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13530333 : สาขาวิชานิเทศศาสตร

เรื่อง : การสรรสรางภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับอัตลักษณ และการยอมรับ เรื่อง “Sorry dad, I am me”

!  จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ และความ

ตองการเปนที่ยอมรับ ซึ่งแนวคิดดังกลาวถือเปนสิ่งจำเปนในการใชชีวิตของคนทุกคน โดยผูจัดทำได

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ ความตองการเปนที่ยอมรับ และเรื่องของคอสเพลย 

ประกอบกับทฤษฎีทางดานภาพยนตรเพื่อนำมาใชในการสรางบทภาพยนตร ซึ่งมีเนื้อหาวาดวย เด็ก

สาวที่ถูกสังคมบังคับใหเปนครูในแบบที่ทุกคนเปน แตเธอตองการเปนครูในแบบอยางของเธอเอง เธอ

จึงตองเรียนรูที่จะวางตัวเพื่อใหทุกคนยอมรับ

!    ในการสรางภาพยนตรสั้นเรื่องนี้ ผูจัดทำตองผานกระบวนการผลิตภาพยนตรทุกขั้น

ตอนอยางละเอียด ตั้งแตขั้นตอนกอนการถายทำที่ตองมีการคัดเลือกนักแสดง สรรหาสถานที ่การ   

เตรียมความพรอมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนการถายทำ ซึ่งกระบวนการทำงานอยางละเอียด

ตั้งแตขั้นตอนนี้ นำไปสูการทำงานที่สะดวกมากขึ้นในขั้นตอนตอๆไป เนื่องจากทุกอยางไดถูกวางแผน

ไวเปนอยางเปนระบบ และเมื่อมีการปฎิบัติตามอยางมีวินัย ยอมไดผลลัพธการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร! ! ปการศึกษา 2556

ลายมือชื่อนักศึกษา................................................................................................................................

ลายมืออาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ..........................................................................................................
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กิตติกรรมประกาศ

! จุลนิพนธฉบับนี้สำเร็จลุลวงดวยดี..เพราะความกรุณาของอาจารยพชร..เอี่ยมตระกุล..ซึ่ง

เปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือ..และใหคำแนะนำที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูจัด

ทำ รวมทั้งอาจารยฐิติยา พจนาพิทักษ อาจารยคมกฤษ ตรีวิมล และอาจารยอนุสรณ ติปยานนท ที่

กรุณาใหคำปรึกษา คำแนะนำ และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูจัดทำ สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้

ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง

! ขอกราบขอบพระค ุณคณาอาจารย คณะเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู ..คำแนะนำ..และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทำใหศิษยคน

นี้ประสบความสำเร็จไดดวยดี

! ขอกราบขอบพระคุณพอปยะยุทธ..ยรรยงยุทธ แมจุฑารัตน ยรรยงยุทธ ..ที่ใหความเขาใจ 

และกำลังใจในการทำงานมาตลอด

! ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกทานที่สละเวลา..ใหการใสใจ..จนภาพยนตรเรื่องนี้

สามารถสำเร็จลุลวงมาได..และขอขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อน..พี่..และนองเอกภาพยนตรที่มีใหกัน

เสมอมา

! คุณคาหรือประโยนชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับนี้..ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนำ ใหการสนับสนุนและใหกำลังใจอยางดีเสมอมา

จ
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บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของปญหา

! ในปจจุบัน ประเทศไทยนับเปนอีกหนึ่งประเทศที่ใหอิสระทางความคิดและการกระทำของ

คนในสังคม จึงไมเปนเรื่องแปลกที่เราจะเห็นการกระทำ หรือการแตงกายที่ไมสอดคลองกับสังคมไทย

ในอดีต การแตงคอสเพลยก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอยูบอยครั้ง การแตงคอสเพลย 

หรือการแตงตัวตามการตูนญี่ปุนที่ตนเองชื่นชอบ จัดเปนวัฒนธรรมญี่ปุนที่แพรเขามาในประเทศไทย

อยางรวดเร็ว หากแตผูใหญสวนหนึ่งกลับไมยอมรับในวัฒนธรรมนี้    ทั้งการกระทำที่ดูเหมือนเปน

เรื่องไรสาระ และความไมเขาใจในความหมายของคำวาคอสเพลย โดยหลายครั้งที่เหลาเด็กคอสเพลย

พยายามบอกกับสังคม วาเหตุผลที่แทจริงของการแตงกายเลียนแบบการตูนญี่ปุนนั้น เปนเพียงแคการ

แสดงออกทางความชอบของตนเอง แตอีกหลายครั้งเชนกัน ที่เสียงเหลานั้น กลับกลายเปนความวาง

เปลา

! เมื่อเด็กสาวที่อยูในกรอบคนหนึ่ง กลับอยากที่จะมีโอกาสไดแตงคอสเพลยบาง เหตุผลงายๆที่

คิดวาตนเองไดโตเปนผูใหญแลว “มิ้ม” ตัวละครเอกในเรื่อง “Sorry Dad, I am me” จึงไดลอง

พยายามขอพอ โดยอางถึงแมที่เสียไปแลว ทำใหพอยอมตกลง มิ้มตองปดบังตัวเองจากครูและเพื่อน

ไมใหใครรู เพื่อใหตัวเองไดเปนที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่งทฤษฎีของกอฟฟแมนไดอธิบายเอาไว 

เกี่ยวกับการวางตัวในสังคม ที่มนุษยเราจำเปนตองมีการวางตัวในสังคมใหเหมาะสมเพื่อที่จะไดรับการ

ยอมรับยกยอง จนทำใหบางครั้งเราเกือบสูญเสียความเปนตัวเองที่แทจริงออกไป จึงนำมาสูประเด็น

หลักในการสรางภาพยนตรสั้น ผลงานจุลนิพนธเรื่องนี้

วัตถุประสงค

! 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ

! 2. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการเปนที่ยอมรับ

! 3. เพื่อศึกษากระบวนการสรางภาพยนตร
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ

! การศึกษาและทำความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยเมื่อเกิดความชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางลึกซึ้ง 

และอยากแสดงออกมาใหคนในสังคมไดรับรู แลววิเคราะหโดยอางอิงกับทฤษฎีของความเปนอัต

ลักษณของกอฟฟแมน ที่วาดวยเรื่องของความรูสึกที่มีตอตนเอง ตอสายตาคนอื่น และ สถานภาพทาง

สังคม และทฤษฎีการอยากเปนที่ยอมรับ รวมไปถึงการศึกษาและเรียนรูทางภาพยนตร ในดานวิธีการ

สรางตัวละคร  อารมณและบรรยากาศในภาพยนตร ซึ่งนำมาสูภาพยนตรสั้นเรื่อง “Sorry dad, I am 

me”

ขั้นตอนการศึกษา

! 1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ

! 2. รวบรวมทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของ

! 2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีความเปนอัตลักษณ

! 2.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่องการยอมรับ

! 2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร

! 3. การศึกษา ตีความขอมูล

! 3.1 นำขอมูลที่ไดมารวบรวมแลววิเคราะห

! 3.2 ศึกษาขอมูลอางอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณของภาพยนตร 

! ! (Mood and Tone) จากภาพยนตรเรื่องตางๆ

! 4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

! 4.1  คิดแกนเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร 

! 4.2  กาหนดตัวละคร 

! 4.3  เขียนบทภาพยนตร 

! ! 4.3.1 เรื่องยอ (Synopsis)

! ! 4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

! ! 4.3.3 บทภาพยนตร (Screenplay) 

! ! 4.3.4 บทถายทำ (Shooting Script) 

! 4.4  คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

! 4.5  หาสถานที่ถายทำ (Location) 

! 4.6  หาอุปกรณประกอบฉาก และเสื้อผา 

! 5. ขั้นตอนการถายทำ (Production) 
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! 6. ขั้นตอนหลังการถายทำ (Post-Production)

! 6.1 การตัดตอภาพ ใสเสียง

! 6.2 เทคนิคพิเศษ

! 6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร (Score, Foley) 

! 6.4 การตัดตอภาพยนตร ฉบับสมบูรณ 

! 7. สรุปผลและจัดทำรูปเลม 

แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

! ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่1-1! ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน

กิจกรรม 2556255625562556255625562556 25572557กิจกรรม

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

ที่มา และแนวคิด

ทฤษฎีอางอิง เรื่องยอ

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

อารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 

ขอมูลอางอิง (Reference)

บทภาพยนตร (Screenplay) 

คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

หาสถานที่ถายทา (Location)

บทถายทำ (Shooting Script) 

ตารางการถายทา (Break down)

ขั้นตอนการถายทำ (Production)
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ตารางที่ 1-1! ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน (ตอ)

กิจกรรม 2556255625562556255625562556 25572557กิจกรรม

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

ตัดตอเบื้องตน (First Draft)

ตัดตอสุดทาย (Final Draft)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

! 1. ไดนำความรูเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องความเปนอัตลักษณมาประยุกตเขากับเนื้อหาของภาพยนตร

! 2. ไดทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการเปนที่ยอมรับมากชึ้น

! 3. เขาใจและเรียนรูกระบวนการคิดและการผลิตภาพยนตรมากขึ้น
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บทที่ 2

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

! จากที่มาและความสำคัญในเรื่องของความเปนอัตลักษณ และทฤษฎีของความตองการเปนที่

ยอมรับจากคนในสังคม ผูจัดทำจึงไดทำการศึกษา คนควา และรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีที่มีสวน

เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางภาพยนตรสั้นเรื่อง Sorry dad, I am me ดังตอไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ

! 1. ทฤษฎีความเปนอัตลักษณ (Identity)

! Erving Goffman อาจารยที่มหาวิทยาลัย California ที ่ Berkeley ผูคิดคนทฤษฎีเกี่ยว

กับความเปนอัตลักษณ ได จำแนกแยกแยะความแตกตางระหวางอัตลักษณสวนบุคคลกับอัตลักษณ

ทางสังคม โดยเขาไดนิยามความคิดหรือความรูสึกที่ปจเจกมีตอตนเองวา Ego Identity สวนภาพของ

ปจเจกในสายตาของคนอื่นในฐานะที่เปนบุคคลที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เขาเรียกวา Personal 

Identity

! อัตลักษณ (Identity) คือ  ความรูสึกนึกคิดตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการ 

ปฏิสังสรรคระหวางตัวเรากับคนอื่น โดยผานการมองตัวเองและคนอื่นมองเราในขณะนั้น และในขณะ

เดียวกัน มโนทัศนอัตลักษณ จะถูกกลาวควบคูไปกับเรื่องของอำนวจ นิยามความหมาย หรือการสราง

ภาพแทนความจริง (representation) เมื่ออัตลักษณไปสัมพันธกับแนวคิดที่กลาวมาขางตนแลว ดูจะ

มีความหมายที่แตกตางจากความหมายที่เขาใจกัน โดยสามัญสำนึกมาก

! 1.1   ความคิดความรูสึกที่ปจเจกมีตอตัวเอง (Ego Identity) คือ ภาพลักษณของเราที่เรา

มีตอตนเองในการกระทำสิ่งตางๆ

! 1.2 ภาพปจเจกในสายตาคนอื่นในฐานะที่เปนบุคคลที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว (Personal 

Identity) คือ จินตนาการเกี่ยวกับความคิดของผูอื่นตอภาพลักษณนั้น หรือความคิดที่ผูอื่นมีตอตัว

บุคคลในรูปแบบตางๆ

! - มาตรฐาน ที่สังคมเรียกรองจากปจเจกบุคคล (Virtual Identity)

! - อัตลักษณที่เปนจริงของคนนั้น (Actual Identity)

! อภิญญา เฟองฟูสกุล. อัตลักษณ. เขาถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2557. 

เขาถึงไดจาก http://www.kroobannok.com/blog/2806
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! 2. การพัฒนาทางจิต

! ! นักจิตวิเคราะห Erik H. Erikson   พูดถึงเรื่องของพัฒนาการทางจิต หรือกระบวนการ

สรางบุคลิกภาพหรืออัตลักษณนั้นเปนเรื่องที่เกิดไดตลอดชีวิต  ไมใชเปนเรื่องที่เกิดเฉพาะในวัยเด็ก  

แบบที่ฟรอยอธิบายกระบวนการเกิดอัตลักษณ และอีกประการหนึ่งคือ  เรื่องของความเชื่อในคุณคา

ของระดับจิต โดยที่่ในทัศนะของอิริคสัน เขามองวาสวนที่สำคัญคือ ego หรือสิ่งที่เราเรียกวาจิตสำนึก

นั่นเอง ซึ่งอาจตีความใหเขากับสังคมวิทยาไดวา กระบวนการขัดเกลาทางสังคมในกระบวนการเหลานี้

อิร ิคสันอธิบายการเปลี ่ยนแปลงทางพฤติกรรมมนุษยโดยอาศัย..กฎวิกฤติทางจิตสำนึก..ซึ ่งมี

กระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆ 8 ขั้นตอน

!     2.1  ความรูสึกไวเนื้อเชื่อใจ กับ ความไมไววางใจ 

!     2.2 ความเปนตัวของตัวเอง กับ ความละอายและสงสัย 

!     2.3 ความคิดริเริ่มกับความรูสึกผิด

!     2.4 ความขยันหมั่นเพียรกับความรูสึกต่ำตอย 

!     2.5 ความเปนอัตลักษณกับความสับสนในบทบาท 

!     2.6 ความใกลชิดสนิทสนมกับความรูสึกโดดเดี่ยวอางวาง

!     2.7 การสืบทอดกับการคำนึงถึงแตตนเอง 

!     2.8  ความมั่นคงสมบูรณในชีวิตกับความสิ้นหวัง 

! 3. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Esteem needs)

! อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) ศาสตราจารยทางดานจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย -   

แบรนดิส ผูคิดคนทฤษฎีจิตวิทยามานุษยนิยม และ ทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมาสโลว ไดแบง

ความตองการออกเปน 5 แบบ คือ

!

! บานจอมยุทธ.    พัฒนาการทางจิตสังคม  8  ขั้น  ตามทฤษฎีของแอริคสัน.   เขาถึงเมื่อ  30

กรกฏาคม 2556. เขาถึงไดจาก www.baanjomyuth.com/library_2/extension-1/concepts_ 

of_ developmental_psychology

! วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . อับราฮัม  มาสโลว.  เขาถึงเมื่อ 30  สิงหาคม 2557. เขาถึงไดจาก 

th.wikipedia.org/wiki/อับราฮัม_มาสโลว
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! 3.1 ความตองการทางกายภาพ

! ใความตองการทางกายภาพ เปนความตองการเพื่อจะอยูรอดของมนุษย ถาความ

ตองการพื้นฐานที่สุดนี้ไมไดรับการตอบสนอง รางกายของมนุษยก็ไมสามารถทำงานได 

! ใอากาศ น้ำ อาหาร  เปนสิ่งที่รางกายตองการเพื่อใชในกระบวนการสราง และสลาย 

เพื่อใหมนุษยสามารถมีชีวิตอยูได เสื้อผาเครื่องนุนหมและที่พัก จะใหการปกปองที่จำเปนกับมนุษย 

จากสภาพอากาศและสิ่งแวดลอม สัญชาตญาณและความตองการทางเพศ ถูกพัฒนามาจากการ

แขงขันเพื่อโอกาสในการผสมและสืบพันธุ

! 3.2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย

! ใเมื่อความตองการทางกายภาพไดรับการตอบสนองในระดับที่พอเพียง ความตองการ

ความมั่นคงปลอดภัยจะมีอิทธิพลกับพฤติกรรม ถาไมมีความปลอดภัยทางกายภาพ (จากสาเหตุ เชน   

อาชญากรรม สงคราม การกอการราย ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือ ความรุนแรงในครอบครัว ) คนอาจมี

อาการของความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ (post-traumatic stress disorder) และ

อาจมีสงผานความเครียดนี้ไปยังคนรุนหลังได ถาไมมีความปลอดภัยมั่นคงทางเศรษฐกิจ (จากสาเหตุ 

เชน วิกฤติเศรษฐกิจ หรือ การขาดโอกาสทางการงาน ) ความตองการความมั่นคงปลอดภัยนี ้อาจ

ปรากฏออกมาในรูปของ การนิยมงานที่มีความมั่นคง กระบวนการรองทุกขเพื่อปกปองบุคคลจาก

การกลั่นแกลงของผูบังคับบัญชา หรือ ปกปองบัญชีเงินฝาก เรียกรองนโยบายประกันภัย ประกัน

สุขภาพ ประกันชีวิต ตางๆ การเรียกรองที่พักที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ เปนตน

! 3.3 ความรักและความเปนเจาของ

! ใเมื่อความตองการทางกายภาพและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ระดับขั้น

ที่สามของความตองการมนุษยคือ ความตองการเปนเจาของ ความตองการนี้จะรุนแรงมากในวัยเด็ก

และบางครั้งอาจจะชนะความตองการความปลอดภัยไดในบางครั้ง ดังเห็นไดจากการที่เด็กติดพอแมที่

เปนอันตราย ซึ่งบางครั้งเรียกวา Stockholm syndrome การขาดความรักและความเปนเจาของ 

(อาจมาจาก การขาดความผูกพันจากผูเลี้ยงดูขณะเปนทารก (hospitalism), การถูกทอดทิ้ง 

(neglect), การถูกสังคมรังเกียจหรือกีดกัน (shunning), การถูกขับออกจากกลุม (ostracism) 

เปนตน) อาจมีผลทำใหบุคคลไมสามารถพัฒนาหรือรักษาความสัมพันธที่สำคัญ  (เชน มิตรภาพ ความ

รัก ครอบครัว) ไวได

! ใมนุษยตองการที่จะรูสึกเปนเจาของและถูกยอมรับ ไมวาจะเปนในระดับกลุมสังคม

ใหญ เชน สโมสร  กลุมศาสนา องคกรสายอาชีพ ทีมกีฬา แก็งส หรือ ความสัมพันธทางสังคมเล็กๆ 

(สมาชิกในครอบครัว คูชีวิต พี่เลี้ยง เพื่อนสนิท) มนุษยตองการที่จะรักและถูกรักจากคนอื่น
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! ใถาขาดความตองการเรื่องนี้ไป หลายๆคนกลายเปนคนขี้เหงา มีปญหาการเขาสังคม 

และ เปนโรคซึมเศรา ความตองการเปนเจาของนี้ บอยครั้งที่สามารถจะชนะความตองการทาง

กายภาพและความมั่นคงปลอดภัยได ขึ้นกับแรงกดดันจากคนรอบขาง (peer pressure)

! 3.4 ความเคารพนับถือ 

! ใมนุษยทุกคนตองการที่จะไดรับการนับถือและเคารพใหเกียรต ิความเคารพนับถือ

แสดงถึงความตองการของมนุษยที่จะไดรับการยอมรับและเห็นคุณคาโดยคนอื่น คนตองการที่จะทำ

อะไรจริงจังเพื่อจะไดรับการยอมรับนับถือและตองการจะมีกิจกรรมที่ทำใหรูสึกวาเขาไดมีสวนทำ

ประโยชน เพื่อจะรูสึกวาตัวเองมีคุณคา โดยจะแบงออกเปน

! ใ3.4.1 ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความตองการมีอำนาจ มีความ

เชื่อ มั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความ สามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น และ

มีความเปน อิสระ ทุกคนตองการที่จะรูสึกวาเขามีคุณคาและมีความสามารถที่จะประสบความ สำเร็จ

ในงานภารกิจตางๆ และมีชีวิตที่เดนดัง

! ใ3.4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น (esteem from others) คือ 

ความตองการมีเกียรติยศ การไดรับ ยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อ

เสียงเปนที่กลาว ขาน และเปนที่ชื่นชมยินด ีมีความตองการที่จะไดรับความยกยองชมเชยในสิ่ง ที่เขา

กระทำซึ่งทำใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของเขาไดรับการ ยอมรับจากผูอื่น

! 3.5. ความสมบูรณของชีวิต

! ใ“อะไรที่บุคคลเปนได เขาตองเปน” (“What a man can be, he must be.”) เปน

คำกลาวของมาสโลวที่สรุปความหมายของความตองการความสมบูรณของชีวิตไว ความตองการนี้ 

เกี่ยวกับ ศักยภาพสูงสุดของบุคคล และ การตระหนักถึงศักยภาพนั้น มาสโลวอธิบายวานี้คือความ

ตองการที่ปรารถนาจะเปนมากกวาที่เขาเปนอยู เปนความปรารถนาที่จะเปนทุกๆอยางที่เขาจะ

สามารถเปนได

คอสเพลย (Cosplay)

! 1. คอสเพลยคืออะไร

! คอสเพลย ยอมาจากคำวา คอสตูม เพลย (costume play) เปนภาษาอังกฤษของคน

ญี่ปุน คือการละครยอนยุคที่สวมเสื้อผาสมัยกอน ยกตัวอยางเชน ละครหนุมานที่ไทยเปนตน!

