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13530485: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับวัยรุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่อง“The Freedom” 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนให้ เห็นปัญหาความสัมพันธ์ของครอบครัวที่
ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น ในการใช้ชีวิต การเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด การตัดสินใจที่อาจผิด
หรือถูก ก่อให้เกิดผลตามมาทั้งผลดีและผลเสีย โดยผู้จัดท าได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพในครอบครัว ทฤษฎีจิตสังคม ประกอบกับทฤษฎีทางด้านภาพยนตร์เพ่ือน ามาใช้ในการ
สร้างบทภาพยนตร์ ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วย เต้ เด็กหนุ่มวัยมหาวิทยาลัยตัดสินใจออกมาอยู่หอพักกับเพ่ือน 
เพราะอยากมีอิสระ โดยคิดว่าการอยู่บ้านท าให้ตนท าอะไรตามใจไม่ได้  การตัดสินใจนี้เองที่เป็น
จุดเริ่มต้น ให้พบกับสิ่งต่างๆที่เต้ไม่เคยพบ ในตอนแรกเต้มีความสุขดี แต่สุดท้ายก็พบว่ามันไม่ใช่
ความสุขที่แท้จริง และน าไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้ง 
  

ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ ผู้จัดท าต้องผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ที่ต้องมีการเตรียมงานทุกอย่าง ตั้งแต่การ
คัดเลือกนักแสดง การสรรหาสถานที่ การเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย การเตรียม
ความพร้อมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนการถ่ายท า ซึ่งกระบวนการการท างานอย่างละเอียด
ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ จะน าไปสู่การท างานที่สมบูรณ์มากขึ้นในขั้นตอนต่อๆไป และจะเกิดปัญหาน้อยที่สุด 
เนื่องจากทุกอย่างได้ถูกเตรียมการและวางแผนไว้เป็นอย่างดี และเมื่อมีการปฏิบัตติตามอย่างมีวินัย 
ย่อมได้ผลลัพธ์การท างานที่ดียิ่งข้ึน 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดในสังคมดูเหมือนจะต้องพบเจออยู่เป็นประจ าทุกวัน และยิ่ง
ไปกว่านั้นคือ ยาเสพติดล้วนอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นมีแรงจูงใจหลาย
ปัจจัย อันดับต้นๆที่ส าคัญคือ อายุ สังคม และครอบครัว  

เมื่อสังคมท่ีมองว่าสิ่งเสพติดไม่ใช่เรื่องผิด ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว วุฒิภาวะตาม
ช่วงอายุ และที่ส าคัญความเชื่อมั่นในในตนเอง ทุกอย่างสามารถหลอมรวมให้บุคคลมีทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่นเดียวกับ เต้ ตัวละครเอกในเรื่อง “The Freedom” วัยรุ่นที่ก าลังศึกษาในชั้น
มหาวิทยาลัย ชีวิตเขาก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไป อยากมีอิสระท าอะไรตามใจตนเอง ท าให้เขาตัดสินใจขอ
ทางบ้านมาอยู่หอกับชา เพื่อนของเขา ชาให้เต้ลองสารเสพติดชนิดหนึ่ง เต้ลอง เขารู้สึกว่าการมีชีวิตใน
แบบนี้ช่างมีความสุขเหลือเกินอย่างท่ีเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อน เต้เข้าไปพัวพันเรื่องสารเสพติดกับชามาก
ขึ้น เต้ค่อยๆค้นพบว่า นั่นไม่ใช่ความสุขที่แม้จริงของเขา จึงเป็นที่มาที่ท าให้เต้ได้พบว่าประสบการณ์ที่
ได้รับในช่วงชีวิตอิสระของเขา ท าให้เขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างกลับมา แต่ต้องแลกซึ่งความสัมพันธ์
กับครอบครัว ซึ่งน ามาสู่ประเด็นหลักในภาพยนตร์สั้น ผลงานจุลนิพนธ์เรื่องนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของวัยรุ่น และ ผู้ใช้ยาเสพติด 
2. เพ่ือสะท้อนให้เห็นปัญหาความสัมพันธ์ของครอบครัว 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

การศึกษาและท าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาทางการตัดสินใจที่
เกิดจาก การกระท าท้ังจากตนเอง ครอบครัวและสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและ
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จิตใจ รวมไปถึงการศึกษาและเรียนรู้ทางภาพยนตร์ในด้านวิธีการสร้างตัวละคร อารมณ์ บรรยากาศใน
ภาพยนตร์ รวมถึงวิธีการเล่าเรื่องและการถ่ายท า ซึ่งน ามาสู่ภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Freedom นี้ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  2.1 ศึกษาทฤษฎีอ้างอิงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2.2 ศึกษาปัญหาความสัมพันธ์ในที่ท างาน 
 2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร์และการกระบวนการผลิต 
3. การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์ 
  3.2ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์       

      (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ 
4. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 

4.1คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์ 
4.2 ออกแบบตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 

4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
4.3.4 บทการถ่ายท า (Shooting script) 

4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Scout location) 
4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉาก และ เสื้อผ้า 

5. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
6. ขั้นตอนหลังผลิต (Post-production) 
 6.1 ตัดต่อภาพและเสียง 

6.2 เทคนิคพิเศษ 
6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score,Foley)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.4 การตัดต่อภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ 
7. การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 

 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ที่มา และแนวคิด           

ทฤษฎีอ้างอิง เรื่องย่อ           

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

          

บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 

          

บทถ่ายท า (Shooting Script) 

ตารางการถ่ายท า (Break down) 

          

ขั้นตอนการถ่ายท า (Production)           

 

ตัดต่อเบื้องต้น (First Draft)           

ตัดต่อสุดท้าย (Final Draft)           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้น าความรู้จากการศึกษาด้านภาพยนตร์มาใช้งาน 
2. ได้น าความรู้เกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ของผู้ใช้ยาเสพติดและความเชื่อมั่นในตนเองมา

ประยุกต์เข้ากับเนื้อหาภาพยนตร์ 
      3. ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความสัมพันธ์ของครอบครัว  
 

 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จากที่มาและความส าคัญในเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว น าไปสู่แนวคิดเรื่องสาเหตุการ

หาตัวตนของวัยรุ่นและพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกาษา ค้นคว้า และ
รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือใข้เป็นข้อมูลในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The 
Freedom” ดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
 

1. ทฤษฎีจิตสังคม1 (Psychosocial Theory) 
นันทินี  พันธวงศ์  ได้ศึกษาทฤษฎีจิตสังคมของ Erikson แล้วกล่าวว่าEricson ได้

สร้างทฤษฎีขึ้นตามแนวคิดของฟรอยด์ แต่เน้นความส าคัญทางด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ด้านจิตใจ (Psychological   Environment) โดย Ericson ได้แบ่งพัฒนาการด้านบุคลิคภาพเป็น 8 
ขั้นตอน ซึ่งในขั้นตอนที่ 5 การรู้จักว่าตนเองเป็นเอกลักษณ์การไม่รู้จักตนเองหรือสับสนในบทบาทใน
สังคม (Ego Identity & Role Confusion) ซึ่งเป็นช่วงของวัยรุ่น มีความต้องการที่จะได้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกัน วัยรุ่นจะจริงจังกับการคบเพ่ือนมาก อิทธิพลของเพ่ือนจะมีผล
ต่อพฤติกรรมอย่างสูง หากเด็กวัยนี้มีเอกภาพและหาเอกลักษณ์ของตนเองได้ (Ego   Identity) ก็จะมี
ความมั่นใจในตนเอง ก้าวไปสู่อนาคตของผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากเด็กเกิด
ความสับสน  ไม่มีหลักการของตนเอง หรือวิธีการที่เข้าใจตนคือใคร เด็กจะเริ่มเรียนแบบผู้อ่ืน ตาม
อย่างผู้อื่น เป็นสาเหตุให้เด็กเกเร และเป็นต้นเหตุน าไปสู่การใช้สารเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 

 
 
 

                                                           

 1
 Administrator[นามแฝง]. ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน. เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม 2556. 

เข้าถึงได้จาก http://www.kroobannok.com/105 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัมพันธภาพครอบครัว2 
   ในการศึกษาสัมพันธภาพครอบครัว เป็นการศึกษาที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลภายในครอบครัว ซึ่งเป็นสายใยความผูกพันธ์ที่เกิดจากความรัก จากการศึกษาทฤษฎีความ
ความพันธ์ของครอบครัว มีการให้ค านิยามและความหมายดังนี้  

ดวงผกา ชื่อแสงเนตร กล่าวว่า สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ลักษณะ
พฤติกรรมที่บุคคลในครอบครัว ประกอบด้วย สามี ภรรยา บุตร หลาน ญาติ พ่ีน้อง หรือบุคคลอื่น ที่
อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัวปฎิบัติต่อผู้สูงอายุในด้านความรักความห่วงใย มีการดูแลเอาใจใส่ต่อกัน 
การมีสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิคในครอบครัว การเคารพยกย่องและให้ความส าคัญต่อกัน มีการ
ปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจร่วมกัน 

โสภาพรรณ เวียงเพ่ืม ให้ความหมายไว้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัว คือลักษณะ
พฤติกรรมในครอบครัวประอบด้วยสมาชิกในครอบครัวมีความรักความห่วงใย มีการดูแลเอาใจใส่กับ
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิกในครอบครัว 

อัญมณี  สมตัว กล่าวว่า สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่น 
ระหว่างบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นระหว่างพ่อแม่ ลูก หรือผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติ
ผู้ใหญ่คนอื่นๆ ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ทั้งผู้ที่สถานภาพสมรสเป็นผู้สมรสหรืออาจเป็นโสดก็ได้
โดยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวนั้นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดี มีความเชื่อใจกันรักใคร่
ผูกพันกัน มีเวลาให้กัน ท ากิจกรรมร่วมกัน 

จากที่กล่าวสรุปได้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นตัวเชื่อมโยงในการรับรู้ที่ดีให้กับ
วัยรุ่น วัยรุ่นที่มีการรับรู้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการสนับสนุนทัศนคติที่ดี สัมพันธภาพนี้  อาจเป็นไปได้
ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้  ส่วนสัมพันธภาพที่ดีนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ปรองดองรักใคร่กลมเกลียวกันใน
ครอบครัว  ที่น าไปสู่ความรัก  ความอบอุ่นภายในครอบครัว  ซึ่งจะเป็นปัจจัยปกป้อง ยาเสพติด
รวมทั้งเป็นองค์ประกอบที่น าไปสู่การดูแลช่วยเหลือผู้เสพหรือผู้ติดที่มีประสิทธิภาพได้ 

                                                           

 2
 ศุภร ชินะเกตุ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติด. เข้าถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 

2556. เข้าถึงได้จากhttp://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Suporn_Chinakate/fulltext.pdf
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3.                   3 

                                                                  
              ำแล                                                        แ                 ำ   
  ัว                                                     ล    ล                              
                  แล                                   ล     ล                                     
                                                       ล                แ                 
  ับ                          แล                          ำ                               
                  ล                                         แล                   
                           แล            ล                       แ                             
                            แ                                                          
                                         ล                   แ                         
                                                                                         
        แล                                 ล                ำ                           
       ล         ล    ล                                                    ล     ล      
                                        ล       ล                                
 ล   ล  แ ล                 แล                                       ล               
                                                         แ              
แ                                    แ  แ                ล               แ               
   ล    ล                                     ล    แ ล                 แล  
            ล                            แ  แ                                       
                                                                      -            -     
                       แล          แ  แ                  ล    แ ล    ล         ล       
                                    ล                                              ล      
                                                                                         
                                              แล                 แล          ำ 
    ล            แ       ล                                                              
                                                           

 3
 นิวัตร อินต๊ะรัตน์.  ภาพยนตร์กับทฤษฎีทางการสื่อสาร. เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม 2556. 

เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/439680 
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ำนกัหอ
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http://www.gotoknow.org/posts/439680
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                                 ล    แล                          ล                  
                 ล                                                               แล    
ล                                                              ล    แล    แ                
      ล                                     แล                   ล    ล                   
                     ล                 แ  ล   หน้าที่ในการเล่าเรื่องภาพยนตร์แบ่งออกเป็น
หลายประเภท ดังนี้ 
     3.1     ล        แ          (Realist) 
                         ล                                       ำ                        - 
                                         แ                             
     3.2     ล        แ                                                        
                                     แ                                แล     ำ     
                             ล                                   
        3.3.     ล        แ            (Surrealist) 
                     แ                           ล        แ                          
   ล           ล         
 

จากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการท าภาพยนตร์ทั้งเรื่อง
ทฤษฎีจิตสังคมและทฤษฎีสัมพันธภาพในครอบครัว ได้น าไปสู่ประเด็นที่สามารถน ามาใช้ในการเล่า
เรื่องในภาพยนตร์เรื่อง “The Freedom” โดยการชี้ให้เห็นการกระท าหรือการตัดสินใจที่เป็น
ผลกระทบจากสภาพสังคม เพ่ือนรอบข้าง และสถานะความผูกพันธ์ในครอบครัว น าไปสู่การเรียนรู้
ของตัวละคร โดยการเล่าเรื่องผู้จัดท าได้น าการเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) มาใช้เป็นวิธีเล่าเรื่อง
ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ 
 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน ที่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์
เดียวกัน จะต้องมีเหตุการณ์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และพยายามปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นของตัว
ละคร ซึ่งผู้จัดท าได้น าประเด็นพฤติกรรมความแตกต่าวระหว่างคนสองคนมาเป็นแกนความคิดหลัก 
(Concept) ของการสร้างภาพยนตร์และวิจัยครั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจอารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดท าได้
หาข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง (Reference) และเข้าถึงอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ 
(Mood= and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องอ่ืนๆ รวมถึงแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถอธิบายถึง
ลักษณะที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Freedom” ได้ 
 

 1. แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของผู้จัดท า 
ผู้จัดท าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านโดยการมาอยู่หอพักกับ

เพ่ือนที่มหาวิทยาลัย และท าให้ได้พบเจอกับเหตุการณ์ ที่ผู้จัดท าไม่เคยได้พบมาก่อน ได้ลองอะไรใหม่  
เช่น ยาเสพติด จนท าให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือคนรอบข้างของผู้จัดแทบจะหายไปจาก
เดิมที่เคยมี  รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่ผู้จัดได้พบเจอในระหว่างนั้นก็จะได้รับประสบการณ์คล้ายคลึงกัน 
รวมถึงได้ฟังเรื่องเล่าจากเพ่ือนของผู้จัดท า  

เรื่องราวเหล่านี้ผู้จัดท าจึงน าเหตุการณ์ต่าง ๆ มาอ้างอิงในการสร้างสรรภาพยนตร์สั้น
เรื่อง “The Freedom” 

  
 
 
 2. ภาพยนตร์เรื่อง Trainspotting ก ากับโดย Danny boyle ฉายในปี 1996 

เลือกใช้ชีวิต เลือกงาน เลือกอาชีพ เลือกครอบครัว...” นี่คือเรื่องราวของมาร์ค เรนตัน 
(ยวน แม็คเกรเกอร์) กับพวกที่เรียกว่าเพื่อนของเขาท่ีมีทั้ง ไอ้ขี้แพ้ ขี้โกหก โรคจิต หัวขโมย และขี้ยา 
มิตรภาพของพวกเขาที่ค่อยๆพินาศเพราะการกระท าที่ดูเหมือนจะมีแต่ท าลายตัวเองเข้าไปทุกวัน และ
มาร์คเป็นคนเดียวที่มองเห็นและมีโอกาสที่จะหนีไปจากเคราะห์กรรมนี้ 
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จากภาพยนตร์เรื่อง Trainspotting การเล่าเรื่องโดยผ่านเสียงบรรยายของแรนตอน 
พระเอกของเรื่อง โดยตัวละครได้เล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้น และ ด าเนินเรื่องมาจนตัวละครได้รับรู้ไป
พร้อมกันกับผู้ชม ซึ่งผู้จัดท าได้น าวิธีการเล่าเรื่องของ เทรนสปอตทิง มาใช้เป็นเทคนิคการเล่าเรื่องของ
ภาพยนตร์สั้น “The Freedom” รวมถึงเป็นแรงบรรดาลใจเกี่ยวกับตัวละครที่ติดยา และขายยา ใน
ภาพยนตร์สั้นของผู้จัดท าเองด้ว 

 

ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง เทรนสปอตทิง (1996) 
 
 3. ภาพยนตร์เรื่อง เคาท์ดาวน์ (Countdown) ก ากับโดย นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ฉายในปี 
2010 
    เรื่องราวของ 3 วัยรุ่นไทยในนิวยอร์ก ที่แชร์ห้องอยู่ร่วมกัน แจ๊ค หนุ่มไฮโซที่โกหกคนที่
บ้านว่ามาเรียนต่อ แต่กลับใช้เงินเที่ยวเล่นไปวัน ๆ แพม สาวเปรี้ยว หัวสูง ที่ใช้ของหรู เพ่ือตัวเองจะ
ได้ดูดีในสายตาคนอ่ืน และ บี แฟนสาวของแจ๊ค ที่ไม่เคยบอกใครว่าเธอมาท่ีนี่เพราะอะไร ทั้ง 3 คน
อยากจัดปาร์ตี้ให้สนุกสุดเหวี่ยงส่งท้ายคืนวันสิ้นปี แจ๊ค เลยโทรฯ เรียก เฮซุส ชายฝรั่งแปลกหน้า ผู้
เป็นดีลเลอร์ส่งยาให้มาหาที่ห้อง เพื่อมอบความสุขอันหฤหรรษ์ให้พวกเขาเสพ โดยต่างไม่มีใครรู้ว่า 
จริง ๆ แล้วเขาเป็นใครกันแน่ แต่การมาเยือนของเขา จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล…
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จากภาพยนตร์เรื่อง Countdown เป็นการเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นไทย ที่มีวิถีชีวิตฐานะที่
แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกัน ทุกคนล้วนมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกัน ผู้จัดท าได้น าคาแรคเตอร์ของตัว
ละครวัยรุ่นในหนัง Countdown มาอ้างอิงในการศึกษาตัวละคร สร้างคาแรคเตอร์ของตัวละคร 

 

 
ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง เคาท์ดาวน์ (2010) 
 
 4. ซิตี้ อ็อฟ ก็อด (City of god)  (2002) ก ากับโดย เฟอร์นันโด เมเรลเลส 
(Fernando Meirelles) 

เรื่องเกิดขึ้นที่สลัมชื่อ Cidade de Deus ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า City of God ในริ
โอเดจาเนโร สลัมแห่งนี้หาใช่เมืองสวรรค์ แต่กลับเป็นขุมนรกบนดินโดยแท้ เด็กที่นี่เติบโตขึ้นมา
ท่ามกลางความรุนแรงและยาเสพติด อนาคตของพวกเขาหนีไม่พ้นการสังกัดแก๊งอันธพาลค้ายาไม่แก๊ง
ใดก็แก๊งหนึ่ง ที่ต่อสู้ฟาดฟันแก้แค้นตายตกตามกันชนิดไม่รู้จบ โดยเด็กในสลัมจ านวนไม่น้อยต้องตาย
ตั้งแต่ยังไม่ทันโตเต็มวัย สถานการณ์ในสลัมแห่งนี้ไม่ต่างไปจากสงครามกลางเมืองอันยืดเยื้อ เรื่องราว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและด าเนินไป ถูกมองผ่านสายตาของหนึ่งในเด็กสลัมที่ใฝ่ฝันจะเป็นช่างภาพ
หนังสือพิมพ์  

จากภาพยนตร์เรื่อง ซิตี้ อ็อฟ ก็อด สิ่งที่ผู้จัดท าสนใจและน ามาอ้างอิงใช้ในภาพยนตร์สั้น 
“The freedom” นั้นคือ คาแรคเตอร์ของตัวละคร ลิสซี่ และ เบอร์นี่ ซึ่งเป็นคู่หูแห่งเมือง ซิตี้ อ็อฟ ก็
อด ซึ่งลักษณะคาแรคเตอร์ของ ลิซซี่ จะเป็นคนมุ่งมั่น มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ค่อยฟังใคร 
อยากเป็นใหญ่ แตกต่างจาก เบอร์นี่ ซึ่งเป็นคนจิตใจดี มีความยุติธรรม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุก
คน เบอร์นี่จึงเป็นที่รักของทุกคน ซึ่งผู้จัดท าได้น าคาแรคเตอร์ของตัวละคนสองตัวนี้มาใช้ กับตัวละคร
ของผู้จัดท าเองด้วย ด้วยคาเรคเตอร์ที่แตกต่างกันสุดขั้ว แต่ต้องมาอยู่ด้วยกันและมีความใฝ่ฝันร่วมกัน 
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ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ซิตี้ อ็อฟ ก็อด (2002) 
 
อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone)  
 1. ภาพยนตร์เรื่อง requiem for a dream ก ากับภาพยนตร์โดย Derren Aronofsky 
ฉายในปี2000  

ตัวละคร 4 ตัวที่อโรนอฟสกี้ร้อยเรียงให้มาเกี่ยวพันกันในเรื่อง ล้วนแต่ต้องข้องเกี่ยวกับ
สิ่งที่เราเรียกมันกว่า "เสพติด" บางสิ่ง เช่น ซารา (เอลเลน เบิร์นสติน) ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวกับลูกชายที่
ไม่ค่อยจะกลับบ้าน สิ่งเดียวที่ซาราใช้ทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปก็คือ รายการทีวี นั่นท าให้เธอกลายเป็น
คนติดทีวีไปโดยปริยายลูกชายของซารา "แฮรี" (รับบทโดย จาเร็ต เลโท) เด็กหนุ่มวัยรุ่นที่ติดยาเสพติด 
และแฟนสาวแสนสวยอย่าง แมเรียน (เจนนิเฟอร์ คอเนลลี่) และไทรอน เพ่ือนสนิทของเขา ทั้งสามคน
นี้ใช้ชีวิตที่เรียกได้ว่าแหลกเหลว ติดยาเสพติดแทบทุกชนิด อัพยากันทุกวัน 

นอกจากประเด็นเรื่องการ "เสพติด" แล้ว ทั้งสี่ชีวิตยังมีอีกประเด็นที่เป็นจุดร่วมเดียวกัน 
นั่นก็คือ "ความฝัน" ซ่ึงแต่ละตัวละครล้วนมีความฝันของตัวเอง ซาราฝันที่จะได้มีโอกาสได้ออกทีวี แฮ
รีและไทรอนฝันที่จะร่ ารวย ส่วนแมเรี่ยน ฝันที่จะมีร้านตัดเสื้อเป็นของตัวเอง ทั้งสี่ล้วนมีฝัน แต่การ
เดินไปสู่ฝันของแต่ละคนนั้นแตกต่าง แฮรีและไทรอนเลือกที่จะขายยาเสพติดเพ่ือให้ไปถึงฝัน ส่วนแม
เรี่ยนก็อาศัยเงินของแฮรีในการเปิดร้านที่ตัวเองต้องการ 

ภาพยนตร์มีลักษณะการจัดแสงแบบที่มีโทนภาพส่วนใหญ่มืดกว่าค่าสีเทากลาง (low-
key) ซึ่งแสดงถึงด้านมืดของจิตใจในตัวละครที่มีความกดดัน ความเศร้าเจือปนอยู่ และการใช้ภาพ
แบบบิดเบี้ยว การเคลื่อนกล้องแบบ hand held ซะส่วนใหญ่ ตัวผู้จัดท าจึงใช้เทคนิคภาพจาก
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น Mood and tone ของภาพยนตร์ในช่วงที่ตัวละครเริ่มหลงไหลในความอิสระ
เพ่ือนและยาเสพติด 
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ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง รีเควี่ยม ฟอร์ อะ ดรีม (2000) 
 
 2. ภาพยนตร์เรื่อง fear and loating in lasvagas ก ากับภาพยนตร์โดย Terry Gilliam 
ฉายในปี 1998 

การผจญภัยแบบหลอนประสาทของนักเขียนข่าวกีฬา ราอูล ดยุค ซามัว และ 
ทนายความของเขา ด๊อกเตอร์แกนโซ่ ทั้งสามเดินทางจากลอสแองเจอลิส ไป ลาสเวกัส เดินทางผ่าน
ทะเลทรายโมฮาวีมาสู่เมืองคนบาป ดยุคและผู้โดยสารพร้อมกับยาเสพติดแบบครบสูตร 

ตัวหนังใช้โทนสีเป็นสีเหลือง และสีแดง เป็นสีหลักของหนัง ซึ่งตัวผู้ก ากับใช้การจัดสีและ
การย้อมสีในหนังเป็นลักษณะเดียวกันกับภาพยนตร์เรื่อง เฟียร์ แอนด์ โลทติ้ง อิน ลาสเวกัส และ
รวมถึง visual ภาพตอนเมายาเสพติด ที่ใช้มุมกล้องและ และสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆ โดยผู้จัดท า
น ามาปรับเปลี่ยนและน ามาใช้ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง เดอะ ฟรีดอม ด้วย 
 

 

 

 
ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง เฟียร์ แอนด์ โลทติ้ง อิน ลาสเวกัส (1998) 
 

จากการศึกษาหาข้อมูลอ้างอิง (Reference) ผู้จัดท าได้น าวิธีการเล่าเรื่องผ่านการบรรยาย
เสียงของตัวละคร วิธีการตัดสลับ  การถ่ายท าด้วยวิธีการถือกล้องถ่าย (Handheld Camera) เพ่ือให้
อารมณ์ของภาพยนตร์น่าตื่นเต้น น่าติดตาม และสามารถท าให้เล่าเรื่องได้อย่างกระชับฉับไว ดังที่
ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องเทรนสปอตทิง กาพัฒนาด้านบทภาพยนตร์เพ่ือให้เกิดความสมจริงกับตัว
ละครทั้งด้านบุคลิก ลักษณะนิสัย และการแสดงออก อากตัดสินใจ จากข้อมูลอ้างอิงเรื่อง เคาทน์
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ดาวน์ และ ซิตี้ อ็อฟ ก็อด รวมถึงอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) การน า
การปรับโทนสีและมุมมองที่แปลกตาขณะที่ตัวละครก าลังได้รับผลจากฤทธิ์ยาเสพติด จากเรื่อง รีเควี่
ยม ฟอร์ อะ ดรีม  และ เฟียร์ แอนด์ โลทติ้ง อิน ลาสเวกัส มาเป็นการอ้างอิงในการใช้ถ่ายท า ทั้งนี้
นอกจากจะช่วยควบคุมให้ทิศทางหนังไปในทางเดียวกันแล้ว ยังช่วยให้ทีมงานและนักแสดงสามารถ
เข้าใจภาพรวมได้ตรงกันอีกด้วย 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและการหา
ตัวตนของวัยรุ่น เป็นภาพยนตร์ที่ผู้จัดท าต้องการน าเสนอประเด็นสภาวะการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตวัยรุ่น
อยากมีความสุข เมื่อเด็กหนุ่มผู้อยากมีอิสระ ได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านที่มีแต่กฏระเบียบ และพบกับ
เพ่ือน ความอิสระความสุข รวมถึงยาเสพติด เกิดเป็นสภาวะที่ต้องเรียนรู้  และรู้จักการสร้าง
ความสัมพันธ์กับครอบครัว การสร้างภาพยนตร์ให้ออกมาตามความต้องการของผู้จัดท านั้น ต้องผ่าน
กระบวนการงานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฎในขั้นตอนตามต่อไปนี้ 
 

การเตรียมบทภาพยนตร์ 
 
 1. แนวความคิด (concept) 
     การมีชีวิตอิสระ อาจต้องแลกด้วยการสูญเสียความสัมพันธ์บางอย่างไป 
  
 2. แก่นเรื่อง (Theme) 
     คนเรามักลืมความสัมพันธ์ใกล้ตัว 
  
 3. เรื่องย่อ (Synopsis) 
     เต้นักศึกษาหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระจากครอบครัว และได้ออกมาอยู่หอกับ
เพ่ือนก็คือชา ชาได้ท าให้เต้พบเจอกับชีวิตอิสระ และความสุขแบบที่เขาไม่เคยได้พบ ทั้งคู่ได้ใช้ชีวิต
แบบอิสระจนลืมวันลืมคืน จนท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เต้ต้องการจริงๆ อาจไม่ใช่อิสระแบบนี้ ครอบครัว
ต่างหากท่ีจะท าให้เขามีความสุขได้ 
 

 4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
 

 

ฉากที่ 1 ภายนอก/ถนน/กลางวันคืน 

 เต้ก าลังวิ่งด้วยความเร็ว และสีหน้าที่รีบร้อนมาก มีเสียงเต้บรรยายถึงเหตุการณ์ก่อนหน้า 

ฉากที่ 2 ภายใน/ห้องชา/กลางวัน 

   ส
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 เต้นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับชา เต้คุยกับชาเรื่องการอยู่กับครอบครัวท าให้เต้รู้สึกไม่มีอิสระ 
ชาเห็นต่างกับเต้ เต้ขอย้ายมาเป็นรูมเมทอยู่หอกับชา ทั้งคู่ตกลงกัน แม่โทรหาเต้ให้รีบกลับบ้านเพราะ
เป็นห่วง 

ฉากที่ 1.2 ภายนอก/ถนน/กลางคืน 

 เต้วิ่งต่อมาเรื่อยๆ สีหน้าทั้งเหนื่อยทั้งกลัว เสียงบรรยายของเต้ดังขึ้นถึง อิสระจากการได้
ออกจากบ้าน มาใช้ชีวิตข้างนอก อยากท าอะไรก็ท าได้ 

ฉากที่ 3 ภายใน/ห้องชากับเต้/กลางวัน  

 เต้นอนอยู่ ได้ยินเสียงเคาะที่หน้าต่าง เต้เปิดบานเกล็ดดูเห็นเป็นชาที่บอกให้เต้เปิดประตูให้
ด้วยน้ าเสียงรีบร้อน เต้ลุกไปเปิดประตูให้ชา ชาเดินเข้ามาพร้อมถุงใส่กระถางต้นไม้ เต้มองแล้วถามชา
ว่าเอาต้นไม้มาท าไม ชายิ้มกริ่มก่อนจะบอกเต้ว่ามีของดีอยู่ข้างใน ชาดึงต้นไม้ออกจากกระถางและ
หยิบห่อฟลอยด์สี่เหลี่ยมออกมาจากกระถางแล้วโยนให้เต้ เต้รับมาดูสงสัยก่อนจะนึกได้ ถามชาว่านี่ใช่
กัญชาหรือเปล่า ชาบอกกับเต้ว่าการส่งกัญชาคืองานของตนเอง แล้วก็ชวนเต้ลองกัญชา เต้บ่ายเบี่ ยง
แต่สุดท้ายเมื่อถูกชาตื๊อหนักเข้าก็ลองสูบ เต้ส าลักโวยวายในตอนแรกที่สูบเข้าไป แต่ไม่นานเต้ก็เคลิ้ม
พร้อมกับหน้าตาที่มีความสุข 

