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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการใช้ภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจและศึกษาสไตล์ในการน�ำ
เสนอของผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจโดยวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ผู้วิจัยเลือก
ศึกษาภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในไทย จ�ำนวน 10 เรื่อง
ได้แก่ The Blair Witch Project (1999), [Rec.] (2007), Chronicle (2012), Cloverfield (2008), Project
X (2012), Hardcore Henry (2015), Paranormal Activity (2007), Quarantine (2008), Into the Storm
(2014) และ Unfriended (2014) ซึง่ ภาพยนตร์แนวฟาวด์ฟตุ เทจนี้ มีการผสมผสานระหว่างภาพยนตร์สจั นิยม
และภาพยนตร์สัจนิยมใหม่ ภาพยนตร์สัจนิยมเป็นภาพยนตร์ที่ยึดหลักการน�ำเสนอความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
และภาพยนตร์สัจนิยมใหม่เป็นภาพยนตร์ที่มีการดัดแปลงน้อยที่สุดและเน้นน�ำเสนอประเด็นสังคมของกลุ่ม
ชนชั้นล่าง ผลการศึกษาพบว่า 1. ภาพยนตร์แนวฟาวด์ฟุตเทจ (Found-Footage) มีการใช้ขนาดภาพ มุม
กล้อง มุมมองภาพ การเคลื่อนไหวกล้อง แสงและเงา สี เสียง และการตัดต่อตามหลักของภาษาภาพยนตร์
2. สไตล์ในการน�ำเสนอของผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวฟาวด์ฟุตเทจ (Found-Footage) มีการน�ำเสนอสไตล์
ของภาพยนตร์ในรูปแบบภาพยนตร์แนวสัจนิยมและภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ แต่เนือ้ หาของภาพยนตร์แนว
ฟาวด์ ฟุตเทจไม่สอดคล้องกับสไตล์ที่ใช้ในการน�ำเสนอ เนื่องจากภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจไม่ได้น�ำเสนอ
ประเด็นทางสังคมหรือคุณค่าของมนุษย์
ค�ำส�ำคัญ : ภาษาภาพยนตร์, ภาพยนตร์แนวฟาวด์ฟุตเทจ
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Abstract
The objectives of this research are to study the film language and the style of film director’s
presentation in found-footage Films. Realism theory and Neo-Realism are used as theoretical
framework of this study. Ten films are selected for being analyzed. The ten films are The Blair Witch
Project (1999), [Rec.] (2007), Chronicle (2012), Cloverfield (2008), Project X (2012), Hardcore
Henry (2015), Paranormal Activity (2007), Quarantine (2008), Into the Storm (2014) and Unfriended
(2014). This found-footage films, there are a mixture of realism films and neo-realism films. Realism
films are movies based on presenting the reality and the neo-realism films are the least modified
film and focuses on the social issues of the lower classes. The research findings are as follows:
1. Found-Footage Films are using shot, camera angle, angle, camera movement, light and shadow,
color, sounds and editing according to the film language. 2. The presentation style of the director’s
found-footage films have present the style of realism and neo-realism. However, unlike realist and
neo-realist films, social problem issues and humanism are not found in these found-footage films.
Keywords : film language , found-footage films.
ความเป็นมาและความส�ำคัญ
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการสร้างภาพยนตร์แนวเลียนแบบสารคดี (Mockumentary) ได้ถูกสร้างขึ้น ซึ่ง
ภาพยนตร์แนวเลียนแบบสารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตัวบท ภาพ และเสียงถูกแต่งขึ้นมาใหม่ภาพยนตร์แนว
เลียนแบบสารคดีเริ่มนิยมสร้างมากขึ้นจนถูกแบ่งเป็นตระกูลย่อยอีกคือ “ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ”