!

! Nipponnotsubo[นามแฝง]. คอสเพลยคืออะไร. เขาถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2557. เขาถึงได

จาก www.nipponnotsubo.com/culture/culture/01112cosplay.html
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! ที่ญี่ปุนคำนี้ไดถูกใชเปนการเรียกชื่อโดยรวมของการเลียนแบบการแตงกายของตัวละคร

จากเกม, อนิเม , การตูนมาตั้งแตชวงป 1980 เพราะคำวาคอสตูมเพลยมันยาวเกินไป จึงไดกลาย

เปน"คอสเพลย"ใหเรียกไดงายๆ

! การคอสไมวาจะที่ประเทศไหนก็เปนสิ่งที่มีมาตั้งแตกอนแลว ลักษณะเดนของฮาโลวีนที่

เปนที่นิยมในเขตศาสนาคริสต ที่อเมริกาก็เคยเพลิดเพลินกับการคอสตัวละครจากเรื่องสตารวอรส 

ทวา การคอสตัวละครจากเกม การตูน และอนิเมที่จะถูกจัดขึ้นโดยแฟนจำนวนมาก ดูเหมือนวาญี่ปุน

จะเปนที่แรก เกม, การตูน, อนิเมมีอิทธิพลเปนอยางมากที่ญี่ปุน นั่นก็คงเปนเพราะมีแฟนที่คลั่งไคล

เปนจำนวนมากนั่นเอง พอชื่นชอบตัวละครมากๆเขา ก็หันมาคอสโดยสมบูรณ เพราะเหตุนั้นการคอส

จึงเปนการทำเหมือนตัวละคร

! สำหรับเด็กที่คลั่งไคล พอตัวเองไดเปนตัวละครจากเกม การตูน และอนิเม ภาพลวงตาก็

เปนเรื่องธรรมชาติ ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่สนุกมากๆ ทวา เมื่อเปนผูใหญ สิ่งนั้นก็จะไมถูกแยแสในฐานะ

พฤติกรรมออนหัด หามทำ

! แต ณ ตอนนี ้ เรื่องนั้นไมเกี่ยวกับอายุแลว ถึงจะเปนผูใหญแตก็สามารถสนุกสนานไปกับ

ภาพลวงตานั้นได เพราะสำนึกที่วาแมวัยจะเปนผูใหญ แตภายในจิตใจก็ยังคงหลงเหลือสวนที่เปนเด็ก

อยูมาก การสนุกสนานไปกับมันจึงไมใชสิ่งที่ไมดี

! 2. สาเหตุที่การแตงคอสเพลยเปนที่ยอมรับในประเทศญี่ปุนอยางกวางขวาง 

! เนื่องจากที่ประเทศญี่ปุน มีการใหเกียรติจิตใจของเด็ก ประเทศญี่ปุนแนวความคิดของ 

"ผูใหญ" ไดเปลี่ยนไปตั้งแตชวงป 1970 เมื่อกอนผูใหญจะเปนคนที่เขมงวดแตกตางจากเด็ก ขอบเขตที่

ถูกตองชัดเจนถูกขีดไวระหวางเด็กกับผูใหญ แตขอบเขตนั้นก็ไดจางหายไปแลว นั่นเปนเพราะอิทธิพล

ของระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก แนวความคิดและหลักความเชื่อมีอิสระมากกวาเมื่อกอน ถึง

จะมีจิตใจเหมือนเด็ก แตนั่นก็เปนอิสระสวนบุคคล

! เมื่อกอน เคยมีขอบเขตของผูใหญกับเด็กระหวางพอแมกับลูก แตแมแตในครอบครัวเอง 

ขอบเขตนั้นก็ไดจางหายไปแลว ญี่ปุนในตอนนี ้ พอแมกับลูกจะมีความรูสึกเหมือนเพื่อนหรือพี่นอง 

สมัยกอนลูกจะใชคำสุภาพกับพอแม แตเดี๋ยวนี้"ภาษาธรรมดา" เปนเรื่องปกติไปแลว ดวยจำนวนเด็กที่

นอยลงเพราะอัตราการเกิดที่ต่ำลง เด็กจึงเปนสิ่งล้ำคา ถึงขนาดที่พอแมตองเกรงใจลูกเลยทีเดียว

! นอกจากนี้ การวางงานที่เพิ่มมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจแยลง บรรดาพอแมก็จะหวนคิดถึง

ชวงที่มีความสุขเมื่อตอนตัวเองเปนเด็ก ในสังคมญี่ปุนที่เด็กไดรับความสำคัญเชนนี ้จิตใจของเด็กก็ได

รับความสำคัญดวยเชนกัน การเพลิดเพลินไปกับการคอสตัวละครจากเกม การตูน และอนิเมก็ไดรับ

การตอนรับดวย พอแมของบรรดาเด็กๆใหเงินคาขนมกับลูกเพื่อซื้อ และตัดเย็บชุดคอสเพลยดวย

ความเต็มใจ นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุนก็สนับสนุนคอสเพลย อีเวนทในฐานะวัฒนธรรมใหมของญี่ปุนซึ่ง

เปนที่นาภูมิใจระดับโลก คอสเพลยเปนแมแตสัญลักษณของสังคมอิสรภาพอันนาภูมิใจของญี่ปุน
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ทฤษฎีภาพยนตร

! 1. ทฤษฎีของเรื ่องตลก (Theory of Comedy)

! ! 1.1 Dr.Richard..F...Taflingerใกลาววา“เรื ่องตลกคือสิ ่งที ่ทำใหเราหัวเราะออก

มาได” ฟงดูไมเห็นวาจะลึกซึ ้งอะไรเลย แตอยางไรก็ตาม สิ่งที ่ตามมาซึ ่งนาสนใจกวาก็คือ 

เขาไดทำการศึกษาถึงพื ้นฐานเกี ่ยวกับเรื ่องตลกที่ทำใหคนเราหัวเราะออกมา และไดสรุปออก

มาเปนขอๆเรียกวา แกนแท 6 ประการ สำหรับการทำใหบางสิ ่งเปนเรื ่องที ่ขบขัน คือ

! 1.1.1. มันจะตองเปนสิ่งที่เรียกรองการใชความคิดสติปญญามากกวา การใช

อารมณความรูสึก

! 1.1.2. มันจะตองเปนเรื่อง กลไกปฏิกริยาอัตโนมัติ

! 1.1.3. มันตองเปนเรื่องของมนุษยที่มีมาแตกำเนิด โดยที่สามารถที่จะเตือนเรา ให

ระลึกถึงเกี่ยวกับ ความเปนมนุษยได

! 1.1.4. มันจะตองเปนบรรทัดฐานทางสังคม ที่ยอมรับกันชุดหนึ่ง ซึ่งผูอานมีความ

คุนเคย, ไมวาจะโดยผาน ชีวิตประจำวัน หรือการตระเตรียมขึ้นมาโดยของนักเขียนในเนื้อหาที่แสดง 

ออกมาก็ได และ บรรทัดฐาน เหลานั้น ไดถูกฝาฝน

! 1.1.5. มันจะตองเปนสถานการณและองคประกอบตางๆ (ทาทีของพฤติกรรม และ

คำพูด) ที่ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับสภาพแวดลอม หรือไมสัมพันธกันกับบริบทนั้นๆ

! ! 1.1.6. มันจะตองถูกรับรูโดยผูสังเกตุการณในฐานะที่ไมเปนภัยอันตรายใดๆหรือ

สรางความเจ็บปวดตอผูมีสวนรวม

! ! เมื่อบรรทัดฐานเหลานี้ถูกคนพบ, ผูคนจะหัวเราะออกมา. ถาเผื่อวาสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ขาดหายไป ความพยายามอันนั้น ตอเรื่องความขบขันก็จะหายไปดวย

! 1.2 Lenny Bruce เปนคนที่เชื่อมั่นในเรื่องพื้นฐานของสติปญญาเกี่ยวกับเรื่องตลก มีอยู

คราวหนึ่งที่เขาตองลุกขึ้น พูดกับแขกที่มาในงาน เขาเริ่มตนดวยการจำแนกเชื้อชาติแขกทั้งหมด และ

ชนกลุมนอยทั้งหลาย ในหมูผูฟงของเขาดวยลักษณะของการสบประมาท: “ผมเห็นวาเรามีพวกนิเกอร

อยูสามคนอยูตรงนั้น และตรงโนน ผมเห็นชาวตะวันออกกลางสองคน และนั่นก็สแปนนิชอเมริกันหา

คน, ตรงนูนก็คนยิว” และนั่นก็คนจีน ฯลฯ… ขณะที่เขาเริ่มตนดวยลักษณะทาทีเชนนี ้มันไดทำใหเกิด

อาการหายใจหายคอไมคอยออกหรืออึดอัดขึ้นมาในหมูผูฟง และผูฟงบางคนรูสึกโกรธขึ้นมาตะหงิดๆ

! จาบจาบ[นามแฝง].ทฤษฎีเรื่องตลก. เขาถึงเมื่อ 30 สิงหาคม  2557. เขาถึงไดจาก http:// 

guru.google.co.th/guru/thread?tid=7df0686bc86a81e0
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บรรดาผูชมไมเชื่อวา Bruce จะเปนคนที่ชอบดูถูกและสบประมาทผูคนเชนนี้ และชาวเปนคนที่ไมมี

อารมณออนไหวเอาเสียเลย แตขณะที ่ Bruce พูดตอไปและรายชื่อตางๆ ไดถูกเอยพูดออกมาเรื่อยๆ 

จนนานมากพอทีเดียว มันก็เปนที่กระจางชัดวา เขากำลังรายงานสภาพทุกสิ่งทุกอยางที่เขาเห็นและ

คิดถึงนั่นเอง คำพูดตางๆของเขาได เริ่มสูญเสียความหมายของมันลงไป นั่นคือความหมายทางอารมณ

ที่เปนการดูถูกหรือสบประมาท  และไดเปลี่ยนไปเปนเสียงที่ดังออกมาอยางไรความหมายที่จริงจังใดๆ

เทานั้น

!  กลาวอีกนัยหนึ่ง พวกมันไดสูญเสียเนื้อหาสาระทางอารมณและกลับกลายเปนเรื่องภา

นอกบริบทหรือสภาพแวดลอมไป. ณ จุดนี้ บรรดาผูชมทั้งหลาย ที่ครั้งแรกรูสึกหายใจหายคอไมทั่ว

ทองและรูสึกโกรธขึ้นมากับคำพูดเหลานั้น เริ่มที่จะหัวเราะออกมาได : เพราะผูชมตอนนี้ กำลังโตตอบ

กับเรื่องของสติปญญา, มากกวาที่จะเปนเรื่องของอารมณความรูสึก

! 1.3 Henri Bergson ไดเขียนความเรียงเรื่อง ”Laughter” ทฤษฎีของเขาไดพัฒนาขึ้นมา

บนความจริงในตัวมันเองอันหนึ่ง ที่วา แกนแทที่ทำใหคนเราหัวเราะออกมาไดนั้น สรางขึ้นมาโดย

กลไกอัตโนมัติที่ไมรูจักยืดหยุน ในเรื่องที่เราคาดหวังวาจะปรับตัวไดและยืดหยุนได.

!  มันเปนเรื่องที่ตลกเมื่อใครคนหนึ่งกระทำการในลักษณะหรือทาทีที่ไมเหมาะสมตอ

สถานการณหรือสิ่งเราหนึ่งๆ เชนดั่งในละครตลกที่ไมคอยเปนสัปะรดทั้งหลาย อยางพวกตลกที่ใชไม

มาตีกันแรงๆใหคนดูตลกเปนตน มันเปนเรื่องสนุกเมื่อเกาอี้ถูกดึงออกมาจากกนของคนที่กำลังจะนั่ง

ลงมาพอดี ทั้งนี้เพราะ เขาไมสามารถที่จะปรับตัวในสถานการณนั้นไดนั่นเอง และยังคงนั่งลงไปดวย

กลไกอัตโนมัติ ผลก็คือ กนจ้ำเบาลงไปบนพื้นนั่นเอง

 !   หรืออยางเรื่องของเจาหนาที่ตำรวจคนหนึ่ง, ในเรื่อง Much Ado About Nothing 

ของ Shakespeare มันเปนเรื่องที่สนุกสนานก็เพราะวา เจาหนาที่ตำรวจคนดังกลาวยังคงไมเขาทา

เขาทางและไมรูตัว ดวยการคิดวา เขาในฐานะตำรวจยังคงตองมีหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบตอ

สถานการณหนึ่งสถานการณใดอยูตลอดเวลา ในขณะที่จริงๆแลว เขาไมมีไอเดียหรือความรูอะไรเลย

วา ไดเกิดอะไรขึ้นมาในสถานการณนั้นๆ และจะตองแกปญหากับมันอยางไร

! 2. ประเภทของละครตลก

! 2.1 สุขนาฏกรรม (Romantic Comedy) ละครแบบนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความรัก

ระหวางพระเอกกับนางเอก อาจจะมีอุปสรรคขัดขวางตางๆ ซึ่งบางครั้งก็เปนลักษณะนิสัยที่แตกตาง

กัน หรือ ความขัดแยงระหวางครอบครัว แตในที่สุด ก็มักจะจบลงดวยความสุขสมหวังเสมอ

! เตย [นามแฝง]. ประเภทคอมมาดี้. เขาถึงเมื่อ 30  สิงหาคม 2557. เขาถึงไดจาก 

http://forum.02dual.com/index.php?topic=186.0

11

7

7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



! 2.2 ละครตลกผูดี (Comedy of Manner or High comedy) หรือตลกผูดีเปนละครที่มี

เนื้อหาที่ลอเลียนวงสังคมชั้นสูง ซึ่งจะมีกิริยาทาทางแบบแผนในการปฎิบัติที่ดัดจริต  ผิดไปจากมนุษย

สามัญไพรพื้นธรรมดาๆ ดังนั้น ละครตลกประเภทนี้จึงนำกิริยาทาทาง

! 2.3 ละครตลกประเภทเสียดสี (Satiric Comedy) ละครตลกประเภทเสียดสี ผูเชียน    

บทละครประเภทนี ้มีจุดประสงคเพื่อเสียดสีเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง เรื่องความเปนไปใน

สังคม หรือเรื่องขอบกพรองตางๆของมนุษย นำมาลอเลียนเสียดสี เพื่อใหเกิดความตลกขบขัน

! 2.4 ละครตลกประเภทความคิด  (Comedy of Ideas) ในละครแบบนี ้ผูเขียนบทจะมีจุด

ประสงคที่แฝงเรนอยูในบทละครแลววา ตองการใหผูชมคิดอะไร และนำความคิดหลักนี้มาขยายให

เปนเรื่องตลก และเมื่อละครจบลงแลว ก็จะไดรับความคิดที่ผูเขียนบทสอดใสไวในละคร 

! 2.5 ละครตลกประเภทสถานการณ (Situation Comedy) แปลตามตัวก็คือ  ตลก

สถานการณ คือ สถานการณที่ไมปรกติที่เกิดขึ้นโดยที่ตัวละครไมคาดฝน ทำใหเกิดเรื่องราวตางๆที่

ตลกขบขันขึ้นตางๆนานา

! 2.6 ละครตลกประเภทโครมคราม (Slapstick Comedy) ละครตลกประเภทใชทาทาง

การเคลื่อนไหวที่ตลกขบขันประกอบกับภาษาที่ทำให ผูชมหัวเราะ เชน วิ่งไลตีหัว  แอบเขาไปซอนใน

ตุม เปนตน

! 2.7 ละครรักกระจุมกระจิ๋ม ( Sentimental Comedy ) หรือ ละครตลกเคลาน้ำตา 

(tearful comedy) แสดงนัย ทำใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ และในทำนองเดียวกันก็ทำใหเราหัวเราะ

ได เปนสุขนาฏกรรมที่สอนเกี่ยวกับศีลธรรม

! 3. ทฤษฎีการเลาเรื่อง

! ! ในภาพยนตรสวนใหญ เราไดรับการกระตุนโดยวิธีการที่เหตุการณตางๆไดรับการถายทำ 

และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆถูกนำเสนอ  โดยใหเราไปยึดครองตำแหนงอันหนึ่งซึ่งนำพาตัวเองใหไปเปนัน

หนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธกับตัวละครหลักตางๆ หรือเนนอยูกับพวกเขา ยิ่งไปกวานั้นปกติแลว 

เราไดรับการเชื้อเชิญใหเขาใจตัวละครเหลานี้ในเชิงจิตวิทยามากกวาในเชิงสังคม นั่นคือ เราไดรับ

การกระตุนใหถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปกเจกชน แทนที่จะดำรงอยูกับบริบทของ

สังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ใหญกวา ซึ่งทำใหเขาใจการดำรงอยูของพวกเขา เราไดถูกใหเหตุผล

ในเชิงจิตวิทยา

! ประวิทย แตงอักษร.มาทำหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551.
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จากชีวิตความเปนอยูในอดีตและปจจุบันของพวกเขา สำหรับหนทางที่พวกเขารูสึกและปฏิบัต ิการ

เลาเรื่องตางๆของผูคน มีแนวโนมเกี่ยวกับสิทธิิเศษบางอยาง หรืออยางนอยที่สุดไดแสดงใหเห็นความ

สนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากกวาเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธถึงอุดมคติทั้งหมดเกี่ยวกับลัทธิปจเจก

ชนนิยมที่แทรกซึมอยูในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ ่งนี ้ที ่มันทำงานอยูในตัวอยางทาง

ประวัติศาสตรซึ่งพวกเราไดรับการสอน โดยจารีตแลว ประวัติศาสตรไดถูกนำเสนอ

! ! การเลาเรื่องหรือการดำเนินเรื่องภาพยนตรสวนใหญ จะโฟกัสไปที่ตัวละครหลักตัวหรือ

สองตัวเทานั้น มันเชื้อเชิญเราใหสนใจในตัวละครเหลานี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยทำใหตัว

ละครดังกลาวเปนที่นาสนใจ เชน ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดราย นารัก และอื่นๆ โดยมีดารา

ตางๆ ซึ่งตัวของดาราเหลานี้บอยครั้งมีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เปนคนที่มีเสนห ซึ่งจะ

แสดงในสวนนี้ แตสิ่งซึ่งสำคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือ  แบบแผนทั่วๆไปของการเลาเรื่องนั้นไดแสดงใหเห็นวา 

ตัวละครหลักตางๆจะดำเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิต เติบโต และพัฒนาการไปใน

ลักษณะที่เปนปจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดำเนินเรื่องของสถานการณที่มั่นคง เผชิญกับอุปสรรค 

ไดพบกับสถานการณที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New Stable Situation) 

! ปกติแลว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ ตัวละครที่สำคัญตางๆ

เดิมทีจะถูกนำเสนอในการเลาเรื่องในฐานะที่มีขอบกพรองอะไรบางอยางในอัตลักษณของพวกเขา 

หรือมีปญหาทางดานอารมณ ถัดจากนั้น ภาพยนตรจะเตรียมสถานการณ์ันหนึ่งขึ้นมาที่จะทดสอบ

พวกเขา จะตองดำเนินชีวิตไปโดยผานผัญหาและอุปสรรชุดหนึ่ง และในการกระทำดังกลาว  พวกเขา

จะแกไข อัตลักษณที่เปนขอบกพรองของตัวเอง พวกเขาจะดำเนินชีวิตไปโดยผานกระบวนการอันหนึ่ง

ของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามขึ้นทางดานอัตลักษณ อันนี้มิไดเกิดขึ้นเสมอๆ ตัวละคร

บางตัวยังคงติดตายอยูกับสถานการณที่เปนขอบกพรองของพวกเขา และจบลงอยางไมมีความสุข การ

เนนในเรื่องความเจริญเติบโตของปกเจกดังกลาว และการแกไขอุปสรรค  ไดไปขับไลไสสงประเด็น

ปญหาทางสังคมตางๆออกไป และนำพาใหเรื่องดังกลาวกลายเปนเรื่องรองๆในการดำเนินเรื่องทั้ง

หลายของภาพยนตรกระแสหลัก

! 4. การเรียงลำดับภาพ (Sequence of shot)

! คือการนำเอา SHOT ตาง ๆ มาเรียงลำดับตอกันเปนเรื่องราว เพื่อใหการสื่อภาษาภาพ

ทางโทรทัศน สามารถถายทอดความคิด เนื้อหา เรื่องราวตางๆไดอยางครบถวน 

! Nattapat Khonmechalad.  การเรียงลำดับภาพ.   เขาถึงเมื่อ 30 มกราคม 2557.

