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บทท่ี1 
 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำรจุลนิพนธ ์

ในสังคมปัจจุบันนั้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์และหน้าตามากกว่าส่ิงอื่น 
เพราะมีความคิดท่ีว่ารูปร่างหน้าตาดีจะสามารถน ามาซึ่งความรัก ความมั่นใจ อีกท้ังดึงดูดสนใจ หรือ
แม้กระท่ังเป็นประโยชน์ต่อหน้าท่ีการงาน จนมองข้ามหรือละเลยส่ิงอื่นท่ีมีความส าคัญตามความเช่ือ
และบันเทิงคดีแต่โบราณ ผี (Ghost) เป็นวิญญาณ (Soul) หรือสปิริต (Spirit) ของคนหรือสัตว์ท่ีตาย 
ซึ่งสามารถปรากฏให้คนเป็นเห็นได้  ไม่ว่าจะในรูปท่ีมองเห็นได้หรือส าแดงออกมาในรูปอื่น 
รายละเอียดการปรากฏตัวของผีมีหลากหลายมากต้ังแต่การแสดงตนแบบมองไม่เห็น  ปรากฏเป็น
รูปร่างบอบบางท่ีโปร่งแสงหรือแทบมองไม่เห็น ไปจนถึงการเห็นภาพสมจริงดุจมีชีวิตโดยผู้จัดท าบอก
เล่าและถ่ายทอดการพยายามท าให้รูปร่างหน้าตากลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าตัวละครเสียชีวิตไปแล้วก็
ตามในรูปแบบภาพยนตร์ส้ันตลก (Comedy) เพื่อส่ือและเสียดสีว่าการอยากมีรูปร่างหน้าตาท่ีดีนั้นถูก
ฝังลึกลงไปในจิตเบื้องลึก ถึงแม้เสียชีวิตไปแล้วดวงจิตก็ยังคงมีความโหยหาอยู่  โดยผู้จัดท ามีการ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างรูปร่างหน้าตาให้ดีขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ทักษะการแต่งหน้า (Make-up) หรือการศัลยกรรม (Surgery) โดยจะมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ส้ัน
ตลกเกี่ยวกับวิญญาณท่ีอยากกลับมาเรื่อง สวย 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับรูปร่างหน้าตา
จนมองข้าม หรือละเลยส่ิงอื่นท่ีมีความส าคัญเช่นเดียวกัน และแสดงให้เห็นผลดี-เสียของกระบวนการ
เสริมสร้างรูปร่างหน้าตาด้วยวิธีต่างๆ 

2.  เพื่อศึกษากระบวนการท าภาพยนตร์ส้ันตลก ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ผลดี-เสีย ขอการ
เสริมสร้างรูปร่างหน้าตา ต้ังแต่ยังมีชีวิตอยู่ จนกระท่ังกลายเป็นวิญญาณ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ ์

เป็นจุลนิพนธ์แนวงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ัน โดยศึกษากระบวนการถ่ายท าภาพยนตร์
ตลกขนาดส้ัน ท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณท่ีพยายามจะท าให้รูปร่างหน้าตากลับมาดีขึ้นอีกครั้ง 
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ขั้นตอนและแผนกำรด ำเนินกำร 
1.  ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ ์
2.  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือสอบถามจากบุคคลอื่นเพื่อน าข้อมูลมา

พัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ส้ัน 
3.  ตีความข้อมูลท่ีได้รับมา เพื่อปรับใช้ในการเขียนบทภาพยนตร์ส้ัน 
4.  ศึกษาภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับรูปร่างหน้าตา หรือ 

วิญญาณ 
5.  ขั้นพัฒนาบท (Development) 

5.1 คิดแก่นเรื่อง เขียนเรื่องย่อและออกแบบลักษณะตัวละคร 
5.2 พัฒนาและเขียนบทภาพยนตร์ส้ัน (Screenplay) 

6.  กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production) 
6.1 คัดเลือกทีมงาน 
6.2 คัดเลือกนักแสดงและฝึกซ้อมนักแสดง 
6.3 หาและตรวจเช็คสถานท่ีถ่ายท าให้เหมาะสมกับภาพยนตร์ส้ัน 
6.4 ออกแบบวิธีการถ่ายท า และท าบทการถ่ายท า  (Shooting Script) 

6.4.1 จัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า 
6.4.2 วางแผนการถ่ายท าท้ังหมด (Over All) 

7.  กระบวนการผลิต (Production) 
8.  กระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) 

8.1 การตัดต่อและล าดับภาพ (Editing) 
8.2 เทคนิคภาพพิเศษ (Special Effect) 
8.3 ออกแบบและตกแต่งเสียง (Sound Design) 

9.  สรุปผลงานและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาในรูปแบบตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 
ตารางท่ี 1-1 ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

น าเสนอ
หัวข้อจุล
นิพนธ ์

         

ศึกษาวิจัย
และพัฒนา

บท 

         

กระบวนการ
ก่อนการผลิต 

         

กระบวนการ
ผลิต 

         

กระบวนการ
หลังการผลิต 

         

เสร็จสมบูรณ์          

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  สามารถสะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน  ให้ความส าคัญกับรูปร่าง
หน้าตาจนมองข้าม หรือละเลยส่ิงอื่นท่ีมีความส าคัญเช่นเดียวกัน และแสดงให้เห็นผลดี-เสียของ
กระบวนการเสริมสร้างรูปร่างหน้าตาด้วยวิธีต่างๆได้ 

2.  สามารถศึกษากระบวนการท าภาพยนตร์ส้ันตลก ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ผลดี-เสีย ของ
การเสริมสร้างรูปร่างหน้าตา ต้ังแต่ยังมีชีวิตอยู่ จนกระท่ังกลายเป็นวิญญาณได้ 
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นิยำมศัพท์ 
ภาพยนตร์ตลก (Comedy) มีความหมายว่า ภาพยนตร์ตลกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้วงเอา

เสียงหัวเราะจากผู้ชมโดยเฉพาะ โดยภาพยนตร์ตลกอาจจะเป็น ภาพยนตร์ดรามาเบาสมอง ท าให้
ขบขัน บันเทิง และจุดประกายความสุขความพึงพอใจ และอาจจะมีลักษณะท่ีเกินจริงไม่ว่าจะเป็น 
สถานการณ์ ภาษา การแสดง และตัวละครเองด้วย โดยภาพยนตร์ตลกเหล่านี้จะแสดงออกถึง
ข้อบกพร่อง ความผิดพลาด หรือความผิดหวังในชีวิตด้านต่างๆ แต่ก็ทดแทนส่ิงเหล่านั้นด้วยความ
สนุกสนาน และความรู้สึกท่ีหลีกหนีจากชีวิตจริงไปในช่ัวขณะหนึ่งภาพยนตร์ตลก ส่วนใหญ่มักจะจบ
เรื่องลงด้วยดี แม้ว่ามุขบางมุขจะรุนแรงหรือมองโลกในแง่ร้ายแค่ไหนก็ตาม 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

 

บทท่ี  2 
 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การสรรค์สร้างภาพยนตร์ส้ันตลกเกี่ยวกับ ค่านิยมในสังคมท่ีให้ความส าคัญกับรูปร่าง
หน้าตาเรื่อง SUAY เป็นโครงการท่ีผู้จัดท าต้ังใจศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเสริมรูปร่างหน้าตา และวิญญาณ 
จึงจ าเป็นต้องมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัย และเพื่อให้งานวิจัยมี
ความน่าเช่ือถือและมีประโยชน์ต่อบุคคลท่ัวไป ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษารวบรวม แนวคิด
และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ดังนี้ 
 
ผี 

ความเช่ือในการแสดงตนของวิญญาณผู้ตายนั้นมีแพร่หลาย ย้อนไปต้ังแต่วิญญาณนิยม
หรือการบูชาบรรพบุรุษในวัฒนธรรมก่อนรู้หนังสือ หลักในบางศาสนา เช่น พิธีกรรมงานศพ พิธีไล่ผี 
หลักเจตนิยมบางประการและเวทมนตร์  ได้รับการออกแบบมาเพื่อปลอบวิญญาณของผู้ตายให้สงบ
โดยเฉพาะ ผีมักได้รับการอธิบายว่า เป็นส่ิงท่ีอยู่โดดเด่ียวซึ่งสิงสู่ในสถานท่ี วัตถุหรือบุคคลหนึ่ง ๆ ท่ีผี
ผูกพันยามมีชีวิตอยู่ 
 
ตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหน1 
 ส าหรับผู้ท่ีตายไปแล้วเรียกกันว่าเป็น "สัมภเวสี" จะตายด้วยกรณีใดๆ ก็ตามแต่ยังไม่ครบ
อายุขัยท่ีจะตาย (อายุขัยของคนปัจจุบันอายุ ๗๕ ปี) เมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรยังไม่ได้ หมายถึง
จะไปลงนรกก็เข้านรกยังไม่ได้ จะไปเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือเป็นมนุษย์ เป็น
เทวดา เป็นพรหม ก็ยังเป็นไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาจะไป ก็เลยต้องท่องเท่ียวไปในท่ีต่างๆ เดินไปเดิน
มาหิวโซ 
 โดยในภาพยนตร์เรื่อง สวย จะมีตัวละครหลักในเรื่องช่ือ จี เป็นผีซึ่งท าให้มีการอ้างอิงกับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ท่ีตายไปแล้วแต่วิญญาณยังไม่ได้ไปไหนเหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 แพรภัทร. ตายแล้วไม่สูญ…ไปไหน. เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงจาก  

http://www.luangporruesi.com/762.html 
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ศัลยกรรม2 
ศัลยศาสตร์ หรือ ศัลยกรรม (Surgery) เป็นการแพทย์เฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้

หัตถการหรือเครื่องมือในการผ่าตัดเข้าในร่างกายผู้ป่วยเพื่อสืบค้นอาการ  และ/หรือรักษาความ
ผิดปกติ เช่น โรค หรือการบาดเจ็บต่างๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขการท างานหรือรูปลักษณ์ของร่างกาย 
หรือดว้ยเหตุผลอื่นๆ เรียกแพทย์ท่ีศึกษามาเฉพาะทางศัลยศาสตร์ว่า ศัลยแพทย์ (Surgeon) 

ศัลยแพทย์ในประเทศไทยต้องส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  และส าเร็จ
การศึกษาแพทย์ประจ าบ้านด้านศัลยศาสตร์แล้วได้ผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติเป็นผู้มี
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ ของแพทยสภา และเป็น
สมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
 ในภาพยนตร์เรื่อง SUAY จะมีการบอกสาเหตุการตายของจีไว้ว่าเป็นการตายด้วย
ศัลยกรรม เพราะว่าไปรักษากับหมอเถื่อนท่ีไม่ได้รับใบยืนยันความเป็นแพทย์ของทางการ  และ
นอกจากนั้นสาเหตุท่ีทางผู้จัดท าได้ใช้ประเด็นศัลยแพทย์นี้เนื่องจากมีความเห็นว่าในปัจจุบันมีการ
ศัลยกรรมมากขึ้นในปัจจุบัน ท้ังแบบการรักษาแบบทางการและแบบเถื่อนท่ีมีโฆษณาเต็มไปหมด ท า
ให้ผู้จัดท าต้องการจะส่ือว่าการศัลยกรรมก็มีความเส่ียงมากยิ่งท ากับศัลยแพทย์เถือนก็ยิ่งีความเส่ียง
สูงขึ้นไปอีก 
  
 ทฤษฎีความพึงพอใจ3 
               ได้มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของ
มนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นแล้วจะ
ท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็น
ความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกใน
ทางบวกอื่นๆ ขณะท่ีวิชัยกล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ 
กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่
ว่าอยู่ในท่ีใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน 

 
 
 
 
 

                                                 
2
 วิกิพีเดีย. ศัลยกรรม. เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงจาก 

 http://th.wikipedia.org/wiki/ศัลยศาสตร์ 
 
3
 Prasert rk .ทฤษฎีความพึงพอใจ. เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงจาก 

http://www.gotoknow.org/posts/492000 
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ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นท่ีแสดงผลออกมาใน
ลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบง่บอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไป
ในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุ้นสุเทพได้
สรุปว่า ส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีด้วยกัน 4 ประการ คือ ส่ิงจูงใจ
ท่ีเป็นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผู้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ 
 ในภาพยนตร์เรื่อง SUAY เนื้อเรื่องหลักจะมีการอ้างอิงทฤษฎีความพึงพอใจซะส่วนใหญ่
ท้ังตัวละครญารวีท่ีต้องการเงินเพื่อท่ีจะท าให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ หรือแม้กระท่ังจีท่ีต้องการ
ศัลยกรรมเพื่อให้หน้าของตัวเองออกมาสวยเพื่อให้ตัวเองเกิดความพึงพอใจและคิดว่าจะเหมาะสมกับ
มิวแฟนของตน 
 
ความสวยงาม 

ความสวยงาม คือสถานภาพของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และความช่ืน
ชมผ่านการเข้าใจและรับรู้ถึงความสมดุล สัดส่วน และ แรงดึงดูด ของส่ิงๆนั้น ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล 
สัตว์ ส่ิงของ เหตุการณ์ สถานท่ี ดนตรี ศิลปะ หรือ ความคิด ส่ิงตรงกันข้ามกับความสวยงามคือความ
น่าเกลียดน่าชัง ซึ่งมีผลกระทบอย่างตรงกันข้ามต่อผู้ท่ีรับรู้ 
 
ทฤษฎีเร่ืองความสวยงาม4 

ทฤษฎีเรื่องความสวยงามนั้นสามารถพบได้ต้ังแต่ยุคสมัยนักปราชญ์กรีกก่อนโสกราตีส  
เช่น พีทาโกรัส ซึ่งพีทาโกรัสก็ได้สันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และความสวยงาม 
พีทาโกรัสสังเกตว่าส่ิงท่ีมีสัดส่วนตามสัดส่วนทองค า การวิจัยในปัจจุบันก็พบว่ามนุษย์ท่ีมีหน้าตาท่ี
สมดุลและเป็นสัดส่วนตาดสัดส่วนทองค ามักจะถูกมองว่าสวยงามกว่าคนอื่นๆ นี่เป็นหนึ่งในทฤษฏีหนึ่ง
ท่ีอยู่บนพื้นฐานว่าความสวยงามนั้นมีค่าท่ีเท่ียงแท้และไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับรู้  

ทฤษฏีท่ีว่าความสวยงามนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับรู้กล่าวว่า ความสวยงามเป็นเพียงส่ิงท่ีจิตใจ
มนุษย์ให้ค่าหรือตัดสิน ฉะนั้นความสวยงามจึงเป็นส่ิงท่ีจิตสร้างขึ้น และอาจเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
ของคนๆใดคนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง ชาวอินเดียโบราณขนานนามความสวยงามว่าเป็นส่ิงท่ีใหม่อยู่
เสมอ เป็นส่ิงท่ีน าพาจิตใจออกจากโลกท่ีเต็มไปด้วยความเก่าแก่และความเบื่อหน่าย 

 
ในภาพยนตร์เรื่อง สวย เนื้อเรื่องหลักจะมีการอ้างอิงทฤษฎีความสวยงามด้วยเพราะว่า

ตัวละครหลักในเรื่องสองคนต้องการความสวยงามบนใบหน้าท้ังนั้นไม่ว่าจะเป็นญารวีท่ีต้องใช้เครื่อง
แต่งหน้าเวลาท่ีจะออกไปข้างนอก หรือแม้กระท่ังจีท่ีมีสาเหตุการตายก็เพราะว่าอากท่ีจะสวยงาม
นั่นเอง 
  

                                                 
4 วิกิพีเดีย. ทฤษฎีเรื่องความสวยงาม. เข้าถึงเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงจาก  
http://th.wikipedia.org/wiki/ความสวยงาม 
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ทฤษฎีด้านภาพยนตร์5 
1.  ภาพยนตร์ดราม่าเป็นภาพยนตร์ประเภทแรกของโลก จากภาพยนตร์ของ Thomas 

Edison ท่ีให้ตัวละครแสดงหน้ากล้อง โดยมีลักษณะของภาพยนตร์ดังนี ้
1.1 Emotional Function : การเน้นเร้าอารมณ์เป็นลักษณะเด่นท่ีส าคัญท่ีสุดของ 

ภาพยนตร์ประเภทดราม่า ซึ่งการเล่าเรื่องและการสร้างภาพเป็นส่วนช่วย
สนับสนุน 

1.2 Fully Technique : ใช้เทคนิคท้ังหมด ท าให้ภาพยนตร์ดราม่าเรียกได้อีกช่ือ
หนึ่งว่า คลาสสิคฟิล์ม (Classic Film) 

1.3 Larger Than Life (Exaggerated) : น าเรื่องราวต่างๆมาขยายให้ใหญ่ เน้นการ
โหม ขยายเรื่องให้มากกว่าความเป็นจริง ทาให้เนื้อเรื่องมีความเข้มข้น มีสีสัน
กว่าธรรมดาท่ัวไป 

1.4 Audience's Expectation : เล่นกับการคาดเดาของคนดู 
1.5 Believable for the Moment : ท าให้ดูน่าเช่ือ (ณ ขณะท่ีกาลังดูอยู่) 

2.  Story Development 
2.1 Intro (Exposition) : การขึ้นต้นเรื่อง บ่งบอกเวลา สถานท่ี สถานการณ์ และ 

ตัวละคร 
2.2 Inciting Moments : กระตุ้นความสนใจของคนดู มีเหตุการณ์เกิดขึ้น มีปัญหา

ความ ขัดแย้ง และเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่อกันไปเรื่อยๆ 
2.3 Turning Point : จุดหักเหของเรื่อง 
2.4 Falling Action : ปัญหาต่างๆ ของตัวละครท่ีพยายามแก้ไขเท่าไหร่ก็ตึงเครียด 

จน เกิดปัญหาความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหา ความตึงเครียด และวิกฤต ซึ่ง
ในช่วงระหว่างนี้ตัวละครจะ วกวนอยู่กับปัญหาจนกระท่ังถึงขั้นวิกฤต 

2.5 Climax : การท่ีตัวละครเอกเข้าไปเผชิญปัญหาโดยตรง 
2.6 Conclusion : สรุปเรื่องราวท้ังหมด ว่าตัวละครแก้ไขปัญหาอย่างไร  

 
ในภาพยนตร์เรื่อง สวย ในการเขียนเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นมาก็ต้องมีการใช้ทฤษฎีด้าน

ภาพยนตร์เพราะท้ังหมดก็เพื่อต้องการให้เนื้อหาในเรื่องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น 
 

สรุป 
จากแนวคิดและทฤษฎีท้ังหมดท่ีนามาประกอบการศึกษาล้วนมีความส าคัญและจ าเป็น

อย่างยิ่งต่อกระบวนการสร้างภาพยนตร์ส้ันในครั้งนี้ โดยทางผู้จัดท าสามารถน าทฤษฎีมาประกอบกัน
เป็นแนวทางในการสร้างบทภาพยนตร์ส้ันตลก และน าไปปรับใช้ในขั้นตอนการถ่ายท าต่อไป 

 

                                                 
5 ประวิทย์ แต่งอักษร.  มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551. 
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บทท่ี  3 
 

