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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทาง
ทัศนคติต่อผู้อ่ืนจากด้านลบเป็นด้านบวกของบุคคลที่มีอาการฮิคิโคโมริขั้นเริ่มต้นโดยการเข้าสังคม
แฟนคลับ ซึ่งได้มีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในชีวิตจริงของผู้จัดท าเอง โดยผู้จัดท าได้ท าการค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาการฮิคิโคโมริ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความหมายของแฟนคลับ 
วิธีการเล่าเรื่อง ทฤษฎีภาพยนตร์ และเทคนิคการถ่ายท า รวมทั้งประสบการณ์ชีวิต เพ่ือน ามาปรับใช้
ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Ex-it Exit 

ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ ผู้จัดท าได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวชีวิตจริง
ของตนเองมาขยายให้น่าสนใจมากขึ้น โดยน ามาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ ทั้งการพัฒนาบท 
ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า การคัดเลือกนักแสดง สถานที่ถ่ายท า การวางแผนการถ่ายท า จนกระทั่ง
ขั้นตอนการถ่ายท าและขั้นหลังการถ่ายท าที่รวมไปถึงการล าดับภาพ เสียงและเทคนิคพิเศษต่างๆ จน
ออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวส่วนหนึ่งของชีวิตผู้จัดท า 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย์คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง 
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า 
รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี ส าราญเวทย์ อาจารย์อโนชา สุวิชากรพงศ์ และอาจารย์วิชชานนท์ 
สมอุ่มจารย์ ที่กรุณารับฟังปัญหาและให้ค าแนะน าที่ดีอยู่เสมอ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกท่านที่กรุณาอบรม 
สั่งสอน ให้วิชาความรู้ในห้องเรียนและแบ่งบันความรู้จากประสบการณ์จริงตลอดระยะเวลา 4 ปี   

ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ที่คอยอยู่เคียงข้าง และให้อิสระในการเลือกท าในสิ่งที่อยากท า
ตลอดมา ร่วมถึงเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ที่ให้ทั้งก าลังใจ ก าลังกาย และก าลัง
ทรัพย์ จนท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ส าเร็จออกมาอย่างที่ตั้งใจไว้  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทีมงาน ส าหรับความช่วยเหลือและก าลังใจตั้งแต่เริ่มการท าภาพยนตร์
เรื่องนี ้จนถึงวันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงออกมาในที่สุด  

สุดท้ายขอขอบคุณบอมบ์ ธนิน มนูญศิลป์ และพ่ีๆ น้องๆ เพ่ือนๆ แฟนคลับบอมบ์ส าหรับ
มิตรภาพและความห่วงใยตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักกันจนถึงวันนี้ ซึ่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 การที่คนในสังคมมีทัศนคติ มีมุมมองต่างกันนั้นสืบเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์
ชีวิตของแต่ละคน ซึ่งประสบการณ์ในวัยเด็กมีส่วนอย่างมากในการบอกว่าบุคคลนั้นจะเติบโตมาเป็น
คนเช่นไร แรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้อ้างอิงจากประสบการณ์จริงของผู้จัดท าที่ถูก
คนรอบข้างล้อเลียนเรื่องรูปร่างและน้ าหนักที่เกินกว่าเกณฑ์มาตั้งแต่ยังเด็ก ท าให้เกิดเป็นปมในใจ
อย่างหนึ่งกับผู้จัดท า ซึ่งเกิดผลกระทบในการด าเนินชีวิตช่วงหนึ่งเป็นอย่างมาก แต่การเป็นแฟนคลับ
ของศลิปินที่ชื่อชอบท าให้ทัศนคติในการมองตนเองของผู้จัดท าเปลี่ยนไป 

ผู้จัดท าจึงน าเอาเรื่องราวของตนเองมาขยายและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่า
เรื่องราวของตัวเอกที่มีปมในใจจากการล้อเลียนเรื่องรูปร่างจนท าให้เกิดความไม่มั่นใจในตนเอง และมี
ทัศนคติต่อผู้อ่ืนในด้านลบ จนน าไปสู่การแยกตัวออกจากสังคมโดยการขังตนเองไว้ในหอพัก  และ
ออกมาสู่สังคมภายนอกให้น้อยที่สุด ซึ่งอาการเช่นนี้คล้ายคลึงกับอาการ “ฮิคิโคโมริ” ซึ่งพบมากอยู่ใน
สังคมชาวญี่ปุ่น บวกกับสถานการณ์ที่ท าให้ตัวเอกเริ่มเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนจากความประทับใจ
ในตัวของศิลปินคนหนึ่งในการพบกันครั้งแรกจนพัฒนาไปถึงการเรียกตนเองว่า “แฟนคลับ” ของ
ศิลปินคนนั้น 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาบุคลิก พฤติกรรม การด าเนินชีวิตของผู้ที่มีอาการฮิคิโคโมริระยะเริ่มต้น 
 2. เพ่ือถ่ายทอดมุมมองทางความคิดและความรู้สึกของตนเอง 
 3. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานของภาพยนตร์ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
 ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับอาการฮิคิโคโมริและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพ่ือน าไปพัฒนาเป็น
บทภาพยนตร์สั้นและถ่ายท าภาพยนตร์สั้น 
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ขั้นตอนและแผนการด าเนินการ 
1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เรียบเรียงเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของตนเอง 
2.2 ศึกษาข้อมูลจากภาพยนตร์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
2.3 ศึกษาข้อมูลของอาการฮิคิโคโมริ 

     3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 น าข้อมูลที่ ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์  
3.2 หาอารมณ์และโทนของภาพยนตร์ (mood and tone)  
และข้อมูลอ้างอิง (reference)  

     4. ขั้นพัฒนาบท (Development)  
4.1 คิดโครงเรื่องและวางโครงเรื่องคร่าวๆ 
4.2 เขียนบทภาพยนตร์สั้น 

     5. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)  
    5.1 หานักแสดงและสถานที่ถ่ายท า 

5.2 หาทีมงาน  
5.3 ท าเบรคดาว (Break down) และตารางการถ่ายท า  
5.4 ท าบทถ่ายท า 

     6. ขั้นตอนการผลิต (Production)  
  5.1 ถ่ายท าภาพยนตร์สั้น  
     7. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)  

7.1 ตัดต่อภาพยนตร์  
7.2 จัดการกับเสียงในภาพยนตร์และใส่เพลงประกอบ 

     8. การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม  
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แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-1 ตางรางแสดงแผนการด าเนินงาน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์ขนาดสั้นที่เก่ียวกับอาการฮิคิโคโมริ 
 2. สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองและความรู้สึกในช่วงชีวิตหนึ่งของตนเองออกมา
ให้ผู้อื่นเข้าใจได ้
 3. สามารถพัฒนาทักษะในกระบวนการทางด้านการสร้างภาพยนตร์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับ
วิชาชีพในอนาคตได้ 
 
นิยามศัพท์ 
 1. ฮิคิโคโมริ (hikikomori) เป็นค าอธิบายถึงพฤติกรรมเด็ก ที่แยกตัวเองออกจากสังคม และ
เก็บตัวอยู่ในห้องหรือบ้าน เป็นระยะเวลานานๆ อาจจะเป็นเดือน เป็นปี หรือหลายๆ ปี  
(นิภาพร ทับหุ่น. "ฮิคิโคโมริ" I can be alone [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557.  
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-
style/lifestyle/20100119/95948/ฮิคิโคโมริ-I-can-be-alone..html) 

 
กิจกรรม 

2556 2557 

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

ศึกษาและน า เสนอ
หัวข้อจุลนิพนธ์ 

          

ร วบ ร วม เ อก ส า ร ที่
เกี่ยวข้อง  

          

ศึกษาวิจัยและพัฒนา
บท 

          

ขั้นตอนก่อนการผลิต           

ขั้นตอนการผลิต           

ขั้นตอนหลังการผลิต           

จัดท ารูปเล่ม           
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บทที่  2 
ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Ex-it Exit มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการฮิคิโคโมริ แฟนคลับ 

แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และทฤษฎีภาพยนตร์และขนาดภาพ ผู้จัดท าจึงได้
ท าการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง
ภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Ex-it Exit ดังต่อไปนี้ 
 
อาการ “ฮิคิโคโมริ” 1 
 

ฮิคิโคโมริ (hikikomori) เป็นค าอธิบายถึงพฤติกรรมเด็ก ที่แยกตัวเองออกจากสังคม และ
เก็บตัวอยู่ในห้อง หรือบ้าน เป็นระยะเวลานานๆ อาจจะเป็นเดือน เป็นปี หรือหลายๆ ปี ซึ่งจิตแพทย์
และนักวิชาการญี่ปุ่น ลงความเห็นว่า นี่เป็นเพียงแค่ "ปรากฏการณ์" (phenomenon) ไม่ใช่ "โรค" 
(syndrome) อย่างที่หลายคนเข้าใจ  

 แม้ไม่ใช่โรคแต่ก็ควรได้รับการเยียวยาอย่างถูกวิธี ไม่เช่นนั้นอาจจะพัฒนาไปสู่ภาวะ ของ
การเป็นจิตเภทประเภทหนึ่งได้ 

 หากปรากฏการณ์ดังกล่าวยังไม่มีรายงาน "อย่างเป็นทางการ" ว่าพบในประเทศไทย แม้
ชายผู้หนึ่งจะเคยประสบพบเจอกับบุคคลที่คล้ายจะเป็น "ฮิคิโคโมริ" กลางเมืองหลวงอย่า ง
กรุงเทพมหานคร จนเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้าที่มาของพฤติกรรม และน าไปสู่การสร้าง
ภาพยนตร์สะท้อนภาพความเป็นจริงในสังคม ที่ไม่ว่าคุณหรือใครก็ต้องมาช่วยกันขบคิด 

 เพราะปรากฏการณ์ "ฮิคิโคโมริ" หรือที่เรียกอย่างย่อๆ ว่า “ฮิคกี้” ดูเหมือนจะอยู่รอบๆ 
ตัวเรานี่เอง 
 
 
 
                                                           
1
 นิภาพร ทับหุ่น. "ฮิคิโคโมริ" I can be alone [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557.  

เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-

style/lifestyle/20100119/95948/ฮิคิโคโมริ-I-can-be-alone..html 
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ฮิคก้ี : Who are you? 
 ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ก ากับภาพยนตร์  "Who are you : ใคร..ในห้อง" นึกย้อนถึง

เหตุการณ์จริง ที่เคยเจอมาเมื่ออดีต ซึ่งกลายมาเป็นพล็อตส าคัญของหนังที่ก าลังจะเข้าฉาย ก่อนจะ
ค่อยๆ ล าดับความและเล่าให้ฟัง 

 "ฮิคิโคโมริมีข้อมูลว่าเกิดในญี่ปุ่น แต่ที่ผมเจอ ผมเจอในประเทศไทย เป็นคนรู้จักกัน คือ
เขาเป็นแม่ค้าขายของ มีลูกสาวและลูกชาย เขาบอกว่าลูกชายเขาไม่ยอมออกจากบ้านเลย อยู่ที่ชั้น 2 
ของบ้านมานาน 5 ปี ทั้งพี่สาวและแม่เขาไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วสาเหตุเกิดจากอะไร" 

 ผู้ก ากับคนดังเล่าต่ออย่างเห็นภาพว่า ทุกๆ วันแม่ของเด็กชายคนนั้นจะท าอาหารไว้ให้
ก่อนออกไปท างานในตอนค่ า แม่และพ่ีสาวพยายามพูดจาชักจูงให้ออกมาสู่โลกภายนอกเท่าไรก็ไม่
เป็นผล จนมากเข้าก็โกรธ พักหลังจึงแทบจะไม่ยอมออกมาให้พบหน้า 

 “ใหม่ๆ แม่ยังได้เห็นหน้าลูกบ้าง หลังๆ ไม่ยอมให้เห็นเลย เวลาลงมาข้างล่างเขาก็เอา
ผ้าขนหนูปิดหน้า มีผ้าพันหัวตลอด สมัยนั้นผมอยู่อาร์เอส แม่เขาก็บอกผมให้ลองชวนเขามาท างาน
ด้วย มาถ่ายมิวสิควีดิโอเขาก็ไม่ยอม คือผมพยายามโทรศัพท์คุยกับเขา แต่ก็เหมือนเขาแค่ยกหูแล้วฟัง
เฉยๆ ไม่ได้ตอบกลับอะไรเลย...เขามีทีวี มีโทรศัพท์ เขาจะใช้โทรศัพท์ติดต่อกับเพ่ือนของเขา” 

  ไม่พบหน้า ไม่พูดจากับใครในบ้าน แต่การสื่อสารเดียวที่พอจะท าให้ผู้เป็นแม่เบาใจได้
ว่า ลูกชายของเธอไม่ได้บ้า ก็คือ การเขียน 

 “เวลาอยากได้อะไรเขาจะจดใส่กระดาษ ซื้ออันนั้นอันนี้ให้หน่อย นี่แหละที่ผมเจอเรื่องนี้ 
เพราะผมไปเห็นว่าที่ร้านแม่เขามีของวัยรุ่นเต็มเลย ก็ถามว่าของใคร แม่บอกของลูกชาย อ้าว...ลูกชาย
โตแล้วท าไมไม่ซื้อเอง เขาถึงเล่าให้ฟัง” 

 ด้วยความสงสัยในพฤติกรรม ปรัชญาและเพ่ือนจึงไปที่บ้านตามค าชวนของคนเป็นแม่ 
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยิ่งตอกย้ าให้มั่นใจว่า เด็กคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเด็กที่มีโลกส่วนตัว
ธรรมดาทั่วไป 

 “บ้านเขาเป็นตึกแถว 2 ชั้น แม่อยู่ชั้นล่าง ลูกอยู่ชั้นบน ชั้นบนนี่เดินขึ้นบันไดไปก็เจอ
ประตูเลย ตอนที่ผมไปบ้านเขา เขาอยากได้ของที่ฝากแม่ซื้อแต่มีแขกมาบ้าน เขาก็เดินกระแทกเท้า
ดังๆ อยู่บนชั้น 2 พอแม่เดินขึ้นบันไดไปเอาแมกกาซีนไปเสียบที่ขั้นสุดท้ายของบันได ผมได้ยินเสียง
วิ่งตึ่งๆๆ แล้วหนังสือก็หายไป แม่เขาบอกว่า บางวันกลับไปบ้านก็เห็นผู้หญิงมาที่บ้านนะ แฟนเขานั่น
แหละ” 

 เรื่องเล่าด าเนินมาจนถึงท้ายเรื่อง แต่ย้ าว่านี่คือเรื่องจริง ปรัชญาบอกว่า ครอบครัวนี้
ย้ายบ้านกะทันหัน แต่ไม่ได้ไปไหนไกล อยู่ในซอยใกล้ๆ บ้าน ซึ่งตอนหลังลูกสาวของบ้านนั้นมาเฉลย
ถึงเหตุที่ต้องย้ายบ้านให้ฟัง 
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 “เพราะว่าคนเช่าบ้านคนเก่าเขาแขวนคอตายตอนอายุ 18 ตอนนี้น้องชายเขาอายุจะ
ครบ 18 ปีแล้ว ก็เลยย้าย ย้ายก่อนอายุ 18 ไม่ก่ีวัน จนเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 ปี วันหนึ่งผมเจอลูก
สาวเขาเดินมากับผู้ชายคนหนึ่ง เธอเข้ามาบอกผมว่า เนี่ย...น้องชาย ผมก็อ้ึง ไม่ได้ทักเรื่องที่เขาเก็บตัว 
นั่นคือการเจอกันครั้งสุดท้าย” 

  ตอนจบของเรื่อง (จริง) ดูเหมือนจะ happy ending แต่ปรัชญาก็แอบกังวลอยู่ในใจว่า 
ถึงวันนี้ครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไร เด็กชายจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมปกติได้หรือยัง 