เขาถึงไดจาก luck-graphic-design.blogspot/2011/07/sequenc-eof-shot.html
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มีลำดับ ขั้นตอนตางๆ ที่ทำใหผูชมเขาใจ ฉะนั้นเราจึงตองศึกษาทำความเขาใจไวยากรณของภาษา

เปนอยางด ี โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียงลำดับภาพ คือการรูจักการวางตำแหนงของ shot 

หรือการลำดับวา shot ใดควรมากอน หรือ  shot ใดควรอยูตรงไหน ซึ่งก็แลวแตเหตุการณหรือความ

หมายที่ตองการจะสื่อ เราสามารถลำดับภาพไดหลายวิธี ดังนี้

! 4.1 NARRATIVE  CUTTING  คือเมื่อเราตองการนำเสนอเหตุการณที่ดำเนินไปอยางตอ

เนื่องตามลำดับเวลา เราก็จะจัดวาง SHOT ตามลำดับเวลา คือ  SHOT ใดนำเสนอภาพเหตุการณ เกิด

ขึ้นกอน ก็จะนำเสนอกอน แลวนำเสนอตอ ๆ ไปตามลำดับเวลาไปเรื่อย ๆ 

! 4.2 CROSS CUTTING คือเมื่อเราตองการนำเสนอเหตุการณตั้งแต 2เหตุการณที่เกิด

ขึ้นพรอมกัน เห็นเหตุการณเดียวกัน เราตองจัดวาง SHOT หรือลำดับ SHOT แบบสลับเหตุการณที่

กำลังเกิดขึ้นไปมาระหวาง 2 เหตุการณ

! 4.3 PARALLEL CUTTING เปนวิธีการลำดับ SHOT หรือจัดวาง SHOT ที่ใชเมื่อเรา

ตองการนำเสนอเหตุการณ 2 เหตุการณ ที่อาจจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน หรือตางเวลากัน สลับกันไปมา 

เพื่อเปรียบเทียบ แตมิไดมีความหมายเกี่ยวของกันโดยตรง และเหตุการณ 2 เหตุการณนี้จะไมบรรจบ

กันเลย

! 4.4 DYNAMIC CUTTING เปนวิธีการลำดับ SHOT เพื่อแสดงความตอเนื่องของ

เหตุการณที่สงผลตอกัน ในดานเหตุการณ หรืออารมณอยางรุนแรง

! 4.5 MONTAGE CUTTING เปนวิธีการลำดับ SHOT หรือจัดวาง SHOT เขา ดวยกัน 

โดยมีแนวความคิดรวมที่ตองการจะถายทอดเปนแกนซึ่งภาพตาง ๆ ที่นำมาตอเนื่องกันไมไดมีความ

ตอเนื่อง หรือเกี่ยวของกันโดยตรงเลย ไมวาจะเปนในเรื่องของเวลาหรือเหตุการณ วัตถุประสงคเพื่อ

เลาเหตุการณ หรือสรุปเรื่องราว โดยใชเวลาเพียงสั้น ๆ

! จากการศึกษา คนควา และรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแนวคิดตั้งตนในการทำภาพยนตร 

ทั้งเรื่องของความเปนอัตลักษณ แนวคิดทฤษฎีเรื่องความตองการเปนที่ยอมรับ ไดนำไปสูประเด็นที่

สามารถนำมาใชในการเลาเรื่องในภาพยนตรเรื่อง “Sorry dad, I am me” โดยการชี้ใหเห็นถึงบุคคล

ที่ถูกคาดหวังในการดำเนินชีวิต และการอยากเปนที่ยอมรับจากคนในสังคม เพื่อนำไปสูการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองใหดีขึ้น

! อีกทั้งยังสามารถนำเอาแนวคิดขางตนเขารวมกับทฤษฎีทางภาพยนตร ในเรื่องของการเลา

เรื่อง และนำความรูเรื่องประเภทของภาพยนตรมาประยุกตใช เพื่อนำไปสูการสรางสรรคเหตุการณที่

สอดคลอง และสมเหตุสมผลตอความเปนจริงลงไปในภาพยนตร ทำใหบทภาพยนตรมีความนาสนใจ

ยิ่งขึ้น
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บทที่ 3

การเก็บขอมูล

! การสรรสรางภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับอัตลักษณและการยอมรับ เปนการศึกษาพฤติกรรมของ

คนในสังคมที่คาดหวังในการวางตัวของบุคคลอื่น โดยนำเสนอประเด็นเรื่องความเปนอัตลักษณมาเปน

แกนความคิดหลัก (Concept) ของภาพยนตร เพื่อความเขาใจอารมณของภาพยนตร ผูจัดทำไดหา

ขอมูลเพื่อใชในการอางอิง (Reference) และการเขาถึงอารมณ และบรรยากาศของภาพยนตร 

(Mood and Tone) จากภาพยนตรเรื่องอื่นๆ ที่สามารถอธิบายถึงลักษณะที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร

สั้นเรื่อง Sorry dad, I am me ได ดังนี้

ขอมูลอางอิง (Reference)

! 1. ภาพยนตรเรื่อง BILLY ELLIOT (I) กำกับภาพยนตร โดย Stephen Daldry และออก

ฉายในป ค.ศ. 2000

! เรื่องราวของบิลลี ่ เด็กชายที่หลงไหลในการเตนบัลเลต ทามกลางเสียงคัดคานของ

ครอบครัวและคนในสังคม หากแตพรสวรรคและ ความสามารถของบิลลี ่ ทำใหคุณนายวิลคินสัน ครู

สอนบัลเลตยอมสอนใหบิลลี่ฟรีๆ จนเมื่อความลับถูกเปดเผย พอของบิลลี่จึงกักบริเวณไมใหเขาออก

มาเรียนบัลเลตอีก บิลลี่ปลดปลอยความกดดันจากความไมเขาใจของคนในครอบครัวผานทาเตน ใน

คืนวัน คริสมาสต จนพอของบิลลี่มาเห็น จึงยอมใหบิลลี่ไปทดสอบการแสดง จนสุดทายบิลลี่ประสบ

ความสำเร็จในวงการการเตนเปนอยางมาก

! จากภาพยนตรเรื่อง Billy Elliot นั้น มีความชัดเจนในเรื่องของการวางตัวของตัวละคร ที่

ไมสามารถเปนตัวเองไดเนื่องจากสภาพครอบครัวและสังคม โดยทายที่สุด ตัวละครก็สามารถกระทำ

ตามความตองการที่แทจริงของตนเองได โดยผานการใหโอกาส และการเปดใจของคนรอบตัว

ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Billy Elliot
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! 2. ภาพยนตรเรื่อง The Karate Kid กำกับภาพยนตรโดย Harald Zward และออกฉายใน

ป ค.ศ. 2010

! เดร  ปารกเกอร ผูเปนเด็กที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในดีทรอยต เขาตองยายบานไปอยูที่ปกกิ่ง 

เดรไมสามารถปรับตัวเขากับที่ปกกิ่งได เดรไดตกหลุมรักนักเรียนสาวคนหนึ่งชื่อ เมย แตทั้งคูก็ไม

สามารถคบหากันได เนื่องจากวัฒนธรรม และภาษาที่ตางกัน ทำใหพอของเมยไมยอมรับ รวมถึงเดร

ไดไปมีเรื่องกับ เฉิง หัวโจกของโรงเรียน ทำใหเดรตองไปฝกคาราเตเพื่อมาสูกับเฉิง และเพื่อไมใหเฉิง

รังแก จนสุดทาย เดรสามารถฝกคาราเตไดสำเร็จ จนเปนที่ยอมรับของทุกคน

! จากภาพยนตรเรื่อง The Karate Kid นั้น มีความชัดเจนในเรื่องของการปรับตัวใหเขากับ

สังคมใหมที่ไมเคยรูจัก โดยตัวละครตองวางตัวใหเปนที่ยอมรับแตก็ทำไมได เพราะความแตกตางของ

วัฒนธรรม โดยสุดทาย ตัวละครก็ตองไปเรียนรูกับวัฒนธรรมของสังคมใหม เพื่อที่จะสามารถปรับตัว

ใหเปนที่ยอมรับได

ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง The Karate Kid

! 3. ภาพยนตรเรื่อง The Royal Tenebaum กำกับภาพยนตรโดย Wes Anderson และ

ออกฉายในป ค.ศ. 2001

! เรื่องของ แชส, มารโกต, ริชชี่ สามอัจฉริยะตระกูลเทเนนบอม ที่ถูกเรียกตัวกลับมาที่บาน

ทันท ีเมื่อรอยอล เทเนนบอม พอที่หายตัวไปอยางลึกลับเปนเวลาหลายปโผลคืนกลับบานมาอยางไมมี

ปไมมีขลุย แตทวา รอยอลกลับไมเปนที่ตอนรับของครอบครัว เนื่องจากเขาหายจากบานไปนาน รวม

ถึงความสนิทสนมที่ไมเคยมีอยูกอน ทำใหรอยอล ตองพยายามปรับตัวเขาหาลูกๆ และภรรยาของเขา

ดวยวิธีตางๆเพราะเขาหมดหนทางที่จะไป เพราะเขาเงินหมด  จนสุดทายเขาไดรับบทเรียนจากความ

เห็นแกตัวของตัวเอง เขาจึงยอมรับชะตากรรม หางานทำและออกจากบานไปในที่สุด

! การกลับมาที่บานเพื่อพิสูจนตัวเองใหเปนที่ยอมรับจากบุคคลในครอบครัว ถือเปนเรื่อง

ราวสำคัญของเรื่องนี ้ โดยสุดทาย ความพยายามของเขาก็สำเร็จ โดยเขาก็ทำใหทุกคนสามารถเปดใจ

ยอมรับในขอผิดพลาด และความแตกตางของเขากับครอบครัวได
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ภาพ 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง The Royal Tenebaum

! 4. ภาพยนตรเรื่อง Hot Fuzz กำกับภาพยนตรโดย Edgar Wright และออกฉายในป ค.ศ . 

2007

! เรื่องราวของ จานิโคลัส แองเจล สุดยอดนายตำรวจเมืองลอนดอนที่สามารถจัดการกับคดี

ดังๆไดมากมาย จนกลายเปนที่อิจฉาของเพื่อนรวมงานและหัวหนา จึงทำใหเขาโดนยายไปทำงานที่

แซนดฟอรด  เมืองบานนอกที่แทบจะไมมีการกออาชญากรรมสักนิดเดียว แตเขากลับพบความผิดปกติ

หลายๆอยางจากเมืองนี้ โดยเฉพาะคดีฆาตกรรมตางๆที่ถูกตำรวจพิจารณาวาเปนอุบัติเหตุทั้งหมด เขา

จึงเริ่มสืบสวนและพบวาผูคนในเมืองเปนตนเหตุของการกอคดีฆาตกรรมทั้งหมด เขาจึงเริ่มสืบสวน

และทำการจัดการกับผูคนทั้งหมด 

! ความพยายามในการปรับตัวเพื่อใหเขากับสังคมใหม ทำใหตัวละครเอกตองศึกษาผูคนอยู

เปนเวลานาน แตก็ไมเปนผล เมื่อสุดทายความเปนตัวเองก็อยูเหนือทุกสิ่งอยาง ทำใหเขาเลือกที่จะ

เปนตัวเอง และตามจับคนรายในเมือง โดยสนใจเพียงแคความถูกตอง ตอใหไมเหลือใคร  จนสุดทาย 

เขากลับกลายเปนที่ตองการของทุกฝาย เพราะความหนักแนนของตัวเอง

ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Hot Fuzz
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อารมณของภาพยนตร (Mood and Tone)

! 1. ภาพยนตรเรื่อง Kung Fu Hustle กำกับโดย โจวซิงฉือ ออกฉายในป ค.ศ. 2004

! ซิง โจรกระจอกใฝสูง ที่หวังจะไดเปนหนึ่งใน สมาชิกแกงคแอ็กซที่อำมหิตและชั่วราย ผู

เบื้องหลังเหตุรายที่เกิดขึ้นไปทั่วทุกหัวระแหง ซิงเดินไปทั่วชุมชนที่ชาวบานอยูกันอยางหนาแนน ใน

ยานที่เรียกกันวา‘ตรอกเลาหมู’พยายามรีดไถเงินจากชาวบานตาดำๆ คนหนึ่ง แตคนแถวนั้นไมไดดู

ออนหัดอยางที่เห็นภายนอก ความพยายามแบบปลอยไกของซิง ที่คิดขูเข็ญชาวบานเพื่อ เรียกความ

สนใจจากแกงคแอ็กซ ใหหันมาสนใจการทะเลาะวิวาทครั้งนี ้กอใหเกิดเหตุรายมากมาย ทำใหสองโลก

ที่ไรความเสมอภาคตองมาเผชิญหนากัน เมื่อชาวบานตรอกเลาหมูลุกขึ้นมาตอสูเพื่อตัวเอง การปะทะ

ที่ติดตามมาของเหลาผูเยี่ยมยุทธวิชากังฟ ูกอใหเกิดสุดยอดฝมือที่เปนตำนานขึ้นมามากมายสวนซิงก็

คนพบวาตัวเองเปนหมัดเทวดาขั้นสุดยอด เขาจึงใชพลังตอสูกับแกงคแอ็กซจนชนะ

!     Kung Fu Hustle เปนการเลาเรื่องของตัวละคร โดยเนนการตัดตอภาพใหเปนจังหวะที่

เร็ว และลงตัวเปนหลัก ถือเปนเสนหของภาพยนตรเรื่องนี้ การแสดงและการตัดตอที่ลงตัว ทำใหคนดู

รูสึกตลกจนลืมนึกถึงขอคิดที่ผูกำกับไดแฝงเอาไวให

ภาพ 3-5 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Kung Fu Hustle

! 2. ภาพยนตรเรื่อง Little Miss Sunshine กำกับภาพยนตรโดย โจนาธาน เดยตัน และ วา

เลอรี ฟาริส ออกฉายในป ค.ศ. 2006

! เรื่องราวของโอลีฟ เด็กผูหญิงซึ่งมีความฝนวาจะชนะการประกวดลิตเทิล มิส ซันไชนใหได 

ซึ่งโอกาสก็มาถึงเมื่อเธอไดเปนตัวแทนเขาประกวดในครั้งนี้ ทำใหครอบครัวที่มีปญหากัน ตองมารวม

ตัวกันเพื่อพาโอลีฟไปประกวดใหทัน โดยระหวางทางไปประกวดก็เจออุปสรรคมากมาย รวมทั้งปูที่

รวมเดินทางก็เสียไประหวางทาง แตสุดทาย โอลีฟก็ไดไปประกวดสมใจหวัง
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! Little Miss Sunshine เปนภาพยนตรอบอุนแนวครอบครัว ที่เนนใหเห็นถึงความสัมพันธ

ของคนในครอบครัวเปนหลัก โดยแสดงออกผานทางแสงโทนรอนในตอนแรก เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความไมลงรอยกันของคนในครอบครัว แตเมื่อครอบครัวพยายามปรับตัวเขาใหกันได แสงโทนรอนก็

คอยๆเบาลงเปลี่ยนเปนโทนเย็น ซึ่งใหความรูสึกสบายใจแทน

ภาพ 3-6 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Little Miss Sunshine

! จากการศึกษาหาขอมูลจากขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร (Mood 

and Tone) ทำใหผูจัดทำไดพัฒนาเทคนิคการเลาเรื่องของภาพยนตร และสรางความอบอุนผานทางสี

ของภาพยนตร ดังที่ปรากฎในภาพยนตรเรื่อง Kungfu Hustle และ Little Miss Sunshine โดย

เฉพาะเรื่องของโทนสีสมเหลืองในตอนเปดเรื่องของภาพยนตร และโทนสีฟาในตอนจบของภาพยนตร 

รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางของบทภาพยนตร การวางตัว และการปรับตัวของตัวละคร จากเรื่อง 

Billy Elliot , The Karate Kid, The Royal Tenebaum และ Hot Fuzz ในดานของเนื้อหา 

คาแรคเตอร การดำเนินเรื่อง และเหตุการณที่ควรจะเกิดขึ้นในภาพยนตร เพื่อใหเกิดความสมจริงกับ

ตัวละครในภาพยนตรสั้นเรื่อง “Sorry dad, I am me” 
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บทที่ 4

ผลการศึกษา

! ในการสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนอัตลักษณ และการยอมรับ เปน

ภาพยนตรที่ผูจัดทำตองการนำเสนอประเด็นของความเปนอัตลักษณ เมื่อเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเปนที่คาด

หวังของครอบครัว ใหเปนครูอยางที่ครอบครัวและสังคมตองการ หากแตเด็กสาวไมไดอยากเปนเชน

นั้น เกิดเปนสภาวะใหเด็กสาวตองเรียนรู และปรับตัวในการแสดงออกเพื่อใหสังคมยอมรับ ซึ่งตัว

ละครเลือกที่จะปดบังตัวเอง กอนที่จะเปดเผยออกมาโดยความจำเปน และการสรางภาพยนตรให

สมบูรณนั้น ตองผานกระบวนการงานสรางภาพยนตรดังจะปรากฎในขั้นตอนตามตอไปนี้

การเตรียมบทภาพยนตร

! 1. แนวความคิด (Concept)

!     นำเสนอเรื่องราวผานแนว Comedy เสียดสีสังคม โดยเนนใหมีความเกินจริงอยู

!