การเก็บข้อมูล 
 

การวิจัยของผู้จัดท าเป็นการศึกษาแนวทางในการท าภาพยนตร์แนวคอมเมด้ี ว่าด้วยเรื่อง
ของการท าหนังผีท่ีมีความตลกขบขัน แทนท่ีจะมีความน่ากลัวดังเช่นหนังไทยในปัจจุบันท่ีมีออกมา
หลายเรื่อง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบท หรือสร้างตัวละคร จึงจ าเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลจากผลงาน
ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง คือภาพยนตร์คอมเมด้ีท่ีสามารถหาดูได้ เพื่อความเข้าใจตรงกันในการถ่ายท า  
 
อ้างอิงผลงานที่เก่ียวข้อง (Reference)  

เนื่องจากภาพยนตร์คอมเมด้ีแนวนี้เป็นภาพยนตร์ท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคลายความเครียด 
ดูแล้วรู้สึกขบขับ เบาสมอง โดยใช้เรื่องราวของผีกับคนซึ่งเป็นเหมือนตัวขับเคล่ือนเรื่องราวใน
ภาพยนตร์ ซึ่งผลงานท่ีเกี่ยวข้องจะช่วยครอบคลุมให้ผู้จัดท ามีแนวทางในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง  
สวย ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานท่ีถูกน ามาอ้างอิงมีดังต่อไปนี้  

บทภาพยนตร์เรื่อง ญารวีผีและโภชนาการ บทภาพยนตร์โดย นาย ธนเสฏฐ์  
ศิริวัฒนาดิเรก ญารวีผีและโภชนาการ เป็นเหมือนต้นก าเนิดของภาพยนตร์เรื่อง สวย เพราะทาง
ผู้จัดท าได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากบทภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะบทภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น
เรื่องราวของญารวี พนักงานพาร์ทไทม์ ท่ีเพิ่งย้ายหอ เพราะทนผีท่ีตามหลอกหลอนเธอในหอเดิมไม่
ไหว เธอตัดสินใจ เลือกปรัชญา แมนช่ันเป็นท่ีอยู่ใหม่ โดยมีความหวังว่าจะไม่ต้องย้ายหนีไปไหนอีก 
แต่แล้วส่ิงท่ีเธอกลัวก็เกิดขึ้นอีกจนได้ เมื่อห้องท่ีเธออยู่ก็มีผีอีกเช่นกัน ญารวีเลือกท่ีจะไม่หนีอีกต่อไป 
เธอจึงท าข้อตกลงกับผีตนนั้น แต่เมื่อผีไม่สามารถท าตามข้อตกลงท่ีให้ไว้กับเธอได้ สงครามระหว่างเธอ
กับผีจึงเริ่มข้ึน ซึ่งถือเป็นเรื่องราว 

ประเด็นท่ีผู้จัดท ามีความสนใจคือ เรื่องราวท่ีญารวีตัดสินใจท่ีตัดสินใจอยู่ร่วมกับผี โดย
การใช้ประโยชน์จากผีและนั่นก็เป็นประเด็นท่ีท าให้ทางผู้จัดท าสนใจ และน าไปสู่การพัฒนาบท
ภาพยนตร์เรื่อง สวย 
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ภาพยนตร์เรื่อง บุปผาราตรี ก ากับภาพยนตร์โดย ยุทธเลิศ สิปปภาค ปีท่ีฉาย พ.ศ. 2546 
 

 
ภาพ 3-1 โปสเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง บุปผาราตรี 
 

 
ภาพ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง บุปผาราตรี 

 
บุปผาราตรีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เจ๊ส่ี เจ้าของกิจการอพาร์ทเมนท์ ท่ีมีธุรกิจเข้าทรงเป็น

อาชีพเสริม พออยู่มาวันหนึ่ง อพาร์ทเมนท์ของเจ๊ส่ีเกิดมีผีสาวปรากฏกายขึ้น จนเป็นท่ีหวาดผวาต่อ
บรรดาผู้เช่าห้องพักท้ังหลาย ร้อนถึงเจ๊ส่ี ท่ีต้องตามหมอผีท่ีว่าเก่งมาก าจัด แต่ก็ยังโดนผีสาวเล่นงาน
จนเตลิดเปิดเปิง สร้างความหวาดผวาต่อผู้เช่าอพาร์เมนท์ท่ีเหลือเป็นอย่างยิ่ง เป็นผลให้กิจการห้อง
เช่าของเจ๊ส่ีท าท่าจะไปไม่รอดแต่แล้ววันหนึ่ง มีชายหนุ่มนิรนามเดินเข้ามาท่ีอพาร์ทเมนท์ และหายตัว
เข้าไปในห้องผีสิงนั้นอย่างปริศนา นับจากวันนั้น ผีสาวก็ไม่ปรากฏกายให้เห็นอีก จนกระท่ังเวลาผ่าน
ไปไม่นานนัก ผู้คนก็เริ่มได้ยินเสียงร้องโหยหวนของชายหนุ่มนิรนาม ดังออกมาจากห้องผีสิง ผู้เช่าท่ี
เหลือพากันย้ายออกจนหมด เพราะทนกลัวผีต่อไปอีกไม่ไหว เจ๊ส่ีหมดทางเลือก จึงตัดสินใจโทรไปตาม
หมอผีเขมรท่ีเก่งท่ีสุด มาจัดการกับผีร้าย ก่อนท่ีชายหนุ่มและกิจการอพาร์ทเมนท์ของเธอจะไปไม่รอด 

ประเด็นท่ีผู้จัดท ามีความสนใจคือ ประเด็นเรื่องผีในอพาร์ทเม้นท์ท่ีหลอกหลอนคนใน
ห้องเช่าซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ให้เข้ากับภาพยนตร์เรื่อง สวย ของทางผู้จัดท าได้เป็นอย่างดี  
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ทิศทางและอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone)  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของภาพยนตร์เรื่อง สวย ทางผู้จัดท ามีการอ้างอิง

ภาพยนตร์ที่ใช้เป็นแนวทางในเรื่องทิศทาง และอารมณ์ดังต่อไปนี้ 
1.ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง โอปอลล์ ก ากับภาพยนตร์โดย นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ปีท่ีฉาย พ.ศ. 2556 
 

 
ภาพ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์ส้ันเรื่อง โอปอลล์ 
 ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวคอมเมด้ีท่ีการด าเนินเรื่องของตัวละครท่ีมีความ
หวาดกลัวในส่ิงท่ีเกิดขึ้นในเรื่อง จึงท าให้สีสันของภาพออกไปทางแนวเน้นโทนมืดๆ อึมครึมดูลึกลับ
เวลาท่ีตัวเอกอยู่ภายในห้อง  
 ประเด็นท่ีทางผู้จัดท าเลือกท่ีจะใช้หนังส้ันเรื่องนี้เป็นแนวของ Mood and Toneของ
หนัง เพราะเห็นว่าเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ท่ีส่วนใหญ่เป็นตัวละครพูดคนเดียวและมีความอึมครึมของ
หนังเหมือนกัน ท าให้ทางผู้จัดท าเล็งเห็นประเด็นท่ีมีความใกล้เคียงกับเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง สวย 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท่ี  4 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและทฤษฎีในข้างต้น ผู้จัดท าได้มีการน าข้อมูลและความรู้ 
ต่างๆมาพัฒนา เป็นแนวคิดในการทาภาพยนตร์ส้ัน  เรื่อง สวย  เมื่อผู้จัดท าได้ข้อมูลอ้างอิง 
(Reference) และ ทิศทางของภาพยนตร์ (Mood and Tone) เพื่อเป็นแนวคิดในการเขียนบท
ภาพยนตร์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าจึงเริ่มต้นคิดบทภาพยนตร์ออกมา ทบทวนภาพท่ีอยากได้ จด
บันทึก เรียบเรียง และท าความเข้าใจออกมาจนเป็นบทท่ีสมบูรณ์ จากนั้นจึงเตรียมการเอกสารวาง
แผนการถ่ายท า การคัดเลือกนักแสดง และเตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า หลังจากเตรียมงานก่อนถ่ายท า
เรียบร้อยแล้ว ท้ังหมดเข้าสู่กระบวนการถ่ายท า เป็นเวลา 3 วันด้วยกัน คือ วันศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม 
2556, วันเสาร์ท่ี 5 ตุลาคม 2556, วันจันทร์ท่ี 14 ตุลาคม 2556 หลังจากนั้นก็น าไปสู่เบื้องหลังของ
การถ่ายท า โดยการตัดตอจังหวะของหนัง และปรับโทนสี พร้อมกับใสเสียงประกอบในภาพยนตรจน
ออกมาเปนภาพยนตรส้ันเรื่อง สวย 
      
1.  การเตรียมงานด้านบทภาพยนตร์  

1.1 แนวความคิด (Idea)  
หนังตลกท่ีเน้นเรื่องผีท่ีอยากสวยกับคนอยากรวยมาเจอกัน แบบความไม่สมจริง 

1.2 แก่นเร่ือง (Theme)  
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนท่ีตายไปแล้วยังอยากจะกลับมาสวย 

1.3 โครงเร่ือง (Plot) 
เมื่อญารวีสาวขี้งกย้ายเข้ามาในห้องพัก และเธอได้พบกับจีวิญญาณสาวหน้าขึ้นอืดท่ีตาย
เพราะศัลยกรรม ซึ่งจีพยายามจะขโมยเครื่องส าอางจากญารวีแต่ญารวีไม่ยอมให้ฟรีๆ โดย
เธอเสนอให้จีตูนน าเลขเด็ดมาแลกกับตนแล้วจะไปซื้อเครื่องส าอางมาให้ 

1.4 โครงเร่ืองย่อขยาย (Treatment) 
Scene 1 Int/ด้านล่างหอพัก/Day 

เปิดท่ีญารวีอยู่ท่ีหน้าหอ ข้างตัวมีข้าวของวางพะรงุพะรงั ป้าเจ้าของหอเข้ามาทักทาย 
แล้วบอกให้ญารวีตามข้ึนห้องมาได้เลย 

-Cut- 
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Scene 2 Int/ณ หอพักชั้น4/Day 
ป้ากับญารวียืนอยู่หน้าห้อง เห็นเบอร์ห้อง 407 ป้าก าลังไขประตู ขณะท่ีญารวีก็มอง

ส ารวจไปรอบๆป้าเปิดประตูห้องเข้าไป บอกมีอะไรติดต่อได้  ญารวีถาม ท่ีนี่มีผีไหม ป้าตอบเนียนๆ 
ไม่มี แต่ทันทีท่ีเดินผละจากประตูห้องญารวี ป้าก็ท าสีหน้าคล้ายมีพิรุธญารวีอยู่ตามล าพัง เหลียวมอง
ส ารวจบรรยากาศรวมๆของห้อง ประตูปิดแกร๊ก ญารวีหันขวับ ท าหน้าแบบ เอาอีกแล้วนะมึง 

-Cut- 
Scene 3 

-----------------ช่ือเรื่อง---------------- 
-Cut- 

Scene 4 Int/ภายในห้อง407/Night 
ญารวีล้มตัวลงนอนลงบนเตียง ด้วยท่าทางท่ีเหนื่อยล้า อ่อนแรง... เธอเอื้อมสุดแขนเพื่อ

ไปหยิบ รีโมทแอร์ มาเปิดแอร์ เธอนอนแล้วมองไปรอบๆห้อง ด้วยความภาคภูมิใจ ท่ีจัดของเสร็จ
เรียบร้อย เธอน ากระเป๋าใบสุดท้ายไปเก็บเข้าท่ี แล้วเดินไปล็อคประตู พร้อมหยิบผ้าเช็ดตัวไปยัง
ห้องน้ าระหว่างนั้น กระจกหน้าโต๊ะเครื่องแป้งและล้ินชักค่อยๆเปิดออกมาอย่างช้าๆ  พร้อมท้ังมี
เครื่องส าอาง บางส่วนตกลงมาจากจากช้ันวาง เสียงคุ้ยของดัง กร่อกแกรกมาจากล้ินชัก  ญารวีเดิน
เช็ดผมก้มหน้าก้มตาออกมาจากห้องน้ า เธอเหลือบมองมาเห็นสภาพโต๊ะเครื่องแป้งด้วย ความตกใจ 
เธอค่อยๆเดินเข้ามาท่ีโต๊ะพร้อมเอื้อมมือมาจะปิดกระจกหน้าโต๊ะ "ปั้ง!!" ประตูกระจกหน้า โต๊ะเครื่อง
แป้งปิดเองอย่างแรง แล้วญารวีก็สะดุ้งต่ืนขึ้น  เธอสะดุ้งขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆห้องอีกครั้ง เธอเหลือบ
ไปเห็นกระเป๋าใบเดิม เธอจ้องมันอยู่สักครู่ ก่อนท่ีจะเดินเอามันไปเก็บ แล้วเดินไปล็อคประตู และหยิบ
ผ้าเช็ดตัว เธอเหลียวมองมาทางโต๊ะเครื่องส าอางอีกครั้ง ก่อนท่ีจะเดินเข้าห้องน้ าไป กระจกโต๊ะ
เครื่องส าอางก าลังค่อยเปิดขึ้นอีกครั้ง ญารวี เธอท าเป็นเปิดก๊อกน้ า แล้วแง้มประตูออกมาดู กระจก
โต๊ะเครื่องแป้งปิดไปเหมือนเดิม เธอก าลังจะก้าวออกมาจากห้องน้ า "แกร๊ก" เสียงดังมาจากในห้องน้ า 
ญารวีรีบหันกลับเข้าไปในห้องน้ าอย่างรวดเร็ว ญารวีตกใจก้าวถอยหลังมาชนประตู ท าให้ประตูปิดดัง"
ปั้ง" …"เหี้ย" ญารวีอุทาน หางตาด้านขวาของเธอได้เหลือไปเห็นเงาจางๆท่ีอยู่หลังผ้าม่านในห้องน้ า 
ด้วยความอยากรู้ให้ได้ของ ญารวี เธอจึงค่อยๆเอื้อมมือไปกระชากผ้าม่านออก แล้วเธอก็พบกับความ
ว่างเปล่า มือด าๆโผล่มาจากข้างหลังเธอ "เสียงกรี๊ด" ญารวีกรี๊ดหลังจากโดนมือปริศนาจับเข้าอย่างจัง
ท่ีไหล่ขวา  แล้วเธอก็ต่ืนขึ้นอีกรอบ เธอสะดุ้งต่ืนมาอีกครั้ง "นั่นไง กูว่าและ หลอกซ้ าหลอกซ้อนหลอก
ซ่อนเงื่อน ต่ืนแล้วตื่นอีก มึงคิดว่ากูเหนื่อยไหม มึงคิดจะท าไร จะ Inception กุเหรอ พ่อมึงเป็น คริส
โตเฟอร์ โนแลนด์เหรอ" เธอหยิบเอากระเป๋าไปเก็บเหมือนเดิม ล็อคประตูห้องเหมือนเดิม และจากนั้น
เธอได้ลงมือพันเทปไว้รอบโต๊ะเครื่องแป้ง เธอรีบเดินเข้าไปในห้องน้ าแล้วหันมาปลดผ้าม่านออกลงมา
ท้ังราวและเอาผ้าม่านมาคลุมกระจก โต๊ะเครื่องแป้งอีกทีญารวีนั่งรออยู่ท่ีปลายเตียง ล้ินชักโต๊ะเครื่อง
แป้งด้านล่างท่ีเธอลืมมัดเอาไว้ ก็เปิดออก  "ปั้ง!!!" ญารวียื่นเท้าของเธอท่ีนั่งอยู่บนเตียง ไปถีบล้ินชักให้
เข้าท่ี ด้วยความโมโห เธอบ่นพร้อมเดินเอาสก็อตเทปมาพันล้ินชักจนเสร็จ แล้วขึ้นไปนั่งบนเตียง 

-Cut- 
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Scene 5 Int./ภายในห้อง407/Day 
ญารวีออกมาจากห้องน้ าหลังจากอาบน้ า ญารวีเดินมาหน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วแกะเทป

พันออก ญารวีหยิบ เครื่องส าอางออกมาแล้วแต่งหน้าตามปกติ ก่อนท่ีจะส่องกระจกแล้วท าหน้าเจ้า
เล่ห์ออกมา ญารวีหยิบกระเป๋าใบหนึ่งก่อนออกไปท างาน 

-Cut- 
Scene 6 Ext./ปากซอยหอ/ตอนเย็น 

ญารวีเดินถือห่อผัดไท พร้อมกระเป๋า เดินกลับเข้ามาในหอ 
-Cut- 

Scene 7 Int./ภายในห้อง407/Night 
ญารวีเปิดประตูเข้ามาในห้อง เปิดไฟ ถอดรองเท้า แล้วก็วางของ เปิดแอร์ญารวี

สังเกตเห็นโต๊ะเครื่องแป้งแง้มเปิดอยู่ แต่ก็ไม่สนใจ ญารวีโยนกล่องบางอย่างไว้บนเตียง แล้วก็เทผัดไท
ใส่จานมานั่งกินบนที่นอนพร้อมเปิดทีวีดู เปล่ียน Sc โดย ญารวีเดินผ่านกล้องไปเข้าห้องน้ า มีเสียงล้าง
จาน น้ าฟักบัว กดชักโครก แล้วเธอก็เดินผ่านหน้า กล้องมาอีกทีในชุดนอน แล้วเดินไปปิดไฟ ท้ังหมด
นี้เกิดขึ้นแบบเร็วๆ) 

-Cut- 
Scene 8 Int./ภายในห้อง407/Night 

ญารวีไปปิดไฟแล้วมานอนเห็นเงาผีอยู่ในห้อง ตามด้วยเสียงครืดๆ ญารวีลืมตาผ่าง แต่ยัง
ท าเนียนเหมือนหลับอยู่  ผีจีตูนพยายามขโมยเครื่องส าอาง ในตู้อีกครั้งญารวี หันมาพร้อมควักไฟฉาย
ท่ีซ่อนอยู่ใต้หมอน สาดมาท่ีโต๊ะเครื่องแป้ง แต่ไม่ทันเธอสาดไฟไปรอบๆห้อง แล้วก็ท าหน้าเสียดายท่ี
จับผีไม่ทัน 

-Cut- 
Scene 9 Int. / ภายในห้อง 407 / Day 

เสียงเคล่ือนไหวจากบนเพดาน ผีจีค่อยๆลงมาจากเพดาน แล้วเธอก็ค่อยๆมองไปรอบๆ
ห้อง สายตาของจี ได้ปะทะกับกระป๋องแป้ง เธอรีบเดินเข้าไปหยิบ แล้วเทใส่ของทุกอย่างในห้องท่ีจะ
สามารถถูหาเลขได้  จีท้ัง ถู ขูด ขัด เข้าอินเตอร์เน็ต และอีกมากมาย อย่างเคร่งเครียด  จีเปิดตู้เส้ือผ้า
เข้าไปจะหาอะไรเอามาขูด แต่ดันเจอกับกล่องท่ีญารวีพันผ้ายันต์ไว้ จีเอากล่องมาแกะยันต์ ออกแต่
เปิดไม่ได้เพราะล็อคกุญแจ เธอพยายามเคาะ แงะ งัด แต่ก็เปิดไม่ได้ เธอมองไปรอบๆห้องอีกครั้ง ทุก
อย่างได้โดนขูด ขัด ถู มาหมดแล้ว เธอจึงพยายามจะออกไปนอกห้อง แต่เธอออกไปไม่ได้ (จีท าหน้า
เบ่ือโลก) 

-Cut- 
Scene 10 Ext./หน้าหอ/Night 

ญารวีลงจากรถแล้วเดินเข้ามาท่ีหน้าประตูหอ พร้อมเชคว่ามีจดหมายของห้องเธอไหม
ก่อนท่ีจะเดินขึ้น 