(Found-Footage) ซึง่ เป็นภาพยนตร์เรือ่ งแต่งทีใ่ ช้เทคนิคทีอ่ า้ งว่ามีการค้นพบฟุตเทจฟิลม์ หรือวิดโี อจากกล้อง
ที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อเน้นให้ภาพดูดิบและดูเหมือนไม่มีความประณีตกว่าภาพยนตร์กลุ่ม Mockumentary
ภาษาภาพยนตร์เป็นระบบสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ประกอบด้วยสัญลักษณ์และโครงสร้างทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธ์
กัน และภาพยนตร์สื่อสารความหมายผ่านภาพและเสียงเป็นหลัก ภาพยนตร์จึงเลือกใช้ภาพและเสียงมา
ประกอบชิน้ กันขึน้ เพือ่ สร้างหน่วยทางภาษา หรือสร้างประโยคทีใ่ ช้ในการเล่าเรือ่ งราวและการสือ่ ความหมาย
ที่สมบูรณ์ ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�ำคัญของภาษาภาพยนตร์ ได้แก่ เฟรม ช็อต การจัดองค์ประกอบภาพ
การจัดฉาก การจัดแสง การใช้สี การถ่ายท�ำภาพยนตร์ การใช้เสียง และการตัดต่อ เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบ
พื้นฐานที่ส�ำคัญเหล่านี้เมื่อถูกน�ำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่สามารถสื่อสาระ
และความบันเทิงไปยังผู้ชมภาพยนตร์ให้เกิดความเข้าใจร่วมได้ (นิพนธ์ คุณารักษ์, 2552: 21) และสไตล์ใน
การน�ำเสนอของผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจแต่ละคน ผู้สร้างสรรค์จะหยิบยืมกลวิธีเทคนิคการ
ถ่ายท�ำภาพยนตร์แนวสารคดีมาใช้ในการน�ำเสนอมีระดับความเหมือนจริงในการสื่อสารที่แตกต่างกัน
ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) เริ่มได้รับความนิยมค่อนข้างมากในต่างประเทศ ตั้งแต่
ภาพยนตร์เรื่อง The Blair Witch Project เข้าฉาย ท�ำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างสูง
จาก The Internet Movie Database (IMDb) จึงท�ำให้มีผู้ชมภาพยนตร์สนใจในภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเท
จเรื่องอื่นๆมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้ภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage)
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2. เพื่อศึกษาสไตล์ในการน�ำเสนอของผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage)
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตข้อมูลภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) โดย
คัดเลือกจากภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจทีเ่ ข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไทย จ�ำนวน 10 เรือ่ ง และพิจารณาเลือก
ภาพยนตร์ที่มีคะแนนความพึงพอใจจาก The Internet Movie Database (IMDb) โดยมีเกณฑ์คะแนนไม่ต�่ำ
กว่า 5.5 จนถึง 7.5
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเข้าสู้ปัญหาการวิจัย
และใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยม (Realism Film) และทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ (Neo-Realism Film)
ภาพยนตร์แนวสัจนิยม(Realism) น�ำเสนอความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ อยูร่ อบๆด้วยการให้ความสนใจในเรือ่ ง
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องมนุษย์ผสู้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์มกั จะใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างตรงไปตรง
มาและน�ำมาผสมผสานขึน้ เป็นเรือ่ งราวดังนัน้ ภาพยนตร์แนวสัจนิยมจึงเป็นเพียงการถ่ายทอดความเหมือนจริง
ผ่านกล้องไม่ใช่การถ่ายทอดความเป็นจริงทั้งหมดอังเดร บาแซง (Andre Bazin) ได้กล่าวไว้ว่า “ภาพยนตร์
ไม่ใช่ศลิ ปะ (Art) แต่เป็นการสะท้อนความจริงในโลก” นัน่ น�ำมาซึง่ เทคนิคในการถ่ายท�ำภาพยนตร์แนวสัจนิยม
ทีพ่ ยายามจะน�ำเสนอโลกโดยไม่ผ่านเทคนิคใดๆที่จะพยายาม “สร้าง” อารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นแก่คนดูแต่กลับ