ฉากที่ 4 ภายใน/หน้าตึกเรียน/กลางวัน  

 เต้ยืนกดเงินหน้าตู้ATM เงินในบัญชีไม่พอที่เต้จะกดได้ เต้ยืนหน้าเครียดเดินไปนั่งที่ข้าง
สนาม  ชาวิ่งมาหาเต้จากสนามที่เล่นเตะบอลกับกลุ่มเพ่ือนอยู่ ชาถามเต้ว่าเป็นอะไร เต้บอกว่าแม่ไม่
โอนเงินมาให้ ชาคิดว่าเพราะเต้ไม่ยอมกลับบ้านเลย เต้นิ่งคิดก่อนจะพูดกับชาด้วยสีหน้าน้ าเสียงจริงจัง
ว่าขอไปท างานกับชาด้วย ชาปฏิเสธเพราะรู้ว่ามันอันตราย เต้ยืนกรานเพราะไม่อยากง้อรอแม่โอนเงิน
มาให้อีก ชาตกลง ทั้งคู่ลุกไปเตะบอลกับกับเพ่ือน 

montage ส่งยา เสียงเต้บรรยาย ผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเดินมาทางนี้ได้ แต่ท าไงได้ มันเหมือนเป็นเรื่อง
ปกติไปแล้ว 

ฉากที่ 5 ภายนอก/ซอยเปลี่ยว/กลางคืน 

 เต้ยืนรอชาเป็นกังวลหันซ้ายหันขวา ในมือถือกระถางต้นไม้ ชาวิ่งมาหน้าตั้ง บอกให้เต้รีบวิ่ง
หนี เต้งงและกลัวได้ยินเสียงคนวิ่งตะโกนตามหลังชามา ทั้งคู่ออกวิ่งไปสุดฝีเท้า เต้และชาวิ่งหนีการ
ตามล่าของชายสองคนข้างหลัง ชาให้เต้ทิ้งกระถางที่อยู่ในมือไป ทั้งสองวิ่งหนีตายกันไม่คิดชีวิต เมื่อถึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

 

ทางแยก ชาตะโกนบอกเต้ให้แยกกันก่อนแล้วไปเจอกันหน้าหอ ชาวิ่งไปอีกทาง เต้ไม่มีเวลาคิดทํา
ตามท่ีชาบอกโดยวิ่งไปอีกทาง เต้มาถึงหน้าหอ โทรหาชา ชาบอกเต้ว่าโดนดักให้เต้ไปหลบบนห้องก่อน 

ฉากที่  6 ภายใน/ห้องชากับเต้/กลางคืน 

 เต้ไขกุญแจห้องเข้ามาและปิดทันทีด้วยอาการเหนื่อยหอบ เต้เห็นหน้าต่างก็รีบไปดึงผ้าม่าน
ปิด เต้กลัวมากท าอะไรไม่ถูกอยู่กลางห้องมืดๆก่อนจะนึกขึ้นได้รีบพุ่งไปหากล่องเก็บเงินที่ซ่อนไว้ เต้
เปิดกล่องดูเงินข้างใน นึกถึงชา เต้หยิบโทรศัพท์โทรหาชา ชาไม่รับสาย เต้เครียดมากแทบคลั่ง เต้นั่ง
กุมหัวอย่างไม่รู้จะท ายังไงดี ตอนนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นพันล ากัญชาที่ตกอยู่ เต้หยิบมาแล้ว
ตัดสินใจจุดสูบเพราะหวังว่าจะช่วยได้  

 เมื่อเต้สูบกัญชาเข้าไป หางตาเต้เห็นคนรูปร่างเหมือนชา ยืนอยู่ในเงามืด เต้ทักชา แต่ไม่มี
เสียงตอบรับ เต้สงสัยและเริ่มกลัว เต้เริ่มกลัวจนหลอนทั้งจากความเครียดและกัญชาที่สูบเข้าไป เต้
เห็นเป็นชาที่ยืนมองมาทางเขา หัวของชามีรอยกระสุนถูกยิงที่หน้าผาก เลือดไหล หน้าตานิ่งซีดเซียว 
เต้กลัวมาก เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เต้สะดุ้ง หยิบโทรศัพทืมาดูแต่ไม่รู้ว่าใคร  

 ตัดมาตอนเช้าโทรศัพท์เต้ดัง เป็นแม่โทรมาด้วยความเป็นห่วง คนที่โทรหาเต้เดียวจนภาพตัด
ไป คือแม่นั่นเอง เต้ตัดสินใจบอกแม่ไปว่าวันนี้จะกลับบ้านเมื่อคืนก็เพราะสายตาพร่าเบลอไปหมด เต้
กดรับสายแต่พูดไม่รู้เรื่อง เต้ปาโทรศัพท์ทิ้ง ก่อนจะนั่งหลอนอยู่คน 

ฉากที่ 7 ภายนอก-ภายใน/บ้าน/เย็น 

 เต้เดินมาถึงหน้าบ้าน หมาวิ่งเข้ามาหาเต้อย่างดีใจ เต้นั่งลงเล่นกับหมาผ่านประตูรั้ว แม่เต้
เปิดประตูบ้านออกมาเห็นเป็นเต้ แม่ดีใจที่เห้นเต้กลับมาชวนให้เต้เข้าบ้าน เต้รับค าเดินเข้าไปในบ้าน
กับแม่  

 เต้นั่งกินข้าวกับพ่อ แม่ และน้องสาว ทุกคนพูดคุยกันสีหน้ามีความสุข 

ฉากที่ 8 ภายใน/ห้องนอนเต้/กลางคืน 

 เต้นอนอยู่บนเตียง มือถือรีโมท แสงจอจากโทรทัศน์สะท้อนหน้าเต้ แต่เต้ไม่ได้สนใจดู เต้
เหม่องมองครุ่นคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้น เต้ปิดทีวีและพลิกตัวนอนเหม่อ 

ฉากที่ 9 ภายใน/บ้าน/กลางวัน (เช้า) 

   ส
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 พ่อแม่และน้องสาวก าลังออกไปข้างนอก น้องสาวไปเรียนพ่อแม่ไปท างาน เต้ยืนมองอยู่จาก
บนระเบียงห้อง จนทุกคนออกจากบ้านไปหมด เต้เดินลงมาที่ชั้นล่างและหยุดมองเงินบนโต๊ะกินข้าวที่
แม่ให้ไว้ 

ฉากที่ 10 ภายใน/หอพัก/กลางวัน 

 เต้เดินเก็บของจัดของในห้องพักท่ีมีสภาพรก เละเทะ 

 ตัดภาพไป เต้ก าลังนั่งเล่นเกมอยู่กับเพ่ือนอีกคนรูปร่างท้วม โทรศัพท์เต้ดังขึ้น เป็นแม่โทร
เข้ามา เต้รับโทรศัพท์ลุกไปคุยข้างนอก เต้เดินกลับเข้ามา หม่อน เพ่ือนของเต้บอกให้เต้รีบกลับมาเล่น
เกมต่อ เต้บอกว่าต้องไปแล้ว หม่อนถามเต้ว่าจะไปไหน เต้ตอบว่าจะกลับบ้านแล้ว ก่อนจะยิ้มออกมา
เบา 

6. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

ฉากที่ 1 ภายนอก/ถนน/กลางวันคืน 

 เต้ก าลังวิ่งด้วยความเร็ว และสีหน้าที่รีบร้อนมาก  

ฉากที่ 2 ภายใน/ห้องชา/กลางวัน 

 เต้นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับชา  

(V.O.) เต้ 

นี่ไอ้ชาเพ่ือนผม ผมเจอมันในคลาสเรียนแรกในชีวิตมหาลัยของผม 

มันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว ท างานเลี้ยงตัวเอง 

มีอิสระในการใช้ชีวิตทุกอย่าง ต่างกับผม 

ชา 

ปีใหม่มึงไปเที่ยวไหนมาวะ ดูมึงเงียบๆ ท าไมไม่เล่าเลยวะ 

เต้ 

ที่บ้านพากูไปเที่ยวหัวหินวะ แต่ไม่สนุกเลย แม่งน่าเบื่อหวะ  

กูอยู่แต่ในโรงแรม อยากไปเที่ยวกับเพ่ือนกับแฟนมากกว่า 

   ส
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ชา 

โห่! ไอ้เต้มึงเท่ียวกับที่บ้านดีจะตาย พ่อแม่มึงออกตังให้  

เที่ยวฟรี กินฟรี สบายจะตาย กูละอิจฉามึงมคีรอบครัวดีๆ น่ารักแบบนี้ 

เต้ 

ดีเกินไปอะดิ  ห้ามนู่นห้ามนี่กูหมด กูเรียนมหาลัยแล้วนะเนี่ย  

ยังไม่เคยมีอิสระ ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพ่ือนๆบ้างเลย 

ชา 

โถ่ไอ้เต้มึงก็ท าให้เขารู้สิวะ ว่ามึงเป็นผู้ใหญ่แล้ว 

เต้ 

กูว่ากูจะย้ายมาอยู่หอวะ จะได้ห่างๆจากที่บ้านกูหน่อย  

กูย้ายมาอยู่หอกับมึงได้ป่าววะ 

 

ชา 

ได้ดิวะ ดีเลยมีคนช่วยหารค่าห้องกูแล้ว  

ทีเผลอ !!  5555 (ชาเล่นทีเผลอยิงเต้ในเกม) 

(โทรศัพท์เต้เป็นแม่โทรเข้ามา) 

แม่ 

เต้อยู่ไหนแล้ว ยังไม่กลับบ้านอีกหรอ  

 