-Cut- 
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Scene 11 Int./ภายในห้อง407/Night 
จีนอนดูโทรทัศน์ อยู่บนเตียงท่ีเต็มไปด้วยขนมมากมาย ด้วยท่าทางอร่อยเพลิดเพลิน 

"เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา" จีเริ่มนิ่งแล้วหยุดฟัง เสียงฝีเท้าค่อยๆใกล้เข้ามา จีเริ่มหน้าซีด "ชิบหายแล้ว เลข
เด็ด" จีพูดด้วยอารมณ์ตกใจ เธอหันมองรอบๆตัวเอง แล้วน าเลขจากส่ิงของรอบตัวเวลานั้นมาเป็นเลข
เด็ดให้ญารวี ญารวีไขห้องเข้ามา ทุกอย่างภายในห้องมืด เงียบสงบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น บน
กระจกหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง มีเลขเขียนไว้ด้วยลิปสติคว่า 501 เธอเดินเข้ามาท่ีหน้ากระจกด้วยความ
ต่ืนเต้น(ดีใจ) เธอจ้องเลขนั้นอยู่สักพัก ก่อนท่ีจะสบถออกมาว่า "รวยแล้วกู" 

-Cut- 
Scene 12 Ext./ภายในห้อง407/Day 

ญารวีนัง่เช็คหวยผ่านทางวิทยุในห้องโดยมีจีตูนฟังอยู่ข้างๆ และเมื่อหวยออกมาถูกจริงๆ
จีตูนก็ยังสงสัยอยู่ว่าถูกได้ไง 

-Cut- 
Scene 13 Ext./ห้างสรรพสินค้า/Day 

Scene Montage 
- ญารวีเดินไปซือ้ของแบรนด์ 
- เดินเลือกของหรูๆ 
- ถือถุงช๊อปป้ิง มากมาย เดินเฉิดฉายไปมา 

-Cut- 
Scene 14 Int./ในห้อง407/Day 

ญารวีเดินถือถุงมากมายเข้าห้องตัวเองแล้วปรุงเครื่องส าอางในห้อง 
-Cut- 

Scene 15 Int./ในห้อง407/Day 
เครื่องส าอางครบเซต วางอยู่บนหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมป้ายติดไว้ว่า "ให้จี จากญารวี" 

จีปรากฏตัวหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง "เห้ยย ถูกหวยจริงดิ" จีพูด แล้วเอามือปิดปาก พลางสะอื้นเล็กน้อย 
ด้วยความดีใจ ท่ีได้เครื่องส าอาง เธอไม่รอช้า รีบลงมือแต่งหน้าเธออย่างรวดเร็ว 

-Cut- 
Scene 16 Int./ภายในห้อง407/Night 

ญารวีนั่งตัดเล็บอยู่ท่ีปลายเตียง นั่งดูทีวี SmE ตีแตก  บรรยากาศในห้องเริ่มแปรปรวน 
ทีวีเริ่มมีคล่ืนแทรก ไฟในห้องกระพริบ มีเสียงทุบกระจบจากข้างนอก พัดลมส่ายไปมา ญารวีเดินไป
ปิดทีวี แล้วดึงปล๊ักพัดลมออกแต่พัดลมก็ยังหมุนอยู่ จีตูนโผล่มาด้วยหน้าตาท่ีเละ จากการแพ้
เครื่องส าอาง “เหี้ย!!” ญารวีตกใจ “เออ เหี้ยค่ะ เหี้ยมาก เธอท าอะไรกับหน้าช้ัน” ผีจี พูด หลังจาก
นั้นจีก็เริ่มต่อว่า ญรว ว่า แกท าร้ายชีวิตช้ัน ท าไมเป็นคนท่ีเห็นแก่เงินขนาดนี้ หวยก็ถูก เงินก็มี แค่
เจียดเงินนิดหน่อยไปซื้อมันล าบาก มากนักหรอไง ญรว.ตอบว่า ใครจะไปรู้ว่าแกจะแพ้ล่ะ ช้ันก็กวน
ตามสูตรที่ช้ันหามา แกเป็นผี ตายก็ตายไปแล้ว แกจะอยากมาสวยหาอะไรอีก จีเริ่มนิ่งลง แล้วค่อยๆ
หายไป 

-Cut- 
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Scene 17 Int./ภายในห้อง407/Night 
ญารว ีเปิดตู้เย็นหยิบของกินแล้วกลับมานั่งบนเตียงท่ีเดิม ท าตัวปกติ แล้วก็เริ่มกินแก้เบื่อ 

ญารวีท้องเสีย ขี้แตก รีบวิ่งเข้าห้องน้ าเปิดชักโครกมา เจอผีจีตูนอยู่ในชักโครก ไม่ยอมให้ ญรว ขี.้..แต่ 
ญรว ทนขี้ท่ีพรั่งพรูคาตูดไม่ได้ เลยตัดใส่ใจขี้ทับจีตูนลงไปในชักโครก 

-Cut- 
Scene 18 Int./ภายในห้อง407/Night 

ญารวี ออกมาจากห้องน้ าด้วยสภาพเหนื่อยอ่อน หลังจากออกมา เธอเห็นตู้เส้ือผ้าเปิดอยู่ 
พอเดินเข้าไปดูก็พบกับเส้ือผ้าท่ีถูกรื้อออกมาแล้วเต็มไปด้วยขี้ ญารวีกัดฟันกรี๊ด!! แล้วตะโกนจิกเรียก 
ผีจีตูน ญารวีเอาเท้าเขี่ยๆเส้ือผ้าแล้วตะโกนส่ังให้จีตูนเอาเส้ือผ้าไปซักให้หมด จีโผล่มาหาญารวีด้วย
สภาพที่เปื้อนขี้เต็มหน้า ญารวี พยายามหันหน้าหนี จีเอามือท่ีเปื้อนขี้จับตัวเอาไว้ จีตูน คายขี้ท่ีอมอยู่
ในปากออกมาใส่มือ แล้วเอาปา้ยหน้าญารวี  จีตูนพูดเสียงดังใส่หน้า ญารวีด้วย น้ าตาท่ีเริ่มเอ่อขึ้นมา
บนใบหน้า "ฉันก็แค่อยากจะอยู่กับคนท่ีฉันรัก แล้วพี่มายุ่งอะไรด้วย" จีพูดเสียงส่ัน … (เพลง อยาก
หยุดเวลา ver.ปาล์มมี่ พี่มากพระโขนงขึ้น) 

-Cut- 
Scene 19 Int./ภายในห้อง407/Night 

Scene Montage จีตูนเศร้า  
- จีตูนนั่งร้องไห ้ท่ีมุมห้อง 
- ตีอกชกหัวตัวเอง 
- เอาน้ าจากฟักบัวราดหัว ล้างขี ้เศร้าๆ 
- พยายามจะแต่งหน้า แต่ไม่รอด 
- จีตูนนั่งมองเครื่องส าอาง แล้วปัดท้ิง 
- ส่องกระจก จับ ลูบ คล า หน้าตัวเองด้วยความหมดหวัง 

-Cut- 
Scene 20 Int./ภายในห้อง407/Day 

ญารวีก าลังจะแต่งหน้า เพื่อท่ีจะออกไปข้างนอก บนหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนั้นมีครื่องส าอาง 
ท่ีเธอกวนไปให้จีตูนวางอยู่คู่กับกล่องแหวน ญารวียืนจ้องกล่องแหวนอยู่สักครู่หนึ่ง  (ใช้กล่องแหวน
เป็นตัวเช่ือม Sc ปัจจุบัน กับ Flash back )  

-Cut- 
Scene 21 Int./ภายในห้อง407เก่า/Day 

จี(ก่อนตาย)เอื้อมมือไปหยิบวิกผมมาใส่ แล้วใส่เวลแต่งงานคลุมไปอีกที พร้อมเติมหน้า
อีกนิดหน่อย เธอหยิบกล่องแหวนอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งในห้องขึ้นมาดู แล้วสีหน้าเธอเริ่มเครียดวิตก
กังวล จีวางกล่องแหวนลงบนโต๊ะแล้วยืนจ้องหน้าตัวเอง เธอค่อยๆลบเครื่องส าอางบนหน้าออก แล้วก็
ถอดวิก ...จนแทบจ าหน้าเดิมไม่ได้ เธอจ้องตัวเองในกระจก ซ้ าไปซ้ ามา จนตัดสินใจ หยิบมือถือ โทร
ออกไปยังหมอกระเป๋า 

-Cut- 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

 

Scene 22 Ext./สวนสวยๆ/Day 
Flash Back ขอแต่งงาน  แฟนของจีขอตีแต่งงานขณะท่ีก าลังปั่นจักยานถีบกันสองคน 

-Cut- 
Scene 23 Int./ภายในห้อง407เก่า/Day 

เสียงเคาะประตูดังขึ้น จีเดินไปเปิดประตูแล้วพบกับหมอกระเป๋า ท่ีเธอนัดไว้  ท้ังสองคน
นั่งคุยกันอยู่สักครู่หนึ่ง หมอกระเป๋าดูในหน้าของญารวี แล้วเริ่มเปิดกระเป๋า หยิบอุปกรณ์ออกมา ลง
มือศัลยกรรม        

-Cut- 
Scene 24 Int./ชั้น4(สมัยจียังไม่ตาย)/Day 

คนยืนมุง เอะอะ โวยวายอยู่หน้าห้อง 407 ป้าเฝ้าหอ เดินตรงมาท่ีหน้าห้อง พร้อมกุญแจ 
ป้าเปิดประตู ลมพัดออกมาจากห้องตี เข้าหน้าทุกคน (บางคนจะอ้วก ปิดปากปิดจมูก หน้าตาบูด
เบ้ียว) - ป้าตัดสินใจเข้าไปในห้อง พบหญิงสาวนอนหันหลังให้ อืดเหม็นคาเตียงป้าพลิกร่างนั้นเข้ามาดู 
ปรากฏหน้า(จีตูนตอนท่ีศัลยกรรมแล้ว แถมยังไม่แต่งหน้า) ท้ังหมดตกใจ แล้วหันมามองหน้ากัน 
พร้อมถามกันว่า “ใครวะ” 

-Cut- 
Scene 25 Int./ภายในห้อง407ที่โล่ง/Night 

แฟนจีไขประตูเข้ามาในห้อง พร้อมกอดรูป จี(ก่อนศัลย์)เข้ามา เขานั่งอยู่บนเตียง มองไป
รอบๆห้อง นึกถึงวันเก่าๆ ผีจีตูนเดินออกมาจากห้องน้ า ท้ังสองหันมาเจอกัน แฟนจ าจี ไม่ได้ นึกว่า
เป็นคนเช่าคนใหม่ เลยขอโทษท่ีเข้ามารบกวน แล้วเขาก็เดินออกไป จีได้แต่มองตามแฟนท่ีเดินจากไป 
เพราะเธอออกจากห้องไม่ได้        -Cut- 
Scene 26 Int./ภายในห้อง407/Day 

ประตูตู้เส้ือผ้าเปิดออก ญารวีก้มหยิบกล่องเครื่องส าอางท่ีพันด้วยผ้ายันต์ เอามาแกะ
ออกแล้วไขกุญแจ เธอเดินมาท่ีโต๊ะเครื่องแป้ง เปิดกระจกแล้วหยิบเครื่องส าอางกลับไปไว้ท่ีเดิม “จี 
ช้ันขอโทษ ต่อไป เธอมาใช้เครื่องส าอางของช้ันก็ได้นะ ช้ันเอาไว้ท่ีเดิมแล้ว “ พอปิดบานกระจก ภาพ
ท่ีสะท้อนอยู่ในกระจก เป็นภาพ จี ท่ีหน้าเละมากเกินจะเยียวยา ญารวี มองภาพสะท้อนในกระจกเดิน
ไปนั่งท่ีปลายเตียง พอเธอหันมาท่ีปลายเตียง เธอก็พบกับ จี ท่ีนั่งอยู่  “ดูหน้าช้ันก่อน เครื่องส าอางดี
แค่ไหน ก็เอาไม่อยู่แล้ว” จีพูด “ช้ันขอโทษ ช้ันก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเลวร้าย เลยเถิดมาถึงขนาดนี้”ญารวี 
พยายามปลอบ และขอโทษ จี ... “เราขอโทษ เราผิดเอง” ญารวีพูดด้วยความรู้สึกเสียใจจริงๆ “ช้ัน
พาเธอไปหาหมอได้นะ เงินท่ีถูกหวยมา ช้ันจ่ายให้หมดเลย” ญารวีกล่าว “ไม่ ช้ันออกจากห้องนี้ไม่ได้ 
“ จีกล่าว “เครื่องส าอางไง ของดีๆ มันต้องช่วยได้สิ” ญารวีกล่าว “ไม่” จีตูนกล่าว “ช้ันไม่รู้จะช่วย
เธอยังไงดี เงินท้ังหมดท่ีถูกหวยมา ช้ันให้เธอเลยอ่ะ” ญารวีกล่าว “ไม่” จีตูนกล่าว “งั้น...ช้ันไปบอก
ความจริงกับแฟนเธอให้ไหม ว่าเธอท าเพื่อเค้า เธอยังรักเค้าอยู่ เด๋ียวช้ันช่วยเอง” ญารวีกล่าว “083-
xxxxxxx 92/11 ซอบสุขุมวิท31 (สวัสดี) เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 … ช่ือ xxx หาเขาให้
เจอ ฉันฝากด้วยนะ " จี เงยหน้าขึ้นมากล่าวอย่างรวดเร็ว ก่อนท่ีจะก้มหน้าลงไปร้องไห้ต่อ “ ได้จ่ะ ช้ัน
จะต้องหาเค้าให้เจอให้ได้ เธอไม่ต้องเป็นห่วงนะจี”ญารวีกล่าว 

-Cut- 
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Scene 27 Int./คอนโดแฟนจ/ีNight 
ญารวีมาหาแฟนจีท่ีคอนโด ญารวีเล่าให้ฟังว่า จีให้มาบอกลา และบอกว่าเธอยังรักคุณอยู่ 

แฟนให้ญารวีช่วยพาเขาไปหาจี "ฉันว่าจีเขาคงยังไม่พร้อมมั้งคะ" ญารว ีปฏิเสธ 
-Cut- 

Scene 28 Int./ห้อง407/Night 
ญารวีพาแฟนจีมาท่ีหอ แฟนกลับเข้ามาในห้อง พยายามท่ีจะมองหาจี ญารวีไปคุยกับจี 

พยายามให้จีปรากฏตัวให้แฟนเธอเห็น ในท่ีสุด จีก็ยอมปรากฏตัว แต่แฟนจ าเธอไม่ได้จริงๆ ญารวีเข้า
มาช่วยโดยการ เอามือถือมาถ่ายรูปผีจี แล้วเข้า app 360 camera แล้วค่อยๆใส่ฟิลเตอร์ จนผีกลับ 
มาเป็นคนอีกครั้ง จีร้องไห้ ขอโทษแฟน ท้ังสองเข้าใจกัน ญารวียืนยิ้ม มีความสุขอยู่ระหว่างท้ังสองคน 

-Cut- 
Scene 29 Int./ภายในห้อง407/Day 

ญารวีเปิดร้านค้าในอินเตอร์เน็ต ขายของแบรนด์เนมมือสอง เครื่องส าอาง รับปรึกษา
เรื่องของแบรนด์ เธอกลับมา พอมีพอกิน ไม่ต้องทะเยอทะยาน มีความสุขลัลล้า บรรยากาศในห้อง
เปล่ียน โต๊ะเครื่องแป้งเริ่มส่ัน เหมือนมีอะไรจะออกมาจากข้างใน ญารวี จ้องอยู่ครู่เดียว แล้วรีบเดิน
เข้าไปเปิดบานกระจก แต่ทุกอย่างกลับเงียบ ไม่มีอะไรผิดปกติ ญารวีปิดบานกระจก แล้วพบกับ 
ตัวหนังสือ ตัวใหญ่ เขียนอยู่บน กระจกว่า “ขอบคุณมากนะ จากจี” ญารวี ยืนมองแล้วยิ้มอยู่สักพัก 
ก่อนท่ีจะ ขมวดค้ิว ท าหน้าอารมณ์เสีย แล้วพูดว่า “อีจี....ลิปสติกกู” 

-Cut- 
END CREDIT 

 
1.5 บทถ่ายท าส าหรับการถ่ายท า (Screenplay) 

ฉากที่ 1 ภายนอก/ด้านล่างหอพัก/กลางวัน 
บรรยากาศยามเช้าท่ีมีแสงแดดอ่อนๆ ภายใต้อพาร์ทเมนท์สูง8ช้ัน ท่ีอยู่ในซอยเล็กๆใจ

กลางเมือง ด้านล่างหอมีกองข้าวของท่ีพร้อมจะย้ายขึ้นไปเก็บในห้อง หญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้าหอ
และมองไปรอบๆ  

ป้าใจ  
Good morning อรุณสวัสด์ิจ๊ะ เอ่ออ….หนู 

ญารวี 
ญารวีค่ะ 

ป้าใจ (ป้าเฝ้าหอ) 
อ๋ออ หนูท่ีจองรูมไว้ใช่มั้ยจ๊ะ 

ญารวี 
ใช่ค่ะ (เธอพยักหน้าตอบ) 

ป้าใจ 
อ่าฮะ มาๆๆตามป้ามานะ เอ่อ follow me 
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ญารวีแบกกระเป๋าแล้วเดินตามป้าใจไป 
-Cut- 

 
ฉากที่ 2 ภายใน/ณ หอพัก ชั้น4/กลางวัน 

ประตูลิฟท์เปิดออกเผยให้เห็น แสงแดดสีส้มสาดเข้ามาตรงทางเดิน ท่ีค่อนข้างมืดสลัว 
ป้าใจเดินเฉิดฉายด้วยท่าทางกรีดกรายน า ญารวีไปยังห้อง 407 ระหว่างทางญารวีก็มองส ารวจซ้าย
ขวาไปรอบๆ  

ป้าใจ 
ถึงแล้วจ้าา...this room เริ่ดๆ เก๋ๆ 407 

เลขสวย ป้าว่าจะเอาไปแทงหวยอยู่ 
 
ญารวียืนจ้องป้ายเลขห้อง407 ขณะท่ีป้าใจก าลังไขประตูเปิดห้องแล้วหันกลับมาตอบด้วยกิริยาข้ีเม้าท์ 

ญารวี 
วิ่งท้ังบนและล่างเลยนะป้า เก๋ๆ กันเหนียว 

ป้าใจ 
งวดท่ีแล้วป้าก็เฉียดค่ะลูก ....แต่งวดนี่ป้าว่าไม่น่าพลาด 

ด้วยความปากไวของญารว ีเธอเลยสวนกลับไปแบบไม่ได้คิดอะไร 
ญารวี  

ท าไมอ่ะป้า 
ผีมาบอกหรอ? 

