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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ภาพยนตรสั ้นเรื ่อง อาการรายรุมเรารัก เปนภาพยนตรแนวโรแมนติกคอมเมดี้ 
(Romantic Comedy) ที่เนนสรางเสียงหัวเราะและความซาบซึ้งกับเรื่องราวของ อิมและท็อด คูรักที่
คบกนัมาเปนระยะเวลานานพอสมควร แตแลวความรักของทั้งคูก็ถึงจุดแตกหักเมื่อ พี่เชน มือที่สาม  
มีสวนเขามาพัวพันกับความรักของทั้งคู ทําใหความสัมพันธของอิมและท็อดกําลังเดินหนาเขาสูจุดจบ 
โดยในภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีมีการดําเนินเรื่องผานตัวละครหลักฝายหญิงคือ อิม ที่ซึ่งมีความปราถนา  
จะหาชายหนุมที่สามารถเลี้ยงดูตนไดในอนาคตมาครอบครอง ถึงแมภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีจะถูกสราง
ข้ึนดวยเน้ือหาที่ไมใชเรื่องแปลกใหมแตอยางใด แตกลับเปนเรื่องใกลตัวใครหลายๆคน รวมถึงเขาใกล
สังคมไทยในยุคปจจุบันอีกดวย 

เนื ่องจากในยุคปจจุบันพฤติกรรมการเลือกคู ของคนหนุมสาวไดเปลี ่ยนแปลงไป       
โดยผูหญิงเขามามีบทบาทและมีอิสระในเรื่องการเลือกคูรวมถึงการหยารางไดดวยตัวเองมากข้ึน  
เพียงเทานี้อาจจะไมนาสนใจสําหรับภาพยนตรสั้นเรื่องนี้ ทางผูจัดทําจึงไดนําเรื่องของการนอกใจ   
เขามาเปนประเด็นหลักและสรางสีสันใหกับเรื่อง เพราะเล็งเห็นวาในความเปนจริงของสังคมในยุคนี้
ความรักมักเกิดขึ้นงายและจบลงงายเชนกัน ทั้งนี้จึงไดสรางสรรคเนื้อเรื่อง พฤติกรรมของตัวละคร 
รวมไปถึงบทสนทนา ในบางชวงใหใกลเคียงกับความเปนจริง เพื่อดึงความรู สึกของผู ชมใหเขาถึง
ภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี และสุดทายนี้ทางผูจัดทําไดคาดหวังวาภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรุมเรารัก 
จะสามารถถายทอดความราย รมุเราเขาถึงในทกุๆอณูของความรกัไดอีกดวย 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสะทอนพฤติกรรมดานความรักของทั้งผูหญิงและผูชายในสังคมไทยที่เปลี่ยนไป

ในยุคปจจุบัน 
2. เพื่อทดลองผลิตภาพยนตรแนวโรแมนติกคอมเมด้ี ที่มีตอนจบแบบไมสมหวัง 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

เปนจลุนิพนธแนวสรรคสรางภาพยนตรสัน้โดยเริม่จากการวางแนวความคิด (Concept) 
ของภาพยนตรเรื ่องนี้ รวมทั ้งหาคําสําคัญ (Keyword) ใหกับเรื ่อง แลวนําขอมูลที ่ไดมาตอยอด      
แตกประเด็น รวมทั้งคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากภาพยนตรแนวเดียวกัน จากน้ันทดลองวางโครงเรื่อง 
(Plot) คราวๆ ในขณะเดียวกันก็ไดศึกษาการออกแบบการถาย (Design Shot) จากภาพยนตร  
หลายๆเรือ่ง เพือ่นํามาปรบัใชในงานตามความเหมาะสม 
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ขัน้ตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 
2. รวบรวมทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของ 

2.1 ศึกษาและรวบรวมภาพยนตรแนวโรแมนติกคอมเมด้ี 
2.2 รวบรวมขอมูลปจจัยสําคัญที ่ทําใหเกิดการหยารางจากการสอบถามความ

คิดเห็นและขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
3. การศึกษาและตีความขอมลู 

3.1 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและหาทิศทางของภาพยนตรที่ชอบ 
3.2 ศึกษาภาพยนตรที่นํามาใชอางอิง (Reference) รวมถึงอารมณและบรรยากาศ 

(Mood And Tone) ที่ตองการนํามาใชในงาน 
4. ข้ันตอนการพฒันาบท (Development) 

 4.1 คิดแกนเรื่อง โครงเรื่อง จากแนวความคิด 
 4.2 กาํหนดตัวละคร 
 4.3 เขียนบทภาพยนตร 
      4.3.1 เรื่องยอ (Synopsis) 
      4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
      4.3.3 บทภาพยนตร (Screenplay) 

5. ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production) 
5.1 บทถายทาํ (Shooting Script) 
5.2 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
5.3 จดัหาสถานทีถ่ายทาํ (Location) 
5.4 จัดหาเครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบฉาก (Costume And Prop) 

6. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
7. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

 7.1 การตัดตอภาพและเสยีง 
 7.2 ดนตรีและเสียงประกอบ 
 7.3 เทคนิคพเิศษ 
 7.4 การตัดตอภาพยนตรฉบบัสมบรูณ 

8. สรุปผลและจัดทํารูปเลม 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที ่1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

  ที่มาและแนวคิด           

  ศึกษา ตีความ และรวบรวมขอมลู           

  คิดแกนเรื่อง โครงเรื่อง กําหนดตัวละคร           

  โครงเรื่องขยาย           

  จดัหาสถานที ่           

  บทภาพยนตร บทถายทํา           

  จดัหานักแสดง           

  จัดหาอุปกรณประกอบฉากและเสือ้ผา           

  ข้ันตอนการถายทํา           

  ข้ันตอนหลังการถายทํา           

  ตัดตอข้ันสุดทาย           

  จัดทํารูปเลม           

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถสะทอนมุมมองความรักของชายหญงิในสงัคมไทยยุคปจจบุันได                                   
2. สามารถผลิตภาพยนตรแนวโรแมนติกคอมเมด้ีได 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การแตงงานและครอบครัวนับเปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีบทบาทหนาที่ อันเปน

พันธกิจ หลักอยู 4 ประการเพื่อใหสังคมดํารงอยูไดคือ การสืบพันธุ การใหกําเนิดเพื่อผลิตสมาชิกใหม 
การผลิตทางเศรษฐกิจและการบริโภค และใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกใหรูระเบียบทางสังคมเพื่อ
การสบืทอดทางสงัคม และวัฒนธรรม ในเชิงประชากรศาสตร การแตงงานและครอบครัวนับวาเปน
ตัวกําหนดสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มากนอยตางกันในกระบวนการทางประชากร ซึ่งรวมถึง
ประเด็น เวลาที่เหมาะสมในการสรางครอบครัว  

ปจจุบัน ประเทศไทยแมวาการอยูกอนแตงของหนุมสาวในลักษณะน้ียังไมเปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไป แตมีหลักฐานจากขอมูลหลายแหลงวามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และมีการปฏิบัติกันโดย
เปดเผยมากขึ้นกวาในอดีต ผลจากการสํารวจโครงการศึกษาภาวะสมรส และทัศนคติตอการสมรส
ของสตรีไทยในสังคมยุคใหมที ่สัมภาษณสตรี ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน            
ทกุสถานภาพสมรส จาํนวน 4,305 คนใน 12 จังหวัด พบวา มีผูตอบจํานวน 320 คน (รอยละ 7.4) 
ตอบวา “เปนโสด แตอยูกินกับคนรัก” (อยูกอนแตง) ซึ่งในทายที่สุดอาจจะแตงงานกันหรือเลิกรา   
กนัไป แลวแตสถานการณ1 

 

แนวคิดเร่ืองการเลือกคูครองของสตรีชัน้กลางวัยทํางาน2 

ในสงัคมปจจุบัน ทามกลางสถานการณที่เปลี่ยนผานการดํารงอยูของหนวยทางสังคม  
อยาง“ครอบครัว” และวิถีชีวิตของผู คนในปจจุบันนั้นเชื่อมโยงปรากฏการณทางสังคม เชน         
การเปลี่ยนแปลงคานิยม ทัศนคติ พฤติกรรมตอการมคีูครองในสังคมไทย ที่ผันตามสังคมยุคใหม อาทิ 
พฤติกรรมการเลือกคูครองในสังคมเมืองหลวงหรือเมืองใหญ ที่ผูคนมักมีแนวโนมที่จะแตงงานชาลง   
มีการชะลอการแตงงานมากขึ้น (Delayed Marriage) ตลอดจนการครองตนเปนโสด (Permanent  
Celibacy) ที่นับวันย่ิงมีอัตราเพิ่มมากข้ึนกวาการอยูกนิดวยกนั (Unmarried Cohabitation) 

 
 
 
 

 

 

1 ภัสสร ลมิานนท. การแตงงานและครอบครวัภายใตบรบิทประชาคมอาเซยีน: การ
ศึกษาวิจัยในมิติใหม. [ออนไลน]. เขาถึงเมือ่3มนีาคม2557.เขาถึงไดจาก 
http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/index.php/component/docman/doc_download/4
2-?Itemid= 
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การเลือกคูครองแมจะเปนจุดเริ่มแรกของการมีครอบครัว แตจุดประที่ร อยเรียง      
เช่ือมตอดังเสนรูปแบบของการแตงงาน ครอบครัว จนรวมไปถึงโครงสรางทางสังคมลวนโยงใย   
เช่ือมตอสะทอนถึงความเช่ือ ทศันคติของคนในปจจุบัน สิ่งเหลานี้แสดงถึงพฤติกรรมของวิถีคนเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปจจุบันเมื่อการเลือกคูครอง คือ การแสวงหาคูจัดเปนพฤติกรรมตาม
บรรทดัฐานของคนในสงัคมน้ันๆ ในสงัคมไทยไมมีธรรมเนียมประเพณีกําหนดไวเปนกฎเกณฑตายตัว         
แตอยางใดวาใครจะตองแตงงานกับใคร ไมเหมือนในสังคมบางสังคมทีธ่รรมเนียมประเพณีกําหนด
เรื่องคูครองที่พึงประสงคหรือคูครองที่ตนมีสิทธิแตงงานดวยได  เชน สังคมชาวอาหรับในตะวันออก
กลาง และสังคมระดับเผาพนัธุในอเมริกาเหนือ (อินเดียแดงบางเผา) และสังคมอื่นๆ อีกบางสังคมที่
นิยมใหลูกพี่ลูกนองแตงงานกัน 

สังคมไทยนั้นการเลือกคูครองคอนขางเปนไปในทางที่อิสระ ในอดีตการเลือกคูครอง    
คอนขางจํากัดนั้น มีมากเฉพาะในหมูคนชั้นสูง เชน ในเขตเมืองโดยในหมูคนชั้นสูงนั้นมีความ     
เหลื่อมล้ําทางฐานะเศรษฐกิจ การเมืองระหวางตระกลู พอแม ผูใหญจึงตองวางแผนกนัอยางรอบคอบ
เพื่อใหไดประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวยทกุฝาย 

ประเพณีอยาง “คลุมถุงชน” นั้นก็คือความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมเปนหัวใจ
หลักคงอยูของอํานาจ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงประเพณีการแตงงานที่ลดบทบาทพอแมผูใหญลง 
การใหสิทธิการเลือกคูครองกับหนุมสาวเปนการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากการขยายตัวของระบบทนุนิยมโลกต้ังแตรัชกาลที่ 4 และเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยปรากฏขึ้นใน
ภาคกลางกอนภาคอื่นๆ ของประเทศไทย การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีผลใหลักษณะครอบครัวและ
การใชแรงงานในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีผลกระทบตอความสามารถการเลือกคูครอง
ของหนุมสาว  

อยางไรก็ตาม สังคมไทยมีคานิยมควบคูไปกับการใหอิสระในการเลือกคูครอง คือทั้ง   
หนุมสาวจะตองไดรับความเห็นชอบเห็นดีจากผูใหญ เชน บิดา มารดา เมื่อการเลือกคูครองเกิดจาก
ตนเองก็ดีหรือคนรอบขาง สิ่งเหลาน้ีลวนเปนกระบวนการที ่ปจเจกบุคคลไดตัดสินใจเลือกคนๆ หนึ่ง
โดยใชหลักเกณฑตางๆ ที ่คิดวาเหมาะสมกับตนมากที่สุดเพื ่อทีจ่ะเลือกบุคคลนั้นมาเปนคูสมรส     
หน่ึงในบรรดาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลือกคูสมัยปจจุบันที่ไดรับความนิยมมากที ่สุด คือ การดึงดูด   
ระหวางหญิงและชาย (Romantic Doctrine) มีพื ้นฐานมาจากความรักใครหรือบางทีเรียกวา     
Soul Mate ซึ่งเปนการอธิบายถึงความหมายที่วา ในบรรดาจํานวนคนเปนลานๆ คนในโลกน้ีน้ัน      
มีคนสองคนที่มีชะตาชีวิตกําหนดไวลวงหนาวาจะเปนคูครองกันอยางมคีวามสขุ 

 
 
 

 

2 ภัสริน รามวงศ และ สภุาวดี มิตรสมหวัง. การเลือกคูครองของสตรีชั้นกลางวัยทํางาน
ในเขตเมอืง. [ออนไลน].เขาถึงเมื่อ3มนีาคม2557. เขาถึงไดจาก http://kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/ 
psuhej/include/getdoc.php?id=1968&article=902&mode=pdf 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

การเลือกคูครองจึงเปนกระบวนการหน่ึงที่จะพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานของผูที่จะไดรับ
เลอืกใหเปนคูครองในสงัคมปจจุบัน ที่ปฏิเสธไมไดวาพฤติกรรมการแตงงานของคนเราตอบสนองกับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม สังคมภายใตการพัฒนาในระบบทุนนิยมที่เขมขนก็เปนพลัง     
หลอหลอมใหคนในสงัคมมคีานิยมแบบปจเจกนิยมมากขึ้นดวย เชน การเลือกคูโดยเสรีมักจะมีเรื่อง
ของการเกี้ยวพาราสีเขามาเกี่ยวของ หรือประเพณีการออกนัดเดท (Date) เมื่อผูหญิงและผู ชาย      
ในปจจุบันปจเจกมีอํานาจในการตัดสินใจมากขึ้น ความเปนอิสระที่อาจไมตองพึง่พาปจจัยทาง
เศรษฐกิจจากกลุ มเครือญาติเชนในอดีต การเกีย้วพาราสีจึงหมายถึงการเนนยํ้าเรื่องความเปน         
ปจเจกบุคคล (Individually) หรือเมื่อพิจารณาความแตกตางในอดีตกับเรื่องอายุเมื่อแรกแตงงาน   
ในสังคมสมัยใหมที่เนนยํ้าถึงความเปนปจเจก ความรักแบบสมัครใจ (Free Love) ความรักแบบ     
โรแมนติค (Romantic Love) ถูกหยิบยกขึ้นมาอธิบายเพื่อบอกวาคนนั้นคือคนที่ใช  คนทีร่อเราอยู
หรือคนที่เกิดมาเพื่อเรา 

สรุปคือ การเลือกคูครองจึงมีความหมายซับซอนมากกวาการเลือกคนที่มาชวย          
ทํามาหากินเปนแรงงานหักราง ลงหลักปกฐานดังเชนในอดีต ความรักและการแตงงานจึงเปน     
กรอบความคิดที่สําคัญที่โยงไปสูการเลือกคูครองแบบเสรีที่ใชความรักและปจจัยอื่นๆมาเปนเกณฑ
สําหรับชีวิตคู โดยในภาพยนตรสั ้นเรื ่องนี้ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย    
ผานตัวละครอิม ที่ถึงแมจะเปนผูหญิงแตก็มีอิสระในการจะไขวควาหาคูครองที่เหมาะสมกับตนมาก
ที่สุด และยังมีบทบาทในการตัดสินใจตอบรับและปฏิเสธเงื่อนไขของความรักไดดวยตนเองอีกดวย 

 
จากผลการวิจัยพบวา  

1. การเลือกคูครองแบบอดุมคติและทศันคติของการแตงงาน  
สตรีสวนใหญมีทัศนคติตอการเลือกคูครอง ไดแก  บุคลิกภาพ ความคิด ความเชื่อ   

แบบแผนวิถีชี วิต มีความมั ่นคงทางอารมณ จิตใจ เศรษฐกิจ การศึกษา หน าที ่ การงาน                  
มีความสามารถ เปนเพือ่นคูคิด พดูคุยกนัรูเรือ่งพดูจาภาษาเดียวกนั มคีวามเปนผูนํา ดูแลได เปนตน  

ในส วนของการใหความหมายตอมุมมองตอความรักของสตรีกลุ มตัวอยางน้ัน            
เปนสิ ่งที ่ระบุไดยากถึงการนิยามความรักคืออะไรโดยขึ้นอยูกับประสบการณ ของแตละบุคคล        
โดยความหมายสวนใหญมองความรักเปนพลังดานบวก เปนสิ ่งสวยงามโดย นิยามความรัก            
แตละบุคคลนั้นก็จะเปนรากฐานสําคัญที่จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกผูทีจ่ะมาเปนคูครองตอไป     
ในอนาคต ในสวนของการนิยามเรื ่องคูครองพบวา คูครองคือผู ที่จะใชชีวิตอยูร วมกันเปนคนรัก        
เปนทั้งเพื่อนทั้งทางรางกายและจติใจ  