 “มีหนังเรื่องนี้ออกมาผมไม่แน่ใจว่าครอบครัวเขาจะคิดยังไง เพราะมีการแปลงเนื้อหา
เยอะมาก ผมอยากให้เขาติดต่อผ่านคอลัมน์นี้มา”  

ปรัชญาฝากทิ้งท้ายหมายจะส่งถ้อยความให้ถึง “ครอบครัวนั้น” จริงๆ 
 

ฮิคก้ี : You are alone. 
 เมื่อลองทบทวนพฤติกรรมของเด็กชายที่ผู้ก ากับภาพยนตร์คนดังเล่าให้ฟัง ยิ่งคล้าย

อาการของเด็กที่เป็น “ฮิคิโคโมริ” ซ่ึงมักพบในประเทศญี่ปุ่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวินิทรา นวลละออง จิตแพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิบายว่า ฮิคิโคโมริ คือ "ปรากฏการณ์" ซึ่งค าว่า
ปรากฏการณ์นั้น หมายถึงสิ่งที่สังเกตพบด้วยตา ลักษณะเด่นจะเป็นคนที่หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม หรือ
พยายามพบเจอผู้คนให้น้อยที่สุด ผลคือคนเหล่านี้ไม่ไปโรงเรียน และเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน อาจจะอ่าน
หนังสือการ์ตูน เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต ดูทีวี หรืออาจจะนั่งเฉยๆ อยู่ในห้องคนเดียวได้เป็นปีๆ 

 “คนกลุ่มนี้มีลักษณะร่วมกันคือ "กลัวการเข้าสังคม" ด้วยหลายๆ เหตุผล เช่น บางคน
โดดเด่นเหนือคนอ่ืนจึงโดนเพ่ือนล้อเลยไม่กล้าไปโรงเรียน บางคนพูดไม่เก่ง บางคนอ่อนไหวกับค า
วิจารณ์มาก ไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุก็ตาม ฮิคก้ีก็เลือกท่ีจะแก้ปัญหาด้วยการหนี” 

 จิตแพทย์และนักวิชาการญี่ปุ่นจ านวนหนึ่งให้ความเห็นว่า ฮิคิโคโมริเกิดขึ้นได้เฉพาะใน
ญี่ปุ่น เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เกิดค าถามตามมาว่า ญี่ปุ่นมีอะไรที่ชาติอ่ืนไม่มี หลายคนพยายามหาข้ออธิบาย
ว่า เพราะญี่ปุ่นมีระบบการศึกษาที่เคี่ยวเข็ญเด็กอย่างเอาเป็นเอาตาย ญี่ปุ่นมีระบบการจ้างงานตลอด
ชีวิต มีวัฒนธรรมการท างานที่เรียกร้องให้คนท างานหนัก ส าคัญคือ ญี่ปุ่นผ่านความบอบช้ าอย่าง
รุนแรงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

 เรื่องนี้ ผศ.พญ.วินิทรา บอกว่า มีหลายทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ได้ นั่น
คือ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา และทางการแพทย์ 

 ทางสังคมวิทยา น่าสังเกตว่าฮิคก้ีมีแต่ในประเทศพัฒนาแล้วที่มีวัฒนธรรมท านองว่า "คน
ที่มีคุณค่าต้องเก่ง"  และ "ท าอะไรต้องคิดถึงสายตาคนอ่ืนก่อน" ซึ่งก็เท่ากับสังคมญี่ปุ่น ฮิคกี้มีบุคลิก
พ้ืนฐานที่อ่อนไหวต่อค าวิจารณ์อยู่แล้ว เมื่อไปเกิดในวัฒนธรรมที่เข้มงวด แม้ว่าจะเก่งเทพมาจากไหน
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แต่แค่พลาดครั้งเดียวอาจท าให้รู้สึกว่า ชีวิตนี้หมดสิ้นแล้ว เขาจึง "กลัว" สังคมและถอยหนีมาอยู่กับ
ตัวเองเพียงคนเดียว 

 ทางจิตวิทยา ฮิคกี้มีลักษณะเด่นคือการ "หนี" (avoidance) ค าว่าหนีไม่เหมือนเพิกเฉย 
(denial) หรือชอบอยู่คนเดียวอย่างสงบ(schizoid) แต่การหนีหมายถึงท่ีจริงอยากมีปฏิสัมพันธ์กับ 
คนอ่ืน เพียงแต่ด้วยปัจจัยบางอย่างท าให้เขามีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างจ ากัดมากๆ เช่น อยู่กับเพ่ือนได้ไม่
นาน หรืออยู่ได้แต่กับเพ่ือนบางคนที่เข้าใจ ปัญหาคือคนที่จะเข้าใจข้อจ ากัดนี้มีไม่มากนัก กระทั่งพ่อ
แม่บางทีก็ไม่เข้าใจเพราะคิดไปว่าลูกเป็นฮิคกี้แสดงว่าลูกอยากอยู่คนเดียวจึงถอยหนีออกมา สุ ดท้าย
คิดว่าอยากท าอะไรก็ให้ท าไป ฮิคก้ีจึงเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอก 

 “ทางการแพทย์ มีโรคหนึ่งชื่อว่ากลุ่ม PDDs (Pervasive Developmental Disorders) 
ซึ่งการแสดงออกคล้ายฮิคกี้มาก ส่วนที่เหมือนคือ PDDs มักอยู่กับตัวเอง ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการมี
ปฏิสัมพันธ์หรือการเข้าสังคม แต่ PDDs ไม่ใช่ปัจจัยหลักให้เกิดฮิคกี้แน่ๆ เพราะ PDDs ประเทศอ่ืนไม่
เห็นเป็นฮิคกี้เลย มีแต่ญี่ปุ่นนี่แหละที่เป็น ดังนั้นปัจจัยเรื่องวัฒนธรรมจึงน่าจะเป็นปัจจัยหลักมากกว่า 
ส่วนเรื่องทางการแพทย์ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์นี้ในสังคมขึ้น” 

 ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด สุดท้ายคนที่ปฏิบัติตัวแบบนี้เหมือนๆ กัน ก็จะถูกเรียกเหมา
รวมไปว่า “ฮิคิโคโมริ” 

 
ฮิคก้ี : Do not lonely. 

 นอกจากญี่ปุ่น ยังพบรายงานเกี่ยวกับเด็กที่มีอาการคล้ายคลึงกันในประเทศเกาหลีใต้ 
ไต้หวัน สิงคโปร์ และอย่างที่กล่าวไว้ ยังไม่มีรายงาน “อย่างเป็นทางการ” ว่าพบในประเทศไทย 

 จากการเปิดเผยของ แพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูล 
กรมสุขภาพจิต พบว่า ประเทศไทยมีเด็กหรือกลุ่มคนที่มีอาการดังกล่าวอยู่บ้าง แต่ไม่สามารถให้ค า
จ ากัดความได้ว่า เป็น “ฮิคิโคโมริ” หรือเปล่า 

 “ถามว่าเป็นภาวะเดียวกันหรือเปล่า อาจจะใช่ แต่ญี่ปุ่นจะมีการสังเกตพฤติกรรมอาการ 
ซึ่งเรียกไม่เหมือนกัน ถ้าเข้าไปดูอาการวินิจฉัยทางจิตเวชของญี่ปุ่น เขาจะมีเยอะมาก อย่างพวกที่
ท างานหนักจนตาย dead from over work ก็จะเรียกว่า โรคคาโรชิ (Karochi Syndrome) ท างาน
หนักจนมีภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน ซึ่งพอมีปรากฏการณ์นี้ก็ใช้ศัพท์ที่เฉพาะ ไม่ได้ใช้ชื่อที่เป็นสากล
ที่จะสามารถอธิบายเชื่อมโยงได้” 

 เช่นเดียวกับพฤติกรรมเด็กที่คล้ายกับ "ฮิคิโคโมริ" แต่ พญ.พรรณพิมล ขอใช้ค าว่า “โรค
แยกตัวจากสังคม” 

 “กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ป่วย มีภาวะเข้าสังคมไม่ได้ แยกตัวเองออกมา อีกกลุ่มไม่ป่วย แต่
เขาตัดสินใจไม่อยู่กับสังคม อยู่ได้ด้วยมีความสนใจเฉพาะตัว แต่ในกลุ่มที่ป่วย เขาจะเป็นช่วง
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ระยะเวลาหนึ่ง ความรู้สึกคือไม่อยากไปโรงเรียน ไม่เล่นกับเพ่ือน ไม่ออกจากห้องเลย แต่ดีที่ระบบ
ครอบครัวของไทยจะไม่ปล่อยให้เด็กมีชีวิตตามล าพัง โดยมาก 2-3 เดือนก็เป็นปกต”ิ 

ถามว่าที่ป่วยแบบกู่ไม่กลับเลยมีบ้างหรือไม่ ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูลยอมรับว่า “มี” 
แต่ไม่มาก 

 “มี case หนึ่งที่เขาไม่กลับไปโรงเรียนเลย ยอมสูงสุดคือคุยกับคนในครอบครัวเท่านั้น
เอง จริงๆ ต้องอาศัยตัวครอบครัวเข้าไปเชื่อมโยง ให้เขาออกมาจากตัวเองให้ได้ ซึ่งจะได้มากได้น้อย
นั้นขึ้นอยู่กับครอบครัวและตัวเด็กเอง ส่วนมากเด็กก็กลับมายอมรับ ไปโรงเรียนปกติ อาจจะไม่ได้ไป
เที่ยวกับเพื่อน ไปดูหนัง หรือท ากิจกรรมเท่าไร แต่ก็ยอมรับเงื่อนไขในระดับครอบครัวได้ ครอบครัวจะ
เป็นปราการด่านแรกที่จะช่วยให้เด็กไม่ปล่อยตัวเองออกจากสังคมอย่างเบ็ดเสร็จ” 

 ประเด็นนี้ต่างจากญี่ปุ่น ซึ่ง ผศ.พญ.วินิทรา อธิบายว่า ครอบครัวญี่ปุ่นหากพบว่าลูกของ
ตัวเองมีปัญหาดังกล่าว จะปกปิดอาการเพราะความอาย กลัวโดนนินทา จึงแก้ปัญหาด้วยการปล่อยให้
เด็กมีพฤติกรรมแบบนั้นต่อไป ญี่ปุ่นจึงมองว่า คนกลุ่มนี้คือตัวท าลายเศรษฐกิจ 

 “ญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นถ้ามีประชากรวัยท างาน 1 คนที่ไม่ยอมท างานท า
การอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน เขาจะถือว่าเป็น "ปรสิต" (parasite, ถ้าโตถึงวัยหาคู่แล้วแต่ยังไม่มีคู่ เอา
แต่เกาะพ่อแม่กินก็เรียก single parasite) หรือกาฝากสังคม เพราะเอาเงินภาษีคนอ่ืนไป
นั่งกินนอนกิน” 

........................................................ 
 
 “ฮิคกี้” ไม่ใช่เรื่องของแฟชั่น “ฮิคิโคโมริ” เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องเยียวยา แม้พวกเขา

จะพร่ าบอกกับตัวเองเสมอว่า “I’m alone but not lonely.” 
 
คุณเป็นแบบไหน? 

 ฮิคิโคโมริ เป็นพฤติกรรมของเด็กที่แยกตัวออกจากสังคมอย่างสิ้นเชิง ทว่า ยังมีกลุ่มคนที่
มีพฤติกรรมใกล้เคียงกันอยู่อีกหลายกลุ่ม บางกลุ่มพบแล้วในประเทศไทย แล้วคุณเคยพิจารณา
พฤติกรรมของตัวเองบ้างหรือไม่ ว่าเข้าข่ายคนพิเศษกลุ่มไหน?  

 NEETs ย่อมาจาก "Not in Employment, Education or Training" แปลว่า คนที่อยู่
บ้านเฉยๆ ไม่มีงานท า (เป็นหลักแหล่ง หรือท างานพาร์ทไทม์) บางที่เหมารวมแม่บ้านที่อยู่บ้านเลี้ยง
ลูกอย่างเดียวหรือท าแต่งานบ้านโดยไม่ได้เลี้ยงลูก แต่บางที่ก็ไม่เหมารวมแม่บ้าน NEETs  เป็นค าที่มี
ความหมายในเชิงดูถูกและกดดันเพราะสังคมที่ใช้ค านี้คือสังคมที่ให้คุณค่ากับคนที่ "มีงานท าและมี
อนาคตที่ดี" NEETs ไม่ชอบเข้าสังคมแต่ต่างจากฮิคกี้ตรงที่ NEETs ไม่ได้ "หนี" เพียงแต่ใช้วิธี "ถอย" 
เท่านั้น ไม่ถึงขั้นกลัวคนเหมือนฮิคกี ้
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 Freeter หรือ "ฟุริตะ" หรือ "ฟรีตา" หมายถึงคนที่อยู่ ในวัยท างานแล้ว แต่กลับไม่
ท างานให้มั่นคงเป็นชิ้นเป็นอัน อาจจะได้งานเป็นรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ ค่าแรงรายวัน เปลี่ยนงานไป
เรื่อยๆ ในประเทศพัฒนาแล้วจะมองว่าฟรีเตอร์เป็นกาฝาก เพราะไม่มีส่วนช่วยพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งดู
เหมือนจะไม่เป็นปัญหาในไทย เพราะประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรเหลือเฟือ 

 Otaku โอตาคุคือปัญหาที่เกิดจาก "การ์ตูน" เดิมใช้เรียกคนที่ชอบการ์ตูนมากๆ มาก
ขนาดที่เห็นว่า "เวอร์ไป" เช่น เอาหมอนรูปสาวน้อยตัวการ์ตูนขนาดเท่าตัวจริงมาพกติดตัวไปไหนมา
ไหนด้วยตลอดเวลาโดยไม่แคร์สายตาใคร หรือที่บ้านมีการ์ตูนกองท่วมห้องจนติดเพดาน ต่างชาติหรือ
คนไทยที่บ้าการ์ตูนเรียกตัวเองว่าโอตาคุอย่างภูมิใจ แต่คนญี่ปุ่นเท่านั้นที่คิดว่าโอตาคุเป็นค าด่าเชิงดู
ถูกเหยียดหยาม เพราะเคยมีคดีโอตาคุคนหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ ทุกคนวิจารณ์และตีความ
ไปว่า "คนที่เป็นโอตาคุอาจกลายเป็นฆาตกรโรคจิตได้" ซึ่งความเข้าใจผิดนี้ก็ยังสืบต่อมาเรื่อยๆ อย่างไร
ก็ตามโอตาคุนอกจากบ้าการ์ตูนแล้วมักมีลักษณะเข้าสังคมได้ยากด้วย  
 
(ข้อมูลโดย ผศ.พญ.วินิทรา นวลละออง) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับแฟนคลับ2 
 

แฟนคลับ (อังกฤษ: fan club) คือกลุ่มคนที่คลั่งไคล้หรืออุทิศตนให้กับบุคคล กลุ่ม 
แนวความคดิ หรือในบางครั้งกับสิ่งไม่มีชีวิต (เช่น อาคารที่มีชื่อเสียง) แฟนคลับส่วนใหญ่จะทุ่มเทเวลา
และสิ่งของเพ่ือสนับสนุน ในบางครั้งจะมีการตั้งแฟนคลับอย่างเป็นทางการ โดยด าเนินการร่วมกับ
กลุ่มหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชื่นชอบโดยตรง แฟนคลับส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดง ดารา นักร้อง 
ทีมฟุตบอล เป็นต้น 
 