ป้าใจเดินออกมาจากห้องแล้วหันกลับมามองหน้าญารวี 
ป้าใจ 

ไม่มี๊ (เสียงสูงสุดตีน) ...ผีเผออะไรกันจ๊ะ 
ป้าไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย... I don’t know 

407 เลขห้องมันดี อยู่แล้วรวย 
ป้าไปล่ะ!! ถ้าเกิดหนูเอย Have a problem ก็ค่อยเรียกป้าแล้วกันเน๊าะ 

 
ป้าใจเดินจากญารวีไป ท้ิงให้ญารวียืนอยู่ตรงนั้น ....เธอเดินเข้าห้องไปได้ประมาน 3ก้าว 

ก็มีรวมมิตรซาวด์และ เหตุการณ์หนังผีชุดใหญ่ปรากฎ ญารวีรอฟังจนเกือบจบ จนประตูด้านหลังเธอ
กับลังจะปิดเอง แล้วเธอก็หันกลับไป จับลูกบิด แล้วค่อยๆปิดอย่างเบาๆ เหมือนคุ้นเคยกับ
สถานการณ์แบบนี้เป็นอย่างดี 

-Cut- 
ฉากที่ 3 

----------------------------- ช่ือเรื่องขึ้น ----------------------------- 
-Cut- 
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ฉากที่ 4 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางคืน 
ญารวีล้มตัวลงนอนด้วยสภาพเหนื่อยล้า เธอเอื้อมมือไปหยิบรีโมทแอร์มาเปิดก่อนจะ

นอนแล้วมองไป รอบๆห้อง ด้วยความภาคภูมิใจ ท่ีจัดของเสร็จเรียบร้อย กระเป๋าใบสุดท้ายถูกน าไป
เก็บเข้าท่ี เธอล็อคประตู พร้อมหยิบผ้าเช็ดตัวไปยังห้องน้ า ระหว่างนั้น กระจกหน้าโต๊ะเครื่องแป้งและ
ล้ินชักค่อยๆเปิดออกมาอย่างช้าๆ พร้อมท้ังมีเครื่องส าอางบางส่วนตกลงมาจากจากช้ันวาง เสียงคุ้ย
ของดัง กร่อกแกรกมาจากล้ินชัก ...ญารวีเดินเช็ดผมก้มหน้าก้มตาออกมาจากห้องน้ า เธอเหลือบมอง
มาเห็นสภาพโต๊ะเครื่องแป้งด้วยความตกใจ เธอค่อยๆเดินเข้ามาท่ีโต๊ะพร้อมเอื้อมมือมาจะปิดกระจก
หน้าโต๊ะ "ปั้ง!!" ประตูกระจกหน้าโต๊ะเครื่องแป้งปิดเองอย่างแรง แล้วญารวีก็สะดุ้งต่ืนขึ้น เธอสะดุ้งขึ้น
มาแล้วมองไปรอบๆห้องอีกครั้ง เธอเหลือบไปเห็นกระเป๋าใบเดิม เธอจ้องมันอยู่สักครู่ ก่อนท่ีจะเดิน
เอามันไปเก็บ แล้วเดินไปล็อคประตู หยิบผ้าเช็ดตัว เธอเหลียวมองมาทางโต๊ะเครื่องส าอางอีกครั้ง 
ก่อนท่ีจะเดินเข้าห้องน้ าไป กระจกโต๊ะเครื่องแป้งก าลังค่อยๆเปิดขึ้นอีกครั้ง (ตัดภาพเข้าไปในห้องน้ า) 
ญารวี ท าเป็นเปิดก๊อกน้ าให้ในห้องน้ าเหมือนมีการเคล่ือนไหว แล้วแอบแง้มประตูออกมาดูความ
เคล่ือนไหวข้างนอก ปั้ง!!! ...กระจกโต๊ะเครื่องแป้งปิดไปเหมือนเดิม เธอก าลังจะก้าวออกมาจากห้องน้ า 
"แกร๊ก" !!! เสียงดังมาจากในห้องน้ า เธอรีบหันกลับเข้าไปในห้องน้ าอย่างรวดเร็ว แล้วเธอก็ตกใจก้าว
ถอยหลังมาชนประตู ท าให้ประตูปิดดัง "ปั้ง!!!" 

ญารวี 
เห้ียย!!! 

หางตาด้านขวาของเธอเหลือไปเห็นเงาจางๆท่ีอยู่หลังผ้าม่านในห้องน้ า ด้วยความอยากรู้
ให้ได้ของญารวีเธอจึงค่อยๆเอื้อมมือไปกระชากผ้าม่านออก แล้วเธอก็พบกับความว่างเปล่า ...ญารวที า
หน้าโล่งอก ทันใดนั้นก็มีมือโผล่มาจากข้างหลังแล้วกระชากหัวเธอ "เสียงกรี๊ด!!" ญารวีกรี๊ดหลังจาก
โดนมือปริศนาจับเข้าอย่างจังแล้วเธอก็ต่ืนขึ้นอีกรอบ 

ญารวี 
(บ่นร่ายยาว) แม่งเอ๊ยย!!! กูว่าและ หลอกซ้ าหลอกซ้อนหลอกซ่อนเงื่อน 

ต่ืนแล้วตื่นอีกมึงคิดว่ากูเหนื่อยป๊ะ มึงคิดจะท าไรห๊ะ จะ Inception กุเหรอ ฝันไปเหอะ 
พ่อมึงเป็น คริสโตเฟอร์ โนแลนด์เหรอ 

 
เธอหยิบเอากระเป๋าไปเก็บและล็อคประตูห้องเหมือนเดิม และจากนั้นเธอได้ไปหาเทป

กาวแล้วลงมือพันเทปไว้รอบโต๊ะเครื่องแป้งด้วยความโมโห ...เธอรีบเดินเข้าไปในห้องน้ าด้วยความ
โมโห แล้วปลดผ้าม่านออกลงมาท้ังราวและเอาผ้าม่านมาคลุมกระจกโต๊ะเครื่องแป้งอีกที แล้วเธอก็ขึ้น
ไปนั่งรอท่ีปลายเตียง แล้วจ้องดูโต๊ะเครื่องแป้งอย่างไม่คลาดสายตา ไม่นานนักล้ินชักโต๊ะเครื่องแป้ง
ด้านล่างท่ีเธอลืมมัดเอาไว้ ก็เปิดออ "ปั้ง!!!" ญารวียื่นเท้าของเธอท่ีนั่งอยู่บนเตียง ไปถีบล้ินชักให้เข้าท่ี 
ด้วยความโมโห 

ญารวี 
ยังไม่จบใช่ม๊ะ ? 
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เธอบ่นพร้อมเดินเอาสก็อตเทปมาพันล้ินชักจนเสร็จ แล้วขึ้นไปนั่งบนเตียงอีกครัง้ แล้วรอ
อยู่สักครู่ จนแน่ใจแล้วว่าทุกอย่างในห้องปกติดี ไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

ญารวี 
โธ่!! นึกว่าจะแน ่

-Cut- 
ฉากที่ 5 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางวัน 

ญารวียืนอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งแล้วแกะเทปท่ีพันไว้เมื่อคืนออก แล้วเอาเครื่องส าอางท่ี
เธอต้องใช้ออกมากกองไวข้างนอก แล้วค่อยๆแต่งหน้าตามอัทธยาศัย ระหว่างท่ีเธอก าลังกรีดตาอยู่นั้น 
เครื่องส าอางท่ีกองอยู่ก็ล้มลงแล้วกล้ิงไปตกลงพื้น ...ญารวียืนมองเครื่องส าอางแล้วแต่งหน้าต่อ ก่อนท่ี
เธอจะท าสายตาเจ้าเล่ห์ออกมา หลังจากนั้นเธอก็เดินผิวปาก ฮัมเพลงเบาๆอย่างสบายใจ เธอเดินไป
หยิบกระเป๋า กุญแจห้อง มือถือ ก่อนท่ีจะมาหยิบกล่องอีกหนึ่งอัน หน้ากระจกเครื่องแป้ง แล้วเดิน
ออกจากห้องไป 

-Cut- 
ฉากที่ 6 ภายนอก/ปากซอยหอ/ตอนเยน็ 

แสงแดดเริ่มลับหายไปจากขอบฟ้า ญารวีเดินกลับมาจากท่ีท างานพร้อมแวะซื้อข้าวจาก
หน้าปากซอยแล้วค่อยเดินกลับเข้ามาท่ีหอ พร้อมกับกระเป๋าใบเดิม 

-Cut- 
ฉากที่ 7 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางคืน 

ญารวีเปิดประตูเข้ามาในห้อง เอื้อมเปิดไฟ ถอดรองเท้า แล้วก็วางข้าวของกองไว้บนเตียง
ก่อนท่ีจะเปิดแอร์ เธอสังเกตุเห็นว่าโต๊ะเครื่องแป้งแง้มเปิดอยู่ แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร ยังคงท าตัวปกติสุข 
ก่อนท่ีจะเดินไปแกะข้าวกล่องท่ีซื้อออกมากินบนเตียง พร้อมกับเปิดทีวีดูตามอัทธยาศัย เธอเดินไป
ทางห้องน้ า แล้วเดินกลับมาด้วยชุดท่ีพร้อมนอน 

-Cut- 
ฉากที่ 8 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางคืน 

หลังจากท่ีเธอเริ่มนอนได้ไม่นาน เธอก็รู้สึกเหมือนมีใครอยู่ด้วยในห้องด้วยตลอด แสงท่ี
พอมีเลือนลางท าให้เห็นเงาบางๆ วิ่งไปมา ท่ีมุมห้อง ญารวีสัมผัสได้ถึงส่ิงนั้น เธอลืมตาขึ้น แต่ยังแกล้ง
ท าเป็นไม่ขยับ มือของเธอค่อยๆล้วงเข้าไปใต้หมอน ขณะท่ีกระจกโต๊ะเครื่องแป้งก าลังจะเปิดขึ้น 
ในช่วงเวลาเส้ียววินาที ญารวีตัดสินใจควักไฟฉายออกมาจากใต้หมอน แล้วสาดไฟไปรอบๆห้อง และก็
ไม่พบกับอะไร เธอท าหน้าเซ็งๆท่ีจับผีไม่ได้ ก่อนท่ีจะปิดไฟฉายแล้วนอนต่อ ญารวีนอนอยู่บนเตียง
อย่างสงบ ...หลังจากนั้นในห้องเริ่มมีเสียงดัง กุกกัก และค่อยๆคุมคามเข้ามาใกล้ตัวญารวีมากขึ้น
เรื่อยๆจนกระท่ังเธอหมดความอดทน เธอจึงลุกขึ้นมาแล้วหยิบหมอนปาไปท่ีเสียงนั้น แต่ก็ไม่เกิด 
ผลอะไรขึ้น เสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่อง แถมมิหน าซ้ ายังดังกวนประสาทมากขึ้นกว่าเดิมอีก จนในท่ีสุด 
ญารวีก็สติแตก 
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ญารวี 
(โมโห งัวเงีย) โอ้ยย คนจะนอน ..จะเรียกร้องความสนใจอะไรนักหนา 

(บ่นร่ายยาว) แม่ไม่รักเหรอค๊ะเรียกร้องอยู่ได้...อีห่าเอ้ย 
...หยุดท าตัวเหมือนไม่มีใครเอา สักทีเหอะ!ช้ันจะทนไม่ไหวแล้วนะ 

 
ส้ินสุดเสียงญารวี ห้องก็เงียบอย่างน่าประหลาด เหมือนส่ิงท่ีด่าไปจ้ีจุดของผี ท าให้เสียง

และความวุ่นวายหายไปญารวีได้กลับมานอนอีกครั้ง ระหว่างท่ีเธอพลิกตัวไปมา เธอก็เจอกับผีจี ท่ีมา
นอนเอาหน้าจ้องเธออยู่ ด้วยความตกใจของญารวี เธอจึงถีบผีลงจากเตียง จีโดนถีบลงจากเตียง กล้ิง
ม้วนตัวหลุนๆๆ ไปกระแทกกับก าแพง ไฟในห้องถูกเปิดขึ้นโดยญารวี จีลุกขึ้นมาหาญารวี 

จี 
ด่ากันขนาดนี้ ...ตบหนูเลยดีกว่าค่ะ 

 
ญารวีตบสวนกลับไปหลังจากจบประโยคเพียงเส้ียววินาที จีหมุนรอบตัวเองด้วยแรงตบ

แล้วลงไปนอนกองอยู่กับพืน้ห้องอย่างสวยงาม ทันใดนั้นญารวีก็ยกกล่องท่ีเธอกวาดเอาเครื่องส าอาง 
มาใส่ขึ้นมาแล้วเปิดเอาเครื่องส าอางออกมาอวด 

ญารวี 
แกเป็นใคร (บ่นร่ายยาว) มาท าไม 

ช่ืออะไร ต้องการอะไร 
เคยมีคนสอนมารยาทป่ะ นี่มันดึกดื่น คนจะหลับจะนอน 

จี 
อะไร ๊ป๊าว ...ใคร๊ ไม่มี ไม่ได้ท าอะไร๊เล๊ย 

จีเอามือจับแก้มด้านซ้าย แตท่ีจริงเธอโดนตบท่ีด้านขวา 
จี 

โอ้ย !! เจ็บ 
ญารวีชีไปท่ีแก้มด้านขวาของจี 

ญารวี 
ช้ันตบด้านนี้ 

จีเปล่ียนมือมาจับแก้มอีกฝ่ังหนึ่งอย่างรวดเร็ว 
ญารวี 

จะมาขโมยของช้ันใช่มั๊ย 
จีตูนแสดงการตกใจด้วยท่าทางมีพิรุจ พูดติดๆขัดๆ รุกล้ีรุกลน 

จี 
อะไร ๊บ้า ไม่รู ้..ขโมย ใคร ไม่เห็นเลย !! 

ญารวีไล่ต้อนจีตูนด้วยน้ าเสียงท่ีแสดงตนว่าเหนือกว่า 
ญารวี 

(ตะคอก) อย่าคิดนะว่าช้ันไม่รู ้!!!!!..... 
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จีตูนได้แต่เอามือจับแก้มท่ีโดนตบ แล้วมองหน้าญารวีด้วยความ งง ...จีท าท่าจะพูดแต่
พูดไม่ทันญารวีจนจีต้องถุยน้ าลายใส่หน้าญารวีเธอถึงหยุด 

จี 
เออๆๆ ...ฉันช่ือจี ...จอ สะระ อ ี

จี ..เป็น.. ผี 
ญารวี 

แล้วยังไง 
จี 

ก็ช้ันเห็นเธอมีเครื่องส าอางเยอะแยะ ก็เลยแค่จะมาขอยืมสักชุด 
แค่นี้เอง 

ญารวีเริ่มข้ึนเสียง 
ญารวี 

อย่ามาตลก แค่นี้อะไร ... 
ไม่ให้เว่ย 

จีพูดเสียงดีใจเหมือนได้ของแล้ว 
จี 

แหม ่...เกรงใจจัง 
ญารว ีหงุดหงิด และโมโห 

ญารวี 
เกรงใจเช่ียไร ...กูบอกว่าไม่ให้ 

จี 
โอ้ยย ... 

ถือว่าท าบุญ เหอะนะ 
ญารวี 

อย่ามาเล่นล้ิน ... 
จี 

ช้ันเปล่า 
ญารวี 

เครื่องส าอางช้ันซื้อมานะยะ ..ไม่ใช่ไปสอยดาวมาได้ 
อยู่ๆจะมาขอฟรีๆ 

จีนั่งฟัง ญารวีบ่น แบบ กล้าๆกลัวๆ 
จี 

(เสียงอ่อยๆ) ก็ไม่ได้ขอฟร ี
ก็ให้คิดว่าท าบุญ 
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ญารวี 
(โกรธจัด) อ่าว...อีนี ่! 

บุญเบิญไร ไม่ทงไม่ท าแม่ง 
อยากได้ก็จ่ายเงินมา 

จี 
(เริ่มเสียงดังต่อปาก) ก็ช้ันไม่มี ! 

ญารวี 
เสียงดังท าไม 

จี 
ขอโทษค่ะ(เสียงอ่อย) 

ญารวี 
(ญารวีนึกออกกับตัวเอง)เลขเด็ดไง!! 

ให้เลขเด็ดช้ันสิ ...ช้ันจะได้เอาไปซื้อหวยพอถูกปุ๊ป เธอก็จะได้เครื่องส าอางเลยไง 
จี 

แต่ว่า... 
ญารวี 

จะมาแต่ เต่อ อะไรอีก ...โว๊ะ!! 
(บ่นรัวๆ) ถ้าไม่มีเลขเด็ดก็ไม่ต้องเอาอะไรทั้งนัน้อะ จะบ้าหรอ เงินก็ไม่ให้ 

แล้วจะมาเอานู้นเอานี่ต้ังเยอะแยะ ...หน้าตาช้ันเหมือนคนผลิตแบงค์หรอไงห๊ะ ? 
(พูดเน้นกับจี) เลขเด็ดนี่แหละ ...ไปหามา 

จี 
(พึมพ ากับตัวเอง) โคตร งก 

ญารวี 
อะไร? 

จี 
ใครพูดอะไร ๊...ไม่มี ๊ไม่ได้พูดไรเลยค่ะ 

-Cut- 
ฉากที่ 9 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางวัน 

เสียงเคล่ือนไหวจากบนเพดานค่อยดังขึ้น ฝ้าค่อยๆเปิดออกแล้วจีก็ค่อยๆลงมาจาก
เพดาน เธอนั่งอยู่บนหัวเตียงแล้วมองไปรอบๆห้อง จนกระท่ังสายตาของจีได้ไปปะทะ กับกระป๋องแป้ง
อันหนึ่ง จีไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปหยิบแป้ง แล้วเริ่มเทใส่ของทุกอย่างท่ีจะสามารถขูดหาเลขให้เธอได้ 
เธอท้ังขัด ขูด ถูด ไถ อย่างเคร่งเครียด จนกระท่ังมาถึงตู้เส้ือผ้า จีเปิดตู้เส้ือผ้ามาแล้วเจอกับกล่อง 
คสอ. ท่ีญารวีเก็บเอาไว้ถูกพันด้วยยันต์ จีไม่รอช้ารีบแกะยันต์ออก แต่ดันไม่สามารถแกะกุญแจออกได้ 
เธอพยายามแงะ งัด ต่างๆนาๆ แต่ก็ไม่เป็นผล เธอได้แต่มองไปรอบๆห้องอีกครั้ง ทุกอย่างได้ถูกขัดไป
หมดแล้ว เธอจึงพยายามจะออกไปนอกห้องแต่เธอไม่สามารถเดินออกจากห้องนี้ไปได้ (เปิดประตูแต่
เดินออกไปไม่ได้เหมือนติดบาเรีย)        -Cut- 
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ฉากที ่10 ภายนอก/ด้านล่างหอพัก/ตอนเย็น 
  ญารวีลงจากรถแล้วเดินเข้ามาท่ีหน้าประตูหอ  

-Cut- 
ฉากที่ 11 ภายใน/ภายในห้อง 407/ตอนเย็น 

ขณะท่ีจีนอนดูโทรทัศน์อยู่ในห้องท่ีบนเตียงเต็มไปด้วยขนมมากมาย อย่างเพลินเพลิน 
เหมือนจะลืมไปแล้วว่าเธอต้องหาเลขเด็ดให้กับญารวี ทันใดนั้น เสียงฝีเท้าก็ใกล้เข้ามา จีเริ่มนิ่งแล้ว
ค่อยๆฟังเสียงฝีเท้า หน้าเธอเริ่มเจ่ือนๆ ซีดๆ 

จี 
ชิบหายแล้ว ...เลขเด็ด!!! 

