-รับหนาเหมียวเทาคางมองออกมานอก

รถ  แววตาเศรา เงาไมพาดผานกระจก  

 

เหมียว ชุดเหมียววันที่ 1 

   

7 D1 ทุงขาวโพด 1 LS-เหมียวกึ่งเดินกึ่งว่ิง 
เหมียว 

พอ 

-ชุดพอวันที่ 1 
ไฟฉาย   

7 D1 ทุงขาวโพด 

2 
MS-ดานขาง เหมียวเดินระแวงมองหนามอง

หลงั 

เหมียว 

พอ 

 
-ชุดพอวันที่ 1 

ไฟฉาย   

3 

MCU-รับดานหนา มีอะไรบางอยาง

เคลื่อนไหวในพุม เหมียวสะดุงตกใจ หยุด

เดินแลวหันมอง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงแผนการถายทํา 
 

SC TIME LOCATION CUT DESCRIPTION CAST COSTUME SET/PROPS TIME REMARK 

7 D1 ทุงขาวโพด 

4 
MS-รับดานหลัง เหมียวหันมามอง แลวหัน

ไปเดินเดินตอ 

เหมียว 

พอ 

-ชุดพอวันที่ 1 

ไฟฉาย   

5 

MCU-รับดานหนา มีอะไรบางอยาง

เคลื่อนไหวในพุม เหมียวสะดุงตกใจ แตไม

หันไปมอง กลบัเดินเร็วข้ึน สิ่งน้ันเคลื่อนไหว

ตามมา 

7 D1 ทุงขาวโพด 

6 
MS-รับดานหลัง เหมียวเริ่มว่ิง ระแวงหนา

ระแวงหลัง 

เหมียว 

พอ 

 

-ชุดพอวันที่ 1 

ไฟฉาย   

8+ 

10 

MCU-รับดานหนา เหมียวหันไปมอง หัน

กลับมา เจอแสงไฟสองหนากส็ะดุงตกใจ 

 

MCU-เหมียวรีบว่ิงไปหาพอทันท ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-4 แสดงแผนการถายทํา 
 

SC TIME LOCATION CUT DESCRIPTION CAST COSTUME SET/PROPS TIME REMARK 

10 

 

D1 

 

 

หองนอน 

 

 

1 

CU-เหมียวลืมตาต่ืนข้ึนมา เงี่ยหฟูง  

เสียงหยุดที่ใตหองนอน เหมียวคอยๆ

เหลือบตาไป 

เหมียว 

 

ชุดนอนวันที1่ 

 

 16.30-18.00  

2 
MCU-รับดานหลัง เหมียวคอยๆเหลียว

หลงัมามองหนาตาง 

4 CU-สหีนาเหมียวหวาดระแวง 

10 

 

D1 

 

หองนอน 

 

6 
MCU-เหมียวสะดุงตกใจเพราะเสียง

แมว รีบเอาผาหมมาคลมุโปง 

เหมียว 

 

ชุดนอนวันที1่ 

  16.30-18.00  

3+5 หนาตาง 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Cue 4 บานเหมียว (บานไม กาญจนบรุ)ี  วัน อังคาร ที่ 17 ธันวาคม เวลา 06.00-17.00 น.    

 

ตารางที่ 4-5 แสดงแผนการถายทํา 
 

SC TIME LOCATION CUT DESCRIPTION CAST COSTUME SET/PROPS TIME REMARK 

On Set 06.30 น. 

12 D2 หนาบาน 

1 

LSเหมียวถือถาดใสของออกมาจากบาน

หนาตา งัวเงีย 

 

เหมียว,แม, 

พระ 

ชุดแมวันที่ 

2 

 

 

ของที่ใชตัก 

บาตร 

 

06.30-

07.30 

 

2 
  
 MS-ผานดานขางของแม เหมียวว่ิงมาถึง 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-6 แสดงแผนการถายทํา 
 

SC TIME LOCATION CUT DESCRIPTION CAST COSTUME SET/PROPS TIME REMARK 

12 D2 หนาบาน 

4 

MCU-รับดานหนา เหมียวสีหนาสลด ลง

น่ังยองๆยกมือไหวรับพร 

 

เหมียว,แม, 

พระ 

 

ชุดแมวันที่ 2 

ชุดพระ 

(รอยสัก) 

 

ของที่ใชตัก 

บาตร 

 

  

6+8

+10

+12 

CU-สหีนาเหมียว มองสงสัย แลวคอยๆมอง

ไลข้ึน 

CU-เหมียวรบีหลบตาลง แลวหันไปมองที่แม 

CU-สหีนาเหมียวครุนคิด แลวเหลือบมอง

พระอีกครั้ง 

CU-เหมียวรบีหลบตาลง 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-7 แสดงแผนการถายทํา 
 

SC TIME LOCATION CUT DESCRIPTION CAST COSTUME SET/PROPS TIME REMARK 

12 D2 หนาบาน 9 MCU-ผานดานขางเหมียว เห็นแมไหวพระปกติ  

เหมียว,แม, 

พระ 

 

ชุดแมวันที่ 2 

ชุดพระ 

(รอยสัก) 

 

 

ของที่ใชตัก

บาตร 

 

 

 

7 
MCU-ลําตัวพระสงฆจนถึงใบหนา พระสงฆมองมา

ที่เหมียว (Tilt Up) 

17 D3 หนาบาน 

1 
MCU-มุมกดนิดๆ 

รับหนาเหมียวกมๆไมกลาสบตาพระ 

เหมียว,แม, 

พระ 

ชุดนอนเหมียว 

คืนที่ 2 

ชุดแมวันที่ 3 

 

ของที่ใชตัก 

บาตร 

 

07.45-

08.30 
3 

MS-ดานตรง มุมกด แมไหวพระปกติ เหมียว

ลุกลีลุ้กลน 

2 
MCU-ดานขาง เหมียวลงมาน่ังยองๆยกมือไหวรับ

พร สีหนาเครียด 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-8 แสดงแผนการถายทํา 
 

SC TIME LOCATION CUT DESCRIPTION CAST COSTUME SET/PROPS TIME REMARK 

2 D1 ในรถ 
2+4 

MCU-รับหนาตรง เหมียวมองชะเงอจากในรถ 

MCU-เหมียวลดสายตาลง สหีนาหมนหมอง 

เหมียว,ปา 

เต็ม,แม 

ชุดแมวันที่ 1 

 

 

 09.30-

10.00 

 

1 
LS-แทนสายตาเหมียวเห็นบานไม 

 

3 
MS-แทนสายตาเหมียวเห็นแมเดินผานหนาตาง 

แลวหยุด มองมาที่เหมียวตาเขมง็ 

3 D1 3 1 LS-เห็นทั้ง 3 คน คุยกัน เหมียว,ปา 

เต็ม,แม,พอ 

ชุดแมวันที่ 1 

ชุดพอวันที่ 

1 

 

 

กระเปาเสื้อ 

ผา 

ถุงของฝาก 

ผลไม 

10.30-

11.30 

 