ภาพลักษณ์ 

ด้านดีของแฟนคลับคือ ช่วยให้มีเพ่ือน มีสังคมใหม่ ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยในการ
ปลดปล่อยอารมณ์ และช่วยน าไปสู่การท ากิจกรรมดีๆ สร้างสรรค์สังคมมากมาย เป็นการใช้เวลาที่
คุ้มค่า ส่วนในด้านลบ ถ้ามีมากไปจะท าให้จัดสรรเวลาไม่เหมาะสม เสียการเรียน การงาน การใช้เงิน
จนเกินตัว การตามติดมากเกินขอบเขต และอาจมีการรวมตัวเป็นกลุ่มศัตรู คู่แข่งจนน าไปสู่การ
ทะเลาะวิวาท 

                                                           
2 Wikipedia. แฟนคลับ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/แฟนคลับ 
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แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ3 
แมคไกวร์ และมิลแมน ( McGuire and Millman,1965) กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยใช้อิทธิพล ทางสังคม เกิดจากความเชื่อที่ว่า บุคคลจะพัฒนา ทัศนคติ 
ของตนเองในลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากผู้อ่ืนในสังคม สิ่งที่มี อิทธิพลทางสังคม แบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 
1. กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เราใช้เป็นมาตรฐานส าหรับ

ประเมินทัศนคติความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปบุคคลจะใช้กลุ่มอ้างอิงเพ่ือ
ประเมินทัศนคติของตน และตัดสินใจว่าทัศนคติของตนถูกต้อง เพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มมี 
ทัศนคตเิช่นเดียวกับตน 

วัตสันและจอห์นสัน ( Watson and Johnson ,1972) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่
มีต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้ดังนี้ 

1. ทัศนคติของบุคคลจะมีผลอย่างมากจากกลุ่มที่เขามีส่วนร่วม และกลุ่มที่เขาต้องการจะ
ร่วมด้วย 

2.ถ้าทัศนคติของบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุ่มจะเป็นการเสริมแรง 
(Reinforcement) ให้กับทัศนคตินั้นมากขึ้น  ในทางตรงข้ามจะเป็นการลงโทษ (Penalty) ถ้าบุคคล
นั้นมีทัศนคติไม่ตรงกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุ่ม 

3. บุคคลที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มหรือติดอยู่กับกลุ่มมากจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ยากที่สุด 
ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นความพยายามของบุคคลภายนอก  

4. การสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับทัศนคติบางอย่างของสมาชิกในกลุ่มแม้เพียง 1 คนเท่านั้น 
ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุ่มใหญ่ที่มีต่อทัศนคติของสมาชิกในกลุ่มได้ 

5. แม้เป็นเพียงสมาชิก 2 คนในกลุ่มเท่านั้น ที่ยึดมั่นในความคิดหรือทัศนคติบางอย่าง ก็จะมี
อิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่มได้ 

6. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและการตัดสินใจกลุ่ม จะช่วยลดการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ถ้ากลุ่มตัดสินใจยอมรับทัศนคติใหม่ สมาชิกในกลุ่มก็จะยอมรับทัศนคติด้วย  

7. ถ้าบคุคลเปลี่ยนแปลงกลุ่มอ้างอิงของตนทัศนคติ ของบุคคลก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
ด้วย 

                                                           
3 Novabizz. แนวความคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

2557. เข้าถึงได้จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm 
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2. บุคคลอ้างอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลที่เราใช้เป็นมาตรฐานเพ่ือ
ประเมิน ทัศนคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อิทธิพลของผู้อ่ืนที่ มีต่อทัศนคติ 
ของบุคคล ตรงกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรียกว่า การเลียนแบบ (Identification) ซ่ึง
เป็นกระบวนการ ที่บุคคลรับเอาคุณสมบัติของผู้อ่ืน เช่น ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้นมาเป็น
ของตน 

 
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทัศนคติ ในส่วนของการ

รับรู้เชิงแนวคิด (Cognitive Component) และเมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลง 
องคป์ระกอบส่วนอื่นจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย 

บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารต้องมีความเชี่ยวชาญ (Expertness) และ 
ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) จะท าให้มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถชักจูงใจได้ดี อีกทั้งมี 
บุคลิกภาพ (Personality) ดีก็จะมีความส าคัญต่อการยอมรับ นอกจากนี้หากข้อมูลข่าวสาร มีการ
เตรียมมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา , การเรียงล าดับ , ความชัดเจนตลอดจนมีความกระชับและมี
ช่องทางในการส่งที่เหมาะสม ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับสารก็อยากฟัง และมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามค าแนะน าหรือชักจูง 
 
ทฤษฎีการเล่าเรื่อง4 

ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการถ่ายท า 
และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพาตัวเองให้ไปเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นปกติ
แล้วเราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยามากกว่าในเชิงสังคม นั่นคือ เราได้รับ
การกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน  แทนที่จะด ารงอยู่กับบริบทของ
สังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เราได้ถูกให้เหตุผล
ในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา ส าหรับหนทางที่พวกเขารู้สึก
และปฏิบัติ  

การเล่าเรื่องต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรืออย่างน้อยที่สุดได้
แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมด  

                                                           
4
 ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551   
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การเล่าเรื่องต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรืออย่างน้อยที่สุดได้
แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมด
เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มันท างานอยู่ใน
ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ  

 
1. หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function)  
1.1 การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้

ความส าคัญกับการถ่ายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น  การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น 
ภาพยนตร์สารคดี  

1.2 การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เน้นการสื่อ
อารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพ่ือการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ตลก 
ไม่บู ๊ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง  

1.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่างมาก การ
เล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 

 
2. วิธีการด าเนินเรื่อง โครงสร้างของการด าเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)  
2.1 แก่นเรื่อง (Theme)  
คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องที่จะน าเสนอ ซึ่งอาจ

ประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่ออกนอกแนวความคิดหลัก  
 
2.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้  
2.2.1 การเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะต้องส่งเสริม

ประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลัก (Main 
Plot) และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไป ต้องผสมกลมกลืนเป็นเหตุเป็นผล
กับเหตุการณ์หลัก  

2.2.2 ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสิ้นสุดของ
เรื่อง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัวละครขึ้นมาต้อง
ค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของตัวละคร
นั้นๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดงประกอบ 
ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอกย่อมมี
ความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ  
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1) ตัวละครแบน คือ ตัวละครที่มีขั้วขาว ด าชัดเจน ไม่มีมิติทางอารมณ์ (Type 
Character)  

2) ตัวละครกลม คือ ตัวละครที่มีทั้งความดี ความเลวปนกันใน 1 คน โดยแบ่งย่อยมาอีก
เป็น (Round Character)  

- ตัวละครที่สร้างข้ึนมาเพ่ือให้ผู้ชมเอาใจช่วย (Protagonist)  
- ตัวละครที่สร้างข้ึนเพื่อเป็นเหมือนตัวร้าย (Antagonist) โดยการเพ่ิมความเลวร้ายเข้าไป 

หรือสร้างข้ึนมาให้ไม่เห็นด้วยกับโครงเรื่อง  
3) การกระท าของตัวละคร (Action) ใคร ท าอะไร 
 
3. การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development)  
3.1 การเปิดเรื่อง (Exposition) เช่น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพเหตุการณ์ใน

ขณะนั้น  
3.2 สถานการณ์ที่เริ่มส่งเค้าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่ส่งผลให้เกิด

เหตุการณ์ต่างๆ  
3.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละครเรียกได้อีกอย่างว่า 

"CONFLICT"  
3.4 การลดการกระท าของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให้คนดูพักจากการตื่นเต้น

จาก TURNING POINT  
3.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ์ท่ีคับขันและตึงเครียด  
3.6 จุดสุดยอด (Climax) จุดหรือวินาทีที่ตัวละครเอกสะสาง CRISIS ให้ลุล่วง  
3.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สถานการณ ์

คลีคลาย เนื่องจากหลักการเล่าเรื่องนั้นเป็นกุญแจส าคัญในการที่จะผลักดันให้ผลงานชิ้นนี้น่าสนใจ  
และน่าติดตาม 
 
ระยะภาพและมุมกล้อง5 

ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพ เพราะภาพสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกของนักแสดง บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ ขนาดภาพ

                                                           
5
 KANYANEE SANTREE. ระยะภาพและมุมกล้อง. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2557. เข้าถึง

ได้จาก http://kingdomkoy.blogspot.com/2010/08/blog-post_27.html   
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จึงเป็นตัวก าหนดสิ่งที่ต้องการน าเสนอ ว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นสิ่งใดในฉากองค์ประกอบ
ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากผู้ถ่ายภาพที่จะเลือกตั้งกล้องในมุมใด ระยะห่างจากสิ่งที่ถ่ายเท่าใด และใช้
ภาพขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเรื่อง  

 
1. ภาพใกล้มาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot หรือ 

BCU)  
เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มากๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเน้นสิ่งที่ถ่าย เพ่ือให้ผู้ชมเห็นรายละเอียด

ของวัตถุ หรือเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เช่น การถ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น หรือถ้าถ่ายใบหน้านักแสดงก็เพ่ือเป็นการเน้นอารมณ์ของนักแสดง เช่น จับภาพที่ดวงตาของ
นักแสดง ท าให้เห็นน ้าตาที่ก าลังไหลออกจากดวงตา เป็นต้น และทั้งหมดนี้ก็เป็นขนาดภาพที่นิยม
น ามาถ่ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร์ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว เราสามารถที่จะประยุกต์หรือ
ดัดแปลงขนาดภาพไปเป็นอย่างอ่ืนก็ไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่ทั้งหมดนี้เป็นขนาดภาพสากลที่ท าให้เรา 
(ทีมงานถ่ายท าภาพยนตร์) เข้าใจตรงกันว่าต้องการให้ภาพออกมาในลักษณะใดเท่านั้น นอกจากนี้
อารมณ์และความรู้สึกที่ผู้ชมจะได้รับขณะชมภาพยนตร์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดภาพเพียงอย่างเดียว แต่
ต้องอาศัยองค์ประกอบของภาพยนตร์อ่ืนๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและความเป็น
ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น 

2. ภาพใกล้ (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS)  
ภาพใกล้ ผู้ชมจะมองเห็นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ขึ้นไป เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมสามารถเข้าถึง

อารมณ์ของนักแสดงได้มากที่สุด เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริเวณใบหน้าของนักแสดง จะ
สามารถถ่ายทอดรายละเอียด เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจนมาก 
นอกจากนี้ยังจะท าให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้ เพ่ือท าให้เข้าใจถึงรายละเอียดของ
วัตถุต่างๆ ตามเนื้อหาที่ก าลังน าเสนอ และภาพขนาดใกล้นี้ยังสามารถบังคับให้ผู้ชมสนใจในวัตถุที่
กล้องก าลังถ่าย หรือสิ่งที่ก าลังน าเสนอ  

 
3. ภาพปานกลาง (Medium Shot หรือ MS)  
ขนาดภาพลักษณะนี้ถ้าเป็นภาพบุคคล ผู้ชมจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงขั้นไปจนถึง

ศีรษะ ขนาดภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉากหลัง
พอสมควร ซึ่งพอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ จึงถือได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่องได้ดี
ขนาดภาพปานกลาง เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะใช้เป็นภาพเชื่อมต่อ กล่าวคือ การ
เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็นภาพใกล้หรือจากภาพใกล้มาเป็นภาพไกลก็ตาม  จะต้องเปลี่ยน
มาเป็นภาพขนาดปานกลางเสียก่อน ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ขัดต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเนื่องจากภาพจะ
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กระโดด นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรือที่เรียกกัน
ว่า ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใช้กันมากในภาพยนตร์บันเทิง  

4. ภาพไกล (Long Shot หรือ LS)  
ขนาดภาพแบบนี้ไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถ่ายได้  แต่จะก าหนด

โดยประมาณว่าสิ่งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถ้าเป็นคน ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพ
ด้านบน ส่วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกับเท้า ซึ่งสามารถเห็นบุคลิก อากัปกิริยาการแสดง ต าแหน่ง
ที่อยู่ในในฉาก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เป็นภาพแนะน าตัวละคร หรือเริ่มฉากใหม่ได้ บางครั้งอาจใช้
เป็นภาพในฉากเริ่มเรื่องได้เช่นเดียวกันกับภาพขนาดไกลมาก และบางครั้งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing Shot) ส่วนองค์ประกอบรอบข้างผู้ชมจะได้เห็น
รายละเอียดชัดเจนมากข้ึน  

5. ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS)  
    ขนาดภาพลักษณะนี้กล้องจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่ายมาก ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพมุมกว้าง 

ผู้ชมสามารถมองเห็นองค์-ประกอบของฉากได้ทั้งหมด สามรถมองเห็นสิ่งที่ถ่ายได้เต็มสัดส่วน แม้สิ่งที่
ถ่ายนั้นจะมขีนาดเล็กก็ตาม ซึ่งภาพลักษณะนี้จะใช้เป็นภาพแนะน า-สถานที่ ภาพขนาดไกลนี้จะสร้าง
ความรู้สึกโอ่อ่า อลังการ แสดงออกถึงความใหญ่โตของสถานที่ ความน่าเกรงขาม ความยิ่งใหญ่ และ
ยังสามารถสร้างความประทับใจรวมถึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อีกด้วย เช่น กลุ่มเรือโจรสลัด
ก าลังแล่นเรือออกสู่ทะเลกว้างโดยมีเรือของหัวหน้าโจรสลัดแล่นออกเป็นล าหน้า ตามด้วยกลุ่มเรือ
ลูกน้องอีกนับ 10 ล า โดยใช้ภาพขนาดไกลมาก ตั้งกล้องในมุมสูงท าให้ผู้ชมเห็นถึงความยิ่งใหญ่และน่า
เกรงขามของโจรสลัดกลุ่มนี ้

และขนาดที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ ซึ่งอาจมีการ
ดัดแปลงและประยุกต์ไปได้อีก แต่การใช้ขนาดภาพสากลที่นิยมใช้กันก็ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันของ
ทีมงาน และเพ่ือให้ได้ขนาดภาพออกมาตามที่ต้องการ 

 
สรุป  

จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้ งเรื่ องการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อมูลความเป็นมาของวงดนตรีสตริงคอมโบ ได้น าไปสู่ประเด็นที่สามารถ
น ามาใช้ในการเล่าเรื่องในภาพยนตร์สั้น Ex-it Exit โดยจะท าการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติด้วยการเข้าสังคมแฟนคลับของบุคคลที่มีอาการฮิคิโคโมริขั้นเริ่มต้น 

นอกจากนี้ ผู้จัดท าก็ได้ใช้ทฤษฎีและกระบวนการผลิตภาพยนตร์มาท าการเรียบเรียงและ
ดัดแปลงเรื่องราวจากชีวิตจริงที่เป็นแรงบันดาลใจแรก ผ่านกระบวนการเขียนบทที่เสริมเติมแต่งเรื่อง
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และเทคนิคต่างๆทางด้านภาพและเสียงมาประกอบกันเพ่ือให้ภาพยนตร์สั้น Ex-it Exit ได้ถ่ายทอด
เรื่องราวอารมณแ์ละความรู้สึกของตัวละครให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Ex-it Exit ซึ่งน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาการฮิคิโคโมริและการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งท าให้ชีวิตของตัวละครหลักเปลี่ยนไปนั้น ผู้จัดท าได้น าประเด็นเกี่ยวกับอาการ
ฮิคิโคโมริและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มาเป็นแกนความคิดหลัก (Concept) ของการสร้างภาพยนตร์
และวิจัยครั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจ อารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดท าได้หาข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง 
(Reference) และเข้าถึงอารมณ์และ บรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) จากภาพยนตร์
เรื่องอ่ืนๆ ที่สามารถอธิบายถึงลักษณะที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้น เรื่อง Ex-it Exit ได้ 
  
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง Penelope ก ากับโดย Mark Palansky ออกฉายในปี ค.ศ. 2006 
เรื่องราวของเพเนโลปี้ วิลเฮิร์น สาวสวยที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวย เพเนโลปี้ต้อง

