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จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นว่าด้วยเรื่องการ
แอบรัก เรื่อง If I Told Her” มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาการเข้าไปท าความรู้จักเพศตรง
ข้ามของเด็กที่เรียนโรงเรียนชายมาก่อน เพื่อน าเสนอรูปแบบความสัมพันธ์ของวัยรุ่นผู้ชายและผู้หญิง 
และเพื่อศึกษากระบวนการคิดของการท างานภาพยนตร์ ซึ่งจากการศึกษาหาข้อมูลเพิม่เติม ผู้จัดท าได้
ท าการรวบรวมข้อมูล แนวความคิด บทความ แหล่งอ้างอิงต่างๆ อีกทั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนกับตัว
ของผู้จัดท าเอง โดยได้น าผลจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะนิสัย การปฏิบัติตัวของผู้ชายที่เรียน
โรงเรียนชาย แล้วไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงมาก่อน รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ ทั้งวิธีการเล่าเรื่อง 
วิธีการถ่ายท าภาพยนตร์ จากนั้นจึงไดส้รุปประเด็นส าคัญๆ เพื่อน ามาพัฒนาโครงเรื่อง เขียนเป็นบท
ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ และด าเนินการถ่ายท าก่อเกิดเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง If I Told Her ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับผู้ชายที่จบมาจากโรงเรยีนชายล้วนมาตลอดต้ังแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยม จึงท าให้เขาไม่เคย
มีเพื่อนผู้หญิงมาก่อน และการเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้รู้จักกับค าว่า
ผู้หญิงมากขึ้น 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์คันฉัตร รังษี
กาญจน์ส่อง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์
อยา่งยิ่งต่อข้าพเจ้า รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี ส าราญเวทย์ อาจารย์อโนชา สุวิชากรพงศ์ และ
อาจารย์วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์ คณะกรรมการตรวจโครงการจุลนิพนธ์ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งใน
การตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุล
นิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเปน็อย่างสงู 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมี
ค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนน้ีประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูก ที่คอยให้ความ
รัก ให้ก าลังกายก าลังใจ และใหก้ารศึกษาเล่าเรียนที่ดีแกลู่กเสมอมา และขอขอบคุณญาติพี่น้องทุกคน 
ที่มอบความรัก การดูแล และสนับสนุนการศึกษาจนท าให้ข้าพเจ้ามีความส าเร็จในวันน้ี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่ และรุ่นน้อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยเป็นก าลังใจ คอยให้ค าปรึกษา และเป็นก าลังส าคัญในการ
ออกกองถ่ายท าช้ินงานภาพยนตร์สั้นจนส าเร็จด้วยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่คอยเป็นก าลังใจ คอยให้ความ
ช่วยเหลือ และคอยให้ค าปรึกษา จนข้าพเจ้าสามารถฝ่าฝนัอุปสรรคต่างๆ มาได้จนประสบผลส าเร็จ 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจอย่างดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบันสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษานั้นสามารถแบ่งได้

ทั้งหมด 3 ประเภท คือ โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วน และสหศึกษา นักเรียนที่เรียนสหศึกษา
มักจะไม่มีปัญหาในการเข้าหาเพื่อท าความรู้จักกับเพศตรงข้าม เนื่องจากสหศึกษาเป็นการเรียน
รวมกันของนักเรียนชายและหญิง ซึ่งแตกต่างจากนักเรียนที่มาจากโรงเรียนชายหรือหญิงล้วนซึ่งมักมี
ปัญหากับการเข้าหาเพื่อท าความรู้จกักับเพศตรงข้ามอยู่เสมอ เนื่องด้วยโรงเรียนชายหรือหญิงล้วนนั้น 
ในลักษณะของการเรียนการสอนในโรงเรียนดังกล่าวที่ปราศจากเพศตรงข้าม ท าให้นักเรียนรู้จักและ
สนิทกับเพศเดียวกันมากกว่า จึงเป็นสาเหตุให้นักเรียนที่มาจากโรงเรียนชายหรือหญิงล้วนเมื่อเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยที่ซึ่งมีนักศึกษาทั้งชายและหญิงเรียนรวมกัน อาจปฏิบัติตัวไม่ถูกเมื่อยู่ต่อหน้าเพศตรง
ข้ามที่เขาไม่รู้จัก และไม่เข้าใจถึงความนึกคิดและการแสดงออกของเพศตรงข้ามว่าต้องการบอกอะไร 
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ที่ผู้จัดท าเคยประสบมา เนื่องจากผู้จัดท าส าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนชายล้วน จึงไดแ้รงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักเรียนชายที่จบ
มาจากโรงเรียนชายล้วนที่ก าลังเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้รู้จัก
กับผู้หญิง 

จากการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูล แนวคิดและเหตุการณ์ที่เกิด
ข้ึนกับตัวผู้จัดท าเอง มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์สั้น แล้วน าทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์มาศึกษาเพื่อ
ผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง If I Told Her ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผูช้ายที่จบมาจากโรงเรยีนชายล้วนมาตลอด
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมจึงท าให้เขาไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงมาก่อน และการเข้าเรียนในรั้ว
มหาวิทยาลัยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้รู้จักกับค าว่าผู้หญิงมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาการเข้าไปท าความรู้จักเพศตรงข้ามของเด็กที่เรียนโรงเรียน 
ชายมาก่อน 

2.  เพื่อน าเสนอรูปแบบความสัมพันธ์ของวัยรุ่นผู้ชายและผู้หญิง 
3.  เพื่อศึกษากระบวนการคิดของการท างานภาพยนตร์ 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

โดยศึกษาค้นคว้าลักษณะนิสัย การปฏิบัติตัวของผู้ชายที่เรียนโรงเรียนชายแล้วไม่เคยมี
เพื่อนผู้หญิงมาก่อน รวมทั้งศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ ทั้งวิธีการเล่าเรื่อง วิธีการถ่ายท า จากนั้นจึงสรุป
ประเด็นส าคัญน ามาเขียนเป็นบทภาพยนตร์และถ่ายท าเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง If I Told Her 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1.  ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2.  รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษาเกี่ยวกับผู้ชายที่ไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงมาก่อน 
2.2 ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของวัยรุ่นผู้ชายและผู้หญิง 
2.3 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์และกระบวนการผลิต 

3.  การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์ 
3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) อารมณแ์ละโทนของภาพยนตร์  
(Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ 

4.  ข้ันตอนพัฒนา (Development) 
4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์ 
4.2 ออกแบบตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 

4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

5.  ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 
5.1 บทการถ่ายท า (Shooting script) 
5.2 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
5.3 หาสถานที่ถ่ายท า (Scout location) 
5.4 หาอุปกรณ์ประกอบฉาก และเสื้อผ้า 

6.  ข้ันตอนการผลิต (Production) 
6.1 เริ่มถ่ายท าภายนตร์ 

7.  ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) 
7.1 ตัดต่อภาพและเสียง 
7.2 พากย์เสียง 
7.3 เสียงประกอบภาพยนตร์ (Foley) 
7.4 ตัดต่อข้ันสุดท้าย รวมถึงการใส่เสียงและเทคนิคพิเศษ 

8.  การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
2556 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ข้ันตอนพัฒนา (Development)               
     ช่ือโครงการ       

 
      

     หาความคิดเริ่มต้น (Big Idea)       
 

      
     คิดแก่นเรื่อง (Theme)       

 
      

     โครงเรื่อง (Plot)       
 

      
     เรื่องย่อ (Synopsis)       

 
      

     บทโครงเรื่องขยาย (Treatment)               
     ข้อมูลอ้างอิง (Reference)       

 
      

     ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง       
 

      
ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-production)               
     อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood & Tone)               
     บทภาพยนตร์ (Screenplay)               
     คัดเลือกนกัแสดง (Casting)               
     หาสถานที่ถ่ายท า (Scout Location)               
     ตารางการถ่ายท า (Break down)               
     บทการถ่ายท า (Shooting Script)               
ข้ันตอนการผลิต(Production)               
ข้ันตอนหลงัการผลิต (Post-production)               
     ตัดต่อภาพและเสียง (First draft)               
     พากย์เสียง               
     เสียงประกอบภาพยนตร์ (Foley)               
     ตัดต่อข้ันสุดท้าย (Final draft)               
     การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม               
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.  สามารถสะท้อนปัญหาการเข้าไปท าความรู้จักเพศตรงข้ามของเด็กที่เรียนโรงเรียน
ชายมาก่อนให้ผู้ชมเข้าใจ 

2.  สามารถน าเสนอรูปแบบความสมัพันธ์ของวัยรุน่ผู้ชายและผูห้ญิงออกมาใหผู้้ชมเข้าใจ 
3.  สามารถเข้าใจกระบวนการคิดของการท างานภาพยนตร์ 
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ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาที่มาและความส าคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย และผู้หญิงที่มี
ความแตกต่างกันทางด้านความรู้สึก และความคิด ที่น าไปสู่รูปแบบของความรัก ผู้จัดท าจึงได้
ท าการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบข้อมูลและแนวทางใน
การเขียนบทและสร้างภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง If I Told Her ดังต่อไปนี ้

แนวคิดและทฤษฎี 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับความรัก 
3.  ทฤษฎีภาพยนตร์ 

 
1.  แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ1 

ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างเพศ คือ การที่ชายหญิงมีปฏิกิริยาต่อกัน หรือ
มาร่วมกันแสดงกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่าง เพื่อแสดงออกถึงการชดเชยกันหรือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเพศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศไม่จ าเป็นจะต้องมีเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งการร่วมเพศเสมอ
ไป นั้นคือ การปฏิบัติตนหรือการคบค้าสมาคมระหว่างเพื่อนต่างเพศ ไม่จ าเป็นต้องท าการเพื่อการ 
“จีบมาเป็นแฟน” เสมอไป แต่เป็นมรรยาททางสงัคม ที่มนุษย์ต่างเพศจะปฏิบัติด้วยดีต่อกัน ความจริง
แล้วความสัมพันธ์ไม่ได้จ ากัดไว้ เฉพาะระหว่างเพศเท่านั้น แม้แต่ในเพศเดียวกันก็มีความจ าเป็น
เช่นกัน 

1.1 ความส าคัญที่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
1.1.1 เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิทยา กล่าวคือ การมีความสัมพันธ์

ระหว่างเพศจะช่วยให้บังเกิดความพึงพอใจเพราะได้ชดเชยในสิ่งที่ตนขาด 
1.1.2 เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านชีวภาพ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

เพศจะเป็นจุดเริ่มต้อนของการน าไปสู่การขยายพันธ์ุ เพื่อรักษาเผ่าพันธ์ุของตนไว้ 
1.1.3 เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสังคม กล่าวคือ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 

ดังนั้นมนุษย์จึงต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่สังคมก าหนดไว้ จึงจะสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 

                                                
1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 

http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/G244/G07/pages/know_relate.html 
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1.2 พฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง 
ประสาท อิศรปรีดา ได้สรุปภาวะเงื่อนไขที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์

ระหว่างเพศไว้ คือ 
1.2.1 อิทธิพลจากต่อมไร้ท่อในร่างกาย ถ้าต่อมไร้ท่อท างานผิดปกติหรือไม่มี

ประสิทธิภาพ ก็จะมีผลให้พัฒนาการทางเพศด าเนินไปอย่างล่าช้า 
1.2.2 อิทธิพลทางสังคม เป็นภาระที่ส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการก าหนดรูปแบบการ

ตอบสนองทางเพศ สังคมโดยทั่วไปม่งหวังที่จะให้เพศหญิงอยู่ในกรอบแห่งวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด
กว่าเพศชาย หญิงจึงต้องรักนวลสงวนตัวถึงจะเกิดความต้องการหรือแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับเพศ
ตรงข้าม ก็จะต้องระงับหรือเก็บกดความรู้สึกนั้นไว้ ไม่แสดงออกอย่างชัดเจนและรุนแรงเหมือนเพศ
ชาย 

1.2.3 สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ฯลฯ นับได้
ว่ามีส่วนเร่งเร้าให้วัยรุ่นได้เรียนรู้การปรับปรุงบทบาทของเพศของเขา โดยพยายามที่จะพิจารณาตัว
เขาเอง ให้เป็นหนึ่งเกี่ยวกับผู้ที่เขานิยมยกย่อง 

1.2.4 อายุของการมีวุฒิภาวะทางเพศ วุฒิภาวะทางเพศจะเป็นตัวเร่งให้วัยรุ่นเกิด
ความสนใจเพศตรงข้าม เด็กที่ย่างเข้าสู่การมีวุฒิภาวะทางเพศเรว็กว่า ย่อมมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
ก่อนผู้ที่ย่างเข้าสู่วุฒิภาวะทางเพศช้า 

1.2.5 โอกาสในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ "โอกาส" เป็นภาวะที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง เด็กที่มีเพื่อนต่างเพศมากอย่างเพียงพอและเหมาะสม ย่อมีโอกาสดีกว่ามีเพื่อนต่างเพศไม่กี่
คน 

1.3 พื้นฐานในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง 
การที่มนุษย์จะมีความสัมพันธ์กันนั้น แกรี่ เอฟ. เคลลี่ (Gary F. Kelly) กล่าวว่า จะ

มีพื้นฐานส าคัญ 3 ประการคือ 
1.3.1 ความรู้สึกเท่าเทียมกัน คือ ความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นในแง่ความเป็นมนุษย์เท่า

เทียมกับตนเอง ความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดข้ึนไม่ได้เลย ถ้าเริ่มต้อนความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกดูถูกอีก
ฝ่ายหนึ่ง ผลของความสัมพันธ์ประเภทนี้จะมีลักษณะต่อต้านกันและขัดแย้งโดยปราศจากเป้าหมาย 
ดังนั้นถ้าต้องการความสัมพันธ์ที่ดีงามแล้ว ทั้งคู่จะต้องเคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างให้
เกียรต ิ

1.3.2 ต้องมีความรู้สึกต้องการติดต่อสัมพันธ์กัน แน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายไม่ปรารถนา
จะมีความสัมพันธ์หรือไม่ต้องการติดต่อกันแล้ว ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามก็จะเกิดข้ึน
ไม่ได้ หรืออีกฝ่ายหนึ่งมีความกลัว ขาดความพยายามอย่างจริงจังโดยเฉพาะบางรายที่มีอุปสรรค เมื่อ
ไม่พยายามต่อเนื่องก็ยากที่จะเกิดความสัมพันธ์ต่อกันได้ หรือเกิดข้ึนแล้วก็จะเลยไม่ดูแลเอาใจใส่ 
ความสัมพันธ์ต่อกันและกันจะไม่มีประสิทธิภาพ 

1.3.3 การลงมือติดต่อสัมพันธ์ การที่จะบรรลุเป้าหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ใดน้ันจ าเป็นจะต้องใช้พลังพอสมควร การพบอุปสรรคในข้ันแรกๆ นั้นอาจท าให้ความกล้าลดน้อยลง
ไปบ้างถ้ายังปรารถนาที่มีความสัมพันธ์อย่างจริงจังแล้วก็ต้องพยายาม และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ด้วยความตั้งอกตั้งใจ ซึ่งปัญหาที่เกิดข้ึนก็เหมือนกันกับการท างานชนิดอื่นๆ นั้นเอง ต้องใช้ความ
อดทนและพยายาม 

วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มสนใจ และชอบคบหาสมาคมกับเพื่อนต่างเพศ แต่เนื่องด้วยยังไม่เข้า
ใจความเปลี่ยนแปลง ความต้องการจ าเป็น แรงผลักดันของตนเองอย่างถูกต้องประการหนึ่ง และอีก
ฝ่ายหนึ่งยังไม่เข้าใจเพศตรงข้ามดีเพียงพอ จึงเป็นการยากที่จะปฏิบัติตนให้ได้รับความพอใจในการ
สัมพันธ์กับผู้อื่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศนั้น หน้าที่ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้เรียนรู้และเข้าใจเพศตรงข้ามใน
เรื่องของความแตกต่างระหว่างเพศ 

1.  ความรู้สึกนึกคิด 
เพศชาย : 
- ส่วนมากเห็นแก่ตัว 
- ชอบคุยเรื่องความส าเร็จของตน 
- ไม่ชอบคุยเรื่องบุคคลแต่ชอบพูดสิ่งของการกระท า 
- เรื่องความรู้สึกความรัก ผู้ชายจะแสดงออกตรงๆ กับบุคคลนั้น 
- ชอบการแข่งขัน ชอบล้ าหน้า ชอบเผชิญโชค 
เพศหญิง : 
- ชอบซุบซิบนินทา 
- ชอบคุยเรื่องบุคคลและเรื่องส่วนตัว 
- ชอบวางตนสนิทสนมกับผู้อื่น 
- เรื่องความรู้สึก ความรัก ผู้หญิงไม่ได้บอกตรงๆ กับบคุคลนั้น แต่จะบอกเล่าให้ผู้อื่น

ฟังแทน 
- สนใจที่จะผูกมิตรกับผู้อื่น 

2.  ทางร่างกาย 
เพศชาย : 
- อวัยวะที่เกี่ยวกับการให้ชีวิตใหม่ มีความซับซ้อนน้อยกว่าผู้หญิง 
- ขนาดร่างกายและกล้ามเนื้อโตกว่าผู้หญิง 
- ผิวหนังกระด้างและไวต่อการสัมผัสน้อยกว่าผู้หญิง 
- มีความอดทนน้อยกว่าผู้หญิงและทนความเหน็ดเหนื่อยได้น้อยกว่าผู้หญิง 
เพศหญิง : 
- อวัยวะที่เกี่ยวกับการให้ชีวิตใหม่ มีความซับซ้อนกว่าผู้ชาย 
- ขนาดร่างกายและกล้ามเนื้อเล็กกว่าผู้ชาย 
- ผิวหนังอ่อนนุ่มและไวต่อการสัมผัสกว่าผู้ชาย 
- มีความอดทนสูงกว่าผู้ชายและทนความเหน็ดเหนื่อยได้มากกว่าผู้ชาย 