เต้ 

อยู่หอเพ่ือนอ่ะแม่  
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แม่ 

ท าอะไรอยู่ท าไมยังไม่กลับบ้านอีก พ่อรอกินข้าวอยู่นะ 

เต้ 

เต้มาท างานหอเพ่ือนอ่ะแม่ คืนนี้คงไม่กลับแม่กินข้าวกินไปก่อนเลย 

แม่ 

โอเค รีบท างานนะ ดึกๆก็อย่าออกไปข้างนอกละกัน 

เต้ 

ครับแม่ 

 เต้วางสาย มองโทรศัพท์เซ็งๆ เล่นเกมกับชาต่อ 

ฉากที่ 1.2 ภายนอก/ถนน/กลางคืน 

 เต้วิ่งต่อมาเรื่อยๆ สีหน้าทั้งเหนื่อยทั้งกลัว  

V.O.เต้ 

ใครมันจะไม่ชอบละครับ การมีอิสระเป็นของตัวเอง  

นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นที่ท าให้ผมได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน  

มันท าให้ผมได้เจอกับความสุขยิ่งกว่าของจริงแบบที่ผมไม่เคยคิดมาก่อน 

 

ฉากที่ 3 ภายใน/ห้องชากับเต้/กลางวัน  

 เต้นอนอยู่ ได้ยินเสียงเคาะที่หน้าต่าง เต้เปิดบานเกล็ดดูเห็นเป็นชา 

ชา(กระซิบน้ าเสียงรีบร้อน) 

เปิดหน่อยเต้ เร็วๆๆๆ 

เต้ 
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ชามึงเป็นอะไรเนี่ย ท าตัวแปลกๆ แล้วเอาต้นไม้มาท าไมวะ 

ชา(กระซิบ) 

มันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาเว้ย มึงดูนี่ๆ ของดีมันอยู่ข้างใน 

 

ชาควักก้อนฟรอยด์สี่เหลี่ยมขึ้นมาโยนให้เต้ดู  เต้เปิดออกมาดู 

เต้ 

ไอ้ชา นี่มันกัญชา นี่หว่า 

ชา 

เออรู้ ! เบาๆดิวะ เดี๋ยวมีใครได้ยิน 

เต้ 

มึงไปเอามาจากไหนเนี่ย ไหนบอกไปท างานไง 

ชา 

เนี่ยแหละ งานกู กูขายอย่างเดียวกูไม่ดูด ไม่มีเพ่ือนดูด 

เออว่ะ! กูมีมึงแล้วนี่ไง สักหน่อยมั๊ยเต้ กูมีพันอยู่ตัวนึง 

เต้ 

เฮ้ย มันจะดีหรอวะ  

ชาพูดพร้อมหยิบพันล าจุดแล้วส่งให้เต้ 

ชา 

ดีดิวะ  ลองดู 

 เต้บ่ายเบี่ยงแต่สุดท้ายเมื่อถูกชาตื๊อหนักเข้าก็ลองสูบ เต้ส าลักโวยวายในตอนแรกที่สูบเข้าไป  

เต้ 
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โห ไอ้เหี้ย ขมสัตว์ ไม่เอาแล้ว อะไรของมึงเนี่ย 

ชา  

ฮ่าๆๆ มึงค่อยๆสิวะเต้ ลองใหม่ๆ 

เต้โดนชาคะยั้นคะยออีกให้ลองอีกครั้ง เต้ส่งสายตาไปทางชา ก่อนจะค่อยๆดูดอีกทีอย่างช้าๆ ไม่
นานเต้ก็เคลิ้มพร้อมกับหน้าตาที่มีความสุข 

 

ฉากที่ 4 ภายใน/หน้าตึกเรียน/กลางวัน  

 เต้ยืนกดเงินหน้าตู้ATM เงินในบัญชีไม่พอที่เต้จะกดได้ เต้ยืนหน้าเครียดเดินไปนั่งที่ข้าง
สนาม  ชาวิ่งมาหาเต้จากสนามที่เล่นเตะบอลกับกลุ่มเพ่ือนอยู่  

ชา 

เป็นไรวะเต้ ท าหน้าเครียดๆ 

เต้ 

ก็แม่กูอะด ิ ไม่โอนเงินมาให้กูเดือนกว่าละ 

ชา 

สงสัยแม่มึงโกรธแล้วมั้ง ไม่ยอมกลับบ้านเป็นเดือนๆละ  

แล้วท าไงอ่ะ มีเงินใช้ป่ะ ยืมกูก่อนก็ได้นะ 

 

เต้ท าหน้านิ่งๆแล้วหันไปพูดกับชา 

เต้ 

ชามึงเอากูไปท างานกับมึงด้วยดื 

ชา 

เฮ้ยมึงเอาจริงดิ มันอันตรายนะเว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เต้ 

เออ กูไม่กลัว กูอยากท าจะได้ไม่ต้องไปง้อแม่กูอีก 

ชา 

เฮ้ยใจเย็นๆดิวะ ปกติกูชอบทํางานคนเดียว  

แต่ถ้ามึงต้องการอย่างนั้น ก็ได้แล้วแต่มึงละกัน  

เตะบอลป่ะ ? 

ชาวิ่งไปเตะบอลกับเพ่ือนต่อ เต้กระโดดลงจากพ้ืนที่นั่งแล้ววิ่งไปเตะกับเพ่ือนๆด้วย 

MONTAGE ส่งยา 

(V.O.)เต้ 

 ผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเดินมาทางนี้ได้ แต่ทําไงได้ มันเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว 

 

ฉากที่ 5 ภายนอก/ซอยเปลี่ยว/กลางคืน 

 เต้ยืนรอชาเป็นกังวลหันซ้ายหันขวา ในมือถือกระถางต้นไม้ ชาวิ่งมาหน้าตั้ง บอกให้เต้รีบวิ่ง 

 

ชา 

เฮ้ยไอ้เต้  หนีเร็ว 

เต้ 

เฮ้ยอะไรวะ เดี๋ยวๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เต้งงแต่ได้ยินเสียงคนวิ่งตะโกนตามหลังชามา ทั้งคู่ออกวิ่งไปสุดฝีเท้า เต้และชาวิ่งหนีการ
ตามล่าของชายสองคนข้างหลัง  

ชา 

ในมือมึงก็ทิ้งไปดิวะ 

 เต้โยนกระถางต้นไม้ในมือทิ้งขณะกําลังวิ่งอยู่ ทั้งสองวิ่งหนีตายกันไม่คิดชีวิต จนเมื่อถึงทาง
แยก 

ชา 

เฮ้ยเดี๋ยวแยกกันหนีก่อนแล้วกลับไปเจอกันที่หอ 

 ชาวิ่งไปอีกทาง เต้ไม่มีเวลาคิดทําตามที่ชาบอกโดยวิ่งไปอีกทาง เต้มาถึงหน้าหอ โทรหาชา 
สักพักชาก็โทรเข้ามา 

เต้ 

เฮ้ยมึงอยู่ไหนวะ รีบมาดิวะ 

ชา 

พวกแม่งดักรอกูเต็มเลยหวะ มืงรีบไปหลบบนห้องก่อน  

 

 เต้ไม่มีทางเลือก หันรีหันขวา แล้วก็วิ่งเข้าไปในตัวหอพัก 

ฉากที่  6 ภายใน/ห้องชากับเต้/กลางคืน 

 เต้ไขกุญแจห้องเข้ามาและปิดทันทีด้วยอาการเหนื่อยหอบ เต้เห็นหน้าต่างก็รีบไปดึงผ้าม่าน
ปิด เต้กลัวมากทําอะไรไม่ถูกอยู่กลางห้องมืดๆก่อนจะนึกขึ้นได้รีบพุ่งไปหากล่องเก็บเงินที่ซ่อนไว้ เต้
เปิดกล่องดูเงินข้างใน นึกถึงชา เต้หยิบโทรศัพท์โทรหาชา ชาไม่รับสาย เต้เครียดมากแทบคลั่ง เต้นั่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กุมหัวอย่างไม่รู้จะทํายังไงดี ตอนนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นพันลํากัญชาที่ตกอยู่ เต้หยิบมาแล้ว
ตัดสินใจจุดสูบเพราะหวังว่าจะช่วยได้  

 เมื่อเต้สูบกัญชาเข้าไป หางตาเต้เห็นคนรูปร่างเหมือนชา ยืนอยู่ในเงามืด  

เต้ 

เฮ้ย.. ไอ้ชา ใช่มึงป้ะวะ 

 ไม่มีเสียงตอบรับ เต้สงสัยและเริ่มกลัว เต้เริ่มกลัวจนหลอนทั้งจากความเครียดและกัญชาที่
สูบเข้าไป เต้เห็นเป็นชาที่ยืนมองมาทางเขา หัวของชามีรอยกระสุนถูกยิงที่หน้าผาก เลือดไหล หน้าตา
นิ่งซีดเซียว เต้กลัวมาก เสียงโทรศัพท์ดังข้ึน เต้สะดุ้ง หยิบโทรศัพทืมาดูแต่ไม่รู้ว่าใครเพราะสายตาพร่า
เบลอไปหมด เต้กดรับสายแต่พูดไม่รู้เรื่อง เต้ปาโทรศัพท์ทิ้ง ก่อนจะนั่งหลอนอยู่คนเดียวจนภาพตัดไป  

 ตัดมาตอนเช้าโทรศัพท์เต้ดัง เป็นแม่โทรมาด้วยความเป็นห่วง  

 

แม่ 

มีอะไรรึเปล่าเมื่อคืนโทรไปรับสายแล้วก็ไม่พูด  

วันนี้กลับมากินข้าวที่บ้านมั้ยเต้  

เต้ 

ไม่มีอะไรแม่ เดี๋ยววันนี้เต้กลับบ้านละกันแม่ 

แม่ 

หรอดีๆ เดี๋ยวแม่ทํากับข้าวรอแล้วกัน 

 เต้วางสาย มองโทรศัพท์ในมือก่อนจะมองรอบห้อง 

ฉากที่ 7 ภายนอก-ภายใน/บ้าน/เย็น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เต้เดินมาถึงหน้าบ้าน หมาวิ่งเข้ามาหาเต้อย่างดีใจ เต้นั่งลงเล่นกับหมาผ่านประตูรั้ว แม่เต้
เปิดประตูบ้านออกมาเห็นเป็นเต้ แม่ดีใจที่เห็นเต้กลับมา 