ค าสาปของตระกูลที่ส่งผลให้เธอสวยสุกร มีจมูกหมูอยู่บนใบหน้า ทางเดียวที่จะลบล้างค าสาปได้คือ
เธอต้องพบคนรักที่ทัดเทียมกับเธอ เพเนโลปี้ถูกเลี้ยงดูอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ มาโดยตลอด เมื่อเธอ
เติบโตขึ้น พ่อกับแม่ก็จัดดูตัวชายหนุ่มผู้ฐานะดีโดยหวังว่าจะให้มาเป็นสามีผู้ถอนค าสาปให้กับเธอ ซึ่ง
หนุ่ม ๆ ที่เข้ามาก็หวังสมบัติของเธอทั้งนั้น แต่ก็ไม่มีใครรับได้กับจมูกหมูของเธอ 

เรื่องวุ่นๆ เกิดขึ้นเมื่อ เลม่อน แท็บลอยด์ลงทุนจ้าง แม็กซ์ ซึ่งก าลังถังแตกจากการพนันให้
เข้าไปเป็นหนึ่งในชายหนุ่มที่เข้าไปดูตัว เพียงเพ่ือจะได้ถ่ายรูปใบหน้าของเพเนโลปี้ที่ไม่เคยมีใครได้เห็น
มาแฉขึ้นหน้าหนึ่ง แต่แม็กซก์ลับหลงรักเพเนโลเข้าเต็มเปา เขาไม่อยากเปิดโปงเพเนโลปี้ จึงเปลี่ยนใจ
ไม่ท าตามสัญญาว่าจ้างและหายหัวไป ท าให้แผนของเลม่อนพังไม่เป็นท่า 

เพเนโลปี้ผิดหวังอย่างแรงและตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เธออยากเป็น จึงหนีออกจาก
บ้านและออกท่องโลกกว้างเพียงล าพัง แต่เมื่อผ้าคลุมหน้าของเธอหลุดออกและเผยโฉมหน้าที่แท้จริง
ให้คนทั้งโลกได้เห็น ค าสาปที่ท าให้ใบหน้าของเธออัปลักษณ์กลับเป็นที่โปรดปรานของหนังสือพิมพ์
แท็บ ลอยด์ และส่งให้เธอกลายเป็นที่ดาวจรัสแสงในชั่วข้ามคืน และนั่นก็น ามาซึ่ งค าถามส าคัญของ
ชีวิต และการค้นพบชายหนุ่มที่เป็นรักแท้ของเธอ 

เพเนโลปี้ ตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง Penelope มีทัศนคติและมุมมองที่ชัดเจนในเรื่อง
ของการถูกสอนมองโลกในแง่ร้าย คิดไปเองก่อนว่าคนอ่ืนจะมองตนไม่ดี ซึ่งท าให้ต้องด าเนินชีวิตอย่าง
หลบๆ ซ่อนๆ จนสุดท้ายตัวละครเปลี่ยนความคิดและตัดสินใจก้าวออกมาเผชิญหน้ากับความจริง  
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ท าให้พบว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความคิดของตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้จัดท าเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มา  
โดยน ามาเป็นข้อมูลอ้างอิงด้านเนื้อหา และน ามาพัฒนาบทของภาพยนตร์สั้นเรื่อง Ex-it Exit 
 

 
ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Penelope 
 

2. ภาพยนตร์เรื่อง Densha otoko (Train Man) ก ากับโดย Shosuke Murakami  
ออกฉายในปี ค.ศ. 2005 

โอโตกุ หนุ่มเฉิ่มวัย 22 นักสะสมของเล่น ผู้มักจะใช้ชีวิตไปวัน ๆ กับการเที่ยวเตร็ดเตร่ใน
ย่านอากิฮาบาร่า แหล่งชุมนุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและของเล่น กับคุณหนูไฮโซที่กลุ่มชาวเน็ตตั้งฉายาให้กับ
เธอว่าคุณหนูแอร์เมส เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นขณะที ่โอโตกุก าลังนั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้านนั้น เขาก็ได้พบกับ
หญิงสาวบุคลิกสง่างามที่หนุ่มรถไฟประทับใจตั้งแต่แรกเห็น แถมในวันนั้นโอโตกุยังได้โชว์วีรกรรมต่อ
หน้าเธอไว้ด้วยการช่วยเธอจากคนเมาอันธพาล หลังเรื่องวุ่นวายสงบลงเธอเอ่ยปากขอที่อยู่ของเขา
เพ่ือที่จะส่งของขวัญขอบคุณไปให้  โอโตกุเข้าไปโพสต์เรื่องรักของเขาในห้องแชท ท าเอาขาแชทเปิด
กระทู้คอร์สแนะแนวฉบับลุ้นรักให้หนุ่มรถไฟกันแทบไม่ทัน แล้วคุณหนูแอร์เมสก็ท าให้หนุ่มรถไฟช็อค
อีกครั้งเมื่อเธอท าซึ้งส่งของขวัญแสนหวานให้เขา แถมมาสร้างความหวังให้เขาอีก โอโตกุเลยท าใจกล้า
ชวนเธอไปทานข้าวออกเดทด้วยกัน มีครั้งที่ 1 แล้วก็มีครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ต่อไปอีกสุดท้ายคุณหนู 
แอร์เมสจะคิดมีใจให้โอโตกหุรือแค่หลอกกันเล่นไปวันๆ กันแน ่
 ภาพยนตร์เรื่อง Densha otoko (Train Man) มีแก่นเรื่องที่กล่าวถึงการยอมรับในตัวตน
ของตนเอง คือการที่พระเอกของเรื่องเป็นคนไม่มีความมั่นใจ เมื่อได้พบกับนางเอกผู้มีบุคลิกมั่นใจใน
ตัวเอง ท าให้พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือให้ตนเองดูขึ้น แต่สุดท้ายการนางเอกก็ไม่ได้ชอบการ
เปลี่ยนแปลงของเขา แต่ชอบที่ตัวตนของเขาเอง จึงท าให้ผู้จัดท าน าเอาบุคลิกในพระเอกของเรื่อง
ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการเขียนบุคลิกของตัวละครเอกในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Ex-it Exit 
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ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Densha otoko (Train Man) 
 
อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 
 1. ภาพยนตร์เรื่อง Nim’s Island ก ากับโดย Jennifer Flackett และ Mark Levin ออก
ฉายในปี ค.ศ. 2008 
 อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกาะของนิม ดินแดนแห่งจินตนาการและการผจญภัย สาวน้อยเจ้า
อารมณ์ชื่อนิม ปกครองที่นี่โดยมีเพ่ือนสัตว์รายล้อมและได้แรงบันดาลใจจากหนังสือและต านานที่ได้
อ่าน วีรบุรุษคนโปรดของเธอคือ อเล็กซ์ โรเวอร์ นักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกนิยาย เพราะฉะนั้นเมื่อ
เกาะของเธอถูกรุกราน เธอจึงขอความช่วยเหลือจากฮีโร่ขวัญใจคนนี้  แต่หารู้ไม่ว่าคนที่เธอ 
ขอความช่วยเหลือไปนั้นคือ อเล็กซานดรา นักเขียนนิยายสาวผู้ให้ชีวิต อเล็กซ์ โรเวอร์ ซึ่งเธอมีบุคลิก
แตกต่างจากเขาอย่างสิ้นเชิง เพราะเธอชอบขังตัวอยู่แต่ในบ้าน และกลัวการออกจากบ้านเป็น 
ชีวิตจิตใจ ในที่สุดอเล็กซานดราตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเดินทางไปช่วยนิมที่เกาะ ซึ่งการตัดสินใจ
ครั้งนี้ก็เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล 
 ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้โทนสีอบอุ่น คือสีน้ าตาล สีส้มอ่อน สีเนื้อ แสดงถึงความน่าอยู่ของบ้าน 
โดยผู้จัดท าได้น าโทนสีของหนังเรื่องนี้เป็นสีอ้างอิงในการเตรียมการถ่ายท าฉากห้องของตัวเอกใน
ภาพยนตร์เรื่อง Ex-it Exit 
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ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Nim’s Island 
 

จากการศึกษาหาข้อมูลจากข้อมูลอ้างอิง (Reference) และอารมณ์ของภาพยนตร์ 
(Mood and Tone) ท าให้ผู้จัดท าได้พัฒนาเทคนิคการเล่าเรื่องของภาพยนตร์และสร้างบรรยากาศ 
ของการขังตัวเองไว้ในบ้านดังที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Penelope ในเรื่องของโทนสี สีน้ าตาลและสี
ส้มอ่อนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นจากเรื่อง Nim’s Island ในท้ายที่สุดได้น าแนวทางของบทภาพยนตร์และ
นิสัยใจคอของตัวละคร จากเรื่อง Densha otoko (Train Man) และ Penelope เพ่ือให้เกิดความ
สมจริงกับตัวละครในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Ex-it Exit จนได้เรื่องราวภาพยนตร์สั้นที่สมบูรณ์ 
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
หลังจากผู้จัดท าได้ศึกษาเก่ียวกับอาการฮิคิโคโมริ แฟนคลับ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

เทคนิคการเล่าเรื่อง การบันทึกเสียงและเทคนิคด้านภาพ รวมทั้งทฤษฎีภาพยนตร์ต่างๆแล้ว ก็น า
ข้อมูลดังกล่าวมารวบรวมและวิเคราะห์ จึงเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาบท (Development) และขั้นตอน
ก่อนการผลิต (Pre-Production) โดยเตรียมการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แนวความคิด (Concept) 
 ภาพยนตร์ชวนให้มองโลกในแง่ดี  

2. แก่นเรื่อง (Theme) 
               แค่เปลี่ยนมุมมอง ชีวิตก็เปลี่ยน 

3. เรื่องย่อ (Synopsis) 
   แผลฝังใจในอดีตท าให้ แอล นักเขียนนิยายแฟนตาซี กลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองและ

หวาดระแวงคนท่ีเข้ามาคุยกับเธอ แอลจึงไม่ชอบการออกไปจากคอนโดที่เหมือนหลุมหลบภัยของเธอ  
วันหนึ่งอาหารที่แอลมักจะมีติดคอนโดไว้หมดลง ท าให้แอลต้องออกจากคอนโดเพ่ือซื้อ

ของการออกมาจากคอนโดครั้งนั้นท าให้เธอได้พบกับบอมบ์ ศิลปินหน้าใหม่ของวงการ บอมบ์ท าให้
แอลรู้สึกประทับใจที่เขาเป็นกันเองกับแฟนคลับ ท าให้เธอเริ่มติดตามผลงานของเขา และเข้าร่วมกลุ่ม
แฟนคลับในเฟซบุ๊ก แอลอยากออกไปให้ก าลังใจบอมบ์ตามงานต่างๆ แต่เธอก็ไม่กล้าพอที่ออกไปเจอ
กับบอมบ์และเพ่ือนๆ แฟนคลับคนอ่ืนๆ  

 วันหนึ่งทางกรุ๊ปแฟนคลับในเฟซบุ๊กจัดกิจกรรมหาผู้โชคดี 3 เพ่ือไปมี้ทติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
กับบอมบ์ โดยให้คนที่สนใจเข้าร่วมให้ส่งชื่อไป แอลตัดสินใจอยู่นานในที่สุดก็ส่งชื่อไปร่วมสนุกด้วย
เพราะเห็นคลิปวิดีโอที่บอมบ์มาชวนไปมี้ทติ้งด้วยตนเอง หลังประกาศผลแอลได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้
โชคดี 3 คน แอลคิดหนัก เธอพยามออกก าลังกายอย่างหนักเพ่ือหวังให้ตัวเองดูดีที่สุดในสายตาบอมบ์
และแฟนคลับคนอื่น แต่ด้วยเวลาที่มีไม่มากการออกก าลังกายก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรๆ ดีขึ้น แอลจึงคิดอีก
ทางเลือกหนึ่งคือการเปลี่ยนการแต่งกายของเธอใหม่ เธอพยายามออกไปตามหาเสื้อผ้าที่เธอใส่ได้ แต่
ก็ไม่มีร้านไหนที่มีไซส์ที่เธอสามารถใส่ได้  

วันมี้ทติ้งมาถึง แอลตัดสินใจใส่ชุดที่ดูดีที่สุดของเธอ เมื่อไปถึงสถานที่จัดงานแอลได้รับการ
ต้อนรับจากผู้จัดการของบอมบ์และแฟนคลับคนอ่ืนอย่างดี ทุกคนไม่ได้แสดงอาการรังเกียจหรื อมอง
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เธอด้วยสายตาแปลกๆ แอลนั่งรออยู่ไม่นานบอมบ์ก็มาถึง บอมบ์กล่าวทักทายทุกคนและให้ทุกคน
แนะน าตัว บรรยากาศการพูดคุยกันเป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งแอลไม่ได้มีส่วนในการสนทนาเลย 
เธอได้แต่นั่งฟังบอมบ์และแฟนคลับอีก 2 คนพูดคุยกัน เวลาผ่านไประยะหนึ่งผู้จัดการของบอมบ์ก็พูด
ขึ้นว่าวันนี้บอมบ์มีของขวัญพิเศษมาฝากแฟนคลับซึ่งก็คือหมวกที่บอมบ์ชอบใส่ โดยจะให้เล่นเกมมี
กติกาคือให้ทุกคนเขียน 3 ค าที่จะอธิบายความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อบอมบ์แล้วให้บอมบ์เลือกว่า
ชอบอันไหนมากสุด ผู้จัดการบอมบ์แจกกระดาษแผ่นเล็กให้ทุกคนเขียน แอลนั่งคิดอยู่นานมากในที่สุด
ก็เขียนลงไปว่า “ดั่งแสงแรก” ทุกคนเขียนเสร็จส่งคืนให้บอมบ์อ่าน บอมบ์อ่านทีละแผ่นยิ้มๆ บอมบ์
อ่านจบและตัดสินใจเลือกของแอล ทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับแอล แอลเดินไปรับหมวกจาก
บอมบ์แบบงงๆ ผู้จัดการบอมบ์มาเก็บภาพไว้ จากนั้นบอมบ์ถ่ายรูปคู่ทุกคนจนจบงาน 

หลังจากวันนั้นทัศนคติที่มองคนอ่ืนในด้านลบและความหวาดระแวงของแอลที่มักจะมีต่อทุก
คนก็ค่อยๆ ลดลง เธอเปิดใจและกล้าคุยกับคนอ่ืนมากขึ้น 
 

4. ตัวละคร (Character) 
ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Ex-it Exit  มีตัวละครหลักจ านวน 2 คน 

1.) แอล  หญิงสาวหนักหนักเกินกว่ามาตรฐาน มีบาดแผลในใจตั้งแต่วัยเด็ก  
ท าให้เก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคม 

2.) บอมบ์ ศิลปินหน้าใหม่ในวงการบันเทิง ใจดี เป็นกันเอง 
 

  5. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
 
ฉากที่ 1 ภายใน / ห้องของแอล (คอนโด) / กลางวัน  
 
 แอลสาวร่างท้วมนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในห้องของเธอ  ม่านปิดสนิท บนโต๊ะคอมพิวเตอร์มี
ขนมท่ีเธอชอบวางอยู่พร้อมกับน้ าอัดลม สายตาแอลจับจ้องไปที่จอคอมพิวเตอร์ที่มีโพสอิทแปะอยู่เต็ม
ไปหมดและรัวนิ้วพิมพ์นิยายผลงานเรื่องใหม่ของเธอลงบนคีย์บอร์ดเรื่อยๆ หูฟังที่เสียบอยู่ที่หูเล่นเพลง
ของนักร้องคนโปรดของเธอ เสียงรัวคีย์บอร์ดหยุดลงเมื่อมีเสียงเคาะประตูห้องทะลุลอดหูฟังเข้ามา  
แอลมองไปที่ประตูห้องอย่างหวาดระแวง เสียงเคาะเงียบหายไปสักพักและดังขึ้นอีก แอลนั่งมองประตู
ไม่ยอมลุกข้ึนไปเปิดจนเสียงเคาะนั้นดังขึ้นเป็นรอบที่สี่และเงียบไป แอลค่อยๆ ลุกขึ้นเดินไปเปิดประตู
ช้าๆ เธอแง้มประตูมองออกไปไม่มีใครอยู่หลังประตูห้องแล้ว  
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ฉากที่ 2 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางคืน 
 

