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ท าไมถึงมีพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับชมมองผู้ที่มีพฤติกรรมด้านลบนี้ในมุมมองใหม่ ซึ่งผู้จัดท าได้
ท าการศึกษาได้ค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฏีเกี่ยวกับความโศกเศร้าจากการสูญเสีย ความฝัน และความฝัน
ชัดเจน(Lucid Dreaming) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ตัวละครหลักใช้ในการเข้าไปอยู่กับคนรักของเขาที่
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

พฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์หลังจากสูญเสียคนรักของตนไปนั้นเป็นไปได้หลาย
รูปแบบ ทั้งทางบวกและลบ ขึ้นอยู่กับทั้งประสบการณ์ขณะที่ยังรักกัน เหตุการณ์การจากลา หรือ
สภาพสิ่งแวดล้อมในขณะหลังจากที่สูญเสียคนรักไปแล้ว พฤติกรรมทางลบหลังจากการสูญเสียคนรัก
นั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การเศร้าเสียใจ การเรียกร้องความสนใจ การท าร้ายตนเอง การอดอาหาร 
การเพ่ิมปริมาณการกิน การแก้แค้น การฆ่าตัวตาย เป็นต้น พฤติกรรมด้านลบเช่นนี้ก็พบเห็นได้ใน
บุคคลที่เพิ่งผ่านประสบการณ์การสูญเสียคนรักเกือบทุกคน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่คน
โดยทั่วไปมองเห็นเป็นสิ่งผิด ไม่ควรกระท า บางคนอาจให้ความช่วยเหลือ บางคนอาจมองพฤติกรรม
เช่นนี้เป็นสิ่งที่โง่เขลา บางคนถึงขั้นหยอกล้อ ซ้ าเติม หรือเหยียดหยาม น้อยคนที่จะพยายามท าความ
เข้าใจหรือรับรู้ถึงสิ่งที่ผู้กระท านั้นพยายามจะสื่อสารหรือต้องการหากไม่เคยพบเจอประสบการณ์
เช่นนี้ด้วยตนเอง เพราะโดยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแล้ว มนุษย์จะไม่ท าให้ตัวเองบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต 

เนื่องจากด้วยความอาลัย โหยหา หรือความต้องการในบางสิ่งบางอย่าง ผู้ที่สูญเสียคนรัก
ด้วยส่วนมากจึงมักจะพยายามหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเตือนความจ าถึงประสบการณ์ที่มีความสุข
ในอดีต เช่น จดหมาย รูปภาพ เทปเสียง การเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆที่เคยมีประสบการณ์ที่ดีกับ
คนรักเก่า หรือแม้กระทั่ง ความฝัน และ ความฝันชัดเจนหรือความฝันรู้ตัว 

ความฝันหากอธิบายโดยย่อคือ ล าดับภาพ อารมณ์ และการรับรู้ที่ เกิดขึ้นนอกเหนือ
อ านาจของจิตใจในขณะที่อยู่ในสภาวะนอนหลับ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในความฝันนั้นยังไม่แน่
ชัดว่าเกิดข้ึนจากปัจจัยใด โดยคนส่วนมากมักคิดว่าเกิดจากความคิด ความต้องการที่อยู่ลึกๆในจิตใจ 

ความฝันชัดเจน หรือ ความฝันรู้ตัว (Lucid Dreaming) คือการที่เรารู้ตัวว่าก าลังฝันอยู่ 
ล าดับภาพที่เกิดขึ้นใน Lucid Dreaming นั้นจะมีความชัดเจนมากกว่าความฝันโดยปกติทั่วไป ที่
ส าคัญคือเราสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายของตนเองได้ ในบางรายที่ผ่านการฝึกฝนมา
นั้น ถึงข้ันที่สามารถปรับเปลี่ยนความฝันได้เลย 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้เกิดความคิดที่จะสร้างบทภาพยนตร์ขึ้น โดยเป็นเรื่องราวของชาย
ผู้สูญเสียคนรักเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ และมีโอกาสได้พบกันในความฝัน แต่เขาต้องเลือก
ระหว่างจะมีความสุขอยู่ในความฝันต่อไปหรือกลับมาใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริง 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานในการผลิตภาพยนตร์ 
2. เพ่ือศึกษาและถ่ายทอดความคิดหรือพฤติกรรมของผู้ที่สูญเสียคนรัก 
3. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับความฝันรู้ตัว (Lucid Dreaming) 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

ศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่สูญเสียคนรักไปด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังคงยึดติดอยู่
กับความรักนั้นโดยมีความฝันเป็นเครื่องมือในการย้อนนึกถึงอดีต เพ่ือน ามาพัฒนาบทและถ่ายท า
ภาพยนตร์ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. น าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่สูญเสียคนรัก 
2.2 หาข้อมูลอ้างอิง (Reference) 
2.3 หาอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

3. ขั้นตอนการผลิต (Pre-Production) 
 3.1  น าเสนอและพัฒนาบทภาพยนตร์ 
 3.2  หานักแสดงและสถานที่ถ่ายท า 
 3.3  ติดต่อนักแสดงและสถานที่ถ่ายท าเพ่ือนัดตารางการท างาน 
4. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 4.1  ถ่ายท าภาพยนตร์ 
5. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

5.1 ตัดต่อภาพยนตร์ 
5.2 ใส่เทคนิคพิเศษลงในภาพยนตร์ 

6. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

น าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

ขั้นตอนก่อนการผลิต          

ขั้นตอนการผลิต          

ขั้นตอนหลังการผลิต          

สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม          

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์มากขึ้น 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและพฤติกรรมของผู้ที่สูญเสียคนรักมากข้ึน 
3.  สามารถถ่ายทอดแนวคิดของผู้ที่สูญเสียคนรักผ่านทางภาพยนตร์ได้ 

 
นิยามศัพท์ 

ความฝันชัดเจน (Lucid Dreaming) ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง ความฝันประเภทหนึ่งที่ผู้
ฝันรู้สึกตัวว่าก าลังฝัน และสามารถควบคุมตนเองได้ 
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บทที่  2 

ทฤษฎ ีผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการจัดท าภาพยนตร์สั้นเรื่อง “In My My” ผู้จัดท าได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฏี

ต่างๆที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 
 

1. ทฤษฏีเรื่องความฝัน 
ความฝันเป็นล าดับภาพ ความคิด อารมณ์และการรับรู้ทีเกิดขึ้นนอกเหนือจากอ านาจ

จิตใจในจิตระหว่างช่วงที่แน่นอนของการนอนหลับ เนื้อหาและความมุ่งหมายของความฝันนั้นยังไม่
เป็นที่เข้าใจแน่ชัด โดยกลุ่มคนท่ีท าการศึกษาเรื่องความฝันนั้นถูกเรียกว่า Oneirology 

ความฝันมักเกิดขึ้นในช่วง REM(Rapid-Eye Movement)ของการนอนหลับ ซึ่งเป็นช่วง
ที่การท างานของสมองมีความคล้ายคลึงกับขณะรู้สึกตัว 

ความฝันนั้นถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับจิตไร้ส านึก โดยมีตั้งแต่ปกติและสามัญไปจนถึง
เหนือจริงหรือแปลกประหลาด ความฝันมีได้หลายอารมณ์ เช่น กลัว ตื่นเต้น สนุกสนาน โศกเศร้า 
ผจญภัยหรือเกี่ยวกับเพศ เหตุการณ์ในความฝันโดยทั่วไปจะอยู่นอกเหนือการความคุมของผู้ฝัน 
ยกเว้น Lucid Dreaming ที่ผู้ฝันรู้สึกตัว 

ชาวกรีกและโรมันโบราณเชื่อกันความฝันคือสารจากพระเจ้า ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าผู้ที่
เข้าใจความฝันคือบุคคลพิเศษ ในประเทศจีนเชื่อกันว่าความฝันคือการผละวิญญาณจากร่างหนึ่งไปสู้
อีกร่างในโลกความฝัน ที่ซึ่งร่างนั้นเพ่ิงตื่น ชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกันบางชนเผ่าและชาวเม็กซิกันที่เจริญ
แล้วเชื่อว่า ความฝันคืออีกโลกหนึ่งที่เราไปเยือนในยามหลับ และในยุโรป ผู้คนเชื่อกันว่าความฝันคือ
สิ่งชั่วร้าย และอาจชักน าให้คนหันไปท าสิ่งเลวร้ายได้ 

ความเชื่อทางศาสนาพุทธก็มีบัญญัติเก่ียวกับความฝันไว้เช่นกัน โดยทางคัมภีร์ทางศาสนา
ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้คนเราฝันไว้ 4 ประการ คือ 

ธาตุ โขภะ  คือ ธาตุ ในร่างกายก าเริบปั่นป่วน หรือเกิดจากความผิดปกติทาง
ร่างกาย  อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของธาตุในร่างกาย ความฝันเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อนอน
ผิดท่าหรือป่วยเป็นไข้ไม่สบาย จนบางครั้งท าให้นอนละเมอเพ้อพกจับไม่ได้ศัพท์เหมือนคนขาดสติ 
เรื่องท่ีฝันมักเป็นเรื่องที่ท าให้เกิดความน่ากลัวต่างๆ อย่างฝันว่าตกจากภูเขาหรือตกจากที่สูงลอยไปใน
อากาศเหมือนเหาะได้ ถูกภูตผีปีศาจ ยักษ์มารวิ่งไล่ ถูกสัตว์ร้าย เช่น เสือ ช้าง หรือโจรผู้ร้ายวิ่งไล่ฆ่า
ฟัน เป็นต้น ในขณะที่วิ่งหนีมีความรู้สึกว่าวิ่งได้ช้ามาก ช้าจนบางครั้งเราต้องกระโดดสองขาแทนวิ่ง
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เพ่ือหนีจากสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวนั้น พอตื่นก็เหนื่อยแทบขาดใจ เหมือนวิ่งมาด้วยความเร็วหลายสิบ
กิโลเมตร 

อนุภูตปุพพะ คือ ฝันเนื่องมาจากอารมณ์ท่ีได้ประสบมา ความฝันชนิดนี้น่าจะเกิดจากจิต
ที่หมกมุ่นครุ่นคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประสบมาในชีวิตประจ าวัน เช่น ประสบเหตุการณ์บางอย่างมา 
จิตจะเก็บเหตุการณ์นั้นไว้ แล้วกลายเป็นความฝันแม้บางครั้งเรามีความรู้สึกว่าลืมเหตุการณ์นั้นไปนาน
แล้ว แต่จิตยังคงเก็บเหตุการณ์นั้นไว้ในจิตใต้ส านึก เพียงแต่รอเวลาแสดงออกเท่านั้น เมื่อเหตุการณ์
นั้นมาปรากฏในความฝันจึงท าให้นึกขึ้นได้ทันที อารมณ์นั้นอาจเป็นอารมณ์ท่ีเราประสบมาช้านานหรือ
เพ่ิงจะผ่านไปในวันนั้นแล้วเก็บเอามาคิดร าพึงจนหลับไปก็ได้ 

เทวตูปสังหรณ์ คือความฝันที่เทวดาน ามาเป็นสาเหตุที่จะบอกเล่าเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์บางอย่างให้ผู้ฝันรับรู้ ความฝันนั้นอาจเป็นต่างๆ ตามอ านาจการบันดาลของเทวดา ถ้า
เทวดารักใคร่ปรารถนาจะให้การคุ้มครองรักษาและหวังประโยชน์  จะบันดาลให้ฝันดีและเป็นผล
ในทางที่ดี การที่จะฝันดีและเป็นผลดีตามอ านาจของเทวดานั้น ผู้ฝันต้องเป็นที่รักของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลายด้วย การจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้มีทาน คือการให้ปัน
สิ่งของตามโอกาส มีศีล คือความสะอาดกายสะอาดวาจา ความสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่หยาบ
กระด้างก้าวร้าว อวดดื้อถือดี ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืน และมีธรรมอันงาม คือหมั่นฝึกหัดขัดเกลาจิตใจ
ให้สะอาดผ่องแผ้ว 

คัมภีร์ทางศาสนากล่าวว่า ผู้มีศีลมีธรรมอันงามย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย ผู้มีศีลมีธรรมงามอย่าว่าแต่มนุษย์เลยที่รัก แม้เทพเทวาทั้งหลายก็ชื่นชมต่อการปรากฏตัว
ของเขา 

บุพนิมิต คือ ลางที่บอกเหตุขึ้นก่อน เป็นความฝันที่เกิดด้วยอ านาจบุญกุศล และอ านาจ
บาปกรรม  หรือเป็นบุพนิมิตแห่งการที่จะต้องเสวยผลแห่งบุญกุศลซึ่งเป็นฝ่ายดี และเป็นบุพนิมิตแห่ง
การที่จะต้องเสวยผลแห่งบาปกรรมซึ่งเป็นฝ่ายชั่ว     

ความฝันที่เรียกว่าบุพนิมิตนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากอ านาจบุญ และบาปที่คนๆ นั้นได้สั่งสมอบรมและ
กระท าไว้มาบันดาลให้ปรากฏเป็นลางบอกเหตุ พูดง่ายๆ ถึงเวลาที่บุญหรือกรรมจะให้ผลก็จะนิมิตให้รู้
ล่วงหน้า ทั้งสองอย่างล้วนเป็นนิมิตที่ปรากฏให้ทราบล่วงหน้า 
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2. ทฤษฏีเรื่อง ความฝันชัดเจน หรือ ความฝันรู้ตัว (Lucid Dreaming) 

นิยามของ Lucid Dreaming คือสภาวะที่คนเราสามารถที่จะรู้สึกตัว และตระหนักได้ว่า
ตนเองนั้นอยู่ในความฝันในขณะที่ตัวเองฝันอยู่ 

Stepen LaBerge ซึ่งเป็นนักเขียนและนักทดลองได้อธิบายไว้สั้นๆว่า “เป็นสภาวะที่คุณ
สามารถฝัน ในขณะที่รู้ว่าตัวคุณเองก าลังฝันอยู่” และกล่าวไว้ว่า Lucid Dreaming ไม่ได้มีประโยชน์
แค่เอาไว้หัดบิน หรือผจญภัยในแดนหฤหรรษ์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่น 

1. หากคุณฝันร้ายซ้ าๆกันบ่อยๆวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท าให้คุณกลัวใน
ความฝันน่าจะดีกว่า ซึ่งจะท าแบบนั้นได้ก็ควรฝันแบบรู้ตัวเพ่ือให้ควบคุม
สถานการณ์ได้ 

2. หากคุณต้องไปพูดเป็นการเป็นงานต่อหน้าคนเยอะๆ แล้วยังไม่มั่นใจ ก็อาจซ้อม
พูดในความฝันรู้ตัวก่อนได้ 

3. หากคุณมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเทคนิคหรือศิลปะ ก็เป็นไปได้
ว่าคุณอาจหาค าตอบได้ในฝัน 

4. หากคุณต้องการมีความรู้สึกเป็นอิสระแบบหลุดโลก ความฝันรู้ตัวอาจจะเป็น
ทางออก เพราะมีหลายคนที่ฝันรู้ตัวบอกว่าประสบการณ์ที่ได้รับนั้นราวกับ
ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาตลอดไปเลย
ทีเดียว และความฝันรู้ตัวยังสอนด้วยว่า โลกที่เราเห็นอยู่นี้เกิดจากจิตของเรา
สร้างข้ึนมาเอง 

Lucid Dreaming นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะมีบันทึกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าง
ชัดเจนในจดหมายที่เขียนโดย เซนต์ออกัสตินแห่งฮิปโป (Saint Augustine of Hippo) ในราวปี ค.ศ. 
415 หรือ พวกเงาะซีนอย (Senoi) ในมาเลเซียก็ใช้การฝันรู้ตัวในการดูแลรักษาสุขภาพจิตของตนเอง 

นอกจากนี้ พระธิเบตก็มีการฝึกที่น่าจะเรียกได้ว่าความฝันชัดเจนหรือความฝันรู้ตัวมาตั้ง
นานแล้ว ชาวตะวันตกเรียกการฝึกนี้ว่า โยคะความฝันหรือสุบินโยคะ(Dream Yoga) ตามประวัติระบุ
ว่า ศาสนาพุทธในธิเบตมีการฝึกโยคะความฝัน ที่เรียกว่า Zhine มานานกว่า 1,300 ปีแล้ว ค าว่า 
Zhine ในภาษาธิเบตหมายถึง การตั้งมั่นอยู่ในความสงบ (Calm Abiding) โยคะความฝันต้องการให้ผู้
ฝึกได้เรียนรู้บทเรียนทางจิตวิญญาณที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1. ความฝันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความปรารถนาและความใส่ใจของเรา 
2. ความฝันเป็นสิ่งไม่จีรังและไม่เที่ยงแท้ เปรียบเสมือนภาพลวงตาหรือภาพหลอน 
3. การรับรู้ในชีวิตประจ าวันในขณะที่เราตื่นอยู่นั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่จริงแท้เช่นเดียวกัน 
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4. ชีวิตทุกชีวิตที่ด ารงอยู่วันนี้และจากไปในวันพรุ่งนี้ก็เปรียบเสมือนดั่งความฝัน ไม่
ควรยึดมั่นถือมั่น 

5. การฝึกความฝันแบบรู้ตัวสามารถช่วยให้ผู้ฝึกตระหนักถึงสิ่งต่างๆทั้ งมวล ความ
สมดุลอย่างสมบูรณ์ และความเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่ง 

 

 
3. เทคนิคที่ท าให้เกิด Lucid Dreaming 

แม้ว่าความฝันชัดเจนหรือความฝันรู้ตัวนั้นสามารถเกิดขึ้นเองได้เป็นบางครั้ง แต่ก็ยังมี
การศึกษาถึงวิธีการที่จะท าให้เกิด Lucid Dreaming โดยการฝึกฝนได้เช่นกัน หากไม่นับเทคนิคที่เป็น
ภูมิปัญญาโบราณแล้ว ตัวอย่างเทคนิคในสมัยใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

1. การหวนระลึกถึงความฝัน (Dream Recall) 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lucid Dreaming บอกว่า เงื่อนไขส าคัญอย่างแรกสุดที่จะต้อง

ท าให้ได้ก็คือสามารถจดจ าความฝันที่เพ่ิงผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหากคุณจ า
ความฝันได้ดีคุณจะคุ้นเคยกับความฝันของตนเองและสามารถจดจ ารูปแบบและ
สัญลักษณ์เด่นๆได้ รูปแบบและลักษณะเด่นที่ว่า จะช่วยให้รู้ตัวว่าก าลังฝันอยู่ ในทาง
หลับกัน หากคุณจ าความฝันไม่แม่นก็เป็นไปได้ว่า แม้คุณจะฝันรู้ตัว แต่พอตื่นขึ้นก็ลืม
ความฝันทั้งหมด 
2. การทดสอบว่าสภาวะที่เป็นอยู่นั้นจริงหรือเปล่า (Reality Testing) 

เทคนิคนี้คล้ายๆกับที่สอนกันว่า ถ้าไปเจออะไรที่แปลกๆหรือไม่ชอบมาพากล
แล้วให้ลองหยิกตัวเองดูสักที ถ้าเจ็บก็จะรู้ว่าจริง ไม่ได้ฝันไป แต่นักวิจัยบอกว่าเทคนิคนี้
ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักฝันมือใหม่ โดยคุณจะต้องปฏิบัติหลายๆครั้งในวันหนึ่ง 

วิธีการง่ายๆเช่น ลองอ่านหนังสือสักข้อความหนึ่ง จากนั้นหันไปมองที่อ่ืนแล้ว
กลับมาอ่านใหม่อีกครั้งว่าข้อความนั้นยังเหมือนเดิมหรือไม่ หรือลองเพ่งจิตให้ข้อความ
นั้นเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการวิจัยพบว่า ใน Lucid Dreaming การอ่านข้อความต่างๆนั้นจะ
เปลี่ยนแปลงไปได้ถึง 75% ในการอ่านซ้ าครั้งแรก และอาจถึง 95% ในการอ่านซ้ าครั้งที่
สอง 
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3. สัญลักษณ์ท่ีบ่งว่าก าลังฝัน 
สิ่งที่ปรากฏในความฝันที่ท าให้ผู้ฝันรู้ตัวว่าก าลังฝันนั้นมีอยู่แน่นอน เช่น รู้สึกว่า

ตัวเองก าลังเหาะเหินเดินอากาศ เห็นสัตว์ที่มีรูปร่างหรือสีสันแปลกๆ พบเจอกับคนที่
เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจ าเป็นจะต้องศึกษาความฝันของตัวเองจนกระทั่ง
คุ้นเคยกับสัญลักษณ์ต่างๆที่บ่งบอกว่าคุณก าลังฝัน โดยสัญลักษณ์นั้นจะต่างกันออกไป
ในแต่ละบุคคล 
4. การเหนี่ยวน าความฝันรู้ตัวโดยใช้เครื่องมีช่วยจ า (Mnemonic Induction of 

Lucid Dreams) 
เทคนิคนี้เรียกย่อๆว่า MILD มี4ข้ันตอนหลักดังนี้ 

1. ตั้งใจ ว่าจะตื่นข้ึนในระหว่างที่ก าลังนอนอยู่ และหากก าลังฝัน ก็จะจดจ าความ
ฝันนั้นไว้ 

2. ก่อนล้มตัวลงนอนครั้งใหม่ ให้ตั้งใจว่าจะต้องรู้ตัวให้ได้ว่าก าลังฝัน โดยอาจ
บอกตัวเองว่า ‘คราวหน้าหากฉันฝัน ฉันจะรู้ตัวว่าก าลังฝัน’ ดร.ลาเบิร์จกล่าว
ไว้ว่าให้ท่องประโยคนี้ซ้ าๆเหมือนการท่องมนต์ โดยมีสมาธิแน่วแน่ 

3. ขณะที่ก าลังท่องมนต์อยู่นั้นก็ให้จินตนาการไปพร้อมๆกันว่าได้กลับเข้าไปใน
ฝันที่เพ่ิงฝันก่อนตื่นขึ้นมา และแสร้งท าเป็นรู้ตัวว่าก าลังฝัน 

4. ท าขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ าจนคุณหลับไป 
เทคนิคนี้คิดค้นโดย สตีเฟน ลาเบิร์จ และเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอกของเขา 

 
4. ความโศกเศร้าจากการสูญเสีย 

   ประสบการณ์การสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในช่วงชีวิตมนุษย์ที่ทุกคนเคย
ประสบ การสูญเสียน ามาซึ่งอารมณ์เศร้าโศกเสียใจ โดยเฉพาะการเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิดอันเป็นที่
รัก อารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจและกระบวนการทางจิตใจที่เกิดขึ้น
ตามปกติ ซึ่งคนส่วนใหญ่สามารถผ่านพ้นและกลับเข้าสู่กิจวัตรประจ าวันตามเดิมโดยไม่มีความผิดปกติ
ทางจิตใจเกิดขึ้น แต่ในบางรายอารมณ์เศร้าโศกนี้รุนแรงและยาวนานเกินปกติ ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของบุคคลนั้น เรียกว่า อารมณ์เศร้าโศกท่ีผิดปกติต่อการสูญเสีย ซึ่งมักจะพบอยู่เสมอว่าผู้ที่
เป็นโรคซึมเศร้าหลายรายเคยมีประวัติการเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิดอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะคู่สมรส
หรือสมาชิกในครอบครัว  
สาเหตุ 
               ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติต่อการสูญเสีย ได้แก่ การประสบเหตุการณ์
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สะเทือนขวัญหรือภัยพิบัติที่รุนแรง การเสียชีวิตที่รวดเร็วกะทันหัน ไม่ทันคาดคิด หรือการเสียชีวิตที่
ผิดธรรมชาติ เช่น จากอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตาย รวมถึงการเสียชีวิตของบุตร นอกจากนั้นการที่
บุคคลนั้นมีความรู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าตนเองต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต มีความผูกพันใกล้ชิดหรือ
พ่ึงพากับบุคคลที่เสียชีวิตอย่างมาก หรือมีความรู้สึกสองฝักสองฝ่ายกับบุคคลที่เสียชีวิต เช่น ทั้งรักทั้ง
โกรธ รวมถึงการขาดแหล่งสนับสนุนประคับประคองทางสังคมที่ดี ก็ส่งผลให้เกิดอารมณ์เศร้าโศกท่ี
ผิดปกติได้เช่นกัน   
อาการ 
         โดยปกติแล้ว ผู้ที่ประสบกับการสูญเสียจะมีปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการสูญเสีย 3 ระยะ ซึ่งได้แก่ 
1) ระยะมึนชา จะมีความรู้สึกตกใจ ไม่เชื่อ ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น เกิดความรู้สึกมึนชา ใช้เวลา 2-3 
ชั่วโมงถึง 2-3 สัปดาห์ แล้วตามมาด้วย 2) ระยะซึมเศร้า จะมีอารมณ์เศร้าโศก ร้องไห้ คร่ าครวญ ย้ า
นึกถึงบุคคลที่เสียชีวิต ความอยากอาหารลดลง นอนไม่หลับ หรืออาจท าให้หน้าที่กิจวัตรตามปกติ
ลดลงจากเดิมบ้าง ใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ แล้วดีขึ้นเองในเวลา 2-4 เดือน โดยส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน 6 
เดือน แล้วเข้าสู่ระยะสุดท้าย คือ 3) ระยะกลับคืนสู่ปกติ กลับเข้าสู่กิจวัตรประจ าวันตามปกติของ
บุคคลนั้น อารมณ์เศร้าโศกท่ีเป็นปกติต่อการสูญเสียไม่จัดว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเวช สามารถดี
ขึ้นได้เองโดยไม่ต้องได้รับการรักษา แต่ในบางราย อารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียมีความรุนแรงและ
ยาวนานเกินปกติ เรียกว่า อารมณ์เศร้าโศกท่ีผิดปกติต่อการสูญเสีย ก่อให้เกิดความผิดปกติทางด้าน
จิตใจ โดยเฉพาะอาการของโรคซึมเศร้า ลักษณะที่แสดงถึงอาการของโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นผลมาจาก
อารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติต่อการสูญเสีย มีดังนี้  
          1. มีการโทษหรือต าหนิตัวเองอย่างมาก โดยจะมีความรู้สึกผิดเกินจริง เสียความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง โทษหรือต าหนิตัวเองว่าเป็นสาเหตุให้บุคคลนั้นเสียชีวิต 
           2. มีความคิดหรือความตั้งใจจะฆ่าตัวตาย หรือมีการพยายามฆ่าตัวตาย 
           3. มีลักษณะจิตใจและการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าหรือกระวนกระวาย ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงภาวะซึมเศร้าที่รุนแรง  
           4. มีอาการของโรคจิตที่ชัดเจน ได้แก่ อาการประสาทหลอน เช่น ได้ยินคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
มาพูดคุยด้วยอยู่ตลอด รวมถึงอาการหลงผิด เช่น หลงผิดวา่ตัวเองท าบาปกรรมในอดีตจึงถูกลงโทษ 
หรือมีคนจะมาปองร้ายเอาชีวิต 
การรักษา 
            วิธีการที่ช่วยให้ผู้ประสบกับการสูญเสียสามารถผ่านพ้นอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสีย 
ได้แก่ การยอมรับการสูญเสียที่เกิดขึ้น การได้รับรู้และยอมรับความรู้สึกเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับการ
สูญเสีย การได้พิจารณาและทบทวนความสัมพันธ์กับบุคคลที่เสียชีวิต ทั้งประสบการณ์ที่ดีและ
ประสบการณ์ที่มีปัญหา ความสัมพันธ์ที่ดีและความสัมพันธ์ที่มีปัญหา รวมถึงความรู้สึกต่างๆทั้งด้าน
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บวกท่ีมีต่อบุคคลที่เสียชีวิตนั้น เช่น ความรู้สึกชื่นชม พอใจ และความรู้สึกด้านลบที่มีต่อบุคคลนั้น เช่น 
ความรู้สึกผิดหวัง เสียใจ น้อยใจ ไม่พอใจ หรือความรู้สึกโกรธ และสามารถระบายอารมณ์ความรู้สึก
ต่างๆที่มีต่อบุคคลที่เสียชีวิตนั้น เพ่ือให้เข้าใจได้ว่าความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ที่มีต่อบุคคลที่เสียชีวิตเป็น
เรื่องปกติธรรมดา และช่วยให้เข้าใจบุคคลที่เสียชีวิตและภาพความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลที่เสียชีวิต
อย่างครบถ้วนทุกด้าน ตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์
และระบายอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้บุคคลใกล้ชิดได้รับฟัง ก็จะช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
และได้รับการสนับสนุนประคับประคองจากบุคคลเหล่านั้นตามมา นอกจากนั้นยังควรพัฒนา
ความสัมพันธ์ใหม่ๆกับบุคคลรอบข้าง เพ่ือช่วยทดแทนการสนับสนุนประคับประคองที่ผู้ป่วยเคยได้รับ
จากผู้เสียชีวิต ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้อารมณ์เศร้าโศกหรือ
อาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้น ในกรณีท่ีมีอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียที่รุนแรงหรือมีอาการของโรค
ซึมเศร้า ควรไปพบจิตแพทย์เพ่ือรับการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยา เช่น ยารักษาซึมเศร้า 
หรือการรักษาด้วยจิตบ าบัด เช่น จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นต้น 
การป้องกันและดูแลตนเองเบื้องต้น 
               การยอมรับกับการสูญเสียและความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้น สามารถมองภาพความสัมพันธ์
กับบุคคลที่เสียชีวิตอย่างตรงตามความเป็นจริง สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การสูญเสียให้บุคคล
รอบข้างได้รับฟัง และมีแหล่งสนับสนุนประคับประคองทางสังคมท่ีดี ซึ่งได้แก่ การมีสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคคลรอบข้าง และการมีทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหรือทักษะทางสังคมที่ดี จะเป็นการลด
ความเสี่ยงของการเกิดอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติจากการสูญเสียและโรคซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับการ
สูญเสีย 
สรุป 
              อารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียเป็นสิ่งที่พบได้เป็นปกติหลังจากการสูญเสีย โดยเฉพาะ
การเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิดอันเป็นที่รัก บางครั้งอารมณ์เศร้าโศกนี้อาจรุนแรงจนเกิดอาการของโรค
ซึมเศร้า การยอมรับการสูญเสียและอารมณ์เจ็บปวดที่เกิดขึ้น การเข้าใจบุคคลที่เสียชีวิตและภาพ
ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เสียชีวิตอย่างครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคคลอ่ืนรอบข้าง จะช่วยให้สามารถผ่านพ้นอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสีย และช่วยให้อาการ
ของโรคซึมเศร้าที่เก่ียวกับการสูญเสียดีขึ้น ในรายที่มีอาการรุนแรง ควรไปพบจิตแพทย์เพ่ือรับการ
ดูแลรักษาต่อไป 