2+5 

+9 

MCU-แมพูดสีหนาหงุดหงิด 

MCU-แมพูดสีหนาตึง 

MCU- แมหนาเจื่อน สงบปากสงบคํา 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-9 แสดงแผนการถายทํา 
 

SC TIME LOCATION CUT DESCRIPTION CAST COSTUME SET/PROPS TIME REMARK 

3 D1 ในบาน 8 MS-พอเดินยกของเขาเฟรมมา แลวพูดดุ เหมียว,ปา 

เต็ม,แม 

ชุดแมวันที่ 

1 

ชุดพอวันที่ 

1 

 

 

กระเปาเสื้อ 

ผา 

ถุงของฝาก 

ผลไม 

10.30

-

12.00 

 

10 

MS-เห็น 3 คน รับดานหลงัพอ เห็นเหมียวกับปา

เต็ม พอเดินเขามาในเฟรม ปาเต็มและเหมียวมอง

ตาม แมเดินออกจากเฟรม เหมียวมองตาม 

11 
CU (แมเดินตัดกลอง) 

หนาเหมียวเหลือบไปมองแม(OSเสียงปาเต็ม) 

11A 
POV.-เหมียวมองไปที่แม แมหันมามองชาๆกอนจะ

พนประตู 

12 

MCU-เห็น 3 คน ผานไหลพอ รบัหนาปาเต็มและ

เหมียว เหมียวมองแมดวยสายตาครุนคิด แลวหลบ

ตามา ปาเต็มเริ่มถาม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทท่ี 5 

การผลิตช้ินงาน 

 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และคัดเลือกข�อมูลต�างๆ จนนํามาเขียนเป$นบทภาพยนตร(  

ผ�านกระบวนการถ�ายทําภาพยนตร( และได�ออกมาเป$นภาพยนตร(สั้นเรื่อง ป/าหลังบ�านของเหมียว    

ซ่ึงมีรายละเอียดของแต�ละฉากดังต�อไปนี้ 

 

กระบวนการถ�ายทํา 

 

ฉากท่ี 1.ภายนอก / รถป6าเต็ม / กลางวัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-1 ฉากท่ี 1 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เหมียวกําลังนั่งรถกลับบ�าน ขณะนั้นเองเหมียวก็ลดกระจกหน�าต�างรถลงเพ่ือชมบรรยากาศข�างทาง 
แต�เหมียวกลับรู�สึกหดหู�ใจเสียมากกว�าในฉากนี้เป$นการเป?ดตัวละครของเหมียว ผู�ชมจะได�เห็นภาพท่ี
เธอลดกระจกหน�าต�างรถลงมา เป$นการอธิบายว�า เหมียวกําลังเดินทางไปอีกท่ีหนึ่ง ระหว�างทางจะ
เห็นได�ว�ามีต�นไม�ปกคลุมล�อมรอบเต็มไปหมด เพ่ือเป$นการบ�งบอกว�าสถานท่ีท่ีเหมียวจะไปนั้น 
ค�อนข�างห�างไกลความเจริญ และตัวเหมียวเองท่ีมีสีหน�าไม�ค�อยดี ก็เป$นสิ่งท่ีบ�งบอกว�าเหมียวเองต�อง
จากบ�านของตนมา 
 
ฉากท่ี 2.ภายใน / ใต�ถุนบ�าน / กลางวัน ตัดเข�ามา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-2 ฉากท่ี 2 
 

แม�ของเหมียวพูดไม�พอใจเม่ือรู�ว�าป6าเต็มนําเหมียวมาคืน เหมียวและป6าเต็มสีหน�าเจื่อน
ไป พ�อเดินเข�ามาห�ามปรามทําให�บรรยากาศดีข้ึน แม�ลุกหนีไป ป6าเต็มได�ทีจึงถามถึงข�าวลือเรื่องโจร
เล�นอาคมท่ีชื่อไอ�ลื่นไอ�ไหล พ�อบอกปEดให�เหมียวเอาของไปเก็บ เหมียวทําตามอย�างว�าง�าย พ�อกับป6า
เต็มลงไปคุยกันข�างล�างบ�าน ทําให�เหมียวสงสัยมากข้ึน 

ฉากนี้เป$นฉากท่ีอยู�ภายในบ�าน ซ่ึงผู�ชมจะได�เห็นสภาพภายในบ�านบางส�วนได�มากข้ึน  
จะได�เห็นความเป$นอยู�ท่ีต�างกันระหว�างแม�ของเหมียวและป6าเต็ม 
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ฉากท่ี 3.ภายใน / ห�องนอน / ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-3 ฉากท่ี 3 
 

เหมียววางของในห�อง เสียงป6าเต็มตกใจดังลอดเข�ามา เหมียวพยายามเง่ียหูฟEง แต�ก็มี
เสียงแปลกๆนอกห�อง เหมียวค�อยๆเดินไปดู ประตูตู�เสื้อผ�าค�อยเป?ดแง�มอยู� มีเสียงดังออดแอด             
เหมียวค�อยๆเดินเข�าไป สํารวจข�างในตู�แต�ไม�พบอะไร ทันใดนั้นเสียงพ�อตะโกนเรียกเหมียวดังแทรก  
เข�ามาจากข�างนอก เหมียวรีบหันกลับไปทันที ฉับพลันร�างของพ่ีกบก็ยืนขวางเธออยู� เหมียวสะดุ�ง 
ตกใจ พ่ีกบบอกให�ลงไปลาป6าเต็ม ก�อนจะเดินออกไป เหมียวมองตามอย�างสงสัย 

ฉากนี้เป$นการเล�าว�า มีเรื่องประหลาดเกิดข้ึนในชุมชน และพ�อก็หลีกเลี่ยงจะเล�าให�
เหมียวฟEง ขณะท่ีเหมียวแอบฟEงอยู�นั้นก็จะเห็นว�าป6าเต็มมีท�าทีท่ีตกใจอย�างมาก เพ่ิมความสงสัยให�กับ
ท้ังตัวเหมียวและผู�ชม อีกท้ังฉากนี้ยังเป$นฉากเป?ดตัวของพ่ีกบอีกด�วย โดยผู�จัดทําเลือกจะให�พ่ีกบ
ปรากฏตัวในรูปแบบท่ีน�ากลัว เพ่ือเพ่ิมความน�าสงสัยและชวนให�ติดตาม 
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ฉากท่ี 4.ภายนอก / หน�าบ�าน / เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-4 ฉากท่ี 4 
 

ป6าเต็มข้ึนรถป?ดประตู รถเกLงค�อยๆเคลื่อนออกไป เหมียวมองตามน้ําตาคลอ เหมียวเห็น
นกเพ่ือนเก�ายืนอยู�ฝENงตรงข�ามก็ตะโกนเรียก ท้ังคู�มองกันด�วยความดีใจ 