! 2. แกนเรื่อง (Theme)

!    การเปนตัวของตัวเองโดยไมทำใหใครเดือดรอน

! 3. เรื่องยอ (Synopsis)

!     เรื่องราวของมิ้ม เด็กสาวปหนึ่ง คณะครุศาสตร ที่เผลอหลุดปากพนันกับพอเรื่องการ

ประกวดคอสเพลยไป ทำใหตัวเองตองพยายามอยางมากเพื่อใหการประกวดคอสเพลยครั้งนี้ชนะ หาก

แตคุณครูกลับนัดสอบกลางภาคในวันประกวด ทำใหเธอตองเลือกระหวางการไปประกวด กับการมา 

สอบครั้งนี้ สุดทาย เธอจึงเขาสอบจนพลาดการประกวดคอสเพลย แตพอก็ยังใหโอกาสเธอแกตัวอีก

ครั้ง
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! 4. โครงเรื่องขยาย (Treatment)

ฉากที่ 1 ภายใน / หองนอน / กลางวัน

! หญิงสาววัย 25 ปกำลังนั่งอานหนังสืออยูในหอง กอนลุกขึ้นแลวเดินออกไป

ฉากที่ 2 ภายใน / coffee shop / กลางวัน

! มิ้ม หญิงสาวในเสื้อกลาม กางเกงขาสั้น กำลังนั่งคุยอยูกับกลุมเพื่อนอีกสามคน โดยเธอกำลัง

เปนผูแจกจายและสรุปงานทั้งหมด กอนที่ทั้งสี่คนจะตกลงไปสยามกัน

ฉากที่ 3 ภายนอก / สะพานทางเชื่อม / กลางวัน

! กลุมของมิ้มเห็นงานคอสเพลย เพื่อนๆดูไมชอบงานคอสเพลยนี้ ทำใหมิ้มตอวาคนคอสเพลย

ฉากที่ 4 ภายนอก / ลานเซ็นทรัลเวิลล / กลางวัน

! มิ้มถายรูปกับคอสเพลยคนหนึ่งกอนวิ่งออกมาคุยกับหวาน และทากันเรื่องแตงคอสเพลย

ฉากที่ 5 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

! มิ้มเขามาในหอง เผยใหเห็นวากางเกงขาสั้นที่ใสตอนอยูที่สยาม ถูกเปลี่ยนเปนกางเกงยีนสขา

ยาวแลว รวมถึงเสื้อกลามสีเขมก็มีเสื้อคลุมยาวมาปกปด มิ้มโยนถุงกางเกงและกระเปาลงไปบนเตียง 

และเดินไปที่ชั้นหนังสือมุมหอง กอนจะหยิบหนังสือเรียนออกจากชั้นทั้งหมด ทำใหเห็นหนังสือการตูน

ที่ซอนอยูขางใน มิ้มหยิบหนังสือการตูนออกมาเลมหนึ่ง

ฉากที่ 6 ภายใน / หองรับแขก / กลางวัน (flashback)

!  มิ้มกำลังมีปากเสียงกับพออยางรุนแรง เนื่องจากมิ้มไมอยากเปนครู แตมิ้มก็ไมสามารถบอก

พอไดวาอยากเปนอะไร พอพยายามพูดถึงเหตุผลตางๆที่จะทำใหมิ้มเปนครู แตมิ้มก็ยังไมยอม กอนจะ

โวยวายและเดินกลับไปที่หองนอน

ฉากที่ 7 ภายใน / หองนอน / กลางคืน (flashback)

! มิ้มนั่งอานการตูนออนไลนอยูที่โตะอานหนังสือของเธอ เมื่ออานจบ เธอลอง Search ดูเลนๆ

วา การตูน ครู จึงทำใหขึ้นเปนการตูนเรื่อง GTO มา มิ้มนั่งอานมันทั้งคืนจนจบ กอนจะตะโกนออกมา

ลั่นบานวา พอ หนูอยากเปนครู
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ฉากที่ 8 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

! มิ้มหัวเราะกับตัวเองเบาๆ กอนที่เสียงเคาะประตูจะดังขึ้น เนื่องจากพอมาตามเธอไปทานขาว

เย็น มิ้มจึงเก็บหนังสือเขาชั้นกอนจะลงไป

ฉากที่ 9 ภายใน / หองรับแขก / กลางคืน

! มิ้มนั่งคุยกับพอ กอนที่มิ้มจะลองขออนุญาติพอไปแตงคอสเพลย พอของมิ้มตกใจมาก และ

พูดถึงตนตระกูลของตนเองออกมาทั้งหมดวาไมมีใครเคยแตงตัวตามการตูนญี่ปุนแบบนี้ มันดูเปนการ

เตนแรงเตนกา นาขายหนาบรรพบุรุษ พรอมทั้งชี้ไปที่กรอบรูปครอบครัวที่แขวนอยูที่ฝาผนังรอบดาน 

รวมถึงพูดวามิ้มไปถึงการแตงตัวออกนอกบานวาควรแตงตัวใหมิดชิด มิ้มเถียงกลับถึงการเขาคณะ

ครุศาสตรของตน และยังเรียนไดเกรด 4 ทุกตัว พอควรยอมรับในตัวมิ้มไดแลว พอยังคงไมยอม มิ้มจึง

ตัดสินใจบอกพอไปวา งานประกวดคอสเพลยครั้งนี้ หากชนะ จะไดรางวัลหาพันบาท ถามิ้มชนะ 

อยากใหพอยอมรับเรื่องการแตงตัวของมิ้ม ถามิ้มแพ มิ้มจะไมพูดเรื่องนี้อีก พอเงียบไปสักพักกอน

ตกลงในขอเสนอของลูกสาว ผิดกับมิ้มที่หนาซีดเพราะหลุดปากพูดออกไปโดยไมทันคิด

ฉากที่ 10 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

! มิ้มนั่งอยูมุมหองขางๆหวาน กอนจะหยอกกับหวานวา พอยอมใหคอสเพลยแลว หวานคง

ตองไมแตงหนามาเรียนหนึ่งวันแนๆ หวานไมเชื่อในสิ่งที่ตนไดยินเพราะรูจักพอของมิ้มดี หวานจึงบอก

วา รอใหถึงวันที่ไดแตงจริงๆกอนแลวคอยมาพูด ทั้งคูตองเงียบเสียงลง เมื่อครูสมศรี ครูสุดโหดประจำ

คณะของเธอเดินเขามา กอนที่จะเรียกใหมิ้มยืนขึ้น และประกาศวามิ้มเปนคนที่ทำคะแนนไดเปน

อันดับหนึ่งในวิชาจรรยาบรรณครูเบื้องตน และอยากใหทุกคนทำตามมิ้มเปนตัวอยาง มิ้มยิ้มเล็กๆ 

กอนจะเดินกลับไปนั่งที่เพื่อฟงในสิ่งที่ครูจะพูด กอนจะกมลงจดลิสของที่ตองใชคอสเพลยในขณะที่ครู

สอน

ฉากที่ 11 ภายใน / หองนอน / กลางคืน

! มิ้มนั่งคนหาวิธีการแตงหนาเปนผูชายทางอินเตอรเนต กอนจะจดรายการเครื่องสำอางคที่

ตองใชออกมา
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ฉากที่ 12 คัทยอยแสดงเรื่องราว

! 12.1 มิ้มเดินออกมาจากหางสรรพสินคาดวยถุงมากมาย

! 12.2 มิ้มคนหาเสื้อผาและจดรายการเสื้อผาออกมา

! 12.3 มิ้มกลับออกมาจากรานขายเสื้อผามือสองดวยถุงสองสามใบ

! 12.4 มิ้มไปเรียน โฟกัสเรื่องที่อาจารยสอนเรื่องการแตงกาย

! 12.5 มิ้มขีดฆาปฎิทิน 

! 12.6 มิ้มหารานซื้อวิกผม และสั่งซื้อวิกผม  

! 12.7 มิ้มไปโอนเงินที่ธนาคาร 

! 12.8 มิ้มฝกแตงหนาในหองนอนของตัวเอง

! 12.9 มิ้มขีดฆาปฎิทิน

ฉากที่ 13 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

! มิ้มหาวขณะนั่งเรียนอยูในหอง กอนจะตกใจเมื่ออาจารยเลื่อนวันสอบการทดลองสอนมาเปน

วันรุงขึ้น มิ้มถึงกับพูดไมออกจนจบคาบ

ฉากที่ 14 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

! มิ้มเดินเขามาในหอง กอนเช็คอุปกรณทุกอยางที่ตัวเองตองใช คอยๆขีดฆาทีละอัน จนมาถึง

วิกผม มิ้มรีบไปคนกลองพัสดุทั้งหมดแตก็ไมมี มิ้มจึงรีบเปดคอมพิวเตอรดูเว็บที่ตัวเองสั่งซื้อวิกผม 

ปรากฎวาเว็บถูกปดไปแลว มิ้มหันไปมองนากากอนเดินไปเดินมา และตัดสินใจหยิบเงินและวิ่งออก

จากบานไป

ฉากที่ 15 คัทยอยแสดงเรื่องราว

! 15.1 มิ้มเดินออกมาจากรานคา

! 15.2 มิ้มเดินออกมาจากรานคา2

! 15.3 มิ้มเดินออกมาจากรานคา3

! 15.4 มิ้มวิ่งไปทางซาย แลววิ่งกลับไปทางขวา 

! 15.5 มิ้มวิ่งหาของไปเรื่อยๆ

! 15.6 มิ้มวิ่งหาของไปเรื่อยๆ

! 15.7 มิ้มวิ่งหาของไปเรื่อยๆ

! 15.8 มิ้มวิ่งหาของไปเรื่อยๆกอนเงยหนาขึ้นมา
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ฉากที่ 16 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

! มิ้มเดินเขาหองเรียนมาทามกลางสายตาและเสียงซุบซิบของเพื่อนๆ ดวยหนาตาที่ถูกแตงเติม

จนเหมือนผูชายแตใสชุดนักศึกษา ผมสีทองที่ตัดสั้นกับหนามาวีคัทของมิ้มทำใหหวานหันมามองมิ้ม

ตาคาง มิ้มยิ้มใหแหงๆและนั่งลง ทั้งคูคุยกันถึงเรื่องผมและหนาที่มิ้มแตงมาอยางจัด แตมิ้มบอกวาไม

เปนไร มิ้มจัดการได เมื่ออาจารยเขาหองมา อาจารยมองมาที่มิ้มกอนเรียกมิ้มออกไปหนาหอง แลว

ตอวาถึงสิ่งที่มิ้มทำในวันนี้ เมื่ออาจารยถามถึงเหตุผล มิ้มก็ไมยอมบอกหากแตพูดกับอาจารยวา แตง

หนามาเรียนไมผิดกฎระเบียบ อาจารยไมพอใจมาก กอนจะยื่นคำขาดวา ถาหากยังไมไปลางหนาและ

ทำผมใหเรียบรอย อาจารยจะไมใหมิ้มพรีเซนตเด็ดขาด มิ้มขมวดคิ้ว หนาเครียดกับสิ่งที่ไดยิน กอนที่

อาจารยจะเริ่มใหคนแรกเริ่มสอบ มิ้มเดินออกไปนอกหอง

ฉากที่ 17 ภายใน / หองน้ำ / กลางวัน

! มิ้มเดินวนอยูในหองน้ำหลายรอบ คอยยกมือขึ้นมาดูเวลาเผยใหเห็นวาเวลาใกลเที่ยงแลว มิ้ม

ตัดสินใจหยิบคลีนซิ่งและสำลีออกมาจากถุง กอนลงมือเช็ดเครื่องสำอางคออก

ฉากที่ 18 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

! มิ้มเขามาในหองเรียนรอเพื่อนๆออกไปสอบทีละคน จนเหลือแตมิ้ม จนเลิกเรียนอาจารย

เรียกมิ้มไปคุยตอ

ฉากที่ 19 ภายนอก / งานประกวดคอสเพลย / กลางวัน

! มิ้มวิ่งมาถึงงานประกวดคอสเพลยกอนคนพบวา จุดลงทะเบียนไมมีใครนั่งอยูแลว มีเพียง

หวานที่รออยู แลวบอกวาเคาไมใหคนอื่นลงทะเบียนแทนให หวานขอโทษมิ้ม มิ้มไมพูดอะไร การ

ประกวดเริ่มขึ้นแลว มิ้มไดแตยืนมองการประกวดคอสเพลยไปเรื่อยๆ โดยมีหวานยืนมองอยูขางๆ

ฉากที่ 20 ภายนอก / ทางเดินกลับบาน / เย็น

! มิ้มเดินคุยกับหวานเรื่องการเอนทรานซที่เลือกคณะครุศาสตร

ฉากที่ 21 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

! พอมาเคาะหองเรียกมิ้มลงไปกินขาว แตมิ้มบอกวาไมหิว เพลียขอตัวนอนพัก มิ้มเก็บตัวอยูใน

หองทั้งคืนจนอีกวันก็ยังไมลงไป ทั้งๆที่พอมาเคาะหองก็ตาม
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ฉากที่ 22 ภายใน / หองนอนมิ้ม / กลางวัน

! พอเคาะหองมิ้ม กอนจะขอเขาไปในหองพรอมกับอาหาร มิ้มเปดประตูหองใหพอเขามา กอน

จะเดินกลับมานั่งนิ่งๆ พอยื่นจานขาวใหมิ้มพรอมกระดาษอีกหนึ่งแผนกอนเดินออกไป มิ้มรับมา 

ขมวดคิ้วกอนมองกระดาษในมือ พบวาเปนโปสเตอรใบประกวดคอสเพลยงานตอไป มิ้มยิ้มกวาง กอน

วิ่งไปกอดพอ

ฉากที่ 23 ภายใน / หองนอนมิ้ม / กลางวัน

! หญิงสาววัย 25ปกำลังแตงหนาแลวเดินออกนอกหองไป

! 5. บทภาพยนตร (Screenplay)

ฉากที่ 1 ภายใน / หองนอน / กลางวัน

! หญิงสาววัย 25 ปกำลังอานหนังสืออยูในหองนอนที่เรียบรอย ภายในไมไดประดับตกแตง

อะไรมาก มีเพียงกรอบรูปตั้งอยูบนโตะ3รูปเทานั้น หญิงสาวมองนากาบนโตะเผยใหเห็นวาเปนเวลา

สิบนากาแลว หญิงสาวปดหนังสือลง ทำใหกรอบรูปที่วางไวไดอยางชัดเจนเปนรูปคูคุณพอของมิ้มใน

ชุดรับปริญญา รูปถายมิ้มในชุดรับปริญญา กับอีกรูปหนึ่งที่เห็นไมชัด กอนจะลุกออกไป

Vo แมเคยบอกไววา วันไหนที่เราประสบความสำเร็จ วันนั้นจะเปนวันที่เรามีความสุขที่สุด ตอนนั้น

เรายังเด็ก เราไมรูวาแมหมายถึงอะไร ในใจคิดวา คงเปนวันที่เราโตขึ้นแลวเขาทำงานในบริษัทใหญโต

ซักแหง เราเลยพยักหนาและยิ้มรับกับแมเทานั้น 

ฉากที่ 2 ภายนอก / Coffee shop / กลางวัน

! มิ้ม หญิงสาวในเสื้อกลาม กางเกงขาสั้นสั้น กำลังนั่งคุยอยูกับกลุมเพื่อนอีกสามคน

มิ้ม

สรุปวา แปงกับหยก ไปดูเรื่องของสื่อการสอนที่ตองใช

สวนเรากับหวาน จะไปดูเรื่องของเนื้อหาและหาวิธีสอนแลวกัน

สงเนื้อหามาใหเราคืนนี้นะ เดี๋ยวเรารวมเลมแลวปริ้นสใหเอง

มิ้มยิ้ม กอนที่เพื่อนๆจะพยักหนา และเริ่มเก็บของใสกระเปากัน 
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ฉากที่ 3 ภายนอก / สะพานทางเชื่อม Central World / กลางวัน

! มิ้มมองลงมาจากสะพานทางเชื่อม เห็นงานคอสเพลยใหญที่หนาลาน Central World

หยก

แกๆ ดูดิ มีงานอะไรก็ไมรูอะ

ทั้งสี่คนหันไปมอง

มิ้ม

ออ งานคอสเพลยปาวแก นาจะใชนะ

หยก

เอิ่ม นากลัวจัง ทำอะไรกันก็ไมรู

แปง

เหยจริงดิ ตลกจังอะแก ดูกอปปๆอะ ไมเปนตัวเองเลยยย

หวานยิ้มเล็กๆกอนจะหันไปหามิ้ม

มิ้ม

ใช เห็นดวยเลย คือแบบ แยอะ แยมาก

เวรี่แบด ไมเปนตัวของตัวเองเลย

เราไมโอเคเลยนะ ที่อนาคตของชาติมาทำอะไรกันแบบนี้!

มิ้มพูดพลางตบมือลงบนสะพาน

ฉากที่ 4 ภายนอก / ลานCentral World / กลางวัน

! มิ้มเขาไปถายรูปกับตัวละครหญิงที่คอสเพลยเปนชายในชุดสูทสีดำ มือถือบุหรี่ กอนจะมอง

ภาพจากจอโทรศัพทแลวยิ้มกวาง 
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มิ้ม

โอยย พี่นารักมากเลยคะ

ชอบพี่มานานแลว ขอถายอีกรูปไดมั้ย

มิ้มเอื้อมมือไปถายรูปกับชายในชุดสูทอีกครั้ง กอนจะหันไปขอบคุณ แลวเดินออกมาหาหวานที่รออยู

มิ้ม

หวาน แกดูดิ นารักมากเลยอะ อรายยยย

หวาน

นี่ๆ เก็บอาการหนอย ทีเมื่อกี้ละหงิมเชียว

แลวนี่ตัวไรอะแก หัวทองๆ ใสสูท ไมรอนหรอคะ

มิ้ม

โอย ไมรูจักไดไง เนี่ยอะโอนิสึกะเลยนะแก

หวาน

โอนิสึกะ ยี่หอรองเทาปะ

มิ้ม

ไมใช เนี่ย โอนิสึกะจากGTO สุดยอดครูที่เจงที่สุดในโลกเลยนะ

หวานมองหนามิ้ม กอนหันไปมองตัวละครที่กำลังโพสทาถายรูปอยู กอนจะหันกลับมายิ้มมุมปาก

หวาน

ในโลกเลยมั้ง เออๆ แลวทำไมแกไมแตงแบบนี้บางอะ

มิ้ม

เอาเลยปะ เดี๋ยวกลับไปบอกพอเลยดีปะ
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หวาน

แหม ปากดีจังนะจะ ถึงเวลาจริงๆเถียงสูพอใหไดกอนเถอะ

มิ้มเงียบไปสักพัก 

หวาน

เอางี้ปะ ถาแกไดคอสเพลยนะ

ฉันจะยอมไมเขียนคิ้วมาเรียน วันนึงเลยอะ!

มิ้ม

ได

หวาน

เหย โอเคงายไปปาว

มิ้ม

แกพูดแลวนะ แลวแกจะตองเสียใจ

มิ้มหัวเราะคิกคักกอนพาหวานเดินออกไป

ฉากที่ 5 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

! มิ้มเดินเขามาในหองดวยเสื้อกลามที่มีเสื้อกันหนาวแขนยาวคลุมทับ กอนจะโยนกระเปาลง

บนเตียง และเดินไปที่ชั้นหนังสือที่อยูมุมหอง กอนจะหยิบหนังสือเรียนออกจากชั้นทั้งหมด ทําใหเห็น

หนังสือการตูน GTO ที่ซอนอยูขางใน มิ้มหยิบหนังสือการตูนออกมาเลมหนึ่ง

ฉากที่ 6 ภายใน / หองรับแขก / กลางวัน (flashback)

มิ้ม

พอจะเอายังไง มิ้มบอกแลวไงวาไมเปนครู ไมเปนครู

พอ

ลูกจะไมเปนครูไดยังไง ในเมื่อตระกูลเราเปนครูกันมาตั้งแตไหนแตไรแลว
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มิ้ม

ก็เปนมาแลวทำไมจะตองเปนตอไปดวย 

พินัยกรรมเคาก็ไมไดกำหนดใหตองสืบทอดกันตอไปทุกรุนหนิพอ

พอ

อาชีพอะไรจะมีเกียรติเทาอาชีพครู ไมมีอีกแลว 

ยังไงลูกก็ตองเปนครู

มิ้ม

มายยยยยยยยย

มิ้มพูดจบก็เดินหนีพอออกไป

7.ภายใน / หองนอน / กลางคืน (flashback)

! มิ้มนั่งอานการตูนออนไลนอยูที่โตะอานหนังสือของเธอ เมื่ออานจบ มิ้มนิ่งไปสักพัก กอนจะ

เปด Google แลว Search วา “การตูน ครู” จึงทำใหขึ้นเปนการตูนเรื่อง GTO คุณครูพันธหายาก 

มา มิ้มกดเขาไปแลวนั่งอานมันทั้งคืนจนจบ กอนจะตะโกนออกมาลั่นบานวา 

มิ้ม

พอ หนูอยากเปนครู!!!!