โดยผลการศึกษาพบวา การมีคูครองของตนไมจําเปนตองผานพิธีทางสังคมอยางการ  
แตงงานและการนิยามเรื่องคูครองน้ันจําเปนที่จะตองมีพิธีแตงงานเขามาเพื่อทําใหชีวิตของผูหญิง    
สมบูรณมากข้ึน โดยการนิยามการแตงงานน้ัน จากกลุมตัวอยางพบวา การแตงงานเปนเรื่องที่สวยงาม
เปรียบเสมือนพันธะผูกพันทางสังคม มีความสําคัญกับชีวิตเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตของ      
ลูกผูหญงิ แตในขณะเดียวกนัการแตงงานก็ไมไดเปนใบรับประกันของชีวิตคูวาจะประสบความสําเร็จ  
มคีวามสขุหรอืไม 
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2. ปจจัยทางดานครอบครวั   
อิทธิพลของครอบครัวตอการเลือกคูครองนัน้พบวา มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม

ของพอแมผูปกครองมีสวนตอการเลือกคูครองสมาชิกของระบบสังคมมีการเรียนรู ขัดเกลาหลอหลอม
ภายในครอบครัวผ านการเลี ้ยงดู ปลูกฝงโลกทัศน ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ จนนําไปสู การ
เลือกสรรผูที่จะมาเปนคูตอไปในอนาคต อกีทัง้ครอบครัวมีสวนใหคําแนะนําในเรื่องการเลือกคูครอง  
อีกดวย 

3. ปจจัยทางดานเศรษฐกจิและการศึกษา 
ในการเลือกคูครองน้ันปจจัยทางดานเศรษฐกิจมีผลอยางยิง่ตอทัศนคติในการเลือก      

คูครอง เชน โอกาส ความนาจะเปนในการสร างครอบครัว การกําหนดโครงสร างครอบครัว          
การดํารงชีวิตของบุคคลในครอบครัว คุณภาพชีวิต  

กลุมตัวอยางจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีกลุมตัวอยางที่มีการศึกษา 
ระดับปริญญาโทหรือกําลังศึกษาอยู รายไดเฉลี่ยของกลุ มตัวอยางอยู ที่  15,000-35,000 บาท 
ผลการวิจัยพบวา รายไดนั้นสําคัญ สตรียอมรับหากรายไดเทากันแตจะพอใจมากกวาหากรายได    
ของผูชายน้ันมากกวาตน อีกทั้งฐานะทางการเงินที่มีสวนเปนตนทุนทางสังคมตอบุคคลนั้นๆ โดยให
เหตุผลวาปจจัยทางดานเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอแบบแผนการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ที่ใกลเคียง 
ตลอดจนความมัน่คงในชีวิตคู  

สําหรับปจจัยทางด านการศึกษา เป นตัวกําหนดชีวั้ดทีส่ําคัญสู หนาทีก่ารงาน             
เปนแนวทางไปสูการประกอบอาชีพ การศึกษายังเปนการแสดงถึงความคิด วุฒิภาวะทางอารมณ และ
การศึกษา จะเปนปจจัยที่อาจเลื่อนชั้นทางสังคมเปนสถานภาพ ที่สรางขึ้นมาเสริมฐานะของบุคคล 
สามารถทาํให คุณภาพชีวิตดีข้ึนกําหนดวิถีชีวิต (Way of Life) อีกดวย 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและการศึกษาจึงมี บทบาทอยางมากไมวาจะเปนการกําหนดโครง
สรางครอบครัว การดําเนินวิถีชีวิต ทัศนคติตอการสรางครอบครัวของหญิงชาย และมีบทบาทสําคัญ
อยางมากตอมุมมองเกี่ยวกับการแตงงาน 

4. ปจจัยทางดานสงัคมและวัฒนธรรม  
ศาสนา เช้ือชาติ ฐานะทางสังคม พื้นฐานทางครอบครัว มีสวนในการคบหาและพัฒนา

ไปสูการมคีูครอง และฐานะทางสังคม กลุมตัวอยางเห็นดวยกับการเลือกคูครองที่มีฐานะทางสังคมที่
ใกลเคียงกบัตน  

ทางดานเช้ือชาติ มีทั้งคาดหวังใหเปนผูชายที่มีเช้ือชาติไทยแท ชายไทยเชื้อสายจีน รวม
ไปถึงอื่นๆ  

ดานศาสนาไมมีผลมากนักหากมีการเขาใจซึ่งกันและกันที่จะนําไปสูการปรับตัวอยูรวม
กนัในอนาคต  

ทัศนคติเรื่องเพศ พบวามีกลุมตัวอยางบางสวนมองเรือ่งพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
กอนการแตงงานไมใชเรือ่งเสียหายเปนสิ่งที่ยอมรับได  หากมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 
และการใหคุณคาพรหมจรรยวาเปนสิ่งที่มีคาผู หญิงไทยควรยึดถือ ไมคบมากหนาหลายชาย            
สวนอิทธิพลตอบุคคลรอบขางในการเลือกคูครองโดยทีส่ตรจีะใหความสาํคัญไมวาจะเปนพอแม ญาติ 
เพื่อน และสังคมเขามาเกีย่วของในการตัดสนิใจ 
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สรุปคือ การเลือกคูครองเปนการเลือกโดยเสรี (Free Choice Marriage) ความเปน     
ปจเจกบุคคล  (Individuality) กับความรักในสังคมสมัยใหมน้ัน เปนสัญลักษณของเสรีภาพใน       
เอกบุคคล การเลือกคูครองสอดคลองกับทัศนคติการเลือกคูครองตามแนวทฤษฎีความคลายคลึง 
(Homogamy Theory) โดยมคีานิยมฝงแฝงในการเลอืกคูตลอดจนความเช่ือเรื่องเพศวิถี (Sexuality) 
ของชนช้ันกลาง โดยสงัคมกาํหนดกรอบ คาดหวังใหเราปฏิบตัติามไมวาจะเปนการใหคุณคาพรมจรรย 
รกันวลสงวนตัว คาดหวังใหผูหญงิแตงงานเปนฝงฝา เปนแมที่ดีเมียที่ดี ตลอดจนการที่สังคมกลาวถึง
การอยูกนิกอนแตงงานเปนเรื่องไมสมควร เปนตน  

อยางไรก็ตามมุมมองตอการเลือกคูครองมีการปรับเปลี ่ยนตามสภาพสังคมที ่เราอยู     
เชน การอยูรวมกันของหญิงชาย การเลือกใชชีวิตโสดของคนจาํนวนหน่ึง ตลอดจนรูปแบบการอยูกิน
กันแบบใหมที่เริ่มเปนที่ยอมรับมากข้ึน เมื่อความรักเปนหัวใจหลักสําคัญในการเลือกใครสักคนที่จะ
มารวมใชชีวติดวยกนัในสงัคมสมยัใหม ความรักที่เกิดข้ึนใน “พื้นที่” ที่ไดรับการจัดวางดวยโครงสราง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความหมายทางสังคมทีซุ่กซอนอยางแนบเนียน ไมวาจะเปนการให
ความหมายในการเลอืกคูครองแตละคน หรือในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการ  
สูการแตงงานที่ถูกปรับใหเขากบัสภาพสงัคมภายใตการเปลี่ยนแปลง ที่สะทอนถึงครอบครวัในรปูแบบ
ใหมโดยอิงกับสภาพใน สังคมปาคอนกรีตชนช้ันกลางน้ัน มีบทบาทอยางมากในสังคมเมืองที่ตางมีวิถี
ชีวิตเรงรีบสอดรับกับพฤติกรรม 
การบริโภคจับจายตามเกณฑของเงนิเดือน  

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยถือวาสําคัญอยางยิง่ เปนสิ่งที่จะนําไปสูการประกอบ
อาชีพตลอดจนแบบแผนการใชชีวิตรายได  ชนชั้น อายุ  การศึกษา บุคลิกภาพ การเลือกคูครอง    
ของชนชั้นกลางภายใตสังคมเสรีนิยมจึงเกี ่ยวโยงแนบแนนไปสู การแตงงาน ที่เปนทั ้งลักษณะเชิง
นามธรรม อดุมคติภายใตโครงสรางทางสังคมปจจุบัน 

สรุปคือ ในการเลือกคูครองนั้น ปจจัยในดานตางๆเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอตัวบุคคลเปน
อยางมาก ทั้งในดานทัศนคติ ฐานะทางครอบครัว หนาที่การงาน การศึกษา รวมถึงอีกหลายๆปจจัย 
ซึ่งในภาพยนตรสั้นเรื่องนี้ ไดแสดงใหเห็นพฤติกรรมการเลือกคูของอิม ที่ปราถนาจะไดคนที่หนาที ่ 
การงานที่ดีมาเปนคูครองในอนาคต อีกทั้งเนื้อเรื่องยังแสดงใหเห็นความสัมพันธที่ลึกซึ้งของคนหนุม
สาวในยุคปจจุบันที่มองเรื่องของการอยูกอนแตง ไปจนถึงเรื่องของเพศสัมพันธ เปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึน
ในสงัคม จากการศึกษาขอมูลขางตน มีสวนทําใหผูจัดทําเขาใจมุมมองดานพฤติกรรมการเลือกคูครอง
และสามารถนํามาพัฒนาบทภาพยนตรใหดีย่ิงข้ึนไดอีกดวย  
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ทฤษฎีการเลาเร่ือง 
เรือ่งราว (Story) คือการจัดลําดับของเหตุการณ (A Sequence of Events) ซึ่งใช

วิธีการเลาเรื่องเขาไปแทนที่เรื่องราวน้ัน เพื่อใหผูเลาสามารถเลาเรื่องไดพอดีกับเวลาที่มีอยูในชวงหน่ึง 
ซึ่งเวลาในการเลาเรื่อง อาจจะสั้นเพียง 1 นาที หรือยาวกวาน้ันก็ได  

การเลาเรื่อง (Narration) คือการถายทอดเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหน่ึง ไมวาจะเปนเรื่องใน
โลกของขาวสาร หรือโลกแหงความบันเทิง จากผูเลาไปยังผูอาน ผูฟง หรือผูชม ภายในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง เพื่อสื่อความหมายตามที่ผูเลาตองการ โดยมีการจัดรูปแบบ หรือมีกลวิธีการเลาอยางใด
อยางหน่ึง 

Laurel Richardson อธิบายความหมายของการเลาเรื่องวา การเลาเรื่องคือ “วิถีทางที่
มนุษยจัดประสบการณใหเกิดความหมายข้ึนมา โดยการจัดโครงสรางของเรื่องเลาในรูปขององค ตอน 
ฉาก และการเลาเรือ่ง เปนทัง้สองสภาวะคือ สภาวะของการแสดงเหตุผล (A Mode of Reasoning) 
และสภาวะของการแสดงแทน (A Mode of Representation) ซึ่งทําใหมนุษยสามารถเกิดความ
เขาใจโลก และทําใหมนุษยสามารถบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับโลกได” 

David Bordwell ไดใหความหมายเพิ่มเติมในเรื่องของการเลาเรื่องอีกดวยวา “การเลา
เรื่อง เปนลําดับของเหตุการณที่ตองมีความสัมพันธกันในเชิงเหตุและผล และเกิดขึ้นตามเวลาและ
สถานที่”  

ประเภทของวิธีการเลาเรื่อง  มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ การเลาเรื่องตามลําดับเวลา การ
เลาเรื่องตามลําดับความสําคัญ การเลาเรื่องตามลําดับความสนใจของมนุษย และการเลาเรื่องที่ไม
ยึดถือกฎเกณฑ 

Vladimir Propp อธิบายวา หนวยที่ใชมากที่สุดในการเลาเรื่องของนิทานพื้นบาน คือ
การหนาที่ (Function) ซึ่งหมายถึงการกระทําของตัวละครที่สัมพันธกับตัวเน้ือเรื่อง 

รูปแบบของเรื่องเลา  แนวคิดพื้นฐานของการเลาเรื่องน้ัน มีหลักอยูเพียงงายๆวา เรื่อง
เลาเปนตัวสารที่ผูเลาเรื่องสรางข้ึนหรือไดยินจากผูอื่นอีกตอหน่ึง และถายทอดไปใหผูฟงโดยใชรปูแบบ
ที่แตกตางกันไป โดยชองทางที่ผูเลาเรื่องจะใชในการถายทอดเรื่องราวใหผูฟงน้ัน               มีความ
แตกต า ง กั น อ ยู ห ล าย รู ป แบ บ  ซึ ง่ โ ด ยทั ว่ ไ ป แล ว ส าม า ร ถส รุ ป รู ป แบ บ ขอ ง เ รื อ่ ง เ ล า                       
ออกไดเปน 3 ประเภทดังน้ี 

1. เรื่องเลาที่เปนภาพ (Visual Category) เรื่องเลาประเภทน้ีจะไมนิยมสื่อสารทางวาจา
หรือคําพูด เรียกวา Nonverbal Narratives แตจะเปนสิ่งที่นําเสนอผานการมองดวยสายตา ไดแก 
ภาพวาด ประติมากรรม บัลเลต หนังสือการตูน ละครใบ รวมทั้งงานเขียนตางๆ 

2. เรือ่งเลาทางเสียง (Auditory Category) เปนการสือ่สารโดยใชวาจา เรยีกวา Verbal 
Narratives ไดแก ดนตร ีเพลง ละครวิทยุ 
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3. เรื่องเลาที่ใชทั้งภาพและเสียง ก็ไดแกภาพยนตร ละครเวที เปนตน 
   ความแตกตางของรูปแบบของเรื่องเลาแตละประเภท ไมมีผลตอความยากงายในการ

เขาใจเรื่องราวของผูฟงเทาไรนัก แตประสบการณของผูรับสารมีผลตอการทําความเขาใจเรื่องเลาใน
แตละรูปแบบอยูไมนอยเลย คือในบรรดาประเภทของเรื่องเลาขางตนน้ัน รูปแบบที่ดูจะเขาใจยากกวา
สื่ออื่นๆ เห็นจะเปนภาพวาดและงานประติมากรรม ทั้งนี้ก็เพราะผูรับสารสวนใหญอาจไมคุนเคยกับ
สารเสพสื่อประเภทนี้ บวกกับสื่อประเภทนี้ดูจะเปนภาพโดด ไมไดเปนเรื่องราวเหตุการณที่มีการ
เรียงลําดับน่ันเอง 

    เครื่องมือในการเลาเรื่องเกี่ยวกับภาพ เพื่อใหสามารถเขาใจเรื่องเลาไดอยางดี ไดแก  
ขนาดภาพ, มุมกลอง (Camera Angle), การเคลื่อนกลอง (Camera Movement),         ช็อต 
(Shot), เทคนิคการเปลีย่นภาพ (Transition Technique), คัทอะเวย(Cut Away), ไดนามิกคัท
(Dynamic Cut), พาราแรลคัท( Parallel Cut) และ มอนทาจ (Montage) 
องคประกอบของการเลาเรื่อง  

    โรเบิรต อี เพียรสัน เขียนไววาการศึกษาเรื่องเลาในภาพยนตรน้ันจะมีอยูสองกระแส
เปนหลัก และแสหน่ึงคือ ความพยายามจะหาโครงสรางและแกนเรื่องของภาพยนตรเรื่องหน่ึงๆ  โดย
มองวาเรื่องราวของภาพยนตรจะตองมีเหตุการณ ตัวละคร และการกระทําที่เช่ือมโยงและสัมพันธซึ่ง
กันและกัน สวนอีกกระแสจะศึกษาวิธีการเลาเรื่องของภาพยนตรโดยดูจากองคประกอบตางๆใน
ภาพยนตร  

     จากคํานิยามอันหลากหลายของนักวิชาการหลายทาน โดยทั่วไปจะสามารถสรุป
องคประกอบของการเลาเรื่องไดดังน้ี 

 1. เรือ่งและพล็อต (Story and Plot) ถือเปนองคประกอบสําคัญทีจ่ะบอก
แนวทางของภาพยนตรเรื่องน้ันๆ  โดยเรื่อง ก็คือ เหตุการณหรือลําดับของเหตุการณที่เกิดข้ึนในเรื่อง
เลาทั้งหมด ไมวาจะเปนสิ่งที่เปนเน้ือเรื่องโดยตรงหรือจากความคิดของตัวละคร สวนพล็อต ก็คือโครง
เรื ่องโดยรวมของเรื ่องเลาเรื ่องนั้น เปนสวนสรุปที ่สรุปโดยผู เลาเรื ่องหรือผู อาน อยางไรก็ตาม        
การเลาเรื่องนั้น มิไดประกอบไปดวยเฉพาะเรื่องราวที่เห็นบนจอเทานั้น แตยังมีสวนประกอบอื่นๆ
แทรกอยูดวย ซึง่จะเห็นไดเฉพาะผู ชมเทานั้น แตตัวละครในเรือ่ง อาจจะไมสามารถรับรู ได เชน 
เสียงดนตรี เครดิต  

 2. เหตุและผล (Cause and Effect) เรื่องเลานั้นจําเปนที่จะตองดําเนินความ
ตอเน่ืองโดยอาศัยหลกัของเหตุและผล เพราะโดยสญัชาตญาณของผูชมภาพยนตรน้ัน มักจะคาดหวัง
วาเหตุการณที่ตามหลังเหตุการณหน่ึงจะตองเปนผลมาจากเหตุการณกอนหนาน้ัน  แตอยางไรก็ตาม 
จะมีภาพยนตรบางประเภททีจ่ะดําเนินเรื ่องไมเปนไปตามการคาดการณของผู ชม แมจะไดสราง
สถานการณไวลวงหนา พาใหผูชมคิดเรื่องไปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อจะใหผูชมรูสึกฉงนสนใจ  
งานอยางน้ีมักจะพบ ภาพยนตรตลก เปนตน อีกทั้งการดําเนินเรื่องโดยเหตุผลน้ัน  บางครั้งไมจําเปน
ที่จะตองนําเสนอออกมาโดยตรง แตอาจจะทําใหผูชมตีความไวในใจกอนโดยดูจากภาพที่ผูกํากับ  
เลือกนําเสนอกอนหนาน้ัน  ซึ่งวิธีการนําเสนอเชนน้ี มักจะเห็นในภาพยนตรประเภทสืบสวนน่ันเอง 
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3. เวลา (Time) สิ ่งที ่เปนหัวใจในการสรางโครงเรื ่องของเรื ่องเลาประเภท 
Narrative น้ี อยูที่การดําเนินเรื่องโดยใชลําดับของเวลา ซึ่งตามธรรมชาติการเขาใจของมนุษย ลําดับ
ของเวลาน้ี จะเรียงจากเหตุการณที่มากอนหนาน้ี โดยเรียงตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม การเรียงเรื่อง
ตามลําดับของเวลาในปจจุบัน ไมจําเปนจะตองเรียงตามลําดับของเวลาอยางเครงครัดเสมอไป       
แตอาจจะสลับเหตุการณบางอยางในอดีตหรือในอนาคตเขามาแทรก เชน เหตุการณในอดีต หรือ
เหตุการณในอนาคต เปนตน 