แอลนอนหอบหายใจ มีเสียงคนล้อเลียนดังขึ้นหลายเสียง เสียงเหล่านั้นล้อเลียนเรื่องรูปร่าง
ของเธอ แอลเหงื่อท่วม นอนกระสับกระส่ายหนักขึ้นเรื่อยๆ จนลืมตาตื่นขึ้นในที่สุด แอลลุกขึ้นนั่งแล้ว
ควานหาหูฟังที่วางอยู่ใกล้ๆ มาใส่ แล้วล้มตัวลงนอน 
 
ฉากที่ 3 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางวัน 
 
 แอลตรวจดูของใช้ที่จ าเป็นในห้องว่าขาดเหลืออะไรบ้าง และพบว่าเธอต้องออกไปซื้อของ
แล้ว แอลเปิดตู้เสื้อผ้า หยิบชุดเก่งเชยๆ ของเธอ 2 ชุดที่พอจะใส่ออกข้างนอกได้ออกมา เธอเลือกอยู่
นานในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกชุดที่ดูดีกว่า ขณะที่แอลก าลังจะจับลูกบิดประตูออกจากห้อง เสียงห้อง
ข้างๆ เปิดประตูลอดเข้ามา เธอถอยออกจากหน้าประตูทันที แอลรอจนไม่ได้ยินเสียงอะไรจากข้าง
นอกแล้วถึงเดินไปเปิดประตูแล้วออกไป 
 
ฉากที่ 4 ภายนอก / หน้าคอนโดของแอล / กลางวัน 
 
 แอลเดินออกมาจากคอนโด แม่บ้านของคอนโดกล่าวทักทายเธอด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แอล
ไม่ได้ทักกลับไป เธอก้มหัวให้นิดนึงก่อนจะรีบเดินออกมา  แม่บ้านมองตามงงๆ 
 
ฉากที่ 5 ภายนอก / ซอยข้างคอนโดแอล / กลางวัน (เย็น) 
 
 แอลเดินกลับคอนโด พอเดินใกล้ถึงคอนโดมีผู้หญิง 2 คนคุยกันแล้ววิ่งไปทางผู้ชายคนหนึ่งที่
ก าลังจะเดินขึ้นรถของเขา แอลจับใจความได้ว่าผู้ชายคนนั้นชื่อบอมบ์ แอลหยุดเดินมองดูอยู่ห่างๆ 
ด้วยความสงสัย 2 สาววิ่งเข้าไปแล้วขอถ่ายรูป บอมบ์ยอมให้ถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง แอลยืนมองอยู่
ห่างๆ ด้วยความประทับใจ 
 
ฉากที ่6 คัทย่อย – แอลหาข้อมูลบอมบ์ 
 
 ภาพแอลนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หาข้อมูลเกี่ยวกับบอมบ์จากอินเทอร์เน็ต แอลเจอกรุ๊ปของ
แฟนคลับบอมบ์ในเฟซบุ๊ก เธอตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม และเข้าไปแนะน าตัวกับเพ่ือนๆ ในกรุ๊ป  
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ฉากที่ 7 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางคืน 
 
 แอลนั่งทานขนมและเปิดคลิปที่บอมบ์ให้สัมภาษณ์ แอลนั่งดูอย่างยิ้มๆ และเกิดภาพในหัว
ขึ้นเป็นภาพที่เธอออกไปให้ก าลังใจบอมบ์ในงานอีเว้นท์งานหนึ่ง แต่แล้วผู้คนก็เริ่มมองเธอด้วยสายตา
รังเกียจและเริ่มซุบซิบกัน แอลหลุดออกจากความคิดทันที แล้วนั่งเฉยๆ ท่าทางเศร้าๆ 
 
ฉากที่ 8 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางวัน 
 
 แอลเปิดหน้าเฟซบุ๊ก เธอได้รับข้อความเชิญจากกรุ๊ปให้ร่วมสนุกกิจกรรมแฟนมี้ทติ้งที่ทาง
คลับจัดขึ้น โดยให้สมาชิกที่สนใจส่งชื่อเข้าร่วมสนุกและจะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมา 5 คน เพ่ือร่วมกิจกรรมกับ
บอมบ์ แอลลังเลอยู่นาน จนครึ่งชั่วโมงก่อนหมดเวลา แอดมินปล่อยคลิปบอมบ์ออกมา หลังจากแอลดู
คลิปจบเธอตัดสินใจส่งชื่อไปร่วมสนุกในที่สุด แอลปิดหน้าเฟซบุ๊กและกลับไปเขียนนิยายต่อจนเผลอ
หลับไป เวลาผ่านไปแอลขยับตัวตื่นขึ้นตอนเช้าหน้าจอคอมพิวเตอร์  เธอเข้ากรุ๊ปแฟนเฟจบอมบ์และ
ตกใจมากที่เห็นชื่อล็อคอินของเธอเป็นหนึ่งในชื่อผู้โชคดีที่ได้ไปมี้ทติ้งกับบอมบ์ แอลลุกขึ้นจากโต๊ะ
คอมพิวเตอร์เดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้า เอาชุดเก่งแสนเชยของเธอออกมาวางและนั่งมองดูมัน  
 
ฉากที่ 9 คัทย่อย – แอลออกก าลังกายในห้องของตัวเอง 
 
 ภาพแอลออกก าลังกายด้วยวิธีต่างๆ จนเหนื่อย เธอนั่งลงที่เตียงและจับพุงที่ยื่นออกมา 
ของตัวเองด้วยความหมดหวัง 
  
ฉากที่ 10 ภายนอก / หน้าคอนโดของแอล / กลางวัน 
 

แอลเดินออกจากคอนโด แม่บ้านกล่าวทักทาย แอลไม่ตอบเหมือนเคย และรีบเดินออกไป 
แม่บ้านมองตาม 
 
ฉากที่ 11 ภายนอก / ตลาดนัด / กลางวัน 
 
 แอลเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดนัดอย่างเขินๆ เธอมองร้านไหนก็ต้องผิดหวังเพราะพอเจอแต่
เสื้อผ้าตัวเล็กๆ  ร้านที่ขายเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ก็ปิด แอลเดินกลับอย่างหมดหวัง 
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ฉากที่ 12 ภายใน / สถานที่จัดงานมี้ทติ้ง / กลางวัน 
 
 แอลมาถึงที่จัดงานมี้ทติ้งเป็นคนสุดท้าย เธอรอจนทุกคนเข้าไปในงานแล้วถึงค่อยๆ เดินเข้า
ไปอย่างกล้าๆ กลัวๆ ผู้จัดการของบอมบ์เห็นแอลเดินเข้ามาจึงกล่าวทักทายและชวนให้นั่งที่โต๊ะ ซึ่งมีผู้
โชคดีอีก 2 คนซึ่งก็คือจูนและฟิลนั่งคอยอยู่แล้ว แล้วออกไปรับบอมบ์ที่หน้า ไม่นานบอมบ์ก็เดินเข้ามา
ในร้านพร้อมกับผู้จัดการ บอมบ์ทักทายทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ผู้จัดการของบอมบ์เริ่มเปิดบท
สนทนาด้วยการให้ทุกคนแนะน าตัว จนมาถึงแอล แอลแนะน าตัวเอง บอมบ์ยิ้มๆ หลังจากนั้นบอมบ์
พูดคุยกับจูนและฟิลอย่างสนุกสนาน แอลไม่ได้ถามอะไร ได้แต่นั่งฟังด้วยความเขิน เวลาผ่านไปสักพัก
ผู้จัดการของบอมบ์ก็พูดขึ้นว่าวันนี้บอมบ์มีของขวัญพิเศษมาฝากแฟนคลับซึ่งก็คือหมวกที่บอมบ์ชอบ
ใส่ โดยจะให้เล่นเกม กติกาคือให้ทุกคนเขียน 3 ค าที่จะอธิบายความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อบอมบ์
แล้วให้บอมบ์เลือกว่าชอบอันไหนมากสุด ผู้จัดการบอมบ์แจกกระดาษแผ่นเล็กให้ทุกคนเขียน แอลนั่ง
คิดอยู่นานมากในท่ีสุดก็เขียนลงไปว่า “ดั่งแสงแรก” ทุกคนเขียนเสร็จส่งคืนให้บอมบ์อ่าน บอมบ์อ่าน
ทีละแผ่นยิ้มๆ บอมบ์อ่านจบและตัดสินใจเลือกของแอล ทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับแอล แอล
เดินไปรับหมวกจากบอมบ์แบบงงๆ ผู้จัดการบอมบ์มาเก็บภาพไว้ จากนั้นบอมบ์ถ่ายรูปคู่ทุกคนจนจบ
งาน 
 
ฉากที่ 13 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางวัน 

แอลแต่งตัวและสะพายกระเป๋าออกจากบ้านด้วยความมั่นใจ  
   
ฉาก 14 ภายนอก / หน้าคอนโดของแอล / กลางวัน 
 

แอลเดินออกมาจากคอนโด แอลเห็นแม่บ้านก าลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ เธอกล่าวทักทาย 
แล้วยิ้มแล้วเดินออกไป แม่บ้านมองตามยิ้มๆ 
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 6. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
ฉาก 1 ภายใน / ห้องของแอล (คอนโด) / กลางวัน  
  

แอลสาวร่างท้วมนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในห้องของเธอ  ม่านปิดสนิท บนโต๊ะคอมพิวเตอร์มี
ขนมท่ีเธอชอบวางอยู่พร้อมกับน้ าอัดลม สายตาแอลจับจ้องไปที่จอคอมพิวเตอร์ที่มีโพสอิทแปะอยู่เต็ม
ไปหมดและรัวนิ้วพิมพ์นิยายผลงานเรื่องใหม่ของเธอลงบนคีย์บอร์ดเรื่อยๆ หูฟังที่เสียบอยู่ที่หูเล่นเพลง
ของนักร้องคนโปรดของเธอ เสียงรัวคีย์บอร์ดหยุดลงเมื่อมีเสียงเคาะประตูห้องทะลุลอดหูฟังเข้ามา  
แอลมองไปที่ประตูห้องอย่างหวาดระแวง (ไม่ถอดหูฟัง) เสียงเคาะเงียบหายไปสักพักและดังข้ึนอีก  
แอลนั่งมองประตูไม่ยอมลุกขึ้นไปเปิดจนเสียงเคาะนั้นดังขึ้นเป็นรอบที่สามและเงียบไป แอลค่อยๆ ลุก
ขึ้นเดินไปเปิดประตูช้าๆ เธอแง้มประตูมองออกไปไม่มีใครอยู่หลังประตูห้องแล้ว  
 
ฉาก 2 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางคืน 
 

แอลนอนหอบหายใจ มีเสียงคนล้อเลียนดังขึ้นหลายเสียง  
 

vo. เสียงผู้หญิง 1 
เฮ้ย มาดูเร็วๆ ตุ่มเดินได้ๆ  

 
vo.เสียงผู้หญิง 2 

ตุ่มเดินได้ ตุ่มเดินได้ ฮ่าๆๆๆๆๆๆ 
 
แอลสะดุ้งตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่ง นั่งกุมหัว มือข้างขวาควานหาหูฟังที่อยู่ใกล้ๆ แล้วเอามาใส่ก่อนจะล้มตัวลง
นอนต่อ 
 
ฉาก 3 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางวัน 
 แอลตรวจดูของใช้ที่จ าเป็นในห้องว่าขาดเหลืออะไรบ้าง (ใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลา) และเซ็งทันที
ที่พบว่าเธอต้องออกไปซื้อของ แอลเปิดตู้เสื้อผ้า หยิบชุดเก่งเชยๆ ของเธอ 2 ชุดที่พอจะใส่ออกข้าง
นอกได้ออกมา เธอเลือกอยู่นานในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกชุดที่ดูดีกว่า  ขณะที่แอลก าลังจะจับลูกบิด
ประตูออกจากห้อง เสียงห้องข้างๆ เปิดประตูลอดเข้ามา เธอถอยออกจากหน้าประตูทันที แอลรอจน
ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากข้างนอกแล้วถึงเดินไปเปิดประตูแล้วออกไป 
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ฉาก 4 ภายนอก / หน้าคอนโดของแอล / กลางวัน 
 

แอลเดินออกมาจากคอนโด แม่บ้านของคอนโดกล่าวทักทายเธอด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม  
 

แม่บ้าน 
อ้าว วันนี้ออกไปข้างนอกเหรอคะ 

 
แอลไม่ได้ทักเธอกลับไป เธอก้มหัวให้เขานิดนึงก่อนจะรีบเดินออกมา  แม่บ้านมองตามงงๆ 
 
ฉาก 5 ภายนอก / ซอยข้างคอนโดแอล / กลางวัน (เย็น) 
 แอลเดินกลับคอนโด พอเดินใกล้ถึงคอนโดมีผู้หญิง 2 คนคุยกัน 
 

ผู้หญิง 1 
แก นั่นบอมบ์นี่นา เข้าไปขอถ่ายรูปกันๆ 

 
ผู้หญิง 2 

จริงด้วย ไปๆๆๆๆๆ 
 

2 สาววิ่งไปทางผู้ชายคนหนึ่งที่ก าลังจะเดินขึ้นรถของเขา แอลจับใจความได้ว่าผู้ชายคนนั้นชื่อบอมบ์ 
แอลหยุดเดินมองดูอยู่ห่างๆ ด้วยความสงสัย 2 สาววิ่งเข้าไปแล้วขอถ่ายรูป บอมบ์ยอมให้ถ่ายรูปอย่าง
เป็นกันเอง แอลยืนมองอยู่ห่างๆ ด้วยความประทับใจ 
 
ฉาก 6 คัทย่อย – แอลหาข้อมูลบอมบ์ 
 ภาพแอลนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หาข้อมูลเกี่ยวกับบอมบ์จากอินเทอร์เน็ต  (ใส่หูฟังอยู่
ตลอดเวลา) 
 6.1. แอลนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ในตอนกลางคืน แสงไฟจากจอคอมสะท้อนเข้าใบหน้า 

6.2 หน้าจอคอม ชื่อบอมบ์อยู่ในช่องค้นหา 
6.3 แอลมองจอคอม 
6.4 หน้าจอคอม หน้ากรุ๊ปเฟสบุ๊ค Pattanin Family 

 แอล เธอตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม และเริ่มต้นพูดคุยกับคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม 
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ฉาก 7 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางคืน 
 แอลนั่งทานขนมและเปิดคลิปที่บอมบ์ให้สัมภาษณ์  
 
 

นักข่าว 
ละครของบอมบ์ที่เพ่ิงจบไปเรทติ้งดีมากมีอะไรจะพูดกับแฟนๆ มั๊ยคะ? 