เธอหันไปมองรอบๆห้องจนเหลือบไปเห็นตู้เย็นท่ีโชว์อยุ ว่า ประหนัดไฟเบอร์5 หันไปท่ี
พัดลมอีกที เป็นเลข0จากพัดลม และเลข1จากขวดแป้งท่ีเธอวางไว้ข้างๆ เธอจึงเอาเลขท้ังหมดนั้นมา
เป็นเลขเด็ดให้กับญารวีในขณะท่ีญารวีเข้ามาในห้องนั้นเงียบสงบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย บน
กระจกหน้าโต๊ะเครื่องแป้งมีเลขท่ีถูกเขียนไว้ด้วยลิปสติกว่า 501 เธอเดินเข้ามาท่ีหน้ากระจกด้วยความ
ต่ืนเต้นดีอกดีใจ เธอจ้องดูเลขนั้นอยู่สักพักก่อนท่ีจะสบถออกมาเบาๆ 

ญารวี 
รวยแล้วก ู 

-Cut- 
 
ฉากที่ 12 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 

ญารวีนัง่รอฟงัผลประกาศเลขท้ายสามตัวในห้องโดยมีผีจีนั่งรอฟังอยู่ข้างๆ โดยผล
ประกาศออกมาเป็นเลข 501 จริงๆ ญารวีดีใจมากแล้วหันไปช่ืนชมจี 

ญารวี 
ก็แม่นเหมือนกันนี ่

จีก็ท าท่าดีใจเออออไปด้วยพร้อมกับแอบแสดงท่าทีงงๆ 
จี 

ถูกได้ไงวะ 
 

-Cut- 
ฉากที่ 13 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 
ฉากมอนทาจ (Montage) 

ญารวีไปเดินช๊อปป้ิงตามห้างช้ันน าต่างๆ โดยเธอเลือกซื้อเส้ือผ้าต่างๆมามากมาย ด้วย
ความอารมณ์ดี 

-Cut- 
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ฉากที่ 14 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 
  ญารวีกลับมาจากช๊อปป้ิงด้วยสภาพมีความสุขสุดฟิน ในมือเธอมีข้าวของมากมาย รวมท้ัง
ของท่ีจะมาท าเครื่องส าอางให้จีด้วย เธอวางของลงและเริ่มหยิบส่วนผสม กับอุปกรณ์ส าหรับกวน
เครื่องส าอางออกมานั่ง กวนๆๆๆๆๆ จนกระท่ังเสร็จแล้วเทใสตลับเรียบร้อยสวยงาม 

-Cut- 
ฉากที่ 15 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 

เครื่องส าอางครบเซ็ตพร้อมกับวิกผม วางอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมติดป้ายโน้ตเล็กๆไว้
ว่า “ให้จี” จากญารวี ...ไม่นานจีก็ปรากฏตัวมาท่ีหน้าโต๊ะ จีเห็นของท่ีวางอยู่แล้วก็ท าหน้าดีใจ ..เธอไม่
รอช้ารีบลงมือแต่งหน้าอย่างรวดเร็ว 

-Cut- 
ฉากที่ 16 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน  

บรรยากาศภายในห้อง 407 เป็นปกติท่ีสุดเท่าท่ีเคยเป็นมา ญารวีนั่งตัดเล็บอยู่ท่ีปลาย
เตียง พร้อมท้ังดูทีวีอย่างสบายอกสบายใจ ...แต่ก็ไม่ได้นานนัก บรรยากาศในห้องเริ่มแปรปรวน ทีวี
เริ่มมีคล่ืนแทรก ไฟในห้องกระพริบ มีเสียงทุบกระจกจากข้างนอกห้อง พัดลมส่ายไปเองไปมา เธอเดิน
ไปปิดทีวีแล้วดึงปล๊ักพัดลมออก แต่พัดลมก็ยังหมุนอยู่ไม่ยอมหยุด ทันใดนั้นจีตูนก็โผล่มาด้วยหน้าตาท่ี
เละเทะ จากการแพ้ คสอ. จนท าให้ญารวีตกใจไปเฮือกใหญ่ 

ญารวี 
(ตะโกนตกใจ) เห้ีย!!! 

จี 
เออ..เห้ียมาก 

จีต่อว่าญารวี ด้วยอารมณ์ท่ีโกรธมาก 
จี 

ช้ันไปท าอะไรให้แกห๊ะ ...ท าไมเป็นคนเห็นแก่เงินขนาดนี้ หวยก็ถูก 
เงินก็ม ีแค่เจียดเงินมาซื้อให้นิดหน่อยมันล าบากมากหรอไง 

แกมาท าร้ายชีวิตช้ันท าไม 
ท าแบบนี้ท าไม ท าไม ท าไม !!! 

หลังจากโดนว่าไปเป็นชุดจัดหนัก ด้วยจิตส านึกของญารว ีเธอจึงสวนกลับไปอย่างไร้สติ
เช่นกัน 

ญารวี 
แล้วจะท าไมล่ะ !! ตายก็ตายไปแล้ว ยังจะมาอยากสวยหาห่าอะไรอีก ห๊ะ!!! 

คนเป็นๆอย่างกูนี่สิ ต้องอยากสวย ต้องอยากรวย ไม่ใช่มึง !!! 
พอได้ฟังจีกรี๊ดออกมา แล้วค่อยๆหายไป 

-Cut- 
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ฉากที่ 17 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน  
ญารวีเปิดตู้เย็นหยิบมะม่วงน้ าปลาหวานออกมากินแก้เครียด เธอนั่งกินอยู่สักพัก และก็

เริ่มรู้สึกว่าท้องก าลังจะเสีย เธอจึงรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ า ...ในห้องน้ าท่ีฝาชักโครกปิดอยู่นั้น พอเธอยกฝา
ชักโครกขึ้นมา เธอก็พบกับผีจีอยู่ภายในชักโครกเธอตกใจและกระวนกระวายมากว่าจะท าอย่างไรดี ขี้
ก็ปวด ผีก็มาก่อกวน 

ญารวี 
จีออกไปเร็วปวดขี ้

จี 
ไม่ 

ญารวี 
ออกไปเร็ว 

จี 
ไม่ๆๆๆ ฮ่าๆๆๆๆ 

  จนในท่ีสุดเธอก็ทนไม่ไหวสุดๆ เลยตัดสินใจนั่งทับผีจี แล้วขี้ใส่อย่างไม่หยุดยั้ง 
-Cut- 

ฉากที่ 18 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน 
หลังจากปลดทุกข์เสร็จเธอก็เดินออกมาด้วยสภาพท่ีเหนื่อยอ่อน  หางตาของเธอ

สังเกตเห็นตู้เส้ือผ้าท่ีเปิดอยู่ เส้ือผ้ากระจัดกระจายออกมา ทุกตัวเปื้อนเต็มไปด้วยขี้ เธอรีบเดินมาดูให้
ชัดเจน แล้วก็เริ่ม ตบะแตกอีกครั้ง 

ญารวี 
ฝีมือแกใช่ไหม อีจี ..ฮะว่าไงอีผีหน้าเน่า 

หน้าเน่าแล้วยังท าตัวโสโครกอีก แกรีบมาเอาเส้ือผ้าช้ันไปซักเด๋ียวนี้เลยนะ 
 

หลังจากจบค าพูดของญารวี   จีก็ปรากฏตัวด้วยสภาพที่ตัว   และหัวเป้ือนเต็มไปด้วยขี้ 
ญารวีพยายามจะหันหน้าหนีด้วยความขยะแขยง แต่จีจับเธออาไว้ก่อนท่ีจะ คายขี้ออกจากปากตัวเอง 
แล้วบรรจงป้ายไปท่ีหน้าของญารวีญารวีด้ินสุดแรงจนสะบัดจีหลุด จีจ้องญารวีด้วยสายตาท่ีแข็งกร้าว 
และมีน้ าตาเอ่อล้นออกมา 

จี 
ฉันก็แค่อยากจะอยู่กับคนท่ีฉันรัก ...แล้วพี่มายุ่งอะไรด้วย 

-Cut- 
ฉากที่ 19 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน 

ฉากมอนทาจ 2 (Montage) 
- จีตูนนั่งร้องไห ้ท่ีมุมห้อง 
- ตีอกชกหัวตัวเอง 
- เอาน้ าจากฟักบัวราดหัว ล้างขี ้เศร้าๆ 
- พยายามจะแต่งหน้า แต่ไม่รอด 
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- จีตูนนั่งมองเครื่องส าอาง แล้วปัดท้ิง 
- ส่องกระจก จับ ลูบ คล า หน้าตัวเองด้วยความหมดหวัง 

-Cut- 
ฉากที่ 20 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 

ญารวีก าลังแต่งหน้า เพื่อท่ีจะออกไปข้างนอก บนหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนั้นมี เครื่งส าอางท่ี
เธอกวนไปให้จี วางอยู่คู่กับกล่องใส่แหวน ญารวียืนจ้องมองกล่องใส่แหวนอยู่สักครู่หนึ่ง (ใช้ กล่องใส่
แหวน เป็นตัวเช่ือม Sc ปัจจุบัน กับ Flash back ) 

-Cut- 
ฉากที่ 21 ภายใน/ภายในห้อง 407เก่า/กลางวัน 

จี(ก่อนตาย)หยิบกล่องแหวนท่ีอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งขึ้นมาดู แล้วสีหน้าของเธอก็เริ่ม
เครียดวิตกกังวลเธอวางกล่องแหวนลง แล้วยืนจ้องหน้าตัวเองในกระจก ค่อยๆลบ เครื่องส าอางบน
หน้าออกแล้วถอดวิก จนแทบจ าหน้าเดิมไม่ได้เลย เธอส่องสภาพตัวเองในกระจก ซ้ าไปซ้ ามา จนเธอ
ตัดสินใจ หยิบมือถือข้ึนมา 

-Cut- 
ฉากที่ 22 ภายนอก/สวนสาธารณะ/กลางวัน 

จีกับแฟนอยู่ในเรือถีบท่ีสวนสาธารณะ โดยฝ่ายชายถือช่อดอกไม้อยู ่
แฟนจ ี

จีครับดอกไม้ครับ 
 จีรับดอกไม้มาด้วยท่าทีเขินอาย 

แฟนจ ี
จีครับได้โปรดด่ืมเถอะครับ 

 จีรับขวดน้ าจากแฟนของเธอ 
แฟนจ ี

จีครับขนมกล้วยครับจี 
จีรับขนมกล้วยจากแฟนของเธอ 

แฟนจ ี
ทิชชู่ครับ 

จีรับทิชชู่จากแฟนของเธอ 
แฟนจ ี

ข้าวตังครับ 
จีรับข้าวตังจากแฟนของเธอ 

 
แฟนจ ี
แง้วว 

จีรับแมวจากแฟนของเธอ 
แฟนจ ี

   ส
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ขนมจากแต่เราจะไม่จากกันนะครับ 
จีรับขนมจากจากแฟนของเธอ(ท่าทางร าคาญ) 

แฟนจ ี
จีครับ 

จี 
อะไร(เสียงเหวี่ยง) 

แฟนจ ี
แต่งงานกับผมนะครับ 

หรือจะคิดดูก่อนก็ได้นะครับ 
จี 

ตกลงค่ะ 
-Cut- 

ฉากที่ 23 ภายใน/ภายในห้อง 407เก่า/กลางวัน 
จียังคงนั่งเครียดอยู่หน้ากระจกเหมือนเดิมเธอเดินไปเกิดประตูแล้วก็พบกับหมอกระเป๋า

ท่ีเธอนัดเอาไว้ เธอเชิญหมอเข้ามานั่งในห้องแล้วเริ่มดูโครงหน้า และตัวเพื่อตกลงกันในการศัลยกรรม 
หมอกระเป๋า 

ดูจากโครงหน้าแล้ว ดีทีเดียวเลยครับ 
ฉีดฟิลเลอร์ท่ีจมูกกับคางนิดนึง 

ผ่าตา ฉีดปาก ร้อยไหม ใส่โบท็อก 
ฉีดสะโพก ฉีดกลูต้า 

แค่นิดหน่อยก็สวยแล้วครับ 
หลังจากนั้นหมอกระเป๋าก็เริ่มลงมือท าศัลยกรรมทันที 

-Cut- 
ฉากที่ 24 ภายใน/ภายในห้อง 407เก่า/กลางวัน 

คนยืนมุงวุ่นวายอยู่หน้าห้องพักของจี สักพักป้าเฝ้าหอก็เดินตรงมาพร้อมกับกุญแจ เธอ
เปิดประตูเข้าไปแล้วเจอลมพัดออกมาจากห้องตีเข้าหน้าทุกคน  บางคนจะอ้วก บางคนปิดปาก ปิด
จมูก หน้าตาบูดเบ้ียว ...ป้าตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องแล้วพบกับหญิงสาวนอนหันหลังให้ อืดเหม็นคา
เตียงแต่ป้าสังเกตเห็นแหวนเพชรท่ีนิ้วมือของเธอ ป้าจึงแอบหยิบแหวนออกมาจากนิ้วมาเก็บไว้เอง  
จากนั้นป้าใจตัดสินใจพลิกร่างนั้นขึ้นมาดู ปรากฏหน้าจีท่ีเละเน่า ท้ังหมดตกใจแล้วหันมามองหน้ากัน 
แล้วถามกันเป็นเสียงเดียว 

ทุกคน 
ใครว่ะ ??? 

-Cut- 
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ฉากที่ 25 ภายใน/ภายในห้อง 407เก่า/กลางคืน 
แฟนจีไขประตูเข้ามาในห้อง พร้อมกอดรูป จีเข้ามา เขานั่งอยู่บนเตียงแล้วมองไปรอบๆ

ห้อง นึกถึงวันเก่าๆจนกระท่ังผีจีเดินออกมาจากห้องน้ า แล้วทั้งสองก็เจอกัน 
แฟนจ ี

ขอโทษนะครับ ไม่นึกว่ามีคนมาเช่าใหม่แล้ว 
จีได้แต่ยืนมองแฟนเดินออกไปจากห้องโดยท่ีรู้สึกเสียใจเป็นที่สุด 

-Cut- 
ฉากที่ 26 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 

ประตูตู้เส้ือผ้าเปิดออก ญารวีก้มหยิบกล่องเครื่องส าอางท่ีพันด้วยผ้ายันต์ เอามาแกะ
ออกแล้วไขกุญแจเธอเดินมาท่ีโต๊ะเครื่องแป้ง เปิดกระจกแล้วหยิบเครื่องส าอางกลับไปไว้ที่เดิม 

ญารวี 
จี ช้ันขอโทษ ต่อไป เธอมาใช้เครื่องส าอางของช้ันก็ได้นะ 

ช้ันเอาไว้ที่เดิมแล้ว 
พอปิดบานกระจก ภาพที่สะท้อนอยู่ในกระจก เป็นภาพ จี ท่ีหน้าเละมากเกินจะเยียวยา 

ญารวีมองภาพสะท้อนในกระจกเดินไปนัง่ท่ีปลายเตียง พอเธอหันมาท่ีปลายเตียง เธอก็พบกับ จี ท่ีนั่ง
อยู่ 

จี 
ดูหน้าช้ันก่อน เครื่องส าอางดีแค่ไหน ก็เอาไม่อยู่แล้ว 

 
ญารวีพูดด้วยความรู้สึกเสียใจจริงๆ 

ญารวี 
ช้ันขอโทษ ช้ันก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเลวร้าย เลยเถิดมาถึงขนาดนี้ 

ช้ันขอโทษ ช้ันผิดเอง 
ช้ันพาเธอไปหาหมอได้นะ 

จี 
ไม่ 

ญารวี 
เครื่องส าอางไง ของดีๆมันต้องช่วยได้สิ 

จี 
ไม่ 
 

ญารวี 
ช้ันไม่รู้จะช่วยยังไงดี 

เธอเอาเงินท่ีถูกหวยไปให้หมดเลยก็ได้นะ 
จี 
ไม่ 

   ส
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ญารวี 
ถ้างั้นช้ันไปบอกแฟนเธอให้เอามั้ย 

จี 
083-xxxxxxx 92/11 ซอบสุขุมวิท31 (สวัสดี) เขต วัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 … ช่ือ มิว หาเขาให้เจอ 
ฉันฝากไปบอกแฟนฉันด้วยนะ ว่าช้ันไม่ได้ท้ิงเค้า 

(ร้องไห้ไป พูดไป) ช้ันยังไม่อยากตาย !!! 
ญารวีมองแบบ งงๆ ก่อนจะผยักหน้า 

ญารวี 
จ่ะ 

-Cut- 
ฉากที่ 27 ภายใน/ภายในห้องของมิว/กลางคืน 

ญารวีตามหาแฟนจีจนเจอ เธอมาอยู่ท่ีหน้าห้องของเค้าแล้วเคาะประตูแฟนจี เปิดประตู
ออกมา 

ญารวี 
คุณมิวใช่ไหมคะ 

แฟนจ ี
(ตอบแบบ งงๆ) ใช่ครับ 

ญารวี 
ดีเลยค่ะ ...ช่วยเขยิบขวานิดนึงค่ะ ! 

แฟนจีท าตามแบบงงๆ ก่อนท่ีญารวีจะแทรกตัว เดินเข้าไปในห้องของเขาเลย ญารวีนั่ง
อยู่บนโซฟาในห้อง จากนั้น มิวก็เอาน้ ามาเสริฟ 

มิว 
น้ าครับ 
ญารวี 

ขอบคุณค่ะ 
มิว 

เอ่อ ... คุณ ?? 
ญารวี 

ญารวีค่ะ ...ญารว ี
ช้ันเป็นเพื่อนกับจีน่ะค่ะ 

ท้ังสองนั่งนิง่ๆ อยู่ประมาน 5วิ ก่อนท่ีมิว จะเริ่มพูดเรื่องจี 
มิว 

ท่ีจริง ...จีเค้าไม่น่าไปท าไอ้ ศัลยกรรม บ้าๆนั่นเลยนะคับ 
คุณว่าไหม ... 
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ญารวี 
เค้าคงอยากจะให้คุณภูมิใจว่ามีแฟนสวยมั้งคะ ? 

มิว 
ไม่ท า จีเค้าก็สวยครับ 

ยิ้มแบบเจ่ือนๆ (แบบโถ ไอ้นี ่ไม่เคยเห็นหน้าสดแล้วยังจะมาพูด) 
ญารวี 

เค้าคงรักคุณมากแหละ ...เค้าถึงได้ท า 
ช้ันว่าตอนนี้ เค้าก็คงรัก และเป็นห่วงคุณอยู่ 

มิว 
มันเร็วมากอ่ะคับ ..ผมยังอยากจะเจอเค้าอีกสักครั้ง 

ญารวี 
แหม่ !! คนท่ีตายไปแล้ว สภาพคงไม่น่าคุยด้วยมั้ง 

มิว 
ไม่หรอกครับ ...ไม่ว่าจีจะเป็นยังไง ผมก็ยังรักเค้า 

ญารวีมองหน้ามิวด้วยความสงสาร 
-Cut- 

ฉากที่ 28 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน 
ญารวีพาแฟนจีกลับมายังท่ีหอ เขาเข้ามาในห้องแล้วพยายามมองหาจี ส่วนจีก็ไม่ยอม

ปรากฏตัวให้กับแฟนเธอได้เห็นเพราะรู้สึกอายและกลัว 
ญารวี 

เค้าอุส่าห์มาหานะ เธอก็ให้เค้าเจอหน่อยเถอะ 
จี 

ขนาดก่อนหน้าเละ เค้ายังจ าช้ันไม่ได้เลย 
ญารวี 

เด๋ียวชั้นจะช่วยเอง 
ในท่ีสุดจีก็ยอมปรากฏตัวต่อหน้าแฟนเธอ แต่แฟนเธอก็จ าไม่ได้อยู่ดี 

จี 
มิว !! 