แม่ 

อ้าวเต้ มาแล้วหรอ มายังไงอ่ะ 

เข้าบ้านก่อนสิ 

เต้ 

ครับแม่ 

แม่ 

เนี่ยแม่ทํากับข้าวไว้เต็มเลยนะ 

 เต้เดินเข้าไปในบ้านกับแม่  

 เต้นั่งกินข้าวกับพ่อ แม่ และน้องสาว ทุกคนพูดคุยกันสีหน้ามีความสุข 

ฉากที่ 8 ภายใน/ห้องนอนเต้/กลางคืน 

 เต้นอนอยู่บนเตียง มือถือรีโมท แสงจอจากโทรทัศน์สะท้อนหน้าเต้ แต่เต้ไม่ได้สนใจดู เต้
เหม่องมองครุ่นคิดเรื่องราวที่เกิดข้ึน เต้ปิดทีวีและพลิกตัวนอนเหม่อ 

 

 

 

ฉากที่ 9 ภายใน/บ้าน/กลางวัน (เช้า) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 พ่อแม่และน้องสาวกําลังออกไปข้างนอก น้องสาวไปเรียนพ่อแม่ไปทํางาน เต้ยืนมองอยู่จาก
บนระเบียงห้อง จนทุกคนออกจากบ้านไปหมด เต้เดินลงมาที่ชั้นล่างและหยุดมองเงินบนโต๊ะกินข้าวที่
แม่ให้ไว้ 

ฉากที่ 10 ภายใน/หอพัก/กลางวัน 

 เต้เดินเก็บของจัดของในห้องพักท่ีมีสภาพรก เละเทะ 

 ตัดภาพไป เต้กําลังนั่งเล่นเกมอยู่กับหม่อน เพ่ือนอีกคนรูปร่างท้วม โทรศัพท์เต้ดังขึ้น เป็นแม่
โทรเข้ามา เต้รับโทรศัพท์ลุกไปคุยข้างนอก เต้เดินกลับเข้ามา  

หม่อน 

เต้มาเล่นต่อดิวะ รอนานแล้วเนี่ย 

เต้ 

เฮ้ยหม่อน เดี๋ยวกูไปก่อนวะ  

หม่อน 

ไปไหนวะเต้ 

เต้ 

กลับบ้านดิวะ มีบ้านให้กลับนี่หว่า 

 เต้ยิ้มกวนๆให้หม่อน ก่อนจะเก็บของเดินออกไป 

 

ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 

     1. เลือกนักแสดง (Casting) 

        1.1 เต้    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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             นายอดิศักดิ์  จัทร์ชัยภูมิ อายุ 21 ปี 

 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงบท เต้ 

เต้ ชายหนุ่มอายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา 

บุคลิก : เป็นตัวของตัวเองสูง มุ่งม่ัน ถ้าสนใจอะไรจะไปมุ่งม่ันจนถึงท่ีสุด 

      ความสนใจ : ชีวิตที่อิสระ ใช้ชีวิตตามใจตนเอง 

      พ้ืนหลังตัวละคร : เต้เป็นคนกรุงเทพ มีครอบครัวฐานะดี พ่อแม่ทํางาน เต้จึงอยู่บ้านคน
เดียวเป็นส่วนใหญ่ และครอบครัวค่อนข้างบังคับให้เต้อยู่ในกรอบ ไม่ค่อยให้ไปไหน เต้เป็นพ่ีคนโตอายุ
หา่งจากน้องสาวมากถึง 8 ปี เป็นคนมุ่งม่ันกับอะไรที่ตนรัก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เหตุผลในการเลือก : เต้มีลักษณะนิสัยชอบเก็บตัวและเหมือนมีอารมณ์ซ่อนอยู่ภายใน
ตลอดเวลาจึงเหมาะกับคาแรกเตอร์ในบทของเต้ และเนื่องจากเป็นเพ่ือนสนิทของผู้จัดทําทําให้
สามารถจัดคิวนักแสดงได้ง่าย 

      1.2 ชา 

           นายชาตินัย  พึ่งอารมณ์ อายุ 21 ป ี

 

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงบท ชา 

ชา ชายหนุ่มอายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา / ขายยา 

      บุคลิก : รักสนุก รื่นเริง รักสบาย ขี้กลัว อ่อนไหว ชอบเทคแคร์ผู้อื่น  

      ความสนใจ : ต้นไม้ ภาพวาดศิลปะ เพลงร็อคสมัย70’ กัญชา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      พ้ืนหลังตัวละคร : บ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัด เคยมีฐานะดี แต่หลังจากมาเรียนมหาลัยพ่อ
แม่ก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว่ํา จึงทําให้ชาต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียว   

      เหตุผลในการเลือก : ชาเป็นผู้ชายที่มีปัญหาทางครอบครัวคือ บิดาเสียชีวิตแล้ว แล้วก็
ชอบใช้ชีวิตแบบรักสนุก ชอบอยู่กับเพ่ือน เป็นคนที่มีความคิดโตเป็นผู้ใหญ่ อีกทั้งบุคลิกภายนอกยังดู
เป็นคนฮิปปี้ ทรงผมเซอร์ดูเป็นเอกลักษณ์และชอบแต่งตัวสวนกระแส  

 2. สถานที่ถ่ายท า (Location) 

    จากบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Freedom เป็นการใช้ชีวิตของวัยรุ่นที่วนเวียนอยู่ใกล้ๆ
มหาลัยและบ้าน  

        สถานที่ต่างๆที่ผู้จัดทําได้เลือกใช้ในการถ่ายทํานั้น ยังสามารถบอกเล่ารายละเอียด
อ่ืนๆ ที่ไม่ได้มีการพูดถึงในบทภาพยนตร์ ซึ่งจะถูกกล่าวในรายละเอียดต่อไปของแต่ละสถานที่ 

    2.1 หอพักของชา(หอพักแถวบางรัก) 

 

ภาพที่ 4-3 หอพักซอยกัปตันบุช ชั้น 5  

 หอพักของชาถูกเลือกใช้ด้วยเหตุผลแรกคือห้องพักนี้เป็นห้องสี่เหลียมผืนผ้าลักษณะ
คล้ายห้องคุกท่ีจะขังเต้และชาไว้โดยไม่รู้ตัว ลักษณะของห้องอยู่ที่ชั้น 5  มีแสงเข้าด้านเดียว มีหน้าต่าง 

ที่มีแสงเข้าเพียงบานเดียว มีพื้นที่ให้ตั้งกล้องได้เยอะ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-4 โลเคชั่นแปลน ห้องพักของชาและเต้ 

2.1 บ้านของเต้ 

     เนื่องจากเต้มีครอบครัวที่มีฐานะดี และพ่อแม่เป็นคนวัยทํางานซึ่งไม่ค่อยอยู่บ้าน บ้าน
ของเต้จึงอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ที่ดูมีฐานะดี ลักษณะบ้านเป็นบ้านทันสมัย โล่งๆ ดูโปร่ง รอบบ้านมีสวน
และเลี้ยงสุนัข  

 

ภาพที่ 4-5 บ้านหมู่บ้านจัดสรร เดอะแกรนด์พระราม 2 

2.3 หน้ามหาลัยของชาและเต้ (มหาวิทยาลัยศิลปากรบางรัก) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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           มหาวิทยาลัยของเต้อยู่ในกลางเมือง บรรยากาศผู้คนและรถยนต์ที่พลุกพล่าน 

 

ภาพที่ 4-6 ตึก CAT บางรัก บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคาร   

2.4 ซอยที่ชาและเต้ขายยา(ซอยข้างโรงแรมริเวอร์ไซด์)    

            มีลักษณะเป็นซอยที่ไม่ค่อยมีคนเข้าออก อยู่ใกล้กับที่ทิ้งขยะและท่ีจอดรถขยะ และ
มีแสงไฟสีส้ม ซึ่งเข้ากับ Mood and tone หนังของผู้จัดทํา 

 

ภาพที่ 4-7 ซอยข้างโรงแรมริเวอร์ซิตี้ บางรัก 

3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 

          3.1 ต้นไม้  

          เวลาขายยา ชาจะนํากัญชาซ่อนไว้ในต้นไม้ มีหลายต้นตั้งแต่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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-ดอกหน้าวัว  

 

ภาพที่ 4-8 ดอกหน้าวัว 

-ดอกดาวเรือง 

 

ภาพที่ 4-9 ดอกดาวเรือง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2 โทรศัพท์มือถือ 

 

ภาพที่ 4-10 โทรศัพท์มือถือ 

3.3 เครื่องเล่นเกม 

             ในฉากเริ่มและจบ เต้จะเล่นเกมอยู่ในหอ โดยเล่นเกมผ่านเครื่องเล่นเกม  

 

 

ภาพที่ 4-11 เครื่องเล่นเกม 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.4 บุหรี่พันล า 

 

 

ภาพที่ 4-12 บุหรี่พันลํา 

3.5 กัญชาอัดแท่งห่อฟรอย 

 

 

ภาพที่ 4-13 กัญชาอัดแท่งห่อฟรอย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.เครื่องแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 

  4.1 ชุดนักศึกษา 

 

ภาพที่ 4-14 ชุดนักศึกษาชาย 

4.2 ชุดไปรเวท 

           ชุดไปรเวทของชาและเต้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนส์  แต่ทั้ งคู่จะใส่โทนสีที่
แตกต่างกันเล็กน้อยตามโทนสีของหนัง  

 4.2.1ชุดของเต้  

 

ภาพที่ 4-15 เครื่องแต่งกายของเต้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  4.2.2 ชุดของชา 

 

ภาพที่ 4-16 เครื่องแต่งกายของชา 

5.การแต่งหน้า (Make Up) 

        ชาแต่งหน้าเอฟเฟ็คตเ์ป็นคนตาย ในซีนที่เต้หลอนเห็นชาตาย 

 

ภาพที่ 4-17 แต่งหน้าเอฟเฟคต์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดน ามาเขียนบทภาพยนตร์ และผ่าน
กระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว น ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์
เรื่อง “The Freedom” ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉากดังต่อไปนี้ 
 

ฉากที่ 1 ภายนอก/ถนน/กลางวันคืน 

 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1  

เต้ก าลังวิ่งด้วยความเร็ว และสีหน้าที่รีบร้อนมาก มีเสียงเต้บรรยายถึงเหตุการณ์ก่อนหน้า

นี้ 

ในฉากนี้เต้วิ่งอยู่ในความมืดด้วยความเร็ว เป็นการบอกกับคนดูว่าเต้ในตอนนั้นได้ด าดิ่งสู่

ความมืดทางจิตใจแล้ว และการวิ่งเป็นการวิ่งหนีไม่ใช่วิ่งไปข้างหน้า 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 2 ภายใน/ห้องชา/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2 