ฉากนี้ให�เห็นถึงความสัมพันธ(ระหว�างเหมียวกับป6าเต็มก�อนท่ีจะลากัน จะเห็นได�ชัดว�าท้ัง
คู�ต�างก็ผูกพันเหมือนเป$นแม�ลูก และฉากนี้เป$นฉากเป?ดตัว นก เพ่ือนสนิทสมัยเด็กของเหมียว         
ซ่ึงผู�จัดทําเลือกให�นกดูมีฐานะความเป$นอยู�ท่ีต�างกันกับเหมียว แต�ก็มีพ้ืนเพเดียวกันกับบ�านของเหมียว
ด�วย ซ่ึงเม่ือท้ังคู�เจอกัน ก็จดจําได�ว�าเป$นเพ่ือนกันมาก�อน จึงทักทายด�วยความดีใจ 
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ฉากท่ี 5.ภายใน / บ�านนก / เวลาต�อมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-5 ฉากท่ี 5 
 

เหมียวและนกนั่งลงเพิงหลังบ�านของนก ท้ังคู�ถามไถ�สารทุกข(สุกดิบ เหมียวถามนกถึง 
ข�าวลือเรื่องไอ�ลื่นไอ�ไหล นกจึงเล�าเรื่องท้ังหมดให�ฟEง เหมียวเริ่มรู�สึกกลัว เม่ือมองบรรยากากาศรอบๆ
ก็เห็นว�าเย็นมากแล�ว จึงขอร�องให�นกไปส�งท่ีบ�าน แต�นกบอกปEดปฏิเสธไป 

ฉากนี้เป$นฉากท่ีสําคัญมากฉากหนึ่ง เพราะเป$นฉากท่ีเล�ารายละเอียดท้ังหมดของข�าวลือ
เรื่อง ไอ�ลื่นไอ�ไหล โดยนกจะเป$นคนเล�า ฉากนี้จะมีบรรยากาศรอบล�อมไปด�วยป/าครึ้ม ให�เห็นถึงความ           
โดดเด่ียวและอยู�ในสถานท่ีป?ด ให�ความรู�สึกถูกล�อมรอบ ถูกจับตามอง และบรรยากาศท่ีค�อยๆมืดลง
เรื่อยๆ เพ่ิมอารมณ(ให�รู�สึกกลัวและไม�ปลอดภัย 
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ฉากท่ี 6.ภายนอก / ทางเดินกลับบ�านผ�านไร�/ ใกล �คํ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-6 ฉากท่ี 6 
 

บรรยากาศเริ่มมืด ท�องทุ�งสองข�างทางเริ่มมองอะไรไม�เห็น เหมียวเดินจ้ําอ�าวรีบกลับบ�าน   
ระหว�างนั้นก็หันไปมองรอบตัวๆ เสียงของต�นไม�และสัตว(นานาชนิดเริ่มส�งร�องหวีดหวิว เสียงสวบสาบ
ดังข้ึนในไร� เหมียวหันไปเห็นพุ�มไหวๆ เหมียวสีหน�าไม�ดี รีบเดินจ�Qาอ�าว มีบาง อย�างเคลื่อนไหวในพุ�ม        
ด�านในไร� (ในลักษณะตามมาทางเหมียว) เหมียวตกใจ ก่ึงเดินก่ึงวิ่ง อะไรบางอย�างเหมือนเคลื่อนไหว
ใกล�เหมียวเข�ามาทุกที เหมียวเหลียวหลังหันไปมองด�วย ความหวาดกลัว ฉับพลันเม่ือหันกลับมาก็มี
แสงจากไฟฉายสาดมาท่ีหน�าเหมียว เหมียว สะดุ�งเฮือกตกใจ ไฟลดลง ปรากฏเป$นพ�อยืนถือไฟฉายอยู� 
เหมียวรีบวิ่งไปหาทันที 

ฉากนี้แสดงให�เห็นว�า เหมียวเริ่มรู�สึกไม�ปลอดภัยมากข้ึนหลังจากได�ฟEงเรื่องราวท้ังหมด
แล�ว ฉากนี้ยังมีบางสิ่งบางอย�างไม�ชอบมาพากลเพ่ิมความน�าสงสัยให�กับผู�ชมว�า สิ่งท่ีอยู�ในพุ�มไม�นั้นคือ
อะไรกันแน� อีกท้ังฉากนี้ในตอนท�ายจะเห็นว�าพ�อมาช�วยเหมียวได�ทันท�วงท่ี นั่นทําให�เหมียวรู�สึกดีกับ
พ�อมากข้ึน 
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ฉากท่ี 7.ภายใน / ชานบ�าน / กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-7 ฉากท่ี 7 
 

ท้ัง4 คน พ�อแม�พ่ีกบและเหมียว ต้ังวงนั่งกินข�าวบนพ้ืน เหมียวมองกับข�าวหน�าตา
ประหลาดทีละอย�าง พ�อเห็นอย�างนั้นก็ทักให�กินเยอะๆ เหมียวจําใจตักเข�าปาก แม�พูดขัดข้ึนมา           
บอกให�พ�อไปเอาต�นกล�าท่ีต�างจังหวัด พ�อทําเหมือนไม�ได�ยิน แม�จึงพูดย้ําอีกครั้ง พ�อตะคอกขัดคอแม�
เสียงดัง ระหว�างนั้นเอง เหมียวสังเกตเห็นท�าทีประหลาดของพ่ีกบท่ีไม�ยอมกินข�าว พ�อพูดทักพ่ีกบ          
เหมียวสะดุ�งตกใจ พ�อสัง�ให�พ่ีกบกินข�าว พ่ีกบรีบกินตามอย�างว�าง�าย เหมียวคิดสงสัยมากข้ึน 

ฉากนี้จะเห็นถึงความเป$นอยู�ทางบ�านผ�านอาหารการกิน โดยเม่ือเหมียวเจออาหาร
หน�าตาประหลาดๆก็ทําให�รู�สึกไม�กล�ากิน แสดงให�เห็นถึงการเลี้ยงดูท่ีต�างกันระหว�างแม�กับป6าเต็ม 
ฉากนี้ผู�จัดทําได�สอดแทรกจังหวะท่ีแม�ของเหมียวบอกให�พ�อของเหมียวไปเอาต�นกล�าท่ีต�างจังหวัด          
ซ่ึงฉากนี้เองเป$นฉากท่ีให�เห็นว�าแม�ของเหมียวพยายามท่ีจะช�วยเหมียวอยู� ด�วยการหาช�องทางพาให�
พ�อของเหมียวไปท่ีอืน อีกท้ังฉากนี้ยังแสดงให�เห็นถึงท�าทีประหลาดของพ่ีกบอีกด�วย 
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ฉากท่ี 8.ภายใน / ห�องนอน / กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-8 ฉากท่ี 8 
 