 
มิว 

นี่คุณเป็นเจ้าของห้องใหม่นี่ครับ 
จี 

เราเองมิว 
ไม่ว่าจะท ายังไง แฟนจีก็จ าเธอไม่ได้ จนในท่ีสุดญารวีทนไม่ไหว 

ญารวี 
โทษนะ ...เด๋ียวช่วยเอง 

   ส
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เธอควักโทรศัพท์มือถือของเธอออกมา แล้วถ่ายรูปจี ...จากนั้นเธอก็เข้า app 360 
camera แล้วค่อยๆใส่ฟิลเตอร์ ...หลังจากนั้น ภาพจีคนเดิมก็ค่อยๆกลับมา 

มิว 
จี !!! 
จี 

มิว !!! 
ท้ังสองคนยืนกอดกันอย่างมีความสุข ส่วนญารวีก็ยืนยิ้มเปรมปรี ไปด้วยเช่นกัน 

-Cut- 
ฉากที่ 29 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 

ญารวีเปิดร้านค้าในอินเตอร์เน็ต ขายของแบรนด์เนมมือสอง เครื่องส าอาง รับปรึกษา
เรื่องของแบรนด์ เธอกลับมา พอมีพอกิน ไม่ต้องทะเยอทะยาน มีความสุขลัลล้า ...บรรยากาศในห้อง
เปล่ียน โต๊ะเครื่องแป้งเริ่มส่ัน เหมือนมีอะไรจะออกมาจากข้างใน เธอจ้องอยู่ครู่เดียว แล้วรีบเดินเข้า
ไปเปิดบานกระจก แต่ทุกอย่างกลับเงียบไม่มีอะไรผิดปกติ ญารวีปิดบานกระจก แล้วพบกับตัวหนังสือ 
ตัวใหญ่ เขียนอยู่บน กระจกว่า “ขอบคุณมากนะจากจี” เธอ ยืนมองแล้วยิ้มอยู่สักพัก ก่อนท่ีจะ ขมวด
ค้ิว ท าหน้าอารมณ์เสีย 

ญารวี 
อีจี...ลิปสติกกู 

-Cut- 
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Breakdown 
ตาราง 4-1 Cue1 ปรัชญาแมนชั่น   วันศุกร์ที่ 4/10/56 เวลา 08.30-01.00  ฉาก 4,5,7,8,9,11,12,20,26,29 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

5 08.30-10.00 แกะเทปออกแล้วแต่งหน้า ญารวี /ชุดออกข้าง
นอก 

เครื่องส าอาง,เทป,โต๊ะ
เครื่องแป้ง 

 6 

9 10.00-11.00 ลงมาจากเพดาน แล้วขูดเลขเด็ดทั่วห้อง เจอเครื่องส าอางที่วางไว้ให้  จ/ีชุดสีขาว 
 

แป้ง,กระเป๋าเครื่องส าอาง  10 

12 11.00-12.30 ยืนลุ้นหวย แล้วปรากฏว่าถูก ญารวี /ชุดอยู่บ้าน 
จ/ีชุดสีขาว 

วิทยุ,ลอตเตอรี่  4 

พักกินข้าวกลางวัน 
20 13.00-14.00 เจอกล่องแหวนวางอยู่ แล้วเข้า Flash back ญารวี /ชุดออกข้าง

นอก 
เครื่องส าอาง,กล่องใส่
แหวน 

 3 

26 14.00-16.00 ญารวีส านึกผิดและตัดสินใจจะไปคุยกับแฟนจีให้ ญารวี /ชุดอยู่บ้าน 
จ/ีชุดสีขาว 

เครื่องส าอาง  6 

29 16.00-17.00 ญารวีขายของแบรนด์ทางอินเตอร์เนต โดยจีตูนมาเขียนขอบคุญในตอนท้าย ญารวี /ชุดอยู่บ้าน คอมพิวเตอร์,หูฟัง  4 
พักกินข้าวเย็น 

4 18.00-20.00 ญารวีโดนจีตูนหลอกแล้วหลอกอีกแบบแบบInception ญารวี /ชุดอยู่บ้านกับ
ชุดออกข้างนอก 

เทป,กระเป๋าเสื้อผ้า
,ผ้าขนหนู 

 15 

7 20.00-21.00 ญารวีเก็บของ กินข้าว อาบน้ า นอน ญารวี /ชุดอยู่บ้านกับ
ชุดออกข้างนอก 

กล่องข้าว  3 

8 21.00-23.00 รู้สึกถึงความประหลาดเลยลุกข้ึนเอาไฟฉายส่องไปทั่วห้องเจอจีตูนครั้งแรก แล้ว
ขอเลขเด็ด 

ญารวี /ชุดอยู่บ้าน 
จ/ีชุดสีขาว 

ไฟฉาย,เครื่องส าอาง  15 

11 23.00-01.00 จีนอนดูทีวี กินขนมอยู่ในห้องแล้วนึกได้ว่าต้องเอาเลขเด็ดเลยเดาๆเลขมาให้ญารวี
จนญารวีเดินเข้ามาเจอเลขมั่วๆของจีตูน 

ญารวี /ชุดออกข้าง
นอก 
จ/ีชุดสีขาว 

ขนม,ทีวี,แอร์,แป้ง,พัดลม  14 
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Breakdown 
ตาราง 4-2 Cue2 ปรัชญาแมนชั่น  วันเสาร์ที่ 5/10/56 เวลา 15.00-01.00  ฉาก 1,6,10,16,17,18,19,28 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

1 15.00-16.00 ญารวีย้ายเข้าหอ ญารวี /ชุดออกข้างนอก 
ป้าใจ / ชุดสาวใช้ 

กระเป๋าย้ายเข้า  2 

6 16.00-17.00 ญารวีเดินกลับหอพร้อมกระเป๋าเครื่องส าอาง ญารวี /ชุดออกข้างนอก กระเป๋าเครื่องส าอาง  2 
10 17.00-18.00 ญารวีก าลังเดินกลับเข้าหอ ญารวี /ชุดออกข้างนอก กระเป๋าเครื่องส าอาง  2 

พักกินข้าวเย็น 
16 19.00-20.00 ญารวีเจอจีหน้าเละเพราะแพ้เครื่องส าอาง ญารวี /ชุดอยู่บ้าน พัดลม  7 
17 20.00-21.00 ญารวีท้องเสียแล้วข้ีใส่หน้าจี ญารวี /ชุดอยู่บ้าน มะม่วง  5 
18 21.00-22.00 จีเอาข้ีป้ายหน้าญารวี ญารวี /ชุดอยู่บ้าน ข้ีปลอม,กองเสื้อผ้า  9 
19 22.00-23.00 Montage จีเศร้า (พ่ีมากพระโขนง) จี/ชุดสีขาว ข้ีปลอม  8 
28 23.00-01.00 ญารวีพามิวมาเจอจี จี/ชุดสีขาว 

ญารวี /ชุดออกข้างนอก 
มิว /ชุดอยู่บ้าน 

มือถือ  11 
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Breakdown 

ตาราง 4-3 Cue3 ปรัชญาแมนชั่น,สยาม,สวนลุม,The Station วันจันทร์ที่ 14/10 /56 เวลา 07.00-21.30  ฉาก 2,14,21,22,23,24,25,28 
 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

2 07.00-08.00 ป้าใจพาญารวีมาถึงหน้าห้อง แล้วคุยอย่างเป็นมิตรแต่พอญารวีถามว่าท่น่ีมีผีมั้ย 
ป้าใจก็ท าตัวน่าสงบสัยแล้วรีบขอตัว 

ญารวี /ชุดออกข้างนอก 
ป้าใจ / ชุดสาวใช้ 

กระเป๋าย้ายเข้า  4 

14 08.00-09.30 ญารวีน่ังกวนเครื่องส าอาง ญารวี /ชุดออกข้างนอก 
 

สีผสมอาหาร,กระป๋อง
,น้ า,แป้ง,ไม้ขีด,ไม้กวน 

 6 

21 10.00-11.30 จีก่อนตายส่องกระจกแล้วหยิบกล่องแหวนข้ึนมา จีก่อนตาย /ชุดแต่งงาน กล่องแหวน,วิก  5 
23 11.30-12.30 จีท าศัลยกรรมกับหมอกระเป๋า จีก่อนตาย /ชุดแต่งงาน 

หมอบุญเถ่ือน/ชุด
แพทย์ 

กระเป๋าแพทย์  4 

24 12.30-13.30 จีกลายเป็ยเป็นศพในห้องแล้วโดนป้าใจขโมยแหวนไป จี/ชุดขาว แหวนแต่งงาน  5 
พักกินข้าวกลางวัน 

 14.00-15.00 MONTAGE SHOPPING ญารวี /ชุดออกข้างนอก 
 

เสื้อผ้า  9 

22 15.30-17.30 ขอแต่งงาน จีก่อนตาย /ชุดแดง 
แฟนจี/ชุดน้ าเงิน 

แมว,ขนม,น้ า,แหวน
แต่งงาน,แมว 

 3 

พักกินข้าวเย็น 
25 19.00-20.00 แฟนเจอจีแต่จ าไม่ได้ จี/ชุดขาว   4 
28 20.30-21.30 ได้คุยกับมิว และอธิบาย ญารวี /ชุดออกข้างนอก 

มิว /ชุดอยู่บ้าน 
แก้วน้ า  3 

 
 
 
 36 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

2. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 
2.1 การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

2.1.1 จี  
 -นายพิศณุพงษ์ รัตนะ 

จี : เธอเป็นผีท่ีสิงสถิตอยู่ภายในห้องเช่าเบอร์ 407 เพราะเสียชีวิตจากการศัลยกรรม 
โดยเธอต้องการเครื่องส าอางเพื่อท่ีจะน าไปแต่งหน้าของตนเพื่อท่ีจะได้ไปหาแฟนของเธอได้ ดังนั้น
เมื่อญารวีได้ย้ายเข้ามาในห้อง จึงเป็นสาเหตุให้เธอต้องมีเหตุการณ์พัวพันกับญารวี 

 

 
ภาพ 4-1   ตัวละคร: จี 
 ผู้จัดท าเลือกนักแสดงคนนี้มาเพราะว่า ทางผู้จัดท าได้มีโอกาสเคยร่วมงานกับเพื่อนคนนี้
มาแล้วหลายครั้ง และในตอนเขียนบทนี้ก็มีการเขียนบทโดยคิดภาพในการแสดงของตัวละครในหนัง
มาจากบุคคลนี้ 
 2.1.2 ญารวี 

 -นางสาวธนัชพร นาคพรหม   
ญารวี : เธอเป็นคนท่ีย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเบอร์ 407 โดยเธอมีนิสัยขี้งกมาก และเมื่อเธอ

รู้ว่าจีต้องการจะเอาเครื่องส าอางของเธอไปใช้ โดยขนาดจีให้เลขเด็ดมาแทงหวยถูกแล้วเธอก็ยังไม่ยอม
ไปซื้อเครื่องส าอางมาให้แต่เธอกลับตัดสินใจปรุงเครื่องส าอางเองเพื่อประหยัดงบ แต่ว่าในความเป็น
จริงแล้วเธอเองก็มีความเป็นคนดีอยู่ในตัวที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างเหมือนกัน 

 

 
ภาพ 4-2    ตัวละคร: ญารวี 
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ผู้จัดท าเลือกนักแสดงคนนี้มาเพราะว่า ทางผู้จัดท าได้มีโอกาสเคยร่วมงานกับเพื่อนคนนี้
มาแล้วหลายครั้ง และจากผลงานท่ีผ่านๆมาก็เห็นความเหมาะสมในหลายๆเรื่องท้ังทักษะการแสดง
และบุคลิคท่ีใกล้เคียงกับตัวละคร 

 
2.2 สถานที่ถ่ายท า (Location) 

จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวท้ังหมดแทบจะเกิดขึ้นท่ีห้องๆเดียว ซึ่งเป็นหอพักเล็กๆท่ีอยู่ใน
กรุงเทพ โดยทางผู้จัดท าได้มีการค้นหาห้องพักท่ีมีความใกล้เคียงกับภายในหนัง และสถานท่ีถ่ายท า
อื่นๆก็เลือกให้ไม่ห่างไกลกันมากเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณ 

2.2.1 ห้องพักเบอร์ 407 
 

 
ภาพ 4-3    Location: ห้องพักเบอร์ 407 

 
2.2.2 ห้องพักของแฟนจ ี
 

 
ภาพ 4-4    Location: ห้องพักของแฟนจี 
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2.2.3 สวนสาธารณะ 

                  
ภาพ 4-5    Location: สวนสาธารณะ 

 
2.2.4 ห้างที่ญารวีไปช๊อปปิ้ง 
 

 
ภาพ 4-6    Location: ห้างท่ีญารวีไปช๊อปป้ิง 
  

2.3 อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 
2.3.1 เคร่ืองส าอาง 
 

 
ภาพ 4-7   เครื่องส าอาง 
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2.3.2 กล่องใส่แหวน 
 

 
ภาพ 4-8   กล่องใส่แหวน 

 
2.3.3 แหวนแต่งงาน 

 

 
ภาพ 4-9   แหวนแต่งงาน 

 
2.3.4 กระป๋องแป้ง 

 

 
ภาพ 4-10  กระป๋องแป้ง 
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2.3.5 กระเป๋าเคร่ืองส าอาง 
 

 
ภาพ 4-11 กระเป๋าใส่เครื่องส าอางค์ 
 

2.4 เคร่ืองแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 
2.4.1 เคร่ืองแต่งกายของญารวี 

 

 
ภาพ 4-12 เครื่องแต่งกายของญารว ี

 
2.4.2 เคร่ืองแต่งกายของจี 
 

 
ภาพ 4-13 เครื่องแต่งกายของจี 
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2.4.3 เคร่ืองแต่งกายของจี(ก่อนตาย) 
 

 
ภาพ 4-14 เครื่องแต่งกายของจี(ก่อนตาย) 
 

2.4.4 เคร่ืองแต่งกายของมิว(แฟนจี) 
 

 
ภาพ 4-15 เครื่องแต่งกายของมิว(แฟนจี) 

 
2.4.5 เคร่ืองแต่งกายของหมอบุญเถื่อน(หมอศัลยกรรมเถ่ือน) 
 

 
ภาพ 4-16 เครื่องแต่งกายของหมอบุญเถ่ือน 
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 ขั้นตอนการท างานในส่วนของการเตรียมการนั้นถือเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดในการท าภาพยนตร์ 
ทุกส่วนของการเตรียมการนั้นเป็นผลมากจากการศึกษา การรวบรวมข้อมูล ท้ังจากทฤษฏี และผลงาน
อ้างอิง ซึ่งจะน าไปสู่การผลิตผลงานภาพยนตร์จนเสร็จส้ินบริบูรณ์ 
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บทท่ี 5 
 

การเตรียมงาน 
 

จากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของมนุษย์ และทฤษฎีความสวยงามของมนุษย์ท่ี
ได้กล่าวไว้ในบทท่ี 2 แล้วนั้นสามารถน าทฤษฎีท่ีศึกษาออกมาใช้ได้ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร์ เกี่ยวกับความพึงพอใจและความสวยงามของ
มนุษย์ได้ตีแผ่ออกมาท้ังสองตัวละครหลักนั่นก็คือตัวละคร ญารวี และ ผีจี โดยเริ่มเรื่องจากการท่ี   
ญารวีย้ายเขามาอยู่ในหอพัก และได้พบเข้ากับปรากฏการณ์ประหลาดหลายครั้งท่ีสร้างความร าคาญ
ให้กับญารวีมาก นั่นคือ การท่ีผีจีต้องการจะมาขโมยเรื่องส าอางของเธอเพื่อให้หน้าตาท่ีแย่ดูดีขึ้นมา
บ้าง แต่ญารวีไม่ให้ น าไปสู่การพัฒนาของเหตุการณ์คือ ญารวีเสนอให้ผีจีไปหาเลขเด็ดเพื่อแลกกับ
เครื่องส าอาง จีก็ได้ไปหาเลขมาแบบมั่วๆแต่ดันถูก แต่แทนท่ีญารวีจะไปซื้อเครื่องส าอางมาให้ตามค า
สัญญา เธอกลับเอาเครื่องส าอางท าเองให้แทนและนั่นท าให้หน้าตาของจีแย่หนักกว่าเก่า  แต่เมื่อ
สุดท้ายญารวีได้รู้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของจีแล้วว่าเธอเสียชีวิตเพราะศัลยกรรมกับหมอเถื่อนเพื่อท่ีจะ
มีหน้าตาท่ีสวยเหมาะสมกับมิวชายท่ีขอเธอแต่งงาน เธอจึงตัดสินใจท่ีจะช่วยเหลือจีให้มิวได้รับรู้
ความรู้สึกของจีจริงๆ 

ทฤษฎีความสวยงามและความพึงพอใจของมนุษย์ได้ส่ือออมาในหลายๆฉาก เช่น 
เหตุการณ์ท่ีจีต้องการท าศัลยกรรมเพื่อความพึงพอใจของตน แสดงให้เห็นถึงว่าในสังคมปัจจุบันยังมี
มุมมองเกี่ยวกับการต้องการท าศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นในชีวิต 
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ภาพยนตร์สั้นเร่ือง สวย 
ฉากที่ 1 ภายนอก/ด้านล่างหอพัก/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-1 ฉากท่ี 1 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ญารวีก าลังเดินมาท่ีหน้าหอพัก แล้วกวาดสายตามองไปรอบๆ แล้วก็มีป้าประจ าหอ
ออกมาทักทายและถามว่าใช่คนท่ีมาจองใช่มั้ย หลังจากนั้นญารวีก็ตามป้าประจ าหอไปท่ีห้องพัก 

ฉากท่ีหนึ่งเป็นฉากเปิดตัวละครหลักของเรื่องท่ีเข้ามาอยู่ในสถานท่ีหลักซึ่งเสียงเอฟเฟค
และคาแรคเตอร์ของตัวละครป้าประจ าหอท่ีโผล่มาสามารถแสดงออกได้อย่างดีถึงสไตล์ของหนังว่า
เป็นหนังแนวอะไรได้อย่างชัดเจน ซึ่งเหมือนเป็นการเปิดองก์แรกของภาพยนตร์ตามหลักแนวความคิด
เกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร์ 
 
ฉากที่ 2 ภายใน/ณ หอพัก ชั้น4/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-2 ฉากท่ี 2 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ป้ากับญารวียืนอยู่หน้าห้อง 407 ขณะท่ีญารวีก็มองส ารวจไปรอบๆ เมื่อป้าเปิดประตูห้อง
เข้าไป และบอกว่ามีอะไรติดต่อได้ ญารวีก็ถามข้ึนมาว่า ท่ีนี่มีผีไหม ป้าก็เกิดอาการเล่ิกล่ักอย่างเห็นได้
ชัด พร้อมกับบอกว่าไม่มีๆแล้วรีบขอตัว เมื่อญารวีเดินเข้าไปในห้องเธอรูสึกว่ าบรรยากาศของห้อง
แปลกๆ ท้ังไฟเปิดปิดเอง ก๊อกน้ าเปิดท้ิงไว้ และประตูท่ีถูกลมตีและก าลังจะปิด ญารวีหันขวับแล้ว
ค่อยๆปิดประตูเบาๆ  
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

ฉากนี้เป็นฉากท่ีส่ือถึงเหตุการณ์ในหอพักแห่งนี้ให้คนดูรู้ว่าคนดูก าลังจะเจอกับผี แต่จะ
ออกเป็นแนวตลกเพราะด้วยการแสดงของตัวละครท่ีแสดงออกถึงความเกินจริง และการแสดงของ 
ญารวีในตอนท้ายของฉากท่ีเป็นเหมือนการรู้ทันในส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น ท าให้ยิ่งเป็นการตอกย้ าเข้าไปถึง
สไตล์หนังตลกเข้าไปอีก 