ฉากที่ 8 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

! มิ้มหัวเราะกับตัวเองเบาๆ กอนที่เสียงเคาะประตูจะดังขึ้น 

พอ

มิ้ม กินขาวลูก

มิ้มเก็บหนังสือเขาชั้นทั้งหมด กอนจะเดินออกไป
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ฉากที่ 9 ภายใน / หองรับแขก / หัวค่ำ

! หองรับแขกขนาดเล็กประดับไปดวยเฟอรนิเจอรไม กับโตะเตี้ยตรงกลางหนึ่งตัว บนผนัง

ประกอบไปดวยรูปครอบครัวตั้งแตยุคพอคุณปู ยุคคุณปู ยุคคุณลุง โดยที่ทุกคนใสแวนกันหมด รูป

สุดทายเปนรูปผูหญิงสวยคนหนึ่งถายคูพอ ใสกรอบไว และเปนรูปผูหญิงคนนั้นคนเดียวอยูในกรอบ 

พอกดเปลี่ยนชองไปเรื่อยๆ มิ้มเดินเขามานั่งขางๆพอพลางเช็ดมือกับเสื้อตัวเอง

มิ้ม

ดูไรอยูอะพอ

พอ

เรื่อยๆอะลูก

ทั้งสองมองไปยังทีวีที่ฉายอยู พอเปลี่ยนชองไปเรื่อยๆ

มิ้ม

พอๆ พอรูจักคอสเพลยปะ

พอ

คืออะไรหนะลูก

มิ้ม

ที่วัยรุนแตงตัวตามการตูนญี่ปุนที่เราชื่นชอบไงพอ

วันนี้หนูไปเห็นเคาแตงกันที่เซ็นเวิล สุดยอดอะพอ

ดูเคาใชเวลาวางใหเปนประโยชนกันดีเนอะ

พอเงียบ ไมพูดอะไร มิ้มหันไปมองหนาพอ

มิ้ม

เออพอ จะเปนไรไหมอะ ถามิ้มจะไปคอสเพลยบางอะ

พอวางรีโมทลงขางตัว กอนเงยหนาขึ้นมาหามิ้ม มิ้มยิ้มแหงๆใหพอ กอนที่พอจะชี้ไปที่ภาพของพอคุณ

ปู
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พอ

ชางหนาละอายใจยิ่งนัก ที่ลูกของพอคิดเชนนี้!

บรรพบุรุษแหงตระกูลของเรา ไมเคยมีใครทำตัวแบบนี้มากอนในประวัติตระกุล

ไมวาจะเปนคุณปูทวด คุณทวด คุณปู คุณพอ 

ไมเคยมีใครคิดจะทำตัวนอกกรอบ นุงสั้นหมนอย

เราถูกสั่งสอนมาใหอยูในกฎเกณฑเสมอ!

ในขณะเดียวกันกับที่โทรทัศนเปดเพลง เราสู (บรรพบุรษของไทยแตโบราณ...) มิ้มและพอหันไปทาง

โทรทัศนพรอมกัน กอนที่มิ้มจะเอื้อมไปหยิบรีโมทมากดปุมปดทันที

มิ้ม

โอยยย พอพูดแบบนี้มาลานรอบแลวปะ

คือมิ้มก็เรียนครูใหพอแลวไง

ขอมิ้มทำอะไรที่มันนาสนุกบางไดปะพอ

พอ

นี่ที่พอพูดไปทั้งหมดนี่ลูกฟงพอบางไหม

มิ้ม

ชางเหอะพอ มันก็แคชีวิตมิ้ม เหอ

มิ้มถอนหายใจแรงๆ ทำตาครุนคิด พอเงียบ

มิ้ม

คิดถึงแมเนอะ

มิ้มพูดกอนเหลือบตาขึ้นมามองพอเล็กนอยอยางมีเลหเหลี่ยม พอเงียบ กอนจะหันมามองมิ้มเล็กนอย 

มิ้ม

เอางี้ไหมพอ มันมีงานประกวดคอสเพลยดวย

ถามิ้มชนะ พอเลิกบนมิ้มนะ
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พอ

พอไมไดบน พอแคหวังดี

มิ้ม

นั่นแหละ เรื่องการแตงตัวของมิ้ม พอเลิกเลยนะ

เลิกบนเลยนะ โอเคปะ โนมอร

พอนิ่งไปสักพัก กอนมองไปที่กรอบรูปของภรรยาที่ริมพนัง

พอ

ตกลง

มิ้มยิ้มกวาง กระโดดดีใจ

มิ้ม

นอวววว ขอบคุณคะพอ จุบๆนะ

มิ้มกอดพอเล็กๆ เร็วๆ กอนเดินขึ้นหองของตัวเองไป โดยฮัมเพลงเราสูไประหวางทาง

ฉากที่ 10 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

! ในหองเรียนสีขาว สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มิ้มนั่งอยูที่มุมหองกับหวาน หวานกำลัง

เขียนคิ้วใหตัวเองแบบไมมีกระจกอยู โดยมีมิ้มนั่งมองอยูขางๆดวยสีหนายิ้มมุมปาก

มิ้ม

แกดู แกรอดู เดี๋ยวมันจะมีคนไมไดแตงหนามาเรียนอะ

เอิ้ววววว

ไสดินสอเขียนคิ้วที่หวานเขียนอยูหักลง หวานหันขวับมาทางมิ้ม

หวาน

ใหมันไดแตงจริงๆกอนเถอะ หึ แปลกหวะ ทำไมพอแกยอมแกงายจัง
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มิ้ม

ของแบบนี้มันตองมีเทคนิค

แกเหอะ เตรียมคลีนซิ่งรอไดเลยจา

มิ้มูดจบก็ยักคิ้วใหหวานสองที ทั้งสองจองหนากัน กอนที่หวานจะหันกลับมาทำเสียงขึ้นจมูก เสียงคุย

ของทั้งหองเงียบลง เมื่อครูสมศรีในชุดผาไหมไทย กระโปรงยาวคลุมเขา ใบหนาที่ไมไดรับการแตง

แตมมากมาย มีเพียงริมฝปากสีแดงเทานั้นที่เดนชัดออกมา ครูสมศรีเดินเขามาในหองกอนวางของบน

โตะ

ครูสมศรี

สวัสดีคะ นิสิต

กอนที่เราจะเขาสูเนื้อหา รบกวนเปดไฟหนอยคะ

นักศึกษาคนหนึ่งเอื้อมมือไปกดเปดไฟ

ครูสมศรี

ใครชื่อวรัญญาคะ ชวยยืนขึ้นหนอย

ขอใหทุกคนปรบมือใหวรัญญา 10ทีคะ

ทุกคนปรบมือชื่นชมมิ้ม มิ้มตกใจเล็กๆกอนจะยิ้มกวางใหทุกคน

ครูสมศรี

วรัญญาเปนนิสิตที่ทำคะแนนสอบวิชาจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษาไดเปนอันดับหนึ่งของเซคเรา

นอกจากความตั้งใจศึกษาเลาเรียน

ครูอยากใหนิสิตคนอื่นๆ เอาอยางวรัญญาในเรื่องของกิริยามารยาท และการแตงกายดวยนะคะ

เชิญนั่งคะ

มิ้มไหวอาจารยกอนจะยิ้มแหงๆแลวนั่งลง

ครูสมศรี

เอาละคะ สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงจิตวิทยาการศึกษาที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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มิ้มกมหนาเปดสมุดจด กอนจะบรรจงเขียนลงไปในสมุดจดดวยลายมือที่สวยงามวา ลิสตของที่ตองใช 

แลวก็เขียนเปนขอๆ จนหมดคาบ 

ฉากที่ 11 ภายใน / หองนอน / กลางคืน

! มิ้มนั่งอยูหนาโตะคอมพิวเตอร กอนจะพิมพลงใน google วา แตงหนาใหเปนผูชาย มิ้มคลิก

ลิงคที่ขึ้นมาเปนอันดับแรก กอนจะจดรายการเครื่องสำอางคที่ตองซื้อ

ฉากที่ 12 คัทยอยแสดงเรื่องราว

12.1 ภายนอก / หางสรรสินคา / กลางวัน

! มิ้มเดินออกมาจากหางสรรพสินคาดวยถุงอีกหาถุง ทาทางพะรุงพะรัง มิ้มยกนากาขึ้นมอง

กอนจะเดินออกไป

12.2 ภายใน / หองนอน / กลางคืน

! มิ้มคนหาเสื้อผาจากอินเตอรเน็ต และจดรายการเสื้อผาออกมา

12.3 ภายนอก / รานขายเสื้อผา / กลางวัน

! มิ้มกลับออกมาจากรานขายเสื้อผามือสองดวยถุงสามใบ กอนจะวิ่งกลับเขาไปใหมแลวเดิน

ออกมาดวยถุงอีกใบ

12.4 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

! มิ้มนั่งเรียนอยูที่มุมหองขางหวาน 

ครูสมศรี

จำไวใหดี การเปนครูตองเปนตลอดเวลา เรามีโอกาสเจอนักเรียน

นอกหองเรียนเสมอ ดังนั้น เราตองแตงกายใหสุภาพ เรียบรอย

เปนตัวอยางที่ดี การแตงกายไมเรียบรอย

บงบอกถึงจิตใจที่ไมเรียบรอยดวย ใครมีคำถามไหม

มิ้มยกมือ ทั้งหองหันมามองมิ้ม รวมถึงอาจารย
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มิ้ม

อาจารยคะ อยางนี้ก็เหมือนเราถูกตัดสินจากรูปลักษณภายนอกหรือเปลาคะ

ครูสมศรี

รูปลักษณภายนอกเปนสิ่งแรกที่คนจะตัดสินเรา

มิ้ม

อยางนี้ถาบางคนแตงตัวไมดี เคาก็จะถูกมองวาเปนคนไมดีไปเลย

ทั้งที่ความจริงเคาอาจจะไมมีเงินซื้อเสื้อผาดีๆใส แบบนี้หรอคะ

12.5 ภายใน / หองนอน / กลางคืน

! มิ้มขีดฆาปฎิทินวันอังคารดวยปากกาสีแดง

12.6 ภายใน / หองนอน / กลางคืน

! มิ้มเปดเฟสบุก เพื่อเขาไปในรานขายของออนไลนและกดสั่งซื้อวิกผมสีทองไป

12.7 ภายนอก / ตูกดเงิน / กลางวัน

! มิ้มกดโอนเงินที่ตูธนาคาร กอนหันกลับมาถายรูปสลิปแลวกดโทรศัพท 

12.8 ภายใน / หองนอน / กลางวัน

! มิ้มเปดคลิปแตงหนาจากในคอมพิวเตอร กอนเอาเครื่องสำอางคออกมาเรียงแลวทำตามคลิป

12.9 ภายใน / หองนอน / กลางคืน

! มิ้มขีดฆาปฎิทินวันพฤหัสดวยปากกาเมจิกสีแดง

ฉากที่ 13 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

! มิ้มนั่งเรียนอยูที่มุมหอง ครูสมศรียังคงสอนไปเรื่อยๆ

ครูสมศรี

สุดทาย ครูมีขาวจะมาแจงนิดหนอยนะคะ

เนื่องจากอาทิตยหนาครูตองไปดูงานที่ตางประเทศอยางกระทันหัน
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ทำใหวันอังคารที่เรานัดสอบกัน ตองเลื่อนมาเปน

วันเสารที่จะถึงนี้ ครูคิดวาคงไมมีปญหาอะไรนะ

เสียงนักเรียนงึมงำแสดงความไมพอใจออกมาแตก็ไมมีใครพูด มิ้มหันไปมอง

ครูสมศรี

กติกาที่เคยตกลงกันไวยังคงเดิม 

ไมมีขอแกตัวใดๆ ทั้งสิ้น ไมมาถือวาขาดสอบ

และจากนั้นก็คงตองพบกันใหมในภาคเรียนหนานะคะ

เสียงนักเรียนงึมงำดังกวาเดิม มิ้มหนาซีด ตาโตปากคาง

ครูสมศรี

ถาไมมีอะไรแลว วันนี้พอแคนี้คะ

นักเรียนลุกออกจากหอง มีเพียงมิ้มที่นั่งอยูจนหวานตองเรียกมิ้มออกไป

ฉากที่ 14 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

! มิ้มเดินเขามาในหองดวยสีหนาเบื่อหนาย กอนจะหยิบอุปกรณทุกอยางมาเช็คอีกที แลว

คอยๆขีดฆาทิ้งทีละอันๆ จนมาถึงวิกผม มิ้มวางปากกาแลววิ่งไปที่กลองพัศดุ กอนจะคนทุกอยางออก

มา แตก็ไมเจออะไร มิ้มรีบเปดคอมแลวเขาเฟสบุค หนาจอปรากฎวาเพจรานไดปดตัวไปแลว มิ้มออน

แรง ทรุดตัวนั่งลงที่พื้น กอนจะมองไปที่นากาเปนเวลา18.30น. แลวตัดสินใจวิ่งออกจากบานไป

ฉากที่ 15 คัทยอยแสดงเรื่องราว

15.1 ภายนอก / รานขายวิกในตลาดประตูน้ำ / หัวค่ำ

! มิ้มออกมาจากรานคามือเปลา กอนวิ่งออกไป

15.2 ภายนอก / พันทิพย / หัวค่ำ

! มิ้มออกมาจากโรบินสัน ทาทางกระวนกระวาย แลววิ่งออกไปอยางไมลังเล
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15.3 ภายนอก / รานขายของเสริมสวยในตลาดประตูน้ำ / หัวค่ำ

! มิ้มออกมาจากรานขายของเสริมสวยมือเปลา มองนากาเปนเวลาทุมสิบหา

15.4 ภายนอก / ถนน / หัวค่ำ

! มิ้มวิ่งไปทางซาย แลววิ่งกลับไปทางขวา

15.5 ภายนอก / แพลทตินั่ม / หัวค่ำ

! มิ้มออกจากแพลทตินั่มกอนจะวิ่งตอไป

15.6 ภายนอก / รานเสริมสวยเจริญกรุง / หัวค่ำ

! มิ้มวิ่งไปถึงหนาราน ปรากฏวารานปด มิ้มวิ่งออกไป

15.7 ภายนอก / ถนน / ค่ำ

! มิ้มวิ่งไปเรื่อยๆ ทาทีเหนื่อยลา แตพยายามวิ่งตอ

15.8 ภายนอก / รานเสริมสวยเจริญกรุง2 / ค่ำ

! มิ้มหันไปเจอรานเสริมสวยที่กำลังปด มิ้มจึงวิ่งไปอยางรวดเร็ว กอนจะดันประตูรานที่กำลังจะ

ปด

ฉากที่ 16 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

! นักศึกษาคณะครุศาสตร หันมองตามผูหญิงที่เดินผานเขาไป คนแลวคนเลา เมื่อมองเสร็จก็

สะกิดเพื่อนใหมองตาม กอนนินทากันไปตามทางตลอด หญิงสาวคนนั้นเดินเขาไปในหอง กอนวางของ

พะรุงพะรังลงบนเกาอี้ หวานที่นั่งอยูเงยหนาขึ้นมามอง หวานตาโต

หวาน

เหยยยยยยยย อะไรเนี่ย

มิ้มในผมสั้นสีทองวาว ในชุดนักศึกษา กับการแตงหนาที่คิ้วเขม หนาคมจนเหมือนผูชาย หันหนามาหา

หวาน

มิ้ม

ก็วิกผมมันไมมา ก็เลยตองทำแบบนี้
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หวาน

แลวหนา?

มิ้ม

ก็มันแตงนาน กลัวพรีเซนตเสร็จไมทัน

หวาน

แลว?

มิ้ม

ไมแลวอะไรแลว แคนี้คนก็มองจะแยอยูแลว

มิ้มบน พลางนั่งลงบนเกาอี้ กอนหยิบหนังสือออกมาบังหนาตัวเอง

หวาน

โห แก อยางเดนอะ พูดเลย

มิ้ม

มองโลกแงดี เคาเรียกวาฝกความมั่นใจ

หวาน

แกวาจะรอดปะ

มิ้ม

ก็ตองลองดูอะ

เพื่อนๆในหองตางทะยอยเขามาในหอง แลวสงเสียงนินทามิ้มอยูเปนระยะๆ จนครูสมศรีเดินเขามา 

ครูหยุดวางของ กอนที่จะหันมามองนักเรียนทุกคน สายตาครูหยุดที่มิ้ม กอนทำตาโตตกใจ
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ครูสมศรี

นี่มันอะไรกันคะนิสิต

ทำไมคุณถึงทำสีผมแบบนี้มามหาวิทยาลัย

นิสิตไมทราบหรือคะวามันไมสุภาพ

มิ้ม

ทราบคะอาจารย แตวาหนูมีเหตุผลจริงๆ

มิ้มยืนขึ้นตอบ สงยิ้มแหงๆใหอาจารย

ครูสมศรี

เหตุผลหรือคะ?

มิ้ม

คือ เดี๋ยวหนูตองไปประกวดคอสเพลยคะ

นักศึกษาชายคนหนึ่งเดินถือกระถางดอกลั่นทมมาที่ประตูกอนยิ้มใหอาจารยเล็กๆแลวปดประตูให

ครูสมศรี

โอย ดอกลั่นทม นิสิตวาอะไรนะคะ

ประกวดอะไรนะคะ

มิ้ม

คอสเพลยคะอาจารย

ครูสมศรี

นี่ครูจะเชื่อไดยังไงคะนี่ วานี่คือวรัญญา

คือนิสิตที่ครูเคยรูจัก 

หรืออยางนอยก็คิดวาเคยรูจัก โดยเฉพาะในการเปนแบบอยางที่นาชื่นชม

มิ้มเงียบ ไมพูดอะไร 
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ครูสมศรี

คะแนนสอบที่นาภูมิใจนั่น บอกไมไดเลยหรือคะนี่ 

วานิสิตไดจดจำคำที่ครูเพียรบอกเพียรสอนไป

เสียงโทรศัพทเรียกเขาของนักศึกษาชายคนหนึ่งดังขึ้น “ยังจำไมเคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเองเอาไว”

เจาของโทรศัพท

อี๊แมๆ เดี๊ยวขอยสิโทรกลับเดอ

มิ้ม

แตอาจารยคะ มันไมผิดกฎของมหาวิทยาลัยนะคะ

ครูสมศรี

ครูเชื่อวานิสิตจะไมพูดอยางนี้คะ

ถานิสิตเขาใจเรื่องความสุภาพ ความเหมาะสม และกาลเทศะ

มิ้ม

แตวา

ครูสมศรี

ความสุภาพ ความเหมาะสม และกาลเทศะคะ!