 
5. ทฤษฏีการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ 

ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการถ่าย

ท า และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพาตัวเองให้ไป 
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เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น 

ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม นั่นคือเรา 

ได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะด ารงอยู่กับบริบท 

ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เราได้ถูกให้ 

เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา ส าหรับหนทางที่พวกเขา 

รู้สึกและปฏิบัติการเล่าเรื่องต่างๆของผู้คนมีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่างหรืออย่างน้อยที่สุด 

ได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมด 

เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มันท างานอยู่ใน 

ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ 

การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว หรือ

สองตัวเท่านั้น มันเชื้อเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ ทาให้

ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอ่ืนๆโดยมี ดารา

ต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่านี้บ่อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนที่มีเสน่ห์ ซึ่งจะ

แสดงในส่วนนี้ แต่สิ่งซึ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเรื่องนั้นได้ แสดงให้เห็น

ว่า ตัวละครหลักต่างๆจะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโตและ พัฒนาการ

ไปในลักษณะที่เป็นปัจเจก ขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเรื่องของสถานการณ์ที่มั่นคง เผชิญกับอุป

สรรค์ ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New Stable 

Situation), ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ตัวละครที่ ส าคัญต่างๆ 

เดิมที จะถูกน าเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในอัตลักษณ์  ของพวกเขา 

หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้น ภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์อันหนึ่งขึ้นมาที่จะทดสอบ

พวกเขา จะต้องด าเนินชีวิตไปโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระท า ดังกล่าว พวก

เขาจะแก้ไขอัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเอง พวกเขาจะด าเนินชีวิตไปโดยผ่าน กระบวนการ

อันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามขึ้นทางด้านอัตลักษณ์ อันนี้มิได้ เกิดขึ้นเสมอๆ 

ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของพวกเขา และจบ ลงอย่างไม่มี

ความสุข การเน้นในเรื่องความเจริญเติบโตของปัจเจกดังกล่าว และการแก้ไขอุปสรรคได้ ไปขับไล่ไส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 

ส่งประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องรองๆ ในการด าเนิน

เรื่องท้ังหลายของ ภาพยนตร์กระแสหลัก 

 

4.1 หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function) 

4.1.1 การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist)  

มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความจริงตามที่

สายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น ภาพยนตร์สารคดี 

4.1.2 การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)  

หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดาเน้นการสื่ออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค 

เพ่ือการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่อง ให้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ตลก ไม่บู๊ ไม่หวือหวา 

เรื่องหนักสมอง 

4.1.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่างมากการ

เล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 

 

4.2 ตัวละคร 

ค าจ ากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเนื้อของ 

ภาพยนตร์ทุกเรื่อง ถ้าก าหนดบุคลิกของตัวละครไม่ชัดเจน บทของคุณก็จะไม่มีโอกาสถูกสร้างเป็น 

ภาพยนตร์ เพราะไม่มีดาราคนไหนรับเล่น ถ้าไม่มีดารายอมเล่น ก็สร้างเป็นภาพยนตร์ไม่ได้ 

คุณอาจข้องใจว่า ภาพยนตร์แย่ๆก็ตั้งหลายเรื่องที่ได้ฉายบนจอใหญ่ พวกมันไปถึงที่นั่นได้

ยังไง ความจริงก็คอื บทภาพยนตร์หลายเรื่องที่สตูดิโอซื้อมานั้น ต้นฉบับถือว่าอยู่ในขั้นคุณภาพแต่ ใน

กระบวนการน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ มีการช าระตัวละครหลายตัวในขั้นตอนของการปรับปรุงบท ดู

อย่างสิ่งที่เกิดกับหนังเรื่อง Up close and personal เป็นเรื่องที่มาจากชีวิตจริงของ เจสซิก้าซา วิทส์ 
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ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะขนานแท้ได้เลย แต่เมื่อผ่านกระบวนการแก้ไขปรับปรุงมาเก้าปีเต็ม ก็ออกมา

เป็นแค่ขยะขนานแท้กองหนึ่ง 

ในระหว่างขั้นตอนที่ต้องผ่านผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์และนักส ารวจตลาด ของดีมักถูกแทนที่

ด้วยสินค้าที่หน้าตาเหมือนกัน นี่คือความล้มเหลวของศิลปะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(art by committee) ค ากล่าวที่ว่า อูฐคือม้าในสายตาของคนกลุ่มหนึ่ง น่าจะมาจากสถานการณ์

เช่นนี้ ธุรกิจหนังเป็นธุรกิจเต่าล้านปีที่ยอมรับสิ่งใหม่และโอกาสใหม่เพียงไม่กี่อย่าง และค านึงถึงเม็ด

เงินที่จะได้มากกว่าสุนทรียศาสตร์เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะท าหนังสักเรื่อง 

ไม่ควรให้เรื่องนี้บั่นทอนก าลังใจในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ดีที่สุดของตน หนังหลายเรื่อง

ประสบความส าเร็จเพราะแนวคิดเดิม และตัวละครที่ผู้เขียนเขียนขึ้นนั้นสมบูรณ์และชัดเจนมากจน

ผู้สร้างและผู้ก ากับไม่อาจทาลายลงได้ พ่ีน้องตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีชื่อเสียงในการสร้างตัว

ละคร เขาเขียน สร้าง และก ากับภาพยนตร์ของตัวเอง เรื่อง Fargo ทั้งคู่จับเอาต ารวจหญิงผู้มีใจคอ

หนักแน่นมั่นคง (รับบทโดย ฟรานซิส แมคคอร์แมนด์) ที่ท างานอย่างตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขย

ไม่เอาถ่าน จอมอันธพาลที่ไม่ยอมเคยลงให้ใคร นอกจากตัวเอง คนท าหนัง  ฮอลลีวู้ดจะรู้ถึงความคิด

ดีๆเมื่อพวกเขาได้เห็นมัน ส่วนอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดที่ว่าดีนั้นต้องเจอกับการปรับให้เลวลงก็เป็น

อีกเรื่อง ในฐานะคนเขียน อย่าท างานให้คนอ่ืนแก้ไขได้ สร้างตัวละครของคุณให้สมจริงและสมบูรณ์ 

แล้วพวกนั้นก็จะไม่อยากยุ่งกับงานของคุณ เพราะตัวละครเหล่านั้นดีจนไม่มีที่ติ นี่ต่างหากคือจุดหมาย 

 

4.3 วิธีการด าเนินเรื่อง โครงสร้างของการด าเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 

4.3.1 แก่นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ขอ

เรื่องท่ีจะน าเสนอซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได้ แต่ต้อง

ไม่ออกนอกแนวความคิดหลัก 

4.3.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 

1) การเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะต้อง

ส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะ
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ประกอบด้วยเหตุการณ์หลัก (Main Plot) และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่ง

เหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไปต้องผสมกลมกลืนเป็นเหตุเป็นผลกับเหตุการณ์หลัก 

2) ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสิ้นสุดของ

เรื่อง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้าง

ตัวละครขึ้นมาต้องค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อัน

ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวละครนั้น ๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลัก

หรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต้องส่งผล

ต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอกย่อมมีความส าคัญ

มากกว่าตัวรองเสมอ 

- ตัวละครแบน คือตัวละครที่มีขั้วขาว ด าชัดเจนไม่มีมิติทางอารมณ์        

(Type Character) 

- ตัวละครกลม คือตัวละครที่มีทั้งความดีความเลวปนกันไปในหนึ่งคน   

(Round Character) 

3) การกระท าของตัวละคร ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 

 

4.4 การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 

4.4.1 การเปิดเรื่อง (Exposition) เช่น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพเหตุการณ์

ในขณะนั้น 

4.4.2 สถานการณ์ที่เริ่มส่งเค้าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่ส่งผลให้เกิด

เหตุการณ์ต่างๆ 

4.4.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได้อีกอย่างว่า Conflict 

4.4.4 การลดการกระท าของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให้คนดูพักจากการตื่นเต้น

จาก Turning Point 
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4.4.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ์ท่ีคับขันและตรึงเครียด 

4.4.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป็นช่วงที่เผชิญหน้ากับปัญหาครั้งสุดท้าย

ที่ถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ท าให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 

4.4.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือข้อสรุป ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น และสถานการณ์คลี่คลาย 

 
จากทฤษฏีเกี่ยวกับความฝัน และความฝันชัดเจน (Lucid Dreaming) ที่กล่าวมา 

ผู้จัดท าได้น าทฤษฏีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้และพัฒนาบทภาพยนตร์ขึ้น โดยให้ตัวละครเอกซึ่งเพ่ิง
สูญเสียคนรักไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ใช้ความฝันชัดเจนหรือความฝันรู้ตัวเป็นทางผ่านในการ
เดินทางไปพบกับคนรักท่ีเสียชีวิตไปแล้วโดยใช้ยานอนหลับเป็นเครื่องมือ 
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บทที่  3 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้จัดท าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ความฝันชัดเจนหรือความฝันรู้ตัว  (Lucid 
Dreaming) และศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่เพ่ิงสูญเสียความรัก เพ่ือจะมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมมาก
พอที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์ได้อย่างสมจริงที่สุด ร วมถึงการหาอารมณ์และ
บรรยากาศ (Mood and Tone) ของภาพยนตร์จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าถึง
อารมณ์ของตัวละครได้มากที่สุด 

 
ข้อมูลอ้างอิงและทิศทางของภาพยนตร์ 

1. ภาพยนตร์เรื่อง Inception ก ากับโดย Chirstopher Noland ปีที่ฉาย ค.ศ.2010 
 

ภาพที่3-1 ภาพยนตร์เรื่อง Inception 
 

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ คอบบ์ นักจารกรรมความคิดมืออาชีพ การ
ท างานของเขาคือการเข้าไปในจิตใต้ส านึกของเป้าหมายผ่านทางความฝันและขโมยข้อมูลที่ต้องการ
ออกมา ความเป็นมืออาชีพของคอบบ์ท าให้เขาเป็นที่ต้องการตัวของโลกแห่งการจารกรรมสมัยใหม่
อย่างมาก แต่นั้นก็ท าให้เขากลายเป็นนักโทษหลบหนีระดับสากลเช่นกัน 

คอบบ์ได้ถูกว่าจ้างโดย ไซโตะ เจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ก าลังจะพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่ง 
เขาต้องการให้คอบบ์เข้าไปในจิตใต้ส านึกของ ฟิซเชอร์ ลูกของเจ้าของกิจการคู่แข่ง ไม่ใช่เพ่ือการจาร
กรรมข้อมูล แตเ่พ่ือปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ความคิดที่ต้องการจะท าลายอาณาจักรของพ่อของตน คอบบ์จึง
ค้นหาทีมงานมือฉมังในด้านต่างๆมาเป็นลูกมือ 
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การด าเนินแผนดูจะเป็นไปได้อย่างทุลักทุเลตั้งแต่ต้น จนถึงจุดที่คอบบ์ได้พบกับรถไฟ
ขบวนหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีภายในจิตใต้ส านึกของฟิซเชอร์ นั่นท าให้คอบบ์นึกถึง มอล ภรรยาของ
เขาที่เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากเขาลองปลูกฝังความคิดที่ว่าโลกจริงคือโลกฝัน มอลท าให้แผนการ
เป็นไปได้อย่างยากล าบาก จนท าให้ไซโตะและฟิซเชอร์เสียชีวิตในความฝันและถูกดึงลงสู่ห้วงมืดของ
จิตใจ (Limbo) คอบบ์จึงต้องตามลงไปช่วยทั้งคู่ในฝันชั้นที่ลึกขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายคอบบ์สามารถช่วย
ทั้งคู่ออกมาได้ ซึ่งในฝันชั้นล่างนั้นคอบบ์ได้ยอมรับความจริงและปล่อยวางเรื่องเกี่ยวกับมอลในที่สุด 

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความฝันอย่างชัดเจน และน าเสนอออกมาได้
อย่างดี การที่คอบบ์เข้าไปจารกรรมความคิดของเป้าหมายออกมานั้น เมื่อตื่นขึ้นเป้าหมายจะไม่มี
ความทรงจ าใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในความฝันอยู่เลย ในขณะที่คอบบ์จะจ าได้ทุกเหตุการณ์ ซึ่งนั่น
แสดงให้เห็นถึงค าอธิบายของค าว่า Lucid Dreaming ได้ ผู้จัดท าจึงน าข้อมูลและวิธีการน าเสนอใน
เรื่องของความฝันมาประยุกต์ใช้ในภาพยนตร์ ตลอดจนพฤติกรรมบางอย่างของตัวละครเอกภายใน
เรื่อง เช่น การยอมรับตนเอง การโหยหา ความพยายามที่จะกลับไปหาความทรงจ าอันดี เป็นต้น 
 