ให้เขาเกิดอารมณ์ความรู้สึกจาก “เนื้อหา” (Content) ของภาพยนตร์ที่สมจริงที่สุดผ่านการน�ำเสนอแบบอัต
วิสัย (Objective) (www.fmstudy.blogspot.com, สืบค้นออนไลน์เมื่อ 1 ส.ค. 2560) ดังนั้นสิ่งส�ำคัญของ
ภาพยนตร์ คือ การถ่ายภาพเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งความหมายของ
ความเป็นภาพยนตร์นั้นสามารถแปลงได้โดยการใช้ภาพเทคนิคพิเศษเข้าช่วย หรือส่งเสริมให้ผู้ชมสามารถ
เข้าถึงแก่นแท้ของเนื้อหาได้ และผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ควรมีเป้าหมายทั้งสองประการ คือ “สัจนิยม และ
แบบแผนนิยม” ซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์สามารถท�ำงานได้ทั้งสองส่วนคือ การบันทึก และการแสดงให้เห็นภาพ
โดยต้องท�ำงานภายใต้การรักษาความเป็นจริงและการใช้เทคนิคพิเศษ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของความเป็นจริง
ภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ (Neo-Realism) น�ำเสนอการถ่ายทอดเรือ่ งราวและเหตุการณ์ของคนธรรมดา
โดยไม่มกี ารปรุงแต่งและเน้นการใช้สถานทีจ่ ริงเป็นองค์ประกอบหลักในการถ่ายทอดเรือ่ งราวและเหตุการณ์
ตามแนวคิดหลักของ ภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ คือ 1.ใช้การวางโครงเรื่องแบบหลวมๆ โดยพัฒนาเรื่องราว
จากเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญ 2. มีการถ่ายท�ำในสถานที่จริง (Actual Locations) ไม่
ถ่ายท�ำในโรงถ่าย 3. นักแสดงที่น�ำมาเล่นไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพ บางครั้งน�ำนักแสดงสมัครเล่นแสดงบทน�ำ
4.มีการใช้บทสนทนาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 5. หลีกเลี่ยงการดัดแปลง เติมแต่ง ทั้งด้านการล�ำดับภาพ
กล้องและการจัดแสง โดยใช้รูปแบบการถ่ายทอดที่เรียบง่าย (กฤษดา เกิดดี, 2553: 189)
1. แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์แนวเลียนแบบสารคดี (Mockumentary)
น�ำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์หรือรายการวิทยุโทรทัศน์ที่หยิบยืมเทคนิคและวิธีการถ่ายท�ำแบบ
สารคดีเช่นการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องภาพที่สั่นไหวไปมาเพื่อติดตามคนอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างอารมณ์
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ขันเสียดสีสงั คมไปจนท�ำให้เรือ่ งจริงกับเรือ่ งแต่งปะปนกันและผูส้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์มกั จะใช้เทคนิคการเล่า
เรื่องผ่านวิดีโอในมุมมองบุคคลที่หนึ่งเพื่อช่วยให้ภาพยนตร์สามารถข้ามไปสู่ฉากและมุมมองอื่นๆได้ ซึ่งมุม
มองที่ส�ำคัญของสารคดีเทียม คือ ระดับที่ผู้ชมสามารถระบุได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่องที่ถูกแต่งขึ้น หรือ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง
2. แนวคิดเกี่ยวกับภาษาภาพยนตร์ (Film Language)
การที่ผู้ชมภาพยนตร์เข้าใจภาพยนตร์ได้นั้น “ไม่ใช่เพราะว่า ภาพยนตร์เป็นภาษา จึงสามารถบอกเล่า
เรื่องได้โดยสมบูรณ์ แต่ตรงกันข้ามภาพยนตร์กลายเป็นภาษา จากการที่ภาพยนตร์ได้มีการเล่าเรื่องได้อย่าง
สมบูรณ์แล้ว” (นิพนธ์ คุณารักษ์, 2552: 20) ภาษาที่ใช้สื่อความหมายในเชิงระบบสัญลักษณ์ ซึ่งภาพยนตร์
ส่วนใหญ่มักจะใช้การเลือกและท�ำการประกอบภาพและเสียงต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น การใช้องค์ประกอบพื้น
ฐานของภาษาภาพยนตร์ ได้แก่ ขนาดภาพ มุมมอง มุมกล้อง การเคลื่อนไหวกล้อง แสง สี เสียง และการตัด
ต่อ การน�ำมารวมกันขององค์ประกอบพื้นฐานของภาพยนตร์ก่อให้เกิดความหมายขึ้นและสามารถท�ำให้ผู้
ชมเข้าใจถึงสิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการน�ำเสนอร่วมกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ คือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ตัวบท