มิ้มเงียบ กมหนา ทั้งหองเรียนเงียบ

ครูสมศรี

ถานิสิตยังดึงดัน ครูคงตองบอกวาเสียใจดวย 

เพราะนิสิตจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบในวิชาของครู

มิ้ม

แลวอาจารยจะใหหนูทำยังไงคะ
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ครูสมศรี

อะไรบางละคะ ที่ไมสุภาพ ไมเหมาะสม ก็ไปแกไขซะเดี๋ยวนี้

มิ้ม

แลวใครเปนคนวัดละคะ วาอะไรที่เหมาะสม อะไรที่ไมเหมาะสม

ครูสมศรี

ที่อื่นครูไมรู แตในหองเรียนนี้ ที่นี่

ครูเปนคนวัดความเหมาะสมนั้นเอง

เชิญนอกหองคะ

ฉากที่ 17 ภายใน / หองน้ำ / กลางวัน

มิ้มเดินวนอยูในหองน้ำหลายรอบ คอยยกมือขึ้นมาดูเวลาเผยใหเห็นวาเวลาใกลเที่ยงแลว มิ้ม

มองตัวเองในกระจก หลับตาไปสักพัก กอนหยิบคลีนซิ่งและสำลีในถุงออกมา แลวเทคลีนซิ่งลงบนสำลี 

กอนจะลางหนาออก

Vo ครูสมศรี

ในความเปนครู ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ 

ใชอยูที่ ปริญญา มหาศาล 

ใชอยูที่ เรียกวา ครูอาจารย 

ใชอยูนาน สอนนาน ในโรงเรียน 

ครูคือผู ชี้นำ ทางความคิด 

ใหรูถูก รูผิด คิดอานเขียน 

ฉากที่ 18 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

มิ้มเดินเขาหองเรียนมาดวยสีหนาเครงเครียด ขมวดคิ้ว กอนจะเขามานั่งที เพื่อนๆในหองเดิน

ออกไปพรีเซนตกันทีละคน ทีละคน จนเหลือมิ้มที่นั่งอยู

Vo เสียงทำนองเสนาะ !

! ! ! ใหรูทุกข รูยาก รูพากเพียร 

ใหรูเปลี่ยน แปลงสู รูสรางงาน 

ครูคือผู ยกระดับ วิญญาณมนุษย 
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ใหสูงสุด กวาสัตว เดรัจฉาน 

ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ 

มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใชตนเอง 

ครูจึงเปน นักสราง ผูยิ่งใหญ 

สรางคนจริง สรางคนกลา สรางคนเกง 

สรางคนให ไดเปนตัว ของตัวเอง 

ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู

ครูสมศรี

คนสุดทาย วรัญญา เชิญ

มิ้มเงยหนาขึ้นมา (เปนทอนบูชาครู)

ครสูมศรี

เอาละคะ สำหรับการพรีเซนตในวันนี้

ครูพอใจกับคะแนนของทุกคนมาก

เรื่องที่ติดขัดก็มีมาก แตโดยรวมถือวาทำไดดีคะ

เอาเปนวา ใหทุกคนกลับไปทำการบานที่ครูสั่งไวคราวกอนใหเรียบรอย

เจอกันอีกสองอาทิตยคะ

สวัสดีคะ

ทุกคนไหวอาจารย กอนจะเริ่มเก็บของ มิ้มหยิบของทุกอยางกำลังจะออกจากหอง

ครูสมศรี

วรัญญา เชิญพบครูหลังการพรีเซนตกอนนะคะ

ครูพูดกอนที่มิ้มจะออกไปทำใหทั้งหองเงียบแลวเดินออกไป รวมถึงหวานเชนกัน
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ครูสมศรี

ครูนึกวานิสิตจะเปนคนหนึ่งที่รูดี

วามารยาทคืออะไร ความเหมาะสม และกาลเทศะคืออะไร

ครูสมศรีตอวามิ้ม แตมิ้มไมไดยินอะไร สายตามิ้มจดจองไปที่นากาที่แขวนอยูหนาหองเทานั้น

เสียงนากาดังอยูในหัวมิ้มตลอดเวลา เข็มนากาชี้บอกเวลา 12.50

ครูสมศรี

นิสิตคงเขาใจชัดเจนแลว

หวังวาในการพบกันครั้งหนา ครูจะไดเห็นวรัญญาคนเดิมนะคะ

ฉากที่ 19 ภายนอก / งานประกวดคอสเพลย / กลางวัน

! มิ้มวิ่งมาเรื่อยๆจนมาถึงงานประกวด เนื่องจากรถติดมาก เมื่อมิ้มมาถึง ปรากฎวา ไมมีโตะ

สำหรับลงทะเบียนแลว งานประกวดเริ่มตนขึ้นแลว มิ้มมองไปที่เวทีประกวด เห็นหวานยืนอยู

หวาน

ฉันลองลงทะเบียนชื่อแกแลว แตเคาไมให

มิ้มเงียบไมพูดอะไร ไมมีใครพูดอะไร มีเพียงเสียงดังจากงานคอสเพลยและเสียงเชียรของคนรอบๆ

ฉากที่ 20 ภายนอก / ทางเดินกลับบาน / เย็น (flashback)

! มิ้มและหวานเดินมาดวยกันในชุดนักเรียนแขนยาว ผูกไทด

หวาน

สุดทายก็เลือกครุใชปะ

มิ้ม

อืม ก็เลือกไปแลวหนิ
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หวาน

แกแนใจหรอวาแกอยากเปนครูจริงๆอะ

หวานหันไปมองมิ้ม มิ้มหยุดเดิน หวานหยุดมองมิ้ม

มิ้ม

ไมรูดิแก เรายังไมรูเลยวาเราชอบอะไร

เราอยากเปนอะไร 

เรารูแควาเราเรียนได ก็แคนั้นแหละ

ฉากที่ 21 ภายใน / หนาหองนอนมิ้ม / เย็น

! พอมาเคาะหอง

พอ

มิ้ม กินขาวกอนลูก

มิ้มเงียบ ไมตอบอะไร มิ้มเก็บตัวอยูในหองทั้งคืน

ฉากที่ 22 ภายใน / หองนอนมิ้ม / กลางวัน

! พอเคาะหองมิ้ม 

พอ

ใหพอเขาไปหนอยลูก

มิ้มเปดประตูหองใหพอเขามา พอเดินเขามาในหองพรอมกับแซนวิชอันหนึ่ง มิ้มเดินกลับมานั่งนิ่งๆที่

โตะ พอยื่นแซนวิชใหมิ้มพรอมกระดาษอีกหนึ่งแผนกอนเดินออกไป มิ้มรับมา ขมวดคิ้วกอนมอง

กระดาษในมือ พบวาเปนโปสเตอรใบประกวดคอสเพลยงานตอไป มิ้มยิ้มกวาง

มิ้ม

พออออออ รักอะะะ
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ฉากที่ 23 ภายใน / หองนอน / กลางวัน

! หญิงสาววัย 25ปกำลังแตงตัวไปทำงาน ในชุดสูทสีดำ กระโปรงยาวคลุมเขาดูเรียบรอย หญิง

สาวคนนั้นเดินไปที่โตะ กอนหยิบหนังสือที่วางอยูบนโตะ แลวเดินออกไป เผยใหเห็นกรอบรูปที่เหลือ

เปนรูปมิ้มในชุดคอสเพลยถายรูปคูพอ

Vo จนถึงวันนี้ เราไมรูวาแมสอนเราผิดหรือเปลา แตเราก็ยังคงสงสัยอยูนะ วาทำไม ความสำเร็จถึงมา

กอนความสุขเสมอ แลวถาเกิดวามันกลับกันหละ มันก็จะกลายเปนวาวันไหนที่เรามีความสุข วันนั้น

คือวันที่เราประสบความสำเร็จ 

ตัด จบ
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ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production)

! 1. เลือกนักแสดง (Casting)

!     1.1 มิ้ม 

! ในำแสดงโดย นางสาว นลินรัตน พงศพิจิตร (แตม) อายุ 19 ป

ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบท มิ้ม

! มิ้ม เด็กสาวอายุ 18 ป กำลังเรียนอยูป 1 คณะครุศาสตร ดูแกน กะโปโล มีนิสัยเหมือนเด็ก 

เสียงดัง โวยวาย รักครอบครัว รักเพื่อน ชอบอานหนังสือการตูน ชอบเลนคอมพิวเตอร หัวแข็ง ดื้อ

เงียบ เปลี่ยนใจงาย ไมคิดมาก มิ้มอาศัยอยูกับพอ2 คน เนื่องจากแมเสียไปตอนมิ้มอยูชั้นมัธยมตน 

ทำใหพอดูแลเอาใจใสมิ้มมากกวาเดิม แตดวยระยะหางของอายุ และเพศ มิ้มไมไดสนิทกับพอมากถึง

ขนาดคุยกันไดทุกเรื่อง แตมิ้มก็ไมไดกลัวพอเชนเดียวกัน มิ้มเลือกที่จะไมขัดใจพอมากกวาตอตานพอ

ไปเลย มิ้มเปนครูเพราะพออยากใหมิ้มเปน และมิ้มก็เรียนไดดี เปนนักเรียนที่สอบไดคะแนนสูงๆใน

หองเสมอ มิ้มกับพอมักจะมีความเห็นไมตรงกันบอยครั้ง เชนเวลาดูทีว ี มิ้มไมชอบดูขาว แตพอจะ

อยากใหมิ้มดูขาวเพื่อใหทันเหตุการณ เมื่อมิ้มดูขาวกับพอ  พอก็จะชอบบอกถึงอันตรายตางๆภายนอก 

มิ้มก็จะเริ่มเถียงวา ขาวที่คนตายทั้งๆอยูบานก็มี แตพอก็ไมสนใจ มิ้มเหมือนเปนเด็กในสายตาพอเสมอ

! เหตุผลในการเลือก : แตมดูมีความเปนเด็กในตัว ดูมีความดื้อรั้นในวัยเด็ก ที่พรอมจะเถียงพอ

เพียงเพราะความอยากเอาชนะ แตก็ยังมีความนารักไรเดียงสา นาเอ็นดูอยู ทำใหคนมองไมรูสึกถึง

ความกาวราวในตัว เปนสเนหอยางหนึ่งของแตมที่นาสนใจมาก
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! 1.2 พอของมิ้ม 

! ในำแสดงโดย นายปยะยุทธ ยรรยงยุทธ (อู) อายุ 59 ป

ภาพที่ 4-2 นักแสดงที่รับบท พอ

! พอ ชายอาย ุ 60  ป ผูเกษียณอายุออกจากราชการครูมาแลว เจาระเบียบ ซื่อตรง มีวินัย รัก

ในวิชาชีพครู เครงขรึม ชอบอยูเงียบๆ ชอบปลูกตนไม ไมชอบความวุนวาย เปนคนหัวโบราณ พูดจา

สุภาพ พูดนอยแตเสียงแข็ง เปนตรงตอเวลาไมวาจะนัดกับใครก็ตาม รักเด็ก รักษากฎเกณฑ พูดคำ

ไหนคำนั้น ยึดมั่นในสัจจะ พอจะเห็นวาการรักษาคำพูดเปนเรื่องใหญในชีวิตเสมอ พอเคยสัญญากับ

ภรรยาไววาจะรักภรรยาคนเดียว และตลอดไป ดังนั้น เมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตลง เขาจึงไมคิดจะมี

แฟนใหม และตั้งใจดูแลมิ้มใหเปนอยางด ีเปนคนเขมงวด มักจริงจังกับการสอนมารยาทและกาลเทศะ 

หามถึงเนื้อตองตัวกันกับผูชาย หรือจะไมยอมใหมิ้มออกจากบานหากใสเสื้อไมมีแขน หรือกางเกงขา

สั้น พอแตงบานเปนบานสมัยใหม แตเครื่องเรือนเปนไม เพราะตอนแตงงานกัน แมอยากไดบานสมัย

ใหม แตพออยากไดบานไม จึงเจอกันตรงกลาง คือบานใหม แตเครื่องเรือนไมแทน สิ่งที่พอตองการ

ตอนนี้คือแคใหมิ้มเรียนครู และเปนครูเหมือนที่พอทำมา ประสบความสำเร็จในอาชีพ

! เหตุผลที่เลือก :  คุณปยะยุทธเปนพอของผูจัดทำ ทำใหงายตอการพูดคุย และมีเวลาวาง

ตลอด และคุณปยะยุทธสามารถทำความเขาใจบทภาพยนตรไดเปนอยางดี จนทำใหสามารถใส

อารมณออกมาในการแสดงได โดยไมมีอะไรนาเปนหวง
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! 1.3 หวาน 

! ในำแสดงโดย นางสาวธนัชพร นาคพรหม (พลอย)

ภาพที่ 4-3 นักแสดงที่รับบท หวาน

! หวาน (เพื่อนสนิทมิ้ม) เด็กสาวอายุ 18 ป เรียนคณะครุศาสตร ขี้เลน สดใส ราเริง หนาตานา

รัก ดูนาเอ็นดู ชอบอานหนังสือ เปนคนพูดตรงๆ เปดเผย มีมารยาท  มีสัมมาคารวะ รักเพื่อน สนิทกับ

มิ้มมากเพราะเปนเพื่อนกันตั้งแตเด็ก ทำใหกลาพูดแซว พูดเลนกับมิ้ม เปนคนรักเด็ก ชอบเลนกับเด็ก

และสัตว อยากเปนครู เพราะพอแมหวานทำงาน ไมคอยมีเวลามาอยูกับหวาน ทำใหหวานไปอยูกับ

มิ้มเสมอ แลวเห็นพอรักมิ้ม คอยดูแลเอาใจใสมิ้ม จึงอยากเปนครูเหมือนพอมิ้ม

! เหตุผลในการเลือก : พลอยเปนเพื่อนรุนเดียวกันที่มีนิสัยราเริง สดใส ขี้เลน สามารถหยอก

ลอทุกคนไดเปนเรื่องปกติ ชวยตอบทใหมิ้ม และสามารถสงบทใหมิ้มเปนมิ้มไดมากขึ้น ดวยนิสัยที่คุย

งายของพลอย ทำใหทำงานดวยกันไดอยางสะดวกใจ
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! 1.4 ครูสมศรี 

! ในำแสดงโดย นางสาววรรณกนก พรหมเดชะ (ปุย) อายุ 25 ป

ภาพที่ 4-4 นักแสดงที่รับบทครูสมศรี

! ครูสมศร ีหญิงอาย ุ 35 ป สอนอยูคณะครุศาสตร เอกภาษาไทย ด ุ ใจดีบางเปนบางครั้ง เจา

ระเบียบ เขมงวด เปนคนตรง หัวโบราณ สังเกตุไดจากการแตงกาย ภูมิใจในอาชีพของตน เปนคน

ตั้งใจจริง ตั้งใจสอนหนังสือมาก หญิงโสด  จบจากวิทยาลัยครู เปนครูมัธยมมากอนที่จะมาเปนครู

มหาวิทยาลัย แตงตัวเรียบรอยตลอดเวลา เสื้อผาเรียบเสมอ ผมหยักศกธรรมชาติ เขมงวด  สอน

จิตวิทยาเบื้องตนใหนักเรียนเอกภาษาไทย หัวโบราณ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมมากกวาทุกสิ่งทุกอยาง 

มีเหตุผล แตบางครั้งก็ไมยอมรับสิ่งใหมๆจนเหตุผลที่มีเริ่มเชื่อถือไมได

! เหตุผลในการเลือก :  พี่ปุยเปนนักแสดงละครเวที ทำใหความสามารถในการแสดงของพี่ปุย

อยูในระดับสูง ตลอดจนพี่ปุยเปนคนคุยงาย และสนใจในการเลนภาพยนตรสั้น จึงทำใหสามารถรวม

งานกันไดดวยดี
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! 2. สถานที่ถายทำ (Location)

! จากบทภาพยนตร เรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตรสั้นเรื่อง “Sorry dad, I am me” นั้น 

ดำเนินเรื่องภายใตสถานที่ทั่วไปของชีวิตคนปกติคนหนึ่งที่อยูในวัยเรียน สถานที่ที่เลือกใชในการถายทำ

จึงเปนการเลือกใชสถานที่จากที่บุคคลทั่วไปจะพบเห็นไดจากชีวิตจริง ซึ่งไดแก หองนอน หองเรียน บาน 

และสยามสแควร เปนตน

! 2.1 หองรับแขกบานมิ้ม

!ใม บานเดี่ยว 2 ชั้น สามารถบอกถึงฐานะที่ดีของครอบครัวได โดยเปนบานสมัยใหมที่

ตกแตงไปดวยเฟอรนิเจอรไม บงบอกถึงลักษณะนิสัยของพอ ที่เปนคนสมัยปจจุบัน แตยังยึดติดกับสิ่ง

เกาๆ

! ใม!ใมิ เลือกหองรับแขกของบานคุณหนอย เพราะเปนหองรับแขกที่ตรงกับความตองการของ

ตัวผูจัดทำเองเนื่องจากเปนหองรับแขกที่มีเฟอรนิเจอรไมเปนหลัก ทำใหงายตอการตกแตง และปรับ

เปลี่ยนเพื่อใหเขากับซีนในภาพยนตร ตลอดจนโทนสีโดยรวมของหองรับแขกบานคุณหนอย ก็ออกเปน

โทนสีสมแดง ทำใหสามารถสงไปถึงอารมณของภาพยนตรได

ภาพที่ 4-5 หองรับแขกบานมิ้ม

! ใ2.2 หองนอนมิ้ม 

! ใใหองนอนมิ้ม  เปนหองนอนของเด็กสาววัยรุนทั่วไปที่ขาวของเครื่องใชจะวางไมเปน

ระเบียบ บงบอกถึงลักษณะนิสัยมิ้มที่ไมคอยมีระเบียบ ภายในมีสีสันจัด เพื่อบอกถึงความเปนคนสดใส

ราเริง ไมยอมอยูในกรอบของมิ้ม 

!ใใ เลือกใชหองนอนของผูจัดทำเอง เพราะเปนหองนอนที่มีสีสันสดใส สบายตา โดยมีขาว

ของเครื่องใชที่เปนผูหญิงเยอะ เนื่องจากจะแสดงถึงความเปนเด็กที่ไมเรียบรอยของมิ้ม
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ภาพที่ 4-6 หองนอนมิ้ม

!  2.3 หองเรียนของมิ้ม

!  เปนหองเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณการเรียนครบครัน มีประตูเขาออกเพียงทางเดียว ไมมี

หนาตาง บอกถึงสภาพสังคมที่ปดที่จะรับสิ่งใหม ตอใหยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแลวก็ตาม เปนการแสดงออก

ทางสัญลักษณในเชิงความขัดแยงของตัวละคร กับสภาพสังคม

!  เลือกใชหองเรียนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะผูจัดทำเรียนที่สถาน

ที่นี้ ทำใหไมยุงยากในการของสถานที่ถายทำ และสะดวกตอการนัดทีมงานและนักแสดง ตลอดจน 

หองเรียนเปนโทนสีขาว ทำใหชวยคุมอารมณสีของภาพใหดูหมน ไมสดใส ดูตัวละครไมมีความสุขเมื่ออยู

ในหองเรียน

ภาพที่ 4-7 หองเรียนมิ้ม
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!  2.4 รานกาแฟ

!ใใ รานกาแฟในยานสยาม ที่ดูเล็กและอึดอัด เหมือนเปนการติดอยูในสังคมของตัวเอง ไม

เปดรับสิ่งใหมๆ ทำใหมองเห็นแคผูคนที่อยูภายในราน

!ใใใใ เปนรานกาแฟใจกลางเมืองที่มีผูคนพลุกพลาน เปนที่งายตอการนัดคุยงานของกลุมวัยรุน 

อีกทั้งโทนสี และบรรยากาศภายในรานที่ดูเปนไมทั้งหมด  ก็ทำใหดูเหมือนเปนการติดอยูในความเปน

สมัยเกาในโลกสมัยใหม

ภาพที่ 4-8 รานกาแฟ

! 3. อุปกรณประกอบฉาก (Props)

! ! 3.1 วิกผมที่สำหรับแตงคอสเพลย  เปนอุปกรณประกอบฉากที่สำคัญอยางมาก เพราะเปนสิ่งที่

ทำใหตัวละครตองตามหาเปนอยางหนักเพื่อใหไดมา เปนตัวแทนของความเปนตัวเอง และความ

พยายามที่จะทำใหผูอื่นยอมรับ เปนการใสเพื่อบงบอกถึงความเปน โอนิสีกะ ใน GTO ซึ่งเปนชายหนุมที่