 4. สถานที่ (Space) สถานที่เกิดเหตุนั้น ดูจะเปนองคประกอบที่สําคัญนอยที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องเหตุและผลและเวลา แตก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูชมทราบที่มาของ
เหตุการณในเรื่องได  

 5. การเริ ่มเรื ่อง การพัฒนาเรือ่ง และการจบเรื ่อง (Beginning, Story 
Development and Ending) ทั้ง 3 ประการน้ี ถือเปนโครงสรางสําคัญในการดําเนินเรื่อง ดังน้ี 

 5.1 การเริ ่มตนของเรื ่องเลา (Beginning) ถือวาเปนชวงแนะนําตัวละครและ
เหตุการณอันเปนที่มาของเรื่อง ใหผูรับสารหรือผูชมไดเขาใจในข้ันตน 

 5.2 การพัฒนาเรื ่อง (Story Development) จะมีความแตกตางกันไปตาม
ลักษณะพล็อตของเรือ่งและประเภทของภาพยนตรหรืองานนัน้ๆ โดยบางเรือ่งอาจจะใชเปาหมาย
อยางใดอยางหนึ่งของตัวละครเปนตัวดําเนินเรื่อง ซึ่งเรามักจะเห็นในภาพยนตรแนวผจญภัย เชน   
The Lord of the Rings (2001,2002,2003) โดยทั้งสามภาค จะเนนที่การรักษาและคนหาแหวน
เพื่อไมใหตกไปอยูในฝายอธรรม  

 5.3 การจบเรื่อง (Ending) เรื่องเลาสวนใหญมักจะมีฉากจบอันชัดเจนวาจะเปน
ขาวหรือดํา สุขหรือทุกข แตอยางไรก็ตาม ก็มีบางเรื่องอยูบางที่จะไมมีคําตอบแนชัด แตใหผูชมได
กลับไปคิดตอ 

 ซึง่จากองคประกอบของการเลาเรือ่งนัน้ ก็จะนํามาสู การสรุปถึง ประเภทของ  
เรื่องเลา ซึ่งสําหรับประเภทที่เปนที่นิยมที่สุดน้ันก็คือ การเลาเรื่องโดยจะมีโครงสรางลักษณะดังน้ี 

 1. การวางฐานเรือ่ง (Exposition) 
 2. การเพิม่สถานการณ (Rising Action) 
 3. จุดสูงสุด (Climax) 
 4. สถานการณคลีค่ลาย (Resolution) 
 5. การปดเรื่อง (Closure) 
สรุปคือ ในทฤษฎีการเลาเรื่องจําเปนตองใชหลากหลายองคประกอบหลากหลายปจจัย 

ทั้งเรื่องของตัวเรื่อง เวลา สถานที่เกิดเหตุการตางๆภายในเรื่อง กระทั่งรูปแบบในการถายทอดออกมา
เพื ่อสรางสรรคเรื ่องราวที ่ตองการถายทอดใหมีความสมบูรณมากที ่สุด โดยทั้ งน้ี ผูจัดทําได
ทําการศึกษาและใชทฤษฎีตางๆขางตนมาพัฒนาบท เพื่อตองการเลา และใหเกิดการดําเนินเรื่องที่
เปนไปไดอยางเปนเหตุเปนผลและสมบูรณมากที่สุดเทาที่จะทําได 
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สรุป 
ผูจัดทําไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกคูครอง การดําเนินชีวิต ปจจัยตางๆที่ทํา

ใหเกิดการสรางครอบครัว ดังที ่ไดสรุปมาในตอนตน เพื ่อนํามาพัฒนาบทในภาพยนตรสั ้นเรื ่อง    
อาการรายรุมเรารัก ทั้งในดานความคิดของตัวละคร พฤติกรรมของตัวละคร รวมถึงเหตุการณ        
ที่เกิดข้ึนภายในเรื่อง ใหมีความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลกัน และยังศึกษาทฤษฎีการเลาเรือ่ง
เพิ ่มเติม เพื ่อในนํามาใชเปนขอมูลอางอิงในดานการถายทอดเรือ่งราว รวมไปถึงการดําเนินเรือ่ง   
ทั้งนี้เนื้อหาภายในเรื่องอาจไมไดตรงกับทฤษฎีมากนัก เนื่องจากในการสรางภาพยนตรแตละเรื่อง   
ตองอาศัยปจจยัหลายดานเขามาประกอบกนั ผานกระบวนการขั้นตอนที่มากมาย กอนจะนํามาผลิต 
จนสําเร็จเปนภาพยนตรทีส่มบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 
 

จากความสนใจภาพยนตรแนวโรแมนติกคอมเมดีท้ี่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธทาง
เพศของชายและหญิงในสังคมยุคปจจุบัน ผูจัดทําจึงตองการสรางภาพยนตรประเภทน้ี แตเน่ืองจาก
ภาพยนตรแนวโรแมนติกคอมเมดีส้วนใหญมักมีตอนจบแบบสมหวัง ผู จัดทําจึงตองการสราง
ภาพยนตรที่มีตอนจบที่ตางออกไป จึงเปนประเด็นที่นาสนใจสําหรับภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี      

การศึกษาขอมูลในครั้งน้ีผูจัดทําไดเก็บขอมูลจากภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก
และความสัมพันธทางเพศของชายและหญิงที่มีความซับซอน เพื่อเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนาบท
และเพื่อนํามาสรางความเขาใจและเขาถึงอารมณของภาพยนตร ทั้งน้ีไดมีการหาขอมูลเพือ่เปน     
การอางองิ (Reference) และการเขาถึงอารมณและบรรยากาศของภาพยนตร (Mood and Tone) 
จากภาพยนตรเรือ่งตางๆมาเปนแนวทางการถายทาํภาพยนตรเรือ่ง อาการรายรุมเรารัก ดังน้ี 

ผลงานอางอิงท่ีเก่ียวของ (Reference) 

1.ภาพยนตรเรื่อง จะกิ ๊กหรือจะกั ๊ก ก็รักซะแลว (No Strings Attached) กํากับ
ภาพยนตรโดย อวีาน ไรทแมน (Ivan Reitman) ปที่ฉาย พ.ศ. 2554 

เรื่องราวความสัมพันธสุดซับซอนของหนุมสาวสองคนที่เปนเพื่อนกันต้ังแตสมัยประถม 
อดัม เคิรทซแมน และ เอ็มมา แฟรงคลิน เมื่อเขาทั้งสองไดกลับมาพบกันอีกครั้งในวัยทํางาน และไดมี
ความสัมพันธที่เลยเถิดจึงต้ังขอตกลงกันวาจะสามารถมีอะไรกันได เมื่อไหรก็ไดเทาที่ตนเองมีความ
ตองการ แตทั้งน้ีทั้งน้ันตองอยูภายใตขอตกลงที่วาจะเปนเพียงเพื่อนกันเทาน้ัน หามคิดเกินเลยแกกัน
และกนั แตแลวความรักก็ไดกอตัวข้ึนในจิตใจของพวกเขาทั้งสองแบบไมทันต้ังตัว  

ถือวาภาพยนตรเรื่องน้ีเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนาบท ที่เลาถึงเรื่องราวความสมัพนัธ
ทางเพศของคนในยุคปจจุบันที่นับวันจะดูเกิดข้ึนงาย รวดเร็ว และไมคอยลึกซึ้ง ในสวนทีน่ํามาปรับใช
กับภาพยนตรเรื่องน้ีหลักๆคือเรื่องของพฤติกรรมทางเพศของหนุมสาวที่เกิดข้ึนงายและเกิดข้ึนทีไ่หนก็
ได อีกสวนหน่ึงที่นาสนใจคือเรื่องของความรักที่มีเงื่อนไขเปนตัวดําเนินเรื่อง ตัวอยางเชน ภาพยนตร
เรื่องน้ีสรางเงื่อนไขใหตัวละครคือสามารถมีเพศสัมพันธกันไดแตหามผูกมัด แตสําหรับภาพยนตรสั้น
เรื่อง อาการรายรุมเรารัก คือการดําเนินเรื่องโดยเงื่อนไขที่บีบรัดใหตัวละครหลักอยาง อิม เลิกกับ
แฟนหนุมใหได กอนจะคบกับอีกคนหน่ึง 
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ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตรเรือ่ง No Strings Attached 

อารมณและบรรยากาศของภาพยนตร (Mood and Tone) 

     1.ภาพยนตรเรื่อง ยอนเวลาใหเธอ(ปง)รัก (About Time) กํากับภาพยนตรโดย     
รชิารด เคอติส (Richard Curtis) ปที่ฉาย พ.ศ. 2556 

     เปนภาพยนตรที่พูดถึง ทิม ชายหนุมวัย 21 ป ที่พอของเขาไดบอกความลับวาผูชาย
ในตระกลูสามารถเดินทางยอนเวลาไดเสมอ แตกระน้ันก็ไมสามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร
ได แลวก็เปนเชนนั้นจริง ในวันที่ทิมไดพบกับ แมรี่ สาวสวยที่ไมมั่นใจในตัวเองก็เกิดตกหลุมรักเขา
อยางจัง แตเหตุบังเอิญทําใหเกิดการผิดพลาดในการยอนเวลาเทากับทําใหเมื่อกลับสูเวลาปจจุบันทิม
ไมเคยพบกับแมรี่มากอน ดังน้ันเขาจึงตองพยายามยอนเวลาครั้งแลวครั้งเลาเพื่อใหไดตกหลุมรักกับ
เธออีกครั้ง และหลังจากน้ันชีวติของเขาก็เต็มไปดวยความชุลมนุวุนรัก 

     ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนขอมูลอางอิงทางดานภาพและการเคลื่อนกลองที่มักใชภาพที่
สั่นไหวในบางชวง คลายกับวาผูชมสามารถเขาไปรูสึกและสัมผัสกับเหตุการตางๆที่เกิดขึ้นไดดวย 
ลักษณะของภาพที่ถายทําออกมาโดยรวมแลวถือวาธรรมดาไมมีลูกเลนมากนัก ถือเปนโจทยที่ไมยาก
เกนิไป รวมถึงโทนสีของภาพในบางฉากที่ดูอบอุน ผูจัดทําก็ไดนําภาพยนตรเรื่องน้ีมาเปนขอมูลอางอิง
ในดานน้ีอีกดวย 
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ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตรเรือ่ง About Time 

     2.ภาพยนตรเรื่อง โกงกระฉอนโลก (American Hustle) กํากับภาพยนตรโดย 
เดวิด โอ รซัเซลล (David O. Russell) ปที่ฉาย พ.ศ. 2556 

     เปนเรื่องราวของคูรักนักตมตุนคูหน่ึงที่ถูก FBI ใชเปนเหย่ือลอพวกนักการเมืองที่ไม
โปรงใส ฉอโกง หรือติดสินบน เพื่อแลกกับการเปนอิสรภาพของพวกเขาเอง 

     เปนภาพยนตรอีกเรื่องที่เนนการถายภาพที่เรียบงายและธรรมดา ภาพทีป่รากฎสวน
ใหญจะไมนิ่ง ในบางชวงจะมีการออกแบบการเคลื่อนกลองเหวี่ยงๆใหไดเห็นบาง ถึงจะเปนการ
ถายภาพที่ภาพยนตรสวนใหญไมใช แตโดยสวนตัวผูจัดทําคิดวาเปนความทาทายและนาสนใจมาก 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรือ่ง American Hustle 
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บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 

ผลจากการเก็บขอมูลรวมไปถึงการศึกษาและพัฒนาบทตอเนื่องจากแนวความคิด 
(Concept) ที่ตั้งไวคราวๆในชวงแรกทําใหภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรุมเรารัก มีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ทั ้งในดานเนื้อเรื ่องที ่ไดหยิบยกภาพยนตรอางอิงมาเปนแรงบันดาลใจ สรางสรรคคิดคน
จนกระทั่งไดแกนเรื่อง (Theme) นอกจากน้ียังมีการสอบถามความคิดเห็นจากผูอื่นเพื่อนํามาพัฒนา
บท จากน้ันจึงไดทดลองเขียนบทภาพยนตรซึ่งใชเวลาแกไขเปนระยะเวลานาน จึงไดมีการเตรียมงาน
ในข้ันตอนอืน่ๆไปพรอมกันดวย 

การเตรียมบทภาพยนตร 

1. แนวความคิด (Concept) 

     สิ่งใดเลวรายทีส่ดุในเรื่องของความรกั 

2. แกนเร่ือง (Theme) 

     เมื่อคนสองคนหมดความซื่อสัตยตอกัน การจากลาก็เปนทางออกที่ดีที่สุด 

3. เร่ืองยอ (Synopsis) 

อิมมีความสัมพันธลับๆกับพี่เชนรุนพี่ที่ทํางานมาเปนเวลาซักพัก จนกระทั่งพี่เชนรูวา
ความจริงวาอิมมีแฟนอยูแลว แตจะเลิกกันก็ไมไดเพราะดันตกลงกับทางบานวาจะพาอิมไปเปดตัวไว
แลว จึงสั่งใหอิมไปเลิกกับท็อดแฟนหนุมที่คบกันมาต้ังแตสมัยเรียนมหาวิทยาลัยปสอง อิมตกลงตาม
คําของเพราะเห็นวาพี่เชนคือคนที่ดูมีอนาคตและสามารถเลี้ยงดูตนได ผิดกับท็อดที่ซึ่งขี้เกียจและ    
ไรอนาคตสิ้นดี ภายหลังท็อดสํานึกไดและปรับปรุงตัว แตอิมก็ไมใสใจแมจะรูอยูลึกๆวาท็อดน้ันรักตน
มากเพียงใดและดวยความที่พี่เชนสดใหมและเห็นอนาคตเปนรูปธรรมไดมากกวา อิมจึงเลือกพี่เชน
และสรางแผนการรายๆขึ้นมา แตพี่เชนกลับไมพอใจเปนอยางมาก พี่เชนรับไมไดและบอกเลิกอิม    
อิมจึงเสียใจและรูตัวภายหลังวาคนที่ใกลตัวที่สุดอยางท็อด คือคนที่ตนเองรัก และน่ันก็ไมทําใหเรื่องน้ี
กลบัมาดีข้ึน เพราะในความเปนจริงแลว หากคนรักกันไรซึ่งความซื่อสัตยตอกันก็ไมมีเหตุผลอะไรที่
ตองอยูดวยกันอีกตอไป 

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

เสียงครางของชายหญิงดังกระเสาภายในหองน้ําชายที ่ประตูหองน้ําหองหนึง่ปดอยู   
ดานในอิมกําลังมีอารมณปลุกปล้ําลูบไลพี่เชนแตดูเหมือนวาพี่เชนจะไมคอยมีอารมณรวม ยืนแข็งทื่อ
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หนาตาดูหงุดหงิดแตปากก็ยังครางไปดวย ไมนานพี่เชนผลักอิมออก พี่เชนโกรธที่อิมเพิ่งบอกตนวา    
มีแฟนอยูแลว และบอกใหอิมไปจัดการเลิกมาใหได เพื่อจะไดคบกับตนอยางถูกตอง อิมกมหนาคิดอยู
ไมนานก็ตอบตกลงคําขอของพี่เชน และถามย้ํากับพี่เชนวาจะสามารถเลี้ยงดูตนไดหรือไม พี่เชนให
คํายืนยัน อิมรีบสวมกอดพี่เชนหอมแกมพี่เชนหน่ึงครั้งและออกมาจากหองนํ้า แตดันเจอพนักงานชาย
เดินสวนเขามาพอดี อิมแกตัวแบบเปนๆแลวว่ิงออกจากหองนํ้าไป 

ท็อดหัวเราะราออกมาใหกับหนังตลกในทีวี อิมเปดประตูเขามาเห็นท็อดในสภาพนอน
กินขนมบนโซฟา ขยะเต็มพื้นหองอิมไมพูดอะไรคอยๆเดินดวยปลายเทาขยะแขยงขยะตามพื้นเขาไป
นั่งที่โซฟาขางท็อด ท็อดออดออนสวมกอดอิมดวยความคิดถึง อิมตอวาและผลักตัวท็อดออกอยาง
ขยาด อิมตอวาเรื่องที่ท็อดไมยอมหางานทํา อิมพูดดวยนํ้าเสียงเบื่อหนายในพฤติกรรมไรอนาคตของ  
ท็อด อิมพาลพูดเรื่องอื่นๆกอนจะปดทายดวยการขอเลิกกับท็อด ท็อดอึ้งไปและคยๆลกุข้ึนเดินหายไป 
สวนอิมก็แอบน่ังรูสึกผิด 

ท็อดนอนหลับเหมือนไมมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ขณะที่อิมนอนตาแข็งหลับไมลง จูๆท็อด    
ก็พลิกตัวหันมาทางอิมและฟาดแขนมาที่อกอิมอยางจัง อิมเหวี่ยงแขนท็อดกระเด็นออกไป ไมนอน    
ท็อดก็หันกลับมาฟาดมือลงบนหนาอิมอยางจัง อิมแกะมือท็อดออกเหวี่ยงมือท็อดกระเด็น 
สถานการณกลับเขาสูความสงบไดไมนาน เสียงนาฬิกาปลุกจากไอโฟนดังขึ้น อิมสะดุงพรวดขึ้นมา   
กดปดการปลุก อิมคอยๆยองออกจากเตียง เดินยองไปหยิบกระเปา คอยๆเปดตูหยิบเสื้อผารวมถึงขาว
ของตางๆเก็บลงกระเปา  