(Textual Analysis) ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage)โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
(Documentary Search) และโสตทัศนวัสดุเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ น�ำไปวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไทย จ�ำนวน 10 เรื่อง และ
พิจารณาเลือกภาพยนตร์ที่มีคะแนนความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์จาก The Internet Movie Database
(IMDb) โดยมีเกณฑ์คะแนนไม่ต�่ำกว่า 5.5 จนถึง 7.5โดยมีภาพยนตร์ที่คัดเลือกดังนี้
1. ภาพยนตร์เรื่อง The Blair Witch Project (1999) คะแนนจาก IMDb คือ 6.4
2. ภาพยนตร์เรื่อง [Rec.] (2007) คะแนนจาก IMDb คือ 7.5
3. ภาพยนตร์เรื่อง Quarantine (2008) คะแนนจาก IMDb คือ 6.0
4. ภาพยนตร์เรื่อง Chronicle (2012) คะแนนจาก IMDb คือ 7.1
5. ภาพยนตร์เรื่อง Cloverfield (2008) คะแนนจาก IMDb คือ 7.0
6. ภาพยนตร์เรื่อง Project X (2012) คะแนนจาก IMDb คือ 6.7
7. ภาพยนตร์เรื่อง IntotheStorm (2014) คะแนนจาก IMDb คือ 5.8
8. ภาพยนตร์เรื่อง HardcoreHenry (2015)คะแนนจาก IMDb คือ 6.7
9. ภาพยนตร์เรื่อง Unfriended (2014) คะแนนจาก IMDb คือ 5.6
10. ภาพยนตร์เรื่อง Paranormal Activity (2007) คะแนนจาก IMDb คือ 6.3
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปผลได้โดยแยกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. การสื่อสารด้วยภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage)
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การใช้ขนาดภาพและมุมกล้องในภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) มีการใช้ขนาดภาพ
ไกล (LS) เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์เห็นถึงภาพรวม หรือสถานที่ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด การใช้ขนาด
ภาพปานกลาง (MS) เป็นขนาดภาพที่ภาพยนตร์แนวอื่นๆส่วนใหญ่เลือกใช้ค่อนข้างมาก เหมือนกับภาพ
ยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจที่เลือกใช้ขนาดภาพลักษณะนี้ในการแสดงรายละเอียดของวัตถุในภาพยนตร์ และ
การเคลื่อนไหวของตัวละครในภาพยนตร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการใช้ขนาดภาพใกล้ (CU) เพื่อเน้นราย
ละเอียดภาพหรือวัตถุทมี่ อี ทิ ธิพล และดึงดูดความรูส้ กึ ของผูช้ มภาพยนตร์รวมไปถึงการใช้มมุ กล้องต่างๆ ภาพ
ยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจเลือกใช้มมุ ระดับสายตาเพือ่ ให้ภาพเหมือนเป็นมุมทีค่ นปกติทวั่ ไปก�ำลังมองเห็นเรือ่ ง
ราว และมีอารมณ์และความรูส้ กึ ร่วมไปกับเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ หรือการเลือกใช้มมุ สูงเพือ่ แสดงถึงความพ่ายแพ้
ต�่ำต้อย และความอ่อนแอของตัวละคร
องค์ประกอบทีส่ �ำคัญอีกองค์ประกอบหนึง่ ในภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจเลือกใช้สอดคล้องกับแนวคิด
เกีย่ วกับภาษาภาพยนตร์ คือ การเคลือ่ นไหวกล้องแบบแฮนเฮลด์ (Handheld) และการใช้มมุ มองแบบซับเจก
ทีฟ (Subjective) หรือมุมมองแบบบุคคลที่ 1 (POV) การเคลื่อนไหวกล้องและการใช้มุมมองนี้ผู้สร้างสรรค์
ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจเลือกใช้ในการน�ำเสนอเรือ่ งราว และการสร้างความเหมือนจริงให้กบั ภาพยนตร์
ผู้ชมภาพยนตร์จึงรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหมือนกับว่าผู้ชมภาพยนตร์เป็นตัวละครที่ก�ำลังเผชิญ
เรื่องราวอยู่ในขณะนั้น และการเคลื่อนไหวกล้องแบบสนอริแคม (Snorricam) ในภาพยนตร์เรื่อง Hardcore
Henry ยังช่วยสื่อสารให้ผู้ชมภาพยนตร์รู้สึกถึงการหนีเอาชีวิตรอดของตัวละคร ซึ่งการเคลื่อนไหวกล้องใน
ลักษณะนี้ท�ำให้ทิศทางของภาพค่อนข้างสั่นไหวมาก
ตารางที่ 1 : มุมมองและการเคลื่อนไหวกล้องภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage)
มุมมองและการเคลื่อนไหวกล้อง
ชื่อภาพยนตร์