 
บอมบ์ 

ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนนะครับที่ติดตามละครเรื่องแรกของบอมบ์ 
บอมบ์สัญญาว่าจะพัฒนาการแสดงให้ดีกว่าเดิมในเรื่องต่อไป 

อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ 
 

แอลนั่งดูอย่างยิ้มๆ และเกิดภาพในหัวขึ้นเป็นภาพที่เธอออกไปให้ก าลังใจบอมบ์ในงานอีเว้นท์งานหนึ่ง 
แต่แล้วผู้คนก็เริ่มมองเธอด้วยสายตารังเกียจและเริ่มซุบซิบกัน แอลหลุดออกจากความคิดทันที แล้ว
นั่งเฉยๆ ท่าทางเศร้าๆ 
 
ฉาก 8 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางวัน 
 แอลเปิดหน้าเฟซบุ๊ก เธอได้รับข้อความเชิญจากกรุ๊ปให้ร่วมสนุกกิจกรรมแฟนมี้ทติ้งที่ทาง
คลับจัดขึ้น โดยให้สมาชิกที่สนใจส่งชื่อเข้าร่วมสนุกและจะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมา 5 คน เพ่ือร่วมกิจกรรมกับ
บอมบ์ แอลลังเลอยู่นาน จนครึ่งชั่วโมงก่อนหมดเวลาแอดมินปล่อยคลิปบอมบ์ออกมา 
 

(คลิป) 
บอมบ์ 

สวัสดีครับทุกคน เราจะมีม้ีทติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟกันเร็วๆ นี้ 
ใครยังไม่ได้ส่งชื่อรีบส่งนะครับ 5 คนเท่านั้นที่จะได้เจอกับบอมบ์แบบใกล้ชิดสุดๆ 

แล้วเจอกันวันงานนะ ขอให้โชคดีครับ 
 
หลังจากแอลดูคลิปจบเธอตัดสินใจส่งชื่อไปร่วมสนุกในที่สุด  แอลปิดหน้าเฟซบุ๊กและกลับไปเขียน
นิยายต่อจนเผลอหลับไป เวลาผ่านไปแอลขยับตัวตื่นขึ้นตอนเช้าหน้าจอคอมพิวเตอร์  
แอลรีบเปิดดูประกาศจากทีมงานผู้ดูแลกรุ๊ป เธอตกใจมาที่เห็นชื่อล็อคอินของเธอเป็นหนึ่งในชื่อ 
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ผู้โชคดีที่ได้ไปมี้ทติ้งกับบอม แอลลุกขึ้นจากโต๊ะคอมพิวเตอร์เดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้า เอาชุดเก่งแสน
เชยของเธอออกมาวางและนั่งมองดูมัน  
 
ฉาก 9 คัทย่อย – แอลออกก าลังกายในห้องของตัวเอง 
 - แกว่งแขน 

- ซิทอัพ 
- วิ่งอยู่กับที่ 

แอลออกก าลังกายจนเหนื่อย เธอนั่งลงปลายเตียงและจับพุงที่ยื่นออกมาของตัวเอง 
 
ฉาก 10 ภายนอก / หน้าคอนโดของแอล / กลางวัน 
แอลเดินออกจากคอนโด แม่บ้านกล่าวทักทาย 
 

แม่บ้าน 
อ้าว ไม่เจอกันนาน ไปซื้อของเหรอคะ 

 
แอลไม่ตอบเหมือนเคย และรีบเดินออกไป แม่บ้านมองตาม 
 
ฉาก 11 ภายนอก / ตลาดคลองสาน / กลางวัน 
  

แอลเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดนัดอย่างเขินๆ เธอมองร้านไหนก็ต้องผิดหวังเพราะพอเจอแต่
เสื้อผ้าตัวเล็กๆ  ร้านที่ขายเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ก็ปิด แอลเดินกลับอย่างหมดหวัง 
 
ฉาก 12 ภายใน / สถานที่จัดงานมี้ทติ้ง / กลางวัน 
 
 แอลมาถึงที่จัดงานมี้ทติ้งเป็นคนสุดท้าย เธอรอจนทุกคนเข้าไปในงานแล้วถึงค่อยๆ เดินเข้า
ไปอย่างกล้าๆ กลัวๆ ผู้จัดการของบอมบ์เห็นแอลเดินเข้ามาจึงกล่าวทักทาย 
 

ผู้จัดการบอมบ์ 
อ้าว นี่น้องแอลใช่มั๊ยคะ มาๆ มานั่งก่อนนะคะ ทานข้าวมารึยัง 

เดี๋ยวรอแป็ปนึงนะคะ บอมบ์จะมาแล้ว 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แอลนั่งลงที่โต๊ะ ซึ่งมีผู้โชคดีอีก 2 คนซึ่งก็คือจูนและฟิลนั่งคอยอยู่แล้ว ผู้จัดการออกไปรับบอมบ์ที่หน้า
ร้าน ไม่นานบอมบ์ก็เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับผู้จัดการ บอมบ์ทักทายทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม  
 

ผู้จัดการบอมบ์ 
น้องๆ คะพ่ีบอมบ์มาแล้ว 

บอมบ์ 
สวัสดีครับ ดีใจมากเลยนะครับที่ได้เจอทุกคนในวันนี้ 

แล้วนี่ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย 
 

จูน 
ชื่อจูนค่ะ 

 
ฟิล 

ชื่อการ์ฟิลค่ะ 
 

แอล 
ชื่อแอลค่ะ 

 
บอมบ์ 

ชื่อน่ารักนะครับเนี่ย 
 
จูนเริ่มชวนบอมบ์คุย แอลไม่ได้ถามอะไร ได้แต่นั่งฟังด้วยความเขิน 
 

จูน 
ไปถ่าย Flying ที่ไต้หวันเป็นยังไงบ้างคะพี่ 

 
 

บอมบ์ 
ก็สนุกดีครับ หนาว แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับที่นั่นเยอะมากขนาดนี้ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฟิล 
จริงเหรอ นี่พี่ตาม IG ทุกวันเลยนะ ไม่ค่อยอัพอะไรเลยอ่ะ 

 
บอมบ์ 

พอดีช่วงนี้ยุ่งๆ อยู่อ่ะครับ ท างานด้วย 
 

ฟิล 
แล้วแฟนคลับที่โน่นเป็นยังไงบ้าง? 

 
บอมบ์ 

ก็น่ารักนะครับแต่ก็สู้แฟนคลับที่ไทยไม่ได้หรอก 
 

ฟิล 
จริงอ่ะ แหม เอาใจเลยนะ ลืมแฟนๆ ที่ไทยไปแล้วอ่ะสิ 

 
บอมบ์ 

จริงๆ ไม่ลืมหรอก วันนี้ตั้งใจเอาหมวกมาให้เลยนะ 
 

ผู้จัดการบอมบ์ 
ใบนี้พิเศษมากเลยนะใส่ที่ไต้หวันตลอดเลย เอาอย่างนี้แล้วกันมีมากัน 3 คน 

แต่ของพิเศษมีชิ้นเดียว งั้นเดี๋ยวเล่นเกมกัน ให้ทุกคนเขียน 3 ค าที่จะอธิบายความรู้สึกของแต่ละคนที่
มีต่อพ่ีบอมบ์แล้วเดี๋ยวจะให้บอมบ์เลือกว่าชอบอันไหนมากสุด 

 
ผู้จัดการบอมบ์แจกกระดาษแผ่นเล็กให้ทุกคนเขียน แอลนั่งคิดอยู่นานมากในที่สุดก็เขียนลงไปว่า “ดั่ง
แสงแรก” ทุกคนเขียนเสร็จส่งคืนให้บอมบ์อ่าน บอมบ์อ่านทีละแผ่นยิ้มๆ  
 

 
บอมบ์ 

บอมบ์ขอเลือก “ดังแสงแรก” ครับ ของใครเอ่ย 
 
แอลค่อยๆ ยกมือขึ้นมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผู้จัดการบอมบ์ 

“ดั่งแสงแรก” มีความหมายว่าอะไรคะน้องแอล 
 

แอล (ก้มหน้าก้มตาพูดแบบติดๆ ขัดๆ ) 
เอ่ออ ... เพราะ เพราะท้องฟ้าสีส้มตอนเช้า 

ท าให้นึกถึงตอนเจอพ่ีบอมบ์ครั้งแรกค่ะ 
ตอนนั้นรู้สึกว่าพี่บอมบ์ ... ดูเป็นคนอบอุ่นและ ... เป็นกันเองมากค่ะ 

 
จูน 

โหย ซึ้งอ่ะ 
 
ทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับแอล แอลรับหมวกจากบอมบ์แบบงงๆ ผู้จัดการบอมบ์มาเก็บภาพไว้ 
จากนั้นบอมบ์ถ่ายรูปคู่ทุกคนจนจบงาน 
 
ฉากที่ 13 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางวัน 

แอลแต่งตัวและสะพายกระเป๋าออกจากบ้านด้วยความมั่นใจ  
 
ฉาก 14 ภายนอก / หน้าคอนโดของแอล / กลางวัน 

แอลเดินออกมาจากคอนโด แอลเห็นแม่บ้านนั่งอยู่ เธอยิ้มให้และกล่าวทักทาย 
 

แอล 
สวัสดีค่ะ วันนี้อากาศดีนะพี่ 

 
แอลยิ้มแล้วเดินออกไป แม่บ้านมองตามยิม้ๆ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

BREAKDOWN : CUE 1 

สถานที่   หออิงอร       วันถ่ายท าท่ี 1 (16 พ.ย. 56) 

เวลาถ่ายท า   10.00-16.00 น.      ฉาก 1,2,3,11 

 

ตารางที่ 4-1 เบรคดาวน์ คิวถ่ายท าที่ 1 

 

 

 

Sc Time Location Description Cast / Wardrobes Set / Prop Camera Remark 
1 10:00-11:00 ห้องของแอล แอลนั่งเขียนนิยายอยู่หน้าคอม มีคน

มาเคาะประตู แอลระแวงไม่ยอมเปิด 
แอล / ชุดอยู่บ้าน  ขนมถุง / หูฟัง  

2 11:10-12:00 ห้องของแอล แอลฝันถึงเหตุการณ์ที่โดนล้อ แอล / ชุดนอน 1 ชุด หูฟัง  Day for Night 
พัก 12.00-13.30 

3 13.30-14.30 ห้องของแอล ของในห้องหมดแอลต้องออกไป 
ซื้อของ มีคนมาเคาะประตู แอลรอ 
จนเสียงเคาะเงียบค่อยออกจากห้อง 

แอล / ชุดอยู่บ้าน 1 ชุด +  
ชุดออกนอกบ้าน 2   ชุด  

กระเป๋า / หูฟัง  

9 14:40-16.00 ห้องของแอล ภาพแอลออกก าลังกายด้วยวิธีต่างๆ 
 

แอล / ชุดออกก าลังกาย  
2 ชุด 

ฟอกก้ีท าเหงื่อ  
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BREAKDOWN : CUE 2 

สถานที่   หออิงอร                                                  วันถ่ายท าท่ี 2 (18 พ.ย. 56) 

เวลาถ่ายท า   10.00-15.00 น.      ฉาก  6,7,8,13 

 

ตารางที่ 4-6 เบรคดาวน์ คิวถ่ายท าที่ 6 

 

 

Sc Time Location Description Cast / Wardrobes Set / Prop Camera 
Remark 

6 10:00-10:40 ห้องของแอล แอลหาข้อมูลบอมบ์ในเน็ต แอล / ชุดอยู่บ้าน  ขนมถุง / หูฟัง  
7 11:30-12:00 ห้องของแอล แอลกินข้าวแล้วดูคลิปบอมบ์ด้วย มโนว่าได้ออกไปข้าง

นอกแล้วโดนมองด้วยสายตาแปลกๆ แอลเศร้า 
แอล / ชุดอยู่บ้าน หูฟัง   

พัก 12.00-13.00 
8 13.00-14.30 ห้องของแอล มีข้อความส่งมาชวนแอลไปมี้ทติ้ง แอลลังเลและตัดสินใจ

ส่งชื่อไป นอนหลับตื่นมาอีกทีก็เห็นชื่อว่าได้ไปมี้ทต้ิง 
แอล / ชุดนอน 1 ชุด / 
ชุดที่ออกไปซื้อของ 2 ชุด 

หูฟัง  

13 14:30-15.00 ห้องของแอล แอลสะพายกระเป๋าเดินออกจากห้องอย่างมั่นใจ แอล / ชุดออกจากบ้าน
ลายทางสีแดง กางเกงยีนส์
ขา 5 ส่วน  

กระเป๋า  
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BREAKDOWN : CUE 3 

สถานที่   ตลาดคลองสาน  /  หน้าหออิงอร                                              วันถ่ายท าท่ี 3 (3 ม.ค. 57) 

เวลาถ่ายท า   10.00-12.00 น. / 13.00 – 14.30    ฉาก 11,4,10,14 

 

ตารางที่ 4-3 เบรคดาวน์ คิวถ่ายท าที่ 3 

Sc Time Location Description Cast / Wardrobes Set / Prop Camera 
Remark 

11 10:00-12:00 ตลาด 
คลองสาน 

แอลเดินเลือกซ้ือเสื้อผ้า แต่ก็มีแต่เสื้อตัวเล็กๆ ร้านที่ขาย
เสื้อไซส์ใหญ่ก็ปิด 

แอล / เสื้อเชิ้ตสีฟ้า กางเกง
ยีนส์  

กระเป๋า  

พัก 12.00-13.00 
4 13.10-13.30 หน้าหออิงอร                                              แอลเดินออกมาจากคอนโด แม่บ้านก าลังกวาดบ้านอยู่

หน้าคอนโดกล่าวทักทาย แอลไม่ทักรีบเดินออกมา  
แม่บ้านมองตามงงๆ 

แอล / เสื้อเชิ้ตสีฟ้า กางเกง
ยีนส์ 
แม่บ้าน / ชุดอยู่บ้าน 1 

กระเป๋า   

10 13.30-14.00 หน้าหออิงอร                                              แอลเดินออกจากคอนโด แม่บ้านกล่าวทักทาย แอลไม่
ตอบเหมือนเคย และรีบเดินออกไป แม่บ้านมองตาม 

แอล / เสื้อเชิ้ตสีฟ้า กางเกง
ยีนส์ แม่บ้าน/ชุดอยู่บ้าน 2 

กระเป๋า  

14 14.00-14.30 หน้าหออิงอร                                              แอลเดินออกมาจากคอนโด แม่บ้ านก าลั งนั่ ง อ่าน
หนังสือพิมพ์อยู่  แอลกล่าวทักแล้วยิ้มแล้วเดินออกไป 
แม่บ้านมองตามยิ้มๆ 

แอล / เสื้อเชิ้ตสีฟ้า กางเกง
ยีนส์ แม่บ้าน/ ชุดอยู่บ้าน 3 

กระเป๋า  
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BREAKDOWN : CUE 4 

สถานที่   ร้านคอฟฟ่ีโมเดล       วันถ่ายท าท่ี  (9 ม.ค. 57) 

เวลาถ่ายท า   13.00-16.00 น.       ฉาก 12 

 

ตารางที่ 4-4  เบรคดาวน์ คิวถ่ายท าท่ี 4 

Sc Time Location Description Cast / Wardrobes Set / Prop Camera 
Remark 

12 13:00-16:00 ร้านคอฟฟ่ี
โมเดล 

แอลออกมาม้ีทติ้งกับผู้โชคดีอีก 2 คน แอลเล่นเกมในงาน
ได้ของที่ระรึกจากบอมบ์เป็นหมวก  

แอล / เสื้อเชิ้ตลายทางสีขาว
แดง กางเกงยีนส์พับขา 
บอมบ์ / ชุดสูทล าลอง 
เอ็กตร้า 3 คน 

กระเป๋า / 
หมวกของ
บอมบ์ 
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การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Ex-it Exit มีนักแสดงหลักจ านวน 2 คน นั้นคือ แอลและบอมบ์ 

  1. แอล  
   นางสาวพรศรินท์ รัตนพจนารถ (วิตตี้) อายุ 21 ปี 
 

 
ภาพ 4-1 นักแสดงบทแอล 
 

แอล เกิดวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2533 อายุ 23 ปี อาชีพ นักเขียนนิยายแฟนตาซี 
บุคลิกและนิสัย : สาวรูปร่างอวบ แต่งตัวเชยๆ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะปมในอดีตที่