ภายในหองน่ังเลนมแีสงแดดสองเขามาบางแลว อมิในชุดสดีาํเดินลากกระเปามาหยุดยืน
ที่หนาประตู อิมน่ิงไปซักพักกอนจะคอยๆหันหลังกลับมามองบรรยากาศรอบหองๆ อิมรีบหยุดอารมณ
เศราของตัวเองหันกลับไปจะเปดประตูออก แตอิมกลับรูสึกเหมือนกาวขาไมออกติดขัดอะไรบางอยาง 
อิมกมลงมองและตกใจเมือ่เห็นท็อดนั่งกอดขาของอิมเอาไวแนน อิมพยายามกระตุกขา แรงขึน้ๆ
เทาไหรท็อดก็ไมยอมปลอย ท็อดออนวอนไมใหอิมไปและใหสัญญาวาจะปรับปรุงตัวเองเสียใหม      
อิมน่ิงคิดและถามท็อดใหแนใจวาจะสามารถเลี้ยงดูตนได ท็อดพยักหนา ท็อดคอยๆลุกขึ้นและหยิบ
กระเปา อิมกลับเขาหองไป อิมไดแตยืนน่ิง 

(คัทยอย) 

- อิมรีบว่ิงเขาไปในตึก 
- อิมเดินมาหยุดที่หนาลิฟต รอลิฟต และเดินเขาไปในลิฟต 
- ภายในลฟิต อมิแตงหนาทาํผมดวยอาการรบีรน 
- อิมเดินออกมาจากลิฟต และถูกมือปริศนาฉุด 

พีเ่ชนฉุดอิมเขามาในบันไดหนีไฟ อิมทําทีกระเซาเยาแหยคิดวาพีเ่ชนจะชวนเขามา      
มีอะไรกัน พี่เชนไมเลนดวยและจริงจังกับการเรงรัดใหอิมไปบอกเลิกท็อด เน่ืองจากถูกทางบานเลื่อน
นัดมาเร็วข้ึน พี่เชนเดินจากไปทิ้งอิมยืนเครียดอยูคนเดียว 
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อิมเปดประตูเขามาอยางรุนแรง กําลังจะอาปากพูดบอกเลิกท็อด แตก็ตองอึ้งไปเมื่อเห็น
บรรยากาศหองผิดแปลกไปอยางเห็นไดชัด ท็อดคอยๆเดินเขามาพาอิมตรงมาที่โตะดินเนอรที่ตั้งริม
หนาตางหอง ท็อดเลื่อนเกาอี้ออกแลวคอยๆใหอิมน่ังลง อิมน่ังลงอยางงงๆ ทั้งคูเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่อง
ตางๆทั้งเรื่องที่ท็อดจะมีการสัมภาษณงานเกิดข้ึนในวันรุงข้ึนและเรื่องที่สําคัญมากอยางการบอกรกัอมิ 
ทั้งคูดูเหมือนจะไมมีปญหาอะไรตอกันแลวและเริ่มตนรับประทานอาหาร แตยังไมทันที่อาหารจะเขา
ปากอมิ พี่เชนโทรศัพทเขามาพอดี อิมขอตัวลุกออกจากโตะไป 

อิมปดประตูหองนอนแลวล็อค อิมรับสายพี่เชน พี่เชนไมพูดพร่ําทําเพลงรีบบอกอิมวา
ทางบานเลื่อนวันดูตัวมาเปนคืนวันพรุงน้ีแลว อิมตกใจพูดอะไรไมถูก ขอตอรองกับพี่เชนแตก็ไมเปน
ผล พี่เชนตัดสายไป ทําใหอิมเครียดและสติแตกควาตุกตาหมีปาลงบนที่นอน จนตุกตาเหลาน้ันอยูใน
ทวงทาเหมือนกําลังมีอะไรกัน อิมคิดอะไรบางอยางออกจึงโทรศัพทกลับไปหาพีเ่ชน อิมทําเสียง
กระเสาเยายวนขอความชวยเหลือจากพี่เชน พี่เชนดูจะไมยอมซักพัก แตในที่สุดก็ใจออนแพเสียงเสียว
ซานของอิมไปในที่สุด 

ท็อดกลับมาที่หองดวยสีหนาย้ิมแยมมีความสุข ถอดรองเทา เดินย้ิมเหว่ียงกระเปาลงบน
โซฟา และเดินตรงมาหยุดอยูที่หนาประตูหองนอน กอนจะคอยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูและเปด
ประตู พบกับภาพที่ทําใหตัวเองถึงกับช็อค เมื่อเห็นอิมกําลังนั่งขยมอยูบนพี่เชนที่กําลังนอนแนนิ่ง      
สีหนาท็อดดูเสียใจ ท็อดคอยถอยหลังออกไปและปดประตูหองนอนอยางชาๆ 

อิมและพีเ่ชนแยกยายออกจากกัน อิมกระโดดโลดเตนดีใจทีแ่ผนเปนไปไดดวยดี       
แตดูเหมือนพี ่เชนจะไมเปนเชนนั้น พี ่เชนตอวาอิมอางเรื ่องความถูกตองเขามาพูด อิมสวนกลับ     
แบบงงๆ ทั้งคูดูเหมือนจะมีปากเสียงกัน ตางคนตางโทษกันไปมาอยางไรเหตุผล ในที่สุดพี่เชนก็ขอ
หยุดความสัมพันธของอิมไวเทาน้ี และออกจากหองไป ทิ้งอิมใหน่ังงงอยูอยางน้ัน 

อิมน่ังรองไหเสียใจอยูมุมอับมืดๆของหอง โทรศัพทหาพี่เชนหลายตอหลายครั้งก็ไมติด 
ไมนานท็อดก็เปดประตูกลับเขามา ท็อดเปดไฟเดินเขามากลางหองหันไปเห็นอิมนั่งอยูกับใบหนา     
ที่เปอนคราบน้ําตา อิมหันไปเห็นท็อดที่ใบหนาก็ไมไดตางกัน อิมรีบลุกขึ้นโผเขากอดท็อดแลวพูด    
ขอโทษท็อด สารภาพและยอมรับผิดทุกอยาง ท็อดคอยๆเลื ่อนมือขึ้นมาทีตั่วอิมคลายวาจะกอด      
แตกลับไม ท็อดคอยๆดันตัวอิมออกหาง อิมเงยหนาข้ึนมองท็อด อิมพยายามออนวอนท็อดแตไมวาจะ
ยังไงท็อดก็ดูจะไมใจออนตามลมปากของอิม ท็อดกลาวขอโทษและเดินหายเขาไปในหอง อมิปลอยโฮ
ออกมาทรุดตัวลงน่ังกับพื้น 

ท็อดเดินลากกระเปาเดินทางของอิมออกมาจากหองนอน เดินตรงมาที่อิมที่น่ังกมหนา
อยูทีโ่ซฟา อิมเงยหนามามองท็อด  อิมพยายามพูดถึงอดีตที่มีรวมกัน ท็อดใจแข็งไมสนใจ อิมยอม
จํานนพยักหนาอิมคอยๆลุกข้ึนจากโซฟาเอามือจับกระเปามืออิมโดนมือท็อด  ท็อดเลื่อนมือออกหาง 
อิมยิ้มยอมรับทั้งน้ําตาพูดขอบคุณท็อด อิมคอยๆลากกระเปาเดินตรงไปที่ประตูหันหลังกลับมามอง   
ทอ็ดและบรรยากาศภายในหองเปนครัง้สดุทาย และเปดประตูเดินออกไป 

   ส
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อิมเดินออกมาจากหองและคอยๆปดประตู อิมเดินลากกระเปาจากมา ซักพักท็อดเปด
ประตูหองออกมา และเรียกอิม อิมคอยๆหันกลับไปอยางมีความหวัง ท็อดชูถุงกระดาษแลวบอกวาอิม
ลืมของไว อิมนิ่งไปซักพักและตอบกลับไปวาใหทิ้งสิ่งนั้นไป อิมหันหลังกลับ เดินกมหนาจากท็อดมา   
ท็อดเดินกลับเขาไปในหองและปดประตูใหกับความรักของพวกเขาทั้งสอง..ตลอดไป 

5. บทภาพยนตร (Screenplay) 

ในหองน้ําชายมีประตูหองน้ําหองหนึ่งปดอยู เสียงครางกระเสาซี๊ดซาดคอยๆดังขึ้นๆ   
เมื่อมองผานชองประตูหองนํ้าดานลางก็จะเห็นรองเทาหนังผูชายยืนคูกับรองเทาสนสงูของผูหญงิมกีาร
เคลื่อนที่เขาหากันไปมา เมื่อมองจากมุมสูงเห็นอิมกําลังจะเขาไปปลุกปล้ําพี่เชน แตไมสําเร็จพี่เชน
ผลักอิมออก สีหนาพี่เชนดูหงุดหงิด 

ฉากท่ี 1  ภายใน / หองนํ้าชายในออฟฟศ / พลบคํ่า 

ทําอยางน้ีไมไดแลวนะอิม มันไมถูกตอง! 

พี่เชน 

อิมรูดกางเกงในของตัวเองลงมาที่ขอเทา 

(เยาแหย)ถาจะใหถูกตอง..เราตองทําบนเตียงกันใชมั้ยละคะ..พี่เชน 

อิม 

ถาจะใหถูกพี่ควรจะเลิกกับอมิต้ังแตอาทิตยกอนแลว 

พี่เชน 

อมิหนาถอดสี 

พี่เชนยังโกรธอิมเรื่องน้ันอยูอีกเหรอ? 

อิม 

กท็าํไมอมิเพิง่มาบอกพีล่ะวาอมิมแีฟนอยูแลว                                                                                                          
ไมนาละ ทําไมถึงไมยอมใหพีเ่ปดตัวซะท ี

พี่เชน 

อิมทําแบบน้ันก็เพราะวาแครพีเ่ชนหรอกนา.. 

อิม 
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ถาแครพี่จรงิๆไหนบอกซิ เราจะทํายังไงกบัเรื่องทีพ่ี่นัดพาอิมไปเปดตัวกับที่บานไวแลว 

พี่เชน 

ก็..เลื่อนไปกอนไงคะพี่เชน ไมก็พาอมิไปเปดตัวไวกอนเลยก็ได 

อิม 

ขอแรกนะ พีไ่มเคยผดินัดกบัทีบ่าน                                                                                                                             
ขอที่2 พีไ่มหนาดานพาคนทีม่เีจาของอยูแลวไปเปดตัวหรอกนะ                                                                                      

พี่วานะ..อิมไปเลกิกับท็อดซะ เราจะไดคบกันอยางถูกตอง 

พี่เชน 

อิมเบอืนหนาหนีไปครุนคิดอยูซักพัก กอนรีบหันกลับมาดวยหนาตาย้ิมแยม 

กไ็ด พี่เชน..ถาเกิดอิมเลกิกับท็อด แลวมาอยูกบัพี่ พี่จะเลี้ยงอิมไหวใชมะ? 

อิม 

ก็ถาอิมทําเพื่อพี่ได พี่ก็ทําเพื่ออิมได 

พี่เชน 

อิมดีใจกระโดดจุบแกมพี่เชนหน่ึงทีแลวกําลังจะเปดประตูออกไป 

เด๋ียวอิม ! แตงตัวใหเรียบรอย แลวดูลาดเลาใหพี่ดวย 

พี่เชน 

อิมพยักหนายิ้มรับแลวรีบเปดประตูหองน้ําพุงพรวดออกมา ขณะนั้นมีพนักงานชายเดินสวนเขามา
พอดี อิมตกใจอยางแรง แลวรีบต้ังตัวทักทายพนักงานชายคนน้ันดวยทาทางเปนๆ 

หองนํ้าหญิงสวมมันเต็ม ข้ีลนทกุโถเลยอะคะ 

อิม 

พนักงานชายมองเหลยีวตามงงๆ 

ท็อดนอนหัวเราะรากินขนมขบเคี้ยวซองใหญและน้ําอัดลมบนโซฟา อิมเปดประตูหอง
เขามา ท็อดหัวเราะใหกับหนังตลกที่ฉายในทีวีดังข้ึนอีก กอนจะหันมาเห็นอิม 

ฉากท่ี 2  ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / กลางคืน 
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เฮโยว ที่รัก ขอตอนรับกลับสูวิมานสวรรคจะ 

ท็อด 

อิมมองสภาพหองไปรอบๆเต็มไปดวยขยะและเสือ้ผาขาวของระเกะระกะ อิมเดินเขยงเทาฝาฝูง    
ขาวของตามพื้นเขาไปที่โซฟา อิมยืนเทาเอว 

น่ีอะไรวะทอ็ด                                                                                                                                                         
เราทํางานกลบัมาเหน่ือยๆ ยังจะตองมาเจอภาระขยะอยางน้ีทุกวันเลยเหรอ(บนไปเรื่อย) 

อิม 

คราบ...รับทราบคราบ... 

ท็อด 

ท็อดฉุดอิมลงน่ังบนโซฟา แลวสวมกอดอมิ 

(ออดออน)เคาคิดถึงเตงจุงเบยงะ ครุคริ อิอ ิ

ท็อด 

ออเหรอจิ๊ นารักจิงบึย แตขอไรอยางไดมั้ยอะจิ ๊

อิม 

ท็อดพยักหนาหงึกๆ อิมผลักตัวท็อดออกอยางแรง 

เลิกทําตัวเปนเด็กๆไรสมองซะท!ี โตซะทีเหอะท็อด อีก5ปเราก็จะ30กนัอยูแลว                                                               
น่ีท็อดยังไมคิดจะหางานทํา น่ังๆนอนๆไปวันๆ แบบน้ีเน่ียนะ นาเบื่อทีสุ่ด!!! 

อิม 

(สลด)กเ็คาอยากเปนพอบานน่ีนา 

ท็อด 

(วีน)พอบานปญญาออนอะไร ปลอยหองรกอยางน้ีเน่ียนะ                                                                                         
อีกอยาง..ผูชายมันควรจะหาเลี้ยงผูหญงิไมใชเหรอ !? 

อิม 
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ผูหญงิเลีย้งผูชายกไ็มเหน็แปลกเลยน่ีอมิ สมยัน้ีสทิธิเราเทาเทยีมกนั                                                                                
อีกอยางน่ีทอ็ดก็มีคอนโดใหอิมอยูฟรีๆ แลวน่ีนา 

ท็อด 

(ซีเรียส)แลวจะมีอีแคคอนโดฟรีๆแบบน้ีตลอดชีวิตใชมะ?                                                                                               
ตอบเราท ีอนาคตท็อดจะเลี้ยงเราไดมั้ย? 

อิม 

อิมขยับตัวออกหางเบือนหนาหนีแลวกอดอก ทั้งคูปลอยเวลาผานไปอยางเงียบงันชั่วครู กอนอิมจะ
คอยๆหันกลับมา 

(นํ้าเสียงน่ิงกดดัน)ท็อด..เราเลกิกนัเถอะ? 

อิม 

ท็อดหันมามองหนาอิม สีหนาท็อดดูเศราข้ึนอยางเห็นไดชัด ท็อดนํ้าตาคลอ อิมเห็นเชนน้ันก็เริ่มสีหนา
ไมดี ท็อดลุกจากโซฟาเดินเขาหองนอนไป อิมยังคงน่ังอยูที่โซฟาซักพัก 

บนเตียงนอน ท็อดนอนหันหลังใหอิมที่ซึ่งกําลังนอนหงายลืมตาสีหนาดูเครียดอยู ไมนานทอ็ดกพ็ลกิตัว
มาทางอิมฟาดแขนกอดอิมทั้งที่ยังหลับอยู อิมเหว่ียงแขนท็อดกระเด็นออกไป ซักพักท็อดก็ฟาดมือมา
ลงบนใบหนาอิม อิมคอยๆแกะมือท็อดออกและเหวี่ยงกระเด็นออกไป เหมือนเหตุการณจะสงบ      
แต ไมนานเสียงนาฬิกาปลุกจากไอโฟนดังข้ึน อิมสะดุงพรวดลุกข้ึนมา กดปดการปลุก อิมถอนหายใจ
หันไปมองท็อดกลัวท็อดต่ืน อิมคอยๆยองออกจากเตียง ตาคอยมองท็อดจนเทาเหยียบเขากับตุกตาที่
มีเสียง ท็อดสะดุงเล็กนอย อิมเดินยองไปหยิบกระเปา คอยๆเปดตูเสื้อผา หยิบเสื้อผาในตูจัดใสลง
กระเปาอยางระแวดระวัง 

ฉากท่ี 3  ภายใน / หองนอนคอนโดท็อด / กลางดึก 

ภายในหองน่ังเลนมีแสงแดดสองเขามาบางแลว อิมในชุดสีดําเดินลากกระเปามาหยุดยืนที่หนาประตู 
อิมน่ิงไปซักพักกอนจะคอยๆหันหลังกลับมามองบรรยากาศรอบหองๆ อิมนึกยอนถึงวันที่มีความสุข 
อิมแอบนํ้าตาคลอ อิมรีบหยุดอารมณเศราของตัวเองหันกลับไปเตรียมจะเปดประตูออก แตอิมกลับ
รูสึกเหมือนกาวขาไมออกติดขัดอะไรบางอยาง อิมกมลงมองและตกใจเมื่อเห็นท็อดน่ังกอดขาของอิม
เอาไวแนน  

ฉากท่ี 4  ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / เชา 

เหย! ต่ืนแลวเรอะ !? 