มุมมองแบบ มุมมองแบบอ แบบแฮนเฮลด์ แบบตั้ง แบบต่อเนื่อง เคลื่อนไหว
ซัพเจกทีฟ
อบเจกทีฟ
(Handheld) กล้องนิ่ง
(Long
กล้องผ่าน
(Subjective (Objective
(Static)
Take)
เลนส์
Camera
Camera
(Zoom InAngle)
Angle)
Zoom Out)

1.เรื่อง [Rec.]

-

-

-

2.เรื่อง Chronicle

-

-

-

3.เรื่อง Cloverfield

-

-

-

4.เรื่อง Project X

-

-

-

5.เรื่อง Hardcore Henry

-

-

6.เรื่อง The Blair Witch
Project

-

-

-

7.เรื่อง Paranormal Activity

-

-

-

8.เรื่อง Quarantine

-

-

9.เรื่อง Into the Storm

-

-

10.เรื่อง Unfriended

-

-

-

-
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องค์ประกอบด้านแสงและเงาในภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ พบว่าการเลือกใช้แสงธรรมชาติในภาพยนตร์
มีค่อนข้างมากกว่าการจัดแสง และการเลือกใช้โทนแสงโลว์คีย์มากกว่าโทนแสงไฮคียใ์ นภาพยนตร์ช่วยสร้าง
อารมณ์และความรูส้ กึ ให้กบั ผูช้ มภาพยนตร์รสู้ กึ ถึงภัยอันตราย ความน่ากลัว ความตาย และสิง่ ลีล้ บั ทีม่ องไม่
เห็น และสีที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ยังสามารถสื่อความหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี
เช่น การเลือกใส่เสื้อผ้าสีด�ำของแคธี่ในภาพยนตร์เรื่อง Paranormal Activity ซึ่งสีด�ำมีผลทางด้านจิตวิทยา
สื่อถึงภัยอันตราย ความตาย และการมองไม่เห็นสิ่งลี้ลับที่จะเข้ามาท�ำร้าย ซึ่งสีต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์
มีผลต่อทางด้านจิตวิทยาในการสื่อความหมายให้กับภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งองค์ประกอบด้านแสงและ
เงาในภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับภาษาภาพยนตร์
ตารางที่ 2 : องค์ประกอบด้านแสงและเงาภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage)
องค์ประกอบด้านแสงและเงา (Lights and Shadows)
ชื่อภาพยนตร์

1.เรื่อง [Rec.]

แสงจาก
ธรรมชาติ

แสงจากการ แสงจากดวงไฟ โทนแสงไฮคีย์ โทนแสงโลว์คีย์
จัดแสง
ที่ติดหัวกล้อง (High Key)
(Low Key)

-

-

2.เรื่อง Chronicle

-

3.เรื่อง Cloverfield

-

4.เรื่อง Project X
5.เรื่อง Hardcore Henry

-

6.เรื่อง The Blair Witch Project

-

7.เรื่อง Paranormal Activity

-

8.เรื่อง Quarantine

-

-

9.เรื่อง Into the Storm
10.เรื่อง Unfriended

-

นอกจากนัน้ องค์ประกอบด้านเสียงและการตัดต่อภาพในภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจยังมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับภาษาภาพยนตร์อีกเช่นกัน ซึ่งองค์ประกอบนี้เป็นอีกองค์ประกอบที่ส�ำคัญผู้สร้างสรรค์
ภาพยนตร์ต้องการสื่อความหมายให้กับผู้ชมภาพยนตร์ เช่น ความดังของเสียงหายใจ ซึ่งการใช้ไดนามิก
ที่ค่อนข้างดังของเสียงลมหายใจของตัวละครนี้ ส่งผลให้ผู้ชมภาพยนตร์รู้สึกลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์เหล่านัน้ พร้อมๆกับตัวละคร ผูช้ มภาพยนตร์สมั ผัสได้ถงึ ความหวาดกลัว หรือการหาหนทางรอดจาก
ภัยอันตรายที่ตัวละครก�ำลังเผชิญอยู่ และเสียงต่างๆเหล่านี้ยังมีผลต่อการตัดต่อภาพอีกด้วย เนื่องจากภาพ
ยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ ผูส้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์เลือกใช้การตัดต่อภาพแบบเรียบเรียง นัน่ หมายถึง ผูส้ ร้างสรรค์
ภาพยนตร์ต้องการให้ผู้ชมภาพยนตร์รู้สึกถึงความเหมือนจริง เหมือนกับว่าภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากการ
ถูกค้นพบฟุตเทจภาพ จึงต้องใช้เสียงต่างๆเข้ามาเชื่อมเรื่องราวจนท�ำให้เกิดเป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบ
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องค์ประกอบด้านการตัดต่อภาพ (Editing)
ชื่อภาพยนตร์

ตัดต่อภาพ
แบบเรียบ
เรียง

ทรานซิชั่น:
ปัดกล้องตก
พื้น

1.เรื่อง [Rec.]