2. ภาพยนตร์เรื่อง I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน ก ากับโดย มณฑล อารยางค์กูร ปีที่
ฉาย ค.ศ.2012 

 
 

ภาพที่3-1 ภาพยนตร์เรื่อง I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน 
 
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ บี แพทย์สาวที่เพ่ิงมาใหม่โดยมี หมอธนา เป็นที่ปรึกษา ท าให้

เธอได้รับรู้ถึงประสบการณ์ เรื่องราวความรักของหมอธนากับ หมอนก ซึ่งเสียชีวิตไปในอุบัติเหตุ
รถยนต์ทั้งๆที่ทั้งคู่ก าลังจะแต่งงานกัน ท าให้หมอธนานั้นเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก และยังจมปรักอยู่
กับความรักนั้น เรื่องราวความรักความคิดถึงที่สวยงามของหมอธนาที่มีให้หมอนกนั้นท าให้บีเกิด
สงสารและต้องการที่จะดึงหมอธนาออกมาจากความเศร้าเสียใจนั้น แต่เธอกลับพบว่าความรัก ความ
อาลัยต่อคนรักท่ีตายไปนั้นท าให้เธอยังวนเวียนอยู่รอบตัวหมอธนา 
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ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่เพ่ิงสูญเสียคนรักไปได้อย่างชัดเจน มีโดยตัว
หมอธนามีการพยายามดึงภาพความทรงจ าที่ดีต่างๆให้ยังคงอยู่ กับเขา เช่น การกลับไปอยู่ที่
ร้านอาหารร้านเดิมที่ไปกับหมอนกเป็นประจ า หรือการพยายามนึกถึงภาพความทรงจ าที่ดีในอดีต ทั้ง
ยังรวมถึงตอนจบที่หมอธนากินยาฆ่าตัวตายเพ่ือไปอยู่กับหมอนก แต่ภาพของหมอนกนั้นห้ามไว้ 
เหมือนเป็นฉากที่ต้องการจะบ่งบอกเจตนาและความต้องการของทั้งคนเป็น คนตาย ที่คนเป็นก็
ต้องการจะทิ้งชีวิตเพ่ือให้ได้ไปอยู่ด้วยกันอีกครั้ง ส่วนคนตายก็ต้องการให้คนเป็นมีชีวิตอยู่และเดิน
ต่อไปข้างหน้า ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท าให้ตัวละครนั้นดูเศร้าเสียใจจริงๆ ผู้จัดท าจึงน าภาพยนตร์เรื่องนี้มา
เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาบทภาพยนตร์และอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์  รวมถึง
พฤติกรรมของตัวละครภายในภาพยนตร์อีกด้วย 

จากการศึกษาข้อมูลอ้างอิงของภาพยนตร์ดังกล่าวท าให้ผู้จัดท าได้มีความเข้าใจในการ
พัฒนาบท อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์เพ่ิมขึ้นมาก รวมถึงความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีเรื่อง
เกี่ยวกับความฝันรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้ที่เพ่ิงสูญเสียคนรักไป ท าให้สามารถพัฒนาบทภาพยนตร์
และท าการถ่ายท าภาพยนตร์ได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 

 
ในการสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความฝัน และการตามหาคนรัก เรื่อง 

“In My My” การสร้างภาพยนตร์ให้ออกมาตามความต้องการของผู้จัดท านั้น ต้องผ่านกระบวนการ
งานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฏในขั้นตอนตามต่อไปนี้ 

 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แนวความคิด (Concept) 
ถ้าอยู่ในความฝันแล้วมีความสุขมากกว่าท าไมไม่เลือกอยู่ในฝันตลอดไป 

2. แก่นเรื่อง (Theme) 
คนเราเมื่อเสียคนรักมักจะตามหาเขาไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

3. เรื่องย่อ (Synopsis) 
เอฟ ชายวัยท างานที่เพ่ิงเสียคนรักไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ท าให้เขารู้สึกเศร้า

เสียใจต่อการจากไปของคนรักเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเอฟเปลี่ยนจากคนร่าเริงยิ้มง่ายไปเป็นคน

ซึมเศร้า ไม่ค่อยพูด วันหนึ่งหลังจากกลับจากที่ท างาน เขานั่งท างานอยู่จนดึก ด้วยความอยากพัก

สายตาเอฟทิ้งตัวลงนอนบนเตียงเพียงเพ่ือจะพักผ่อนสายตา แต่เขาเผลอหลับไป เขาลืมตาขึ้นมาอีกที

พบตัวเองอยู่ในห้องที่มืดสนิท มีเพียงไฟเพียงดวงเดียวส่องลงมาที่เตียงนอนของเขา เอฟพยายามเดิน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครแอบเข้ามาในห้องขณะเขาก าลังหลับ เขาหันมาพบกับ มาย แฟนสาวของ

เขาท่ีเพ่ิงเสียชีวิตไปนั่งหันหลังให้เขา ด้วยความไม่เชื่อ ปนดีใจ เอฟพยายามที่จะถามไถ่มายแต่เขาถูก

สะดุ้งข้ึนมาเสียก่อน เอฟพยายามที่จะฝันถึงมายอยู่หลายครั้งด้วยการใช้ยานอนหลับ จนท าให้ร่างกาย

ของเขาอ่อนแอลง หมอบอกให้เอฟหยุดการใช้ยา แต่ด้วยความที่กลัวว่าจะไม่ได้พบมายอีกแล้ว ท าให้

เขาตัดสินใจที่จะเข้าไปอยู่กับคนรักของเขาในฝันตลอดไป  

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

ฉากเปิดที่1 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 
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เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเรียกของมาย ทั้งคู่นั่งคุยกันอยู่ซักพัก มีการกระทบกระทั่ง

กันเล็กน้อย เมื่อมายเห็นเอฟท าท่าไม่พอใจเธอจึงรู้สึกผิดและพยายามง้อให้เอฟหายโกรธ แล้วทั้งคู่ก็
คืนดีกัน 

 
ฉากเปิดที่2 ภายนอก/ริมถนน/กลางวัน 

 
เอฟเดินไปส่งมาย ทั้งคู่เดินคุยกันมาตามทางเท้า เมื่อถึงที่หมายมายยื่นของขวัญชิ้นหนึ่ง

ให้เอฟก่อนที่ทั้งคู่จะแยกกัน ขณะเอฟก าลังจะเปิดดูของขวัญมายถูกรถที่สวนทางมาชน เอฟหัน
กลับมาด้วยความตกใจ เขาท้ิงของขวัญและรีบวิ่งไปหามาย 
 

ฉากท่ี1 ภายใน/ห้องพัก/กลางวัน 
 
เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องพักของตนเอง ขณะนั้นเป็นเวลากลางวันแต่ภายในห้องพักของ

เอฟนั้นดูมืดหม่น เอฟลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ าล้างหน้าล้างตาก่อนจะออกมาแต่งตัว เขาหยิบรูปภาพของ
มายขึ้นมาดูก่อนที่จะวางมันลงและเดินออกจากห้องไป 
 

ฉากที่2 ภายนอก/ทางเท้า/กลางวัน 
 

เอฟเดินตามทางเท้าไปเรื่อยๆเพ่ือที่จะไปท างาน สภาพของเขาดูเหม่อลอย แตกต่างจาก
ตอนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุกับมาย 
 

ฉากที่3 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 
 
เอฟเดินเข้ามาภายในร้านอาหารที่มาประจ ากับเพ่ือนของเขา เมื่อเดินเข้ามาในร้าน เขา

พบกับไกด์เพ่ือนของเขา ไกด์โบกมือเรียกเอฟให้ไปนั่งด้วยกัน ไกด์พยายามถามไถ่เรื่องราวต่างๆของ
เอฟ แต่เอฟนั่งก้มหน้าไม่พูดอะไร 
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ฉากที่4 ภายใน/ที่ท างาน/กลางวัน 
 
เอฟยืนเหม่อ ก้มหน้านิ่งไม่สนใจฟังสิ่งที่เจ้านายของเขาก าลังด่าอยู่ เจ้านายพยายามจะ

สะกิดเอฟ ท าให้เอฟสะดุ้ง เจ้านายพยายามจะบอกเอฟว่าเขาเข้าใจว่าท าไมเอฟถึงมีสภาพเป็นอย่างนี้ 
แต่ก็ควรท างานให้ลุล่วง เมื่อเจ้านายเดินไป ไกด์ก็เดินเข้ามาปลอบและชวนเอฟไปเที่ยว เนื่องจาก
ก าลังจะเป็นวันหยุดยาว เอฟตอบปัดก่อนที่จะกลับมาท่ีหน้าคอมพิวเตอร์ 

 
ฉากที่5 ภายนอก/ถนนในซอย/กลางคืน 

 
เอฟก าลังเดินกลับห้องของเขา เขาเดินผ่านร้านอาหารตามสั่งเขาจึงเดินเข้าไป เอฟยืน

มองตู้ใส่วัตถุดิบอยู่ซักพักโดยไม่รู้จะสั่งอะไร เขามองเห็นภาพของมายที่เดินมายืนสั่งอาหารอยู่ข้างๆ
เขาแล้วหันมาท าหน้าตาล้อเล่นใส่เนื่องจากเป็นเมนูที่เขาไม่ชอบ เอฟหันกลับมาหาแม่ค้าและสั่ง
อาหารเมนูเดียวกัน 
 

ฉากที่6 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 
 
เอฟกลับมาที่ห้องพักของเขา เขาวางกล่องข้าวไว้ที่หน้าคอมพิวเตอร์ เก็บสัมภาระต่างๆ

แล้วกลับมานั่งท างานที่คอมพิวเตอร์ที่เปิดทิ้งไว้ เอฟเปิดกล่องข้าวขึ้นมา เขานั่งมองมันอยู่ไม่นาน
ก่อนที่จะปิดกล่องและหันกลับมาท างาน นาฬิกาบอกเวลา ตี3 เอฟล้มตัวลงบนที่นอนเพ่ือจะพัก
สายตา แต่เขาเผลอหลับไป 
 

ฉากที่7 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 
 
เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนื่องจากเขาเผลอหลับไป เขาตื่นขึ้นมาในห้องนอนของเขา แต่ในห้อง

นั้นมืดสนิท มีเพียงแค่เตียงนอนของเขาที่ยังคงสว่างจ้าอยู่ เอฟคิดว่ามีคนเข้ามาในห้องจึ งลุกเดินหา 
แต่ไม่พบใคร เขาหันกลับมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ปลายเตียง ด้วยความตกใจปนดีใจเพราะเขา
จ าได้ว่าคือมาย เอฟค่อยๆเดินมานั่งตรงหน้าของมาย เมื่อเห็นมายอย่างชัดเจนเขาจึงเริ่มถามถึง
เรื่องราวต่างๆ แต่มายยังไม่ทันได้ตอบอะไร 
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ฉากที่8 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 
 

เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงนาฬิกาปลุก เขาหันไปมาด้วยความตกใจจนหันมาเห็นนาฬิกาที่

บอกเวลา 8 โมง ด้วยความตกใจเอฟกระโดดออกจากเตียงเพ่ือรีบไปท างาน 

 

ฉากที่9 ภายใน/ที่ท างาน/กลางวัน 
 

เอฟยืนก้มหน้านิ่งเนื่องจากถูกเจ้านายด่าเรื่องที่ท างานส่งไม่ทัน เอฟได้แต่ก้มหน้ารับผิด
ไม่พูดอะไร 
 

ฉากที่10 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 
 
เอฟกลับมาถึงห้องพัก เขารีบวางสัมภาระและเดินไปที่หน้ากระจก เขายืนมองดูรูปของ

มายก่อนจะหยิบยาขึ้นมากินแล้วเดินไปท้ิงตัวลงบนเตียงและหลับตาลง 
 

ฉากที่11 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 
 

เอฟตื่นขึ้นมาในห้องนอนของเขาอีกครั้ง บรรยากาศเหมือนกับความฝันของเขาครั้งก่อน เขาลุกขึ้น

มาแล้วยิ้มเมื่อเห็นมายยังนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเช่นเดิม เขาค่อยๆขยับเข้ามานั่งใกล้ๆ ทั้งคู่ไม่พูดกันจน

มายเปิดประเด็นพูดขึ้นมาก่อน เอฟพยายามจะบอกมายว่าเขาต้องการที่จะมาอยู่กับเธอมากขนาด

ไหน แต่กลับถูกปฏิเสธ แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร 

 

ฉากที่12 ภายใน/ห้องสีขาวสว่าง/กลางวัน 
 

เอฟและมายคุยเล่นและหยอกล้อกันอย่างมีความสุขอยู่ภายในห้องสีขาวสว่างที่มีแค่เอฟ
และมายสองคน 
 

ฉากที่13 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 

   ส
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เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงดีดนิ้วของมาย เอฟมองไปรอบๆด้วยความสงสัย เขาพยายาม

ที่จะเอ้ือมมือไปจับที่ใบหน้าของมายแต่ถูกมายห้ามไว้ จากนั้นไม่นานมายก็พยายามที่จะเดินออกจาก
ร้านไป เอฟพยายามรั้งมายไว้แต่ไม่ส าเร็จ 
 

ฉากที่14 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 
 

เอฟสะดุ้งตื่นอีกครั้งในร้านอาหาร แต่ครั้งนี้ไม่มีมายนั่งอยู่ด้วย มีเพียงนาฬิกาของขวัญที่
มายเคยมอบให้เขาวันที่เกิดอุบัติเหตุ เขาหยิบนาฬิกาแล้วเดินออกมาจากร้านอาหารแต่ก็ล้มลงหมดสติ
ที่หน้าร้านอาหาร ไกด์ท่ีผ่านมาพอดีจึงวิ่งเข้ามาช่วย 
 

ฉากที่15 ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน 
 
เอฟตื่นขึ้นมาภายในโรงพยาบาล เขาเห็นไกด์และหมอยืนคุยกันอยู่ เอฟพยายามจะถาม

ว่าตัวเขาเองเป็นอะไร หมอบอกว่าเอฟนั้นมีอาการแพ้ยาและต้องหยุดใช้ยาตัวนี้แล้วไกด์และหมอก็
เดินออกไป เอฟค่อยๆหลับตาลง 
 

ฉากที่16 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 
 
เอฟกลับมาที่ห้องพักของเขา เขานั่งลงบนเตียงอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเดินไปหยิบรูปภาพ

ของมายและกระปุกยามาวางไว้ข้างตัว เขาหยิบกระปุกยาขึ้นมามอง เอฟเปิดกระปุกยาและกินยาเข้า
ไป เอฟทิ้งตัวลงนอนได้ไม่นานก็ต้องวิ่งไปอาเจียน เอฟยืนมองยาที่ถูกอาเจียนออกมาด้วยความตกใจ 
เขากินยาเข้าไปอีกครั้งแต่ไม่นานก็อาเจียนออกมาอีก เอฟวิ่งออกไปหยิบกระปุกยาเข้ามาในห้องน้ า
และเทยาออกมากินแต่ก็อาเจียนออกมาทุกครั้ง เอฟทิ้งตัวลงนั่งอย่างหมดแรง เขาหันไปมองที่ภาพ
ของมายและพยายามคลานเข้าไปหาแต่ก็ล้มลงก่อน 
 

ฉากจบที่1 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 
 
เอฟล้มลงที่หน้าห้องน้ า ไม่นานก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามา เป็นเบอร์ของมาย 
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5. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
Opening Scene  

ภายในร้านอาหารที่ถูกตกแต่งอย่างเรียบๆ เอฟและมายนั่งอยู่ที่ โต๊ะด้านริมกระจกบานใหญ่ มองเห็น

ภายนอกตัวร้าน 

เอฟสะดุ้งตื่นจากภวังค์ เห็นมายก าลังโบกมืออยู่ตรงหน้า 

มาย 

“เห้ย เป็นไรเนี่ย ฝันกลางวันเหรอ ตื่นได้แล้วคุณชายย” 

 

เอฟไม่ได้ตอบค าถาม มองหน้ามายด้วยท่าทีงุนงงก่อนจะยิ้มให้มายเล็กน้อย 

เอฟ 

“ไม่เป็นไรๆ คิดอะไรนิดหน่อย” 

 

ทั้งคู่นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่ซักพัก 

เอฟเรียกเก็บเงินและเดินไปส่งมายข้ามถนน มายหันมายิ้มให้เอฟ เอฟยิ้มตอบ (50f)ก่อนจะท าหน้าตา

ใจตะโกนบอกอะไรบ้างอย่าง 

มายถูกรถชน 

Scene 1 ภายใน/กลางวัน/ห้องพัก  

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมา เขาหันไปปิดเสียงนาฬิกาปลุก แล้วลุกเดินไปเข้าห้องน้ า 

(ในห้องน้ า) เอฟมองตัวเองในกระจก แล้วค่อยๆก้มลงล้างหน้า(เสียงรถยนต์เบรก กับเสียงเรียกชื่อ

เอฟ) แล้วเงยหน้าขึ้นมามองตัวเองอีกที 
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เขามองกรอบรูปของมาย ใบหน้าของเขาเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัด เขาจับที่กรอบรูปเบาๆก่อนจะเดิน

ออกจากห้องไป 

Scene 2 ภายนอก/กลางวัน/ริมถนน  

เอฟเดินคอตกไปตามทางเท้าเรื่อยๆ เขาเดินผ่านร้านอาหารที่มากินกับมายในวันสุดท้าย เอฟหันไป

มองที่ร้านอาหาร 

(insert)ภาพคน 2 คนนั่งอยู่ในร้านอาหารโต๊ะริมหน้าต่าง – ภาพเลือนราง มองเห็นไม่ชัด 

เอฟหันกลับมาเดินคอตกไปตามทางเท้าอีกครั้ง เขาเดินมาถึงทางม้าลาย ที่มีคนก าลังรอข้ามถนน -> 

ผู้คนก าลังจะออกเดินข้ามถนน 

(insert)มือผู้หญิงเอ้ือมมาจับมือเอฟไว้ เอฟหันมายิ้ม 

(/insert) 

เอฟหุบยิ้มเม่ือเขาเห็นว่าข้างๆเขาไม่มีใคร เขาเก็บมือของเขาและเริ่มออกเดิน 

Scene 3 ภายใน/กลางวัน/ห้องอาหาร  

เอฟเดินเข้ามาในห้องอาหาร เพ่ือนของเขาโบกมือตะโกนเรียกชื่อเขา เขาเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะ เพ่ือนเอฟ

หันมาถามเป็นมารยาท 

ไกด์ 

“ไม่กินอะไรหรอวะ” 

 

เอฟส่ายหน้าช้าๆ ก่อนสูดหายใจเข้าลึกแล้วปล่อยตัวพิงไปกับพนักเก้าอ้ี เพ่ือนของเขาเห็นผิดสังเกตุ 

ไกด์ 

“มึงโอเคนะ เห็นเงียบหายไปหลายวัน มึงท าใจได้ยัง” 
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เอฟยังนั่งนิ่งเงียบไม่ตอบอะไร 

Scene 4 ภายนอก/กลางวัน/ถนนในซอย  

เอฟเดินอยู่ริมทางเดิน เขาหันไปเจอร้านอาหารตามสั่ง เขามองอยู่ซักพักก่อนตัดสินใจเดินเข้าไป 

แม่ค้าถามเอฟขณะที่ตนก าลังง่วนกับการเสิร์ฟอาหารลูกค้าในร้าน 

แม่ค้า 

“เอาอะไรดีละพ่อหนุ่ม” 

 

เอฟยืนนิ่งมองตู้ใส่วัตถุดิบข้างหน้า 

(insert)มายกับเอฟยืนอยู่ด้วยกันหน้าร้าน 

มายตอบแม่ค้าแล้วหันมาแลบลิ้นใส่เอฟที่ยืนท าหน้าแหยด้วยความไม่ชอบ 

มาย 

“คะน้าปลาเค็มกล่องนึงคะ” 

 

(/insert) 

เอฟ 

“คะน้าปลาเค็มกล่องนึงครับ” 

 

Scene 5 ภายใน/กลางคืน/ห้องพัก 
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เอฟเดินเข้ามาในห้องพักของเขา เขาค่อยๆวางของทุกอย่างลงบนเตียงพร้อมหยิบเอกสารและกล่อง

ข้าวไปวางที่หน้าคอมพิวเตอร์ ระหว่างรอคอมพิวเตอร์ท างานเอฟหันมาเปิดกล่องข้าวคะน้าปลาเค็ม

แล้วนั่งมองอยู่ซักพัก เขาปิดกล่องแล้วหันมานั่งท างาน 

--- 

เอฟหันไปมองนาฬิกาบอกเวลาตี3 เขาลุกออกจากเก้าอ้ีไปนั่งลงบนเตียง เขาหันไปเห็นรูปของมายวาง

อยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้ง 

(insert)(flashback)มายหันมายิ้มให้เอฟ – เอฟยิ้มตอบก่อนจะท าหน้าตกใจ – มายหันไปมองทาง

เดียวกับเอฟแล้วค่อยๆหันกลับมามองเอฟ 

(/insert) 

เอฟกุมหัวแน่น หน้าแดงก่ า เหงื่อเต็มใบหน้า เขากุมหัวอยู่ซักพัก ก่อนจะค่อยๆลุกไปหยิบยานอนหลับ

มากิน แล้วทิ้งตัวลงนอน 

Scene 5(ฝัน) ภายใน/กลางคืน/ห้องพัก  

เอฟได้ยินเสียงบางอย่างภายในห้อง เขาสะดุ้งลุกขึ้นมานั่งด้วยความตกใจ เขามองซ้ายมองกขวาพบว่า 

รอบข้างของเขามืดสนิท มีเพียงแค่ส่วนที่เค้าอยู่ที่มีแสงไฟ เอฟลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟห้องน้ าซึ่งไม่มีใคร

อยู่ 

เอฟหันหลังกลับมาพบกับมายที่นั่งอยู่ที่ปลายเตียง มายทักทายเขาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เอฟสะดุ้งเฮือก 

เอฟมองมายอย่างไม่เชื่อสายตา เขาเดินเข้าไปหา พยายามจะจับใบหน้าของมาย 

มายปัดมือของเขาออก 

มาย 

“เอ้ย ท าอะไรหนะ ไหวปะเนี่ย” 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอฟเอามือขึ้นมาปิดปากท าหน้าเหมือนจะร้องไห้ 

เอฟ 

“มาย...” 

 

ใบหน้าของเอฟเริ่มมีรอยยิ้มปรากฏขึ้น เอฟลงนั่งข้างๆมายไม่พูดอะไรอยู่ซักพัก 

เอฟ 

“มายมาอยู่นี่ได้ยังไง” 

 

มายนั่งก้มหน้าไม่พูดอะไร ในขณะที่เอฟก าลังนั่งมองหน้ามายรอฟังค าตอบ 

มายเงยหน้าขึ้นมามองเอฟ 

มาย 

“เค้า...” 

 

มายก าลังอ้าปากจะพูดบางอย่าง เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจนเอฟสะดุ้ง 

Scene 6 ภายใน/กลางวัน/ห้องพัก  

เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนาฬิกา เขามองไปรอบๆไม่พบใคร เขาหันไปมองนาฬิกา เป็นเวลา 8

โมงครึ่ง เอฟถีบตัวเองออกจากเตียงอย่างรวดเร็ว 

Scene 7 ภายใน/กลางวัน/ห้องท างาน  

เอฟนั่งก้มหน้านึกถึงความฝันเมื่อคืน ท าให้เขาไม่ได้ตั้งใจฟังสิ่งที่เจ้านายก าลังพูด(ได้ยินเป็นเสียงเอคโค่ 

ก้องๆ ในหู) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจ้านายสะกิดแขนเอฟ เอฟสะดุ้งเฮือก เงยหน้าขึ้นมองเจ้านายของเขา 

เจ้านาย 

“นี่คุณฟังผมอยู่รึเปล่า” 

 

เอฟก้มหน้าลง 

เอฟ 

“ขอโทษครับ” 

 

เจ้านายของเอฟถอนหายใจเฮือกใหญ่ เกาหัวแกรกๆ 

เจ้านาย 

“ผมก็พอจะรู้ว่าคุณเป็นอะไร แต่ถ้าสมมุติทางองค์กรเค้ามาตรวจแล้วเห็นคุณสภาพนี้ คิดว่าเค้าจะเห็น

ใจคุณเหรอ ท างานให้เรียบร้อยด้วยหละ อย่าให้งานขาดเหมือนวันนี้อีก ยังไงพรุ่งนี้ก็วันหยุดยาว” 

 

เจ้านายของเอฟหันหลังเดินกลับไป เอฟจึงหันกลับไปนั่งท่ีหน้าคอม 

ไกด์เดินเข้ามาตบบ่า พูดปลอบใจด้วยความเป็นห่วง 

ไกด์ 

“เออ คืนนี้ไปเที่ยวด้วยกันดิ ไหนๆก็หยุดยาว ปลดปล่อยบ้างมึง” 

 

เอฟหันไปมองที่ปฏิทิณบนโต๊ะซึ่งถูกกาไปจนถึงวันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Scene 8 ภายใน/กลางคืน/หอพัก  

เอฟเข้ามาในห้องพัก เขาโยนสัมภาระทุกอย่างลงบนเตียง เดินไปถอดนาฬิกาข้อมือวางลงบนโต๊ะ

เครื่องแป้งพร้อมกับหยิบกระปุกยานอนหลับไปด้วย เอฟนั่งลงที่ปลายเตียง กินยานอนหลับแล้วล้มตัว

ลงนอน 

Scene 8(ฝัน) ภายใน/กลางคืน/ห้องพัก 

เสียงบางอย่างดังขึ้น เขาลืมตาลุกขึ้นมานั่ง พบมายนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเหมือนเดิม เขามองไปรอบๆ 

เห็นว่าห้องของเขาสว่างและชัดเจนขึ้นกว่าฝันครั้งที่แล้วอย่างชัดเจน 

เอฟหันมายิ้มให้มาย แต่มายเป็นคนเปิดประเด็นพูด 

มาย 

“เอ้อนี่เธอ เมื่อคืนที่ถามไว้อะ เค้าจะบอกว่า..” 

 

เอฟยื่นนิ้วไปจิ้มปากมาย 

เอฟ 

“เราไม่อยากรู้แล้ว” 

 

ทั้งคู่เงียบไปซักพัก เอฟยิ้มอีกครั้งแล้วเงยหน้าขึ้นมาพูด แล้วเกาหัวแกร่กๆ 

เอฟ 

“เบื่ออะเธอ วันนี้โดนบ่นอีกละ งานไม่เสร็จ เผลอหลับเมื่อคืน” 

 

มายยืนมือมาเขกกะโหลก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

 

มาย 

“ก็เง้ีย ชอบโกหกตัวเองว่าจะตื่น” 

 

เอฟยิ้มแหยๆ มายขยับไปนั่งข้างเตียง(เอาขาหย่อนลงจากเตียง) ตบๆที่หน้าตักตัวเองแล้วหันมายิ้มให้

เอฟ เอฟยิ้มตอบแล้วล้มตัวลงนอนหนุนตักมาย เอฟดึงมือมายมากุมแน่น 

เอฟ 

“เราอยากอยู่กับเธอนะ…” 

 

มายลูบหัวเอฟอย่างเอ็นดู 

มาย 

“อย่าเลยเอฟ” 

 

เอฟ 

“เป็นเธอก็คงจะพูดแบบนี้แหละ แต่ยังไงเราก็ยังอยากอยู่กับเธออยู่ดี” 

 

ใบหน้าเอฟเศร้าหมอง เขาค่อยๆหลับตาลง 

-เฟดด า- 

Scene 9(ฝัน) ภายใน/กลางวัน/ห้องพัก  

เอฟและมายนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานในสถานที่ต่างๆสลับกับภาพเอฟกินยา ซ้อนกับภาพปฏิทิณถูก

กาด้วยปากกาแดงจนถึงวันพุธที่ 21 ก.ค. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ 23 ก.ค. 