อิม 
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ทอ็ดไมพดูอะไรน่ังกอดขาทาํหนานาสงสารเวอร อมิพยายามกระตุกขา แรงข้ึนๆๆๆ แรงเทาไหรท็อด 
ก็ไมยอมปลอย  

(ออนวอน) อิม..อยาไปไหนเลยนะ                                                                                                                            
ใหโอกาสเคาไดปรบัปรงุตัวหนอยนะ                                                                                                                        

ขอโอกาสแคครัง้เดียว เคาจะรบีหางานทาํ รบีหาเงนิใหไดเยอะๆมาเลีย้งอมิ                                                                       
เคาไมปงไมเปนมันแลวพอบานนะใหอมิเปนดีกวา เคาไมชอบทํางานบาน 

ท็อด 

อิมน่ิงคิด  

สรปุคือจะรวยแลวก็เลี้ยงเราไดใชมะ? 

อิม 

ท็อดพยักหนาดวยหนาตาออดออนนาสงสาร ท็อดคอยๆลุกข้ึนและหยิบกระเปาอิมกลับเขาหองนอน
ไป อิมไดแตยืนน่ิง 

    (คัทยอย) 

ฉากท่ี 5 ภายใน / ออฟฟศ / กลางวัน  

- อิมรีบว่ิงเขาไปในตึก 
- อิมเดินมาหยุดที่หนาลิฟต รอลิฟต และเดินเขาไปในลิฟต 
- ภายในลฟิต อมิแตงหนาทาํผมดวยอาการรบีรน 
- อิมเดินออกมาจากลิฟต และถูกมือปริศนาฉุด 

ประตูบันไดหนีไฟเปดออก พี่เชนลากอิมเขามาเหว่ียงอิมหลังชนฝา 

ฉากท่ี 6  ภายใน / บันไดหนีไฟ / เวลาตอมา 

แหม เด๋ียวน้ีชอบแนวซาดิสกก็ไมบอก 

อิม 

ตลกเหรออิม เรื่องท็อดละวาไง 

พี่เชน 

อิมผลักพี่เชนไปชิดกําแพงอีกฝง เอาน้ิวช้ีเลื่อนลงตามแนวกระดุมเสื้อพี่เชน 
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แหม..อยาทําเปนงอนไปเลยนา เสียเวลาอะรีบมาสนุกกันดีกวานะคะพี่เชน 

อิม 

หยุด! อิมหยุด! 

พี่เชน 

อิมหยุดน่ิงเหมือนถูกฟรีซ 

ไมตองน่ิงขนาดน้ันก็ได 

พี่เชน 

เอา! พี่เชนนน เอาไงแนเน่ียอิมงงไปหมดแลว 

อิม 

หมดเวลาสนุกแลว พี่จะบอกอมิวา..                                                                                                                        
ทางบานพี่ขอเลือ่นวันนัดแลวนะ 

พี่เชน 

เรื่องแคน้ีเอง..เปนเมื่อไหรละพี่เชน 

อิม 

วันมะรืน 

พี่เชน 

(โวยวาย)โห ไมเลื่อนเปนวันน้ีไปเลยละถางั้นนะ 

อิม 

อิม ! พูดอยางน้ีไดไง ไมถูกตองนะอมิ เหมอืนอิมไมเคารพครอบครัวพี ่

พี่เชน 

พี่เชน...อมิไมไดวาอะไรคะ อิมแคอุทานดวยความตกใจ ยังไงอิมก็ยอมทําตามพีเ่ชนอยูแลว 

อิม 

ถางั้นเรื่องท็อดนะ ไปเลกิมาใหใหไดแลวกัน 

พี่เชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

พี่เชนเดินออกจากบันไดหฟนีไฟไป ทิ้งอิมยืนเครียดอยูเชนน้ัน  

อิมเปดประตูเขามาอยางรุนแรง กําลังจะอาปากพูดบอกเลิกท็อด แตก็ตองอึ้งไปเมื่อ 
บรรยากาศหองผิดแปลกไปอยางเห็นไดชัด ท็อดคอยๆเดินเขามาพาอิมตรงมาที่โตะที่ตั้งริมหนาตาง
หอง ท็อดเลื่อนเกาอี้ออกแลวคอยๆใหอิมน่ังลง อิมน่ังลงอยางงงๆ อิมมองอาหารที่อยูบนโตะ  

ฉากท่ี 7  ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / หัวคํ่า 

นากินมั้ย? 

ท็อด 

ซื้อมาใชมะ? 

อิม 

เปลา!!! 

ท็อด 

เซเวน? 

อิม 

...อือ...โหย กเ็คาทําอาหารไมเปนน่ี แตอิมชอบสปาเก็ตต้ีไมใชเหรอ นากินมั้ยละ? 

ท็อด 

มนัก็..งั้นๆ ดูดีกวาขยะนิดหนอย 

อิม 

(หัวเราะ)เอาเหอะๆ ของโรงงานกเ็งี้ยแหละ ไวคราวหนาทอ็ดจะทาํดวยตัวเอง                                                             
แตวันน้ีมันไมทันจรงิๆ ท็อดมัวแตเก็บหอง  อิมกลับมาเหน่ือยๆ..หิวมั้ยละ 

ท็อด 

ไมอะ แวะกินรานเจกบมาแลว 

อิม 

ทองอิมรองดังข้ึน ท็อดหัวเราะ กอนจะลุกพรวดข้ึนยืน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทานสุภาพบรุุษและสุภาพสตรี..รวมถึงเพื่อนๆทีร่ักของผมครบั 

ท็อด 

อิมหันไปมองสะดุดเขากับรูปภาพเพื่อนๆของท็อดหนาระรื่น ที่แปะไวที่ผนัง อิมตกใจเล็กนอย 

ผมมสีิง่สาํคัญทีจ่ะกลาว ณ ขณะน้ี สิง่แรกคือผมตองการจะบอกทกุทานวา                                                                         
มผีูหญงิคนนึงไดเตือนสติใหผมเลกิทาํตัวไรสาระแลวหางานทาํซะ                                                                                     

แตน่ันไมสําคัญเทากับขาวดีที่ผมจะบอกทุกทานวา พรุงน้ีผมจะมีนัดสัมภาษณงานแลว 

ท็อด 

อิมอึ้งไป 

และสิง่สาํคัญสิง่ทีส่องกค็อื ผูหญงิคนทีเ่ตือนสติผม น่ังอยูตรงขามกบัผมน่ีเองครบั                                                            
แตน่ันมันก็ไมสําคัญเทากบัขาวดีที่ผมจะบอกเธอวา.....ทอ็ดรกัอมินะ 

ท็อด 

ท็อดทําตาพริ้มใสอิม อิมแอบเขิน และฉุดใหท็อดน่ังลง  

เลนอะไรวะท็อด..พอๆ..แลวงานบางานบออะไรทําไมรบัสมัภาษณเร็วจัง 

อิม 

นักสืบชู 

ท็อด 

อิมไดยินเชนน้ันก็กลืนนํ้าลายดังเอื้อกไปตอไมถูก 

แหม..อาหารนากินละสิ กลืนนํ้าลายดังเชียว 

ท็อด 

ทอ็ด งานอื่นมีใหทําต้ังเยอะทําไมตองนักสืบชู 

อิม 

อิมก็รูวาเคาชอบโคนันชอบคินดะอจิิหนิ 

ท็อด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จะบาเหรอ พวกน้ันมันนักสืบคดีฆาตกรรม 

อิม 

เอานะ การแอบมีชูมันกเ็หมือนคดีฆาตกรรมแหละ กินขาวเหอะๆ 

ท็อด 

สีหนาอิมดูจิตตกนิดหนอย ทั้งคูกําลังจะเริ่มตนรับประทานอาหาร แตยังไมทันที่อาหารจะเขาปาก     
พี่เชนโทรศัพทเขามาพอดี อิมลุกออกจากโตะไป 

อิมปดประตูหองนอนแลวล็อค อิมรับสายพี่เชน  

ฉากท่ี 8  ภายใน / หองนอนคอนโดท็อด / เวลาตอมา 

อิม..ทางบานพีเ่รงมาวาจะเลือ่นวันดูตัวมาเปนคืนวันพรุงน้ีแลว 

พี่เชน(เสยีงในสาย) 

เรื่องท็อดละวาไง? 

เหย! อะไรอะ เมือ่กลางวันยังบอกวันมะรืนอยูเลย 

อิม 

จะพรุงน้ีหรือวันมะรืนยังไงอิมก็ตองเลิกกบัท็อดไมใชเหรอ 

พี่เชน(เสยีงในสาย) 

อิมขอเวลาอกีนิดไมไดเหรอ? 

อิม 

อิมตอรองกบัพี่ไดนะ แตพี่ตอรองกับทางบานไมได หรอืพีค่วรจะหาคนอืน่ไปเปดตัวแทนอมิ                                            
...แคน้ีนะ 

พี่เชน(เสยีงในสาย) 

พี่เชนตัดสายไป อิมยืนเครียดอยูพักนึง อิมเดินเครียดฉุนเฉียววนไปมาทั่วหอง ควาตุกตามาไดขวาง
กระเด็นไปที่เตียง จนตุกตาไปอยูในทากําลังทับตุกตาอีกตัว อิมหันไปเห็นตกใจเล็กนอยกอนจะเขว้ียง
ไปอีกตัวตุกตาก็ยังคงกระเด็นไปทับกันอีก อิมนึกบางอยางออกแลวรีบโทรกลับหาพี่เชน 

(นํ้าเสียงออย)พี่เชนชวยอิมหนอยดิ 

อิม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อิม..น่ันมันเปนเรื่องของอมิกบัท็อดนะ 

พี่เชน(เสยีงในสาย) 

แต อิมอยากอยูกับพี่เชนไมอยากเสียพีเ่ชนไป ชวยอิมเถอะนะ 

อิม 

อิมอยาเอาพี่ไปเอี่ยวดวยเลย 

พี่เชน(เสยีงในสาย) 

นะนะนะนะ 

อิม 

พี่เชนเงียบไปแตอิมยังคงต๊ือไมเลิกจนในที่สุด 

อะๆๆ ก็ได เห็นแกอิมนะ 

พี่เชน(เสยีงในสาย) 

(รีบพูด)งั้นพรุงน้ีพี่เชนมาหาอิมตอน10โมงนะ ท็อดไมอยูหอง แคน้ีนะ 

อิม 

อิมรีบตัดสายและยืนทําหนาเฉกเชนนางรายที่มีแผนการลับครั้งย่ิงใหญอยูคนเดียวกับตัวเองในหอง  

ท็อดกลับมาที ่หองดวยสีหนายิ้มแยมมีความสุข ถอดรองเทา เดินยิ้มเหวี่ยงกระเปาลงบนโซฟา      
และเดินตรงมาหยุดอยูที่หนาประตูหองนอน กอนจะคอยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูและเปดประตู 
พบกับภาพที่ทําใหตัวเองถึงกับช็อค เมื่อเห็นอิมกําลังน่ังขยมอยูบนพี่เชนที่กําลังนอนแนน่ิง สีหนาท็อด
ดูเสียใจ ท็อดคอยถอยหลังออกไปและปดประตูหองนอนอยางชาๆ 

ฉากท่ี 9 ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / สาย 

อิมและพี่เชนแยกยายออกจากกัน อิมกระโดดโลดเตนดวยความดีใจ สวนพี่เชนน่ังน่ิงสีหนาเครียด 

ฉากท่ี 10 ภายใน / หองนอนคอนโดท็อด / เวลาเดียวกัน 

(นํ้าเสียงราเรงิสุด) 

อิม 

พี่เชนเห็นหนาท็อดมะ? เจือ่นไปเลยเนอะ ฮาๆๆๆ                                                                                                      
ทีน้ีเราสองคนก็จะไดอยูดวยกันอยางมีความสุขแลววว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คงไมแลวแหละอิม 

พี่เชน 

อิมชะงัก และหันไปมองหนาพี่เชน 

เปนอะไรไปอะพี ่

อิม 

(โกรธ)พี่เกลียดอะไรแบบน้ีมากทีสุ่ดเลยรูปะ 

พี่เชน 

เกลียดอะไรอะพี่เชน? 

อิม 

การใชคนอื่นเปนเครื่องมือใหตัวเอง 

พี่เชน 

แตพี่เชนก็เปนคนบอกใหอิมมาเลกิกับท็อดเองนะ 

อิม 

แตพี่ไมไดบอกวาตองใหพีม่าอยูในแผนการรายๆ แผนการแยๆของอิมแบบน้ีน่ี!                                                               
มันไมถูกตองนะรูเปลา 

พี่เชน 

อิมอึ้งไป 

เออใช อะไรมันกผ็ิด อะไรมันก็ไมถกูตอง                                                                                                                       
ถามหนอยเหอะ ไอที่แอบไปเอากันมันถูกตองนักรึไง ! 

อิม 

น่ันเพราะพี่ไมรูตางหาก 

พี่เชน 

แคไมรูก็เทากับถูกตองทุกอยางแลวเหรอ? แลวทําไมพอรูแลวไมเลิกกันไปเลยละ 

อิม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอางั้นใชมะ? เอางั้นก็ได..ตกลง 

พี่เชน 

งายๆแบบน้ีเน่ียนะ ! 

อิม 

ใช! ก็อิมอยากทําใหเรื่องมันยากเองน่ี 

พี่เชน 

ก็ต้ังแตพี่เขามาในชีวิตอิมแลว 

อิม 

คิดใหดี ใครกันแนที่อยากใหพีเ่ขาไปในชีวิต ใครกันแนที่มาออยพี่ 

พี่เชน 

แลวเลนดวยทําไมละ? 

อิม 

ผูชายไมใชสากกะเบือนะ.....                                                                                                                                           
พี่วา...เรามาเปนแคพี่นองกันเหอะ 

พี่เชน 

(หัวเราะ)ตลกวะ เอากนัไปแลวต้ังกีค่รัง้ จูๆ จะใหมาเปนแคพีน่อง ห ึ                                                                              
พี่แมงโคตร..เลย 

อิม 

เหี้ยใชมะ? 

พี่เชน 

รูตัวหนิ 

อิม 

ขอบคุณที่ชม 

พี่เชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แลวเดินออกจากหองไป อิมเหวอและงงมาก 

อิมน่ังรองไหเสียใจอยูมุมอับมืดๆของหอง โทรศัพทหาพี่เชนหลายตอหลายรอบก็ไมติด ไมนานท็อด   
ก็เปดประตูกลับเขามา ท็อดเปดไฟเดินเขามากลางหองหันไปเห็นอิมนั่งอยูกับใบหนาที่เปอนคราบ
นํ้าตา อิมหันไปเห็นท็อดที่ใบหนาก็ไมไดตางกัน อิมรีบลุกข้ึนโผเขากอดท็อด 

ฉากท่ี 11  ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / พลบคํ่า 

ท็อด...เราขอโทษ 

อิม 

ท็อดน่ิงและเงียบ 

(พดูไปรองไหไป)เรายอมรับผิด เรือ่งทีเ่กิดมันเปนเพราะความหลงผิดของเรา                                                            
เรามนัโคตรโง ทัง้ทีม่ทีอ็ดอยูทัง้คนยังไมรูจกัพอ                                                                                                         
ท็อด..เช่ือเราเหอะคนเดียวที่เรารกั..คือทอ็ดนะ 

อิม 

ท็อดคอยๆเลื่อนมือข้ึนมาที่ตัวอิมคลายวาจะกอด แตกลับไม ท็อดคอยๆดันตัวอิมออกหาง อิมเงยหนา
ข้ึนมอง 

แนใจเหรออมิ 

ท็อด 

ท็อด...ใหอภัยเราเหอะนะ เราสญัญาจะไมเปนตัวปญหาอีก 

อิม 

ท็อดเงียบไปกอนพูดข้ึนภายหลัง 

ตัวอมิไมไดเปนปญหาหรอก                                                                                                                                 
ยังไงซะอมิก็ยังเปนอิม เปนอิมคนที่นารักราเรงิ 

ท็อด 

อิมย้ิมแลวเอามือปาดนํ้าตา 

แตความรกัของเราสองคนตางหากทีเ่ปนปญหา 

ท็อด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รอยย้ิมอิมหุบลง  

เราจะเปนคนแกปญหาน้ีเอง แลวทุกอยางจะดีข้ึน เราจะกลบัมารกักันเหมือนเดิม 

อิม 

มันจะเหมอืนเดิมไดยังไงอิม มันไมเหมือนเดิมต้ังแตอิมคิดนอกใจท็อดแลว 

ท็อด 

ใหโอกาสเราไดมั้ย? 

อิม 

ถาเปนเรื่องอื่นคงได แตสําหรบัเรื่องแบบน้ีท็อดวาท็อด.. 

ท็อด 

อมิพดูตัดบท 

มันทิ้งเราไปแลว 

อิม 

..ก็เลยกลับมาหาท็อด? 

ท็อด 

เปลานะท็อด คือ..เรื่องน้ีมันพูดยากนะท็อด.. 

อิม 

ใช..ความรักเปนเรือ่งทีพู่ดยาก..แตความรูสึก..เปนเรือ่งที่ยากจะพูด                                                                              
ตอนน้ีท็อดพูดอะไรไมถูกเลยวะ อิม 

ท็อด 

เรื่องแบบน้ีจะไมเกิดข้ึนกับเราสองคนอีก 

อิม 

จะไมมเีรื่องอะไรเกิดข้ึนกบัเราสองคนอีกตอไปแลว 

ท็อด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท็อด..เราไมไดต้ังใจ คือเรา.. 