ทรานซิชั่น:
แฟลชแบ็ค
(Flashback)

ภาพอินเสิร์ท
(Insert)

เอฟเฟค(Effect) / วิชวล
เอฟเฟค
(Visual Effect)

-

-

-

-

-

2.เรื่อง Chronicle

-

3.เรื่อง Cloverfield

-

4.เรื่อง Project X

-

-

-

5.เรื่อง Hardcore Henry

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.เรื่อง The Blair Witch Project
7.เรื่อง Paranormal Activity

-

8.เรื่อง Quarantine

-

9.เรื่อง Into the Storm

-

-

10.เรื่อง Unfriended

-

-

ดังนัน้ การศึกษาภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดภาษาภาพยนตร์ ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจไม่มีการใช้ภาษาภาพยนตร์ที่ซับซ้อน หรือแตกต่าง
ไปจากภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวอื่นๆ
2. สไตล์ในการน�ำเสนอของผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage)
ภาพยนตร์แนวสัจนิยม (Realism) เป็นภาพยนตร์ทเี่ น้นน�ำเสนอความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ อยูร่ อบๆ ด้วยการ
ให้ความสนใจชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์มักจะใช้วิธีการเปรียบเทียบและน�ำมาผสมผสาน
ขึน้ เป็นเรื่องราว ภาพยนตร์แนวสัจนิยมเป็นเพียงความเหมือนจริงผ่านกล้องไม่ใช่การถ่ายทอดความเป็นจริง
ทัง้ หมด ซึง่ ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ ทัง้ 10 เรือ่ งนี้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีภาพยนตร์สจั นิยมทีก่ ารน�ำ
เสนอความเหมือนจริงผ่านกล้อง เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์รู้สึกถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดย
ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ต้องมีเป้าหมายหลักส�ำคัญของภาพยนตร์แนวสัจนิยม คือ การถ่ายภาพยนตร์เพื่อ
บันทึกความเป็นจริง และแบบแผนนิยม ซึ่งเป้าหมายทั้ง 2 ประการนี้สอดคล้องกับภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุต
เทจ ดังนี้ 1.การถ่ายภาพยนตร์เพื่อบันทึกความเป็นจริง ในภาพยนตร์เรื่อง Unfriended เป็นการบันทึกเรื่อง
ราวความเป็นจริงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของแบลร์ผสู้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์ตอ้ งการน�ำเสนอความเหมือนจริง
ผ่านกล้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้ผชู้ มภาพยนตร์รสู้ กึ ถึงการมีสว่ นร่วมต่อเรือ่ งราวโศกนาฏกรรมทีม่ องไม่
เห็นจากสิง่ ลีล้ บั 2. แบบแผนนิยม เป็นการเน้นให้ความส�ำคัญกับรูปแบบมากกว่าเนือ้ หา ซึง่ เน้นการใช้เทคนิค
โดยการน�ำความจริงมาปรุงแต่งเพือ่ แสดงความเป็นจริงในมุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรือ่ ง
Cloverfield ผูส้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์เน้นการใช้เทคนิคในการน�ำเสนอถึงการท�ำลายล้างเมืองของเอเลีย่ น หรือ
ในภาพยนตร์เรื่อง Into the Storm ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์เลือกใช้วิชอลเอฟเฟคในการสร้างพายุทอร์นาโด
ซึ่งเทคนิคที่ผู้สร้างสรรค์เลือกน�ำมาใช้สามารถช่วยแสดงออกถึงความเป็นจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้