ถูกล้อเลียนเรื่องรูปร่าง ท าให้กลายเป็นคนเก็บตัว ไม่ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบออกจากบ้าน มีเพ่ือนน้อย 
คิดว่าไม่มีใครที่จริงใจ หวาดระแวงคนท่ีเข้ามาท าความรู้จักหรือตีสนิทด้วย 

ความสนใจ : อ่านหนังสือ ฟังเพลง ท่องอินเทอร์เน็ต   
ฐานะทางบ้าน : ปานกลาง 
พ้ืนหลังตัวละคร : แอลอาศัยอยู่กับยายเพราะพ่อและแม่ของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก 

มรดกของพ่อและแม่ของแอลมีมากพอที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องดิ้นรนมากนัก ยายของแอลท าขนมขาย
เลี้ยงแอลอีกแรงหนึ่ง เมื่อแอลเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ไม่นานยายก็เสียชีวิต เธอจึงขายบ้านแล้วย้าย
มาอยู่คอนโด 

เหตุผลในการเลือก : เนื่องจากเรื่องราวที่น ามาเล่าน ามาจากชีวิตจริงของผู้จัดท า การแสดง
เองท าให้สามารถถ่ายถอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครออกมาได้ดีที่สุด  
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2. บอมบ์  
   นายณัฐสิทธิ์ คมข า (นัท) อายุ 23 ปี 
 

 
ภาพ 4-2 นักแสดงบทบอมบ์ 
 

บอมบ์ เกิดวันที่ 3 เมษายน 2531 อายุ 25 ปี อาชีพ นักแสดง 
บุคลิกและนิสัย : นักแสดงหนุ่มหน้าตาดูดี มีเสน่ห์ที่รอยยิ้ม เพ่ิงเข้าวงการมาได้ไม่นานและ

โด่งดังจากการเล่นละครหลังข่าว  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่ถือตัว เป็นกันเองกับแฟนคลับ 
ความสนใจ : การแสดง ดนตรี งานในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง  
ฐานะทางบ้าน : ปานกลาง 
พ้ืนหลังตัวละคร : บอมบ์เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น  มีพ่ีน้อง 3 คน บอมบ์เป็นคนกลาง 

เรียนจบจากคณะศิลปะศาสตร์  กล้าแสดงออกตั้งแต่ยังเด็ก เริ่มเข้าวงการมาด้วยการเป็นนายแบบ 
เหตุผลในการเลือก : นัทมีบุคลิกที่ดูเป็นกันเอง เข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย  สามารถแสดงเป็น

บอมบ์ซึ่งเป็นศิลปินดาราได้ 
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สถานที่ถ่ายท า (Location) 
 จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ Ex-it Exit เกือบทั้งเรื่องเล่าถึงการใช้ชีวิต
ในคอนโดของแอล จนมาถึงจุดเปลี่ยนของเรื่องที่แอลได้รับเลือกให้ไปมี้ทติ้งกับบอมบ์ท าให้แอลต้อง
ออกไปจากบ้าน 

2.1 คอนโดของแอล – หออิงอร คลองสาน 
หออิงอรมีขนาดห้องที่พอเหมาะในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียว เฟอร์นิเจอร์ในห้องมีโทนสีน้ าตาล

ซึ่งตรงกับโทนสีของหนังที่ต้องการ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยจึงง่ายต่อการขนย้ายอุปกรณ์การถ่ายท า และ
สะดวกในการขอใช้สถานที่เพราะห้องที่ใช้ถ่ายท าเป็นห้องของเพ่ือนผู้จัดท า  

นอกจากนี้ยังใช้สถานที่ด้านหน้าของหออิงอรในการถ่ายท าฉากที่แอลเดินออกจากหอ 
อีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 4-3 หออิงอร 

 
2.2 คลองสานพลาซ่า  
คลองสานพลาซ่าเป็นตลาดนัดขายเสื้อผ้า อาหาร และของใช้ทั่วไป เป็นสถานที่จับจ่ายซื้อ

ของที่คนทุกระดับสามารถจับต้องได้  
 

 
ภาพที่ 4-4 คลองสานพลาซ่า 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3 ร้าน Coffee Model สะพานควาย 
ร้าน Coffee Model เป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศน่านั่ง มีมุมในการถ่ายท าที่หลากหลาย มี

ทั้งหน้าร้านที่มีเคาท์เตอร์สั่งอาหารและเครื่องดื่มเป็นห้องแอร์ปรับอากาศและบรรยากาศในสวนด้าน
นอก โดยในภาพยนตร์เรื่อง Ex-it Exit ผู้จัดท าเลือกใช้บริเวณหน้าร้านในการถ่ายท าฉากมี้ทติ้ง ใน
ส่วนของสวนด้านนอกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายภาพนิ่งของบอมบ์ที่ใช้เป็นของประกอบฉากในเรื่อง 

 

 
ภาพที่ 4-5 ร้าน Coffee Model สะพานควาย 
 
 
อุปกรณ์ประกอบฉาก 

3.1 แว่นตา 
แอลเป็นคนใช้สายตามากเพราะต้องท างานกับคอมพิวเตอร์ตลอดเธอจึงต้องใส่แว่นลดแสง

สะท้อนเพื่อป้องกันตาของเธอและใส่จนเกิดความเคยชิน แว่นยังเป็นสิ่งที่เสริมบุคลิกให้แอลดูเป็นเด็ก
เรียนและดูเป็นคนเรียบร้อยอีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 4-6 แว่นตา 
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3.2 หูฟัง 
หูฟังเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวแอลตลอด เป็นสิ่งที่ผู้จัดท าตั้งใจให้สื่อถึงการปิดกั้นตัวเองของแอล

เพราะเม่ือไหร่ที่เธอรู้สึกว่าไม่สบายใจ เธอจะหยิบหูฟังข้ึนมาครอบที่หูทุกครั้ง  
 

 
ภาพที่ 4-7 หูฟัง 

 
 
3.3 กระปุกลูกอม 
แอลชอบทานขนมและลูกอมมาก โดยในภาพยนตร์จะเห็นแอลหยิบกระปุกลูกอมวางอยู่โต๊ะ

คอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยลูกอมหลากรส  
 

 
ภาพที่ 4-8 กระปุกลูกอม 
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3.4 กระเป๋าเป้ของแอล  
กระเป๋าเป้สีฟ้าที่แอลมักจะสะพายไปไหนข้างนอกเสมอ เลือกสีฟ้าเพราะสีฟ้าเป็นสีโทนเย็น 

ไม่โดดเด่น สะดุดตา เนื่องจากแอลเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่อยากเป็นเป้าสายตาใครเวลาออกไป
ข้างนอก 

 

 
ภาพที่ 4-9 กระเป๋าเป้ของแอล 

 
 
3.5 หมวกท่ีบอมบ์เอามาให้ 
หมวกลายทหารสีเขียวของบอมบ์เป็นของขวัญในงานมี้ทติ้งท่ีแอลได้มาด้วยความโชคดี  
 

 
ภาพที่ 4-10 หมวกท่ีบอมบ์เอามาให้ 
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3.6 หนังสือนิยายแฟนตาซี / โปสเตอร์หนังแฟนตาซี 
ในภาพยนตร์แอลเป็นคนชอบอ่านหนังสือและชอบเขียน บวกกับลักษณะนิสัยที่ปิดกั้นตัวเอง

จากสังคมเพราะมองว่าทุกคนไม่จริงใจกับเธอ แอลจึงชอบอยู่ในโลกสมมุติในหนังสือมากกว่าการ
เผชิญหน้ากับความเป็นจริง 

 

 
ภาพที่ 4-11 หนังสือนิยายแฟนตาซี / โปสเตอร์หนังแฟนตาซี 

 
 
3.7 ขวดน้ าเปล่า / ห่อมาม่าท่ีเหลืออยู่ซองเดียว 
แอลใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดของเธอตลอด และพยายามออกไปข้างนอกเท่าที่จ าเป็น ท าให้เธอ

ต้องซื้อของติดห้องไว้ในบริมาณมาก แต่ก็มีเหตุให้แอลต้องออกไปข้างนอกจนได้ เพราะของที่เธอซื้อไว้
หมดลง 

 

 
ภาพที่ 4-12 ขวดน้ าเปล่า / ห่อมาม่าท่ีเหลืออยู่ซองเดียว 
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3.8 โพสอิท  
โพสอิทที่เขียนพล็อตนิยาย ชื่อตัวละคร ฯลฯ ของแอล พอแอลนึกอะไรดีๆ เธอก็จะเขียน

แปะไว้เตือนความทรงจ า และเอาไว้ใช้ในการเขียนนิยายแฟนตาซีซึ่งเป็นอาชีพของเธอ 
 

 
ภาพที่ 4-13 โพสอทิ 

 
 

เครื่องแต่งกายนักแสดง 
4.1 แอล ชุดที่แอลใส่ในเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นที่ใส่อยู่บ้าน และมี

เสื้อผ้าที่ใส่ออกจากบ้านอยู่ไม่ก่ีชุด เป็นเสื้อเชิ้ตสีเอิร์ธโทนกับกางเกงยีนส์สีซีดทรงกระบอกดูเชยๆ 
 

 

 
 
ภาพที่ 4-14 เครื่องแต่งกายของแอล 
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 4.2 บอมบ์ บอมบ์มีนิสัยสบายๆ ง่ายๆ เป็นกันเอง และงานมี้ทติ้งในภาพยนตร์เป็นงานเล็กๆ 
เสื้อผ้าที่ใส่บอมบ์ใส่จึงเป็นเสื้อเชิ้ต กางเกงยีนส์ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ดูสบายๆ ไม่เป็นทางการมากนัก 
 

 
 
 ภาพที่ 4-15  เครื่องแต่งกายของบอมบ ์
 
 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง



 

บทที่  5 
การผลิตชิ้นงาน 

 
 จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด และน ามาเขียนบทภาพยนตร์ เมื่อผ่านกระบวนการ 
ก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว จะน ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง 
Ex-it Exit ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉาก และความหมายดังต่อไปนี้ 
 
ฉากที ่1 ภายใน / ห้องของแอล (คอนโด) / กลางวัน  
 แอลสาวร่างท้วมนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในห้องของเธอ  ม่านปิดสนิท บนโต๊ะคอมพิวเตอร์มี
ขนมท่ีเธอชอบวางอยู่พร้อมกับน้ าอัดลม สายตาแอลจับจ้องไปที่จอคอมพิวเตอร์ที่มีโพสอิทแปะอยู่เต็ม
ไปหมดและรัวนิ้วพิมพ์นิยายผลงานเรื่องใหม่ของเธอลงบนคีย์บอร์ดเรื่อยๆ หูฟังที่เสียบอยู่ที่หูเล่นเพลง
ของนักร้องคนโปรดของเธอ เสียงรัวคีย์บอร์ดหยุดลงเมื่อมีเสียงเคาะประตูห้องทะลุลอดหูฟังเข้ามา 
แอลมองไปที่ประตูห้องอย่างหวาดระแวง เสียงเคาะเงียบหายไปสักพักและดังขึ้นอีก แอลนั่งมองประตู
ไม่ยอมลุกข้ึนไปเปิดจนเสียงเคาะนั้นดังขึ้นเป็นรอบที่สี่และเงียบไป แอลค่อยๆ ลุกขึ้นเดินไปเปิดประตู
ช้าๆ เธอแง้มประตูมองออกไปไม่มีใครอยู่หลังประตูห้องแล้ว  
 ฉากแรกของเรื่องเป็นการท าให้เห็นว่าแอลเป็นคนอย่างไรจากการเล่าผ่านห้องที่อยู่ในห้อง
ของแอล ซึ่งโปสแตอร์เกมส์/หนังแฟนตาซี หนังสือนิยายแนวแฟนตาซี และโพสอิทที่แปะอยู่เต็มหลัง
กระจกคอมพิวเตอร์ ท าให้เห็นว่าแอลเป็นคนที่อยู่กับความเพ้อฝัน ปิดกั้นตัวเองจากโลกความเป็นจริง
ที่เธอโดนท าร้าย จนไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีก  

ส่วนท่าทางที่แอลแสดงออกตอนมีคนมาเคาะประตูคืออาการตกใจและแปลกใจ ไม่ยอมลุก
ไปเปิด ท าให้เห็นว่าแอลเป็นคนขี้ระแวง ตกใจง่าย ไม่ไว้ใจคนอ่ืน 

 

 
ภาพ 5-1 ฉากท่ี 1 
ฉากที่ 2 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางคืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แอลนอนหอบหายใจมีเสียงคนล้อเลียนดังขึ้นหลายเสียง เสียงเหล่านั้นล้อเลียนเรื่องรูปร่าง
ของเธอ แอลเหงื่อท่วม นอนกระสับกระส่ายหนักขึ้นเรื่อยๆ จนลืมตาตื่นขึ้นในที่สุด แอลลุกขึ้นนั่งแล้ว
ควานหาหูฟังที่วางอยู่ใกล้ๆ มาใส่ แล้วล้มตัวลงนอน 
 ฉากที่ 2 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่แอลปิดกั้นตัวเอง ซึ่งก็คือการถูกล้อเลียนเรื่องรูปร่างมา
ตั้งแต่เด็ก ซึ่งมันยังเป็นฝันร้ายที่ตามมาหลอกหลอนเธอจนถึงทุกวันนี้ โดยมีการใช้เทคนิคในการตัดต่อ
ในการท าให้ภาพดูฟุ้งๆ เบลอๆ เหมือนแอลก าลังฝันอยู่ 
 

 
ภาพ 5-2 ฉากท่ี 2 
 
ฉากที่ 3 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางวัน 
 แอลตรวจดูของใช้ที่จ าเป็นในห้องว่าขาดเหลืออะไรบ้าง และพบว่าเธอต้องออกไปซื้อของ
แล้ว แอลเปิดตู้เสื้อผ้า หยิบชุดเก่งเชยๆ ของเธอ 2 ชุดที่พอจะใส่ออกข้างนอกได้ออกมา เธอเลือกอยู่
นานในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกชุดที่ดูดีกว่า ขณะที่แอลก าลังจะจับลูกบิดประตูออกจากห้อง เสียงห้อง
ข้างๆ เปิดประตูลอดเข้ามา เธอถอยออกจากหน้าประตูทันที แอลรอจนไม่ได้ยินเสียงอะไรจากข้าง
นอกแล้วถึงเดินไปเปิดประตูแล้วออกไป 
 ฉากที่ 3 เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เพราะการออกจากห้องครั้งนี้ของแอลท าให้แอล
ได้พบกับบอมบ์ คนที่ท าให้ชีวิตแอลค่อยๆ เปลี่ยนไป แต่ยังมีการแสดงให้เห็นว่าแอลยังลังเลในการ
ออกจากบ้านครั้งนี้และหวาดระแวงจากการที่แอลรอให้เสียงด้านนอกประตูหายไปก่อนจะออกจาก
ห้อง 
 

   ส
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ภาพ 5-3 ฉากที่ 3 
 
ฉากที ่4 ภายนอก / หน้าคอนโดของแอล / กลางวัน 

 แอลเดินออกมาจากคอนโด แม่บ้านของคอนโดกล่าวทักทายเธอด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แอล
ไม่ได้ทักเขากลับไป เธอก้มหัวให้เขานิดนึงก่อนจะรีบเดินออกมา  แม่บ้านมองตามงงๆ 

 การพบกันของแม่บ้านและแอลจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการค่อยๆ เปิดใจยอมรับผู้อ่ืนของ
แอล โดยจะเห็นในฉากต่อไป  
 