3.  ทางอารมณ์   
เพศชาย : 
- มีความแกร่งต่อชีวิตมากกว่าผู้หญิง 
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- อยู่ในโลกแห่งความจริง 
- เป็นคนก้าวร้าว ชอบต่อสู้ 
- เป็นคนมีความอดกลั้น 
- ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 
- มีความทะเยอทะยาน 
- ภูมิใจในสิ่งที่ตนกระท า 
- มีการแสดงออกด้วยการแสดงความรู้สึก 
- มีความมั่นคงทางอารมณ์น้อยกว่าผู้หญิงเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง 
- มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์น้อยกว่าผู้หญิง 
- มีการฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงในกรณีที่ชีวิตผิดหวัง 
- รักษาให้หายจากโรคประสาทได้ยากกว่าผู้หญิง 
เพศหญิง : 
- มีความละเอียดอ่อนต่อชีวิต 
- อยู่ในโลกแห่งความคิดฝัน 
- เป็นคนเจ้าอารมณ์ 
- เป็นคนมีความอดทน 
- ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจ 
- มีความเพ้อฝัน 
- ภูมิใจในสิ่งที่ตนเป็น 
- มีการแสดงออกด้วยการร้องไห้ 
- มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงกว่าผู้ชายเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง 
- มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในระหว่างมีประจ าเดือน ตั้งครรภ์และระยะหมด

ประจ าเดือน 
- มีการฆ่าตัวตายน้อยกว่าผู้ชายในกรณีที่ชีวิตผิดหวัง 
- รักษาให้หายจากโรคประสาทได้ง่ายกว่าผู้ชาย 

4.  ทางสังคม   
มีผู้ก าหนดบทบาทของผู้หญิงกับผู้ชายให้ต่างกันตั้งแต่เล็ก โดยขนบธรรมเนียม

ประเพณีแต่โบราณจนกระทั่งปัจจุบัน โดยให้ผู้ชายเป็นผู้น าและให้ผู้หญิงเป็นผู้ตาม แม้ลักษณะสังคม
ในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงต้องออกท างานนอกบ้าน เข้าไปมีส่วนมีต าแหน่งในหน้าที่การงาน
ที่ผู้ชายเคยท ามาก่อน บทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในสังคมเมืองใหญ่มีลักษณะโน้มเอียงใกล้เคียงกัน
มากขึ้น 
 
2.  แนวคิดเก่ียวกับความรัก 
 “ความรัก” มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกัน คบค้าสมาคมกัน 
ตลอดจนต้องการเพื่อนทีเ่ข้าใจ รู้ใจเพื่อให้ชีวิตสามารถด าเนินต่อไปจนกว่าจะสิน้อายุขัย ความสัมพันธ์
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และการสื่อสารเป็นทักษะที่มีมาแต่ก าเนิด และสามารถปรับแต่งได้โดยสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ จัดเป็น
จุดเริ่มต้นของความรัก 

 
2.1 รูปแบบของความรัก2 

2.1.1 Romantic love เป็นความรักที่ต่างฝ่ายมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมกัน 
แค่พบกันไม่กี่ครั้งก็เช่ือว่าเป็นคู่กันแน่นอน 

2.1.2 Game-playing love เป็นความรักที่คิดว่าเป็นเกมชนิดหนึ่งรักก็ได้ เบื่อแล้วก็
เลิกกัน 

2.1.3 Friendship เป็นความรักที่เริ่มต้น และคงอยู่คล้ายเพื่อนสนิท 
2.1.4 Logical love เป็นความรักแบบมีเงื่อนไข ถ้าได้อยู่กับเขาแล้ว คงสบายตลอด

ชาติ เขาน่าจะเป็นภรรยาที่ดี หรือสามีที่ดี 
2.1.5 Possessive, Excited love ทั้งคู่จะรู้สึกมีชีวิต ชีวาข้ึนมาทันที เมื่อพบกัน 

และจะรู้สึกโศกเศร้ามากเมื่อไม่ได้รับการสนใจจากฝ่ายตรงข้าม 
2.1.6 Selfless love เป็นความรักแบบเสียสละ ยินยอมให้ทุกอย่างส าหรับคนที่ตน

รัก 
 

2.2 ทฤษฎีแห่งความรัก (Theories of love)3 
นักจิตวิทยาสังคมแนวทดลองหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับความรัก และได้น าเสนอ

ทฤษฎีความรักต่างๆ กัน ในที่นี้จะกล่าวถึงทฤษฎีความรัก 2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก
ของโรเบอร์ต สเตอร์นเบอร์ก (Robert Sternberg) และทฤษฎีความรักหลากสีของจอห์นลี (John 
Lee) 

2.2.1 ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักของโรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก (Robert 
Sternberg's triangular theory of love) 

โรเบอร์ต สเทอร์นเบอรก์ (Robert Sternberg) เสนอทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่ง
ความรัก ซึ่งเป็นการมองความชอบ (Liking) และความรัก (Love) ในมุมมองที่กว้างออกไป และ
องค์ประกอบของความรักมี 3 มุม โดยมุมยอดบนคือความใกล้ชิดสนิทสนม ( Intimacy) ซึ่งหมายถึง
ความรู้สึกในความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดความใกล้ชิด หรือพันธะ (Closeness or Bondedness) ต่อกัน 
และการได้รับความอบอุ่นจากกัน ความใกล้ชิดสนิทสนมนั้นมีสิ่งบ่งบอกหลายประการ ได้แก่ ความ
ต้องการที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนรัก มีความสุขกับการคิดถึงคนรัก การรับและการให้ การให้

                                                
2 อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์. รปูแบบของความรกั [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 

2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page05_01_03.html 

3 อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์. ทฤษฎีแห่งความรกั (Theories of love) [ออนไลน์]. เข้าถึง
เมื่อ 29 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page05_01_04.html 
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ก าลังใจและตอบสนองทางอารมณ์ การเข้าใจกันและกัน และรู้คุณค่าของคนรักว่าส าคัญต่อชีวิตของ
ตัวเราเอง มุมด้านซ้ายมือหมายถึงประสบการณ์ของความรู้สึกทางอารมณ์หรือความใคร่ (ตัณหา) 
(Passion) ซึ่งจะน าไปสู่การดึงดูดทางรูปร่างหน้าตา ความสัมพันธ์ทางเพศ และความรักหวานสดช่ืน 
(Romance) ส่วนมุมขวามือนั้น คือการตกลงปลงใจ (Decision or Commitment) ซึ่งหมายถึงการ
ตัดสินใจที่จะรักใครสักคน และยึดมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ต่อไป 

ส่วนผสมขององค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้ จะท าให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกัน 
และเมื่อใดที่องค์ประกอบทั้งสามหมดไป จะท าให้ไม่มีความรัก (Nonlove) ถ้าหากมีเฉพาะความ
ใกล้ชิดสนิทสนม (Intimacy) โดยที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศหรือความใคร่ (ตัณหา) (Passion) และการ
ตกลง ปลงใจ (Decision or Commitment) จะท าให้เกิดเพียงความชอบ (Liking) ความชอบ 
(Liking) ในที่นี้หมายถึง ภาวะความรู้สึกในความใกล้ชิด การมีพันธะต่อกัน และอบอุ่นในมิตรภาพ แต่
ถ้าเมื่อใดมีเพียงเฉพาะความรู้สึกทางเพศหรือความใคร่ (ตัณหา) แต่ไม่มีองค์ประกอบอีก 2 อย่างนั้น 
จะกลายเป็นความรักแบบหลง (Infatuated Love) หรือบางคนเรียกว่า "รักแรกพบ" (Love at First 
Sight) การที่ใครสักคน มีตัณหาความต้องการอย่างเดียว เป็นการย้ าคิดอยู่กับลักษณะของคนที่ตนรัก
ในอุดมคติ มากกว่าที่จะมองเห็นคนที่ตนรักตามสภาพความเป็นจริงอย่างที่เขาเ ป็น แต่ถ้าเมื่อใดมี
เฉพาะการตกลงปลงใจหรือการผูกมัดที่จะรักใครสักคน โดยที่ไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนม ( Intimacy) 
หรือความรู้สึกทางเพศหรือตัณหา (Passion) ความรักนั้นก็จะเป็นรักที่ว่างเปล่า (Empty Love) 

สเทอร์นเบอร์ก (Sternberg) เช่ือว่า ความรักที่สมบูรณ์ (Complete Love) 
หรือที่เรียกว่า ความรักที่สุดยอด (Consummate Love) เป็นความรักหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มี
องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ คือมีทั้งความรู้สึกทางเพศหรือตัณหา (Passion) ความใกล้ชิดสนิท
สนม (Intimacy) และ การตกลงปลงใจ (Commitment) 

 

 
 

ภาพที่ 2-1 แสดงแบบจ าลองสามเหลี่ยมความรักของสเทอร์นเบอร์ก (Bruce M. King) 
ที่มา: อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน.์ ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหง่ความรกัของโรเบอร์ต สเทอร์นเบอรก์ [ออนไลน]์. 
เข้าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/gif/gif_page05/05_01_01.jpg 
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2.2.2 ทฤษฎีความรักหลายสีของ จอห์น ลี (John Lee's many colours of 
love) 

จอห์น ลี (John Lee) นักสังคมวิทยาเช่ือว่าความรักมีมากกว่าหนึ่งชนิด และ
ไม่มีความรักชนิดใดที่เป็นรักแท้ (True Love) เลย ท่านได้อุปมาความรักเหมือนสีหลายสี (Colours) 
ความรักมีหลายรูปแบบเสมือนสีที่มีหลายสี ท่านเห็นว่าความรักระหว่างคู่สมรสหรือคนรักเกิดจาก
ความรักแบบต่างๆ มารวมกัน คล้ายกับสีสองสีมาผสมกันทาให้เกิดเป็นสีใหม่ที่ผสมกลมกลืนกันดี สี
ต่างๆ เกิดจากการผสมของสีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน ซึ่งแม่สีทั้ง 3 สี ถือว่าเป็นสีปฐมภูมิ (Primary 
Colours) ขณะที่ความรักแบบปฐมภูมิ (Primary Love-styles) 3 อย่าง คือ อีรอส (Eros) สทอร์เก 
(Storege) และ ลูดัส (Ludus) เป็นรูปแบบ (Style) ความรักของแต่ละคน เมื่อผสมกันแล้วจะได้
รูปแบบความรักที่เหมาะสมหลายๆ รูปแบบเกิดข้ึน 

1) ความรักปฐมภูมิ (Primary love-style) แบ่งได้ 3 ชนิด ดังนี้ 
- ความรักแบบอีรอส (Eros) อีรอสเป็นช่ือเทพนิยายของกรีก ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของความรักที่มีพื้นฐานมาจากความงามทางกายภาพ (Physical Beauty) ผู้ที่มีความรัก
แบบอีรอสจะมีสเปคหรอืคุณลักษณะทางกาย (เช่น รูปร่างหน้าตา) ของคนที่ตนเองต้องการในอุดมคติ 
และจะแสวงหาคนที่มีลักษณะสมบูรณ์ (ซึ่งหาได้ยาก) ตรงตามอย่างที่ตนเองต้องการ และจะมี
ความรู้สึกดึงดูดทางกายและอารมณ์อย่างรุนแรงและรวดเร็ว และจะรู้สึกเหมือนว่าได้รู้จักคนที่ตนเอง
สนใจมานานแล้ว ถึงแม้จะเพิ่งได้พบกันก็ตาม (เป็นความรักแบบโรแมนติก) จอห์น ลี (John Lee 
1988) เห็นว่าความรักแบบอีรอส (Eros) นี้คล้ายกับความรักแบบเสน่หา (Passionate Love) ที่
อธิบายโดย เบอร์สชีดและวอลสเตอร์ (Berscheid and Walster) 

- ความรักแบบลูดัส (Ludus) ค าว่า Ludus มาจากภาษาละตินแปลว่า 
“เล่น” เป็นความรักที่มีตนเองเป็นศูนย์กลาง (A Self-centered Type of Love) คนที่มีรักแบบลูดัส
จะหลีกเลี่ยงข้อผูกมัด (Commitment) และเห็นความรักเป็นเพียงการเล่นเกมที่ต้องการตามล่า เพื่อ
สร้างความสุขความเพลิดเพลินมากกว่าการได้มาซึ่งรางวัล 

- ความรักแบบสตอร์เก (Storge) เป็นความรักความผูกพันที่ค่อยๆ 
พัฒนาข้ึนอย่างช้าๆ และใช้เวลานาน และมีลักษณะคล้ายความรักแบบมิตรภาพยืนยาว 
(Companionate Love) ของ สเทอร์นเบอร์ก (Sternberg) คนที่มีความรักแบบนี้จะไม่มีสเปค หรือ
คุณลักษณะที่คาดหวังเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาที่เฉพาะเจาะจง แต่จะพัฒนาความรักความใกล้ชิดสนิท
สนมและการผูกมัดจากการได้ทากิจกรรม และมีประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2) ความรักแบบทุติยภูมิ (Secondary colors of love)  
สีสันความรักแบบทุติยภูมิ (Secondary Colors of Love) ซึ่งเกิดจาก

การผสมผสานระหว่างคนที่มีความรักแบบอีรอส ลูดัส และสตอร์เก ทาให้เกิดเป็นความรักในรูปแบบ
ต่างๆ คล้ายกับการผสมสี แดง เหลือง และน้ าเงิน ท าให้ได้สีอื่นๆ ตามมา ความรักที่เกิดข้ึนจากการ
ผสมกันของความรักปฐมภูมิ มีดังนี้ 

- แพรกมา (Pragma) เป็นความรักที่เป็นเหตุเป็นผลและมีวิถีในทาง
ปฏิบัติ (rational or practical style) เกิดจากการรวมกันของความรักแบบลูดัส (Ludus) และสตอร์
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เก (Storge) คนที่มีความรักแบบแพรกมาน้ีจะไม่มองที่ความรัก ความตื่นเต้นหรือความโรแมนติก แต่
จะตอ้งการความรักที่ก่อตัวจากมิตรภาพ 

- ความรักแบบแมนเนีย (Mania) เป็นความรักที่พึ่งพาทางอารมณ์
อย่างมาก ต้องการความเอาใจใส่และความรักจากคนรัก เป็นความรักที่เกิดจากการผสมระหว่างความ
รักแบบอีรอส (Eros) กับลูดัส (Ludus) 

- ความรักแบบอากาเป (Agape) เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว รักที่
เสียสละ ต้องการให้คนที่ตนรักได้รับสิง่ดี ๆ  เป็นความรักที่เกิดจากการผสมระหว่างความรักแบบอีรอส 
(Eros) กับสตอร์เก (Storge) เข้าด้วยกัน 

 

 
 

ภาพที่ 2-2 แสดงแบบจ าลองความรกัหลากสีของจอห์น ลี (Bruce M. King) 
ที่มา: อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน.์ ทฤษฎีความรักหลายสีของ จอห์น ล ี[ออนไลน]์. เข้าถึงเมื่อ 29 
กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/gif/gif_page05/05_02_01.jpg 
 

2.3 การเริ่มความสัมพันธ์ของความรักแบบโรแมนติก4 
2.3.1 ความต้องใจ (Attraction)  

เกิดข้ึนเมื่อบุคคล 2 คน มีความรู้สึกพิเศษซึ่งกันและกัน หรือที่ภาษาวัยรุ่น 
เรียก “ปิ้ง” ความรักต้องเกิดข้ึนจากการพบปะกนัเอง เพื่อนแนะน า เปลี่ยนสถานที่เรียน ที่ท างานใหม่ 
หรือจากการหาเพื่อนทางอินเทอร์เน็ต 

 
                                                

4 อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์. บทที่ 5 ความรัก การเลือกคู่ครองและเพศสัมพันธ์ : การเริ่ม
ความสัมพันธ์ของความรักแบบโรแมนติก [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 29 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0709451/page05_01_05.html 
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2.3.2 การสร้างความสัมพันธ์ (Building) 
การสร้างความสัมพันธ์ประกอบด้วยปัจจัยบวก คือ ความคล้ายในสิ่งที่ดึงดูด

กัน ความรุนแรงของสิ่งที่ดึงดูดกัน การประเมินด้านบวกซึ่งกันและกัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ประกอบด้วย การขาดแรงดึงดูดทางกายภาพ การประเมินผลด้านลบ การลดความ
รุนแรงของแรงดึงดูด ในช่วงแรกความสัมพันธ์ของการพูดจามักเป็นการพูดจาแต่เรื่องที่ดี และผิวเผิน 
หรือที่เรียกว่า “วางฟอร์ม” เรื่องที่พูดโดยทั่วๆ ไป ประกอบด้วย ช่ือ อาชีพ สภาพสมรส ภูมิล าเนา 
หรือ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งการสนทนานั้นๆมีความต้องการลึกๆในใจแต่ละฝ่ายคือถ้าฉันให้ข้อมูลอะไรแก่
คุณ ผมควรจะได้รับข้อมูลกลับมาเท่าๆกับที่ให้ไป การเปิดเผยข้อมูลของตนมีความแตกต่างกัน
ระหว่างหญิงชาย โดยมีแนวโน้มที่ฝ่ายหญิงจะพดูมากกว่า เมื่อความสัมพันธ์ด าเนินต่อไปความคิดเรื่อง
ฉันและเธอจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเรา ซึ่งแสดงถึงความผูกพันที่เพิ่มข้ึน 

2.3.3 การคงอยู่ของความสัมพันธ์ (Continuation)  
ปัจจัยที่คงอยู่ของความสัมพันธ์ประกอบด้วย การหาวิธีใหม่ๆ เพื่อว่าความ

สนใจ การคงอยู่ของการแสดงความห่วงหาอาทร เช่น ส่งของขวัญวันปีใหม่ วันเกิด เป็นต้น มีความ
ยินดีด้วยความบริสุทธ์ิใจ มีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ปัจจัยที่ท าให้ความสัมพันธ์
เลวร้ายประกอบด้วย ความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้น ไม่ใส่ใจ เช่น ลืมนัด ลืมวันส าคัญ โกหก เห็นแก่
ตัว เป็นต้น 

2.3.4 ภาวะความสัมพันธ์เสื่อมถอยลง (Deterioration)  
เป็นระยะที่สามารถกระตุ้นให้ความสัมพันธ์กลับมาดีได้ โดยต้องให้เวลา และ

ให้เหตุผลกับมนัความสัมพนัธ์จะเริม่เปลีย่นแปลง เมื่อทั้งคู่เห็นว่าความสัมพันธ์ได้ลดความส าคัญลง ใน
กรณีที่ต้องการหยุดความสัมพันธ์ลง หรืออาจใช้ความสงบรอให้เวลาคลี่คลายปัญหาเอง 

2.3.5 ความสัมพันธ์สิ้นสุดลง (Ending)  
ความสัมพันธ์จะสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่ “หมดใจ” ให้กันและไม่มีเยื่อใยให้กันแล้ว 