เต้นั่งเล่นเกมฟุตบอลกับชา เต้คุยกับชาเรื่องการอยู่กับครอบครัวท าให้เต้รู้สึกไม่มีอิสระ 

ชาเห็นต่างกับเต้ เต้ขอย้ายมาเป็นรูมเมทอยู่หอกับชา ทั้งคู่ตกลงกัน แม่โทรหาเต้ให้รีบกลับบ้านเพราะ

เป็นห่วง ในซีนนี้เป็นการตัดสินใจแรกของเต้ ที่จะออกมาอยู่หอกับชาเพ่ือเป็นอิสระจากครอบครัว  

ฉากที่ 1.2 ภายนอก/ถนน/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 1.2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เต้วิ่งต่อมาเรื่อยๆ สีหน้าทั้งเหนื่อยทั้งกลัว เสียงบรรยายของเต้ดังขึ้นถึง อิสระจากการได้

ออกจากบ้าน มาใช้ชีวิตข้างนอก อยากท าอะไรก็ท าได้ ในซีนนี้เต้ได้เล่าถึงความรู้สึกหลังจากออกมา

จากบ้าน การมีอิสระในการใช้ชีวิตแบบเต็มที่ 

ฉากที่ 3 ภายใน/ห้องชากับเต้/กลางวัน  

 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 3 

เต้นอนอยู่ ได้ยินเสียงเคาะที่หน้าต่าง เต้เปิดบานเกล็ดดูเห็นเป็นชาที่บอกให้เต้เปิดประตู

ให้ด้วยน้ าเสียงรีบร้อน เต้ลุกไปเปิดประตูให้ชา ชาเดินเข้ามาพร้อมถุงใส่กระถางต้นไม้ เต้มองแล้วถาม

ชาว่าเอาต้นไม้มาท าไม ชายิ้มกริ่มก่อนจะบอกเต้ว่ามีของดีอยู่ข้างใน ชาดึงต้นไม้ออกจากกระถางและ

หยิบห่อฟลอยด์สี่เหลี่ยมออกมาจากกระถางแล้วโยนให้เต้ เต้รับมาดูสงสัยก่อนจะนึกได้ ถามชาว่านี่ใช่

กัญชาหรือเปล่า ชาบอกกับเต้ว่าการส่งกัญชาคืองานของตนเอง แล้วก็ชวนเต้ลองกัญชา เต้บ่ายเบี่ยง

แต่สุดท้ายเมื่อถูกชาตื๊อหนักเข้าก็ลองสูบ เต้ส าลักโวยวายในตอนแรกที่สูบเข้าไป แต่ไม่นานเต้ก็เคลิ้ม

พร้อมกับหน้าตาที่มีความสุข  

ในซีนนี้ชาได้พาให้เต้ไปเจอกับความสุขแบบใหม่ เต้ได้ลองยาเสพติด และเต้ได้เสพติด

ความสุขที่ได้จากยาเสพติดไปแล้วเรียบร้อย นี้คือจุดเริ่มต้นของการ สูญเสียความสัมพันธ์จาก

ครอบครัวไป เต้เริ่มไม่อยากกลับบานและอยากใช้ชีวิตแบบชา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 4 ภายใน/หน้าตึกเรียน/กลางวัน  

 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 4 

เต้ยืนกดเงินหน้าตู้ATM เงินในบัญชีไม่พอที่เต้จะกดได้ เต้ยืนหน้าเครียดเดินไปนั่งที่ข้าง

สนาม  ชาวิ่งมาหาเต้จากสนามที่เล่นเตะบอลกับกลุ่มเพ่ือนอยู่ ชาถามเต้ว่าเป็นอะไร เต้บอกว่าแม่ไม่

โอนเงินมาให้ ชาคิดว่าเพราะเต้ไม่ยอมกลับบ้านเลย เต้นิ่งคิดก่อนจะพูดกับชาด้วยสีหน้าน้ าเสียงจริงจัง

ว่าขอไปท างานกับชาด้วย ชาปฏิเสธเพราะรู้ว่ามันอันตราย เต้ยืนกรานเพราะไม่อยากง้อรอแม่โอนเงิน

มาให้อีก ชาตกลง ทั้งคู่ลุกไปเตะบอลกับกับเพ่ือน 

ในซีนนี้เต้ได้สูญเสียความสัมพันธ์กับครอบครัวไปแล้ว เต้ยอมที่จะไปท างานขายยาเสพ

ติดกับชาเพื่อแลกกับเขาไม่ต้องไปขอเงินจากพ่อแม่อีก  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

 

ฉากที่ 5 ภายนอก/ซอยเปลี่ยว/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 5 

เต้ยืนรอชาเป็นกังวลหันซ้ายหันขวา ในมือถือกระถางต้นไม้ ชาวิ่งมาหน้าตั้ง บอกให้เต้รีบ

วิ่งหนี เต้งงและกลัวได้ยินเสียงคนวิ่งตะโกนตามหลังชามา ทั้งคู่ออกวิ่งไปสุดฝีเท้า เต้และชาวิ่งหนีการ

ตามล่าของชายสองคนข้างหลัง ชาให้เต้ทิ้งกระถางที่อยู่ในมือไป ทั้งสองวิ่งหนีตายกันไม่คิดชีวิต เมื่อถึง

ทางแยก ชาตะโกนบอกเต้ให้แยกกันก่อนแล้วไปเจอกันหน้าหอ ชาวิ่งไปอีกทาง เต้ไม่มีเวลาคิดท า

ตามท่ีชาบอกโดยวิ่งไปอีกทาง เต้มาถึงหน้าหอ โทรหาชา ชาบอกเต้ว่าโดนดักให้เต้ไปหลบบนห้องก่อน 

ในซีนนี้เต้กลายเป็นคนที่ต้องวิ่งหนีจากบุคคลอ่ืนๆ ตอนนี้เต้กลายเป็นบุคคลที่ต้อง

หลบหนีจากโลกภายนอก  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่  6 ภายใน/ห้องชากับเต้/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 6 

เต้ไขกุญแจห้องเข้ามาและปิดทันทีด้วยอาการเหนื่อยหอบ เต้เห็นหน้าต่างก็รีบไปดึง

ผ้าม่านปิด เต้กลัวมากท าอะไรไม่ถูกอยู่กลางห้องมืดๆก่อนจะนึกขึ้นได้รีบพุ่งไปหากล่องเก็บเงินที่ซ่อน

ไว้ เต้เปิดกล่องดูเงินข้างใน นึกถึงชา เต้หยิบโทรศัพท์โทรหาชา ชาไม่รับสาย เต้เครียดมากแทบคลั่ง 

เต้นั่งกุมหัวอย่างไม่รู้จะท ายังไงดี ตอนนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นพันล ากัญชาที่ตกอยู่ เต้หยิบมาแล้ว

ตัดสินใจจุดสูบเพราะหวังว่าจะช่วยได้  

เมื่อเต้สูบกัญชาเข้าไป หางตาเต้เห็นคนรูปร่างเหมือนชา ยืนอยู่ในเงามืด เต้ทักชา แต่ไม่

มีเสียงตอบรับ เต้สงสัยและเริ่มกลัว เต้เริ่มกลัวจนหลอนทั้งจากความเครียดและกัญชาที่สูบเข้าไป เต้

เห็นเป็นชาที่ยืนมองมาทางเขา หัวของชามีรอยกระสุนถูกยิงที่หน้าผาก เลือดไหล หน้าตานิ่งซีดเซียว 

เต้กลัวมาก เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เต้สะดุ้ง หยิบโทรศัพทืมาดูแต่ไม่รู้ว่าใครเพราะสายตาพร่าเบลอไป

หมด เต้กดรับสายแต่พูดไม่รู้เรื่อง เต้ปาโทรศัพท์ทิ้ง ก่อนจะนั่งหลอนอยู่คนเดียวจนภาพตัดไป  

ตัดมาตอนเช้าโทรศัพท์เต้ดัง เป็นแม่โทรมาด้วยความเป็นห่วง คนที่โทรหาเต้เมื่อคืนก็คือ

แม่นั่นเอง เต้ตัดสินใจบอกแม่ไปว่าวันนี้จะกลับบ้าน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในซีนนี้ เต้กลายเป็นคนที่ขั งตัวเองจากโลกภายนอก เขาขังตนเองอยู่ ในห้องที่

เปรียบเสมือนคุกของเขา การที่เขาจินตนาการถึงการตายของชา คือความคิดภายในใจของเขาที่ยังรู้

ผิดชอบชั่วดีจากการกระท าของเขากับชา รวมถึงความกลัวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ แต่สุดท้ายแสงสว่าง

สุดท้ายของเขาก็ปรากฏก็คือโทรศัพท์จากแม่ของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถแม้แต่จะรับโทรศัพท์แม่ แต่เต้

ยังมีความโชคดีอยู่ เขาได้โอกาศอีกครั้งในตอนเช้าแม่ของเขาก็โทรมาอีก ถ้าแม่ไม่โทรมาเขาอาจจะไม่

กลับบ้านอีกเลย 

ฉากที่ 7 ภายนอก-ภายใน/บ้าน/เย็น 

 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 7 

เต้เดินมาถึงหน้าบ้าน หมาวิ่งเข้ามาหาเต้อย่างดีใจ เต้นั่งลงเล่นกับหมาผ่านประตูรั้ว 

แม่เต้เปิดประตูบ้านออกมาเห็นเป็นเต้ แม่ดีใจที่เห้นเต้กลับมาชวนให้เต้เข้าบ้าน เต้รับค าเดินเข้าไปใน

บ้านกับแม่  

เต้นั่งกินข้าวกับพ่อ แม่ และน้องสาว ทุกคนพูดคุยกันสีหน้ามีความสุข 

ในซีนนี้การกลับบ้านของเต้ ภายในจิตใจเขารู้สึกผิดอย่างมากกับครอบครัวที่เขาทอดทิ้ง

ไป แต่ครอบครัวของเขาก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดตัวเขา เต้ในตอนนี้เขาคิดถึงบ้านเหลือเกิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 8 ภายใน/ห้องนอนเต้/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 8 

เต้นอนอยู่บนเตียง มือถือรีโมท แสงจอจากโทรทัศน์สะท้อนหน้าเต้ แต่เต้ไม่ได้สนใจดู เต้