 
ฉากที่ 4 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางคืน 
  

 
ภาพ 5-3 ฉากท่ี 4 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
 

 
ภาพ 5-4 ฉากท่ี 4 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 

 
ญารวีน าของจัดเก็บเข้าไปในตู้แล้วเข้าไปอาบน้ า ระหว่างนั้น กระจกหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง

และล้ินชักค่อยๆเปิดออกมาอย่างช้าๆ พร้อมท้ังมีเครื่องส าอางบางส่วนตกลงมาจากจากช้ันวาง ญารวี
เดินเช็ดผมก้มหน้าก้มตาออกมาจากห้องน้ า เธอเห็นสภาพโต๊ะเครื่องแป้งแล้วตกใจอย่างมาก แล้วเมื่อ
เธอเดินเข้าไปใกล้ประตูโต๊ะเครื่องแป้งก็ปิดเสียงดัง แล้วญารวีก็สะดุ้งต่ืนขึ้น เธอสะดุ้งขึ้นมาแล้วมอง
ไปรอบๆห้องอีกครั้ง ก่อนท่ีเธอจะไปหยิบผ้าเช็ดตัว เธอเหลียวมองมาทางโต๊ะเครื่องส าอางอีกครั้ง 
ก่อนท่ีจะเดินเข้าห้องน้ าไป กระจกโต๊ะเครื่องส าอางก าลังค่อยเปิดขึ้นอีกครั้ง ญารวีท าเป็นเปิดก๊อกน้ า 
แล้วแง้มประตูออกมาดู กระจกโต๊ะเครื่องแป้งปิดไปเหมือนเดิม เมื่อเธอก าลังจะออกมาจากห้องน้ า
กลับมีเสียงมาจากข้างในเธอรีบวิ่งกลับเข้าไปดูในห้องน้ า ญารวีรีบหันกลับเข้าไปในห้องน้ าอย่าง
รวดเร็ว เธอได้เหลือบไปเห็นเงาท่ีอยู่หลังผ้าม่านในห้องน้ า ด้วยความอยากรู้ให้ได้ของญารวี เธอจึง
ค่อยๆเอื้อมมือไปกระชากผ้าม่านออก แล้วเธอก็พบกับความว่างเปล่า จู่ๆมือด าๆโผล่มาจากข้างหลัง 
แล้วเธอก็ต่ืนขึ้นอีกรอบ ญารวีอารมณ์เสียมากพร้อมกับน าเทปมาพันตู้เครื่องส าอางไว้แล้วนั่งรอท่ีหัว
เตียง เมื่อเก๊ะท าท่าจะเปิดเธอเอาเท้ายันไปท่ีเก๊ะพร้อมกับลงมือพันเก๊ะ แล้วมานั่งยิ้มอย่างมีชัย 
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 ฉากท่ีสามเป็นฉากท่ีเหมือนเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของผี และยังแสดงถึงลักษณะนิสัย
ของตัวละครญารวีท่ีเป็นคนไม่ยอมใครแม้กระท่ังกับผีก็ตาม เช่นการท่ีบ่นด่าผีว่าจะอะไรกันนักกันหนา 
และยังเอาเทปมาพันตู้ ซึ่งทุกการกระท าเป็นส่ิงท่ีให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวผีเลย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีช่วย
ผลักดันให้หนังมีความตลกมากยิ่งขึ้นไปอีก  
 
ฉากที่ 5 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางวัน 
  

 
ภาพ 5-5 ฉากท่ี 5 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ญารวีแกะเทปออกมาท้ังหมดแล้ว ยืนแต่งหน้าท่ีหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง โดยขณะท่ีก าลังแต่ง
ก็มีเครื่องส าอางช้ินนึงตกลงพื้นเอง ญารวีก็ช าเลืองไปมองพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาแล้วท าท่าทางยิ้ม
เยาะไม่สนใจ แล้วก็เดินออกนอกห้องไป 
 ฉากนี้ประเด็นท่ีหลักๆเลยก็คือช่วงตอนท่ีเครื่องส าอางตกลงพื้นแล้วญารวีช าเลืองมอง
แล้วไม่ก้มไปเก็บแถมยังท าหน้ายิ้มเยาะอีก มันเหมือนเป็นการส่ือออกมาชัดเจนว่าตัวละครญารวี
เหนือกว่าผีอย่างชัดเจน เพราะเหมือนกับว่าญารวีรู้ทันมุขของตกอะไรพวกนี้อยู่แล้ว 
 
ฉากที ่6 ภายนอก/ปากซอยหอ/ตอนเย็น 
 

 
ภาพ 5-6 ฉากท่ี 6 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
 

ญารว ีเดินถือกระเป๋า เดินกลับเข้ามาในหอ ฉากนี้เป็นเหมือนการปูเนื้อเรื่องไปสู่ฉาก
ต่อไปโดยมีเสียงเพลงประกอบเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างฉากสองฉาก 
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ฉากที่ 7 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางคืน 
 

 
ภาพ 5-7 ฉากท่ี 7 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 

ญารวีเปิดประตูเข้ามาในห้อง เปิดไฟ ถอดรองเท้า แล้วก็วางของ เปิดแอร์ โดยเธอ
สังเกตเห็นโต๊ะเครื่องแป้งแง้มเปิดอยู่ แต่เธอก็ปิดมันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากนั้นเธอก็เดิน
เข้าไปอาบน้ า 

ฉากนี้ส่ือว่าญารวีรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าต้องมีอะไรซักอย่างมาคุ้ยของเธอแน่ๆ แต่เธอก็ท าท่า
เหมือนไม่สนใจ แสดงให้เห็นเหมือนกับการเมินการกระท าท่ีอีกฝ่ายท า 
 
ฉากที่ 8 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางคืน 
 

 
ภาพ 5-8 ฉากท่ี 8 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 

 
ญารวีปิดไฟแล้วมานอน เธอเห็นเงาผีอยู่ในห้อง ตามด้วยเสียงครืดๆ ญารวีลืมตาแต่ยังท า

เนียนเหมือนหลับอยู่ ญารวีหันมาพร้อมควักไฟฉายท่ีซ่อนอยู่ใต้หมอน สาดมาท่ีโต๊ะเครื่องแป้ง แต่ไม่
ทัน เธอสาดไฟไปรอบๆห้องแล้วหันกลับไปนอนต่ออีกครั้ง เสียงกุกกักดังและคุกคามกว่าเดิม  เธอด่า
ว่าจะเรียกร้องความสนใจอะไรนักหนา พ่อแม่ไม่รักหรือไง เสียงจึงเงียบลงไป เธอจึงล้มตัวลงนอน 
พลิกตัวไปมา แล้วผีจีก็โผล่มานอนอยู่ข้างๆ ญารวีตกใจพร้อมดีดตัวเองขึ้นมา แล้วใช้ขาถีบผีจี กล้ิงตก
เตียง ไฟเปิดขึ้นโดยญารวี “ด่าขนาดนี้ตบหนูเลยดีกว่าค่ะ” ผีจีพูด ญารวีตบผีจีอย่างรวดเร็วต้ังแต่ยัง
ไม่จบประโยคด้วยซ้ า โดยญารวีพยายามเร่งเร้าจากจีโดยตบไปอีกหลายฉาด เมื่อได้จังหวะจีพยายาม
แนะน าตัว ญารวียกกล่องเครื่องส าอางขึ้นให้จีตูนดู “หานี่ อยู่หรอจ๊ะ” เธอพูด แต่จีปฏิเสธอย่างมีพิรุธ 
เมื่อญารวีซักไซ้ไปเรื่อยๆ จีก็ยอมสารภาพออกมาว่าแค่อยากจะขอช้ินนึง ญารวีก็ไม่ให้ โดยญารวียื่น
ข้อเสนอให้ผีจีไปหาเลขเด็ด มาแลกกับเครื่องส าอาง จีตูนจึงจ าใจยอมรับข้อตกลง  
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 จากในฉากนี้ถือว่าเป็นฉากท่ีส าคัญมากฉากหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่า เป็นฉากเปิดตัวของ
ผีจีซึ่งแทบบอกได้เลยว่าฉากนี้เป็นการเปิดตัวในฐานะหนังตลกของเรื่องนี้ได้ออกมาอย่างชัดเจน 
เพราะทุกการกระท าของตัวละครในเรื่องเป็นการกระท าท่ีตลก เช่น ช็อตคลาสสิคตอนเห็นหน้าผีจีครั้ง
แรก ถือว่าเป็นจุดคลาสสิคของหนังผีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวซึ่งด้วยทักษะการแสดงของนักแสดง
สามารถแสดงมันออกมาจนสามารถท าให้หนังออกมาตลก รวมท้ังในเหตุการณ์ตอนท่ีผีจีพยายาม
แนะน าตนเอง และโดนญารวีตบไปหลายฉาด ทางผู้จัดท าก็ได้ใช้เทคนิคการตัดต่อท าให้หนังดูตลกมาก
ขึ้น รวมท้ังพฤติกรรมท่ีญารวีแสดงออกมานั้นแสดงให้คนดูได้เห็นว่า ญารวีอยู่เหนือผีจีอย่างเห็นได้ชัด 
 
ฉากที่ 9 ภายใน/ภายในหอ้ง 407/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-9 ฉากท่ี 9 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 

 
ผีจีค่อยๆลงมาจากเพดาน แล้วเธอก็ค่อยๆมองไปรอบๆห้อง จีรีบเดินเข้าไปหยิบกระป๋อง

แป้งแล้วเทใส่ของทุกอย่างในห้องท่ีจะสามารถถูหาเลขได้ จีท้ัง ถู ขูด ขัด ตู้เย็น พัดลม รองเท้า เมื่อจี
เปิดตู้เส้ือผ้าเข้าไปจะหาอะไรเอามาขูด แต่ดันเจอกับกล่องเครื่องส าอางท่ีญารวีแปะผ้ายันต์ไว้ จีเอา
กล่องมาแกะยันต์ออกแต่เปิดไม่ได้เพราะล็อคกุญแจ จีพยายามเคาะ แงะ เขย่า แต่ก็เปิดไม่ได้  โดยจี
มองไปรอบๆห้องอีกครั้งทุกอย่างได้โดนขูด ขัด ถู มาหมดแล้ว จีจึงพยายามจะออกไปนอกห้อง แต่ไม่
สามารถออกไปได้  

ในฉากนี้จะเป็นการตอกย้ าถึงแนวทางของหนังได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งการกระท าท่ีผี
จีต้องใช้วิธีเอาแป้งมาเทเพื่อหาเลขเด็ด แถมบวกกับส่ิงท่ีผีปกติเค้ากลัวกันอย่างผ้ายันต์ก็ไม่กลัวแถมจะ
เดินทะลุข้ามประตูก็ไม่ได้ หรือจะพูดให้ถูกก็คือแทบไม่สามารถท าอะไรท่ีผีปกติท าได้ และบวกกับการ
กระท าท่ีเล่นออกมาดูเกินจริงของนักแสดงก็ยิ่งท าให้หนังมีความสนุกมากข้ึนไปอีก 
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ฉากที่ 10 ภายนอก/ด้านล่างหอพัก/ตอนเย็น 
 

 
ภาพ 5-10 ฉากท่ี 10 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
 

ญารวีก าลังเดินเข้ามาในหอพักแล้วก าลังขึ้นลิฟท์ไปท่ีห้อง ฉากนี้มีการด าเนินเรื่องคู่กัน
กับฉากท่ี10 โดยท าการตัดสลับคู่กันรวมท้ังมีการใส่เสียงประกอบท่ีดูต่ืนเต้น ให้ความรู้สึกเหมือนตัว
ละครจีต้องแข่งกับเวลาในการท่ีจะต้องหาเลขเด็ดให้ได้ก่อนท่ีญารวีจะขึ้นมาข้างบน 
 
ฉากที่ 11 ภายใน/ภายในห้อง 407/ตอนเย็น 
 

 
ภาพ 5-11 ฉากท่ี 11 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
 

จีนั่งดูโทรทัศน์ อยู่บนเตียงท่ีเต็มไปด้วยขนมมากมาย ด้วยความเพลิดเพลิน โดยเมื่อจีเริ่ม
ได้ยินเสียงฝีเท้า จึงเริ่มหน้าซีดแล้วนึกได้ว่ายังหาเลขเด็ดไม่ได้ เธอรีบหยิบรีโมทในประโปรงออกมาปิด
ทีวี และด้วยความตกใจเธอหันมองรอบๆตัวเอง เธอเหลือบไปเห็นเลข 5 จากแอร์ประหยัดไฟเบอร์ห้า 
เลข 0 จากพัดลม และเลข 1 จากขวดแป้งท่ีเขียนว่าแป้งขายดีอันดับหนึ่ง ธอจึงเอาเลขท้ังหมดมา
รวมกันนั้นมาเป็นเลขเด็ดให้ญารวี เมื่อญารวีไขห้องเข้ามา ทุกอย่างภายในห้องมืด เงียบสงบ เหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น บนกระจกหน้าโต๊ะเครื่องแป้งมีเลขเขียนไว้ท่ีกระจกด้วยลิปสติกว่า 501 เมื่อญารวี
เห็นเธอดีใจมากพร้อมกับคิดว่างานนี้รวยแน่ 
 จากฉากนี้อย่างท่ีได้กล่าวไว้ในฉากก่อนหน้านี้คือจะมีความเช่ือมโยงในการด าเนินเรื่อง
กับฉากท่ี10ผ่านการตัดสลับกัน แต่นอกจากนั้นแล้วฉากนี้ยังได้กล่าวถึงในส่วนของการแก้ไขปัญหา
ของตัวละครว่าตัวละครจะแก้ไขปัญหายังไงด้วยเวลาท่ีมันกระช้ันชิดซึ่งการแก้ปปัญหาของตัวละครใน
จุดนี้ก็ถือเป็นมุกตลกในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกัน 
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ฉากที่ 12 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-12 ฉากท่ี 12 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ญารวีนั่งรอฟังผลประกาศเลขท้ายสามตัวในห้องโดยมีผีจีนั่งรอฟังอยู่ข้างๆ โดยผล
ประกาศออกมาเป็นเลข 501 จริงๆ ญารวีดีใจมากแล้วหันไปช่ืนชมจีว่าก็แม่นเหมือนกันนี่ จีก็ท าท่าดี
ใจเออออไปด้วยพร้อมกับแอบแสดงท่าทีงงๆว่าถูกได้ไง 
 ฉากนี้มีเทคนิกการส่ือออกมาเหมือนหนังตลกท่ัวไป หรือก็คือเหตุบังเอิญท่ีไม่น่าเกิดขึ้นได้
แต่มันก็เกิดขึ้น อย่างเช่นในกรณีนี้คือการท่ีจีสามารถเดาเลขออกมาได้ถูกต้องแม่นย า ท้ังๆท่ีมันเป็น
การเดาสุ่มมั่วๆเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะเกิดขึ้นจริง 
 
ฉากที่ 13 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 
ฉากมอนทาจ (Montage) 
 

 
ภาพ 5-13 ฉากท่ี 13 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ญารวีไปเดินช๊อปป้ิงตามห้างช้ันน าต่างๆ โดยเธอเลือกซื้อเส้ือผ้าต่างๆมามากมาย ด้วย
ความอารมณ์ดี 
 ฉากนี้เป็นอีกฉากนึงท่ีเป็นการปูลักษณะของนิสัยตัวละครว่ามีนิสัยท่ีชอบใช้จ่ายซื้อเส้ือผ้า
เหมือนกับผู้หญิงท่ัวไปท่ีชอบช๊อปปิ้ง 
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ฉากที่ 14 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-14 ฉากท่ี 14 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
 

ญารวีเดินถือถุงมากมายผ่านเข้ามาในห้อง แล้วเตรียมอุปกรณ์ท าเครื่องส าอาง โดยญารวี
ใช้สีผสมอาหาร แป้ง และอีกหลากหลายอย่างมากวนท าเครื่องส าอางให้จี 

ฉากนี้เป็นการส่ือถึงลักษณะนิสัยของตัวละครญารวีอีกฉากหนึ่ง ว่าเธอเป็นคนมีนิสัยข้ีงก 
และรักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม่ยอมเสียผลประโยชน์ให้ใครเด็ดขาด 
 
ฉากที่ 15 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-15 ฉากท่ี 15 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

เครื่องส าอางครบเซตวางอยู่บนหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง พร้อมป้ายติดไว้ว่า "ให้จี จาก ญารวี" 
จีปรากฏตัวหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ด้วยความดีใจท่ีได้เครื่องส าอางจีไม่รอช้า รีบลงมือแต่งหน้าตัวเอง
อย่างรวดเร็ว 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีเป็นเหมือนเพียงแค่ตัวขับเคล่ือนเรื่องเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้เรื่องด าเนินไป
อย่างมั่นคงมากขึ้น 
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ฉากที่ 16 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน  
 

 
ภาพ 5-16 ฉากท่ี 16 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ญารวีนั่งตัดเล็บอยู่ท่ีปลายเตียง พร้อมกับนั่งดูไปจู่ๆบรรยากาศในห้องเริ่มแปรปรวน ทีวี
เริ่มมีคล่ืนแทรก ไฟในห้องกระพริบ พัดลมส่ายไปมา ญารวีเดินไปปิดทีวี แล้วดึงปล๊ักพัดลมออกแต่พัด
ลมก็ยังหมุนอยู่ แล้วจีตูนก็โผล่ออกมาด้วยหน้าตาท่ีเละจากการแพ้เครื่องส าอาง “เหี้ย!!” ญารวีตกใจ
จนอุทานออกมา “เออใช่ เห้ียมาก แกท าอะไรกับหน้าช้ัน” ผีจีพูด หลังจากนั้นจีก็เริ่มด่าญารวีว่า แก 
ท าไมเป็นคนท่ีเห็นแก่เงินขนาดนี้ ถูกหวยมาเงินก็มี แค่เจียดเงินนิดหน่อยไปซื้อมันล าบากมากนักรึไง 
ญารวีก็สวนกลับไปว่า ก็ท าไมล่ะ แกเป็นผีตายก็ตายไปแล้ว แกจะอยากมาสวยหาอะไรอีก จีกรี๊ด
ออกมา แล้วค่อยๆหายไป 
 ฉากนี้จะเป็นฉากท่ีเป็นเหมือนตัวประเด็นของเรื่องท่ีจะเป็นตัวจุดประเด็นของเรื่องท่ีว่า
จากตอนแรกผีต้องยอมญารวีทุกเรื่องๆ แต่เมื่อผีจีโดนญารวีท าถึงจุดท่ีจีไม่สามารถรับได้อีกต่อไปแล้ว 
และเมื่อญารวีมาพูดถึงประเด็นเรื่องท่ีว่าจะอยากสวยไปอีกท าไมในเมื่อตายไปแล้ว ซึ่งประโยคนี้เป็น
ประโยคจุดประเด็นท่ีจีรู้สึกโดนพูดแทงใจด ามาก และเพื่อท าให้คนดูได้รับรู้ว่าผีจีต้องมีปูมหลังอะไรซัก
อย่างท่ีคนดูยังไม่รู้แน่นอน 
 
ฉากที่ 17 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน  
 

 
ภาพ 5-17 ฉากท่ี 17 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ญารวีเปิดตู้เย็นหยิบของกินออกมาจากตู้ แล้วกลับมานั่งบนเตียงท่ีเดิม โดยขณะท่ีเธอ
กินๆไปเธอก็เกิดอาการปวดท้องจึงรีบวิ่งเข้าห้องน้ า เมื่อเปิดชักโครกมาเธอเจอผีจีอยู่ในชักโครก ญารวี
บอกให้จีออกไปแต่จีไม่ยอมออก ญารวีเลยตัดใจขี้ทับจีตูนลงไปในชักโครก 