แม้ว่าความรักจะเป็นประเด็นให้นักกวีและนักดนตรีได้กล่าวถึงและรังสรรค์ผลงานอยู่เสมอๆ และมีมา
เป็นเวลานานแล้ว แต่เรื่องของความรัก และความสนใจทางเพศเพิ่งจะกลายเป็นประเด็นที่ได้รับ
การศึกษา ในทางวิทยาศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้เอง 
 
3.  ทฤษฎีภาพยนตร ์

3.1 ทฤษฎีการเล่าเรื่อง5 
ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดนวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการ

ถ่ายท า และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยืดครองต าแหน่งองัหนึ่งซึ่งนาพาตัวเองให้
ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขายิ่งไปกว่านั้น 
ปกติแล้ว เราได้รับการเช้ือเชิญให้เข้าใจตัวละครเหลา่น้ีในเชิงจติวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม นั่นคือ เรา
ได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะด ารงอยู่กับบริบท
ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งทาให้เข้าในการด ารงอยู่ของพวกเขา เราได้ถูกให้

                                                
5 ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ: ไบโอสโคป พลัส, 2551. 
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เหตุผลทางจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขาสาหรับหนทางที่พวกเขา
รู้สึกและปฏิบัติ 

การเล่าเรื่องต่างๆ ของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรืออย่างน้อย
ที่สุดได้แสดงให้เห็นถึงวามสนใจในเรื่องจิตวิทยามากกว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติ
ทั้งหมดเกี่ยวกับลัทธิปัจเจกนิยมที่แทรกซมึอยู่ในสงัคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มันทางานอยู่
ในตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ 

ในกรณีต่างๆ ของบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์, ความเป็นวีรบุรุษต่างๆ ซึ่งสร้าง
ประวัติศาสตร์ (เรื่องของกษัตริย์และพระราชินีในประวัติศาสตร์) พวกเราต่างเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ปัจเจก เช่น พระราชินีอลิซาเบธ, โคลัมบัส, จอห์น ออฟ อาร์ค, Yagan (ผู้น าของชาวอริจิน ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ของชนเผ่า Nyungar ในดินแดนออสเตรเลียตะวันตก), กับตันคุก, ฮิตเลอร์ และ
ผู้น าคนอื่นๆ มากกว่าเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ การเล่าเรื่องของภาพยนตร์และโทรทัศน์ ก็มี
ความสนใจในท านองเดียวกันเกี่ยวกับความเป็นปัจเจก อันนี้อาจเป็นเพราะว่ามันง่ายกว่าที่น าเสนอ 
และท าความเข้าใจเรื่องของปัจเจก ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถที่จะถูกจดจ าโดยอัตลักษณ์ที่
น่าสนใจซึ่งมีมาแต่ก าเนิดหรอืเป็น คุณสมบัติของพวกเขา มากกว่าการน าเสนอและท าความเข้าใจพลงั
อ านาจของสังคม ซึ่งมีความสลับซับซ้อนกว่าเป็นนามธรรม ในกรณีของภาพยนตร์ มันเป็นที่ชัดเจนมา
แต่ต้นแล้วว่า ผู้ชมทั้งหลายได้ให้ความสนใจในตัวนักแสดงต่างๆในฐานะปัจเจก อันนี้อาจไปเช่ือมโยง
กับขนาดภาพยนตร์ และการใช้ภาพถ่ายใกล้ (Close-Up) ซึ่งได้ขยายใบหน้าของคนในสัดส่วนมหึมา 
ความสนใจในปัจเจกได้ข้ามผ่านพื้นที่สื่อส่วนใหญ่และอุตสาหกรรมดังกล่าวได้สร้างความสีเสน่ห์ดึงดูด
ใจนี้ด้วยดาราต่างๆ, ผู้ก ากับ, ในฐานะที่เป็นปัจเจกอย่างกระตือรือร้น และบุคลิกลักษณะของสื่อใน
ฐานะที่เป็นสิ่งประดิษฐ์อันหนึ่งทางด้านการตลาด ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวข่าวคราวจ่อง บ่อยครั้ง มัน
ได้ถูกสร้างขึ้นมารายรอบปัจเจกบุคคลที่ส าคัญ และการรายงานข่าวกีฬาก็โฟกัสลงไปที่ดารานักกีฬา
และความเป็นส่วนตัวต่างๆสาหรับผู้เขียนเอง บ่อยครั้ง พบว่ามันง่ายมากที่จะคิดถึงประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ ในเทอมต่างๆ ของบรรดาผู้กากับที่เป็นปัจเจก มากกว่าในเทอมต่างๆ ของขบวนการใน
ภาพยนตร์ 

การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรือ่งภาพยนตรส์่วนใหญ ่จะโฟกัสไปทีต่ัวละหลักหัวหรอื
สองตัวเท่านั้น มันเช้ือเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่าน้ี ความสนใจจองเราถูกยึดครองโดยการท าตัว
ละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอื่นๆ โดยดาราต่างๆ 
ซึ่งตัวละของดาราเหล่านี้บ่อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนที่มีเสน่ห์ ซึ่งจะ
แสดงในส่วนน้ี แต่สิ่งซึ่งส าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆ ไปของการเล่าเรื่องนั้น แสดงให้เห็นว่า 
ตัวละครหลักต่างๆ จะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิต เติบโต และพัฒนาการไปใน
ลักษณะที่เป็นปัจเจก ขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเรื่องของสถานการณ์อันหนึ่งขึ้นมาทดสอบพวก
เขา จะต้องด าเนินชีวิตไปโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระท าดังกล่าว พวกเขาจะ
แก้ไขอัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร้องของตนเอง พวกเราจะด าเนินชีวิตไปโดนผ่านกระบวนการอันหนึ่ง
ของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามข้ึนทางด้านอัตลักษณ์ อันน้ีมิได้เกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละคร
บางตัวยังคงติดตายอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของพวกเขา และจบลงอย่างไม่เป็นสุข การ
เน้นในเรื่องของการเจริญเติบโตของปัจเจกดังกล่าว และการแก้ไขอุปสรรค ได้ไปขับไล่ไสส่งประเด็น
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ปัญหาทางสังคมต่างๆออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องรองๆ ในการด าเนินเรื่อง
ทั้งหลายของภาพยนตร์กระแสหลัก 

 
3.2 หน้าท่ีเล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function) 

3.2.1 การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) 
มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความ

จริงตามที่สายตามองเห็นการใช้เทคนิคเข้ามาปรับปรุงแต่งน้อย เช่น ภาพยนตร์สารคดี 
3.2.2 การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 

หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เน้นการสื่ออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วย
เทคนิค เพื่อเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ตลก ไม่บู๊ ไม่หวือหวา เรื่องหนัก
สมอง 

3.2.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) 
มีการปรุงแต่งในทุกๆด้าน อย่างมากการเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้น 

สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 
 
3.3 วิธีการด าเนินเรื่อง โครงสร้างของการด าเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 

3.3.1 แก่นเรื่อง (Theme) 
คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องที่จะ

น าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่ออกนอกแนวความคิด
หลัก 

3.3.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
1) การเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะ

ส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลัก 
และเหตุการณ์รอง ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไปต้องผสมกลมกลืนเป็นเหตุเป็นพลกับเหตุการณ์หลัก 

2) ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้น ไปสู่
จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัว
ละครข้ึนมาต้องค านึงถึงภูมิหลังพื้นฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรม
ต่างๆของตัวละครนั้นๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวนักแสดงหลักหรือตัวแสดงนา และตัวแสดงสมบท
หรือตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต้องส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาท
ของตน ตัวเอกย่อมมีความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 

- ตัวละครแบน (Type Character) คือ ตัวละครที่มีข้ัวขาว ด าชัดเจน ไม่
มีมิติทางอารมณ์ 

- ตัวละครกลม (Round Character) คือ ตัวละครที่มีทั้งความดี ความ
เลวปนกันไปใน 1 คน โดยแบ่งย่อยออกมาเป็น ตัวละครที่สร้างข้ึนมาเพื่อให้ผู้ชมเอาใจช่วย และตัว
ละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนตัวร้าย โดยการเพิ่มความเลวร้ายเข้าไป หรือสร้างขึ้นมาให้เห็นด้วย
กับโครงเรื่อง 
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3) การกระท าของตัวละคร (Action) ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 
 
3.4 การพัฒนาเน้ือเรื่อง (Story Development) 

3.4.1 การเปิดเรื่อง (Exposition) เช่น บอกยุคสมัย พื้นเพตัวละคร บอกสภาพ
เหตุการณ์ในขณะนั้น 

3.4.2 สถานการณ์ที่เริ่มส่งเค้าถึงความเปลีย่นแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่ส่งผล
กระทบให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 

3.4.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร 
3.4.4 การลดการกระท าของตัวละครลง (Falling Action) เพื่อให้ตัวละครพักจาก

ความตื่นเต้นของ Turning Point 
3.4.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ์คับขันและตึงเครียด 
3.4.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤติสูงสุด (Climax) เป็นช่วงที่ตัวละครเผชิญหน้ากับ

ปัญหาครั้งสุดท้ายที่ถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ทาให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 
3.4.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือ ทางออกหรือข้อสรุป ทาให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สถานการณ์คลี่คลาย 
 
3.5 ระยะภาพและมุมกล้อง6 

ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพ เพราะภาพสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกของนักแสดง บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ 
ขนาดภาพจึงเป็นตัวก าหนดสิ่งที่ต้องการน าเสนอ ว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นสิ่งใดในฉาก
องค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนจากผู้ถ่ายภาพ ที่จะเลือกตั้งกล้องในมุมใด ระยะห่างจากสิ่งที่ถ่าย
เท่าใด และใช้ภาพขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเรื่อง 

3.5.1 ภาพใกล้มาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot 
หรือ BCU) เป็นภาพที่ ถ่ายในระยะใกล้มากๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นสิ่งที่ ถ่าย เพื่อให้ผู้ชมเห็น
รายละเอียดของวัตถุ หรือเพื่อเพิ่มความเข้าใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เช่น การถ่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นหรือถ้าถ่ายใบหน้านักแสดง ก็เพื่อเป็นการเน้นอารมณ์ของนักแสดงเช่น จับ
ภาพที่ดวงตาของนักแสดง ท าให้เห็นน้ าตาที่ก าลังไหลออกจากดวงตา เป็นต้น และทั้งหมดนี้ก็เป็น
ขนาดภาพที่นิยมน ามาถ่ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร์ ซึ่งตมความเป็นจริงแล้ว เราสามารถที่จะ
ประยุกต์หรือดัดแปลงขนาดภาพไปเปน็อย่างอื่นกไ็ม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่ทั้งหมดนี้เป็นขนาดภาพสากล
ที่ท าให้เรา (ทีมงานถ่ายท าภาพยนตร์) เข้าใจตรงกันว่าต้องการให้ภาพออกมาในลักษณะใดเท่านั้น 
นอกจากนี้อารมณ์และความรู้สึกที่ผู้ชมจะได้รับขณะชมภาพยนตร์ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับขนาดภาพเพียง
อย่างเดียว แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบของภาพยนตร์อื่นๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมความน่าเช่ือถือ และ
ความเป็นภาพยนตร์มากยิ่งข้ึน 

                                                
6 KANYANEE SANTREE. ระยะภาพและมุมกล้อง [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 

2556. เข้าถึงได้จาก http://kingdomkoy.blogspot.com/2010/08/blog-post_27.html 
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3.5.2 ภาพใกล้ (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS) ภาพใกล้ ผู้ชมจะ
มองเห็นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ข้ึนไป เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงอารมณ์ของนักแสดงได้มากที่สุด 
เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริเวณใบหน้าของนักแสดง จะสามารถถ่ายถอดรายละเอียด เกี่ยวกับ
อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจนมาก นอกจากนี้ยังจะท าให้ผู้ชมได้รู้สึก
ใกล้ชิดกับสิ่งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้เพื่อท าให้เข้าใจถึงรายละเอียดของวัตถุต่างๆ ตามเนื้อหาที่ก าลัง
น าเสนอ และภาพขนาดใกล้นี้ยังสามารถบังคับให้ผู้ชมสนใจในวัตถุที่กล้องก าลังถ่าย หรือสิ่งที่ก าลัง
น าเสนอ 

3.5.3 ภาพปานกลาง Medium Shot หรือ MS) ขนาดภาพลักษณะนี้ถ้าเป็นภาพ
บุคคล ผู้ชมจะได้เห็นต้ังแต่เอวของนักแสดงข้ันไปจนถึงศีรษะ ขนาดภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นการ
เคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉากหลังพอสมควร ซึ่งพอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ จึง
ถือได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่องได้ดีขนาดภาพปานกลาง เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้มาก
ที่สุด เพราะใช้เป็นภาพเช่ือมต่อ กล่าวคือ การเปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็นภาพใกล้หรือจาก
ภาพใกล้มาเป็นภาพไกลก็ตาม จะต้องเปลี่ยนมาเป็นภาพขนาดปานกลางเสียกอ่น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ขัดต่อ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเนื่องจากภาพจะกระโดด นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช้
ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรือที่เรียกกันว่า ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใช้กันมากใน
ภาพยนตร์บันเทิง 

3.5.4 ภาพไกล (Long Shot หรือ LS) ขนาดภาพแบบนี้ไม่สามารถก าหนด
ระยะห่างระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถ่ายได้ แต่จะก าหนดโดยประมาณว่าสิ่งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ 
(Frame) พอดี ถ้าเป็นคน ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพด้านบน ส่วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกับเทา้ 
ซึ่งสามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการแสดง ต าแหน่งที่อยู่ในในฉาก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เป็นภาพ
แนะน าตัวละคร หรือเริ่มฉากใหม่ได้ บางครั้งอาจใช้เป็นภาพในฉากเริ่มเรื่องได้เช่นเดียวกันกับภาพ
ขนาดไกลมาก และบางครั้งภาพขนาดไกลยังมี ช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เอสทาบริชชิง ช็อต 
(Establishing Shot) ส่วนองค์ประกอบรอบข้างผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน 

3.5.5 ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) ขนาดภาพลักษณะนี้กล้อง
จะตั้งอยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่ายมาก ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพมุมกว้าง ผู้ชมสามารถมองเห็นองค์ประกอบของ
ฉากได้ทั้งหมด สามรถมองเห็นสิ่งที่ถ่ายได้เต็มสัดส่วน แม้สิ่ งที่ถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซึ่งภาพ
ลักษณะนี้ จะใช้เป็นภาพแนะน าสถานที่ ภาพขนาดไกลนี้จะสร้างความรู้สึกโอ่อ่า อลังการ แสดงออก
ถึงความใหญ่โตของสถานที่ ความน่าเกรงขาม ความยิ่งใหญ่ และยังสามารถสร้างความประทับใจ
รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อีกด้วย เช่น กลุ่มเรือโจรสลัดก าลังแล่นเรือออกสู่ทะเลกว้าง
โดยมีเรือของหัวหน้าโจรสลัดแล่นออกเป็นล าหน้า ตามด้วยกลุ่มเรือลูกน้องอีกนับ 10ล า โดยใช้ภาพ
ขนาดไกลมาก ตั้งกล้องในมุมสูงท าให้ผู้ชมเห็นถึงความยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามของโจรสลัดกลุ่มนี้ 
 

จากแนวคิดทฤษฎีและบทความที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย และผู้หญิงที่
น าไปสู่รูปแบบของความรัก สามารถน าประเด็นมาใช้ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง If I Told Her ได้ ในเรื่อง
ความสัมพันธ์ของตัวละครหลักที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิทยาคือ การมีความสัมพันธ์
ระหว่างเพศจะช่วยให้บังเกิดความพึงพอใจเพราะได้ชดเชยในสิ่งทีต่นขาด และจากความพันธ์นั้นจะท า
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ให้ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้ และเข้าใจเพศตรงข้าม ในส่วนรูปแบบความรักของตัวละครหลักนั้นจะตรง
กับรูปแบบความรักถึง 3 แบบด้วยกันคือ Romantic Love or Friendship และ Possessive, 
Excited Love ซึ่งแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยเมื่อน าความสัมพันธ์ของตัวละคร และ
รูปแบบของความรักมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงเรื่อง บทภาพยนตร์ บุคลิกของตัวละคร 
ความสัมพันธ์ของตัวละคร ไปจนถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับตัวละครแล้วท าให้ภาพยนตร์สั้น
เรื่อง If I Told Her มีความสมจริง และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน อีกทั้งผู้จัดท ายังได้ท าการศึกษาทฤษฎีการ
เล่าเรื่อง เทคนิคการถ่ายท า ไปจนถึงข้ันตอนต่างๆ ในการผลิตภาพยนตร์ ส่งผลให้การสร้างภาพยนตร์
สั้นน้ันมีความสมบูรณ์มากขึ้น และน าสู่การสรรสร้างผลงานที่เป็นระบบมากยิ่งข้ึน    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



บทที่ 3 
 

การเกบ็ข้อมูล 
  

การสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการแอบรักเรื่อง If I Told Her นั้นได้ผ่านการศึกษาทฤษฏี
ต่างๆ จนได้ประเด็นที่ส าคัญคือ การแอบชอบเพื่อน แต่ไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเอง จากประเด็น
ดังกล่าวผู้จัดท าได้ท าการศึกษาภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนและความรัก
ในรูปแบบของการแอบรกัเพื่อน ผู้จัดท าจึงได้หาข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างองิ (Reference) และ อารมณ์
และโทนของภาพยนตร์ (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ที่สามารถอธิบายถึงลักษณะที่
จะเกิดข้ึนในภาพยนตร์ได้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

1.  ภาพยนตร์เรื่อง ซีซันส์ เชนจ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย  (Seasons 
Change) ก ากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร ฉายในปี ค.ศ. 2006 

หลังจากจบมัธยมต้นแล้ว ป้อม ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนมัธยมปลาย ที่วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเตรียมดนตรี เพราะต้องการอยู่ใกล้กับ ดาว เด็กสาวจากโรงเรียน
เดียวกัน ที่เขาแอบหลงรัก ขณะเดียวกัน ป้อมก็ได้พบกับ อ้อม ลูกสาวของเพื่อนพ่อ ที่ถึงแม้ด้าน
ปฏิบัติจะไม่เอาไหน แต่ความรู้ด้านทฤษฏีดนตรีเป็นเลิศ และสอบเข้าที่วิทยาลัยฯ เช่นกัน เมื่อทราบ
เรื่อง อ้อมก็เข้าใจว่า ป้อมรักดนตรีเหมือนกัน จึงสัญญาจะช่วยป้อมเก็บเรื่องที่พ่อเข้าใจว่าป้อมเรียน
สายวิทย์ไว้เป็นความลับ 