อิม 

ขอโทษนะอิม 

ท็อด 

ท็อดเดินหายเขาไปในหองนอน อิมปลอยโฮออกมาทรุดตัวลงกับพื้น 

ท็อดเดินลากกระเปาเดินทางของอิมออกมาจากหองนอน ใบหนาท็อดออกมาพรอมคราบนํ้าตาที่มาก
กวาเดิม ท็อดเดินตรงมาที ่อิมที ่นั ่งกมหนาอยูที ่โซฟา อิมเงยหนามามองท็อด ท็อดเลื ่อนกระเปา
เดินทางมาใหอมิ  

ฉากท่ี 12  ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / เวลาตอมา 

เหมอืนตอนปสองเลยเนอะ วันไปรบันอง                                                                                                                 
ครั้งแรกที่เราเริ่มรูจักกันท็อดกล็ากกระเปามาใหเราแบบเน้ีย 

อิม 

ไมเหมอืนหรอกอมิ ตอนน้ันทอ็ดผอมกวาน้ี ทอ็ดหลอกวาน้ี                                                                                        
แลวอิมก็รกัท็อดมากกวาน้ี 

ท็อด 

ตอนน้ีเราก็ยังรกัอยู เราเคยบอกแลวไงถึงทอ็ดจะเปนยังไงเราก็จะยังรัก ท็อดจําไดมั้ย 

อิม 

...กําลงัพยายามจะลืมวะอิม 

ท็อด 

อมิยอมจาํนนพยักหนาอิมคอยๆลุกข้ึนจากโซฟาเอามือจับกระเปามืออิมโดนมือท็อด ท็อดเลื่อนมือ
ออกหาง อิมย้ิมยอมรับทั้งนํ้าตา 

(ย้ิมทั้งนํ้าตาแลวพูด)..ขอบคุณนะ... 

อิม 

อิมคอยๆลากกระเปาเดินตรงไปที่ประตูหันหลังกลับมามองท็อดและบรรยากาศภายในหอง แลวหัน
กลับไปยืนหันหลังรองไหกอนจะคอยๆเปดประตูแลวเดินจากไป 
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อิมเดินกมหนาหางออกไปจากหอง ทาทางดูเหมือนกําลังสะอื้นรองไหอยู ทันใดนั้นท็อดก็เปดประตู
ออกมาเรียกอิม  

Scene13  ภายใน/โถงทางเดินแถวหนาหองท็อด/เวลาตอมา 

อิม!!! 

ท็อด 

อิมคอยๆหันหลังกลับมาเหลียวมอง ดวยใบหนาที่ยังคงเศรา ท็อดมีสีหนารูสึกแยเล็กนอยกอนจะชูถุง
บางอยางข้ึน 

(เรียกแบบไมคุนเคย)เธอ..เธอลมืของนะ 

ท็อด 

อิมมองไปที่ถุงน้ัน 

ทิ้งมันไปเถอะ… 

อิม 

อิมคอยๆหันหลังกลับแลวเดินจากมา ท็อดหันหลังเดินกลับเขาหอง แลวปดประตูใหกับความรัก
ของอิมและท็อด..ตลอดไป 

--จบ-- 
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ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production) 

1. คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
1.1 อิม 

ณัฐณิชา เหลืองอนันตคุณ ชื่อเลน ดรีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 ภาพนักแสดงบท อมิ 

ตัวละครบท อิม อายุ 25 ป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึง่ 

บุคลิกและนิสัย : เอาแตใจ ชอบทําตัวเปนใหญเมื่ออยูกับท็อด แตเมื่ออยูกับพี่เชนอิม  
จะกลายเปนผูหญิงที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆ และยอมพี่เชนในทุกๆเรื่อง อิมเปนผูหญิงที่หัวสูงคนหนึ่ง 
ภายนอกอาจดูเปรี้ยว เซ็กซี่ ไมสนใจใคร แตภายในลึกๆเปนคนที่ตองการความรักเอามากๆ 

ความสนใจ : ความสบาย ความรวย  

พื้นหลังตัวละคร : เน่ืองจากอิมเติบโตข้ึนมาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง หลายสิ่ง
หลายอยางที่อิมอยากไดในวัยเด็กก็ไมสามารถไขวความาได ฉะนั้นเมื่ออิมเขาสูชวงวัยทํางาน กิเลส
และความทะเยอทยานในตัวเธอจึงมีสูง สิ่งที่ปราถนาอยูลึกๆก็คือความร่ํารวยและความสะดวกสบาย 
และดวยบุญเกาที่สะสมมาดีทําใหอิมเปนผูหญิงที่สวย เธอจึงใชหนาตาของเธอเปนเครื่องมือในการจับ
ผูชายที่เธอไดพิจารณามาดีแลววาจะสามารถทําใหเธอมีชีวิตที่ดีข้ึนได   

เหตุผลที่เลือก : เน่ืองจากดรีมเคยมีประสบการณจากซี่รี่ส HORMONESวัยวาวุน รับบท
เปนบี ที่คาแรกเตอรดูเปนคนแรง ผูจัดทําจึงเล็งเห็นและเรียกตัวมาคัดเลือกนักแสดง และเมื่อไดรูจัก
ตัวจริงจึงไดรูวาจริงๆแลวดรีมไมไดมีมุมแรงๆแตยังดูเปนนางเอกไดอีกดวย ที่สําคัญคือในภาพยนตร
สั้นเรื่อง อาการรายรุมเรารัก จะตองมีฉากย่ัวยวนผูชายจนกระทั่งถึงฉากรองไหดรามา ซึ่งดรีมทําไดดี 
จึงเปนเหตุผลที่ตองเลือกดรีมมารับบทน้ี 
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1.2 ท็อด 
ปนพร อุษณพงศ ชือ่เลน ปน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 ภาพนักแสดงบท ทอ็ด 

ตัวละครบท ทอ็ด อายุ 25 ป วางงาน 

บุคลิกและนิสัย : ถึงอายุจะยาง 30 ในอีกไมกี่ปแลว แตนิสัยของท็อดกลับเหมือนเด็ก  
ไมโต ชอบอานการตูน นอนดูทีวี กินขนม นํ้าอัดลม อยูที่หอง แตในขณะที่ดูเปนคนไมเอาไหน สิ่งหน่ึง
ที่ท็อดมั่นคงมากคือความรัก รักใครรักจริง ท็อดมีความจริงใจอยูสูงฉะน้ันการโกหกหักหลังจึงเปนเรือ่ง
ที่ใหอภัยไมไดสําหรับเขา  

ความสนใจ : หนังสือการตูน ทีวี ขนมขบเค้ียว นํ้าอัดลม 

พื้นหลังตัวละคร : ครอบครัวของท็อดมีฐานะพอสมควร คอนโดที่ท็อดอาศัยอยูก็เปนเงิน
ของพอแมที่ซื้อใหสมัยเรียนมหาวิทยาลัยป2 เนื่องจากทางบานตามใจ จึงสงผลทําใหท็อดมีความคิด
เปนเด็กอยูตลอดเวลา แตถึงอยางน้ันท็อดก็เปนคนใฝดี ไมหลงเดินในทางทีผ่ดิและรักความถูกตอง 

เหตุผลที่เลือก : สําหรับปน ไดมีการคัดเลือกและเวิรกช็อปอยูหลายครั้ง เน่ืองจากเปน
ผลงานครั้งแรกของปน แตไมวาจะครั้งไหนตัวปนก็แสดงออกถึงความกะโหลกกะลาของตัวละคร
ออกมาใหไดเห็น ซึ่งก็ตรงกับบุคคลิกของท็อด  และในฉากดรามาปนก็สามารถคุมอารมณไดดี ผูจัดทํา
จึงไดเล็งเห็นวานาจะสามารถนําไปพัฒนาตอได จึงเลือกปนมารับบทน้ี 

 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

 1.3 พ่ีเชน 

ฉลองรัฐ  อินทรจันทร ชื่อเลน ไอซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 ภาพนักแสดงบท พีเ่ชน 

ตัวละครบท พีเ่ชน อายุ 28 ป พนักงานบริษัทเอกชนทีเ่ดียวกันกับอมิ 

บุคลิกและนิสัย : เงียบขรึม รักความถูกตอง ดูเผินๆเปนคนที่มีจิตใจดี แตแทจริงแลว
เห็นแกตัว  

ความสนใจ : ผูหญิง  

พื้นหลังตัวละคร : ทางบานของพี่เชนมีฐานะรวย จากการเอารัดเอาเปรียบผูอื่น สงผล
ใหพี่เชนโตข้ึนมากับความเห็นแกตัว เลว แตไมแสดงออก เพราะยังหวงภาพพจนจอมปลอมของตัวเอง 

เหตุผลที่เลือก : ไอซมีผลงานหนังสั้นของคณะมาโดยตลอด และเน่ืองจากไอซดูเปนคน
น่ิงและภาพลักษณดูแกกวานักแสดงที่เหลือ จึงลองเรียกมาคัดเลือกรับบทน้ี 

2.สถานท่ีถายทํา (Location) 

เนื ่องจากเรื ่องราวหลักในภาพยนตรสั ้นเรื ่อง อาการรายรุมเรารัก เปนเรื ่องของ
ความสัมพันธของพระนางอยาง อิมและท็อด และตัวละคร ท็อด ก็มีบุคลิกเปนคนที่ไมเอาไหน 
วางงาน ทําใหตองอยูคอนโดในทุกๆวัน ฉะนั้นเรื ่องราวสวนใหญระหวางอิมและท็อดจึงเกิดขึ้น         
ที่คอนโดแหงหน่ึงยานใจกลางเมือง สวนเรื่องราวความสัมพันธลับๆระหวางพี่เชนและอิมสวนใหญกจ็ะ
ไปเกิดข้ึนในสถานที่ลับภายในบริษัท เชน หองนํ้าชาย และบันไดหนีไฟ เปนตน 
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ทัง้นี้สถานทีต่างๆที ่ปรากฎในภาพยนตรสั ้นเรื ่องนี้ยังสามารถบอกเลาและถายทอด
รายละเอียดตางๆ ที่ภาพยนตรไมไดกลาวถึงไดอีกดวย เชน สภาพความเปนอยูรวมถึงลักษณะนิสัย
ของตัวละคร 

2.1 เดอะ เซอรเคิล คอนโดมิเนียม (The Circle Condominium) เพชรบุรี36 

เนื่องจากสถานที่นี้ตอบโจทยชีวิตคนกรุงไดเปนอยางดีดวยวิวทิวทัศนที่มองเห็นตึกใน
กรุงเทพไดอยางกวางขวาง และลักษณะภายในหองที่ใกลเคียงกับภาพยนตรอางองิในบางมมุ แตอาจมี
ปญหาเล็กนอยตรงที่สถานที่นี้เปนหองที่ไมมีคนอยูจึงทําใหหองโลงเกินไป และอาจตองใชอุปกรณ
ประกอบฉากเปนจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 4-4 ภาพหองนอนภายในคอนโดมเินียม 
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ภาพที่ 4-5 ภาพหองน่ังเลนภายในคอนโดมเินียม 

2.2 หองนํ้าชาย ชั้น8 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก 

เนื่องจากบริเวณชั้น8 เปนชัน้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ทําให
สะดวกตอการถายทํา เพราะในสวนของหองนํ้าก็มีความเปนออฟฟศอยูแลว เขากับตัวเรื่องที่ถูกเขียน
ข้ึนมาใหเกิดในหองนํ้าชายภายในที่ทํางานของอิมและพี่เชน  

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4-6 ภาพหองนํ้าในออฟฟศ 
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2.3 บันไดหนีไฟ อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก 

บันไดหนีไฟเปนอีกสถานที่หน่ึงที่พี่เชนตองนัดเจออิมแบบลับๆ ซึ่งสามารถถายทําไดงาย 
ไมตองทําเรื ่องขออนุญาต เนือ่งจากอยูในสวนของอาคารจอดรถทีเ่ชือ่มตอกับคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารภายในอาคาร กสท. โทรคนาคมแหงน้ี 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4-7 ภาพบนัไดหนีไฟ 

3 อุปกรณประกอบฉาก (Props) 

เน่ืองจากสถานที่ถายทําหลักอยางคอนโดมิเนียม เปนสถานที่ที่ไมมีผูอยูอาศัย จึงทําให
ภายในตัวหองไมมีเครื่องใชตางๆ ทําใหผูจัดทําตองทําการจัดเตรียมอุปกรณประกอบฉากเปนจํานวน
มาก ซึ่งในสวนหลักจะเปนอุปกรณประเภท หนังสือการตูน ภาพแปะผนัง ตุกตา เปนตน 

3.1 ภาพแปะผนัง 

ในหองคอนโดของท็อด ตัวละครที่ซึ่งมีนิสัยข้ีเกียจไมเอาไหน ตองการความรก แตเนือ่ง
ดวยผนังหองของสถานที่ถายทําโลงเกินไป ผูจัดทําจึงไดนํารูปภาพประกอบมาตกแตง โดยเนนภาพ   
สีสด เชน สีแดง สีสม สีเหลือง เพื่อสรางบรรยากาศใหดูคึกคัก แตยังคงความเปนท็อด ดวยการใช
รูปภาพการตูนในหองนอน รูปภาพโปสเตอรหนังแนวๆในหองหนังเลน รวมถึงรูปภาพอาหาร         
ในโซนหองครวั 
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ภาพที่ 4-8 ภาพรูปภาพแปะผนังหองน่ังเลนและหองครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 ภาพรูปภาพแปะผนังหองนอน 
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3.2 ตุกตาของอิมและท็อด 

ในความจริงตุ กตาทีเ่ห็นเปนจํานวนมากไมใชของท็อดมาตั ้งแตตน แตเปนของที ่       
อิมและท็อดซื้อใหกันในโอกาสตางๆ เพื่อใชแสดงความรักที่มีตอกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-10 ภาพตุกตาของอิมและทอ็ด 

3.3 หนังสือการตูนและกีตาร 

หนังสือการตูนและกีตารถือเปนสิ่งที่ขาดไมได เนื่องจากจะชวยแสดงตัวตนและความ
เปนเจาของหองใหกับท็อด 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 4-11 ภาพหนังสือการตูนและกีตาร 
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3.4 อุปกรณประกอบฉากดินเนอร 

ฉากดินเนอรเปนฉากพิเศษสําหรับภาพยนตรเรื่องนี้ เนื่องจากเปนฉากที่ท็อดเปลี่ยน  
ตัวเองเพื ่ออิม และมีการบอกรักกันเกิดขึ ้น ดังนั ้นฉากนี ้จึงตองการอุปกรณประกอบพิเศษ
นอกเหนือจากฉากอื่นๆ และตองสรางความโรแมนติกเปนอยาง อุปกรณที่ใชจึงประกอบไปดวย ผาปู
โตะ กระถางดอกไม จานและแกวไวนหรู ไฟตกแตงระเบียง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-12 ภาพโตะดินเนอร 

4 เคร่ืองแตงกายนักแสดง (Wardrobe) 

เครื ่องแตงกายนักแสดงถือเปนอีกสิ ่งที ่สําคัญมาก นอกจากจะทําใหนักแสดงนั ้น         
ดูกลายเปนตัวละครนั้นๆแลว ยังสามารถบอกรสนิยม บุคลิก ลักษณะนิสัยของตัวละครไดอีกดวย   
โดยในภาพยนตรสั้นเรื่องนี้ไดสรางสรรคเสื้อผาเครื่องแตงกายของตัวละครจากภาพยนตรอางอิง
หลายๆเรื่อง ในสวนน้ีจะทําการแนะนํารูปภาพอางอิงการแตงกายของตัวละครแตละตัว 

4.1 เคร่ืองแตงกายของอิม 

อิมเปนสาวออฟฟศที่ดูเปรี้ยวกวาพนักงานออฟฟศคนอื่น ฉะน้ันชุดที่อิมสวมใสไปทาํงาน
ซึ่งเปนชุดหลักๆที่ปรากฏในเรื่อง จึงตองดูเซ็กซี่ หรือแมแตกระทั่งชุดนอนก็เชนกัน 
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ภาพที่ 4-13 ภาพเครื่องแตงกายของอิม 

4.2 เคร่ืองแตงกายของท็อด 

ท็อดเปนคนที่ไรหนาที่การงาน ชุดที่สวมใสในเรื่องสวนใหญจึงเปนชุดอยูบานเนาๆ เชน 
เสื้อยืด กางเกงบ็อกเซอร แตในฉากดินเนอรซึ่งเปนฉากสําคัญ ผูจัดทําตองการหาชุดที่สวมใสแลวดูดี
และยังดูมีความสนุกสนานอยูบาง จึงไดทําการหารูปภาพอางอิงในสวนน้ี 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-14 ภาพเครื่องแตงกายของท็อด 
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4.3 เคร่ืองแตงกายพ่ีเชน 

พี่เชนเปนคนมพีื้นฐานฐานะรวย ในภาพยนตรเรื่องน้ีพี่เชนจะปรากฎตัวใหเห็นในสถานที่
ทาํงานเปนหลกั จงึตองหารปูภาพอางองิในสวนของชุดทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-15 ภาพเครื่องแตงกายพีเ่ชน 
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5. ตารางการถายทํา (Breakdown) 
5.1 การถายทําวันท่ี 1 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 

5.1.1 ฉากที่ 9 หองน่ังเลนคอนโดท็อด 
    ตารางที่ 4-1 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่9 

 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 MS ทอ็ดเปดประตูเขามา เดินวางกระเปาไวที่โตะ เดินถอด
ถุงเทาปลดกระดุมเสือ้เช๊ิตและเดินตรงไปทีห่องนอน 

เสยีงประตู หองน่ังเลน ท็อด กระเปา , ถุงเทา 

2 CU ขาท็อดคอยๆเดินมาหยุดที่หนาประตูหองนอน     

3 CU มือคอยๆจับลูกบิดประตู คอยๆบิดประตู ท็อดเปดประตู     

4 POV เห็นอมิกับพี่เชนอยูในทวงทาเหมือนกําลังเอากัน   อิม , พี่เชน  
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5.1.2 ฉากที่ 4 หองน่ังเลนคอนโดท็อด 
    ตารางที่ 4-2 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่4 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 Zoom out บรรยากาศหองทีว่างเปลา มแีสงแดดยามเชา
สองเขามาบาง ซักพักอมิจงึเดินลากกระเปาตรงไปทีป่ระตู 