254

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1

ภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ (Neo-Realism) คือ การถ่ายทอดเรื่องราวของคนธรรมดาโดยไม่ผ่านการ
ปรุงแต่ง ใช้โครงเรื่องแบบหลวมๆ มีการถ่ายท�ำในสถานที่จริง ใช้นักแสดงมือสมัครเล่น และใช้บทสนทนา
ทั่วไป ภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่เน้นน�ำเสนอภาพความเป็นจริง มองเห็นถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวละคร
ที่เป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไป ซึ่งน�ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมารวมเข้ากับปัญหาสังคม ซึ่งภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุต
เทจ ทั้ง 10 เรื่องนี้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีภาพยนตร์สัจนิยมใหม่ คือ ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจทั้ง
10 เรือ่ ง ผูส้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์เลือกใช้แนวคิดหลักของภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ ดังนี้ 1.การวางโครงเรือ่ ง
แบบหลวมๆ ในภาพยนตร์เรื่อง The Blair Witch Project ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์มีเพียงบทโครงเรื่องคร่าวๆ
ให้กบั นักแสดงอ่านก่อนถ่ายท�ำจริง และให้นกั แสดงเข้าไปเผชิญกับเหตุการณ์ทตี่ อ้ งพบเจอด้วยตัวเอง 2. การ
ถ่ายท�ำในสถานทีจ่ ริง ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจทัง้ 10 เรือ่ ง เลือกใช้ถา่ ยท�ำในสถานทีจ่ ริงเป็นส่วนมาก ซึง่
มีเพียงภาพยนตร์บางเรื่องเท่านั้นที่มีการเลือกใช้สตูดิโอในการถ่ายท�ำ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Into the Storm
เนือ่ งจากภาพยนตร์เรือ่ งนีเ้ ป็นภาพยนตร์ทนี่ ำ� เสนอเกีย่ วกับพายุทอร์นาโด ซึง่ ในขณะทีถ่ า่ ยท�ำผูส้ ร้างสรรค์ตอ้ ง
จ�ำลองพายุขนึ้ เพือ่ สร้างสรรค์ภาพให้สมบูรณ์แบบ ซึง่ เหตุการณ์นไี้ ม่สามารถเกิดขึน้ ได้ในขณะทีม่ กี ารถ่ายท�ำ
3. การใช้นักแสดงมือสมัครเล่น ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจทั้ง 10 เรื่อง ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์เลือกใช้นัก
แสดงมือสมัครเล่นมาเป็นนักแสดงน�ำ 4. การใช้บทสนทนาทัว่ ไปทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ผูส้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์
แนวฟาวด์ ฟุตเทจ ต้องการให้ภาพยนตร์เหมือนเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ จริง ดังนัน้ นักแสดงจะต้องอิมโพร์ไวส์เพือ่ ให้
บทสนทนาหรือการแสดงของนักแสดงมีความเหมือนจริง เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง The Blair Witch Project
ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์จะวางแผนก�ำหนดโครงร่างและบทภาพยนตร์คร่าวๆ และน�ำเสนอเรื่องราวแบบสดๆ
ในระหว่างการถ่ายท�ำ โดยนักแสดงจะใช้บทสนทนาตามอารมณ์และความรู้สึกในขณะที่เผชิญเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ในขณะนั้น เพื่อให้ภาพยนตร์มีความเหมือนจริง ซึ่งมีภาพยนตร์บางเรื่องที่ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์
มีการเขียนโครงร่างของบทสนทนาไว้ให้กับนักแสดง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Qurantine แต่ความแตกต่างนี้ไม่
ท�ำให้ภาพยนตร์ทนี่ ำ� เสนอมีความแตกต่างไปจากภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจเรือ่ งอืน่ ๆ 5. การหลีกเลีย่ งการ
ดัดแปลงทัง้ ด้านการตัดต่อ กล้อง และการจัดแสง เลือกใช้รปู แบบทีเ่ รียบง่าย ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจทัง้
10 เรือ่ ง ผูส้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์หลีกเลีย่ งการดัดแปลงทัง้ ด้านการตัดต่อ กล้อง และการจัดแสง ซึง่ ภาพยนตร์
แนวฟาวด์ ฟุตเทจส่วนใหญ่เลือกใช้การจัดแสงแบบธรรมชาติ และการใช้ดวงไฟที่ติดอยู่กับหัวกล้องเป็นแสง
หลัก เช่น แสงที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง The Blair Witch Project แต่ก็มีภาพยนตร์บางเรื่องที่ใช้แสงจากการจัด
แสง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Cloverfieldผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์เลือกจัดแสงในสตูดิโอ เพื่อให้ภาพที่ถ่ายท�ำใน
สตูดิโอเหมือนกับภาพที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่จริง
ดังนัน้ การศึกษาภาษาภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) มีความสอดคล้อง
กับทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยม (Realism) และทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ (Neo-Realism) จากการ
ศึกษาพบว่าภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจมีความสอดคล้องกับทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยม (Realism) ใน
การน�ำเสนอเรือ่ งความเหมือนจริงผ่านกล้อง โดยใช้การน�ำเสนอในรูปแบบการค้นพบเรื่องราวหรือเหตุการณ์
จากฟิล์มหรือกล้องวิดีโอ เพื่อน�ำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้เหมือนกับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง และมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยมใหม่ (Neo-Realism) ในการใช้แนวคิดหลักภาพยนตร์แนวสัจนิยม
ใหม่ เช่น การวางโครงเรือ่ งแบบหลวมๆ การใช้สถานทีจ่ ริงในการถ่ายท�ำ การใช้นกั แสดงสมัครเล่น การใช้บท
สนทนาทัว่ ไป และการหลีกเลีย่ งการดัดแปลง ท�ำให้ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจเป็นภาพยนตร์ทเี่ หมือนเรือ่ ง
ราวที่เกิดขึ้นจริง และผู้ชมภาพยนตร์มีอารมณ์และความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวในภาพยนตร์ด้วย และความ
แตกต่างในการใช้แนวคิดหลักของภาพยนตร์บางเรื่องก็ไม่ได้ท�ำลายความเป็นภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจส่วนใหญ่เลือกผสมผสานแนว
ภาพยนตร์สัจนิยม ภาพยนตร์แนวเหนือจริง ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญ ภาพยนตร์
แนวภัยทางธรรมชาติ ภาพยนตร์แนวแอ็คชั่น หรือภาพยนตร์แนวแฟนทาซี เข้าไว้ด้วยกัน ท�ำให้ภาพยนตร์
แนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) มีความเหมือนจริงราวกับว่าเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
จริง ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์จึงน�ำเสนอเรื่องราวความเหมือนจริงผ่านกล้อง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Hardcore
Henry เป็นการผสมผสานแนวภาพยนตร์สัจนิยม แนวเหนือจริง แนวแอ็คชั่น และภาพยนตร์แนวแฟนทาซี
รวมเข้าไว้ดว้ ยกันผูช้ มภาพยนตร์จงึ รูส้ กึ ถึงการมีสว่ นร่วมไปพร้อมกับเหตุการณ์ ซึง่ การผสมผสานในลักษณะ
นี้เองท�ำให้ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์เลือกใช้มุมมองแบบซับเจคทีฟในภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ มุมมองใน
ลักษณะนีไ้ ด้ถกู น�ำมาใช้ดงึ ดูอารมณ์และความรูส้ กึ ของผูช้ มภาพยนตร์ได้มากกว่าภาพยนตร์แนวอืน่ ๆทีเ่ ลือก
ใช้มุมมองแบบเดียวกัน ซึ่งมุมมองในภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจนี้อาจจะส่งผลให้ผู้ชมภาพยนตร์ที่ก�ำลัง
รับชมรู้สึกวิงเวียนศีรษะได้ ซึ่งสไตล์ที่ใช้ในการน�ำเสนอของผู้สร้างสรรค์ของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจจึง
มีความแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ และความแตกต่างของสไตล์ที่ใช้ในภาพยนตร์แนวนี้ก็ไม่ได้ท�ำลาย
ความเป็นภาพยนตร์
ตารางที่ 4 : สไตล์ด้านการน�ำเสนอของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ(Found-Footage)
สไตล์ด้านรูปแบบของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุตเทจ(Found-Footage)
ชื่อภาพยนตร์