ถึงแม้จะตามผู้หญิงทีแ่อบรกัมาเรียน แต่ป้อมกลับค้นพบว่า ตัวเขามีพรสวรรค์ในการ
ตีกลองชุดที่เป็นเลิศ อย่างไรก็ตาม ป้อมกลับเลือกสมัครเป็นมือกลองทิมปานี ในวงออเคสตราของ
โรงเรียนแทน เพราะต้องการอยู่ใกล้ชิดกับดาว ซึ่งเป็นนักไวโอลินมือหนึ่งของวง ส่วนอ้อม ซึ่งเคยเป็น
มือไวโอลินเช่นกัน ต้องเปลี่ยนไปเล่นฉาบแทน เนื่องจากฝีมือการเล่นเครื่องดนตรีอื่นไม่เอาไหนจริงๆ 
และเนื่องจากวงออเคสตรา ใช้การเคาะจังหวะด้วยกลองไม่มาก ป้อมจึงต้องรออย่างเบื่อหน่าย กว่าจะ
ถึงช่วงเล่นของตนแต่ละครั้ง ต่างกับอ้อม ที่มีความสุขกับดนตรี แม้ทั้งเพลงจะได้เล่นน้อยมาก 

ป้อมจึงเริ่มนึกถึงความรู้สึกของตนเอง ที่เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เสมอ ทั้งเรื่องดนตรี 
การเรียน ความรัก และชีวิตของตนในอนาคต ราวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 

ถึงแม้ประเด็นหลักของเรื่อง ซีซันส์เชนจ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย จะเป็น
เรื่องของการข้ามผ่านวัยของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จะต้องเลอืกระหว่างความรักหรือความฝัน แต่ในเรื่องก็
ยังมีการสอดแทรกเรื่องมิตรภาพและความรักอยู่ด้วย ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นรอง แต่ก็มีอยู่ในหลายๆ 
ตัวละคร ทั้งป้อมที่เข้ามาเรียนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพราะแอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง และอ้อมซึ่งมี
ความใกล้ชิดสนิทสนมกับป้อมก็แอบชอบป้อมอยู่เช่นกัน ซึ่งจุดที่น่าสนใจคือ การแสดงออกของตัว
ละครที่มีความรู้สึกแอบชอบนั้น จะมีการแสดงความรู้สึก ปฏิกิริยา ท่าทางที่บ่งบอกถึงความชอบ 
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หรือไม่ชอบออกมา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละตัวละคร โดยผู้จัดท าจะน าในส่วนนี้มาอ้างอิงเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครในบทภาพยนตร์เรื่อง If I Told Her  

 

 
 

ภาพที่ 3-1 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Seasons Change (ภาพชุดที่ 1) 
ที่มา: นิธิวัฒน์ ธราธร, ผู้ก ากับ. ซีซันส์เชนจ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (Seasons Change) 
[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: จีเอ็มเอ็ม ไท หับ, 2549. 
 

 
 

ภาพที่ 3-2 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Seasons Change (ภาพชุดที่ 2) 
ที่มา: นิธิวัฒน์ ธราธร, ผู้ก ากับ. ซีซันส์เชนจ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (Seasons Change) 
[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: จีเอ็มเอ็ม ไท หับ, 2549. 
 

2.  ภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็กเล็กท่ีเรียกว่า...รัก ก ากับโดย พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร และวศิน ปกป้อง ฉายในปี ค.ศ. 2010 

น้ า สาวมัธยม 1 หน้าตาธรรมดา แต่เธอไปแอบชอบ พี่โชน ที่เรียนอยู่มัธยม 4 ที่
หน้าตาดทีี่สุดในโรงเรียน ท าให้น้ ามีคู่แข่งเป็นสาว ทั้ง มัธยมต้นและ มัธยมปลาย ที่สวยและ หน้าตาดี 
มากมาย แต่น้ าไม่ละความพยายาม พยายามท าทุกอย่าง ตั้งแต่เอามะขามเปียกมาขัดผิว สมัครเป็น
นางร า สมัครชมรมละคร เป็นดัมเมเยอรข์องโรงเรียน ไปจนถึงการเป็นเป็นดาวของโรงเรียน เพื่อท าให้
หน้าตาดีข้ึนและโดดเด่นข้ึนในโรงเรียนให้ได้ เพราะหวังว่าถ้าท าส าเร็จพี่โชนจะหันมาชอบเธอ 

ก่อนจบมัธยม 3 เพื่อนๆ ให้น้ าไปสารภาพรักกับพี่โชน เพราะพี่โชนก าลังจะเรียนจบ
จากโรงเรียนและอาจจะไม่ได้เจอกันอีก แต่สุดท้ายน้ าก็ต้องผิดหวัง เมื่อพี่โชนน้ันมีแฟนแล้ว และทั้งคู่
ก็ไม่ได้พบกันอีกแยกไปท าตามความฝันของตัวเอง จนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันและเรื่องราว
ความรักของน้ าก็สิ้นสุดลงด้วยดี 
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จุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ การแอบชอบรุ่นพี่อยู่คนหนึ่ง แต่ไม่กล้าที่จะบอกให้
เขารู้ แต่เธอเลือกที่จะพยายามท าให้ตัวเองให้ดูดีข้ึน เป็นจุดสนใจมากข้ึน แต่สิ่งส าคัญที่สุดที่
ภาพยนตร์ต้องการจะบอกคือ การบอกความรู้สึกของเราให้กับคนที่เราชอบรู้นั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผู้จัดท าให้ความสนใจ ผู้จัดท าจึงน าประเด็นนี้มาประยุกต์ใช้กับภาพยนตร์
ของผู้จัดท า เพื่อให้ภาพยนตร์มีความลื่นไหล และมีความสมจริงมากยิ่งข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 3-3 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า รัก (ภาพชุดที่ 1) 
ที่มา: พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร และวศิน ปกป้อง, ผู้ก ากับ. สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า รัก 
[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล และเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 
2553. 
 

 
 

ภาพที่ 3-4 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า รัก (ภาพชุดที่ 2) 
ที่มา: พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร และวศิน ปกป้อง, ผู้ก ากับ. สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่า รัก 
[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล และเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 
2553. 
 

3.  ประสบการณ์ของผู้จัดท า 
ผู้จัดท าซึ่งเรียนโรงเรียนสหศึกษาในระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา แต่ไม่

เคยพูดคุย หรือมีเพื่อนผู้หญงิมาก่อน พอข้ึนระดับช้ันมัธยมศึกษาก็เข้าเรียนโรงเรียนชายล้วน ส่งผลให้
ผู้จัดท าไม่เคยมีเพื่อนผูห้ญิงมาก่อน โดยการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นครั้งแรกทีผู่้จดัท าจะได้มี
เพื่อนผู้หญิง แต่ผลจากการที่ผู้จัดท าไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงมาก่อนนั้น ได้ส่งผลให้ในช่วงแรกของการ
เรียนมหาวิทยาลัย ผู้จัดท ามีแต่เพื่อนผู้ชาย ไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิง เพราะไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยด้วย ส่วน
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ใหญ่ผู้หญิงจะเข้ามาทักทาย ชวนคุยก่อนถึงจะกล้าคุยด้วย ผู้จัดท าจะมีกลุ่มเพื่อนที่นั่งเรียนด้วยกัน 
กินข้าวด้วยกันอยู ่โดยมีผู้ชาย 3 คนรวมผู้จัดท าแล้ว และผู้หญิงอีก 3 คน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผู้จัดท า
สนิทมากที่สุด เวลาผ่านไปท าให้ผู้จัดท าค่อยๆ กล้าที่จะคุยกับผู้หญิงมากขึ้น และมีเพื่อนผู้หญิงมากขึ้น
อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น การเรียนที่ต้องจับกลุ่มกันท างาน หรือการเข้าสังคม
มหาวิทยาลัยที่มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง เป็นต้น และจากการที่ผู้จัดท ากล้าคุยกับผู้หญิงมากข้ึน ท าให้ได้
รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้คุยด้วยแล้วรู้สึกสนุก มีความสุข และอยากที่จะคุยด้วยตลอดเวลา 
ผู้จัดท าจึงน าเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟัง เพื่อนที่โรงเรียนจึงให้ค าแนะน าว่า ให้ลองจีบผู้หญิง
คนนั้นดู เพราะผู้จัดท าอาจจะชอบเขาแล้วถึงเลยรู้สึกแบบนี้  ผู้จัดท าเลยท าตามที่เพื่อนที่โรงเรียน
แนะน ามา คือการจีบเธอคนน้ัน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น คุยด้วยบ่อยๆ ดูแลเอาใจใส่ ให้ของขวัญวันเกิด 
เป็นต้น จนในที่สุดผู้จัดก็ได้ขอเธอคนน้ันเป็นแฟนในวันคริสต์มาส และได้ข้ึนสถานะทาง Facebook 
ว่ามีแฟนแล้ว หลังจากนั้นชีวิตของผู้จัดท าก็น่าจะมีความสุข เพราะไม่เคยมีแฟนมาก่อน และนี่เป็น
แฟนคนแรกส าหรับผู้ชายคนหนึ่งที่เพื่อนผู้หญิงยังไม่เคยมี เพิ่งจะมามีตอนเรียนมหาวิทยาลัย แต่
ผู้จัดท ากลับไม่มีความสุขอย่างที่คิด เนื่องมาจากเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มคนหนึ่งมีท่าทีเปลี่ยนไป ไม่พูดกับ
ผู้จัดท าเหมือนแต่ก่อน พยายามหลบหน้า และไม่ไปไหนด้วยกันเหมือนแต่ก่อน ซึ่งท าให้ผู้จัดท ารู้สึก
ทุกข์ และไม่สบายใจกับท่าททีี่เปลี่ยนไปของเพื่อนคนน้ี จนในบางครั้งรู้สึกอึดอัดจนอยากจะเข้าไปถาม
ว่าเกิดอะไรข้ึน หรือเป็นอะไร แต่เมื่อผู้จัดท าอยู่กับแฟน หรือคุยกับแฟนก็จะปกติมีความสุข แต่เมื่อ
ว่างก็จะกลับมาคิดถึงเรื่องที่เธอเปลี่ยนไปตลอดเวลา เป็นแบบนี้อยู่ประมาน 1 สัปดาห์ ผู้จัดท าไม่รู้ว่า
ตัวเองเป็นอะไรถึงเป็นแบบนี้ เกิดความรู้สึกแบบนี้  จึงไปขอความเห็นเพื่อนที่โรงเรียนว่าควรจะท า
อย่างไร และเพื่อนก็ได้แนะน าให้ไปคุยกับเธอให้รู้เรื่อง ผู้จัดท าจึงตัดสินใจไปคุยกับเธอให้รูเ้รือ่ง แต่เธอ
ก็ยังคงปฏิเสธว่าเธอไม่เป็นอะไร ผู้จัดท าจึงเล่นเกมพูดความจริงกับเธอ โดยมีกฎว่า นับต่อจากนี้ทั้งคู่
จะต้องพูดแต่ความจริง เธอคิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะตอบตกลง แต่เธอจะเป็นคนถามก่อน สลับกัน
ถามไปมาจนได้รู้ว่า เธอรู้สึกน้อยใจ ใจหาย เมื่อเห็นเราข้ึนสถานะความสัมพันธ์ว่ามีแฟนแล้ว และรู้สึก
ว่าต่อจากนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิม เป็นเหตุให้เธอมีท่าทีที่เปลี่ยนไป แต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้
มันเรียกว่า ชอบได้หรือเปล่า เพราะเธอเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอด และไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้
มาก่อน ส่วนตัวผู้จัดท าก็ได้รู้ว่าการที่เธอเปลี่ยนไปส่งผลให้ผู้จัดท าเป็นทุกข์มากกว่าที่จะมีความสุข
ทั้งๆ ที่คนที่เพิ่งจะมีแฟนนั้นควรจะมีความสุขมากกว่าที่จะทุกข์ ตัวผู้จัดท าเองก็ไม่แน่ใจว่า ผู้จัดท า
ชอบเธอหรือเปล่า ผู้จัดท ารู้แต่เพียงว่า ไม่อยากสูญเสียเธอไป และเมื่อเห็นเธอแสดงท่าทีที่เปลี่ยนไป
ไม่คุยด้วย หลบหน้า แล้วท าให้ผู้จัดท าเป็นทุกข์ และอึดอัดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้จัดท าและเธอ
รู้สึกดีข้ึนที่ได้ปรับความเข้าใจกันและท าให้ต่างคนต่างเข้าใจความรู้สึกของกัน 
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อารมณ์และโทนของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 
1.  ภาพยนตร์เรื่อง ซีซันส์ เชนจ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย  (Seasons 

change) ก ากับโดย นิธิวัฒน์ ธราธร ฉายในปี ค.ศ. 2006 
 

 
 

ภาพที่ 3-5 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Seasons Change (ภาพชุดที่ 2) 
ที่มา: นิธิวัฒน์ ธราธร, ผู้ก ากับ. ซีซันส์เชนจ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (Seasons Change) 
[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: จีเอ็มเอ็ม ไท หับ, 2549. 
 

เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่น ามาใช้เป็นอารมณ์และโทนของภาพยนตร์ (Mood and 
Tone) นั้น เป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวกับข้อมูลอ้างอิง (Reference) ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องชีวิตวัยรุ่นที่
ก าลังมีความรัก โดยมีการใช้โทนสีที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติ ที่ยึดตามฤดูกาลในภาพยนตร์เป็น
หลัก ซึ่งน ามาใช้กับภาพยนตร์สั้นเรื่อง If I Told Her ได้โดยเปลี่ยนจากฤดูกาลมาเป็นตามอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละคร โดยจะเน้นให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้ภาพยนตร์ดูมี
ความสมจริงมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาข้อมูลด้านทฤษฏี และแนวคิดต่างๆ ในข้างต้น ตลอดจนการศึกษาข้อมูล
อ้างอิง (Reference) และอารมณ์และโทนของภาพยนตร์ (Mood and Tone) ซึ่งสามารถน ามา
ตีความ วิเคราะห์ และเลือกประเด็นที่ส าคัญ เพื่อน ามาประกอบการสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับ
การแอบรักเรื่อง If I Told Her ได้ โดยผู้จัดท านั้นต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ดังที่จะปรากฏใน
ข้ันตอนต่อไปนี้  
 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1.  แนวความคิด (Concept) 
ผู้ชายที่ไม่เคยมีแม้กระทั่งเพื่อนผู้หญิงมาก่อน แล้วถ้าต้องสารภาพรักให้เธอได้รู้เขา

จะท าอย่างไร 
2.  แก่นเรื่อง (Theme) 

การบอกความรู้สึกของเราให้อีกฝ่ายได้รับรู้ ย่อมดีกว่าการเก็บความรู้สึกนั้นไว้คน
เดียว 

3.  เรื่องย่อ (Synopsis) 
เป้ ชายผู้ซึ่งไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงมาก่อนต้ังแต่เขาเกิดมา ตั้งแต่เด็กจนโตเขาเรียนแต่

โรงเรียนชายล้วนมาตลอด เมื่อเป้เข้ามหาวิทยาลัยเป้หวังที่จะท าให้ความฝันที่เขารอมาตลอดเป็นจริง
คือ การที่เขาจะได้มีเพื่อนผู้หญิง วันแรกของการมาเรียนเป้เดินมาถึงหน้าตึกเรียน เป้หยุดมอง
นักศึกษาคนอื่นๆ ที่ก าลังเดินข้ึนตึกเรียนไป เป้อมยิ้มก่อนที่จะเดินตามขึ้นไป 

เป้นั่งหน้าตายอยู่ที่โต๊ะอาหารคนเดียว รอบๆ ตัวเป้เต็มไปด้วยเพื่อนรุ่นเดียวกับเขา
ซึ่งต่างมีกลุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ต่างก็มีเพื่อนคุยกันหมดแล้ว 
เป้หันไปมองเพื่อนกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ที่ต่างคุยกันอย่างสนุกสนาน แล้วเป้ก็ต้องละสายตาจากกลุ่ม
เพื่อนหันมามองทางต้นเสียงที่เรียกเขาอยู่ เป้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนตรงหน้าเขา ผู้หญิงทักทายเป้และ
แนะน าตัวว่าเธอช่ือ เอิน เป้จึงแนะน าตัวเช่นกัน เอินน่ังลงแล้วเริ่มคุยท าความรู้จักกับเป้ เมื่อคุยกันทั้ง
คู่ได้รู้ว่าต่างฝ่ายต่างยังไม่มีเพื่อนเหมือนกัน ต่างคนต่างเป็นเพื่อนคนแรกของกันและกัน และในตอน
เย็นของวันน้ัน เป้ก็นั่งรอเอินเลิกเรียน และกลับพร้อมเอิน 

วันต่อมาเป้เดินลงมาห้องอาหารเห็นเอินนั่งทานข้าวอยู่คนเดียว เป้จึงเดินเข้าไปหา
เอิน ทั้งคู่นั่งคุยกันเรื่องวิชาเรียนที่เรียนกันวันนี้ มีวิชาหนึ่งที่เป้และเอินเรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันคือ 
วิชาเศรษฐศาสตร์ เอินถามเป้ว่ามีเรียนหรือเปล่า เป้บอกว่าไม่มี เอินเลยชวนเป้กลับพร้อมกัน เป้ตอบ
ตกลง 

เป้กับเอินกลับบ้านด้วยกันทุกวัน นั่งกินข้าวกลางวันด้วยกันทุกวัน ช่วยกันท างาน ติว 
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หนังสือให้กัน อ่านหนังสือด้วยกัน ทั้งคู่สนิทกันมากข้ึน และเป้กล้าที่จะพดูกับเอินมากกว่าช่วงแรกๆ ที่
จะให้เอินเป็นคนเริ่มชวนคุยก่อน ระหว่างที่เป้ก าลังเข้าห้อง เอินส่ง Line มาชวนเป้ไปเดินซื้อของเป็น
เพื่อนเธอหน่อย เป้ตอบตกลง 