 หองน่ังเลน   

2 CU มืออมิจบัลูกบิดประตู     

3 MS อิมน่ิงไป กอนจะหันหลงักลับมามองบรรยากาศหองเปน
ครั้งสุดทาย 

  อิม  

4 MS อิมหยุดความเศราหันกลับไปเตรียมจะเปดประตู แต
รูสึกเหมือนกาวขาไมได อิมกมลงไปมองแลวตกใจ 

  อิม  

5 MS ท็อดน่ังกอดขาอิมอยูอยางแนน อิมเขยาขาแรงก็ไม
ปลอย ท็อดออนวอน 

  ท็อด  

6 MS รับหนาอมิ   อิม  

7 LS ท็อดคอยๆลุกข้ึนหยิบกระเปาจากอิมเดินลากเขาหองไป 
อิมไดแตยืนน่ิง 

  อิม , ทอด กระเปาเดินทาง 
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5.1.3 ฉากที่ 2 หองน่ังเลนคอนโดท็อด 
    ตารางที่ 4-3 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่2 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 Zoom in ทอ็ดนอนกนิขนมหวัเราะราบนโซฟา หนัมา
เห็นอมิและทักทาย 

เสยีงโทรทศัน หองน่ังเลน ท็อด  

2 MS อิมเปดประตูหองเขามา มองไปรอบๆหอง   อิม  

3 POV สภาพหองเละเทะและรกมาก มีท็อดนอนกินขนมบน
โซฟา 

   ขยะเต็มพื้นหอง 

4 MLS อิมเดินเขยงเทาเดินฝาฝูงขยะเขาไปยืนเทาเอวตรงหนา
ท็อด ยืนบน ท็อดฉุดอิมลงมาน่ังแลวสวมกอด ทั้งคูคุยกัน
จนกระทั่งอิมผลักตัวท็อดออก แลวคอยๆเริม่ทะเลาะกัน จน
กระทัง่ท็อดลุกเดินออกไป 

  อิม , ท็อด  

5 CU รับหนาอมิตอนคุยกับท็อด   อิม  

6 CU รับหนาทอ็ดตอนคุยกับอมิ   ท็อด  

7 Insert โทรทัศน ภาพ CG ในโทรทศัน   โทรทัศน 
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5.1.4 ฉากที่ 3 หองนอนคอนโดท็อด 
    ตารางที่ 4-4 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่3 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 MS อมินอนหงายบนเตียง ทอ็ดหนัมากอดมากาย อมิถีบ
ออก จนกระทัง่เสียงนาฬิกาปลุกดังข้ึนอิมสะดุงลุกพรวดข้ึน
น่ัง 

 หองนอน อิม , ท็อด  

2 CU รับหนาอมิ   อิม  

3 CU รับหนาทอ็ด   ท็อด  

4 MLS เสียงนาฬิกาปลุกดังอมิรบีลกุข้ึนมากดปดแลวคอยๆ
ยองออกจากเตียงอยางระวัง ยอไปที่ตูหยิบกระเปา หยิบ
เสื้อผาใสในกระเปา รวมทั้งขาวของบนหัวเตียงดวย 

  อิม iphone 

5 CU อิมเก็บกระเปาเสื้อผา   อิม กระเปาเสื้อผา 
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5.2 การถายทําวันท่ี 2 เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2557 
5.2.1 ฉากที่ 7 หองน่ังเลนคอนโดท็อด 

    ตารางที่ 4-5 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่7 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 MS อิมเปดประตูพรวดเขามาเตรียมจะอาปากบอกเลิก แต
อึ้งไปจนท็อดเดินเขามาโอบอิมเดินไปที่โตะดินเนอร 

 หองน่ังเลน อิม  

2 POV(อิม) มองอาหารบนโตะ    อาหาร , กระถาง
ดอกไมเล็กๆ , เทยีน 

3 MLS ท็อดพาอิมเดินมาที่โตะ เลือ่นเกาอี้แลวคอยๆจบัอมิน่ัง
ลงกอนจะเดินกลับไปน่ังที่ของตัวเอง 

  ทอ็ด , อิม  

4 CU หนาทอ็ดตอนคุยกับอมิจนกระทั่งลุกข้ึนยืนกลาว   ท็อด  

5 CU หนาอมิตอนคุยกับท็อด   อิม  

6 LS ท็อดยืนข้ึนพูด หยิบกรอบรูปเพื่อนมาต้ังบนโตะ 
จนกระทั่งย่ืนหนาเขาไปใกลอิม อมิเขินฉุดท็อดน่ังลง 

  ทอ็ด , อิม กรอบรูปเพื่อน 

7 CU ต้ังกรอบรูปเพื่อนบนโตะ     
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    ตารางที่ 4-5 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่7 (ตอ) 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

8 CU หนาทอ็ดตอนยืนพดู   ท็อด  

9 CU รีแอคหนาอิมตอนทอ็ดพูดจนกระทั่งเขินแลวฉุดท็อดลง
น่ัง แลวจึงพูดคุยกบัท็อด 

  อิม  

10 CU หนาทอ็ดตอนน่ังคุยกบัอิมอกีครั้งจนถึงชวนกินอาหาร   ท็อด  

11 MS ทั้งคูกําลังจะกินอาหาร แตโทรศัพทอิมเขาอมิกมหยิบ
โทรศัพทในกระเปาที่วางขางเกาอี้ข้ึนมา สีหนาไมดี แลวของ
ตัวลุกออกไป 

  ทอ็ด , อิม กระเปา , iphone 
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5.2.2 ฉากที่ 8 หองนอนคอนโดท็อด 
    ตารางที่ 4-6 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่8 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 MS อิมเดินเขามาในหองนอนคอยๆปดประตูแลวล็อค เสยีงประตู หองนอน อิม  

2 CU มืออมิล็อคประตู     

3 MS อิมยืนคุยโทรศัพท จนพี่เชนตัดสายลง เสยีงพีเ่ชนในสาย  อิม  

4 LS อิมเครียดฉุนเฉียวเดินวนไปมาทั่วหอง หันไปเห็นตุกตา
หมจีงึควาแลวปาระบายอารมณ 

  อิม ตุกตาหม ี

5 CU ตุกตากระเด็นมาทบัตุกตาอกีตัว     

6 MS อิมหันไปเห็นทาทางตุกตาแลวสะดุงเลก็นอย อิมคิดแผน
รายไดจึงโทรศัพทไปหาพีเ่ชน และย่ัวยวนใหพี่เชนทําตาม
แผน 

  อิม  

7 CU หนาอมิย่ัวยวน   อิม  

8 CU มอือมิลบูไลไปตามเรอืนราง     
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5.2.3 ฉากที่ 12 หองน่ังเลนคอนโดท็อด 
    ตารางที่ 4-7 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่12 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 MLS ทอ็ดเดินลากกระเปาเดินทางของอมิออกมาจาก
หองนอน เดินตรงมาหยุดยืนตอหนาอิมที่น่ังซมึอยูที่โซฟา 

 หองน่ังเลน อิม , ท็อด กระเปาเดินทาง 

2 CU อิมเงยหนาข้ึนมามองท็อด แลวพูดแบบคนรูตัว   อิม  

3 CU ท็อดที่ยืนอยูกมหนามองอิม แลวพูดคุยดวย   ท็อด  

4 MLS อิมยอมจํานนคอยๆลุกข้ึนยืน แลวเอามอืจบักระเปาไป
โดนมือท็อด ท็อดเอามือหลบ 

  อิม , ท็อด  

5 CU มือทอ็ดเคลือ่นหลบมืออิม     

6 CU อิมย้ิมรับทั้งนํ้าตาแลวพูดขอบคุณ   อิม  

7 LS อิมคอยๆลากกระเปาเดินตรงไปทีป่ระตูหันหลังกลบัมา
มองทอ็ดและบรรยากาศภายในหอง แลวหันกลบัไปยืนหัน
หลงัรองไหกอนจะคอยๆเปดประตูแลวเดินออกไป 

  อิม  
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5.2.4 ฉากที่ 13 หนาหองคอนโดท็อด 
    ตารางที่ 4-8 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่13 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 MS อิมเดินกมหนาหางออกไปจากหอง ทาทางดูเหมือน
กําลังสะอื้นรองไหอยู ทันใดน้ันท็อดกเ็ปดประตูออกมาเรียก
อิม 

  อิม กระเปาเดินทาง 

2 MS อิมคอยๆหันหลงักลับมาเหลียวมอง   อิม  

3 MLS ท็อดมสีีหนารูสึกแยเลก็นอยกอนจะชูถุงบางอยางข้ึน 
แลวบอกวาอิมลืมของ 

  ท็อด ถุงกระดาษ 

4 MS อิมมองไปที่ถุงน้ัน แลวบอกใหทอ็ดทิ้งมันไป   อิม  

5 MS อิมคอยๆหันหลงักลับแลวเดินจากมา ท็อดหันหลงัเดิน
กลับเขาหอง แลวปดประตู 

  อิม , ท็อด  
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5.3 การถายทําวันท่ี 3 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2557 
5.3.1 ฉากที่ 5 ที่ทํางานอิม 

    ตารางที่ 4-9 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่5 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 LS อิมรีบว่ิงเขาไปในตัวอาคารออฟฟศ  ออฟฟศ อิม  

2 MS อิมรีบเดินมาหยุดที่หนาลิฟต   อิม  

3 MS ภายในลิฟตอิมแตงหนาจัดทรงผมแบบเรงรีบ   อิม เครื่องสําอาง 

4 MS อิมกําลังเดินแตงหนาอยูในอาคารแตแลวก็ถูกมือ
ปรศินาฉุดหายไป 

  อิม  
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5.3.2 ฉากที่ 6 บนัไดหนีไฟ 
     ตารางที่ 4-10 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่6 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 MLS พี่เชนและอมิเขามาในบันไดหนีไฟอยางระมัดระวัง อิม
มองบรรยากาศโดยรอบแลวแสดงสหีนาหวาดกลวั เขาไป
กระแซะพี่เชน ทั้งคูคุยกันจนกระทั่งพี่เชนออกไปทิ้งอิมไวคน
เดียว 

 ออฟฟศ อิม , พี่เชน  

2 CU รับหนาอมิ   อิม  

3 CU รับหนาพีเ่ชน   ท็อด  
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5.3.3 ฉากที่ 1 หองนํ้าออฟฟศ 
    ตารางที่ 4-11 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่1 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 Dolly in บรรยากาศในหองนํ้าชายเห็นโถฉ่ีเขาไปหนาประตู
หองนํ้า หองหน่ึง และคอยๆเคลือ่นลงมาที่ชองประตู
ดานลาง รองเทาผูชายยืนคู อยูกับรองเทาผูหญงิ เคลื่อนที่ไป
มา จนผูหญงิดึงกางเกงในลงมากองกบัพืน้ 

 หองนํ้า อิม , พี่เชน กางเกงในลกูไม 

2 Handheld มุมสูงเห็นอมิเดินรุกเขาหาพี่เชนแตพีเ่ชน
ผลักอิม 

  อิม , พี่เชน  

3 MCU ชองประตูดานลาง พี่เชนเอื้อมมือไปดึงกางเกงในอมิ
ข้ึนมา 

    

4 MCU อิมและพีเ่ชนยืนอยูตรงหนากันสหีนาพี่เชนดูหงุดหงิด    อิม , พี่เชน  

5 MLS อิมเปดประตูพุงพรวดราเรงิออกมาจากหองนํ้า 
พนักงานชายเดินสวนเขามา อิมทักทายเจื่อนๆ แลวรีบหนี
ไป พนักงานมองตาม 

  อิม , นักแสดง
ประกอบ 

 

6 CU รับหนาอมิทักทายเจือ่นๆ   อิม  
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5.4 การถายทําวันท่ี 4 เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2557 
5.4.1 ฉากที่ 10 หองนอนคอนโดท็อด 

    ตารางที่ 4-12 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่10 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 MLS อมิและพีเ่ชนแยกยายออกจากกนั แลวกลบัมาน่ังที่
ปลายเตียงดวยกันเหมือนเดิม 

 หองนอน อิม , พี่เชน  

2 LS พี่เชนน่ังน่ิงสหีนาเครียดสวนอิมน่ังกมหนาสีหนาเศรา อมิ
คอยหัวเราะออกมาอยางสะใจ อิมลุกข้ึนกระโดดโลดเตนรอง
วูวๆ แลวจึงพูดคุยกัน 

  อิม , พี่เชน  

3 MS รับหนาอมิคุยกับพีเ่ชน   อิม  

4 MS รับหนาพีเ่ชนตอนคุยกับอมิ   พี่เชน  
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5.4.2 ฉากที่ 11 หองน่ังเลนคอนโดท็อด 
     ตารางที ่4-13 ภาพตารางการถายทาํฉากที ่11 
 

Cut Pic Special Effect Location Characters Prop 

1 MS อิมน่ังรองไหเสียใจอยูใตโตะ โทรศัพทหาท็อดหลายตอ
หลายรอบก็ไมติด อิมย่ิงรองไหหนักข้ึน 

 หองน่ังเลน อิม  

2 LS ทอ็ดเปดประตูกลบัเขามา ทอ็ดเปดไฟเดินเขามากลาง
หองหันไปเห็นอิม 

  ท็อด  

3 MLS อิมรบีลกุข้ึน หัวกระแทกโตะ ว่ิงโผเขากอดทอ็ด   อิม  

4 CU รับหนาอมิกอดท็อดอยูอยางน้ันแลวพูด   อิม  

5 CU รับหนาทอ็ดถูกกอดรบัฟงสิง่ที่อิมพูดอยางน่ิงๆ   ท็อด  

6 MS มือท็อดคอยๆเลื่อนข้ึนเหมอืนจะกอดอิม แตกลับ
กลายเปนคอยดันตัวอิมออก  

    

7 CU รับหนาอมิ   อิม  

8 CU รับหนาทอ็ด   ท็อด  
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บทที่  5 

การผลติช้ินงาน 
 

หลงัจากไดศกึษาขอมลูทฤษฎี แนวคิดและนํามาพฒันาบท  จนกระทั่งเขาสูข้ันตอนการ
ผลิตภาพยนตรแลว ในบทน้ีผูจัดทําจะกลาวถึงการดําเนินเรือ่ง ลักษณะของตัวละคร และความหมาย
ที่ผูจัดทําตองการนําเสนอในแตละฉากของภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรุมเรารัก 

 

ฉากท่ี 1 ภายใน / หองนํ้าชายในออฟฟศ / พลบคํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 1     

อิม กําลังปลุกปล้ําพี่เชนอยูในหองนํ้าชายหองหน่ึง แตครั้งน้ีพี่เชนไมเลนดวยเพราะยังคง
โกรธเรื่องที่อิมปดบังเรื่องที่วาอิมมีแฟนอยูแลว ทั้งคูจึงตกลงกันวา ใหอิมไปจัดการเลิกกับท็อดมาใหได 
อิมยอมทําตามที่พี่เชนบอกแตโดยดีเพราะเช่ือวาพี่เชนจะสามารถเลี้ยงดูตนเองได 

ฉากน้ีเปนฉากที่จุดประเด็นเรื่องการแตกหักของความสัมพันธของอิมและท็อด และยัง
บอกความสัมพันธของอิมกับพี่เชนรวมไปถึงบอกความตองการของอิม และเปนการแนะนําตัวละคร 
โดยฉากน้ีตองการเปดเรื่องผูชมเห็นพฤติกรรมรายๆของอิมอีกดวย 
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ฉากท่ี 2 ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / กลางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-2 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 2  

อิม กลับมาจากที่ทํางานเห็นสภาพหองรก และเห็นท็อดนั่งกินขนมน้ําอัดลมดูทีวีอยาง
สบายใจ ก็เกิดความรูสึกเหน่ือยใจกับพฤติกรรมที่ดูไรอนาคตของท็อด และไดตดัสนิใจบอกเลกิทอ็ดใน
ที่สุด ท็อดไมโตตอบอะไรเดินหายไป แตถึงกระน้ันแลวความรูสึกลึกๆของอิมก็ยังคงสงสารท็อดอยู 

ฉากนี้กลับมาใหคนดูเห็นความสัมพันธของอิมและท็อดที ่กําลังอยูในขั้นวิกฤติ และ
ตองการใหเรื่องการบอกเลิกเกิดขึ้นตั้งแตตนเรื่อง และหวังวายังเปนฉากที่เขาถึงคนดูไดจากบทพูด
และพฤติกรรมของตัวละครบางสวน  
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ฉากท่ี 3 ภายใน / หองนอนคอนโด / กลางดึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-3 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 3      

ในคืนน้ันอิมนอนไมหลับทั้งคืน จนกระทั่งนาฬิกาจากโทรศัพทมือถือดังข้ึน อิมคอยๆลุก
ขึน้และยองตรงไปที ่ตู เสือ้ผาหยิบกระเปาเดินทางและเสื ้อผาออกจากตูเพื ่อจะหนีท็อดไปในเชา
วันรุงข้ึน 

ฉากน้ีตองการเนนความสนุกกับการตัดรับช็อตกับเพลงประกอบ สิ่งกีดขวาง–บิ๊กแอส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

 

ฉากท่ี 4 ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / เชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-4 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 4      

อิมเดินลากกระเปามาหยุดยืนที่หนาประตูหอง และหันกลับไปมองบรรยากาศหองที่เคย
ไดอยูไดใชชีวิตอยางใจหาย กอนจะหันกลับไปเอื้อมมือเปดประตู แตรูสึกเหมือนขากาวไมออก แลวก็
ตองตกใจเมือ่เหน็ทอ็ดน่ังกอดขาออนวอนไมใหอมิจากไป โดยทอ็ดใหสญัญาวาจะปรับปรุงตัวเองใหดี
ข้ึน อิมลองเช่ือใจท็อดและปลอยใหท็อดลากกระเปาไปไว 