เปนครู แตยอมผมสี ตัดผมทรง v cut ที่แสดงออกถึงความเปนตัวของตัวเอง และความมั่นใจ

ภาพ 4-9 วิกผมสำหรับแตงคอสเพลย
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! 3.2 หนังสือการตูน GTO จุดเริ่มตนของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพราะความชอบ และความ

สนุกของการตูนเรื่องนี ้ ทำใหมิ้มเริ่มสนใจที่จะเปนคร ูโดยมิ้มมีความสนใจในตัวเอกของการตูนเรื่องนี้ที่

ชื่อ โอนิสึกะ เคอิจิ ที่เปนนักเลงที่ฝนอยากจะเปนครูที่เขาใจเด็ก และไมตอวาเด็กวาเด็กไมดี แตกลับ

คอยชวยเหลือ และคอยแกปญหาในชีวิตของเด็กๆจนเปนครูที่รักของนักเรียน

ภาพที่ 4-10 หนังสือการตูน GTO

!  ! 3.3 ดินสอเขียนคิ้ว  หนึ่งในตัวแปรที่ทำใหเกิดเรื่องราวทั้งหมด เริ่มจากความสนิท

กันของหวานและมิ้ม ทำใหทั้งคูรูทันกันและกัน โดยหวานก็ใชความรูทันนี้ในการพนันกับมิ้ม เพื่อที่จะให

มิ้มกลาเปนตัวของตัวเองมากขึ้น โดยพนันกับการที่ตัวเองจะไมเขียนคิ้วมาเรียนหนึ่งวัน ทั้งๆที่ตััวเองเปน

คนมีปญหาเรื่องคิ้วบาง จึงทำใหมิ้มตกลง เพื่อหวังจะแกลงเพื่อน จึงเกิดเปนเรื่องราวที่ใหญโตขึ้น

ภาพที่ 4-11 ดินสอเขียนคิ้ว
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! 4. เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe)

! เสื้อผาเครื่องแตงกาย ถือเปนอีกสิ่งหนึ่งที่จำเปนมากสำหรับการใชบอกบุคลิกของตัวละครที่

แตกตางกันออกไป ซึ่งจะใชสีเปนตัวที่บอกถึงบุคลิกของตัวละคร ดังที่จะปรากฎในรายละเอียดตอไปนี้

! 4.4.1 เครื่องแตงกายของมิ้ม  บงบอกถึงความเปนคนสดใส ราเริง โดยจะใหใสเสื้อแขนกุด

กับกางเกงขาสั้น และเมื่อกลับบานจะใสชุดเดิม แตมีเสื้อคลุมและเปลี่ยนเปนเลกกิ้ง เพื่อบอกถึง

บุคลิกภาพที่กลัวพอตำหนิเรื่องการแตงกาย

ภาพที่ 4-12 เครื่องแตงกายของมิ้ม

! 4.4.2  เครื่องแตงกายของพอ บงบอกถึงความเปนระเบียบ มีความแนนอนในชีวิต มีฐานะ

มั่นคง โดยจะเนนการใสเสื้อโปโล และเสื้อเชิ๊ต  ซึ่งจะบอกถึงความมีฐานะ และความมีระเบียบ โดยเสื้อ

โปโลสวนมากของพอจะเปนลายแนวขวาง เพื่อบอกถึงความเปนคนหนักแนน

ภาพ 4-13 เครื่องแตงกายของพอ
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!  B4.3 เครื่องแตงกายคร ูจะเปนชุดที่ดูมีความเปนผูใหญสูง มิดชิด ดูหรูหรา จะเปนเสื้อผาที่ดู

เรียบไดตลอด เพื่อแสดงถึงความเรียบรอย และเปนระเบียบ โดยจะเนนความเปนไทยในตัว  เพื่อใหดูนา

เกรงขาม

ภาพที่ 4-14 เครื่องแตงกายของครู
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การวางแผนการถายทำ (Breakdown)

คิว 1! ! สถานที่ถายทำ : รานคาในแพลทตินั่ม - ดานหนาแพลทตินัม - ถนนเจริญกรุง

ตาราง 4-1! แสดงการวางแผนการถายทำ 1

Time Location Int/

Ext

D/

N

Sc. Cas

t

Description Wardrobe Set/Prop Remark

17.00-18.00

น.

รานคาใน

แพลทติ

นั่ม

Int D 15 มิ้ม มิ้มวิ่งหาวิกผม มิ้มชุดนักศึกษา 5 shot

18.00-19.00 

น.

ดานหนา

แพลทติ

นั่ม

Ext D 12.2, 

12.7

มิ้ม มิ้มเดินถือถุงออกมาจากแพลท

ตินั่ม และเดินไปเรื่อยๆ

มิ้มชุดไปรเวท6 6 shot

19.45-20.15 ถนน

เจริญกรุง

Ext N 15 มิ้ม มิ้มวิ่งหาวิกผมไปเรื่อยๆ จนมา

เจอรานที่ตองการ

มิ้มชุดนักศึกษา 4 shot

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



คิว 2! ! สถานที่ถายทำ : หองรับแขกบานมิ้ม - หองนอนมิ้ม

ตารางที่ 4-2! แสดงการวางแผนการถายทำ 2

Time Location Int/

Ext

D/

N

Sc. Cas

t

Description Wardrobe Set/Prop Remark

07.30-10.00 หองรับแขก Int D 6 มิ้ม, 

พอ

มิ้มเถียงกับพอเรื่องไมอยาก

เปนครู

มิ้มชุดไปรเวท2, 

พอชุดไปรเวท1

หนังสือพิมพ 12 shot

10.30-13.00 หองรับแขก Int D 9 มิ้ม, 

พอ

มิ้มขอพอคอสเพลย มิ้มชุดไปรเวท1(เสื้อคลุม) 

พอชุดไปรเวท2

รีโมท, กรอบรูปแม 27 shot

13.00-14.30 พักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวัน

14.30-18.00 หองนอนมิ้ม Int D 5,8 มิ้ม มิ้มเขามาในหอง เดินไป

ดูGTOที่ชั้น และเก็บเขาที่เดิม

มิ้มชุดไปรเวท1(เสื้อคลุม) ชั้นหนังสือ ใส 

GTOไวดานใน

5 shot14.30-18.00 หองนอนมิ้ม Int D

14 มิ้ม มิ้มหาวิกผมทั่วหอง มิ้มชุดนศ. กระดาษลิสของ 6 shot

14.30-18.00 หองนอนมิ้ม Int D

7, 12 มิ้ม มิ้มนั่งเลนคอม ดูการตูน

ออนไลน แตงหนา

มิ้มชุดไปรเวท2, 5, 6 คอมพิวเตอร 5 shot

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



คิว 3 ! ! สถานที่ถายทำ : หองเรียนมิ้ม - หองน้ำ

ตารางที่ 4-3 ! แสดงการวางแผนการถายทำ 3

Time Location Int/

Ext

D/

N

Sc. Cast Description Wardrobe Set/Prop Remark

07.30-09.00 หองน้ำ Int D 17 มิ้ม มิ้มลบเครื่องสำอางค มิ้มชุดนศ. คลีนซิ่ง สำลี 5 shot

10.00-14.00 หองเรียน Int D 10, 

12.4, 

13

มิ้ม, ครู, หวาน มิ้มนั่งเรียน มิ้มหวาน ชุดนศ.

ครูชุดทำงาน1

ดินสอเขียนคิ้ว 

สมุด ดินสอ

44 shot

14.00-15.00 พักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวัน

15.00-18.00 หองเรียน Int D 16 มิ้ม, ครู, หวาน ครูเห็นมิ้มหัวทอง 

เลยไลมิ้มออกไปนอก

หอง

มิ้มหวาน ชุดนศ.

ครูชุดทำงาน3

39 shot15.00-18.00 หองเรียน Int D

18 มิ้ม, ครู, หวาน มิ้มกลับมาในหอง ครู

เรียกมิ้มมาวา

มิ้มหวาน ชุดนศ.

ครูชุดทำงาน3

11 shot

   ส
ำนกัหอ
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คิว 4! ! สถานที่ถายทำ : สนามกีฬาแหงชาติ - สะพานทางเชื่อมมาบุญครอง - คอฟฟชอป - ทางกลับบาน

ตารางที่ 4-4 ! แสดงการวางแผนการถายทำ 4

Time Location Int/

Ext

D/

N

Sc. Cast Description Wardrobe Set/Prop Remark

07.30-08.30 สะพาน

ทางเชื่อม

Ext D 3 มิ้ม, หวาน, 

เพื่อนๆ

เพื่อนๆเห็นงานคอส

เพลยเลยวิ่งมาดู

มิ้มชุดไปรเวท1

หวานชุดไปรเวท1

เพื่อนชุดนศ.

6 shot

09.00-10.30 สนามกีฬา

แหงชาติ

Ext D 4 มิ้ม, หวาน มิ้มพาหวานไปถายรูป

กับคอสเพลย

มิ้มชุดไปรเวท1

หวานชุดไปรเวท1

งาน cosplay 16 shot

11.00-12.00 Coffee 

shop

Int D 2 มิ้ม, หวาน, 

เพื่อนๆ

มิ้มสรุปงานใหเพื่อนๆ

กอนแยกยายกันออก

ไป

มิ้มชุดไปรเวท1

หวานชุดไปรเวท1

เพื่อนชุดนศ.

8 shot

12.00-13.00 พักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวันพักทานอาหารกลางวัน

16.00-17.00 ทางกลับ

บาน

Ext D 20 มิ้ม, หวาน หวานถามมิ้มเรื่องเปน

ครู

มิ้ม หวาน ชุดนักเรียน กระเปานักเรียน 3 shot

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 5

การผลิตชิ้นงาน

! จากการศึกษาขอมูล ทฤษฎ ี คัดเลือกแนวคิดนำมาเขียนบทภาพยนตร และผานกระบวนการ

กอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) มาแลว จะนำมาสูกระบวนการผลิตภาพยนตรเรื่อง 

Sorry dad, I am me ซึ่งมีรายละเอียดของแตละฉากดังตอไปนี้

ฉากที่ 1 ภายใน / หองนอน / กลางวัน

ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1

! มิ้มนั่งหันหลังกำลังอานหนังสืออยูในหองนอนที่เรียบรอย ภายในไมไดประดับตกแตงอะไร

มาก มีเพียงกรอบรูปตั้งอยูบนโตะเทานั้น หญิงสาวปดหนังสือลงและลุกออกไป ทำใหเห็นกรอบรูปที่

วางไวไดอยางชัดเจนเปนรูปคูคุณพอของมิ้มในชุดรับปริญญา 

! ฉากเปดเรื่องเปนการเลาเหตุการณที่มิ้ม หญิงสาววัย 25 ปผมสั้น แตงชุดดำเรียบรอย ตัว

ละครไดหันหลังใหกลอง ทำใหรูสึกถึงความเก็บตัวของตัวละคร  ไดนำเสนอเรื่องราวโดยผานกรอบรูป 

ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธของมิ้มกับพอของเธอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉากที่ 2 ภายนอก / Coffee shop / กลางวัน

ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2

! มิ้ม หญิงสาวในเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นสั้น กำลังนั่งคุยอยูกับกลุมเพื่อนอีกสี่คน โดยมิ้ม

กำลังสั่งงานกลุมใหเพื่อนๆไปทำ

! ฉากนี้แสดงใหเห็นถึงความเปนผูนำที่ทำใหเพื่อนๆเชื่อถือในตัวมิ้ม ความมีความรับผิดชอบใน

ตัวเอง จึงสามารถเปนหัวหนากลุมที่ดีได มีการใช Close-up shot ทั้งหมดเพื่อแสดงถึงอารมณ และ

ความจริงจังของตัวละครอยางชัดเจน

ฉากที่ 3 ภายนอก / สะพานทางเชื่อม Central World / กลางวัน

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3

! มิ้มและกลุมเพื่อนวิ่งมาดูงานคอสเพลยจากบนสะพาน ทำใหเพื่อนๆแสดงทาทีไมชอบออกมา 

จนมิ้มตองตอวาคอสเพลยดวย โดยมีหวานยืนมองอยูขาง!

! ฉากนี้แสดงใหเห็นถึงคานิยมของคนในสังคม ที่เพื่อนของมิ้มไมมีใครชอบการแตงคอสเพลย

เลย อีกทั้งยังมองเรื่องคอสเพลยเปนเรื่องที่ไมดีอีกดวย ทำใหมิ้มตองทำตัวตามเพื่อนไปกอน โดยการ

ใชขนาดภาพ Long shot เพื่อใหคนดูคิดวาเปนเรื่องไกลตัว
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ฉากที่ 4 ภายนอก / ลานCentral World / กลางวัน

ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 4

! มิ้มถายรูปคูกับตัวละครในงานคอสเพลย ทาทางดีใจ กอนจะวิ่งมาคุยกับหวาน และตกปาก

รับคำเรื่องการคอสเพลยของตัวเองไป

! แสดงใหเห็นถึงความชอบของมิ้มที่มีตอคอสเพลย และความสนิทสนมของมิ้มและหวาน ที่

รูจักกันมานาน จนรูจุดออนของกันและกัน และนำมาแซวกันอยางสนุกปาก โดยฉากนี้จะมีสีสันสดใส 

ทั้งตัวมิ้ม หวาน และพื้นหลัง เพื่อแสดงออกถึงความเปนอิสระทางความคิดของคนคอสเพลย

ฉากที่ 5 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 5

! มิ้มเดินไปหยิบหนังสือที่ชั้น ที่มีหนังสือบังหนังสือการตูนเอาไวอยู มิ้มมองมันกอนคิดถึงเรื่อง

ในอดีต

! แสดงใหเห็นถึงวา การตูนเปนสิ่งตองหามสำหรับมิ้ม ทำใหมิ้มตองซอนเอาไวอีกชั้นหนึ่งเพื่อ

ไมใหพอเขามาเห็น และอีกหนึ่งนัยยะคือการที่มิ้มตองปดบังตัวเองจากพอ วาแทจริงแลวมิ้มชอบอาน

การตูน จึงทำใหภาพในเฟรมมีกรอบ บังความเปนมิ้มอยู
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ฉากที่ 6 ภายใน / หองรับแขก / กลางวัน (flashback)

ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 6

! มิ้มกำลังเถียงกับพอเรื่องเปนครู โดยพอพยายามจะใหมิ้มเปนครูแตมิ้มไมยอม

! ฉากนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของพอและมิ้ม ที่ชอบถกเถียงกัน โดยพอจะคิดวามิ้มเปน

เด็กที่เอาแตใจมาตั้งแตเด็ก ทำใหพอหนักใจ ทั้งนี ้พอก็ยังไมเปดใจรับฟงความคิดของมิ้มเชนกัน ทำให

ทั้งคูดูไมคอยลงรอยกัน ซึ่งไดแสดงออกโดยภาพสีโทนรอน ทั้งสีเสื้อมิ้ม สีเบาะ และสีของเฟอรนิเจอร

7.ภายใน/หองนอน/กลางคืน (flashback)

ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 7

! มิ้มกำลังอานการตูนออนไลนอยูในคอมพิวเตอร โดย search คำวา “การตูน ครู” ทำใหมิ้ม

ไดอานการตูนเรื่อง GTO จนมิ้มชอบและตกลงอยากเปนครู

! ดวยนิสัยของเด็กที่ยังไมมีความแนนอนในชีวิต เมื่อชอบอะไรก็จะอยากเปนแบบนั้น ทำใหมิ้ม

ตกลงปลงใจที ่จะเปนครูทันที เพียงเพราะคิดแควาอยากเปนเหมือนในการตูน โดยหนาจอ

คอมพิวเตอรที่บังหนามิ้มอยูนั้น สื่อถึงความชอบที่ไมสามารถแสดงออกไดทั้งหมดของตัวมิ้ม
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ฉากที่ 8 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 8

! มิ้มเปดการตูนจบก็คิดถึงเรื่องคอสเพลย จึงเก็บการตูนวางเขาที่ชั้นกอนเดินออกนอกหอง

! แสดงถึงความมุงมั่นที่จะไปเปดใจคุยกับพอลังเลในการที่จะออกไปเปดใจคุยกับพอ  โดยมิ้มก็

ยังเก็บการตูนเขาที่เดิม แตก็เดินออกไปดวยสีหนาที่มุงมั่น

ฉากที่ 9 ภายใน / หองรับแขก / หัวค่ำ

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 9

! มิ้มขอพอคอสเพลย ซึ่งทำใหพอของมิ้มปฎิเสธทันท ีแตมิ้มก็ยังไมลดละความพยายาม จึงอาง

ถึงแมที่เสียไปแลว ทำใหพอลองพิจารณาดูใหม กอนที่มิ้มจะเอยปากพนันกับพอเรื่องคอสเพลยไป 

ทำใหพอยอมตกลง

! ฉากนี้บอกถึงความเปนเด็กในตัวมิ้มที่ชอบพูดไมคิด  โดยเรื่องที่พูดก็ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องที่

ทำ แตก็ยังพนันกับพอออกไป ทั้งที่ตัวเองยังไมไดรูจักคอสเพลยด ีรวมถึงการที่เอาเรื่องแมมาอาง 

ทำใหพอยอม ทำใหเห็นวาพอยังรักแมมาก จึงเขมงวดกับมิ้ม จนบางครั้งเกือบลืมความรูสึกมิ้มไป
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ฉากที่ 10 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 10

! มิ้มนั่งคุยกับหวาน หยอกลอกันถึงเรื่องเขียนคิ้ว กอนที่อาจารยจะเขามา ทำใหนักเรียนใน

หองนั่งเรียบรอยกันทุกคน เมื่ออาจารยเขามาพูดถึงความดีงามของมิ้ม ทำใหมิ้มยิ้มดีใจ กอนจะนั่งลง

แลววาดรูปลงในสมุดโนตของตัวเอง

! บอกถึงบุคลิกความดุ และมีระเบียบของอาจารย ที่ทำใหนักศึกษาทุกคนทำตาม รวมถึงความ

เปนระเบียบและความอยูในกรอบของนักศึกษาในหองเรียน ที่อาจารยสั่งใหทำอะไร ทุกคนก็จะทำ

ตาม และมิ้ม  ซึ่งเปนคนที่อาจารยเชื่อใจ เพราะเปนเด็กเรียนด ีโดยแสดงออกผานการใชเฟรมที่กวาง 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศ และความมีระเบียบ

ฉากที่11 ภายใน / หองนอน / กลางคืน

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 11

! มิ้มกำลังนั่งเลนคอมพิวเตอร เพื่อหาซื้ออุปกรณคอสเพลย

! ความตั้งใจจริงของมิ้มถูกฉายออกมาทางสีหนาและแววตา ในการตั้งใจที่จะคอสเพลยอยาง

จริงจัง โดยมีการใชสีโทนฟา เพื่อใหเห็นถึงความสุข และความสบายใจของมิ้ม
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ฉากที่ 12 คัทยอยแสดงเรื่องราวของมิ้มตอนไปซื้อของ

ภาพที่ 5 - 12 ฉากที่ 12

! Montage แสดงเรื่องราวตอนมิ้มออกไปซื้อของเพื่อมาคอสเพลย ทั้งไปเรียน เดินซื้อของ 

และฝกแตงหนา

! แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและความสุขในการไดทำสิ่งตางๆของมิ้ม โดยมิ้มจะมีสีหนายิ้ม

แยมตลอดเวลา ยกเวนชวงเวลาไปเรียน โดยจะเนนการตัดตอที่เร็ว เพื่อใหความรูสึกสนุกเหมือนกับ

สภาพจิตใจของมิ้ม แตตัดกับชวงเวลาที่ไปเรียน การตัดตอก็จะชาลง เพื่อสื่อถึงความไมตั้งใจของมิ้ม