เอินกับเป้มาเดินซื้อของด้วยกัน เอินหยิบของข้ึนมาอย่างหนึ่ง แล้วพูดว่าอันนี้น่ารัก
มากเลย แล้วยื่นมาถามเป้ เป้พยักหน้า เอินวางของลงแล้วเดินต่อไป เป้มองของที่เอินหยิบข้ึนมาดู 
ขณะที่ทั้งคู่ก าลังเดินกลับ เอินก็พูดกับเป้ว่า เป้เนี่ย เราแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ เขาน่ารักมากเลย เป้
ที่เดินตามอยู่ก็นิ่งไป เอินเห็นเป้เงียบเลยหันมามองเป้แล้วทักเป้ เป้สะดุ้งแล้วรีบตอบที่เอินพูดทันที 
เอินเดินไป เป้คอตก เศร้า แล้วเดินตามเอินไป 

จากวันน้ันเป็นต้นมา เป้ก็ค่อยออกห่างจากเอิน ไม่ได้มานั่งทานข้าวกลางวันกับเอิน
เหมือนแต่ก่อน ไม่ได้รอกลับบ้านพร้อมเอิน ทั้งคู่ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอีก เป้อาศัยเวลาส่วน
ใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหม่ของเขา เย็นวันหนึ่งเอินเจอเป้อยู่หน้าเซเว่น เอินเดินเข้า ไปหาเป้ เอิน
เรียกเป้ เป้หันมา ทั้งคู่ยืนคุยกันหลังจากที่ไม่ได้คุยกันนาน เอินชวนเป้กลับพร้อมกัน เป้บอกไม่ได้ นัด
โก้ไว้ แล้วเป้ก็ขอตัวไปหาโก้ก่อน เป้เดินจากมา เอินมองดูเป้เดินไป 

เป้ไม่ได้ไปนั่งกินข้าวกับเอินอีก แต่เป้ก็ยังคงมองหาเอินเสมอเวลาพักกลางวันหรือ
เวลาเลิกเรียน ว่าเธอนั่งกับใคร กินอะไร ท าอะไรอยู่ กลับหอกับใคร จนวันหนึ่งเป้ก็นั่งมองหาเอิน
ตามปกติ ขณะที่นั่งอยู่โก้เดินเข้ามาทัก โก้ชวนเป้คุยจนท าให้เป้คลาดสายตาหาเอินไม่เจอ เป้จึงหันมา
เพื่อจะว่าโก้ แต่เมื่อเป้หันมาก็ต้องอึ้งเมื่อเห็นสาวสวยคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเขา แล้วโก้ก็แนะสาวคนนั้นให้
เป้รู้จัก เธอช่ือนิว เป็นเพื่อนโรงเรียนเก่าของโก้ เป้อึ้งท าอะไรไม่ถูก ไม่ได้คุยกับนิวเลยแม้แต่ค าเดียว 

เป้ออกมาเที่ยวกับเพื่อนเก่าและได้ขอค าปรึกษาเรื่องที่เขาจะจีบนิว เพื่อนแต่ละคนก็
ให้ค าปรึกษาที่แตกต่างกันออกไป เป้เริ่มจีบนิวด้วยวิธีต่างๆ ที่เพื่อนแนะน ามา เช่น ให้ของขวัญวันเกิด
นิว ชวนนิวไปเที่ยว ไปรับไปส่งนิว จนในที่สุดวันหนึ่งเป้ก็ตัดสินใจที่จะขอนิวเป็นแฟน เป้นัดนิวออกมา
เที่ยวอย่างที่เคยท า แล้วเป้ก็เริ่มพูดเกริ่นถึงความรู้สึกของตัวเองให้นิวได้รู้ว่าตัวเองคิดยังไงกับนิว และ
ก็พูดวกไปวนมา อ้ าๆ อึ้งๆ จนนิวพูดว่าเป้จะพูดอะไร อ้ าๆ อึ้งๆ อยู่นานแล้วนะ เป้รวบรวมความกล้า
แล้วหยิบมือนิวมากุมไว้ แล้วบอกนิวว่าไม่รู้ว่าจะเร็วไปไหมที่จะบอกนิวว่าเป็นแฟนกันนะ นิวได้ยิน
เช่นน้ัน นิวอึ้ง หน้าเริ่มแดง 

เอินน่ังทานข้าวกลางวันอยู่คนเดียวที่โต๊ะเช่นเดิม แล้วเธอก็ต้องหยุดกินเมื่อเป้เดิน
เข้ามาทัก เอินเงยหน้าข้ึนมาเห็นเป้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอ เป้เริ่มพูดก่อนเป็นไงบ้างเอิน เป้ยิ้ม เอินเห็นเป้
เอินยิ้ม แล้วถามเป้กลับ ทั้งคู่นั่งคุยกันนานเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน แต่การสนทนาก็ต้อง
สะดุด เมื่อนิวเดินเข้ามาทักเป้ เป้แนะน านิวให้เอินรู้จัก เป้ขอตัวไปก่อน เป้ลุกข้ึน เป้กับนิวเดินจูงมือ
กันไป เอินมองทั้งคู่เดินไป 

วันรุ่งข้ึนเป้ก็เจอเอิน แต่เอินไม่ได้ทักเขาเหมือนแต่ก่อน เป้จึงเข้าไปทักเอิน และชวน
เอินคุย ขณะที่เป้คุยกับเอิน เป้รู้สึกเหมือนว่าเอินแปลกไป เปลี่ยนไป ถามค าตอบค า เหมือนไม่
อยากจะคุยกับเขา และนิ่งเฉยไม่ค่อยพูดเหมือนแต่ก่อน คุยกันซักครู่หนึ่งนิวก็มา เป้หันไปคุยกับนิว 
แล้วหันกลับมาอีกทีก็เห็นเอินเดินออกจากช้ันเรียนไปแล้ว เป้ยืนมองเอินเดินออกไป 
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เป้กลับถึงห้องก็ถอดกระเป๋า ถอดไทด์แล้วเดินมานอนพักที่เตียง ก่อนที่นิวจะโทรมา
หา ทั้งคู่คุยกันสนุกสนานก่อนที่นิวจะขอตัวไปอาบน้ าก่อน วางโทรศัพท์เป้หันไปมองของที่ซื้อมา
เพราะเอินบอกว่าชอบ 

หลังจากนั้น เป้เจอเอิน เข้าไปทักเอิน เอินก็ไม่สนใจเดินหนีตลอด เป้กับนิวก็ยังคงรัก
กันด ีไปไหนมาไหนด้วยกัน นั่งหยอกล้อเลน่กัน เป้มาส่งนิวที่ป้ายรถเมล ์ทั้งสองคุยกันกอ่นที่เป้ขอโทษ
นิวที่วันน้ีไม่ได้ไปส่ง เพราะต้องติดท างานอยู่ที่มหาวิทยาลัย นิวเข้าใจและให้เป้รีบกลับไปท างาน เป้
พยักหน้าแล้วบอกนิวว่าถึงบ้านแล้วอย่าลืมโทรมานะ นิวตกลง นิวเดินไป เป้มองนิวเดินไปก่อนจะเดิน
กลับเข้าตึก 

เป้เดินกลับเข้ามาในช้ันเรียน เดินตรงเข้าไปยังกลุ่มเพื่อนที่ก าลังคุยงานกันอยู่ เป้เดิน
เข้ามาน่ังรวมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยเพื่อนท างาน แต่ยังไม่ทันได้ช่วย เป้เงยหน้าข้ึนไปมองเห็นเอินนั่ง
คุยงานอยู ่โก้สะกิดเป้ โก้ว่าเป้ว่ามาช้าแล้วยังไม่ช่วยอีก เป้ขอโทษโก้ เป้ยังคงเงยหน้าข้ึนไปมองเอิน
เป็นระยะๆ 

เป้เดินมาถึงหน้าเซเว่น เป้เห็นเอินเดินออกมาจากร้านพอดี เป้หยุดหันไปมองเอิน 
เอินหันมามองเป้ เป้บอกเอินว่าขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิ เอินมองหน้าเป้ สีหน้าท่าทางเอินยังคงนิ่ง  เป้
กับเอินน่ังอยู่ที่บันได ทั้งคู่นั่งเงียบไม่พูดอะไรกัน บรรยากาศรอบๆ เต็มไปด้วยความเงียบ มีเพียงพวก
เขาสองคนที่ยังคงนั่งอยู่หน้าตึก เป้หันไปมองเอิน เอินยังคงนิ่ง เป้หันกลับมา เป้พยายามจะชวนเอิน
คุย แต่เอินน่ิงไม่พูดอะไรด้วย เป้เลยเลา่บทหนังทีต่ัวเองเขียนข้ึนมาเรื่องหนึ่งให้เอินฟัง ซึ่งเรื่องนั้นก็คือ
เรื่องราวในชีวิตเป้ ที่เกิดข้ึนตั้งแต่เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน ระหว่างที่เล่าเป้ก็หันไปมอง
ปฏิกิริยาเอินเป็นระยะ และเป้ก็ได้บอกกับเอินว่าตนชอบเอินชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้ว โดยบอก
ผ่านการเล่าเรื่อง แต่เอินยังคงนิ่ง เป้เลยขอตัวกลับก่อน ขณะที่เป้ก าลังเดินกลับ เอินก็พูดข้ึนมาว่าจะ
ไม่ฟังเรื่องเล่าของเราบ้างหรอ 
 

4.  โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
ฉาก 1 ภายนอก/ทางเดินเข้ามหาวิทยาลัย/กลางวัน 

เป้เดินมามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยกระเป๋าเป้ที่สะพายข้าง เป้หันไปมองป้ายของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ที่ติดอยู่หน้ามหาวิทยาลัย เป้เดินมาถึงหน้า
ตึกเรียน มองเพื่อนนักศึกษาที่ต่างเดินข้ึนตึกเรียนไป เป้ยิ้ม แล้วเดินตามเข้าตึกไป 
 
ฉาก 2 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 

เป้นั่งหน้าตายอยู่ที่โต๊ะอาหารคนเดียว รอบๆ ตัวเป้เต็มไปด้วยเพื่อนรุ่นเดียวกับเขา ซึ่ง
ต่างมีกลุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ต่างก็มีเพื่อนคุยกันหมดแล้ว 
เป้หันไปมองเพื่อนกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ที่ต่างคุยกันอย่างสนุกสนาน แล้วเป้ก็ต้องละสายตาจากกลุ่ม
เพื่อนหันมามองทางต้นเสียงที่เรียกเขาอยู่ เป้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนตรงหน้าเขา ผู้หญิงทักทายเป้และ
แนะน าตัวว่าเธอช่ือ เอิน เป้จึงแนะน าตัวเช่นกัน เอินถามเป้ว่าตรงนี้มีคนน่ังหรือเปล่า เป้บอกไม่มี เอิน
นั่งลงแล้วเริ่มคุยท าความรู้จักเป้ เมื่อคุยกันทั้งคู่ได้รู้ว่าอีกคนต่างยังไม่มีเพื่อนเหมือนกัน ต่างคนต่าง
เป็นเพื่อนคนแรกของกันและกัน  
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ฉาก 3 ภายใน/หน้าห้องเรียน/กลางวัน 
เป้นั่งรอเอินอยู่หน้าห้องธุรการ แต่เอินก็ยังไม่เลิก เป้ลุกข้ึนไปมองหน้าประตู เดินวนไป

วนมา แล้วกลับมานั่งที่เดิม เป้นั่งเท้าคาง และเริ่มหาว แต่เป้ก็ต้องชะงัก หยุดหาว ลุกข้ึนเดินตรงไป
หลบหลังก าแพง เป้เหลือบออกไปมองจากหลังก าแพงเห็นเอินตรงมาทางที่เขาอยู่ เป้จึงเดินออกมา
จากหลังก าแพงตรงเข้าไปคุยกับเอินสักพัก เป้ถามเอินว่าเอินจะกลับหรือยัง เอินพยักหน้าบอกก าลัง
จะกลับแล้ว เอินถามเป้กลับ เป้บอกก าลังจะกลับเหมือนกัน เอินยิ้ม งั้นกลับพร้อมกันนะ เป้พยักหน้า
แล้วทั้งคู่ก็เดินออกจากช้ันเรียนไป 
 
ฉาก 4 ภายนอก/ทางเท้า/กลางวัน 

ระหว่างทางเดินกลับหอเอิน เป้ก็คุยกับเอินเรื่องวิชาที่เรียนกันวันนี้ เป้พูดข้ึนมาว่ามีอยู่
วิชาหนึ่งที่เรียนไม่รู้เรื่อง เอินเลยถามว่าวิชาอะไร เป้บอกเศรษฐศาสตร์ เอินพยักหน้าแล้วพูดว่าเรา
เรียนพรุ่งนี้แหละ เป้ยิ้มๆ เอินทักว่าเป้ยิ้มอะไร เป้ไม่ตอบแล้วเดินไป เอินเดินตามแล้วพยายามถามว่า
เป้ยิ้มอะไร 
 
ฉาก 5 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 

เป้เดินเข้ามาที่ห้องอาหาร เป้เห็นเอินน่ังทานข้าวอยู่คนเดียว ท่ามกลางคนมากมายที่นั่ง
จับกลุ่มกินข้าวกัน เป้จึงเดินเข้าไปนั่งกับเอิน เป้ถามเอินถึงวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เรียนเมื่อเช้า เอินยิ้มๆ
แต่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมา เป้จึงถามต่อว่าเรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหมล่ะ เอินตอบว่ามันก็ไม่ขนาด
นั้นหรอก ก็แค่..ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขาพูดภาษาไทยหรือเปล่า เป้อึ้งกับสิ่งที่เอินพูดมา เอินถามเป้ว่ามี
เรียนต่อหรือเปล่า เป้บอกไม่มี เอินจึงชวนเป้กลับพร้อมกัน 
 
ภาพชุดผ่านเวลา 1 (คัทย่อย 1) 

คัทย่อยเป้กับเอินค่อยๆ สนิทกันมากข้ึนเรื่อยๆ 
- เป้กับเอินเดินกลับบ้านด้วยกัน 
- เป้กับเอินน่ังกินข้าวกลางวันด้วยกัน 
- เอินกับเป้มาอ่านหนังสือด้วยกัน 

 
ฉาก 6 ภายใน/หน้าห้องพักเป้/เวลาต่อเนื่องกับภาพชุดผ่านเวลา 1 

เป้เดินมาถึงหน้าห้องพัก ก าลังจะเปิดประตูเข้าห้องเอินได้ Line มาหาเป้ เป้หยิบมือถือ
ข้ึนมาดู เอินทักมาว่าพรุ่งนี้ว่างไหม เป้ยิ้ม แล้วทั้งคู่ก็พิมพ์คุยกัน เอินได้ชวนเป้ไปเดินซื้อของเป็นเพื่อน
เธอหน่อย เป้ตอบตกลง เป้เก็บมือถือเข้ากระเป๋าแล้วเปิดประตูเข้าห้องไป 
 
ฉาก 7 ภายนอก/ตลาดนัด/กลางวัน 

เอินกับเป้มาเดินซื้อต้นไม้ด้วยกัน เป้หยิบต้นไม้ข้ึนมาต้นหนึ่งแล้วถามเอินว่าชอบไหม 
เอินหันมามองสักพกัก่อนทีจ่ะหยิบอกีต้นข้ึนมาแทน แล้วบอกต้นนี้สวยกว่า เป้พยักหน้า เอินวางต้นไม้
ลงแล้วบอกเป้ว่าดูร้านอื่นกันต่อเถอะ เอินเดินไปเป้หันไปมองต้นไม้ที่เอินหยิบขึ้นมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

ฉาก 8 ภายนอก/สวนแก้ว/กลางวัน 
เป้กับเอินเดินมาด้วยกัน ทั้งคู่ก าลังคุยถึงเรื่องที่ตลาด แล้วเอินก็พูดข้ึนว่า เป้เราแอบชอบ

รุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ เขาน่ารักมาเลย เป้ที่เดินตามอยู่ก็ได้ฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปพักหนึ่ง เอินไม่ได้ยินเสียงเป้
ตอบกลับ เอินจึงหันกลับมาเรียกเป้ เป้สะดุ้ง รีบตอบกลับแล้วเอินก็เดินต่อ เป้หุบยิ้มแล้วเดินตามเอิน
ด้วยสีหน้าเศร้า คอตก 
 
ฉาก 9 ภายใน/ห้องนอนเป้/กลางคืน 

เป้เปิดประตูห้องเข้ามานั่งลงหน้าโต๊ะเขียนหนังสือ ถอดกระเป๋าสะพายออก เป้เปิด
กระเป๋าสะพายหยิบต้นไม้ออกมามอง แล้วยิ้มก่อนที่จะวางต้นไม้ลงในกระถางบนโต๊ะ แล้วลุกเดินเข้า
ห้องน้ า 
 
คัทย่อย 2 

- เป้เข้ามาในห้องอาหาร เห็นเอินน่ังอ่านชีทอยู่ เป้หันเดินออกจากห้องอาหารไป 
- เป้นั่งอยู่หน้าห้องธุรการ เห็นเอินเดินมาทางเขา เป้จึงเดินออกจากช้ันเรียนไป 

 
ฉาก 10 ภายนอก/หน้าเซเว่น/กลางวัน 

เป้ยืนคุยกับเพื่อนอยู่หน้าเซเว่นเรื่องที่จะไปเที่ยวกันต่อในตอนเย็น เอินเดินลงมาจากตึก
เรียนเห็นเป้ยืนคุยกับเพื่อนอยู่เอินจึงเดินเข้าไปหาเป้ เอินเรียกเป้ เป้หันมาแล้วทั้งคู่ก็ยืนคุยกันสักพัก 
เอินจึงชวนเป้กลับพร้อมกัน แต่เป้ปฏิเสธเพราะต้องไปเที่ยวกับโก้ต่อในตอนเย็น แล้วเป้ก็ขอตัวไปหา
โก้ก่อน เป้เดินออกมา เอินยืนมองเป้เดินไป 
 
ฉาก 11 ภายใน/บ้านเป้/กลางคืน 

เป้นั่งท างานอยู่ที่โต๊ะ ก็เปิดเพลงความรู้สึกที่ไม่หายไปของ UpSyndome ฟัง เป้หันไป
มองต้นไม้ที่ตั้งอยู่ แล้วหยิบน้ าเทใส่มือพรมให้กับต้นไม้ เป้ยิ้มและเริ่มท างานต่อ เป้ขยับหัวไปตาม
จังหวะเพลง  
 