Scene 9 ภายใน/กลางวัน/ห้องท างาน  

(เอฟหน้าโทรมมาก) 

เอฟก้มหน้าฟังเจ้านายต่อว่าอย่างหนักเรื่องงานที่ส่งมาแบบชุ่ย (เสียงฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่พอจับ

ใจความได้) 

เจ้านาย 

“ผมอุส่าเตือนคุณแล้วนะ หยุดไปตั้งกี่วัน คุณมัวไปนั่งท าอะไร กลับไปท ามาใหม่ งานชุ่ยแบบนี้ไม่ต้อง

เอามาให้ผม” 

 

เจ้านายปากระดาษคืนให้เอฟก่อนจะหันหลังเดินกลับไป 

เอฟยืนนิ่งก้มหน้าอยู่ซักพักก่อนจะทรุดตัวลงไปนั่ง ไกด์เดินเข้ามาหาพร้อมท าหน้าตกใจที่เห็นเอฟ

หน้าตาโทรมลงอย่างมาก 

ไกด์ 

“เห้ย มึงเป็นอะไรเนี่ย” 

 

เอฟส่ายหน้าเบาๆไม่พูดอะไร 

ไกด์ 

“ไปหาหมอไปมึง เดี๋ยวก็ตายห่าหรอก” 

 

เอฟหันมาพยักหน้าเนือยๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Scene 10 ภายใน/กลางวัน/ห้องตรวจ  

หมอ 

“คุณมีอาการแพ้ยาอ่อนๆ แต่คุณใช้ยาในปริมาณท่ีมากเกินไป ร่างกายคงรับไม่ไหว หมอคงต้องสั่งให้

งดใช้ยาตัวนี้” 

 

หมอยังพูดไม่ทันจบเอฟกแ็ทรกข้ึนมา 

เอฟ 

“แต่ผมหยุดใช้ยาไม่ได้ครับหมอ” 

 

หมอ 

“หมอรู้ ไม่เป็นไร เดี๋ยวหมอจะจัดยาตัวอ่ืนให้ใช้แทน แต่หมอขอสั่งห้ามใช้ยาตัวเก่าเลยนะ ไม่ง้ันมันจะ

เป็นอันตรายได้” 

 

Scene 11 ภายนอก/กลางวัน/ถนนภายนอกโรงพยาบาล  

เอฟเดินออกมานอกโรงพยาบาล มองดูถุงยาที่ได้รับมา เขาท้ิงยาลงในถังขยะข้างๆก่อนจะออกเดินไป 

Scene 12 ภายใน/กลางวัน/ห้องพัก 

เอฟกลับมาที่ห้องพัก เขาหยิบรูปของมายขึ้นมาดูก่อนจะหยิบยาขึ้นมากินแล้วเดินออกจากห้องไป 

Scene 13(ฝัน)ภายใน/กลางวัน/ร้านอาหาร 

ภายในร้านอาหารที่ถูกตกแต่งอย่างเรียบๆ เอฟและมายนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านริมกระจกบานใหญ่ มองเห็น

ภายนอกตัวร้าน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอฟสะดุ้งตื่นจากภวังค์ เห็นมายก าลังโบกมืออยู่ตรงหน้า 

มาย 

“เห้ย เป็นไรเนี่ย ฝันกลางวันเหรอ ตื่นได้แล้วคุณชายย” 

 

เอฟไม่ได้ตอบค าถาม มองหน้ามายด้วยท่าทีมึนๆเล็กน้อย ด้วยความอ่อนเพลีย 

มายที่ก าลังก้มลงกินอาหารเหลือบตาขึ้นมามองแล้วขมวดคิ้วพูดทั้งที่อาหารยังเต็มปาก 

มาย 

“เธอเป็นอะไรอะ มองอยู่นั่นแหละ จะกินไม่กินเนี่ย” 

 

เอฟก้มลงมองอาหารที่หน้าตัวเอง 

มายอมอาหารไว้ในแก้มแล้วชี้หน้าเอฟ 

มาย 

“แล้วหน้านั้นอะ เป็นอะไรป่าว มากินข้าวกันท าไมต้องท าหน้าตาแปลกๆ” 

 

มายก้มหน้าลงกินอาหารต่อ เอฟยื่นมือออกไปจะจับใบหน้าของมาย มายเหลือบตาเห็นมือเอฟพอดี 

จึงตีมือเอฟ 

มายชี้หน้าเอฟแล้วขมวดคิ้วพูดท้ังๆที่อาหารเต็มปาก 

มาย 

“นี่วันนี้จะท าแปลกไปถึงไหนเนี่ย ขนลุกหมดแล้วนะ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มายท าท่าทางลูบแขนตัวเอง ก่อนจะหยุดแล้วยิ้มให้เอฟ 

มาย 

“กินๆ เดี๋ยวไม่อร่อย” 

 

เอฟยิ้มเล็กน้อย ก่อนจะก้มลงทานอาหาร 

Scene 14(ฝัน) ภายนอก/กลางวัน/ริมถนน 

เอฟกับมายเดินอยู่ริมทางเท้า ทั้งคู่เดินคุยกันอย่างสนุกสนาน 

ทั้งคู่เดินมาจนถึงทางม้าลาย มายโบกมือลาเอฟด้วยท่าทียิ้มแย้ม ก่อนจะเดินออกไป – เอฟยิ้มตอบ

แล้วโบกมือให้ 

(flashback)มายหันมายิ้มให้ 

(/flashback) 

เอฟหุบยิ้มทันทีก่อนจะตะโกนเรียกแล้ววิ่งตามมายไป 

มายหันมาท าหน้างง ก่อนจะหันไปเห็นรถที่วิ่งเข้ามา 

Scene 15(ฝัน) ภายใน/กลางวัน/ร้านอาหาร 

เอฟสะดุ้งเฮือกข้ึนอยู่ภายในร้านอาหาร(ร้านเดิม) เอฟหน้าซีด เหงื่อออกเต็มใบหน้า 

ไกด์ 

“เห้ย มึง” 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอฟเงยหน้าขึ้นมามองไกด์ด้วยท่าทีตกใจ จนไกด์สะดุ้ง 

ไกด์ 

“เห้ย เป็นอะไรมึงเนี่ย” 

 

ไกด์หันมาถามเป็นมารยาท ก่อนจะหันออกไปมองด้านนอก 

เอฟ 

“ไม่มีอะไร ฝันร้ายนิดหน่อย” 

 

ไกด์ 

“ฝันร้ายตลอดแหละมึงอะ ถามตรงๆนะ เมื่อไหร่มึงจะ..” 

 

เอฟหันออกไปมองข้างนอก เห็นมายเดินผ่านหน้าร้านไป 

เอฟรีบวิ่งออกจากร้านตามมายไป เอฟวิ่งไล่ไปซักพักจนทัน เขาเอ้ือมมือจะไปแตะไหล่มาย แต่เหมือน

บางอย่างฉุดเขากระเด็นออกมา 

Scene 15 ภายใน/กลางวัน/ร้านอาหาร 

เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเด็กเสิร์ฟที่ร้านปลุกเขาตื่นขึ้น เอฟจ่ายเงินค่าอาหารแล้วเดินออกจากร้านด้วย

ท่าทีเพลียอย่างหนัก(หน้าแย่มาก) 

ไกด์ท่ีเดินผ่านมาพอดีเข้ามาทักทายเอฟ เอฟยืนเงยหน้ามองท้องฟ้าไม่พูดอะไร ก่อนจะทรุดตัวลงไป 

Scene 16 ภายใน/กลางวัน/โรงพยาบาล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอฟตื่นขึ้นมาบนเตียงคนไข้ เขามองไปรอบๆพบไกด์ยืนคุยกับหมออยู่ ไกด์หันมาเห็นเอฟตื่นแล้วจึง

เดินเข้ามาหา 

เอฟ 

“กูเป็นอะไร” 

 

หมอ 

“คุณใช้ยามากเกินไป อย่างที่หมอบอก ใช้ยาที่หมอจ่ายให้ ถ้ายังใช้ยาตัวเดิมอยู่อีก จะยิ่งเป็นอันตราย

มากกว่านี้ บางทีอาจถึงชีวิต” 

 

เอฟไม่พูดอะไร เขาหันกลับมามองเพดาน น้ าตาของเขาค่อยๆไหลออกมา เอฟค่อยๆหลับตาลง 

Scene 17 ภายใน/กลางคืน/ห้องพัก  

ไกด์พาเอฟมาส่งที่ห้อง ไกด์ตบบ่าเอฟก่อนที่จะเดินกลับไป 

เอฟค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งบนเตียง เขานั่งนึกถึงค าพูดของหมอที่สั่งห้ามเขากินยาอีกครั้ง เอฟนั่งเงียบอยู่ซัก

พักใหญ่ 

เอฟหันไปมองที่รูปภาพของมายที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้ง เขาเอามือปิดปากท าท่าเหมือนจะร้องไห้ 

เอฟสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะลุกข้ึนเดินไปเข้าห้องน้ า เขาค่อยๆหยิบยา(ยาที่หมอจ่ายให้)ขึ้นมากิน 

(flashback)มายหันมายิ้มให้ 

(/flashback) 

เอฟค่อยๆวางยาลง(ยาที่หมอสั่ง) เขาหยิบยากระปุกเดิมขึ้นมากินแล้วเดินกลับไปทิ้งตัวลงนอนบนเตียง 

--- 
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เอฟดีดตัวจากเตียงแล้วรีบเข้าไปในห้องน้ า เอฟอ้วกยาออกมา เขาท าหน้าช็อคเมื่อเห็นว่าตัวเองอ้วก

ยาออกมา 

เอฟรีบหยิบยาขึ้นมากินอีก แต่ไม่นานเขาก็อ้วกยาออกมา เอฟเริ่มร้องไห้อย่างทรมานแต่ยังคงหยิบยา

ขึ้นมากินอีกครั้ง 

เอฟทรุดตัวลงไปนั่งพิงผนังอย่างหมดแรง รอบข้างมีกระปุกยาอยู่ 2 -3 กระปุก เขาค่อยๆหันออกมา

ข้างนอกห้องน้ า เห็นรูปของมายวางอยู่ 

เอฟค่อยๆดันตัวเองขึ้นมา เขาเดินออกมาจากห้องน้ าแล้วเสียหลักล้มลง 

-เฟดด า- 

Scene 18(ฝัน) ภายใน/กลางวัน/ห้องพัก  

โทรศัพท์มือถือบนเตียงดังขึ้น(มีคนโทรเข้า) 

-เฟดด า- 

(เสียงกดรับโทรศัพท์) 

เอฟ 

“ฮัลโหล” 

 

มาย 

“ตื่นได้แล้วเอฟ เจอกันร้านเดิมนะ” 
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ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 

1. การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 เอฟ 

พงษ์นิรันด์ กันตจินดา (บุ๊ค) 

 
ภาพที่ 4-1 นักแสดงบท เอฟ 

อุปนิสัยตัวละคร : ร่าเริง ยิ้มง่าย ขี้เล่น แต่ก็ค่อนข้างเป็นคนที่เคร่งเครียด คิดเล็ก

คิดน้อย แต่หลังจากมายเสียชีวิตไปแล้ว เอฟกลายเป็นคนไม่ค่อยพูดจา ดูเป็นคนเก็บกด ซึมเศร้า 

เหตุผลที่เลือก : บุ๊คเป็นคนที่แสดงความอึดอัด เคร่งเครียดออกมาสีหน้าได้อย่าง

ดี ซึ่งตรงกับบุคลิกของเอฟภายในเรื่อง แต่โดยธรรมชาติแล้วบุ๊คเป็นคนที่ขี้เล่น ร่าเริง ท าให้สามารถ

รับบทของเอฟได้ทั้ง 2 บุคลิกและถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี 

1.2 มาย 

พิชญากร สุขทวี (แพรว) 

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงบท มาย 
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อุปนิสัย : ขี้เล่น ติดตลก ปากไวกว่าสมอง แต่ไม่คิดเล็กคิดน้อย 

เหตุผลที่เลือก : แพรวเป็นนักศึกษาสายวิชาการแสดงซึ่งสามารถแสดงออก

ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดีอยู่แล้ว และด้วยความที่แพรวเป็นคนที่มีนิสัยขี้เล่น ชอบพูดคุยอยู่

แล้วท าให้แพรวเข้ากับบทของมายได้เป็นอย่างดี บวกกับแพรวและบุ๊คได้มาคัดเลือกนักแสดงพร้อมกัน

จึงลองให้เล่นฉากที่ต้องเล่นด้วยกันเลย ซึ่งทั้งคู่แสดงออกมาได้เป็นอย่างดี 

2. สถานที่ถ่ายท า 

2.1 ที่ท างานของเอฟ 
สถานที่ท างานของเอฟนั้นทางผู้ใช้จัดท าได้เลือกใช้ห้องพักอาจารย์ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ผู้จัดท าคุ้นเคย ไม่
ยุ่งยากในการขอสถานที่และสามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้ไม่ยากเท่ากับการขอสถานที่ของ
ภาคเอกชน 
 

ภาพที่4-3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร กสท. 
โทรคมนาคม (CAT) จากฉากที่ 4 
 

2.2 ห้องพักของเอฟ 
สถานที่ห้องพักของเอฟนั้นถ่ายท าในห้องพักของผู้จัดท าเอง เนื่องจากฉากที่ต้อง

ถ่ายท าภายในห้องพักนั้นมีค่อนข้างมากและต้องใช้ทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน การใช้ห้องพักของ
ผู้จัดท าเองจึงสะดวกต่อการถ่ายท าเป็นอย่างมาก ซึ่งภายในห้องพักนั้นถูกตกแต่งให้เรียบง่ายใช้
อุปกรณ์ประกอบฉากไม่มากท าให้ผู้ชมสามารถที่จะทุ่มความสนใจให้กับตัวละครเพียงอย่างเดียว แสง
สว่างภายในห้องพักก็มากพอที่จะถ่ายท าในเวลากลางวันโดยไม่ใช้การจัดไฟ 
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ภาพที่4-4 หอพักบ้านยู 
 
2.3 ร้านอาหารประจ าของเอฟและมาย 

เนื่องจากเป็นร้านอาหารประจ าของเอฟและมายซึ่งเป็นคู่รักกัน ทางผู้จัดท าจึง
เลือกร้านอาหารที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามเหมาะส าหรับคู่รัก และอยู่ห่างจากถนนเพราะสะดวกต่อ
การถ่ายท า ร้านอาหารแห่งนี้ได้เปิดเป็นสตูดิโอถ่ายภาพ จึงมี อุปกรณ์ประกอบฉากให้เลือกใช้
ค่อนข้างมากและมีความสวยงาม แสงสว่างมีมากพอส าหรับการถ่ายท า 
 

ภาพที่4-5 ร้านอาหาร Café Miele 
 

2.4 โรงพยาบาล 
ที่ผู้จัดท าเลือกใช้โรงพยาบาลนี้เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ใช้บริการน้อยและ

ในส่วนของห้องฉุกเฉินนั้นไม่ทันสมัยมาก ท าให้ได้อารมณ์ของมนุษย์เงินเดือนซึ่งไม่มีก าลังทรัพย์มาก
พอจะใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน โทนสีภายในห้องฉุกเฉินนั้นเป็นสีอ่อนท าให้สามารถเลือกใช้สี
เครื่องแต่งกายของตัวละครได้สะดวกมากขึ้น 
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ภาพที่4-6 โรงพยาบาล จากฉากที่ 15 
 

2.5 ร้านอาหารประจ าของเอฟและไกด์ 
ที่เลือกใช้ร้านอาหารร้านนี้เพราะเป็นร้านอาหารที่ไม่หรูหรา เหมาะที่จะเป็น

ร้านอาหารประจ าของมนุษย์เงินเดือนทั่วไป ทั้งภายในร้านยังมีแสงสว่างมากพอที่จะถ่ายท าฉาก
กลางวันแม้จะเป็นเวลาเย็นแล้วก็ตาม 
 