เหมียวโทรศัพท(หาป6าเต็มแต�ปลายสายเหมือนไม�มีสัญญาณ เหมียวกดซํ้าแล�วซํ้าอีกแต�ก็ 
ไม�มีวี่แววว�าจะโทรติด เหมียวถือสายรอสีหน�าเศร�าๆอยู�สักพักก็ได�ยินเสียงพ�อท่ีหน�าบ�าน เธอชะโงก 
หน�าต�างเห็นพ�อขนของข้ึนรถและกําลังจะขับออกไป เหมียวรีบเดินจะออกไปหาพ�อ แต�เห็นแม�กับ         
พ่ีกบนั่งกันอยู�แถวๆหน�าประตู เหมียวชะงักเล็กน�อยแอบเห็นแม�พูดอะไรบางอย�างกับพ่ีกบ เธอดู
เหมือนร�องไห�อย�างหนัก เหมียวพยายามจะแอบฟEงเรื่องท่ี ท้ังสองคุยกัน อยู�ๆประตูก็ลั่น แม�กับพ่ีกบ
หยุดคุยกันทันที แม�หันมามองท่ีต�นเสียงเหมือนโกรธจัดและเดินตรงเข�ามาทางเหมียว เหมียวตกใจรีบ
กระโดดข้ึนไปบนเตียงทําเป$นแกล�งหลับ แม�เป?ดประตูเข�ามามองในห�องสักพักก็ป?ดประตูออกไป 
เหมียวถอนหายใจอย�างโล�งอก 

ฉากนี้แสดงให�เห็นว�าเหมียวรู�สึกโดดเด่ียวและคิดถึงป6าเต็มมาก อาจเป$นธรรมดาของเด็ก
ท่ีย�ายมาอยู�ต�างท่ี แต�เหมียวกลับเลือกท่ีจะไม�เข�าหาแม�และพ่ีสาวแท�ๆของตน ในฉากนี้จะเห็นได�ว�า 
แม�ของเหมียวและพ่ีกบมีความลับอะไรบางอย�างท่ีป?ดบังเหมียวไว� แท�จริงแล�วคือ แม�บอกถึงแผนการ
ท้ังหมดให�พ่ีกบฟEง เป$นเหตุให�พ่ีกบร�องไห�ออกมา แต�เหมียวซ่ึงอยู�บนบ�าน ทําให�ไม�ได�ยินท่ีท้ังสองคน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

พูดคุยกัน และเม่ือพลาดท�าแม�จึงหันมามองด�วยความตกใจ ยิ่งส�งเสริมให�เหมียวเข�าใจผิดว�าความลับ
นั้นเป$นสิ่งท่ีเหมียวไม�อาจรู�ได� 

 
ฉากท่ี 9.ภายใน / ห�องนอน / กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-9 ฉากท่ี 9 
 

เหมียวลืมตาต่ืนข้ึน เม่ือได�ยินเสียงสวบสาบเหมือนคนเดินอยู�ท่ีใต�ถุนบ�าน เหมียวพลิกตัว 
ตะแคงหน�าหนี จนเสียงมาหยุดอยู�ท่ีใต�ห�องนอนท่ีนอนอยู� เหมียวเอะใจ จึงค�อยๆเอ้ียวตัว ไปมองท่ี 
หน�าต�างช�าๆ ด�วยสีหน�าระแวง เสียงสวบสาบเงียบไป ไม�มีอะไรเคลื่อนไหวอยู �นอก หน�าต�าง            
เหมียวยังคงมองค�างอยู� เสียงแมวร�องกัดกันดังมาจากใต�ถุนบ�าน เหมียวสะดุ�งสุด ตัว รีบคลุมโปง
หลับตาปUV 

ฉากนี้แสดงให�เห็นถึงบรรยากาศความน�ากลัวรอบๆบ�านท่ีเหมียวจะต�องเผชิญในคืนแรก               
ซ่ึงความน�ากลัวนั้นผู�จัดทําจะเริ่มจากระดับน�อยๆก�อน นั่นคือการได�ยินเสียง ซ่ึงในฉากนี้เหมียวได�ยิน
เสียงกุกกักข�างนอกหน�าต�าง และรู�สึกว�ามันกําลังใกล�เข�ามาเรื่อยๆ ทําให�เหมียวเริ่มรู�สึกไม�ปลอดภัย 
แต�แล�วเหมียวก็เข�าใจผิด เพราะเสียงนั้นก็เป$นเพียงแค�เสียงแมวกัดกันเท�านั้นเอง 
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ฉากท่ี 10.ภายใน / ห�องนอน / รุ�งเช�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-10 ฉากท่ี 10 
 
 เสียงแม�ตะโกนเข�ามา เรียกให�เหมียวลงไปตักบาตร เหมียวสะดุ�งลืมตาต่ืนข้ึน แล�วลุกไปทันที 
 ฉากนี้แสดงให�เห็นแปลนของห�องนอนท่ีเหมียวนอนจากภาพมุมสูง ให�เห็นรายละเอียดท่ีชัดเจน 
ตําแหน�งของหน�าต�างและประตูว�าอยู�ทางทิศใด เพ่ือให�เข�าใจสถานการณ(ง�ายมากข้ึน 
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ฉากท่ี 11.ภายนอก / หน�าบ�าน / ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-11 ฉากท่ี 11 
 

เหมียวถือถาดใส�ของออกมาจากบ�านหน�าตางัวเงียเห็นแม�ใส�บาตรพระอยู �หน�าบ�าน     
แม�หันมาพูดดุเหมียว เหมียวสีหน�าเจื่อนหลบตานั่งยองๆยกมือไหว�รับพร เหมียวมองเห็นรอยสัก     
เป$นรูปหางงูตรงตาตุ�มของพระสงฆ(เหมียวหรี่ตามองแล�วค�อยๆมองไล�ข้ึนตามรอยสักรูปงูนั้นไปจนถึงท่ี
แขน เหมียวเงยหน�าข้ึนมองหน�าพระ เธอสะดุ�งเล็กน�อยเม่ือเห็นพระรูปนี้จ �องมาท่ีเธออยู �แล�ว     
เหมียวรีบหลบตาแล�วมองไปหาแม� แม�ไหว�พระปกติ เหมียวแอบเหลือบตามองไปท่ีพระอีกครั้ง พระยัง
มองเหมียวอยู�เช�นเดิม เหมียวรีบก�มหน�าลงทันที 

ฉากนี้แสดงให�เห็นถึงความไม�พอใจของแม�ของเหมียว ซ่ึงอันท่ีจริงแล�ว แม�เพียงดุเหมียว
ท่ีเหมียวต่ืนสายเท�านั้น แต�เหมียวซ่ึงมีความไม�พอใจกับแม�เป$นทุนเดิมอยู�แล�ว จึงเข�าใจว�าแม�นั้นไม�รัก
ตน จึงยิ่งสร�างกําแพงระหว�างความสัมพันธ(นี้ข้ึนมา อีกสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญในฉากนี้คือ ฉากพระสงฆ(ท่ีมา
บิณฑบาต ซ่ึงผู�จัดทําต้ังใจใส�พระเข�ามาในหนังเพ่ือเป$นการหลอกล�อผู�ชมให�เข�าใจว�า พระสงฆ(รูปนี้นั้น
คือไอ�ลื่นไอ�ไหล ด�วยลักณะทางกายภาพ ท้ังรอยสัก และความมันของผิวหนัง ทําให�เหมียวและผู�ชม
เกิดความเอนเอียงและไม�ชี้ชัดไปท่ีคนในครอบครัวได� 
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ฉากท่ี 12.ภายใน-ภายนอก/ในบ�าน-หลังบ�าน/กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-12 ฉากท่ี 12 
 