ฉาก 12 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 

เป้นั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียว เป้มองซ้าย มองขวาหาเอิน เป้เห็นเอินเดินเข้ามา โก้เดินมานั่ง
ข้างๆ เป้ โก้ถามเป้ว่าเห้ยน่ังท าอะไรวะ เป้ตอบไม่ได้ท าอะไรก็รอเมิงนั้นแหละ โก้ยังคงพูดต่อว่าแหม่ๆ 
อย่านึกว่ากุไม่เห็นนามึงแอบมองใครอยู่ เป้จึงหันมาหาโก้ แล้วพูดกับโก้ว่ามองเมิงอะไรกูไม่ได้มอง 
มึงอะมั่วแล้ว เป้หันกลับมามองแต่ไม่เหน็เอนิแล้ว เป้หันกลับไปหาโก้อีกทีเพื่อจะว่าโก้ที่ท าให้ตนคลาด
สายตาจากเอิน แต่เป้ก็ต้องตะลึง เมื่อคนที่นั่งอยู่ข้างๆ เขาเป็นสาวสวยคนหนึ่ง โก้ที่นั่งอยู่ข้างนิวก็เอน
ตัวลงมาแซวเป้ โก้แนะน านิวให้เป้รู้จัก เป้ยังคงตะลึงอยู่ได้แต่พยักหน้ารับ แต่ไม่ได้พูดอะไรกลับไป 
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ฉาก 13 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 
เป้ออกมาเที่ยวกับไมค์และเอ็ม เพื่อนเก่าที่โรงเรียนและได้ขอค าปรึกษาเรื่องที่เขาจะจีบ

นิว เพื่อนแต่ละคนก็ให้ค าปรึกษาที่แตกต่างกันออกไป ว่าจะต้องท าอย่างไร 
 
คัทย่อย 3 

- เป้เดินมาเรียนพร้อมนิว 
- เป้นั่งรอนิวและกลับพร้อมนิว 

 
ฉาก 14 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน (เวลาต่อเนื่องจากฉาก 13) 

ไมคใ์ห้ค าปรึกษาถึงวิธีจีบนิว 
 
คัทย่อย 4 

- เป้นั่งมองแล้วยิ้มให้นิว 
- เป้ยื่นตุ๊กตาหมีให้นิว 
- เป้กับนิวนั่งเขินกัน 

 
ฉาก 15 ภายนอก/เอเชียทีค/กลางวัน (เวลาต่อเนื่องกับคัทย่อย 4) 

เป้กับนิวมาเที่ยวกันแล้วเดินมาหยุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ า เป้ชวนนิวคุยสักพักเป้ก็เงียบไป 
ก่อนที่จะพูดอีกรอบ โดยคราวนี้เป้พูดอ้ าๆ อึ้งๆ ติดขัด นิวรู้สึกแปลกใจเลยหันมาถามเป้ว่ามีอะไรหรือ
เปล่า เป้จึงค่อยๆ เริ่มพูดเข้าเรื่องช้าๆ เป้หายใจเข้าลึกๆ แล้วหยิบมือนิวมาข้ึนมากุมแล้วขอนิวเป็น
แฟน นิวยิ้ม เขิน หลบสายตา 
 
ฉาก 16 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 

เป้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนไปขอนิวเป็นแฟนให้ไมค์และเอ็มฟัง ไมค์และเอ็มตั้งใจฟังและ
ถามเป้กลับว่าแล้วผลเป็นยังไง เป้ท าสีหน้าเคร่งเครียด เป้ก าลังจะพูดนิวเดินเข้ามาเรียกเป้ ไมค์
และเอ็มจึงหันไปมอง เป้แนะน านิวให้ไมค์และเอ็มรู้จัก เป้ขอตัวพานิวไปเที่ยวก่อน เป้ลุกเดินออกไป
พร้อมนิว ไมค์และเอ็มมองตามเป้ที่เดินไปกับนิว 
 
ฉาก 17 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 

เอินน่ังเล่นมือถืออยู่ เป้เดินเข้ามาหาเอินแล้วพูดว่านั่งอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอ เอินเงย
หน้าข้ึนมาเห็นเป้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอ เอินข า เป้นั่งลง เป้เริ่มพูดก่อนเป็นไงบ้างเอิน เป้ยิ้ม เอินเห็นเป้
เอินยิ้ม แล้วถามเป้กลับ ทั้งคู่คุยน่ังคุยกันนานเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน แต่การสนทนาก็ต้อง
สะดุดเมื่อนิวเดินเข้ามาทักเป้ เป้แนะน านิวให้เอินรู้จัก เป้บอกลาเอิน เป้ลุกเดินไปกับนิว ทั้งคู่เดินจูง
มือกันไป เอินมองทั้งคู่เดินไป 
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ฉาก 18 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 
เป้โทรศัพท์คุยกับนิวแล้วเปิดประตูเข้ามาในห้องนอน เป้หัวเราะ วางกระเป๋าสะพายไว้

ข้างโต๊ะแล้วมานั่งที่เตียง ขณะที่ก าลังคุยอยู่เป้ก็มีการหยอกมุขหวานๆ ใส่นิวเป็นระยะจนนิวรู้สึกเลี่ยน
เลยขอตัวไปอาบน้ าก่อน เป้วางโทรศัพท์ถอนหายใจ เป้หันไปมองต้นไม้ที่วางอยู่ทีโ่ต๊ะแลว้ก็ยิ้ม แล้วลุก
เดินออกจากโต๊ะ 
 
ฉาก 19 ภายใน/หน้าห้องธุรการ/กลางวัน 

เป้เดินข้ึนมาที่ช้ันเรียนพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อขอตัวไปเข้าห้องน้ าเป้จึงเดินต่อ เป้
เห็นเอินเดินตรงมาทางเขา เป้จึงเดินเข้าไปหาเอิน แต่เอินเดินสวนเขาไปโดยที่ไม่ได้ทักเป้จึงเดินกลับ
เข้าไปทักเอิน เอินหันมามองเปด้้วยสีหน้านิ่งทั้งคู่ยืนคุยกันสักพักหนึ่ง นิวเรียกเป้ เป้หันไปหานิวคุยกับ
นิว เป้หันกลับมาหาเอิน เห็นเอินก าลังเดินออกจากช้ันเรียนไปเป้มองเอินเดินออกไป 
 
ฉาก 20 ภายใน/ห้องนอนเป้/กลางคืน 

เป้เปิดประตูหอ้งนอนเข้ามา วางกระเป๋าสะพายลงข้างๆ โต๊ะแล้วจึงถอดเนคไทด์เอาประ
เป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ และเศษเงิน วางไว้บนโต๊ะแล้วเดินมาเอนตัวลงนอนบนเตียง เป้ถอนหายใจ 
สักพักโทรศัพท์มือถือเป้ก็ดัง เป้ลุกข้ึนไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาดู เห็นว่านิวโทรมา เป้ยิ้มและ รับ
โทรศัพท์คุยกับนิวและยังคงหยอดมุขเน่าๆ เช่นเคย เมื่อคุยเสร็จเป้วางโทรศัพท์มือถือลงที่โต๊ะ สีหน้า
เป้จากที่เคยย้ิมก็กลับมานิ่ง เป้หันไปมองต้นไม้ 
 
ภาพชุดผ่านเวลา 2 (คัทย่อย 5) 

ภาพเป้เวลาเจอเอินสลับกับคัทย่อยเวลาที่เป้อยู่กับนิว 
- เป้นั่งโต๊ะเดียวกับเอิน เอินลุกเดินจากไป 
- เป้นั่งคุยกับนิวสีหน้ายิ้มแย้ม 
- เอินน่ังอ่านหนังสืออยู่คนเดียว 

 
ฉาก 21 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/เวลาต่อเนื่องกับภาพชุดผ่านเวลา 2 

เป้มาส่งนิวที่ป้ายรถเมล์ นิวบอกให้เป้รีบกลับไปช่วยเพื่อนท างานมาส่งแค่นี้ก็พอแล้ว เป้
ตอบรับ เป้บอกให้นิวกลับดีๆ ระวังตัวด้วย ถึงแล้วอย่าลืมโทรหาเรา นิวบอกเป้ก็เหมือนกันนะ นิวเดิน
จากไป สีหน้าเป้จากที่ยิ้มก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีหน้านิ่ง เป้เดินกลับเข้ามหาวิทยาลัย 
 
ฉาก 22 ภายใน/โถงหน้าห้องเรียน/กลางคืน 

เป้เดินกลับเข้ามาในช้ันเรียน เดินตรงเข้าไปยังกลุ่มเพื่อนที่ก าลังคุยงานกันอยู่ เป้เดินเข้า
มานั่งรวมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยเพื่อนท างาน แต่ยังไม่ทันได้ช่วยเป้เงยหน้าข้ึนไปมองเห็นเอินน่ังคุยงาน
อยู ่โก้สะกิดเป้ โก้ว่าเป้ว่ามาช้าแล้วยังไม่ช่วยอีก เป้ขอโทษโก้ เป้ยังคงเงยหน้าข้ึนไปมองเอินเป็นระยะ 
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ฉาก 23 ภายนอก/หน้าเซเว่น/กลางคืน 
เป้เดินมาถึงหน้าเซเว่น เป้เห็นเอินเดินออกมาจากร้านพอดี เป้หยุดหันไปมองเอิน เอิน

หันมามองเป้ เป้บอกเอินว่าขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิ เอินมองหน้าเป้ สีหน้าท่าทางเอินยังคงนิ่ง 
 
ฉาก 24 ภายนอก/บันไดหน้าตึกCat/กลางคืน 

เป้กับเอินน่ังอยู่ที่บันได ทั้งคู่นั่งเงียบไม่พูดอะไรกัน บรรยากาศรอบๆ เต็มไปด้วยความ
เงียบ มีเพียงพวกเขา 2 คนที่ยังคงนั่งอยู่หน้าตึก เป้หันไปมองเอิน เอินยังคงนิ่ง เป้หันกลับมา เป้
พยายามจะชวนเอินคุย แต่เอินน่ิงไม่พูดอะไรด้วย เป้เลยเล่าบทหนังที่ตัวเองเขียนข้ึนมาเรื่องหนึ่งให้
เอินฟัง ซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องราวในชีวิตเป้ที่เกิดข้ึนต้ังแต่เริ่มเข้ามหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน ระหว่างที่
เลา่เป้ก็หันไปมองปฏิกิริยาของเอินเป็นระยะ และเป้ก็ได้บอกกับเอินว่าตนชอบเอินชอบตั้งแต่ครั้งแรก
ที่เห็นแล้วแหละ โดยบอกผ่านการเล่าเรื่อง แต่เอินยังคงนิ่ง เป้เลยขอตัวกลับก่อน ขณะที่เป้ก าลังเดิน
กลับ เอินก็พูดข้ึนมาว่าจะไม่ฟังเรื่องเล่าของเราบ้างหรอ 
 

5.  บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
ฉาก 1 ภายนอก/ทางเดินเข้ามหาวิทยาลัย/กลางวัน 

เป้เดินมามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยกระเป๋าเป้ที่สะพายข้าง เป้หันไปมองป้ายของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ที่ติดอยู่หน้ามหาวิทยาลัย เป้เดินมาถึงหน้า
ตึกเรียน มองเพื่อนนักศึกษาที่ต่างเดินข้ึนตึกเรียนไป เป้ยิ้ม แล้วเดินตามเข้าตึกไป 
 
ฉาก 2 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 

เป้นั่งหน้าตายอยู่ที่โต๊ะอาหารคนเดียว รอบๆ ตัวเป้เต็มไปด้วยเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่ง
ต่างมีกลุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ต่างก็มีเพื่อนคุยกันหมดแล้ว 
เป้หันไปมองเพื่อนกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ที่ต่างคุยกันอย่างสนุกสนาน เป้หันกลับมาก้มหน้าลงแล้วถอน
หายใจ 

เอิน 
เธอๆ 

เป้เงยหน้าข้ึนมามอง พบผูห้ญงิคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้า 
เอิน 

ตรงนี้มีคนน่ังไหม 
เป ้

อะ..เออ..ไมม่ีอะ (พูดติดขัด) 
เอิน 

งั้นเรานัง่ด้วยคนนะ 
เป้พยักหน้า เอินน่ังตรงข้ามกับเป ้

เอิน 
เราช่ือ เอิน นะ เธอช่ืออะไรหรอ (ยิ้ม) 
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เป ้
เอ่อ..เราช่ือ เป ้

เอิน 
เป้จบมาจากโรงเรียนอะไรหรอ 

เป ้
เราจบมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบหน่ะ แล้วเอินละ 

เอิน 
งั้นก็ใกล้ๆ  กันเลย เราจบมาจากราชินีอะ 

เรากผ็่านหน้าสวนกุหลาบบ่อยนะ แต่ไม่เห็นเคยเห็นเป้เลย 
เป ้

สงสัยเราชอบหนกีลบับ้านกอ่นมั้ง 
เป้ยิ้ม 

เอิน 
แล้วนี่น่ังอยู่คนเดียวหรอ 

เป้พยักหน้า 
เอิน 

แล้วเพื่อนๆ ละ 
เป้นิ่ง ก้มหน้าลงเล็กน้อย 

เอิน 
งั้นก็เหมือนกันเลย งั้นเราเป็นเพื่อนกันนะ (ยิ้ม) 

เป้เงยหน้าข้ึนมาย้ิม 
เป ้

อือ (พยักหน้า+ยิ้ม) 
 
ฉาก 3 ภายใน/หน้าห้องเรียน/กลางวัน 
 เป้นั่งรอเอินอยู่หน้าห้องธุรการ แต่เอินก็ยังไม่เลิก เป้ลุกขึ้นไปมองหน้าประตูเดินวนไปวน
มาแล้วกลับมานั่งที่เดิม เป้นั่งเท้าคาง และเริ่มหาว แต่เป้ก็ต้องชะงัก หยุดหาว ลุกข้ึนเดินตรงไปหลบ
หลังก าแพง เป้เหลือบออกไปมองจากหลงัก าแพงเห็นเอินตรงมาทางที่เขาอยู่ เป้จึงดินออกมาจากหลัง
ก าแพง 

เป ้
อ้าว เอิน 

เอิน 
อ้าว เป้ยังไม่กลับหรอ 

เป้ส่ายหน้า 
เป ้

ถ้าเรากลับแล้วเอินจะเห็นเราอยู่ตรงนี้หรอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอินท าหน้านิ่ง  
เป ้

อุ้ย เออ...แล้วเอินจะกลับบ้านรึยงัอะ 
เอิน 

ก าลังจะกลับแล้ว เปล้ะ 
เป ้

เราก็ก าลังจะกลบัแล้วเหมือนกัน 
เอิน 

งั้นกลบัพรอ้มกันนะ 
เป้พยักหน้า เป้และเอินเดินออกประตูไป 
 
ฉาก 4 ภายนอก/ทางเท้า/กลางวัน 

เอินเดินกลับหอพร้อมกับเป้ ทั้งคู่เดินไปคุยไป 
เอิน 

วันน้ีเรียนเป็นไงบ้าง 
เป ้

ก็ดีนะ ยกเว้นอยู่วิชานึง 
เอินเดินแซงมาหยุดที่หน้าเป้ 

เอิน 
วิชาอะไรอะ 

เป ้
วิชาเศรษฐศาสตร์อะ เราเรียนไม่รูเ้รือ่งเลย 

เอิน 
ออ เราเรียนพรุ่งนีเ้ช้าแหละ 

เป้ยิ้มมุมปาก 
เอิน 

เป้ยิ้มไรอะ 
เป ้

ป่าวหรอก เดี๋ยวพรุ่งนีเ้อินกร็ู้เองแหละ (ยิ้ม) 
เป้ออกเดิน 

เอิน 
เห้ย เป้บอกมาเดี๋ยวนี้นะ เป ้(เดินตาม) 

 
ฉาก 5 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 

เป้เดินเข้ามาที่ห้องอาหารเป้เห็นเอินน่ังทานข้าวอยู่คนเดียว ท่ามกลางคนมากมายที่นั่ง
จับกลุ่มกินข้าวกัน เป้จึงเดินเข้าไปหาเอิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป ้
นั่งด้วยได้ไหม (ยิ้ม) 

เอินเงยหน้าข้ึนมา เห็นเป้ยืนอยู่ตรงหน้า 
เอิน 

อ้าว เป้นั่งก่อนดิ 
เป้นั่งลง 

เอิน 
พึ่งเลิกหรอ 

เป ้
อืม ถ้ายังไม่เลกิเอินจะเห็นเราน่ังอยู่ตรงนี้หรอ 

เอินท าหน้านิ่ง  
เป ้

อุ้ย...แล้ววันน้ีเป็นยังไงบ้าง 
เอินยิ้มๆ แต่ไม่ได้พูดอะไร เป้ยิ้ม 

เป ้
เรียนไมรู่้เรื่องเหมือนกันใช่ไหมละ (ยิ้ม) 

เอิน 
มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอก ก็แค่..ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขาพูดภาษาไทยหรือเปล่า 

เป ้
โห.... (ท าหน้าตกใจ) 

เอิน 
แล้ววันน้ีมีเรียนต่อปะ 

เป้ขมวดค้ิวนึกสักพัก 
เป ้

ไม่มีนะ 
เอิน 

งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวกินข้าวเสรจ็ กลบับ้านพร้อมกันนะ (พูดจบยิม้) 
เป ้

อือ (พยักหน้า) 
 
ภาพชุดผ่านเวลา 1 (คัทย่อย 1) 

คัทย่อยเปก้ับเอินค่อยๆสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ 
- เป้กับเอินเดินกลับบ้านด้วยกัน 
- เป้กับเอินนั่งกินข้าวกลางวันด้วยกัน 
- เอินกับเป้มาอ่านหนังสือด้วยกัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 6 ภายใน/หน้าห้องพักเป้/เวลาต่อเนื่องกับภาพชุดผ่านเวลา 1 
เป้เดินมาถึงหน้าห้องพัก ก าลงัจะเปิดประตูเข้าห้องเอินได้ Line มาหาเป้ เป้หยบิมือถือ

ข้ึนมาดู 
เอิน (ข้อความ) 

เป้...พรุง่นี้ว่างไหม 
เป้ยิ้ม แล้วจึงพิมพ์ตอบ 

เป้ (ข้อความ) 
ว่าง มีอะไรเหรอ 
เอิน (ข้อความ) 

จะชวนไปเดินซื้อของเป็นเพือ่นหน่อยอะ 
เป้ (ข้อความ) 

ได้ ไปสิ (ส่งอีโมช่ัน ยิ้ม) 
เอิน (ข้อความ) 

อ่าเคร งั้นพรุ่งนีเ้จอกัน (ส่งอีโมช่ัน ยิ้ม) 
เป้เก็บมือถือเข้ากระเป๋าแล้วเปิดประตูเข้าห้องไป 
 