แนวสัจนิยม แนวเหนือจริง
(Realism (Surrealism)
Film)

แนวสยอง
แนวภัย แนวแอ็คชั่น
ขวัญ/เขย่า ธรรมชาติ (Action
ขวัญ
(DisasFilm)
(Horror – ter Film)
Thriller Film)

แนวแฟน
ทาซี
(Fantacy
Film)

-

-

-

1.เรื่อง [Rec.]
2.เรื่อง Chronicle

-

-

-

3.เรื่อง Cloverfield

-

-

-

4.เรื่อง Project X

-

-

-

5.เรื่อง Hardcore Henry

-

-

6.เรื่อง The Blair Witch
Project

-

-

-

7.เรื่อง Paranormal Activity

-

-

-

8.เรื่อง Quarantine

-

-

-

-

-

-

-

9.เรื่อง Into the Storm
10.เรื่อง Unfriended

-
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเกีย่ วกับการเล่าเรือ่ งและการสือ่ ความหมายของภาพยนตร์แนวฟาวด์ ฟุต
เทจ (Found-Footage) เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความครอบคลุม มีความหลากหลาย และมีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น
2. อาจจะมีการศึกษาเฉพาะภาพยนตร์ไทยแนวฟาวด์ ฟุตเทจ (Found-Footage) ซึ่งยังมีการผลิตงาน
ภาพยนตร์แนวนีน้ อ้ ยมาก อาจจะศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพภาพยนตร์ไทยให้ดมี ากยิง่ ขึน้ และเป็นทีย่ อมรับ
มากยิ่งขึ้น
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