เหมียวยืนอยู�ตรงขอบประตู มองไปท่ีแม�ท่ีกําลังตากผ�าอยู�ไกลๆ เหมียวเหลียวไปมองพ่ี
กบท่ีนั่งซึมๆกัดเล็บอยู�ตรงมุมมืดๆของบ�าน เหมียวสังเกตเห็นรอยช้ําขนาดใหญ�ท่ีต�นขา พ่ีกบถอน
หายใจ  เฮือกใหญ� เหมียวครุ�นคิดอยู�พักหนึ่ง 

ฉากนี้แสดงให�เห็นถึงความผิดปกติของพ่ีกบ และเหมียวเริ่มสังเกตเห็นรอยช้ําตามเนื้อตัว
ของพ่ีกบ ท�าทีท่ีแปลกประหลาดของพ่ีทําให�เหมียวกลัว จนตัดสินใจท่ีจะออกไปอยู�ข�างนอกกับแม�
ดีกว�า 
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ฉากท่ี 14.ภายนอก/หลังบ�าน/ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-13 ฉากท่ี 13 

 
เหมียวเดินออกไปหาแม�ท่ีกําลังตากผ�า เหมียวถามแม�เรื่องพ�อ แม�ไม�ตอบคําถามและหัน

กลับมาดุเหมียวท่ีจุ�นจ�านเรื่องคนอ่ืน ทันใดนั้นมีเสียงสวบ!ดังข้ึนมาจากป/าด�านหน�า เหมียวพยายาม
เพ�งมองก็ไม�เห็น เสียงนั้นดังข้ึนอีก เหมียวหันไปเรียกแม� แต�แม�ไม�ได�อยู�ข�างๆแล�ว เหมียวลุกลี้ลุกลน
กลัว ๆ เหมียวค�อยเขย�งให�พ�นราวตากผ�าช�าๆ แล�ว มองเข�าไปในป/ามืดๆ เสียงเหยียบใบไม�ดังข้ึนเป$น 
ครั้งท่ีสามและใกล�มากข้ึน เหมียวสะดุ�ง ตกใจ รีบเลิกผ�าท่ีตากข้ึนแล�วก�มตัวลอดไปหาแม�ทางด�านหน�า 
แม�ไม�ได�อยู�ตรงนั้น เหมียวมองซ�ายมองขวาอ้ึงไปมา เสียงเหยียบใบไม�ดังข้ึนข�างหลังและใกล�ตัวเหมียว
มากข้ึน เหมียวสะดุ�งเฮือกแล�วรีบวิ่งกลับไปทางบ�าน 

ฉากนี้แสดงให�เห็นถึงความคลุมเครือในเรื่องความสัมพันธ(ระหว�างแม�และเหมียว ฉากนี้
จะเห็นได�ว�า เหมียวพยายามจะเข�าหาแม�อีกครั้ง แต�ก็ไม�เป$นผลสําเร็จ อันท่ีจริงแล�ว สาเหตุท่ีแม�ไม�
พอใจเหมียวในครั้งนี้เป$นเพราะ เหมียวถามแม�เรื่องพ�อ และอาการของพ่ีกบ ทําให�แม�รู�สึกเหมือน   
กับว�าความลับกําลังจะถูกเป?ดเผย จึงต�องพูดดุเพ่ือให�เหมียวตกอยู�ในอํานาจตน ฉากนี้ผู�จัดทําใส�ความ
น�ากลัวเรื่องเสียง และสิ่งท่ีมองไม�เห็นในป/ามืดเข�าไป โดยท่ีเหมียวรู�สึกไม�ปลอดภัยมากข้ึนเม่ือเสียงนั้น
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เข�ามาใกล�เรื่อยๆ ในขณะเดียวกันท่ีแม�ก็ไม�ได�อยู�ข�างๆแล�ว เหมียวตกอยู�ในสภาวะท่ีถูกท้ิง และสับสน
กับสถานการณ(ตรงหน�า ถึงจุดนี้เหมียวก็เริ่มเชื่อครึ่งไม�เชื่อครึ่งแล�วว�าสิ่งท่ีอยู�ตรงหน�าอาจจะเป$นไอ�ลื่น
ไอ�ไหลก็ได� 
ฉากท่ี 14.ภายใน/ในบ�านหน�าประตู/ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-14 ฉากท่ี 14 
 
 เหมียวรีบป?ดประตูล็อคกลอน เหมียวถอยหลังมาช�าๆ ประตูหลังบ�านถูกกระแทกและเขย�า          
อย�างแรงจากด�านนอก เหมียวร�องกรี๊ดตกใจ เสียงแม�ดังเข�ามา เหมียวกล�าๆกลัวๆเดินไปท่ีประตู 
ประตูนิ่งเงียบ เหมียวเรียกขานหาแม� ก็ไม�มีเสียงตอบกลับ เหมียวเก�ๆกังๆอยู�พักหนึ่ง ประตูก็ถูก
กระแทกอีกครั้งพร�อมเสียงดุของแม� เหมียวตกใจแต�ก็โล�งใจ เดินไปเป?ดประตู 
 ฉากนี้ผู�จัดทําต�องการล�อเล�นกับความรู�สึกของคนดู ด�วยการให�สิ่งท่ีอยู�ตรงหน�าเหมียวมีความ
กํากวม ท่ีเป$นไปได�ท้ัง 2 อย�าง ว�าอาจจะเป$นแม�ของเหมียว หรืออาจจะเป$นไอ�ลื่นไอ�ไหลท่ีอยู�ข�างนอก
ก็ได� ท�ายท่ีสุดก็คือแม�ของเหมียวนั่นเอง 
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ฉากท่ี 15.ภายใน / ห�องนอน / กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-15 ฉากท่ี 15 

 
ตกดึกเหมียวรู�สึกตัวต่ืนข้ึนมา เห็นแม�และพ่ีกบหลับไปแล�ว เธอค�อยๆลุกข้ึนมาทําท�า 

เหมือนปวดฉ่ี รอบตัวเธอตอนนี้ปกคลุมไปด�วยความมืด เหมียวลังเลท่ีจะเดินออกไปแต� สุดท�ายก็ทน
ไม�ไหว เหมียวเดินออกจากห�องอย�างระแวง มีเงาดํารูปร�างคล�ายคนพาดผ�าน ตรงฝาหน�าต�าง เหมียว
ชะงักหันไปมองก็ไม�เห็นอะไร เหมียวเดินไปได�สักพักก็เหมือน เหยียบอะไรมันๆท่ีพ้ืน เหมียวเอามือไป
สัมผัสดู เธอก็รู �สึกได�เลยว�ามันเป$นของเหลวคล�ายน้ํามัน และเม่ือมองต�อไปท่ีพ้ืนก็เห็นรอยเท�า
ประหลาดลากเป$นทางยาวในบ�าน เม่ือมอง ตามรอยไปเรื่อยๆเหมียวก็เห็นประตูบ�านเป?ดแง�มอยู� 
เหมียวตกใจมาก เธอถอยกลับทันที แต�ทันใดนั้นเองในเงามืด เธอก็เห็นเงาของคนทําท�าประหลาดๆ
เดินมุ�งตรงเข�ามาหาเธอ อย�างน�ากลัว มันเดินผ�านแสงท่ีลอดผ�านหน�าต�างเข�ามาจนเห็นชัดว�าตัวของ
มันเงาเหมือน เอาน้ํามันมาทา เม่ือมันเดินพ�นแสงไป มันก็หายเข�าไปอยู�ในความมืด เหมียวพยายาม 
เพ�งมองด�วยความหวาดกลัว ฉับพลันมันก็พุ�งเข�ามากระชากตัวเหมียวล�มลง 