ฉาก 7 ภายนอก/ตลาดนัด/กลางวัน 

เอินกับเป้มาเดินต้นไม้ด้วยกัน เป้เดินตามเอินอยู่ข้างหลัง เป้หันไปเห็นต้นไม้  เป้จึงเดิน
เข้าไปหยิบขึ้นมา 

เป ้
เอินต้นน้ีสวยไหม 

เอินหันมามอง ขมวดค้ิว แล้วจึงเดินไปหยิบต้นไม้อีกต้นหนึ่งข้ึนมา 
เอิน 

เราว่าอันนี้น่ารกักว่านะ (ยิ้ม) 
เป้ยิ้มและพยักหน้า 

เป ้
จริงอะ นี่ไม่สวยหรอ 

เอินส่ายหน้า  
เอิน 

ไปเดินดูร้านอื่นกันต่อเถอะ (วางต้นไม้ลง) 
เป ้

อือ (พยักหน้า) 
เอินเดินไป เป้หันไปมองต้นไม้ที่เอินหยิบขึ้นมา 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

ฉาก 8 ภายนอก/สวนแก้ว/กลางวัน 
 เป้กบัเอินเดินด้วยกัน 

เป ้
จริงๆ เราชอบต้นนั้นนะ ที่เป็นต้นกระบองเพชรหน่ะ ไม่ชอบหรอ 

เอินส่ายหน้า 
เอิน 

เป้รูอ้ะไรไหม 
เป ้

ว่าไง 
เอิน 

เราแอบชอบรุ่นพี่อยู่คนนึงอยู่ เขาน่ารักมากเลย (ยิม้) 
เป้ทีเ่ดินตามอยู่ก็นิง่หยุดเดิน เอินไม่ได้ยินเสียงเป้ตอบกลับ เอินจึงหันกลับมามองเป้ 

เอิน 
เป ้

เป้สะดุ้ง 
เป ้

ห้ะ ว่าไงนะ ขออีกทีได้ปะ 
เอิน 

หูย...ไม่ฟงัเลยอ่า ไม่บอกแล้ว 
เอินหันกลบัไปเดินต่อ เป้หบุยิ้มแล้วเดินตามเอินด้วยสีหน้าทีดู่เศร้า คอตกเล็กน้อย 
 
ฉาก 9 ภายใน/ห้องนอนเป้/กลางคืน 
 เป้เปิดประตูห้องเข้ามานั่งลงหน้าโต๊ะเขียนหนังสือ ถอดกระเป๋าสะพายออก เป้เปิด
กระเป๋าสะพายหยิบต้นไม้ออกมามอง แล้วยิ้มก่อนที่จะวางต้นไม้ลงในกระถางบนโต๊ะ แล้วลุกเดินเข้า
ห้องน้ า 
 
คัทย่อย 2 

- เป้เข้ามาในห้องอาหาร เห็นเอินน่ังอ่านชีทอยู่ เปห้ันเดินออกจากห้องอาหารไป 
- เป้นั่งอยู่หน้าห้องธุรการ เห็นเอินเดินมาทางเขา เป้จงึเดินออกจากช้ันเรียนไป 

 
ฉาก 10 ภายนอก/หน้าเซเว่น/กลางวัน 

เป้ยืนคุยกบัเพื่อนอยู่หน้าเซเว่น 
เพื่อน 

เออ วันน้ีมึงไปปะ 
เป ้

สยามใช่ปะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพื่อน 
เออ (พยักหน้า) 

เป ้
ไปๆ มึงไปปะเนี่ย 

เพื่อน 
ไปดิ เนี่ยรอไอโกอ้ยู่เนี่ย 

เป ้
กุนัดมันไว้ที่นู้นแหละ 

เอิน 
เป ้

เป้หันไปหาเอิน 
เป ้

อ้าว เอิน 
เป้หันกลับมาหาเพื่อน 

เป ้
เห้ยงั้นมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกุตามไป 

เพื่อน 
เออ อย่าลมืนะเว้ย 

เพื่อนเดินไป เป้หันมาหาเอิน 
เอิน 

ช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยนะเนี่ย (ยิ้ม) 
เป ้

อือนั้นดิ แล้วนี่เอินจะกลบัแล้วหรอ 
เอิน 

อืมจะกลบัแล้ว กลบัพรอ้มกันไหม (ยิ้ม) 
เป ้

ออ ไม่ได้อะเรานัดไอโก้ไว้ทีส่ยามอะ 
เอินพยักหน้า 

เป ้
งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนละกัน 

เอิน 
โอเค 
เป ้

งั้นก็กลับดีๆ นะ ไว้เจอกัน (โบกมา) 
เอินโบกมือ เป้หันหลงัเดินไป เอินมองดูเป้เดินไป 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 11 ภายใน/บ้านเป้/กลางคืน 
เป้นั่งท างานอยู่ที่โต๊ะ ก็เปิดเพลงความรู้สึกที่ไม่หายไปของ UpSyndome ฟัง เป้หันไป

มองต้นไม้ที่ตั้งอยู่ แล้วหยิบน้ าเทใส่มือพรมให้กับต้นไม้ เป้ยิ้มและเริ่มท างานต่อ เป้ขยับหัวไปตาม
จังหวะเพลง  
 
ฉาก 12 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 

เป้นั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียว เป้มองซ้าย มองขวา เป้เห็นเอินเดินเข้ามา โก้เดินมานั่งข้างๆ เป ้
โก้ 

เห้ย เป้นั่งท าอะไรวะ 
เป ้

ไม่ได้ท าอะไร ก็นั่งรอมึงแหละ 
โก้ 

แหม่ๆ อย่านึกว่ากุไมเ่ห็นนามงึแอบมองใครอยู ่
เป้หันมาหาโก้ 

เป ้
มองเมิงอะไรกูไม่ได้มอง เมงิอะมั่วแล้ว 

โก้ 
เออๆ มั่วกม็ั่ว 

เป้หันกลบัมามองแต่ไม่เห็นเอินแล้ว เปห้ันกลับไปหาโก้ 
เป ้

โก้เพราะมงึ.. 
เป้ก็ต้องตะลึง นั่งนิ่ง เมื่อคนที่นั่งอยู่ข้างๆ เขาเป็นสาวสวยคนหนึ่ง โก้ที่นัง่อยู่ข้างนิวกเ็อนตัวลงมา 

โก้ 
แหม่ๆ ถึงกบัท าอะไรไม่ถูกเลยนะ 

เป้ยังคงนั่งงง ตะลงึกับสาวที่นั่งอยู่ข้างเขา 
โก้ 

นีน่ิวเพื่อนที่โรงเรียนเก่าก ู
นิว 

สวัสดี (ยิ้ม) 
เป้ยังคงตะลึงได้แต่พยักหน้ารับ 
 
ฉาก 13 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 

เป้นั่งจับกลุม่คุยอยู่กับเพื่อนเก่าที่โรงเรียนมีไมค์และเอ็ม 
เป ้

เรื่องมันกเ็ป็นแบบนี้แหละ จากนั้นกูก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลย 
เอาแต่น่ังมองหน้าเขาอย่างเดียว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไมค์และเอม็หัวเราะ 
เป ้

เห้ย พอหยุดข าได้ละ กูซีเรียสนะเนี่ย 
เอ็มหยุดหัวเราะ แต่ไมค์ยังหัวเราะอยู่ 

เอ็ม 
เมิงมองหน้ามัน มันซเีรียสอยู่นะเว้ย (ตบหัวไมค)์ 

เป ้
พอๆเข้าเรื่องเลยละกัน คือว่า กูจะให้พวกมึงช่วยหน่อย 

เอ็ม 
ช่วยเรื่องไรวะ 

เป ้
คือกูอยากให้นิวเขารู้ว่ากูชอบเขา 

ไมค ์
เรื่องแค่นี้เนี่ยนะ มึงก็บอกเขาไปดิ (หัวเราะ) 

เป ้
เห้ย เอม็ (หันหน้าไปทางไมค์) 

เอ็มตบหัวไมค์ 
เอ็ม 

ไอเห้เอาอีกแล้ว มึงดูหน้ามัน มันซีเรียสนะเว้ย 
ไมค์มองหน้าเป้แล้วจึงเงียบไป 

เอ็ม 
เป้เอาไงดีกว่า กูว่ามึงเริ่มจากอะไรง่ายๆ ... 

เอ็มยังไม่ทันพูดจบ ไมค์พูดแทรก เอ็มหันไปก าลังจะตบไมค์ ไมคย์ื่นมือออกมากัน 
ไมค ์

เห้ย เดี๋ยวๆ ไอเห้นี่ก็จะตบกอูย่างเดียวเลย กูจะบอกว่างั้นมงึก็เริ่มจากอะไรง่ายๆ 
เช่นคอยไปรับไปสง่เขา 

 
คัทย่อย 3 

- เป้เดินมาเรียนพร้อมนิว 
- เป้นั่งรอนิวและกลับพร้อมนิว 

 
ฉาก 14 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน (เวลาต่อเนื่องจากฉาก 13) 

ไมค ์
แล้วเมิงก็ยิ้มใหเ้ขาบ้าง ซือ้ของขวัญวันเกิดให้เขาบ้าง 

แล้วมึงกเ็ลกิแต่งตัวเฉยๆ แบบนี้ไดล้ะ โอเคปะ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คัทย่อย 4 
- เป้นั่งมองแล้วยิ้มให้นิว 
- เป้ยื่นตุ๊กตาหมีให้นิว 
- เป้กับนิวนั่งเขินกัน 

 
ฉาก 15 ภายนอก/เอเชียทีค/กลางวัน (เวลาต่อเนื่องกบัคัทยอ่ย 4) 

เป้กบันิวเดินมาด้วยกันจนมาหยุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ า 
เป ้

เป็นไงบ้างวันน้ีสนุกไหม 
นิวหันมาหาเป ้

นิว 
อือ สนุกดีนะ 

นิวหันกลับไปมองวิวต่อ 
เป ้

อืม นิว 
นิวหันมาหาเป ้

เป ้
เอ่อ...คือ (อ้ าอึ้ง) 

นิว 
มีอะไรหรือเปล่าเป ้(ยิ้ม) 

เป ้
คือว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเร็วไปหรือเปล่าถ้าเราจะบอกนิวว่า..(ลากเสียงยาว) 

นิวมีสีหน้าจดจ่อรอฟงัสิง่ที่เป้พูดมากขึ้น 
นิว 

ว่า.... 
เป้หายใจเข้าลึกๆ แล้วหยิบมอืนิวมาข้ึนมากุม 

เป ้
นิวเป็นแฟนกันนะ 

นิวยิ้ม เขิน หลบสายตา 
 
ฉาก 16 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 
 ไมค์และเอม็ก าลงัตั้งใจฟังเป ้

เป ้
เออพวกมงึ คือกุสารภาพรักกับเขาไปแล้ววะ 

ไมค์และเอ็มมองหน้ากัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 

เอ็ม 
แล้วผลเป็นยังไงบ้างวะ 

เป้นิ่งอยู่สักพักหนึง่ 
เป ้

มันก็... 
นิวเดินเข้ามามายืนอยูห่ลงัเป ้

นิว 
เป้รอนานเปล่า 

ไมค์และเอม็ต่างเงยหน้ามองนิวทีเ่พิ่งเดินเข้ามาเปห้ันไปหานิว 
เป ้

อืมไม่นาน นิวครับคนน้ีไมคค์รับ 
ไมค ์

สวัสดีครบั 
นิว 

สวัสดีคะ (ยิ้ม) 
เป ้

แล้วก็คนนี้เอ็ม 
เอ็ม 

สวัสดีครบั 
นิว 

สวัสดีคะ 
เป ้

ไปกันเลยไหม 
นิว 
ปะ 
เป ้

งั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะ ไปละบายไว้เจอกัน 
เปลุ้กขึ้นจบัมือนิวแล้วเดินออกจากร้านไปไมค์และเอ็มมองเป้เดินออกจากร้านไปพร้อมนิว 

ไมค ์
เหยดดดดดดด แม่งเจ๋งสาสสสสสส 

เอ็มตบหัวไมค ์
 
ฉาก 17 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 
 เอินนั่งเล่นมือถืออยู ่เปเ้ดินเข้ามาหาเอิน  

เป ้
นั่งอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอินเงยหน้าข้ึนมาเห็นเป้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอ 
เอิน 

อ้าวเป้นั่งกอ่นดิ (ยิ้ม) 
เป้นั่งลง 

เป ้
เป็นไงบ้างสบายดีเปล่า (ยิ้ม) 

เอิน 
สบายดี แล้วเป้เป็นไงบ้าง (ยิ้ม) 

เป ้
สบายด ี

เอิน 
ไม่ได้เจอตั้งนาน หายไปไหนมา 

เป ้
อืม...กอ็อกไปตามหาหัวใจไงจ๊ะ (ยักค้ิว) 

เอินข า 
เอิน 

ละเจอยังเนี่ย 
เป้ยังไมท่ันตอบนิวกเ็ดินเข้ามา 

นิว 
เป ้(ยิ้ม) 

เป ้
อ้าว เลิกเรียนแล้วหรอ 

นิว 
อืมเลิกแล้วดิ ถ้ายังไม่เลิกเปจ้ะเห็นเราอยู่ตรงนี้หรอ 

เป ้
อุ๊ย เออ....นิวนี่เอินเพื่อนเรา 

นิว 
สวัสดี เอิน (ยิ้ม) 

เอิน 
สวัสดี (ยิ้ม) 

เป ้
เอิน งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะ ไว้คุยกัน(ยิ้ม) 

เอิน 
อือ บาย 

เปลุ้กเดินไปกับนิว ทั้งคู่เดินจูงมือกันไป เอินมองทั้งคู่เดินไป 
 

   ส
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ฉาก 18 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 
เป้โทรศัพท์คุยกบันิวแล้วเปิดประตูเข้ามาในห้องนอน 

เป ้
กลับมาถึงหอ้งแล้วครบั 

นิว (vo) 
จ้า แล้วนี้เดี๋ยวท าอะไรต่อ 

เป้เลิ่กคิ้ว 
เป ้

ท าใจไม่ให้คิดถึงเธอไง 
เป้หัวเราะ วางกระเป๋าสะพายไว้ข้างโต๊ะแล้วมานั่งที่เตียง 

นิว (vo) 
แหวะ เลี่ยน เน่าซะไม่ม ี

เป ้
ถึงน้ าจะเน่าแต่ก็ยงัเห็นเงาจันทร์นะ 

นิว (vo) 
โอ้ย ไม่ไหวละ ขอตัวไปอาบน้ าก่อนละกัน 

เป ้
อืมครับ โอเคบายๆ 

เป้วางโทรศัพท์ถอนหายใจ เป้หันไปมองต้นไม้ที่วางอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ยิ้ม แล้วลุกเดินออกจากโต๊ะ 
 
ฉาก 19 ภายใน/หน้าห้องธุรการ/กลางวัน 

เป้เดินข้ึนมาที่ช้ันเรียนพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึง่  
เพื่อน 

กูไปเข้าห้องน้ าก่อนนะ 
เป ้
เออ 

เพื่อนเดินตรงไปยังห้องน้ า เป้จึงเดินต่อ เป้เห็นเอินเดินตรงมาทางเขา เป้จึงเดินเข้าไปหาเอิน แต่เอิน
เดินสวนเขาไปโดยที่ไม่ได้ทักเป้จึงเดินกลับเข้าไปทักเอิน 

เป ้
เอิน 

เอินหันมามองเป้ด้วยสีหน้านิ่ง 
เป ้

วันน้ีเรียนไรมา 
เอิน 

เศรษฐศาสตร ์(หน้านิ่ง) 
 

   ส
ำนกัหอ
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เป ้
แล้วเรียนรู้เรื่องไหม 

เอิน 
ก็ด ี(หน้านิ่ง) 

นิว 
เป ้

เป้หันไปหานิว นิวเดินเข้ามาหาเป้ 
นิว 

ไปกินข้าวกัน 
เป ้
อือ 

เป้หันกลบัมาหาเอิน เห็นเอินก าลงัเดินออกจากช้ันเรียนไปเป้มองเอินเดินออกไป 
 
ฉาก 20 ภายใน/ห้องนอนเป้/กลางคืน 
 เป้เปิดประตูห้องนอนเข้ามา วางกระเป๋าสะพายลงข้างๆ โต๊ะ แล้วจึงถอดเนคไทด์เอา
ประเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ และเศษเงิน วางไว้บนโต๊ะแล้วเดินมาเอนตัวลงนอนบนเตียง เป้ถอน
หายใจ สักพักโทรศัพท์มือถือเป้ก็ดัง เป้ลุกขึ้นไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาดู เห็นว่านิวโทรมา เป้ยิ้มและ
รับโทรศัพท์ 

เป ้
ฮัลโหล 
นิว (VO) 

ถึงบ้านยังอะ 
เป ้

อือ ถึงแล้ว 
นิว (VO) 

ไหนบอกว่าถึงบ้านแล้วจะโทรหาเราไง 
เป ้

โอ๋ๆ โกรธหรอ 
นิว (VO) 

ป่าว (เสียงสงู) 
เป ้

แหมะ ป่าวซะเสียงสงูเชียว 
นิว (VO) 

นิ ผิดแล้วยังมากวนอีก เดี๋ยวลบเบอร์ทิง้ซะเลย 
เป ้

โห ลบอะไรกล็บได้นะ แต่มีอย่างหนึง่ที่นิวไม่มีทางลบได้หรอก 

   ส
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นิว (VO) 
อะไร 
เป ้

อืมก็....ลบนิวออกไปจากใจเราไง 
เป้ยิ้ม หัวเราะเลก็น้อย 

นิว (VO) 
แหวะ เน่าอะ เน่าตลอดเลยไม่คุยด้วยแล้วดีกว่า บาย 

นิววางโทรศัพท์ เป้วางโทรศัพท์มือถือลงที่โต๊ะ สีหน้าเป้จากที่เคยย้ิมก็กลับมานิ่ง เป้หันไปมองต้นไม้ 
 
ภาพชุดผ่านเวลา 2 (คัทย่อย 5) 

ภาพเป้เวลาเจอเอินสลับกับคัทย่อยชีวิตประจ าของเป้เวลาอยู่กับนิว 
- เป้นั่งโต๊ะเดียวกบัเอิน เอินลกุเดินจากไป 
- เป้นั่งคุยกับนิวสหีน้ายิ้มแย้ม 
- เอินน่ังอ่านหนังสืออยู่คนเดียว 