ฉากที่ 13 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

ภาพที่ 5-13 ฉากที่ 13

! มิ้มไปเรียน เพื่อพบวาอาจารยนัดสอบในวันเสารที่จะถึงนี้ ซึ่งตรงกับวันคอสเพลยของมิ้ม 

ทำใหมิ้มตกใจอยางมาก แตก็ทำอะไรไมได

! Conflic ที่ทำใหตัวละครตองเลือก ระหวางชีวิตที่เปนครูจริงๆ กับการเปนครูในแบบที่ตัวเอง

ตองการ โดยจะมีการใช Close-up shot เพื่อเนนสีหนา และอารมณของตัวละครเปนหลัก
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ฉากที่ 14 ภายใน / หองนอนมิ้ม / เย็น

ภาพที่ 5-14 ฉากที่ 14

! มิ้มกลับมาในหอง กอนจะเช็คของที่ตองใชไนงานคอสเพลยทั้งหมด มิ้มพบวาวิกผมที่สั่งไปยัง

ไมมา ทำใหมิ้มรีบวิ่งออกไปนอกบานเพื่อหาซื้อใหม

! แสดงถึงความเปนเด็กที่ไมเรียบรอยของมิ้มอยู ที่ยังทำอะไรไมไดดีซักอยาง ความไมเรียบรอย

ที่ไมรูจักตามวิกผมตั้งนานแลว จนทำใหเกิดเปนปญหา เลือกใชเทคนิคการรวมสองภาพในหนึ่งเฟรม 

ทำใหเห็นทาทางกระวนกระวายของมิ้มไดในเวลาอันสั้น เพื่อไมใหขัดกับอารมณ

ฉากที่ 15 คัทยอยแสดงเรื่องราวการหาวิกผมของมิ้ม

ภาพที่ 5-15 ฉากที่ 15

! มิ้มวิ่งไปหาวิกผมหลายที ่ตั้งแตแพลทตินั่ม ประตูน้ำ จนถึงเจริญกรุง แตก็ยังไมไดวิกผมแบบ

ที่มิ้มตองการ จนมิ้มไปเจอรานวิกผมรานสุดทาย มิ้มจึงตองตกลงเอาไป! !
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! แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการอยากคอสเพลยของมิ้มยังมีอยู เนื่องจากคำสัญญาที่ใหไว

กับพอ ทำใหมิ้มตองพยายามหาวิกผมใหได ซึ่งสุดทายวิกผมที่มิ้มไดก็ไมถูกใจมิ้ม เหมือนกับชีวิตจริง 

บางครั้งทางที่เราเลือกก็เปนทางที่เราไมถูกใจ แตเราก็จำเปนตองเลือกมัน นำเสนอผานการตัดตอและ

การใชดนตรีประกอบ ซึ่งจะใชดนตรีใหดูตื่นเตนแบบเศราๆ ตลอดจนตัดตอใหเห็นถึงความเรงรีบ

ฉากที่ 16 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

ภาพที่ 5-16 ฉากที่ 16

! มิ้มเดินเขาไปในหองเรียนทามกลางความตกใจของเพื่อนๆในคณะ ดวยวิกผมและการแตง

หนาที่เปลี่ยนไป ทำใหมีคนมองมิ้มเต็มไปหมด แมแตหวานก็ยังตกใจที่มิ้มกลาแตงแบบนี้มาในวันสอบ 

เมื่อครูสมศรีเห็น จึงโกรธมากและไลมิ้มออกไปนอกหองเพื่อไปแกไขในสิ่งที่มิ้มไดทำลงไป

! บอกถึงการไมเปนที่ยอมรับของตัวตนของมิ้มในสังคม ที่ความจริงมิ้มไมไดทำใหใครเดือดรอน 

และไมทำผิดกฎของมหาวิทยาลัย แตอาจารยก็ยังไมยอม เนื่องจากความสุภาพ และความเหมาะสม

เปนสิ่งที่อาจารยยึดถือ ซึ่งอาจารยไมยอมรับ และไมอนุญาตใหมิ้มเขาสอบหากไมไปแกไขใหดีขึ้น โดย

จะใช Medium shot และ Close up shot เปนหลักเพื่อแสดงใหเห็นถึงอารมณของตัวละคร  อีกทั้ง

ยังเปนการทำใหคนดูรูสึกกดดันอีกดวย

ฉากที่ 17 ภายใน / หองน้ำ / กลางวัน

ภาพที่ 5-17 ฉากที่ 17
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! มิ้มเขามาในหองน้ำ กอนจะใชคลีนซิ่งลบเครื่องสำอางคออกใหหมด ดวยความเสียใจ

! ฉากนี้แสดงใหเห็นถึงความไมเขาใจในเหตุผลของอาจารย โดยแสดงออกผานสีหนาของมิ้ม ที่

จะดูกาวราวขึ้นมา ทั้งที่มิ้มพยายามอธิบายถึงเหตุผลของตัวเองแลว แตอาจารยก็ยังไมยอมรับ บงบอก

ถึงชีวิตจริงที่ไมไดสวยหรูเหมือนที่เราคิดไวเสมอ มีการใชเสียงบทกลอนทำนองเสนาะในการนำเสนอ

ผานฉากนี้ เพื่อแสดงความเสียดสีออกมาผานบทกลอน

ฉากที่ 18 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน

ภาพที่ 5-18 ฉากที่ 18

! มิ้มกลับเขามาในหองและนั่งรอเพื่อนๆพรีเซนตงานทีละคนจนหมด เมื่อเสร็จแลวอาจารย

กลับเรียกมิ้มมาคุยตอเพื่อสั่งสอน

! ฉากนี้บงบอกถึงความเปนครู ที่ตองอบรมสั่งสอนศิษยใหเดินไปในทางที่ถูกตอง โดยไมสนวา

จะมีความถูกตองแบบอื่นหรือไม แตก็จำเปนตองสอนในสิ่งที่ตัวเองไดถูกสอนมา ทำใหบางครั้งครูกลับ

กลายเปนผูที่ไมนาเชื่อถือสำหรับบางคนไป โดยใช Long  shot เพื่อใหเห็นบรรยากาศโดยรวมของหอง 

และทำใหเห็นวาตัวละครไดปดใจและอยูหางไกลออกไป

ฉากที่ 19 ภายใน / งานประกวดคอสเพลย / กลางวัน

ภาพที่ 5-19 ฉากที่ 19
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! มิ้มพยายามวิ่งไปในงานประกวดคอสเพลยใหทัน โดยเมื่อไปถึงมิ้มพบวาจุดลงทะเบียนไดปด

รับไปแลว โดยมีหวานยืนอยูขางๆเพื่อปลอบใจ เพราะหวานพยายามลงทะเบียนใหแตไมทัน ทำใหมิ้ม

ไดแตยืนดูการประกวดคอสเพลยอยูหนาเวที

! ฉากนี้แสดงถึงความเปนจริงที่เราตองยอมรับที่เกิดจากความผิดพลาดหรือทางเลือกของตัว

เราเอง ความพยายามที่บางครั้งก็ไมไดนำไปสูความสำเร็จเสมอไป ขึ้นอยูกับเวลา และโอกาสเชน

เดียวกัน แสดงออกผานทางดนตรีและการตัดตอภาพเปนหลัก โดยใชดนตรีที่แสดงถึงความเรงรีบ 

และเงียบไปในทายที่สุด

ฉากที่ 20 ภายนอก / ทางเดินกลับบาน / เย็น (flashback)

ภาพที่ 5-20 ฉากที่ 20

! มิ้มเดินกลับบานกับหวานตอนสมัยมัธยม พูดถึงเรื่องการเรียนครูที่มิ้มไดเลือกไปวาดีจริงหรือ

เปลา แตมิ้มก็ยังยืนยันวาเรียนได

! ฉากนี้บงบอกวา เมื่อเราอยูกับความผิดหวัง อดีตที่ทำใหเราผิดหวังจะยอนกลับมา มิ้มกลับไป

คิดถึงคำพูดของตัวเองวามิ้มเรียนครูเพราะเรียนได แตไมรูวาชอบไหม เหมือนกับวัยรุนปจจุบัน ที่ไมรู

วาตัวเองชอบหรือไมชอบอะไร  และเลือกในสิ่งที่คนรอบขางอยากใหเลือก มากกวาเลือกเพราะวาเปน

ความชอบที่แทจริงของตัวเอง ใชภาพ Extreme Long Shot รวมกลับใหกลองเคลื่อนไหวแบบ 

Handheld เพื่อแสดงออกถึงอารมณของมิ้มในความไมมั่นใจในอนาคตของตัวเอง
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ฉากที่ 21 ภายใน / หนาหองนอนมิ้ม / เย็น

ภาพที่ 5-21 ฉากที่ 21

! พอมาเรียกมิ้มไปกินขาว แตมิ้มไมตอบ เก็บตัวอยูในหอง

! แสดงถึงความราเริงที่หายไป ทำใหพอรูสึกถึงความผิดปกตินั้น สายสัมพันธพอลูกที่เหลือกัน

เพียงสองคน ทำใหพอเปนหวงลูกสาว จนลดทิฐิของตัวเองลงไป โดยดนตรีจะชาและนิ่ง เพื่อแสดงถึง

จิตใจภายในของตัวละคร

ฉากที่ 22 ภายใน / หองนอนมิ้ม / กลางวัน

ภาพที่ 5-22 ฉากที่ 22

! พอมาเคาะหองมิ้มกอนเอาขาวมาใหมิ้มทาน เมื่อมิ้มรับไปพอจึงสงใบประกวดคอสเพลยครั้ง

ใหมให ทำใหมิ้มดีใจมาก เขาไปกอดพอ

! แสดงใหเห็นถึงการลดทิฐิลงของพอ ความสุขจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง ทุกปญหามีทางออกเสมอ 

เพียงแคเปดใจ รับฟงปญหา และความคิดของอีกฝาย ก็จะทำใหเราสามารถอยูรวมกันได โดยใชแสงสี

สมแสดงใหเห็นถึงความอบอุนของครอบครัว  และดนตรีประกอบที่ชวยสงเสริมในชวงของการปรับ

ความเขาใจของพอลูก
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ฉากที่ 23 ภายใน / หองนอน / กลางวัน

ภาพที่ 5-23 ฉากที่ 23

! มิ้มในวัย 25 ปกำลังแตงหนา กอนเดินออกประตูไป เห็นเพียงกรอบรูปขางประตูที่เปนรูปพอ

และมิ้มในชุดคอสเพลย GTO

! แสดงใหเห็นถึงเขาใจกันของมิ้มและพอ ทำใหตัวตนของมิ้มเปนที่ยอมรับ มิ้มจึงสามารถเปน

ตัวของตัวเองไดมากขึ้น โดยยังอยูในกรอบของความเปนครูที่พอกำหนดไวเชนเดิม แตก็ทำใหมิ้มมี

ความสุขที่พอเขาใจ แสดงออกโดยการใชกรอบรูปคอสเพลยของมิ้มและพอในตอนจบ ที่ทั้งคูสามารถ

คุยกันและปรับความเขาใจกันได โดยที่พอก็สามารถยอมรับตัวตนของมิ้มไดแลวเชนกัน
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บทที่ 6

สรุป และขอเสนอแนะ

! การศึกษาและคนความขอมูลเพื่อการสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตลักษณ

และการยอมรับ เรื่อง “Sorry dad, I am me” มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความ

เปนอัตลักษณ และความตองการเปนที่ยอมรับ โดยผูจัดทำไดทำการเก็บขอมูลจากทฤษฎี 

บทความ และแหลงขอมูลอางอิงตางๆ มาพัฒนาเปนบทภาพยนตร และปฎิบัติตามขั้นตอนการ

ผลิตภาพยนตรสั้น ซึ่งแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ  ขึ้นตอนการถายทำภาพยนตร (Pre-

Production) ขั้นตอนการถายทำภาพยนตร (Production) และขั้นตอนหลังการถายทำภาพยนตร 

(Post-Production) ซึ่งการทำงานตามขั้นตอนขางตนทำใหผูจัดทำไดเรียนรูวิธีการสรางภาพยนตร

โดยละเอียด ตั้งแตการคัดเลือกแนวคิดและคนควาขอมูลอางอิงมาพัฒนาสูบทภาพยนตร การ

วางแผนงานกอนการถายทำ การถายทำและการบริหารเวลาในกองถาย ไปจนถึงการตัดตอ

ภาพยนตรที่ตองอาศัยความละเอียดทั้งดานภาพและเสียง เพื่อความสมบูรณของภาพยนตร ตาม

จุดประสงคที่ผูจัดทำไดวางไวและเปนที่นาพอใจ

สรุปผลการศึกษา

! ในการสรุปผลการศึกษาครั้งนี ้สามารถสรุปเปนประเด็นสำคัญที่คนพบจากการดำเนินการ

ตามแตละขั้นตอน ดังนี้

! 1. ขั้นตอนกอนการถายทำภาพยนตร (Pre-Production)

!  .ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ตองใชระยะเวลาในการดำเนินงานยาวนานที่สุด..เริ่มตั้งแตการ

พยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่นาสนใจ ไปสูการคนควาขอมูลในการอางอิง ..เพื่อสรางบท

ภาพยนตรที่สมบูรณ..ซึ่งผูจัดทำไดมีการเรียบเรียงบทภาพยนตรใหมอยูหลายครั้ง..กอนที่จะสรุป

ออกมาเปนบทภาพยนตรที่ถูกสรางจริง..ขึ้นตอนนี้ยังมีการสรรหาสถานที่ในการถายทำ..และคัด

เลือกนักแสดงใหเหมาะสมตรงตามเนื้อเรื่อง ซึ่งตองใชทั้งเวลาและงบประมาณสวนหนึ่งในขึ้นตอน

นี ้อีกทั้งยังตองจัดเตรียมงานกอนการถาย ..ซึ่งเปนการละเอียดของกำหนดการถายทำ..การขอ   

อนุญาติใชอุปรณ..และสถานที่..การจัดตารางการทำงานของทีมงานและนักแสดง รวมไปถึงเครื่อง

แตงกายนักแสดงและอุปกรณประกอบฉากที่ตองมีการกำหนด และออกแบบตามความเหมาะสม
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! 2. ขั้นตอนการถายทำภาพยนตร (Production)

!     ความตรงตอเวลา เปนปจจัยหลักของการดำเนินงานในขึ้นนี้ เพราะเปนการทำงานรวม

กับคนจำนวนมาก ทั้งทีมงานและนักแสดง อีกทั้งยังมีเรื่องของสถานที่ที่เขาไปใชในการถายทำ ที่

ตองมีกำหนดการเวลาอยางเครงครัด  การเตรียมงานที่ดีในชวงกอนการถยทำ จะชวยใหการทำงาน

ในขั้นตอนนี้เปนไปไดดวยดี

! 3. ขึ้นตอนหลังการถายทำ (Post-Production)

!  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ตองการความชำนาญของผูดำเนินการในขั้นนี้เปนอยางมาก  

เพราะจะเปนเรื่องของการตัดตอภาพยนตร ที่ตองอาศัยความคลองแคลวและความละเอียดของผู

ตัดตอในการตัดตอทั้งดานภาพและดานเสียง อีกทั้งภาพยนตรสั้นเรื่อง Sorry dad, I am me ยัง

เปนภาพยนตรที่อาศัยจังหวะในการตัดตอสูงในการเลาเรื่อง การไดทีมงานที่ชำนาญดานนี้เปน

พิเศษจึงชวยใหไดผลงานเปนที่พอใจ

ขอจำกัดและปญหา

! ขอจำกัดและปญหาาที่เกิดขึ้นในการทำงาน สามารถสรุปไดเปนขอๆ ดังตอไปนี้

! 1. ปญหานักแสดงตื่นเตน

!    เนื่องจากใชพอของตัวเองมาเปนนักแสดง พอซึ่งไมเคยมีผลงานการแสดงมากอน ทำให

บางครั้งพอเกร็งจนเลนไดไมได ซึ่งตองใชเวลาในการพูดคุยกับพออยูสักพัก กอนที่พอจะเลิกตื่นเตน 

โดยบางครั้งอาจใหทีมงานเลนใหดูกอน หรือใหพอไปพักกอน ขึ้นอยูกับสถานการณและเวลา

! 2. ปญหาเรื่องเวลาในการใชสถานที่

! เนื่องจากไดใชสถานที่ในมหาวิทยาลัยถายทำ ทำใหมีการกำหนดการใชหองไดถึงเวลา 

18.00 น. ซึ่งในวันนั้นจะตองรวยการถายซีนหองเรียนใหไดหมดครบทุกซีน จึงตองเรงการแสดงให

ไดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งถือวาเปนเรื่องยากสำหรับผูจัดทำที่เปนเพียงมือสมัครเลนของการจัดทำ

ภาพยนตร ซึ่งผลสุดทายก็สามารถผานไปไดดวยดีดวยความชวยเหลือของทีมงาน และนักแสดงที่

ตั้งใจเลน

74

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



! 3. ปญหาเรื่องการขอสถานที่

! จากที่เคยไปถายทำที่สนามกีฬาแหงชาติได โดยไมมีเจาหนาที่มาตักเตือนหรือสอบถาม 

ทำใหผูจัดทำเขาไปถายทำเลย รวมถึงมีการเซตสถานที่ถายทำไปพอสมควร ทำใหมีเจาหนาที่เขา

มาสอบถามเกี่ยวกับบทภาพยนตร และการขอสถานที่ถายทำ รวมถึงอุปกรณประกอบฉากตางๆที่

เขียนเปนภาษาญี่ปุนสีแดง ทำใหเจาหนาที่กลัววาจะมีเรื่องของการเมืองเขามาเกี่ยวของ จึงเรียกไป

ตักเตือน แตก็สามารถถายทำตอไดจนเสร็จสมบูรณ

! 4. ปญหาเรื่องการสรางฉากไมสมจริง

! จากการถายทำที่ตองสรางฉากงานคอสเพลยขึ้นมา ผูจัดทำไดถายทำไปแลว แตดูมีความ

ไมสมจริงและไมนาเชื่อถืออยูมาก ทำใหตองมีการถายทำใหมอีกครั้ง โดยตองศึกษาและพูดคุยกับ 

Art Director อยางหนัก เพื่อใหไดงานที่ดี

! 5. ปญหานักแสดงสมทบเลนเกินบท

! เปนอีกปญหาที่ใหญพอสมควร  เนื่องจากบางครั้งไดนักแสดงสมทบเปนเพื่อนที่เหนื่อยลา

จากการทำจุลนิพนธมา ทำใหเพื่อนตองการที่จะสนุกสนาน จนแสดงใหญเกินความตองการของผู

กำกับ ซึ่งทำใหตองมีการขอรองกันหลายตอหลายครั้ง เพราะบางครั้งนักแสดงสมทบดึงดูดความ

สนใจมากกวาตัวละครหลักจริงๆ

ขอเสนอแนะ

! 1..ผลงานภาพยนตรสั้นเรื่อง “Sorry dad, I am me” เปนเพียงการพยายามสะทอนให

เห็นถึงความเปนอัตลักษณ และการอยากเปนที่ยอมรับของคนในสังคม เพื่อนำไปสูการปรับปรุง 

และเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดีขึ้น

! 2..การผลิตภาพยนตรนั้นเปนงานที่ตองอาศัยการวางแผนที่ดี และการรวมมือจากคน

จำนวนมาก เนื่องจากภาพยนตรเปนงานที่ไมสามารถสรางขึ้นไดดวยคนๆเดียว

! 3.. ึหากผูจัดทำไดมีโอกาสในการสรางภาพยนตรอีกครั้ง ประสบการณจากการสราง

ภาพยนตรเรื่องนี้จะทำไปสูการทำงานอยางเขาใจมากขึ้นอยางแนนอน

! 4.. ึจากปญหาเรื่องการสรางฉากที่ไมสมจริง ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบฉาก อยาง

ละเอียดและตรวจเช็คจากภาพถาย เพื่อที่จะไดไมเสียเวลาในการถายทำใหม
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