ฉากนี้เป$นอีกหนึ่งฉากสําคัญ เพราะเป$นฉากท่ีเห็นไอ�ลื่นไอ�ไหลชัดๆเป$นครั้งแรก โดยฉาก
นี้ผู�จัดทําต�องการหลอกล�อคนดูให�คิดว�าเป$นเรื่องจริง แต�แท�จริงแล�วเป$นเพียงแค�ความฝEนของเหมียว 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 

 

ฉากท่ี 16.ภายนอก/หน�าบ�าน/รุ�งเช�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-16 ฉากท่ี 16 
 

เหมียวสะดุ�งสุดตัว ลืมตาต่ืนข้ึน เสียงแม�ตะโกนเรียกเหมียวดังแทรกเข�ามา เหมียวรีบลุก
ไปทันที 

ฉากนี้เป$นฉากเฉลยว�าแท�จริงแล�วเหมียวเพียงแค�ฝEนไป 
 
ฉากท่ี 17.ภายใน/ชานหน�าบ�าน/เย็นโพล�เพล� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-17 ฉากท่ี 17 
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เหมียวมองซ�ายมองขวา พ่ีกบกําลังง�วนทํางานเล็กๆน�อยๆ เหมียวหันมามองพ่ีกบด�วย 
สายตาสงสัย พ่ีกบรู�สึกเหมือนถูกมอง เม่ือเงยหน�าข้ึน เห็นเหมียวมองอยู�ก็ชะงัก เหมียวถามพ่ีกบเรื่อง
รอยช้ํา พ่ีกบอึกอักไม�กล�าตอบ เสียงแม�ดังขัดข้ึนมา เรียกให�พ่ีกบไปทํางาน พ่ีกบสะดุ�งตกใจและรีบลุก
ตามไปอย�างว�าง�าย เหมียวมองตามด�วยความสงสัย แม�หันมากําชับเหมียวให�เฝ6าบ�านให�ดี 

ฉากนี้แสดงให�เห็นถึงความคิดของเหมียวท่ีเชื่ออยู�เต็มอกแล�วว�า พ่ีกบถูกทําร�ายโดยไอ�ลื่น
ไอ�ไหลแน�ๆ พ่ีกบเองเม่ือได�ยินอย�Qางนั้นก็รู�สึกสงสารน�อง อยากจะพูดความจริงแต�ก็พูดไม�ได� แม�ก็เข�า
มาขัดซะก�อน ฉากนี้ยังแสดงให�เห็นอีกด�วยว�า แม�ของเหมียวและพ่ีกบมีกิจวัตรประจําวันอย�างไร 
 
ฉากท่ี 18.ภายใน/บ�าน/คํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-18 ฉากท่ี 18 
 

เหมียวป?ดประตูบ�าน หาผ�ามาอุดตามรูประตู เหมียวนั่งลง เหมียวเดินไปท่ีโทรศัพท(กด
โทรหา  ป6าเต็ม ป6าไม�รับ เหมียวรอสายอยู�นาน สัญญาณเสียงประหลาดแทรกเข�ามาแสบหู เหมียวยก
สายออก ห�าง ก�อนจะวางสายลง เหมียวกลับมานั่งตามเดิมสีหน�าเครียด ขณะกําลังจะนั่งลง เหมียว
สังเกตเห็นเงาพาดผ�านอยู�ท่ีพ้ืน ข�างๆเงาเหมียว เหมียวสีหน�าระแวง ค�อยๆ โยกขยับตัวช�าๆ เงานั้นไม�
ขยับตาม เหมียวสีหน�าหวาดกลัวมากข้ึน เหมียวยกมือข้ึนช�าๆ เงานั้นไม�ได�ยกมือตาม เงาดําค�อยๆใหญ�
ข้ึน เหมือนเข�ามาใกล�ตัวเหมียวมากข้ึน เหมียวหายใจแรง ก�อนจะลุกไปท่ีประตู แล�วพยายามเป?ดก
ลอน  ก�อนจะวิ่งออกไป 
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ฉากนี้มีเพียงแค�ส�วนท่ีเหมียวเดินไปโทรศัพท(เท�านั้นท่ีเป$นเรื่องจริง ท่ีเหลือผู�จัดทําใส�เข�า
มาเพ่ือหลอกล�อผู�ชมให�คล�อยตามเท�านั่น นั่นคือเหตุการณ(ต้ังแต�เดินไปนั่งพิงเสาจนถึงวิ่งออกจากบ�าน
ไป  โดยฉากนี้ผู�จัดทําใช�เรื่องของแสงและเงามาเป$นตัวช�วยเพ่ิมความน�ากลัว 
 
ฉากท่ี 19.ภายนอก/ป/าหลังบ�าน/กลางคืน-ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-19 ฉากท่ี 19 
 

เหมียววิ่งหนีมาทางป/าหลังบ�าน พลางตะโกนเรียกแม�และพ่ีกบ รอบตัวเหมียวมีแต�      
ป/าครึ้ม เสียงสวบดังข้ึนมาจากด�านหลัง เหมียวสะดุ�งหันไปเรียกหาแม�และพ่ีกบ เหมียวหายใจหอบ 
เสียงสวบ!    ดังมาจากอีกทาง เหมียวสะดุ�งตกใจหันไป เหมียวหายใจหอบ เสียงแมลง เสียงนก ดัง
ระงมข้ึนมา เหมียวเงยหน�าข้ึนมอง เม่ือหันกลับ มาก็เห็นเงาแม�ตะคุ�มๆเดินอยู�ไปในป/า เหมียวตะโกน
เรียก เแม�และพ่ีกบหันกลับมา แต�แล�วท้ังคู�ก็มองไปทางด�านหลังเหนือหัวของเหมียวด�วยสีหน�า 
หวาดกลัวสุดขีด เหมียวตัวแข็งท่ือ แววตาหวาดระแวง ค�อยๆเอ้ียวตัวไปด�านหลัง เหมียวหันไปมองอย�
างเร็ว แต�ก็ไม�มีอะไร จึงหันหน�ากลับมาทันทีและก็ชะงักตกใจ ไม�มีแม�และพ่ีกบยืนอยู�ท่ีเดิมแล�ว เสียง
บรรยากาศเริ่มดังข้ึน แมลงและนกต�างร�องระงม เหมียวมองซ�ายมองขวาไปรอบตัว ด�วยความระแวง 
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เหมียวมองป/าตรงหน�า ป/ามืดสนิทไม�มีอะไรเคลื่อนไหว ฉับพลันนั้นไอ�ลื่นไอ�ไหลโผล�อยู�ด�านหลังเหมียว 
เหมียวสะดุ�งกรีดร�อง 