ภาพที่4-7 ร้านอาหารนิวเฮงก่ี จากฉากที่ 3 
 

3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 
3.1 กรอบรูปของมาย 

ที่เลือกใช้กรอบรูปเป็นกรอบรูปไม้ธรรมดาที่ไม่มีความโดดเด่นนั้น เพราะผู้จัดท า
ต้องการให้ผู้ชมสามารถเพ่งความสนใจไปที่ภาพของมายแล้วอริยาบทของเอฟเพียงอย่างเดียว 
 

ภาพที่4-8 กรอบรูปของมายจากฉากท่ี 1 
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3.2 กล่องนาฬิกา และ นาฬิกา 

นาฬิกานี้เป็นของขวัญที่มายให้แก่เอฟในวันที่ตนเองประสบอุบัติเหตุ เป็นนาฬิกา
ตายที่แทนช่วงชีวิตของเอฟที่วันเวลาหยุดเดินตั้งแต่มายเสียชีวิตไป ตัวนาฬิกาต้องการใช้เป็นสีขาวเพ่ือ
แทนความรักบริสุทธิ์ที่มายมีให้เอฟ 
 

ภาพที่ 4-9 กล่องนาฬิกา Musk และนาฬิกา Cartier 
 

3.3 ขวดยาของเอฟ 
เป็นกระปุกที่ใส่ยานอนหลับของเอฟไว้ ทางผู้จัดท าได้เลือกใช้กระปุกยาวิตามิน

เนื่องจากผู้จัดท าต้องให้ดูเหมือนตัวละครใช้ยาบางอย่างที่ไม่ใช่ยาทั่วไปที่บรรจุในกระปุกยาสีส้มตาม
โรงพยาบาล ทั้งๆที่เป็นยานอนหลับธรรมดาแต่ผลที่เกิดขึ้นกับตัวละครนั้นต่างออกไป ผู้จัดท าจึงใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ต่างกันเพื่อให้เกิดความลึกลับเกี่ยวกับตัวยามากข้ึน 
 

ภาพที่ 4-10 กระปุกยาวิตามิน 
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บทที่  5 

การผลิตชั้นงาน 

ฉากเปิดที่1 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 

 
ภาพที่5-1 ภาพจากฉากเปิดท่ี 1 
 

เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเรียกของมาย ทั้งคู่นั่งคุยกันอยู่ซักพัก มีการกระทบกระทั่ง
กันเล็กน้อย เมื่อมายเห็นเอฟท าท่าไม่พอใจเธอจึงรู้สึกผิดและพยายามง้อให้เอฟหายโกรธ แล้วทั้งคู่ก็
คืนดีกัน 

ฉากนี้เป็นฉากที่ใช้บทพูดเป็นหลัก ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลผู้ชมว่าตัวละครทั้งสอง
คือใครและอยู่ในฐานะคู่รักกัน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลผู้ชมเก่ียวกับลักษณะนิสัยของตัวละครทั้งสอง
ตัว ซึ่งจะอยู่ภายในกริยาท่าทางและบทพูดที่ทั้งคู่พูดคุยกัน 

ใช้เทคนิคการตั้งกล้องนิ่งสลับกับการโคลสอัพใบหน้าของแต่ตัวละครเพ่ือแสดงปฏิกริยา
ตอบสนองทางสีหน้า 

 
ฉากเปิดที่2 ภายนอก/ริมถนน/กลางวัน 

 
ภาพที่5-2 ภาพจากฉากเปิดท่ี 2 
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เอฟเดินไปส่งมาย ทั้งคู่เดินคุยกันมาตามทางเท้า เมื่อถึงที่หมายมายยื่นของขวัญชิ้นหนึ่ง

ให้เอฟก่อนที่ทั้งคู่จะแยกกัน ขณะเอฟก าลังจะเปิดดูของขวัญมายถูกรถที่สวนทางมาชน เอฟหัน
กลับมาด้วยความตกใจ เขาท้ิงของขวัญและรีบวิ่งไปหามาย 

ฉากเปิดที่สองเป็นฉากที่จะบอกผู้ชมถึงเหตุการณ์ที่เอฟสูญเสียคนรักของตนเองไป เป็น
ฉากที่ใช้เทคนิคการตั้งกล้องนิ่งทั้งหมด แต่มีการเปลี่ยนระยะและมุมภาพเพ่ือให้ถึงการแสดงสีหน้า
และอารมณ์ของตัวละครได้อย่างชัดเจน 

 
ฉากที่1 ภายใน/ห้องพัก/กลางวัน 

 
ภาพที่5-3 ภาพจากฉากที่1 

 
เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องพักของตนเอง ขณะนั้นเป็นเวลากลางวันแต่ภายในห้องพักของ

เอฟนั้นดูมืดหม่น เอฟลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ าล้างหน้าล้างตาก่อนจะออกมาแต่งตัว เขาหยิบรูปภาพของ
มายขึ้นมาดูก่อนที่จะวางมันลงและเดินออกจากห้องไป 

ฉากที่หนึ่งเป็นการน าเสนอสภาพของเอฟในปัจจุบันว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจาก
อุบัติเหตุครั้งนั้น ภายในห้องนั้นพยายามท าให้ดูมืดหม่นเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 

 
ฉากที่2 ภายนอก/ทางเท้า/กลางวัน 
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ภาพที่5-4 ภาพจากฉากที่ 2 
 

เอฟเดินตามทางเท้าไปเรื่อยๆเพ่ือที่จะไปท างาน สภาพของเขาดูเหม่อลอย แตกต่างจาก
ตอนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุกับมาย 

ฉากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากที่จะบอกเล่าผู้ชมถึงสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของเอฟที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งฉากนี้ไม่มีการตั้งกล้อง เป็นฉากสั้นที่ใช้เทคนิค Hand Held เพียงอย่างเดียว ส่วน
หนึ่งเพื่อเป็นการพยายามบีบตัวละครให้อยู่ภายในกรอบเล็กๆ 

 
ฉากที่3 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 

 
ภาพที่5-5 ภาพจากฉากที่ 3 

 
เอฟเดินเข้ามาภายในร้านอาหารที่มาประจ ากับเพ่ือนของเขา เมื่อเดินเข้ามาในร้าน เขา

พบกับไกด์เพ่ือนของเขา ไกด์โบกมือเรียกเอฟให้ไปนั่งด้วยกัน ไกด์พยายามถามไถ่เรื่องราวต่างๆของ
เอฟ แต่เอฟนั่งก้มหน้าไม่พูดอะไร 

เป็นอีกหนึ่งฉากท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาพของเอฟหลังจากอุบัติเหตุเช่นกัน โดยแสดงให้เห็น
ถึงอาการที่เอฟไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา ต่างจากเมื่อก่อนที่จะเป็นคนสนุกสนาน ในฉากนี้จะมีการ
ถ่ายภาพหน้าของเอฟแคบมากๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งการเปลี่ยนฉากและการสื่อความหมายถึงการ
อยู่ในโลกส่วนตัวของเขา 
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ฉากที่4 ภายใน/ที่ท างาน/กลางวัน 

 
ภาพที่5-6 ภาพจากฉากที่ 4 

 
เอฟยืนเหม่อ ก้มหน้านิ่งไม่สนใจฟังสิ่งที่เจ้านายของเขาก าลังด่าอยู่ เจ้านายพยายามจะ

สะกิดเอฟ ท าให้เอฟสะดุ้ง เจ้านายพยายามจะบอกเอฟว่าเขาเข้าใจว่าท าไมเอฟถึงมีสภาพเป็นอย่างนี้ 
แต่ก็ควรท างานให้ลุล่วง เมื่อเจ้านายเดินไป ไกด์ก็เดินเข้ามาปลอบและชวนเอฟไปเที่ยว เนื่องจาก
ก าลังจะเป็นวันหยุดยาว เอฟตอบปัดก่อนที่จะกลับมาท่ีหน้าคอมพิวเตอร์ 

ฉากนี้จะใช้เทคนิคการตั้งกล้องทั้งหมด เพราะเป็นเพียงฉากที่ใช้บทสนทนาเป็นส่วนใหญ่ 
โดยมีการสลับขนาดของภาพเพ่ือบอกเล่าปฏิกริยาตอบรับของตัวละคร 

 
ฉากที่5 ภายนอก/ถนนในซอย/กลางคืน 

 
ภาพที่5-7 ภาพจากฉากที่ 5 

 
เอฟก าลังเดินกลับห้องของเขา เขาเดินผ่านร้านอาหารตามสั่งเขาจึงเดินเข้าไป เอฟยืน

มองตู้ใส่วัตถุดิบอยู่ซักพักโดยไม่รู้จะสั่งอะไร เขามองเห็นภาพของมายที่เดินมายืนสั่งอาหารอยู่ข้างๆ
เขาแล้วหันมาท าหน้าตาล้อเล่นใส่เนื่องจากเป็นเมนูที่เขาไม่ชอบ เอฟหันกลับมาหาแม่ค้าและสั่ง
อาหารเมนูเดียวกัน 
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ฉากนี้เป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงความอาลัยอาวรของเอฟที่มีต่อมาย เขาสั่งอาหารกลับไป
ทั้งๆท่ีเป็นเมนูที่เขาไม่ชอบ แต่เขาสั่งไปเพ่ือระลึกถึงความทรงจ าของเขา 

 
ฉากที่6 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 

 
ภาพที่5-8 ภาพจากฉากที่ 6 

 
เอฟกลับมาที่ห้องพักของเขา เขาวางกล่องข้าวไว้ที่หน้าคอมพิวเตอร์ เก็บสัมภาระต่างๆ

แล้วกลับมานั่งท างานที่คอมพิวเตอร์ที่เปิดทิ้งไว้ เอฟเปิดกล่องข้าวขึ้นมา เขานั่งมองมันอยู่ไม่นาน
ก่อนที่จะปิดกล่องและหันกลับมาท างาน นาฬิกาบอกเวลา ตี3 เอฟล้มตัวลงบนที่นอนเพ่ือจะพัก
สายตา แต่เขาเผลอหลับไป 

ฉากนี้เป็นฉากที่จะให้ข้อมูลคนดูว่าเอฟไม่ชอบอาหารที่เขาสั่งมา เขาแค่สั่งมันมาเพ่ือที่จะ
ระลึกถึงความทรงจ าของเขา ฉากนี้ยังเป็นฉากเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาต่อไป 
ในฉากนี้จะมีการตั้งกล้องนิ่งเป็น Long Take ในช่วงต้น และตัดมารับตัวละครบนเตียงนอนอีกทีหนึ่ง 
และมีการถ่ายในมุมมอง Bird Eye View ในช่วงท้าย 

 
ฉากที่7 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 

 
ภาพที่5-9 ภาพจากฉากที่ 7 
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เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนื่องจากเขาเผลอหลับไป เขาตื่นขึ้นมาในห้องนอนของเขา แต่ในห้อง
นั้นมืดสนิท มีเพียงแค่เตียงนอนของเขาที่ยังคงสว่างจ้าอยู่ เอฟคิดว่ามีคนเข้ามาในห้องจึงลุกเดินหา 
แต่ไม่พบใคร เขาหันกลับมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ปลายเตียง ด้วยความตกใจปนดีใจเพราะเขา
จ าได้ว่าคือมาย เอฟค่อยๆเดินมานั่งตรงหน้าของมาย เมื่อเห็นมายอย่างชัดเจนเขาจึงเริ่มถามถึง
เรื่องราวต่างๆ แต่มายยังไม่ทันได้ตอบอะไร 

ฉากนี้เป็นฉากเปิดของความฝันที่เอฟสามารถที่จะพบมายอีกครั้ง ภายในฉากมีการใช้ไฟ
สีส้มเพียงดวงเดียว เพื่อสื่อถึงพ้ืนที่สว่างซึ่งเป็นทั้งความสุขและพ้ืนที่ของเขาเพียงสองคนเท่านั้น ความ
มืดรอบๆนั้นคือว่าเศร้าเสียใจที่ล้อมรอบเอฟไว้ 

 
ฉากที่8 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 
 

ภาพที่5-10 ภาพจากฉากที่ 8 
 
เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงนาฬิกาปลุก เขาหันไปมาด้วยความตกใจจนหันมา

เห็นนาฬิกาท่ีบอกเวลา 8 โมง ด้วยความตกใจเอฟกระโดดออกจากเตียงเพ่ือรีบไปท างาน 
ฉากนี้เป็นฉากที่มีการขยับกล้องตามตัวละครเพ่ือแสดงถึงความตื่นและการเคลื่อนไหว 

เป็นฉากสั้นๆเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวได ้
 

ฉากที่9 ภายใน/ที่ท างาน/กลางวัน 
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ภาพที่5-10 ภาพจากฉากที่9 
 
เอฟยืนก้มหน้านิ่งเนื่องจากถูกเจ้านายด่าเรื่องที่ท างานส่งไม่ทัน เอฟได้แต่ก้มหน้ารับผิด

ไม่พูดอะไร 
ในฉากนี้ใช้เทคนิคการตั้งกล้องนิ่งและทิ้งช่วงท้ายไว้ เพ่ือให้เห็นความนิ่งรับผิดของตัว

ละคร ทั้งฉากจะมีแค่เพียง Cut เดียว เพื่อให้การเล่าเรื่องนั้นกระชับที่สุด 
 

ฉากที่10 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 

 
ภาพที่5-11 ภาพจากฉากที่ 10 

 
เอฟกลับมาถึงห้องพัก เขารีบวางสัมภาระและเดินไปที่หน้ากระจก เขายืนมองดูรูปของ

มายก่อนจะหยิบยาขึ้นมากินแล้วเดินไปท้ิงตัวลงบนเตียงและหลับตาลง 
ฉากนี้เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเอฟที่ไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันหรืองานของเขา เขา

เพียงต้องการที่จะหลับและเข้าไปอยู่ในฝันกับมายเท่านั้น 
 

ฉากที่11 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 

 
ภาพที่5-12 ภาพจากฉากที่ 11 
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เอฟตื่นขึ้นมาในห้องนอนของเขาอีกครั้ง บรรยากาศเหมือนกับความฝันของเขาครั้งก่อน 
เขาลุกข้ึนมาแล้วยิ้มเมื่อเห็นมายยังนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเช่นเดิม เขาค่อยๆขยับเข้ามานั่งใกล้ๆ ทั้งคู่ไม่พูด
กันจนมายเปิดประเด็นพูดขึ้นมาก่อน เอฟพยายามจะบอกมายว่าเขาต้องการที่จะมาอยู่กับเธอมาก
ขนาดไหน แต่กลับถูกปฏิเสธ แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร 