เหม่องมองครุ่นคิดเรื่องราวที่เกิดข้ึน เต้ปิดทีวีและพลิกตัวนอนเหม่อ 

 เต้ครุ่นคิดถึงชีวิตเขาในตอนนี้ เขาอาจจะอยู่บ้านต่อหรืออาจกลับไปใช้ชีวิตแบบที่ผ่าน

มาต่อไป 

ฉากที่ 9 ภายใน/บ้าน/กลางวัน (เช้า) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 9 

พ่อแม่และน้องสาวก าลังออกไปข้างนอก น้องสาวไปเรียนพ่อแม่ไปท างาน เต้ยืนมองอยู่

จากบนระเบียงห้อง จนทุกคนออกจากบ้านไปหมด เต้เดินลงมาที่ชั้นล่างและหยุดมองเงินบนโต๊ะกิน

ข้าวที่แม่ให้ไว้ 

เต้มองเห็นภาพครอบครัวของเขา ซึ่งภาพนั้นเคยเป็นตัวเขาในอดีดที่พ่อแม่เคยขับรถไป

ส่งเขาไปโรงเรียน แต่เต้ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้ว และไม่อาจกลับย้อนคืนมาได้ 

ฉากที่ 10 ภายใน/หอพัก/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 10 

เต้เดินเก็บของจัดของในห้องพักท่ีมีสภาพรก เละเทะ 

ตัดภาพไป เต้ก าลังนั่งเล่นเกมอยู่กับเพ่ือนอีกคนรูปร่างท้วม โทรศัพท์เต้ดังขึ้น เป็นแม่

โทรเข้ามา เต้รับโทรศัพท์ลุกไปคุยข้างนอก เต้เดินกลับเข้ามา หม่อน เพ่ือนของเต้บอกให้เต้รีบกลับมา

เล่นเกมต่อ เต้บอกว่าต้องไปแล้ว หม่อนถามเต้ว่าจะไปไหน เต้ตอบว่าจะกลับบ้านแล้ว ก่อนจะยิ้ม

ออกมาเบาๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในซีนนี้เต้ได้ตัดสินใจอีกครั้งจากการโทรมาของแม่ เขาตอบรับการชวนของแม่ที่ชวนเขา

กลับบ้าน เต้ได้ผ่านเรื่องราวที่ท าให้เขาได้โตขึ้น ได้เรียนรู้ที่จะรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวไว้ 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและการหา
ตัวตนของวัยรุ่น เรื่อง “The Freedom” มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับสภาวะการ
เรียนรู้ที่รักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวในวัยรุ่นที่ต้องการอิสระ โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูล
จากทฤษ าี บทความ และแหล่งอ้างอิงข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอน
การผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-
Production) ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ 
(Post-Production) ซึ่งการท างานตามขั้นตอนข้างต้นท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการสร้างภาพยนตร์
โดยละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกแนวคิดและค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บทภาพยนตร์ การสรรหา
สถานที่ในการถ่ายท า และคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร์ การวางแผน
งานก่อนการถ่ายท า การถ่ายท าและการบริหารเวลาในกองถ่าย ไปจนถึงการตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้อง
อาศัยความละเอียดทั้งด้านภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดท า
ได้วางไว้และเป็นที่น่าพอใจ 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 
    ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานยาวนานที่สุด เริ่มตั้งแต่การ

พยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่ผู้จัดท าสนใจที่จะสื่อสารออกไปให้ผู้อ่ืนได้รับ ไปสู่การค้นคว้า
ข้อมูลในการอ้างอิง เพื่อสร้างบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์และน่าสนใจ ซึ่งผู้จัดท าได้มีการเปลี่ยนแปลงบท
ไว้หลากหลายแนวทางการเล่าเรื่อง ก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจริง ขั้นตอนนี้ยังมี
การสรรหาสถานที่ในการถ่ายท าและเคัดลือกนักแสดงให้เหมาะสมตรงตามเนื้อเรื่องซึ่งต้องใช้ทั้งเวลา
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และงบประมาณส่วนหนึ่งในขั้นตอนนี้ อีกทั้งยังต้องเตรียมงานก่อนการถ่ายซึ่งเป็นรายละเอียดของ 
ก าหนดการถ่ายท า การขออนุญาตใช้สถานที่ จัดตารางการท างานของทีมงานและนักแสดง รวมไปถึง
หาเครื่องแต่งกายนักแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากที่ต้องมีการก าหนดและออกแบบตามความ
เหมาะสม 

2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
    การแบ่งสรรและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจส าคัญในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นการท างาน

ร่วมกับคนจ านวนมาก ทั้งทีมงานและนักแสดง นอกจากนี้การท างานอย่างเป็นระบบ การติดต่อ 
ประชุม และการนัดงานที่มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน เรื่องของสถานที่ที่เข้าไปขอใช้ในการถ่ายท า ที่
ต้องมีก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด การเตรียมงานที่ดีในช่วงก่อนการถ่ายท า จะช่วยให้การท างานใน
ขั้นตอนนี้เป็นไปได้ด้วยดี 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
    ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องการความช านาญของผู้ด าเนินการในขั้นนี้เป็นอย่างมาก 

เพราะจะเป้นเรื่องของการตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความคล่องแคล่ว ความละเอียด และศิลปะ
การเล่าเรื่องของผู้ตัดต่อในการตัดต่อทั้งด้านภาพและด้านเสียง  

 

ข้อจ ากัดและปัญหา 
 ข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาการยืมอุปกรณ์ในการใช้ถ่ายท า 
     เนื่องจากช่วงเวลาในการถ่ายท าภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์ในปีการศึกษา 2556 พบว่ามี
นักศึกษาเอกภาพยนตร์เป็นจ านวนกว่า 80 คนขึ้นไป และนอกจากนี้ยังมีเอกวิทยุและโทรทัศน์ เอก
โฆษณา และนักศึกษารุ่นอ่ืนที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์การถ่ายท าในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีติดต่อกันเพ่ือจัดสรรเวลาการยืมอุปกรณ์กันเอง 
ในส่วนผู้ที่สามารถยืมอุปกรณ์จากคณะได้ และต้องติดต่อบุคคลอ่ืนเพ่ือขอยืมใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของ
บุคคลนั้น นอกจากนี้ก็มีการเช่ายืมจากบริษัทต่างๆด้วย ซึ่งในส่วนนี้ท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย 
เนื่องจากมีผู้ต้องการใช้อุปกรณ์หลากหลายคน ในบางครั้งจึงเกิดการเข้าใจผิดในการนัดหมายเวลาใช้ 
หรือท าให้เสียเวลาการถ่ายท าภาพยนตร์นานออกไป เพราะไม่มีอุปกรณ์เพียงพอ 
 2. สภาพอากาศ 
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     เนื่องจากสภาพอากาศอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ แม้การพยากรณ์อากาศจะ
สามารถช่วยให้เตรียมการล่วงหน้าได้ แต่ก็ไม่เสมอไป ในบางครั้งผู้จัดท าอาจวางวันเวลาการถ่ายท าไป
แล้ว ไม่สามารถเลื่อนได้ หรือการพยากรณ์ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็อาจประสบปัญหาได้ เช่น ฝนตก 
ท าให้ไม่สามารถถ่ายท าได้ อาจต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเวลาการถ่ายท าออกไป ส่งผลให้เสียเวลาและ
งบประมาณมากกว่าที่ควรจะเป็น 
 3.  ปัญหาการท าหนังสือขอใช้สถานที่ 
      การท าหนังสือเอกสารในการขอใช้สถานที่กับทางคณะนั้น ควรต้องท าเผื่อเวลาล่วงหน้า
ยิ่งเผื่อเวลาได้มากเท่าไรจะยิ่งดี ถึงแม้ทางคณะจะมีเวลาที่ชัดเจนในการส่งแบบฟอร์มและออกหนังสือ
ราชการให้แล้วก็ตาม แต่สิ่งที่ผู้จัดท าได้เจอกับปัญหาในกรณีหนึ่งคือ ทางคณะไม่ออกหนังสือราชการ
ให้ตามเวลาที่ควรจะเป็น จะต้องตามความคืบหน้าด้วยตนเอง กรณีที่ได้พบที่หนักที่สุดคือ วันที่ต้อง
ถ่ายท าแต่ทางคณะยังไม่ท าหนังสือราชการให้ทั้งที่ด าเนินเรื่องไปก่อนล่วงหน้าแล้ว ท าให้ทีมงานต้อง
มาตามหนังสือขอใช้สถานที่ที่คณะและน ากลับไปยื่นขออนุญาตที่สถานที่ถ่ายท า หากไม่ได้รับการ
อนุโลมจากผู้ดูแลสถานที่ อาจจะเสียเวลาและงบประมาณมากกว่านี้ก็เป็นได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Freedom” เป็นเพียงการพยายามสะท้อนให้เห็นถึง
ผลกระทบจากการเอาแต่ใจตนเอง ไม่สนใจความสัมพันธ์ใกล้ตัวเช่น ครอบครัว  
 2. การผลิตภาพยนตร์นั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารและการวางแผนที่ดี ควรมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน เนื่องจากภาพยนตร์เป็นงานที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยคนๆเดียว 
 3. ภาวะการเป็นผู้น าที่ดีมีส่วนท าให้งานราบรื่นเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การพูดคุยงานที่
ชัดเจน ตรงประเด็น การกระจายหน้าที่ จะต้องไว้วางใจในทีมงานที่ได้เลือกมาแล้ว ให้ท าหน้าที่ของ
แต่ละคนไป ไม่ก้าวก่ายหรือท าให้บุคคลนั้นๆเสีบความมั่นใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ไม่
โวยวายแต่แก้ปัญหาอย่างใจเย็น หากมีปัญหาควรแก้ด้วยตนเองหรือกับบุคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ท า
ให้ผู้อ่ืนรู้สึกไม่มั่นใจหรือต้องรับรู้ปัญหาไปด้วย นอกจากนี้ต้องท าให้บรรยากาศการท างานนั้นราบรื่น 
ต้องค านึงถึงการท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุข ดีกว่าการสนใจแต่งานที่ออกมาดีแต่บรรยากาศในการ
ท างานย่ าแย ่
 4. หากผู้จัดท าได้มีโอกาสในการสร้างภาพยนตร์อีกครั้ง ประสบการณ์จากการสร้าง
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะน าไปสู่การท างานที่เข้าใจได้มากขึ้นอย่างแน่นอน 
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