ฉากนี้เป$นฉากท่ีผู�จัดทําต�องการให�ตัวละครเหมียวออกจากพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย ในหนังจะ
เห็นว�าเม่ือเหมียวถูกรุกล้ําจากสิ่งท่ีคิดว�าเป$นไอ�ลื่นไอ�ไหลจากในบ�าน เหมียวตัดสินใจท่ีออกมาตามหา
แม�และพ่ีกบจะดีกว�า เม่ือเหมียววิ่งมาถึงป/าก็คงพบว�ามันอันตรายกว�าท่ีคิดไว�เสียอีก ฉากนี้แสดงให�
เห็นว�าเหมียวกลัวจนถึงขีดสุด เพราะในฉากผู�จัดทําหลอกล�อเหมียวด�วยเสียงสวบสาบรอบๆตัว      
แม�และพ่ีกบท่ีหายไปต�อหน�าต�อตา เพ่ิมความน�าสงสัย และชวนให�ติดตามสําหรับผู�ชม ฉากนี้เป$นฉาก
ท่ีได�เห็นหน�าตาของไอ�ลื่นไอ�ไหลชัดๆเพียงฉากเดียว แต�ท�ายท่ีสุดแล�วฉากนี้เป$นเพียงความฝEนเท�านั้น 
 
ฉากท่ี 20.ภายนอก-ภายใน/หน�าบ�าน-ในบ�าน/กลางคืน-(ตัดมา)ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-20 ฉากท่ี 20 
 

รถของพ�อ ค�อยๆจอดเทียบหน�าบ�าน พ�อเป?ดประตูบ�านเข�ามา มองไปในบ�านไม�เห็นใคร          
พ�อเรียกหาแม� ไม�มีเสียงตอบกลับ พ�อสีหน�าสงสัย พ�อเป?ดประตูห�องนอน 

ฉากนี้ผู�จัดใส�เข�ามาเพ่ือเร�าอารมณ(ตัดสลับกับฉากท่ีเหมียววิ่งอยู�ในป/า ให�ความรู�สึกว�า 
พ�อกําลังจะกลับมาช�วยเหมียวให�ปลอดภัยได�แล�ว   
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ฉากท่ี 21.ภายใน/ห�องนอน/กลางคืน-(ตัดมา)ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-21 ฉากท่ี 21 
 

เหมียวสะดุ�งต่ืน มีร�างคนทับตัวเหมียวอยู� เหมียวลืมตามอง ภาพตรงหน�าเป$นพ�อของเธอ 
เหมียวร�องกรี๊ด 

ฉากนี้เป$นฉากท่ีเฉลยให�เห็นว�า พ�อกําลังจะข�มขืนเหมียว เป$นฉากท่ีตัวละครเหมียวเองก็
ยังสับสนอยู�ว�า สิ่งท่ีอยู�ตรงหน�าคืออะไร สิ่งท่ีเกิดข้ึนในป/าคืออะไร สุดท�ายแล�วตัวละครเหมียวก็ได�
เข�าใจ ว�าพ�อกําลังจะข�มขืนคนนั่นเอง 
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ฉากท่ี 22.ภายนอก/ใต�ถุนบ�าน/กลางคืน-(ตัดมา)ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-22 ฉากท่ี 22 
 

พ่ีกบกําลังเดินข้ึนบ�าน แม�มองไปท่ีรถพ�อท่ีจอดอยู� สีหน�าสงสัย แม�ชะงักเม่ือได�ยินเสียง
กรี๊ด เงยหน�าข้ึนมอง 

ฉากนี้ผู�จัดทําใส�เพ่ือใช�ตัดสลับเหตุการณ( เม่ือผู�ชมรู�ถึงสิ่งท่ีเหมียวกําลังเผชิญอยู� และแม�ก็
กําลังกลับมาถึงบ�านพอดี ฉากนี้ผู�จัดทําต�องการจะเร�าอารมณ(คนดู และเป$นการเฉลยเหตุการณ(
บางส�วนไปในตัว ว�าแท�จริงแล�วแม�เองก็รู�เรื่องท้ังหมดอยู�แล�ว 
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ฉากท่ี 23.ภายใน/ห�องนอน/กลางคืน-(ตัดมา)ต�อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-23 ฉากท่ี 23 
 

พ่ีกบรีบวิ่งมาท่ีประตู เม่ือเห็นภาพเบื้องหน�าก็ตกใจ น้ําตาคลอ เอามือป?ดปาก พ�อกําลัง
กด เหมียวลง เอามือป?ดปากเหมียว เหมียวด้ินไปมามองไปท่ีพ่ีกบ พ่ีกบหลบตา แล�วเริ่มสะอ้ืน ร�องไห�     
พ�อหันมามองพ่ีกบ พ่ีกบสะดุ�งตกใจ เหมียวน้ําตาคลอ หันไปมองพ่ีกบอีกครั้ง พ่ีกบ รีบเดินออกไป 
เหมียวร�องไห�ออกมา 

ฉากนี้เป$นฉากเฉลยว�าพ�อเป$นคนข�มขืนเหมียว ฉากนี้ผู�จัดทําต�องการให�ผู�ชมลุ�นไปกับ
เหมียวด�วยว�าเม่ือพ่ีกบมาถึงแล�ว พ่ีกบจะเข�าไปช�วย แต�เม่ือพ่ีกบเห็นสายตาของพ�อ ท่ีเป$นเพียงแค�
สายตาธรรมดาๆ ก็ทําให�พ่ีกบรู�สึกกลัว เหมือนกับว�า เห็นในสิ่งท่ีตนเองเคยโดน พ่ีกบเองก็ตกอยู�ใต�
อํานาจของพ�อเช�นกัน ทําให�พ่ีกบกลัวและไม�กล�าจะเข�าไปช�วยน�องสาวของตัวเอง 
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ฉากท่ี 24.ภายนอก/บันไดข้ึนบ�าน/กลางคืน-(ตัดมา)ต�อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-24 ฉากท่ี 24 

 
แม�กําลังจะเดินข้ึนบ�าน พ่ีกบรีบวิ่งลงมา ท้ังคู�ปะทะหน�ากัน พ่ีกบเอามือป?ดปาก น้ําตา

ไหลพราก แม�มองพ่ีกบด�วยสายตางุนงง พ่ีกบแหงนหน�าไปบนบ�านอีกครั้ง แล�วหันกลับมาท่ีแม�            
แม� หน�าเสียทันที น้ําตาค�อยๆไหลออกมา แม�ทรุดลงไปนั่งท่ีบันได พ่ีกบสะอ้ืน แม�ร�องไห�แบบกล้ํากลืน 