 
ภาพ 5-4 ฉากที่ 4 
 

ฉากที่ 5 ภายนอก / ซอยข้างคอนโดแอล / กลางวัน (เย็น) 
 แอลเดินกลับคอนโด พอเดินใกล้ถึงคอนโดมีผู้หญิง 2 คนคุยกันแล้ววิ่งไปทางผู้ชายคนหนึ่งที่
ก าลังจะเดินขึ้นรถของเขา แอลจับใจความได้ว่าผู้ชายคนนั้นชื่อบอมบ์ แอลหยุดเดินมองดูอยู่ห่างๆ 
ด้วยความสงสัย 2 สาววิ่งเข้าไปแล้วขอถ่ายรูป บอมบ์ยอมให้ถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง แอลยืนมองอยู่
ห่างๆ ด้วยความประทับใจ 
 ฉากนี้เป็นฉากที่ท าให้แอลเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่มองแต่รูปลักษณ์ภายนอก โดยเห็นจากการที่
บอมบ์ซึ่งเป็นศิลปินไม่ถือตัว เป็นกันเองกับแฟนคลับ ท าให้แอลประทับใจและติดตามผลงานของ
บอมบ์   
 

   ส
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ภาพ 5-5 ฉากที่ 5 
 
ฉาก 6 คัทย่อย – แอลหาข้อมูลบอมบ์ 
 ภาพแอลนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หาข้อมูลเกี่ยวกับบอมบ์จากอินเทอร์เน็ต แอลเจอกรุ๊ปของ
แฟนคลับบอมบ์ในเฟซบุ๊ก เธอตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม และเข้าไปแนะน าตัวกับเพ่ือนๆ ในกรุ๊ป  

จากการเจอกับบอมบ์ในฉากที่แล้ว แอลก็เริ่มเปิดตัวเองมากขึ้นด้วยการเข้าร่วมกลุ่มแฟน
คลับ 

การถ่ายท าจะใช้การถ่ายแคปเจอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ได้หน้าตาของกรุ๊ปแฟนคลับ
บอมบ์ที่สมจริง 

 

 
ภาพ 5-6 ฉากที่ 6 

 
 
ฉากที่ 7 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางคืน 
 แอลนั่งทานขนมและเปิดคลิปที่บอมบ์ให้สัมภาษณ์ แอลนั่งดูอย่างยิ้มๆ และเกิดภาพในหัว
ขึ้นเป็นภาพที่เธอออกไปให้ก าลังใจบอมบ์ในงานอีเว้นท์งานหนึ่ง แต่แล้วผู้คนก็เริ่มมองเธอด้วยสายตา
รังเกียจและเริ่มซุบซิบกัน แอลหลุดออกจากความคิดทันที แล้วนั่งเฉยๆ ท่าทางเศร้าๆ 
 ฉากนี้ถึงแม้แอลจะเปิดตัวเองมากขึ้นแล้ว แต่ยังคงมีบาดแผลในใจตามมาหลอกหลอนเธอ 
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โดยมีการตัดต่อโดยการใช้ฟุตเทจที่แสดงภาพแทนสายตาของแอลที่มองเห็นคนอ่ืนมองเธอย่างรังเกียจ 
ซึ่งใส่แทรกเข้าไปให้เห็นเป็นเวลาสั้นๆ เหมือนความคิดที่อยู่ดีๆ ก็โผล่ขึ้นมาในสมอง 
 

 
ภาพ 5-7 ฉากที่ 7 
 
ฉากที่ 8 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางวัน 
 แอลเปิดหน้าเฟซบุ๊ก เธอได้รับข้อความเชิญจากกรุ๊ปให้ร่วมสนุกกิจกรรมแฟนมี้ทติ้งที่ทาง
คลับจัดขึ้น โดยให้สมาชิกที่สนใจส่งชื่อเข้าร่วมสนุกและจะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมา 5 คน เพ่ือร่วมกิจกรรมกับ
บอมบ์ แอลลังเลอยู่นาน จนครึ่งชั่วโมงก่อนหมดเวลาแอดมินปล่อยคลิปบอมบ์ออกมา หลังจากแอลดู
คลิปจบเธอตัดสินใจส่งชื่อไปร่วมสนุกในที่สุด แอลปิดหน้าเฟซบุ๊กและกลับไปเขียนนิยายต่อจนเผลอ
หลับไป เวลาผ่านไปแอลขยับตัวตื่นขึ้นตอนเช้าหน้าจอคอมพิวเตอร์  เธอเข้ากรุ๊ปแฟนเฟจบอมบ์และ
ตกใจมากที่เห็นชื่อล็อคอินของเธอเป็นหนึ่งในชื่อผู้โชคดีที่ได้ไปมี้ทติ้งกับบอมบ์ แอลลุกขึ้นจากโต๊ะ
คอมพิวเตอร์เดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้า เอาชุดเก่งแสนเชยของเธอออกมาวางและนั่งมองดูมัน  
 ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนไปของทัศนคติของแอลที่เห็นได้ชัดเจนเป็นครั้งแรก โดยการ
กล้าตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมี้ทติ้งท้ังๆ ที่เธอไม่ชอบการเข้าสังคม แต่เธอก็ต้องมาคิดหนักในการ
เลือกเสื้อผ้าที่จะไปมี้ทติ้งอยู่ดี 
 

 
ภาพ 5-8 ฉากที่ 8 
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ฉากที่ 9 คัทย่อย – แอลออกก าลังกายในห้องของตัวเอง 
 ภาพแอลออกก าลังกายด้วยวิธีต่างๆ จนเหนื่อย เธอนั่งลงที่เตียงและจับพุงที่ยื่นออกมา 
ของตัวเองด้วยความหมดหวัง 
 การไปมี้ทติ้งครั้งนี้เป็นการไปพบกับคนที่เธอไม่รู้จักเป็นครั้งแรก ท าให้แอลพยายามปรับปรุง
ให้ตนเองดูดีกว่าเดิมด้วยการออก าลังกาย เพ่ือให้บอมบ์และแฟนคลับคนอ่ืนในมี้ทติ้งยอมรับเธอ และ
ไม่มองเธอว่าเป็นคนน่าเกลียด  
 

 
ภาพ 5-9 ฉากที่ 9 
  
ฉากที่ 10 ภายนอก / หน้าคอนโดของแอล / กลางวัน 

แอลเดินออกจากคอนโด แม่บ้านกล่าวทักทาย แอลไม่ตอบเหมือนเคย และรีบเดินออกไป 
แม่บ้านมองตาม 
 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าแอลยังคงไม่กล้าที่จะพูดคุยกับคนอ่ืนได้อย่างปกติ  
 

 
ภาพ 5-10 ฉากที่ 10 
 
ฉากที่ 11 ภายนอก / ตลาดนัด / กลางวัน 
 แอลเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดนัดอย่างเขินๆ เธอมองร้านไหนก็ต้องผิดหวังเพราะพอเจอแต่
เสื้อผ้าตัวเล็กๆ  ร้านที่ขายเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ก็ปิด แอลเดินกลับอย่างหมดหวัง 
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 การที่แอลพยายามเปลี่ยนตัวเองโดยการออกก าลังกายแล้วไม่ส าเร็จท าให้ต้องหาทางเลือก
ใหม่ ซึ่งก็คือการเลือกซื้อเสื้อผ้า แต่สุดท้ายแอลก็ไม่ได้ชุดที่ต้องการ เธอจึงสวมเสื้อที่เธอมีอยู่และ
พยายามปรับเปลี่ยนชุดด้วยการพับขากางเกงและพับแขนเสื้อเพ่ือให้ดูทันสมัยมากขึ้น 
 

 
ภาพ 5-11 ฉากที่ 11 
 
ฉากที ่12 ภายใน / สถานที่จัดงานมี้ทติ้ง / กลางวัน 
 แอลมาถึงที่จัดงานมี้ทติ้งเป็นคนสุดท้าย เธอรอจนทุกคนเข้าไปในงานแล้วถึงค่อยๆ เดินเข้า
ไปอย่างกล้าๆ กลัวๆ ผู้จัดการของบอมบ์เห็นแอลเดินเข้ามาจึงกล่าวทักทายและชวนให้นั่งที่โต๊ะ ซึ่งมีผู้
โชคดีอีก 2 คนซึ่งก็คือจูนและฟิลนั่งคอยอยู่แล้ว แล้วออกไปรับบอมบ์ที่หน้าร้าน จูนกับฟิลชวนแอล 
คุยอย่างเป็นกันเอง ไม่นานบอมบ์ก็เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับผู้จัดการ บอมบ์ทักทายทุกคนด้วย
ใบหน้ายิ้มแย้ม ผู้จัดการของบอมบ์เริ่มเปิดบทสนทนาด้วยการให้ทุกคนแนะน าตัว จนมาถึงแอล แอล
แนะน าตัวเอง บอมบ์ยิ้มๆ หลังจากนั้นบอมบ์พูดคุยกับจูนและฟิลอย่างสนุกสนาน แอลไม่ได้ถามอะไร 
ได้แต่นั่งฟังด้วยความเขิน เวลาผ่านไปสักพักผู้จัดการของบอมบ์ก็พูดขึ้นว่าวันนี้บอมบ์มีของขวัญพิเศษ
มาฝากแฟนคลับซึ่งก็คือหมวกที่บอมบ์ชอบใส่ โดยจะให้เล่นเกม กติกาคือให้ทุกคนเขียน 3 ค าที่จะ
อธิบายความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อบอมบ์แล้วให้บอมบ์เลือกว่าชอบอันไหนมากสุด ผู้จัดการบอมบ์
แจกกระดาษแผ่นเล็กให้ทุกคนเขียน แอลนั่งคิดอยู่นานมากในท่ีสุดก็เขียนลงไปว่า “ดั่งแสงแรก”  
ทุกคนเขียนเสร็จส่งคืนให้บอมบ์อ่าน บอมบ์อ่านทีละแผ่นยิ้มๆ บอมบ์อ่านจบและตัดสินใจเลือกของ
แอล ทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับแอล แอลเดินไปรับหมวกจากบอมบ์แบบงงๆ ผู้จัดการบอมบ์
มาเก็บภาพไว้ จากนั้นบอมบ์ถ่ายรูปคู่ทุกคนจนจบงาน 
 เป็นฉากที่ส าคัญของเรื่อง ฉากมี้ทติ้งเป็นฉากที่แอลออกมาเผชิญกับโลกภายนอก และคนที่
ไม่รู้จักกันเป็นครั้งแรก ซึ่งบอมบ์และทุกคนที่มามี้ทติ้งท าให้แอลเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเธอในแง่
ร้าย ซึ่งเป็นจุดท าให้แอลค่อยๆ เปลี่ยนทัศนคติของตนเองในที่สุด 

โดยการถ่ายท าจะถ่ายท าด้วยการรับที่หน้าของแอลขณะที่คนอ่ืนก าลังพูดคุยกันอยู่ เพ่ือดู
ปฏิกิริยาของแอลว่าเธอรู้สึกอย่างไร  
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ภาพ 5-12 ฉากที่ 12 
 
ฉาก 13 ภายใน / คอนโดของแอล / กลางวัน 

แอลแต่งตัวและสะพายกระเป๋าออกจากบ้านด้วยความมั่นใจ  
หลังจากท่ีแอลได้เจอกับบอมบ์และแฟนคลับคนอื่นแล้ว ท าให้เธอเปลี่ยนความคิดในการมอง

คนอ่ืนใหม่ และมีความกล้าที่จะออกไปสู่โลกภายนอกมากขึ้น ท าให้ในฉากนี้จะเห็นได้ว่าแอลไม่มีท่าที
ลังเลในการจับลูกปิดประตูเพ่ือเปิดออกไปเลย 
 

 
ภาพ 5-13 ฉากที่ 13 
 
ฉาก 14 ภายนอก / หน้าคอนโดของแอล / กลางวัน 

แอลเดินออกมาจากคอนโด แอลเห็นแม่บ้านก าลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ เธอกล่าวทักทาย 
แล้วยิ้มแล้วเดินออกไป แม่บ้านมองตามยิ้มๆ 
 ฉากนี้ท าให้เห็นว่าแอลเปลี่ยนทัศนคติของตนเองที่มองคนอ่ืนในแง่ร้ายแล้ว โดยกล้าที่จะยิ้ม
และทักทายคนอ่ืนก่อน ใช้การถ่ายภาพแบบถ่ายยาว ไม่คัทกล้อง 
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ภาพ 5-14 ฉากที่ 14 
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บทที่  6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาข้อมูลและสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Ex-it Exit ซึ่งน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

อาการฮิคิโคโมริและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งท าให้ชีวิตของตัวละครหลักเปลี่ยนไป  โดยน ามาจาก
ชีวิตช่วงหนึ่งของผู้จัดท า และการศึกษาทฤษฏีภาพยนตร์ แล้วน ามาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์สั้นทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production), 
ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) และ ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-Production)  

จากการศึกษาผู้จัดท าได้เรียนรู้กับการผลิตภาพยนตร์ต้ังแต่การเตรียมงานก่อนการถ่ายท า 
และการท างานหลังการถ่ายท า จากการเรียนรู้ทั้งหมดท าให้ผู้จัดท าเข้าใจกระบวนการการผลิตภาพยนตร์
มากขึ้น และได้ประสบการณ์ท่ีดีในการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญท่ีค้นพบจากการ 
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 
เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดสูง และเป็นขั้นตอนที่ส าคัญกว่าทุกๆขั้นตอน เพราะ

หากมีการเตรียมการในขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ไว้อย่างสมบูรณ์ และเตรียมแผนส ารองเพ่ือ
รองรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไว้ การท างานในขั้นตอนต่อไปก็จะราบรื่นและลดมีปัญหา
ตามมาในภายหลังลงได้ ผู้จัดท าจึงต้องทุ่มเทเวลาให้กับขั้นตอนนี้อย่างมากเพ่ือที่จะเตรียมความพร้อม
ให้งานมีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หรือมีปัญหาในขั้นตอนต่อไปให้น้อยที่สุด 

2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
เนื่องจากเป็นการท างานกับทั้งทีมงานและนักแสดง การท างานในขั้นตอนนี้จึง

จ าเป็นต้องมีความพร้อม ทั้งเรื่องการบริหารเวลาในการถ่ายที่ต้องท าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
รวมถึงการบริหารงบประมาณที่ก าหนดไว้  

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ เป็นการน าสิ่งท่ีได้ออกไป

ถ่ายท ามาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน ใส่เทคนิคพิเศษต่างๆ และใส่เสียงซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมสร้างอารมณ์ให้
ภาพยนตร์ และน าภาพยนตร์ออกฉาย ผู้จัดท าจึงต้องใช้ระยะเวลาในการท างานมาก เพราะต้องท าการ
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ตรวจสอบทุกๆ รายละเอียดของภาพยนตร์ก่อนน าออกฉาย เพื่อให้ได้ภาพยนตร์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดตามท่ีได้
วางแผนไว้ต้ังแต่ขั้นตอนแรก 
 
ข้อจ ากัดและปัญหา  

1. ทีมงานมีไม่มีเพียงพอ และมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน ท าให้เริ่มการถ่ายท าได้ช้า 
2. หานักแสดงที่มาสวมบทบาทได้ช้า นักแสดงมีปัญหาเรื่องเวลาท าให้ไม่สามารถมาเข้าฉาก
ถ่ายท าได้ จึงต้องเปลี่ยนนักแสดงใหม่ 
3. ถ่ายท าบางฉากมาแล้วใช้ไม่ได้ ท าให้ต้องเสียเวลาไปถ่ายฉากเดิมซ้ าอีก 
4. อุปกรณ์ถ่ายท าบางชิ้นมีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ไฟ, ไมค์บูม 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการลงคิวของทีมงานแต่ละคนและนัดแนะกันให้ดีกว่านี้ 
2. เพ่ือให้การท างานสามารถด าเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้ ควรเตรียมนักแสดงส ารอง 
เอาไว้ด้วย 
3. ควรวางแผนการถ่ายท าและเตรียมคิดวิธีการแก้ไขปัญหาให้ดีกว่านี้  
4. หลังจากท าการยืมอุปกรณ์มาแล้ว ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนน ามาใช้งาน ถ้าพบปัญหา
การเสียหายหรือช ารุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที  
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