   ส
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 ฉากนี้เป็นเหมือนฉากท่ีจีต้องการจะโต้ตอบญารวี แต่ด้วยความท่ีเป็นหนังตลกจีจึง
เลือกใช้วิธีท่ีออกจะเป็นการไร้สาระ เพื่อให้คงสไตล์ของหนัง 
 
ฉากที่ 18 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน 
 

 
ภาพ 5-18 ฉากท่ี 18 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ญารวี ออกมาจากห้องน้ า โดยหลังจากออกมาเธอเห็นตู้เส้ือผ้าเปิดอยู่พอเดินเข้าไปดูก็
พบกับเส้ือผ้าท่ีถูกรื้อออกมาแล้วเต็มไปด้วยขี้ ญารวีร้องอี๋แล้วตะโกนส่ังให้จีตูนเอาเส้ือผ้าไปซักให้หมด  
แล้วจู่ๆจีก็โผล่มาจากข้างหลังด้วยสภาพที่เปื้อนขี้เต็มหน้า ญารวีพยายามหันหน้าหนีด้วยความรังเกียจ 
โดยจีเดินเข้าหาญารวี แล้วคายข้ีท่ีอมอยู่ในปากออกมาใส่ญารวี จนเธอต้องคลานหนีออกมา เมื่อจีหัน
หน้ามาก็ตะโกนเสียงดังใส่หน้าญารวีว่า "ฉันก็แค่อยากจะอยู่กับคนท่ีฉันรัก แล้วพี่มายุ่งอะไรด้วย" 
(เพลง อยากหยุดเวลา ver.ปาล์มมี่ พี่มากพระโขนงดังขึ้น) 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีมีเนื้อหาต่อหลังจากท่ีญารวีขี้เสร็จจากเมื่อฉากท่ีแล้ว และนอกจากนั้นยัง
เป็นฉากท่ีเป็นการโต้กลับท่ีรุนแรงมากยิ่งขึ้นของจี  
 
ฉากที่ 19 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน 
ฉากมอนทาจ 2 (Montage) 
 

 
ภาพ 5-19 ฉากท่ี 19 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

จีนั่งเศ้ราๆอยู่ท่ีมุมเตียงโดยเธอพยายามจะแต่งหน้าแต่ไม่รอด จีนั่งมองเครื่องส าอาง แล้ว
ปัดท้ิง ส่องกระจก จับ ลูบ คล า หน้าตัวเองด้วยความหมดหวัง จีนั่งร้องไห้ ท่ีมุมห้อง เอาน้ าจากฝักบัว
ราดหัวล้างขี้ 

   ส
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 ฉากนี้เป็นฉากท่ีจีแสดงถึงความน่าสงสารของจี โดยในหลักของตามท่ีเนื้อเรื่องอาจจะดู
น่าสงสาร แต่ด้วยการแสดงของนักแสดงท่ีเกินจริงจะท าให้ฉากนี้ออกมาดูไม่เครียด เพื่อให้เข้ากับแนว
ของหนังท่ีเป็นหนังตลก 
 
ฉากที่ 20 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-20 ฉากท่ี 20 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ญารวีก าลังจะแต่งหน้า เพื่อท่ีจะออกไปข้างนอกบนหน้าโต๊ะ ซึงเมื่อเธอแต่งเสร็จเธอ
สังเกตเห็นว่ามีกล่องใส่แหวนอยู่บนโต๊ะ เธอจึงลองหยิบขึ้นมาดู 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีญารวีก าลังจะรู้ความจริงว่า เพราะสาเหตุใดผีจีถึงต้องการเครื่องส าอาง
จากเธอ เพื่อไปแต่งหน้าให้ตัวเองดูสวย 
 
ฉากที่ 21 ภายใน/ภายในห้อง 407เก่า/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-21 ฉากท่ี 21 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

จี(ก่อนตาย)เอื้อมมือไปหยิบวิกผมมาใส่ แล้วใส่เวลแต่งงานคลุมไปอีกที พร้อมเติมหน้า
อีกนิดหน่อย  เธอหยิบกล่องแหวนอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งในห้องขึ้นมาดู แล้วสีหน้าเธอเริ่มเครียดวิตก
กังวล  จีวางกล่องแหวนลงบนโต๊ะแล้วยืนจ้องหน้าตัวเอง เธอค่อยๆลบ คสอ. บนหน้าออก แล้วก็ถอด
วิก จนแทบจ าหน้าเดิมไม่ได้ เธอจ้องตัวเองในกระจก ซ้ าไปซ้ ามา จนตัดสินใจ หยิบมือถือ โทรออกไป
ยังหมอกระเป๋า  
 ฉากนี้เป็นการเปิดฉากของช่วงเหตุการณ์ท่ีว่าท าไมจีถึงเสียชีวิต โดยใช้กล่องแหวนเป็น
ตัวเช่ือมของฉากท่ี 20 กับฉากนี้ 
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ฉากที่ 22 ภายนอก/สวนสาธารณะ/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-22 ฉากท่ี 22 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
   

จีนั่งอยู่ในเรือถีบกับแฟนของเธอ โดยแฟนของจีพยายามเอาของต่างๆมอบให้จีเรื่อยๆท้ัง
ดอกไม้ ทิชชู่ แมว และอีกหลายส่ิงจนจีเริ่มร าคาญ และเมื่อแฟนของจีเรียกจีมาอีกครั้งหนึ่งเธอหัน
กลับไปด้วยความร าคาญ แต่เมื่อเธอไดเห็นว่าส่ิงท่ีอยู่ในมือของเขาเป็นแหวนแต่งงาน จีถึงกับยิ้มแก้ม
ปริและรีบหยิบแหวนมาใส่ในนิ้วตัวเองทันทีด้วยความดีใจ  
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีแสดงให้เห็นถึงสาเหตุท่ีว่า เพราะเหตุใดจีถึงต้องยอมลงทุนศัลยกรรม
หน้าตัวเอง ซึ่งท าให้จีต้องเสียชีวิต โดยทางผู้จัดท าพยายามใช้สีของหนังส่ือถึงว่าเป็นช่วงเหตุการณ์
ของจีท่ีมีความสุขมากท่ีสุดโดยการท าภาพให้ออกแนวฟุ้งๆ และแฝงไปด้วยความเศ้ราในจิตใจของจี
ด้วยการใช้โทนสีออกฟ้า 
 
 
ฉากที่ 23 ภายใน/ภายในห้อง 407เก่า/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-23 ฉากท่ี 23 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

หมอศัลยกรรมเถื่อนเข้ามามาภายในห้อง พร้อมกับบอกว่าจีต้องท าการศัลยกรรม
อะไรบ้างเพื่อท่ีจะออกมาสวย จีตอบตกลงให้เริ่มได้เลย 
 ฉากนี้ส่ือถึงสถานการณ์ท่ีจีต้องตัดสินใจท่ีจะเริ่มศัลยกรรมกับหมอศัลยกรรมเพื่อท่ีจะได้
สวยและเหมาะสมกับแฟนของตนมากขึ้น โดยฉากนี้ตัวละครที่เป็นตัวท าให้ฉากนี้มีความสนุก นั่นก็คือ
ตัวละคร หมอศัลยกรรมเถ่ือน ท่ีมีการใช้ทักษะการแสดงท่ีแสดงออกมาแล้วคนดูเกิดความรู้สึกสนุก 
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ฉากที่ 24 ภายใน/ภายในห้อง 407เก่า/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-24 ฉากท่ี 24 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

คนยืนมุง เอะอะ โวยวายอยู่หน้าห้อง 407 ป้าเฝ้าหอ เดินตรงมาท่ีหน้าห้อง พร้อมกุญแจ 
ป้าเปิดประตู พบหญิงสาวนอนหันหลังให้ อืดเหม็นคาเตียง โดยป้าแอบสังเกตเห็นแหวนเพชรท่ีจีใส่อยู่
จึงแอบหยิบมาเป็นของตนเอง และเมื่อป้าพลิกร่างจีขึ้นมาดู ท้ังหมดตกใจ แล้วหันมามองหน้ากัน 
พร้อมถามกันว่า “ใครวะ” 
 ฉากนี้เป็นการบอกถึงเหตุผลว่าท าไมจีถึงไม่ใช้แหวนท่ีแฟนของตนเคยให้ตอนขอแต่งงาน
ไปใช้เพื่อยืนยันตนเอง และหน้าตาท่ีเปล่ียนแปลงไปเพราะศัลยกรรมของจีท าให้ไม่มีใครสามารถจ า
หน้าตาของเธอได้นั่นเอง 
 
ฉากที่ 25 ภายใน/ภายในห้อง 407เก่า/กลางคืน 
 

 
ภาพ 5-25 ฉากท่ี 25 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

แฟนจีไขประตูเข้ามาในห้อง เขานั่งอยู่บนเตียง มองไปรอบๆห้อง นึกถึงวันเก่าๆ ผีจีตูน
เดินออกมาจากห้องน้ า ท้ังสองหันมาเจอกัน แฟนจ าจี ไม่ได้ นึกว่าเป็นคนเช่าคนใหม่ เลยขอโทษท่ีเข้า
มารบกวน แล้วเขาก็เดินออกไป จีได้แต่มองตามแฟนท่ีเดินจากไป เพราะเธอออกจากห้องไม่ได้ 
 เป็นการบอกสาเหตุท่ีว่าท าไมจีถึงไม่สามารถบอกกับมิวได้เองว่า ตนเองคือจี เพราะเธอ
ไม่มีอะไรจะยืนยันว่าตนเองคือจี เพราะขนาดมิวเจอหน้าเธอตรงๆมิวยังจ าจีไม่ได้เลยด้วยซ้ า 
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ฉากที่ 26 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 
 

 
 
ภาพ 5-26 ฉากท่ี 26 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

ญารวีหยิบเครื่องส าอางมาเรียงท่ีโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกับพร่ าขอโทษจี พร้อมกับบอกว่า
คราวหลังให้มาใช้เครื่องส าอางของตนเลยก็ได้  แต่พอปิดบานกระจก ภาพท่ีสะท้อนอยู่ในกระจก เป็น
ภาพ จี ท่ีหน้าเละมากเกินจะเยียวยา จีบอกว่าหน้าของตนตอนนี้มันเละเกินเยียวยาท่ีเครื่องส าอางจะ
ช่วยได้แล้ว ญารวี พยายามปลอบ และขอโทษจี และพยายามยื่นข้อเสนอต่างๆให้จี จีก็ตอบมาเพียง
แค่ ไม่ แต่เมื่อญารวีเสนอว่าจะให้ช้ันไปคุยกับแฟนเธอให้มั้ย จีก็รีบบอกท่ีอยู่ออกมาทันที พร้อมกับ
ฝากบอกด้วยว่า ช้ันไม่ได้ท้ิงเค้า ญารวีก็ตกปากรับค ากับจีตูนทันที 
 ฉากนี้แสดงถึงอุปนิสัยอีกด้านของญารวีท่ีมีอาการแสดงถึงควาส านึกผิด ซึ่งเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงอีกด้านของตัวละครญารวีว่าก็มีความน้ าใจเหมือนกัน เพราะว่าเมื่อเธอได้รับรู้ความจริงเธอก็
มีใจเอื้อเฟื้อท่ีจะช่วยเหลือจี 
 
ฉากที่ 27 ภายใน/ภายในห้องของมิว/กลางคืน 
 

 
ภาพ 5-27 ฉากท่ี 27 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
 

ญารวีมาหาแฟนจีท่ีคอนโด ญารวีเล่าให้ฟังว่า จีให้มาบอกลา และบอกว่าเธอยังรักคุณอยู่ 
มิวก็บอกว่ายังไงเขาก็ยังอยากเจอจีอีกสักครั้ง แม้ว่าเธอจะหน้าตาเปล่ียนไปยังไงก็ตาม 

ฉากนี้เป็นฉากท่ีแสดงให้เห็นว่าแฟนของจีรักเธอมากขนาดไหน แม้ว่าจีจะตายไปแล้ว 
แม้ว่าเธอจะหน้าตาเป็นยังไง เข้าก็รักจีท่ีใจไม่ใช่หน้าตาภายนอก 
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ฉากที่ 28 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางคืน 
 

 
ภาพ 5-28 ฉากท่ี 28 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 

 
ญารวีพาแฟนจีมาท่ีหอ แฟนกลับเข้ามาในห้อง พยายามท่ีจะมองหาจี ญารวีไปคุยกับจี 

พยายามให้จีปรากฏตัวให้แฟนเธอเห็น ในท่ีสุด จีก็ยอมปรากฏตัว แต่แฟนจ าเธอไม่ได้จริงๆ ญารวีเข้า
มาช่วยโดยการ เอามือถือมาถ่ายรูปผีจี แล้วเข้า App  Camera 360แล้วค่อยๆใส่ฟิลเตอร์ จนผีกลับ 
มาเป็นคนอีกครั้ง จีร้องไห้ ขอโทษแฟน ท้ังสองเข้าใจกัน ญารวียืนยิ้ม มีความสุขอยู่ระหว่างท้ังสองคน 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีเป็นเหมือนจุดจบของเรื่อง ญารวีได้ช่วยเหลือจีให้ได้กลับมาพบกันกับมิว
อีกครั้ง 
 
ฉากที่ 29 ภายใน/ภายในห้อง 407/กลางวัน 
 

 
ภาพ 5-28 ฉากท่ี 26 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง สวย 
  

หนึ่งเดือนผ่านไป ญารวีเปิดร้านค้าในอินเตอร์เน็ต  ขายของแบรนด์เนมมือสอง 
เครื่องส าอาง เธอกลับมา พอมีพอกิน ไม่ต้องทะเยอทะยาน มีความสุข แต่จู่ๆบรรยากาศในห้อง
เปล่ียน โต๊ะเครื่องแป้งเริ่มส่ัน เหมือนมีอะไรจะออกมาจากข้างใน ญารวี จ้องอยู่ครู่เดียว แล้วรีบเดิน
เข้าไปเปิดบานกระจก แต่ทุกอย่างกลับเงียบ ไม่มีอะไรผิดปกติ ญารวีปิดบานกระจก แล้วพบกับ 
ตัวหนังสือ ตัวใหญ่ เขียนอยู่บน กระจกว่า “ขอบคุณมากค่ะ จากจี” ญารวี ยืนมองแล้วยิ้มอยู่สักพัก 
ก่อนท่ีจะ ขมวดค้ิว ท าหน้าอารมณ์เสีย แล้วพูดว่า “อีจี....ลิปสติกกู” 
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ฉากนี้เป็นเหมือนฉากท่ีต้องการส่ือถึงว่าหลังเหตุการณ์ทุกอย่างท่ีวุ่นวาย ญารวีก็ได้
กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขด้วยธุรกิจขายของผ่านอินเตอร์เน็ตเล็กๆน้อยๆของเธอ และในตอนจบของ
เรื่องก็มีค าขอบคุณจากจีท่ีเป็นเหมือนการท้ิงประเด็นว่า ท้ังสองคืนดีกันแล้ว แต่ในท้ายสุดก็จะเหมือน
มีมุขเล็กๆน้อยๆออกมานิดหน่อย 
 
สรุป  

จากทฤษฎีท่ีน ามาใช้เบื้องต้นท่ีได้กล่าวเอาไว้ในบทท่ี 2 และในตอนต้นของบทท่ี 5 นี้ 
ผู้จัดท าได้มีการน าทฤษฎีท้ังหมดมาแทรกเอาไว้ในภาพยนตร์ทั้งเรื่อง และจากในบทนี้มีการอธิบายแต่
ละฉากตามทฤษฏีและได้อธิบายการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละฉากเอาไว้ในบทนี้แล้ว อีกท้ังบางค าอธิบาย
อาจจะใส่เหตุผลในการเลือกใช้บางอย่างในแต่ละฉากเอาไว้แล้วด้วย 
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บทท่ี 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการจุลนิพนธ์นี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ส้ัน โดยผู้จัดท าได้น าเสนอ
เนื้อหาภาพยนตร์แนวคอมเมด้ีซึ่งผู้จัดท าก็ได้ท าการสืบค้น รวบรวมข้อมูลและทฤษฎีต่างๆ จนก่อเกิด
เป็นบทภาพยนตร์และเข้าสู่ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ จนได้ผลงานท่ีสมบูรณ์ออกมา 

 
สรุปผลการวิจัย  

 ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้  สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญท่ีค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
เป็นขั้นตอนท่ีถือว่าเป็นส่วนส าคัญมาก เนื่องจากการผลิตภาพยนตร์นั้นต้องอาศัยการ

เตรียมงานและการวางแผนท่ีดีเพื่อให้ข้ันตอนต่อๆ ไปเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มจากการค้นหานักแสดงท่ี
เหมาะสมกับตัวเรื่องเพราะว่านักแสดงท่ีมีความเหมาะสมกับตัวบทนั้นหาได้ยาก 

2.  ขั้นตอนการผลิต (Production) 
ส าหรับการออกกองครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหามากซักเท่าไหร่ เพราะว่าสมาชิกในกองถ่ายรวมถึง

นักแสดงมีน้อย ท าให้สามรถแบ่งหน้าท่ีออกมาได้อย่างชัดเจน และเป็นกองเล็กๆ โดยสถานท่ีส่วนใหญ่
ก็ถ่ายแค่ในห้องๆเดียว  

3.  ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการถ่ายท าภาพยนตร์ นั้นคือการตัดต่อเพื่อให้ออกมาเป็น

ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ การท าเพลงประกอบและการท าสีภาพยนตร์ให้ออกมาตามท่ีต้องการ โดยความ
ละเอียดอยู่ท่ีตัดต่อจังหวะของหนังให้ออกมาดูตลก พร้อมกับการใส่เสียงประกอบหนังให้เข้ากับตัว
เนื้อเรื่องอย่างเหมาะสม 
 
ข้อจ ากัดและปัญหา 
 ในการผลิตภาพยนตร์ส้ันของนักศึกษา ย่อมมีข้อจ ากัดและปัญหามากมายดังนี้ 

1. ปัญหาการยืมอุปกรณ์ในการถ่ายท า 
ในการถ่ายท าปัญหาท่ีถือว่าส าคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ การยืมอุปกรณ์ในการถ่ายท าเพราะว่าอุปกรณ์
การถ่ายท าของคณะมีไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 
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2. ปัญหาในเรื่องการติดต่อสถานท่ีการถ่ายท า 
ในการถ่ายท าภาพยนตร์ในตอนแรกที่คิดไว้ ในบางฉากจ าเป็นต้องใช้สถานท่ีท่ีติดต่อยาก แต่เมื่อทาง
ผู้จัดท าได้ลองคิดและปรึกษากับท่ีปรึกษาจึงสามารถตัดบทนั้นออกไปได้เพื่อให้หนังอยู่ในประเด็นและ
กระชับมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก เพราะว่าปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ 
แม้ว่าจะเตรียมพร้อมมาดีขนาดไหน ดังนั้นเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยท่ีสุดจึงควรท่ีจะเตรียมการให้ดีท่ีสุด 

2.  การรักษาเวลาในการท างานเป็นส่ิงส าคัญ เพราะว่าในการรักษาเวลาแสดงถึงความ
เป็นมืออาชีพในการท างาน เพราะถ้าเรามาสายก็อาจจะสามารถส่งผลให้กับท้ังกองต้องสายเลยทีเดียว 
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