ฉากนี้เป$นอีกหนึ่งฉากท่ีสําคัญ ท่ีแสดงให�เห็นว�าแม�และพ่ีกบยอมจํานนกับสถานการณ(ท่ี
เกิดข้ึน แม�ของเหมียวท่ีดูขึงขังมาตลอดท้ังเรื่อง คือคนท่ีกุมความลับท้ังหมดของบ�านหลังนี้ไว� และเป$น
คนท่ีอ�อนแอท่ีสุด แม�เองท่ีพยายามจะควบคุมสถานการณ(ให�ลูกสาวคนเล็กไม�ถูกพ�อข�มขืน ก็ไม�
สามารถจัดการอะไรได�เลย สุดท�ายก็ได�แต�เก็บกลั้นความรู�สึกขมข่ืนนั้นไว� 
 
ฉากท่ี 25.ภายใน/บ�าน/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-25 ฉากท่ี 25 
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 ท้ัง 4 คนล�อมวงกินข�าวพร�อมหน�า พ�อยิ้มแย�มแจ�มใส พ�อตักกับข�าวใส�จานเหมียว เหมียว พ่ีกบ 
และแม� ตาแดงกํ่า นั่งกินข�าวเงียบ ไม�พูดไม�จา 
 ฉากนี้เป$นฉากจบของเรื่อง ท่ีผู�จัดทําต�องการแสดงให�เห็นว�า สุดท�ายแล�วครอบครัวนี้ก็ทํา
เหมือนกับว�าเรื่องราวทุกอย�างเป$นเรื่องปกติธรรมดา เหมือนกับวันท่ีตัวละครเหมียวกลับมาบ�านโดยท่ี
ไม�รู�ว�าบ�านหลังนี้มีความลับอะไรซ�อนไว�อยู�
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บทที ่6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

 โครงการจุลนิพนธ�นี้ เป�นการสร�างสรรค�ผลงานภาพยนตร�สั้น โดยผู�จัดทําได�นําเสนอ

เนื้อหาเก่ียวกับความหวาดกลัวในเรื่องข*าวลือในท�องถ่ิน และการต�องตกอยู*ภายใต�ความเป�นบิดาธิป

ไตย ลงบนภาพยนตร�สั้นเรื่อง ป.าหลังบ�านของเหมียว ซ่ึงผู�จัดทําก็ได�ทําการสืบค�น รวบรวมข�อมูลและ

ทฤษฎีต*างๆ จนก*อเกิดเป�นบทภาพยนตร�และเข�าสู*ผ*านกระบวนการผลิตภาพยนตร� จนได�ผลงานท่ี

สมบูรณ�ออกมา 

 

สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป�นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ

ดําเนินการตามแต*ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันตอนก*อนการผลิต (Pre-Production) 

เป�นข้ันตอนท่ีถือว*าเป�นส*วนสําคัญมาก เนื่องจากการผลิตภาพยนตร�นั้นต�องอาศัยการ

เตรียมงานและการวางแผนท่ีดีเพ่ือให�ข้ันตอนต*อๆ ไปเป�นไปอย*างราบรื่น เริ่มจากการค�นหาสถานท่ี

ถ*ายทําท่ีเหมาะสมกับบทภาพยนตร�และมีความสะดวกต*อการถ*ายทํา การคัดเลือกนักแสดงท่ีมี

ความสามารถทางการแสดงท่ีมีความเหมาะสมกับบทบาทและมีเวลาให�กับการถ*ายทําท่ีอาจต�องใช�

ระยะเวลาท่ียาวนาน อีกท้ังยังต�องเตรียมงานในด�านการวางแผนการถ*ายทําต*างๆ การคัดเลือกทีมงาน 

การสรรหาวงดนตรีมาทําเพลงประกอบภาพยนตร� การทําเบรกดาวน� ปฏิทินการถ*ายทํา งบประมาณ 

รวมท้ังเสื้อผ�าและอุปกรณ�ประกอบฉากต*างๆ ท่ีต�องสอดคล�องกับเนื้อเรื่อง 

2. ข้ันตอนการผลิต (Production) 

เป�นข้ันตอนท่ีมีความยุ*งยากและเผชิญกับปLญหาค*อนข�างมาก เนื่องจากทีมงานมี

จํานวนน�อย เวลาในการถ*ายทําท่ีต�องควบคุมให�อยู*ในแผนการ รวมท้ังเทคนิคการถ*ายทําต*างๆ ท่ี

ศึกษามา ข้ันตอนนี้จึงเป�นข้ันตอนท่ีใช�ระยะเวลาท่ีค*อนข�างยาวนาน เนื่องจากเป�นภาพยนตร�ท่ีอาศัย

เทคนิคการถ*ายทํา 
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3. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

เป�นข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการถ*ายทําภาพยนตร� นั้นคือการตัดต*อเพ่ือให�

ออกมาเป�นภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ� การดนตรีประกอบและการทําสีภาพยนตร�ให�ออกมาตามท่ีต�องการ 

และยังมีการทําเทคนิคพิเศษเพ่ิมเติมสําหรับตัวไอ�ลื่นไอ�ไหล เพ่ือลบความบกพร*องและเก็บ

รายละเอียดท่ีไม*พึงให�เห็นอีกด�วย 

 

ข�อจํากัดและป ญหา 

1. เนื่องจากในภาพยนตร�ส*วนใหญ* จะมีช*วงเวลาเย็นโพล�เพล�เป�นหลักทําให�มีปLญหาเรื่อง
แสงหมดไว ถ*ายไม*ทัน และไม*มีความต*อเนื่องกัน จนต�องแบ*งไว�ถ*ายอีกครั้งในวันถัดไป 

2. บริเวณสถานท่ีท่ีถ*ายทํา มีการเลี้ยงไก*เป�นจํานวนมาก จึงทําให�มีเสียงไก*เข�ามารบกวน 
จนทําให�เกิดความเข�าใจผิดเรื่องเวลาท่ีปรากฏในหนัง 

3. นักแสดงส*วนใหญ* ไม*มีพ้ืนฐานด�านการแสดงมาก*อน จึงต�องใช�เวลาให�นักแสดงทํา
ความเข�าใจกับบท และซักซ�อมก*อนจะถ*ายจริงเป�นเวลาพอสมควร นั่นทําให�เกิดความล*าช�าเป�นอย*าง
มาก 

 

ข�อเสนอแนะ 

1. ควรมีภาพอ�างอิงในแต*ละช็อต และพูดคุยประชุมกับตากล�อง เพ่ือให�ได�ความเข�าใจท่ี

ตรงกัน 

2. ควรมีการประสานงานในแต*ละฝ.ายให�ดี ท้ังนักแสดง สถานท่ีถ*ายทํา อุปกรณ�ถ*ายทํา

และทีมงาน เพ่ือให�การทําตารางถ*ายทําเป�นไปอย*างราบรื่น 

3. ควรมีสมาธิและรอบคอบในการดูสิ่งแปลกปลอมในเฟรมภาพ 

ก*อนวันถ*ายทํา ควรมีการนัดหมายและประชุมทีมงานให�ดี เพ่ือให�ในวันถ*ายทําทุกคนรู�หน�าท่ีของ

ตัวเอง แล�วก็จะส*งผลให�การถ*ายทําเป�นไปอย*างราบรื่น 
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โปสเตอร�จากภาพยนตร�เรื่อง “ป�าหลังบ�านของเหมียว” 
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