ฉากนี้จะแสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจต่อโลกความเป็นจริงของเอฟ เขาต้องการเพียงจะ
อยู่กับมายเท่านั้น 

 
ฉากที่12 ภายใน/ห้องสีขาวสว่าง/กลางวัน 

 
ภาพที่5-13 ภาพจากฉากที่ 12 

 
เอฟและมายคุยเล่นและหยอกล้อกันอย่างมีความสุขอยู่ภายในห้องสีขาวสว่างที่มีแค่เอฟ

และมายสองคน 
ฉากนี้เป็นฉากที่แสดงความสุขของเอฟเมื่อได้พบกับมายอีกครั้ง เอฟได้กลับเป็นคนเดิม

เหมือนเมื่อก่อนคือ เป็นคนสนุกสนาน เฮฮา เป็นทั้งฉากที่แสดงถึงความสุขและความเศร้าไปพร้อมกัน 
เนื่องจากเอฟนั้นสามารถอยู่กับมายได้เพียงแค่ในความฝันเท่านั้น เทคนิคที่ใช้คือการ Operate กล้อง
อยู่ตลอดเวลา จัดแสงให้มีความสว่างจ้าที่สุดเพื่อให้ดูเหมือนเอฟนั้นอยู่ในสวรรค์ของเขาเอง 
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ฉากที่13 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 

 
ภาพที่5-14 ภาพจากฉากที่ 13 

 
เอฟสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงดีดนิ้วของมาย เอฟมองไปรอบๆด้วยความสงสัย เขาพยายาม

ที่จะเอ้ือมมือไปจับที่ใบหน้าของมายแต่ถูกมายห้ามไว้ จากนั้นไม่นานมายก็พยายามที่จะเดินออกจาก
ร้านไป เอฟพยายามรั้งมายไว้แต่ไม่ส าเร็จ 

ฉากนี้เป็นการแสดงถึงอารมณ์ของตัวละครที่มีความหวัง เนื่องจากเอฟนั้นรู้อยู่แก่ใจว่า
มายนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังพยายามที่จะจับใบหน้าของเธอ เผื่อว่ามายนั้นจะเป็นของจริง และที่
เอฟพยายามรั้งมายไว้นั้นเป็นเพราะเขายังคงจ าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี เทคนิคและมุมภาพที่ใช้ในฉาก
นี้จะเหมือนกับฉากเปิดที่ 1 มากเพ่ือแสดงถึงความทรงจ าของเอฟที่ยังคงเหมือนเดิม 

 
ฉากที่14 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 

 
ภาพที่5-15 ภาพจากฉากที่ 14 

 
เอฟสะดุ้งตื่นอีกครั้งในร้านอาหาร แต่ครั้งนี้ไม่มีมายนั่งอยู่ด้วย มีเพียงนาฬิกาของขวัญที่

มายเคยมอบให้เขาวันที่เกิดอุบัติเหตุ เขาหยิบนาฬิกาแล้วเดินออกมาจากร้านอาหารแต่ก็ล้มลงหมดสติ
ที่หน้าร้านอาหาร ไกด์ท่ีผ่านมาพอดีจึงวิ่งเข้ามาช่วย 
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ฉากนี้จะใช้เทคนิคและมุมภาพที่มีความคลายคลึงกับฉากที่อยู่ภายในร้านอาหารทั้งหมด 
เพ่ือให้แสดงถึงความทรงจ าของเอฟที่ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน และยังแสดงถึงสภาพร่างกายของเอฟ
ที่ผิดปกติซึ่งมีผลมาจากการใช้ยาและการพักผ่อนไม่พอ 

 
ฉากท่ี15 ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน 

 
ภาพที่5-16 ภาพจากฉากที่ 15 

 
เอฟตื่นขึ้นมาภายในโรงพยาบาล เขาเห็นไกด์และหมอยืนคุยกันอยู่ เอฟพยายามจะถาม

ว่าตัวเขาเองเป็นอะไร หมอบอกว่าเอฟนั้นมีอาการแพ้ยาและต้องหยุดใช้ยาตัวนี้แล้วไกด์และหมอก็
เดินออกไป เอฟค่อยๆหลับตาลง 

ฉากนี้จะแสดงให้ผู้ชมรับรู้ถึงอาการผิดปรกติของตัวละครที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นฉากที่ใช้
บทสนทนาเป็นหลักจึงใช้มุมภาพไม่มาก แต่ในช่วงท้ายที่แสดงถึงอารมณ์ของตัวละครจะมีการใช้มุม
ภาพที่แคบมากเพ่ือให้เห็นอารมณ์ทางสีหน้าของตัวละครได้อย่างชัดเจน 

 
ฉากที่16 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 

 
ภาพที่5-17 ภาพจากฉากที่ 16 
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เอฟกลับมาที่ห้องพักของเขา เขานั่งลงบนเตียงอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเดินไปหยิบรูปภาพ
ของมายและกระปุกยามาวางไว้ข้างตัว เขาหยิบกระปุกยาขึ้นมามอง เอฟเปิดกระปุกยาและกินยาเข้า
ไป เอฟทิ้งตัวลงนอนได้ไม่นานก็ต้องวิ่งไปอาเจียน เอฟยืนมองยาที่ถูกอาเจียนออกมาด้วยความตกใจ 
เขากินยาเข้าไปอีกครั้งแต่ไม่นานก็อาเจียนออกมาอีก เอฟวิ่งออกไปหยิบกระปุกยาเข้ามาในห้องน้ า
และเทยาออกมากินแต่ก็อาเจียนออกมาทุกครั้ง เอฟทิ้งตัวลงนั่งอย่างหมดแรง เขาหันไปมองที่ภาพ
ของมายและพยายามคลานเข้าไปหาแต่ก็ล้มลงก่อน 

ฉากนี้พยายามแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงความพยายามของเอฟที่จะไปหามายในฝัน รวมถึง
ความโศกเศร้าของเขาที่ไม่สามารถท าได้ เทคนิคที่ใช้ในฉากนี้คือการค่อยๆซูมภาพเข้าไปใกล้ตัวละคร
มากขึ้นในขณะที่เขาก าลังคิดเพ่ือให้ความรู้สึกอึดอัด และมีการใช้การตัดต่อสลับอย่างรวดเร็วในส่วนที่
เอฟพยายามกินยาเข้าไปมากขึ้น 

 
ฉากจบที่1 ภายใน/ห้องพัก/กลางคืน 

 
ภาพที่5-18 ภาพจากฉากจบที่ 1 

 
เอฟล้มลงที่หน้าห้องน้ า ไม่นานก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามา เป็นเบอร์ของมาย 
ฉากจบนี้จะสื่อให้คนดูรับรู้ว่าเอฟนั้นเสียชีวิตไปแล้ว แต่ก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่กับมาย

ได้ตลอดไป มีการใช้เทคนิคการแพนกล้องอย่างช้าๆเพ่ือให้รู้สึกมีความต่อเนื่องและตัดภาพด าตอนที่มี
โทรศัพท์เข้าโดยไม่ให้รู้ว่าเป็นเบอร์ของใคร แต่จะเฉลยได้ส่วนที่เป็นบทสนทนาแทน 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน าไปผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เพ่ิงสูญเสีย
คนรักไปนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแง่มุมอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับผู้ที่กระท าในสิ่งที่บุคคลทั่วไปมอง
เป็นสิ่งที่สิ้นคิดและไม่ควรท า หรือเป็นการน าเสนอมุมมองของผู้สูญเสีย ว่าผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้น
มีแนวความคิดหรือทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตในช่วงเวลานั้นว่าอย่างไร ท าไมถึงมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่ง
ผู้จัดท าได้ท าการศึกษา ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆเพ่ือน ามาพัฒนาโครง
เรื่อง รวมถึงตัวละครจนกลายเป็นบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนมีการค้นคว้าเพ่ือให้เข้าใจถึง
กระบวนการผลิต ที่จ าเป็นต้องอาศัยภาพ เสียงและการล าดับภาพที่ผ่านการผลิตและตรวจสอบอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงขั้นตอนต่างๆทั้งก่อนและหลังการผลิต เพ่ือผลิตออกมาเป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์
ตามจุดประสงค์ท่ีผู้จัดท าตั้งไว้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่พบจากการด าเนินงาน
ตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) 
เป็นขั้นตอนที่ยากพอสมควร ตั้งแต่เรื่องของการเขียนบทภาพยนตร์ตลอดจนถึงการ

เตรียมงานก่อนวันถ่ายจริง เป็นขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อนและต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก หากมี
การเตรียมพร้อมที่ไม่สมบูรณ์หรือข้ามขั้นตอนอย่างไม่รอบคอบจะท าให้เกิดปัญหาในภายหลัง การ
เตรียมงานทุกอย่างควรที่จะต้องสมบูรณ์แบบที่สุด เพ่ือสะดวกต่อการถ่ายท าในภายหลัง ทางผู้จัดท า
จึงใช้เวลาในการเตรียมงานในขั้นตอนนี้นานมาก 

2.ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
ในขั้นตอนการถ่ายท าจะเกิดปัญหาขึ้นน้อยมากหากมีการเตรียมงานในขั้นตอนก่อน

หน้าที่ดี ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นปัญหาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่นฟ้าฝน การผิดนัด 
อุปกรณ์ช ารุดระหว่างเวลาถ่ายท า โดยรวมแล้วหากมีการเตรียมงานที่ดีจะท าให้ในขั้นตอนนี้เกิดปัญหา
ขึ้นน้อยมาก 
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3.ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากพอสมควร เนื่องจากการเรียบร้อยภาพ หรือการใส่เทคนิค

ภาพ เสียงนั้นต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความอดทนเป็นอย่างมาก ขั้นตอนนี้สามารถช่วยแก้ปัญหา
ที่ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนการถ่ายท าได้ เนื่องจากการเรียบเรียงภาพที่ได้มานั้นนั้นเป็นไปได้หลาย
รูปแบบ การใส่เทคนิคภาพ เสียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ตัวผลงานออกมาดีและมีคุณค่า 

 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

ในส่วนข้อจ ากัดและปัญหานั้น ผู้จัดท าได้เรียบเรียงเป็นข้อ ดังนี้ 
1.ปัญหาทางด้านงบประมาณ 

เนื่องจากเป็นชิ้นงานรายบุคคล ท าให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานนั้นสูงมาก 
ทั้งค่าเดินทาง ค่าสวัสดิการ ท าให้บางครั้งมีความจ าเป็นที่จะต้องเลื่อนตารางเวลาการถ่ายท าออกไป 
เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการถ่ายท าในเวลานั้นๆ รวมถึงค่าสถานที่ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่มาก
เช่นกัน 

2.ปัญหาทางด้านเวลาของนักแสดงและทีมงาน 
ปัญหาในส่วนนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากจ านวนนักศึกษามีมากและท าการ

ถ่ายท าพร้อมกัน ท าให้บางครั้งมีจ านวนทีมงานที่น้อยเกินไปที่จะถ่ายท าให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละวัน บางครั้งจ าเป็นต้องเลื่อนตารางเพ่ือให้ตรงกับทีมงานส่วนใหญ่ ทั้งยังมีนักแสดงที่ขาด
ไม่ได้ หากทีมงานทั้งหมดว่างตรงกันแต่นักแสดงไม่ว่างก็จ าเป็นที่จะต้องเลื่อนตารางถ่ายออกไปจนกว่า
นักแสดงจะว่าง ท าให้เกิดปัญหาล้าช้าในการถ่ายท าเป็นอย่างมาก 

3.ปญัหาทางด้านจ านวนทีมงานและเวลา 
เกิดปัญหานี้อยู่หลายครั้งในการท างาน เนื่องจากทางผู้จัดท ามีปริมาณทีมงานที่น้อยท า

ให้เกิดความล่าช้าในการถ่ายท าในแต่ละวัน บางครั้งถึงข้ันต้องเพ่ิมวันถ่ายท าเข้าไปอีกหนึ่งวันเนื่องจาก
ปัญหาทางด้านเวลาซึ่งส่งผลแต่แสงเป็นอย่างมากเพราะเป็นช่วงฤดูหนาว 

การมีทีมงานน้อยท าให้เกิดปัญหาการเตรียมงานที่ไม่รอบคอบรัดกุมได้เช่นกัน 
เนื่องจากทีมงานหนึ่งคนต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่ ท าให้บางครั้งเกิดการผิดพลาดในงานได้ 
เนื่องจากทีมงานจ าเป็นต้องรับผิดชอบมากกว่าหน้าที่ของตน จึงท าให้ทีมงานทั้งหมดดูแลหน้าที่ใน
ส่วนของตัวเองได้อย่างไม่เต็มที่ 

4.ปัญหาหลังการถ่ายท า 
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางผู้จัดท าขาดความรู้ ประสบการณ์ในการเรียบเรียง

ภาพ หรือการใส่เทคนิคภาพ เสียง ท าให้ใช้เวลานานมากเกินจ าเป็นในการท างานในระยะนี้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้บอกเล่ามุมมองหนึ่งของผู้ที่ประสบกับความสูญเสีย มิใช่มุมมอง
ทุกด้าน การเปิดใจและให้ก าลังใจต่อผู้สูญเสียเป็นสิ่งส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดสูญเสียที่มากข้ึน 

2. การผลิตภาพยนตร์นั้นต้องอาศัยการท างานเป็นทีม ไม่สามารถผลิตได้ด้วยตัวคนเดียว 
การเลือกทีมที่ดีและเหมาะสมจึงมีความส าคัญต่อการผลิตเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ควรเลือกผู้ที่สามารถ
ท างานร่วมกันได้ ไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถเพียงอย่างเดียว 

3. การผลิตภาพยนตร์นั้นต้องอาศัยทั้งความรอบคอบ ความทุ่มเท ความรับผิดชอบ การ
ท างานอย่างไม่รอบคอบนั้นจะท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างเช่น การเสียงบประมาณเกินจ าเป็น 
การใช้เวลาการถ่ายท าท่ีเพ่ิมมากข้ึน การกลับมาถ่ายแก้ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติม 

4. ในขั้นตอนการท างาน การดูแลบุคลากรนั้นเป็นเรื่องส าคัญ การดูแลนี้ไม่ใช่เพียงแค่
การจัดการเรื่องอาหารการกินหรือค่าเดินทางเท่านั้น แต่หมายถึงการรักษาเวลาเช่นกัน หากใช้เวลาใน
การถ่ายท าที่มากเกินไป หรือตารางการถ่ายที่ยาวนานเกินไปจะท าให้ทีมงานไม่สามารถท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากความอ่อนล้าและก าลังใจที่ลดน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรอบคอบใน
การจัดการวันเวลาและความพร้อมในการถ่ายท าแต่ละวันด้วย 
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