ฉากน้ีตองการใหเห็นวาแทจริงแลวอิมก็ไมไดใจไมไสระกําอะไรกับท็อดมากนัก เพื่อจะ
หลอกคนดูใหคิดวาเรื่องราวๆตอไปจะตองดีข้ึนๆเรื่อยๆ 
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ฉากท่ี 5 ภายใน / ออฟฟศ / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5–5 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรุมเรารัก ฉากที่5      

อิมเดินทางมาทํางานสาย เรงรีบ แตงหนาแตงตัวในลิฟต ระหวางเดินก็กมหนากมตา
แตงหนา จนโดนใครบางคนฉุดแขนหายไป 

ฉากน้ีเปนฉากเช่ือม และใหรูวาอิมอยูในวัยทํางาน จากภาพบรรยากาศในช็อตตางๆ 
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ฉากท่ี 6 ภายใน / บันไดหนีไฟ / เวลาตอมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-6 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 6      

พี่เชนฉุดอิมเขามาในบันไดหนีไฟ เพื่อตอกยํ้าเรื่องที่อิมตองไปเลิกกับท็อดและในครั้งน้ี
ยังมีเงื่อนไขกําหนดเวลาเปนวันมะรืนเขามาอีกดวย อิมจึงรูสึกเครียดและกดดันเปนอยางมาก 

ฉากน้ีตองการเนนยํ้าเงื่อนไขของเรื่องที่อิมจะตองไปเลิกกับท็อด 
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ฉากท่ี 7 ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / หัวคํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-7 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 7      

อมิโผลพรวดเขามาในหองอยางแรง ปากกําลังจะพูดบอกเลิกท็อด แตก็ตองชะงักเมื่อ
เห็นโตะดินเนอรสุดโรแมนติกต้ังอยูในหอง ท็อดบอกอิมวาพรุงน้ีจะมีสัมภาษณงาน อิมถึงกับอึ้ง แตที่
อึ้งย่ิงกวาก็เมื่อท็อดบอกรักอิม ทําเอาอิมเขิน และขณะที่ทั้งคูกําลังจะเริ่มรับประทานอาหาร โทรศัพท
อิมก็ดังข้ึน อิมหยิบโทรศัพทแลวเดินออกไปจากโตะ 

ฉากน้ีใหคนดูเห็นถึงความพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองของท็อดที่ทําเพื่ออิม และเปนฉาก
ที่ขัดจังหวะการบอกเลิกของอิมออกไป และเพื่อใหเรื่องกําลังดูเหมือนจะเดินไปในทิศทางที่ดีข้ึนอีกข้ัน 
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ฉากท่ี 8 ภายใน / หองนอนคอนโดท็อด / เวลาตอมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-8 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 8  

อิมเดินเขามาในหองนอนและล็อคประตู กอนจะรับสายพี่เชน พี่เชนโทรมากดดันอิม
เรื่องการเลิกกับท็อดอีกครั้ง อิมรูสึกเครียดจึงปาตุกตาหมีกระเด็นไปทับกัน อิมคิดแผนออกจึงใช
นํ้าเสียงออยขอความชวยเหลือจากพี่เชน ต้ืออยูซักพัก จนในที่สุดพี่เชนก็ยอมใหความชวยเหลืออิม 

ฉากน้ีเปนตัวสงเขาฉากตอไปที่อาการรายๆจะเขามารุมเราชีวิตรักของอิมและท็อด และ
ยังตองการสรางความสนุกในพฤติกรรมทีแ่ปลกประหลาดของอมิ 
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ฉากท่ี 9 ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / สาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-9 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 9 

ท็อดกลับมาจากสัมภาษณงานหองหนาตาช่ืนมื่น ตรงมาที่หองนอนแตแลวเมื่อเปดประตู
เขาไป ก็ภาพอิมกําลังขึ้นขี่พี่เชน สีหนาท็อดถึงกับช็อค ท็อดทําอะไรไมถูกนอกจากคอยกาวขาถอย
กลับออกไป และปดประตู 

ฉากน้ีคงเซอรไพรสผูชมไดไมมากก็นอย และยังใหผูชมรูสึกสงสารท็อด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



69 

 

 

ฉากท่ี 10 ภายใน / หองนอนคอนโดท็อด / เวลาเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-10 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 10 

อิมรูสึกดีใจมากที่แผนการของอิมสําเร็จไปไดดวยดี แตดูเหมือนวางานน้ีพี่เชนจะไมชอบ 
ทั้งคูทะเลาะและเกิดมีปากเสียงกัน อิมตอวาพี่เชนในเรื่องตางๆที่เกิดข้ึน จนในที่สุดพี่เชนก็ตัดสินใจ
บอกแบบเห็นแกตัวดวยการขอกลับไปเปนพี่นองกับอิม แตดูเหมือนอิมจะไมพอใจ ในที่สุดพี่เชนก็
ทิ้งอิมและเดินจากไป 

ฉากน้ีสะทอนใหเห็นวาความเลวรายไดกลับมาเลนงานอิมแลว และยังเปนจุดหักเหของ
เรื่องอีกดวย 
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ฉากท่ี 11 ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / พลบคํ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 11 

อิมน่ังรองไหอยูคนเดียวภายในหองน่ังเลน จนกระทั่งท็อดกลับมา อิมรีบว่ิงโผเขาไปกอด 
พรอมทั้งสารภาพผิด ยอมรับทุกสิ่งทุกอยาง รวมไปถึงบอกวารักท็อดคนเดียวแตไมวาจะพูดออนวอน
ยังไง ก็ดูเหมือนท็อดจะใจแข็ง ท็อดถึงข้ันรับเรื่องน้ีไมได และปฏิเสธอิมในที่สุด อิมรองไหทรุดลงน่ังกับ
พื้น 

ฉากน้ีตองการใหเรื่องดําเนินตอนจบแบบที่ภาพยนตรรักสวนนอยสรางข้ึน คือจบแบบไม
สมหวัง 
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ฉากท่ี 12 ภายใน / หองน่ังเลนคอนโดท็อด / เวลาตอมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-12 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรุมเรารัก ฉากที่ 12  

ท็อดลากกระเปาเดินทางสีแดงของอิมออกมาจากหองนอน อิมทีนั่ง่อยูทีโ่ซฟาดวย
ใบหนาสดุโทรมหนัไปมอง แลวยอนพูดถึงความหลังสมัยยังรักกันกับท็อดเล็กนอย เหมือนจะเปนการ
งอครั้งสุดทาย แตท็อดก็ดูเหมือนจะไปใจออน สุดทายอิมก็ตองยอมจํานน ลากกระเปาเดินออกจาก
หองไป 

ฉากน้ีแสดงใหเห็นวา ไมใชทุกครั้งที่ความรักจบอยางสวยงาม และไมใชทุกคนที่จะยอม
ใหอภัยในความผดิ ของอกีคนได เปนการสะทอนมุมมองความรักอีกรูปแบบหน่ึง 
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ฉากท่ี 13 ภายใน / หนาหองท็อด / เวลาตอมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-13 ภาพจากภาพยนตรสั้นเรื่อง อาการรายรมุเรารกั ฉากที่ 13       

อมิคอยๆปดประตูหองและเดินลากกระเปามาตามทาง แตไมนานท็อดก็เปดประตูหอง
ออกมาและเรียกอิม อิมคอยๆหันไปมอง กอนท็อดจะชูถุงกระดาษและบอกวาอิมลืมของ อิมจองมอง
อยูเชนน้ันซักพักกอนจะบอกใหท็อดทิ้งมันไป และหันหนาเดินจากท็อดมา ท็อดเดินกลับเขาหองและ
ปดประตูใหกับความรักของทั้งคู 

ฉากนี้ตองการลอเลียนหนังหลายๆเรื่องที่ตอนจบมักจะมีเซอรไพรส แตสําหรับเรื่องนี้
การที่ท็อดเปดประตูออกมาเรียกอิม ก็เพียงเพราะอิมลืมของทิ้งไว และการที่อิมบอกใหท็อดทิ้งของน้ัน
ไป ก็เหมือนสื่อเปนนัยๆวา ใหทิง้ความทรงจาํของพวกเขาไปดวย 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาและคนควาขอมูลเพื่อสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธ
เชิงชูสาวของหนุมสาวสมัยใหมในสังคมไทยยุคปจจุบัน มีวัตถุประสงคเพื ่อสะทอนใหเห็นความ   
เปนมาเปนไปของพฤติกรรมการเลือกคูที่ปจจุบันฝายหญิงจะเปนผูที่เขามามีบทบาทและมีความอสิระ
มากขึ้นซึ ่งตางจากสังคมไทยในอดีตเปนอยางมาก อีกทั ้งยังสะทอนใหเห็นวาความเชื ่อและ         
ความเกรงกลัวตอการทําผิดหลักศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาไดลดนอยลง ทั้งน้ีผูจัดทําไดมีการ
เก็บขอมูลทั้งจากทางทฤษฎี แนวคิด บทความ จากแหลงตางๆ รวมถึงการสอบถามความคิดเห็น   
จากผูอ่ืน เพื่อนํามาพัฒนาแนวความคิดหลักที่ไดมาจนกระทั่งตอยอดไปจนถึงโครงเรื่อง บุคลิกของ   
ตัวละคร ความสมัพนัธของตัวละคร และไดมาเปนภาพยนตรที่สมบูรณ จนพรอมสําหรับการถายทํา 
และปฏิบัติตามขั ้นตอนของการผลิตภาพยนตรสัน้ 3 ขั ้นตอน ไดแก ขั ้นตอนกอนการผลิต          
(Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
ซึ่งผูจัดทําไดศึกษาข้ันตอนเหลาน้ีอยางถ่ีถวน ต้ังแตการคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีตางๆ การคนควาและ
เก็บขอมูลเพื่อนํามาอางอิง จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการพัฒนาบทซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาก    
การสรรหาสถานที ่และการคัดเลือกนักแสดงทีม่ีความเหมาะสมตรงกับบทบาทในภาพยนตร        
การวางแผนการถายทํา การถายทําซึ่งในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่พบปญหามากที่สุด และตองอาศัย
การแกไขสถานการณเขามาชวย ไปจนถึงการตัดตอภาพและเสียงของภาพยนตรที่ตองอาศัยความ
ละเอียดทั้งดานภาพและเสียง เพื่อความสมบูรณของภาพยนตรตามจุดประสงคที่ผูจดัทาํไดคาดหวังไว 
 

สรุปผลการศึกษา 
ในการสรปุผลการศึกษาในครัง้น้ี สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญที่คนพบจากการ 

ดําเนินการตามแตละข้ันตอน ดังน้ี 

1. ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production) 

ในข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่อาศัยระยะเวลาในการทํางานนานที่สุด เน่ืองจากเปนข้ันตอน
ที่ละเอียดและมีความสําคัญมาก อีกทั้งยังมีกระบวนการตางๆเปนจํานวนมากในข้ันตอนน้ี เริ่มต้ังแต
การหาความคิดหลกั(Big Idea) คิดแกนเรื่อง โครงเรื่อง เนื้อเรื่องยอ บทขยาย บทถายทํา ตลอดจน
การหาสถานที่ถายทําและการหานักแสดง ซึ่งในแตละกระบวนการนั้นก็จะพบปญหาอยูเปนระยะ   
ทําใหการทํางานในข้ันตอนน้ีเปนไปอยางลาชา และจากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบวายังมีจุดออน
ในดานการทําความเขาใจถึงบทบาทตัวละครอยางลึกซึ ้ง ทําใหตัวละครที่ถูกเขียนออกมาอาจมี
พฤติกรรมทีแ่ปลกประหลาดไปบาง ซึ่งสามารถนําไปแกไขปรับปรุงไดในการทาํงานครัง้ตอๆไป 
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2. ขั้นตอนการผลิต (Production) 

ถึงแมวาในขั้นตอนนี้จะไมใชขั้นตอนที่ยุ งยากนัก แตหากเปนขั้นตอนที่สําคัญที ่สุด 
เนื่องจากการออกไปถายทําในแตละครั้งมีเรื่องของงบประมาณเขามาเกี่ยวของ หากการถายทํา      
ไมเปนไปตามแผนทีว่างไวหรอืเกดิขอผดิพลาดใดๆกต็าม เทากบักบัวาจะตองจดัวางตารางการถายทํา
ใหมในครั้งตอๆไป ทําใหขั้นตอนนี้ตองอาศัยความพรอมจากทุกๆฝายเปนสิ่งสําคัญที่สุดตั้งแตตัวผู
กํากับ นักแสดง ทีมงานทุกฝาย และสิ ่งที ่ไดเรียนรู กลับมาจากการทํางานในขั้นตอนน้ีคือ             
เวลาทุกวินาทีเปนสิ่งที่มีคามาก 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

กระบวนการสุดทายกอนที่จะออกมาเปนภาพยนตรที่สมบูรณคือ การตัดตอ ใสเสียง
ประกอบ และอาจจะมีกระบวนการพิเศษเชนการทําเทคนิคภาพพิเศษและการใสสีในภาพยนตร    
แตทั้งน้ีปญหาที่พบก็จะอยูในชวงของการตัดตอ อาจจะพบวาบางช็อตขาดความตอเนื่อง ซึ่งอาจจะ
ตองอาศัยทกัษะความชํานาญในการตัดตอมาปกปดความไมสมบรูณแบบน้ันๆ หรืออีกปญหาที่สําคัญ
ก็คือความผิดพลาดในการบันทึกเสียง อาจมีเสียงบรรยากาศรอบนอกแทรกเขามา ซึ่งก็ตองอาศัย   
การปรับแกในโปรแกรมเสียงตอไป แตหากมองยอนกลับไปในข้ันตอนที่แลว หากทุกฝายมีความพรอม
มากขึ้น ปญหาตางๆจะสงผลกระทบมาถึงขั้นตอนนี้อยางนอยถึงนอยที่สุด ทั้งน้ีทั้งน้ันข้ันตอนน้ีก็ยัง
เปนอีกหนึ ่งขั ้นตอนหนึ ่งที ่สําคัญและตองอาศัยระยะเวลาในการทํางานพอสมควร เพือ่ให     
ภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีถูกถายทอดออกมาอยางสมบูรณแบบที่สุดเทาที่จะทําได 

ขอจํากัดและปญหา 
ขอจํากัดและปญหาที่เกิดข้ึนในการทํางาน สามารถสรุปเปนขอๆไดดังตอไปน้ี 
1.ปญหาเรื่องบทภาพยนตร 

ปญหาเรื่องบทภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี ที่คณะกรรมการใหคําแนะนํามา คือในชวงนําเสนอ
บทชวงแรก ผู จัดทําไดมีมุมมองและแนวคิดที ่ใหญเกินไป ซึ ่งคณะกรรมการเล็งเห็นวาคงจะเปน     
การยากถาไดออกไปถายทาํจรงิ อกีทัง้ในบทภาพยนตรเรื่องน้ีพฤติกรรมของตัวละครอาจจะดูแปลก
และไมมีเหตุผลบางในบางกรณี ทั ้งนี้ผู จัดทําไดมีการปรับเปลี ่ยนบทในบางสวนแตไมใชทั ้งหมด
เน่ืองจากกลัววาจะไมหลงเหลือความเปนตัวเองในภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี 

2.ปญหาเรื่องสถานที่ถายทํา 

ในบางสถานที ่ทีถู่กกําหนดไวแลวก็ไมสามารถขออนุญาตยืมได เนือ่งดวยเหตุผล      
บางประการ และเนือ่งจากปญหาเรื ่องบททียื่ดเยือ้และงบประมาณที ่มีอยูอยางจํากัด ผู จัดทํา         
ไมสามารถขอยืมสถานที่ภายนอกได จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทกระทันหันในบางฉาก 
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3.ปญหาเรือ่งตารางเวลานักแสดง 

เนื่องจากการทํางานที่ลาชามาตั้งแตชวงแรกทําใหการถายทําตองอาศัยการบีบอัดคิว 
แตแลวการถายทําก็ไมเปนไปตามแผนที่วางไว ทําใหตองยกฉากที่ถายทําไมทันไปไวในคิวถัดไปและ
เนื่องจากฉากหลักๆของภาพยนตรสั้นเรื่องนี้ถายทําในเวลากลางคืน นักแสดงไมสามารถอยูขามวัน
ขามคืนได ทําใหการทํางานเต็มไปดวยความเรงรีบ และเกิดการถายทําไมทันจึงตองยกไปวันอื ่น      
แตบังเอิญเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําใหนักแสดงไมสามารถมาตามวันที่นัดได จึงตองทําการวางตารางใหม  
อยูหลายครั้ง แตดวยพลังความต้ังใจของนักแสดงทุกคน ทําใหการถายทําเปนไปไดดวยดี 

ขอเสนอะแนะ 
1.ภาพยนตรสั้นเรื่อง “อาการรายรุมเรารัก” มีเจตนาเพียงแคเสนอมุมมองหน่ึงทางดาน

ความรกั โดยนําเสนอเรื่องผานตัวละครหลักคือตัวนางเอก ซึ่งดูเปนผูหญิงที่พฤติกรรมชอบไลลาผูชาย 
ทั้งน้ีผูจัดทํามิไดมีเจตนาราย หรือกลาวหาวาผูหญิงทุกคนมีลักษณะนิสัยตามตัวละคร 

2.ผูจัดทํามีความต้ังใจใหภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีเปนเรื่องที่สามารถเขาถึงผูชมได อาจไมใช
ทั ้ง เ รื ่องแตอาจแคบางฉากที ่ผู ชม ดูแลวอาจรู สึกว าตรงกับสถานการณความรักของตน                
ทั้งน้ีบทภาพยนตรจึงถูกสรางข้ึนมาอยางเรียบงาย ไมมีความซับซอน และมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เกิดข้ึน
จริงในสังคม 
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