 
ฉาก 21 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/เวลาต่อเนื่องกับภาพชุดผ่านเวลา 2 

เป้มาส่งนิวทีป่้ายรถเมล ์
นิว 

ส่งแค่นี้ก็พอแล้วเป ้
เป ้

ขอโทษนะที่วันน้ีเราไม่ได้ไปส่งอะ 
นิว 

ไม่เป็นไรหรอก รีบไปช่วยเพื่อนท างานเถอะเดี๋ยวก็โดนว่าหรอก (ยิ้ม) 
เป ้

อืม งั้นกลบัดีๆนะดูแลตัวเองด้วย แล้วก็อย่าลืมโทรหาเราละ (ยิ้ม) 
นิว 

โอเค เป้กเ็หมือนกันนะถึงแล้วอย่าลืมโทรหาเราด้วยละ (ยิ้ม) 
เป้พยักหน้า นิวโบกมือลาเป้ เป้โบกมือเช่นกัน นิวเดินจากไป สีหน้าเป้จากที่ยิ้มก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสี
หน้านิ่ง เป้เดินกลับเข้ามหาวิทยาลัย 
 
ฉาก 22 ภายใน/โถงหน้าห้องเรียน/กลางคืน 
 เป้เดินกลับเข้ามาในช้ันเรียน เดินตรงเข้าไปยังกลุ่มเพื่อนที่ก าลังคุยงานกันอยู่ เป้เดินเข้า
มานั่งรวมกับกลุ่มเพื่อน  

เป ้
โทษที มาช้าไปหน่อย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

โก้ 
มาก็ดีแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยคิดไม่ออกจนน่ังวากรูปเล่นแล้วเนี่ย 

เป ้
มึงวาดเยอะไปละ 

โก้ 
เออดิ ครึ่งหน้าแล้วงานยงัไม่เดิน มาๆ ช่วยกันคิด 

เป้เงยหน้าข้ึนไปมองเห็นเอินน่ังคุยงานอยู ่โก้สะกิดเป ้
โก้ 

เห้ย คุยงานก่อนมาก็ช้าแล้วยังมาน่ังเหม่ออะไรเนี่ย 
เป ้

ครับๆ งานครับ ขอโทษๆ 
เป้ยังคงเงยหน้าข้ึนไปมองเอินเปน็ระยะ 
 
ฉาก 23 ภายนอก/หน้าเซเว่น/กลางคืน 

เป้เดินมาถึงหน้าเซเว่น เป้เห็นเอินเดินออกมาจากร้านพอดี เป้หยุดหันไปมองเอิน 
เป ้
เอิน 

เอินหันมามองเป้ 
เป ้

ขอคุยอะไรด้วยหน่อยส ิ
เอินมองหน้าเป้ สีหน้าท่าทางเอินยังคงนิ่ง 
 
ฉาก 24 ภายนอก/บันไดหน้าตึกCat/กลางคืน 
 เป้กับเอินน่ังอยู่ที่บันได ทั้งคู่นั่งเงียบไม่พูดอะไรกัน บรรยากาศรอบๆ เต็มไปด้วยความ
เงียบ มีเพียงพวกเขา 2 คนที่ยังคงนั่งอยู่หน้าตึก เป้หันไปมองเอิน เอินยังคงนิ่ง เป้หันกลับมา 

เป ้
ไม่ได้นั่งคุยกันอย่างนี้ต้ังนานแล้วนะ เป็นไงบ้างสบายดีเปล่า 

เป้หันไปหาเอิน เอินยังคงเงียบไม่ได้ตอบอะไร 
เป ้

เรามบีทหนังอยูเ่รื่องหนึง่อะ เราเขียนเองเลยนะช่วยฟังหน่อยดิ 
เป้นิ่งสักพัก 

เป ้
มีผู้ชายอยู่คนหนึง่เขามาเรียนใหม่แหละที่นี้และเขาก็ไม่ค่อยมีเพื่อน 

โดดเดี่ยว แล้วเขาก็ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึง่ เขากับเธอกเ็ลยเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากเลยแหละ 
ไปไหนมาไหนด้วยกันบอ่ยๆ 
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เป ้
แต่อยู่มาวันหนึ่งผู้ชายเขาก็มีแฟน 

เอินหันมามองเป้ แล้วรีบหันกลับ 
เป ้

แล้วอะไรหลายๆ อย่างมันกเ็ปลี่ยนไป...รวมถึงผู้หญิงคนน้ันด้วย 
เป้นิ่งแล้วหันมามองเอิน เอินยงัคงนิ่ง เป้หันกลบัไป เอินจึงหนัมามองเป้ 

เป ้
เธอไม่คุยกับเขาเหมือนเดิม แล้วการทีเ่ขามีแฟนเขาก็ไม่ได้มคีวามสุขเลย 

เอินหันกลับไป 
เป ้

เขาก็ไม่รูเ้หมอืนกันว่าไอความรู้สกึแบบนีม้ันเกิดข้ึนเพราะอะไรจนวันหนึ่งเขาก็ได้ค าตอบ 
มันเป็นค าตอบที่เขาควรจะบอกเธอนานแล้วด้วย ค าตอบนั้นก็คือ... 

เป้หันมามองเอิน 
เป ้

เขาชอบเธอ ชอบตั้งแต่ครัง้แรกที่เจอแล้วแหละ 
เป้หันกลับมา นิ่งสักพัก เอินหันมามองเป้ 

เป ้
แต่...ไม่รู้ว่ามันจะยังมีความหมายอยู่ไหม 

เป้หันมามองเอิน 
เป ้

เป็นไงเรื่องเล่าของเราสนุกปะ (ยิ้ม) 
เอินน่ิง 

เป ้
เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะ เอินจะกลบัพร้อมเราไหม 

เอินน่ิง 
เป ้

งั้นเรากลบัก่อนนะ 
เป้ลุกเดินออกมา 

เอิน 
เป ้

เป้หยุดเดิน 
เอิน 

จะไม่ฟังเรือ่งเล่าของเราบ้างหรอ 
-จบ- 
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ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 
1.  คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 เป้ 
นายพชร จิระบวร (ปอม) อายุ 22 ปี 

 

 
 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงฝ่ายชายที่รับบท เป้ 
 
เป้ ชายหนุ่มอายุ 19 ปี ก าลังศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปีที่ 1 บุคลิกเป็นคนนิ่งๆ พูดน้อย สุภาพ เรียบร้อย แต่
ถ้าได้สนิทกับเขาจริงๆ แล้วเขาเป็นคนเฮฮา ร่าเริง คุยเก่ง แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้หญิงจะมีอาการเขินอาย 
และจะพูดน้อยกว่าปกติ เนื่องด้วยเป้เป็นคนที่เรียนโรงเรียนชายล้วนมาตั้งแต่ช้ันอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาท าให้เขาไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงมาก่อน เขาจึงไม่รู้ว่าต้องแสดงออกอย่างไร รวมถึงไม่เข้าใจ
ความรู้สึกหรือการแสดงออกของผู้หญิง 

เหตุผลที่เลือก : ปอมเป็นคนที่มีคาแร็กเตอร์ตรงกับบทเป้มาก ทั้งเคยเรียน
โรงเรียนชายล้วนมาก่อน พูดน้อย สุภาพ และเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้หญิงจะเขินอาย อีกทั้งยังเคยมี
ประสบการณ์ด้านความรักทีค่ล้ายคลึงกับบทภาพยนตรเ์ปน็อย่างมาก และเมื่อนัดมาทดลองเล่นบทเป้ 
(Casting) ปอมสามารถเลน่บทตัวละครเป้ออกมาได้ค่อนข้างสมจริงตรงตามความต้องการของผู้จัดท า 
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1.2 เอิน  
นางสาวเมธาวี เอื้องสุภาภรณ์ (แคท) อายุ 21 ป ี

 

 
 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงฝ่ายหญิงที่รับบท เอิน 
 
เอิน หญิงสาวอายุ 20 ปี ก าลังศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปีที่ 1 บุคลิกเป็นคนน่ารัก ยิ้มมีเสน่ห์ ร่าเริง 
สุภาพ เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่เมื่อโกรธหรือน้อยใจจะนิ่ง เงียบ ไม่คุยกับใคร โดยเอินน้ันคล้าย
เป้อย่างหนึ่งคือ เอินเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดต้ังแต่อนุบาลจนถึงมัธยมเช่นกัน 

เหตุผลที่เลือก : แคทเป็นคนที่ยิ้มแล้วดูน่ารักสดใสบวกกับบุคลิกจริงๆของแคท
ตรงกับคาแร็กเตอร์ของเอินทุกอย่าง ทั้งร่าเริง สุภาพ และรอยยิ้มมีเสน่ห์ อีกทั้งยังเรียนโรงเรียนหญิง
ล้วนมาเช่นเดียวกับตัวละครเอิน เมื่อให้ลองเล่นเป็นตัวละครเอิน แคทเล่นแล้วดูเป็นธรรมชาติ
เหมือนกับใช้ชีวิตจริง 
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1.3 นิว 
นางสาวภคมณ จิตอนันตพร (ค้ิว) อายุ 21 ป ี

 

 
 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงฝ่ายหญิง รับบท นิว 
 
นิว หญิงสาวอายุ 20 ปี ก าลังศึกษาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันปีที่ 1 บุคลิกเป็นคนสวย มีความมั่นใจ ร่าเริง สุภาพ 
เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นห่วงความรู้สึกของคนอื่น เรียนเก่ง จบมาจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา นิวรู้จักกับเอินโดยเป้เป็นคนแนะน าให้รู้จัก 

เหตุผลที่เลือก : ค้ิวเป็นผู้หญิงที่ดูมีความมั่นใจในตัวเอง หน้าตาดี ซึ่งตรงกับคา
แร็กเตอร์ของนิวทุกอย่างคือตัวละครนิวจะมีคาแร็กเตอร์ที่คล้ายกับตัวละครเอินแต่จะสวยกว่า ดูมี
ความมั่นใจมากกว่าซึ่งค้ิวตอบโจทย์ข้อนี้มากทีสุ่ด อีกทั้งยังสามารถเลน่บทบาทของนิวออกมาได้ตามที่
ผู้จัดท าต้องการ 

 
2.  สถานท่ีถ่ายท า 

จากบทภาพยนตร์ซึ่งด าเนินเรื่องโดยนักศึกษาชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย
ธรรมดาๆ ไปเรียนกลับบ้าน มีไปเที่ยวบ้างในบางโอกาส สถานที่ถ่ายท าจึงไม่ได้พิเศษหรือหายาก เป็น
สถานที่ที่ทุกคนใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ทุกวัน อาทิเช่น อาคารเรียน ร้านกาแฟ ห้องนอน 
เป็นต้น 
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2.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 
กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT) 

 

 
 

ภาพที่ 4-4 แสดงภาพบริเวณช้ัน 8 อาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เป็นการศึกษา

นอกวิทยาเขต ตั้งอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวกสบาย ซึ่งคณะก็มีเพียงช้ันเดียวคือช้ันที่ 8 ของ
อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT) เท่านั้น ซึ่งไม่มีพื้นที่ให้นักศึกษาท ากิจกรรมต่างๆ ได้เหมือน
คณะที่ตัง้อยู่ในวิทยาเขตซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง ฉะนั้นนักศกึษาที่เรียนที่นี่ก็จะไม่ค่อยได้รับความรู้สึกของ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกับนักศึกษาที่อื่นๆ 

 
2.2 ห้องอาหาร ชั้น 6 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT) 

 

   

ภาพที่ 4-5 แสดงภาพบริเวณห้องอาคารช้ัน 6 อาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT) 
การที่เลือกห้องอาหาร ช้ัน 6 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT) เพราะ 

ห้องอาหารช้ัน 6 ให้อารมณ์ของสถานที่กินข้าวของพนักงานออฟฟิศมากกว่าที่จะเป็นสถานที่ของ
นักศึกษาที่เมื่อพักเที่ยงก็จะลงมากินข้าวพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน คือไม่มีพื้นที่ให้เดินคุยเล่น
กว้างขวางเลือกโต๊ะที่นั่งประจ าของตัวเองได้ ไม่มีร้านอาหารให้เลือกมากมายเหมือนอย่างเช่น
มหาวิทยาลัยอื่นๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลแรกที่เลือกช้ัน 8 เป็นช้ันเรียนเพราะต้องการสื่อ
ออกมาถึงการเรียนนอกวิทยาเขตซึ่งไม่มพีื้นที่ส าหรบัท ากิจกรรมหรือเที่ยวเล่นน้ัน นักศึกษาที่เรียนที่นี่
จะท ากิจกรรมอะไรทดแทนหรือหาพื้นที่ที่ไหนในการท ากิจกรรมนั้นแทน 

   ส
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2.3 ห้องนอนของเป้ (HIVE Condo) 
 

   

ภาพที่ 4-6 แสดงภาพห้องนอนของตัวละครเป้ 
ห้องนอนเป้ก าแพงจะเป็นสีด า เปิดไฟสลัวๆ เพื่อสื่อถึงอารมณ์เศร้า ความ

คลุมเครือ ไม่แน่ใจความคิดของตัวเองเรื่องเอินว่าเขาชอบเอินหรือเปล่า หรือเขาแค่คิดไปเอง เอินเป็น
อะไรท าไมถึงไม่คุยกับเขาอย่างแต่ก่อน โดยมองผ่านต้นไม้ที่เอินชอบเป็นตัวแทนเอินที่วางอยู่ที่มุมโต๊ะ
ท างาน และเมื่อเป้เงยหน้าข้ึนมาก็จะพบกับผนังสีด าซึ่งเปรียบเสมือนเส้นทางที่ยังคงไม่เจอทางออก 
  

2.4 หน้าอาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT) 
 

 
 

ภาพที่ 4-7 แสดงภาพบริเวณหน้าอาคาร กสท. โทรคมนาคม (CAT) 
เป็นสถานที่ถ่ายท าฉากจบคือ เป้จะมาน่ังคุยเพื่อแกป้ัญหาระหว่างเขากับเอนิที่นี่ 

ซึ่งหน้าอาคาร กสท. ก็ดูเป็นสถานที่ธรรมดาอาจไม่เหมาะกับการที่คนจะมานั่งคุยเรื่องส าคัญกัน แต่
เนื่องด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ตอนแรกคือ ต้องการเล่าเรื่องให้สถานที่เรียนนั้นไม่มีพื้นที่ท ากิจกรรมต่างๆ 
ไม่ได้อารมณ์บรรยากาศของมหาวิทยาลัย การเลือกหน้าตึกยิ่งช่วยท าให้เหตุผลนี้ดูมีความสมจริงมาก
ข้ึน หน้าอาคาร กสท. ช่วงกลางวันจะเต็มไปด้วยผู้คนจ านวนมากที่เข้าออกอาคาร แต่ช่วงกลางคืนนั้น
เงียบไม่มีคนเข้าออก หน้าตึกจะมืดมีแสงไฟเพียงเล็กน้อยเปรียบเสมือนความรู้สึกของทั้งเป้และเอินที่
ยังคงเศร้า มีความคุลมเครือ แต่เป้พูดในสิ่งที่เขาควรจะพูดออกมาหมดแล้ว จึงลุกเดินออกมาโดยพื้น
หลังของเป้เห็นความสว่างภายในอาคาร กสท. ที่เปิดไฟสว่างไสวเปรียบเสมือนเป้ค้นพบทางออกของ
ปัญหาและรู้สึกโล่งใจสบายใจ 

   ส
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3.  อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 
3.1 ต้นกุหลาบหิน / ต้นกระบองเพชร 
 

 
 

ภาพที่ 4-8 แสดงภาพต้นกุหลาบหินและต้นกระบองเพชร 
ต้นกุหลาบหินเป็นต้นไมท้ี่เอินชอบ เปรู้้เลยซื้อมาไว้ที่ห้อง ต้นกุหลาบหินจึงเป็น

ตัวแทนของเอินทีเ่ป้คอยดูแล เมื่อเปทุ้กข์หรือเป้มีความสุขเป้ก็มองดูอยู่เสมอ ส่วนต้นกระบองเพชร
เป็นต้นไม้ทีเ่ปป้ลกูอยู่แล้วโดยตั้งไว้ที่โตะ๊ท างานสื่อถึงความเรียบง่าย อดทน เพราะต้นกระบองเพชร
เป็นต้นไม้ที่ตายยากและไม่ต้องดูแลมากนัก 
 
4.  Story Board 
 

   

ภาพที่ 4-9 แสดง Story Board (แผ่นที่ 1) 

   ส
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ภาพที่ 4-10 แสดง Story Board (แผ่นที่ 2) 
 

   

ภาพที่ 4-11 แสดง Story Board (แผ่นที่ 3) 

   ส
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ภาพที่ 4-12 แสดง Story Board (แผ่นที่ 4) 
 

 
 

ภาพที่ 4-13 แสดง Story Board (แผ่นที่ 5) 

   ส
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ภาพที่ 4-14 แสดง Story Board (แผ่นที่ 6) 
 

 
   

ภาพที่ 4-15 แสดง Story Board (แผ่นที่ 7) 
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ภาพที่ 4-16 แสดง Story Board (แผ่นที่ 8) 
 

   

ภาพที่ 4-17 แสดง Story Board (แผ่นที่ 9) 
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ภาพที่ 4-18 แสดง Story Board (แผ่นที่ 10) 
 

   

ภาพที่ 4-19 แสดง Story Board (แผ่นที่ 11) 
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ภาพที่ 4-20 แสดง Story Board (แผ่นที่ 12) 
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5.  Overall 
ตารางที่ 4-1 แสดง Overall 
 

Scene Time INT/EXT Location Cast Description Remark Cut 
1 D1 EXT ทางเดินเข้า

มหาวิทยาลัย 
เป ้ เป้เดินเข้ามหาวิทยาลัย มองป้ายคณะ กระเป๋าสะพายเป ้ 2 

1.1 D1 EXT หน้าเซเว่น เป้/นศ.หญิง 3-4 คน เป้มองเพื่อนหญิง  แล้วเข้าตึกเรียน กระเป๋าสะพายเป ้ 3 

2 D1 INT ห้องอาหาร เป้/เอิน เป้นั่งอยู่คนเดียวล้อมไปด้วยกลุม่เพือ่นที่ก าลังคุยกัน กระเป๋าสะพายเป ้ 10 

    Extra: นศ.ช/ญ 5-10 
คน 

เอินเดินเข้ามาคุยกับเป ้ทั้งคู่ท าความรู้จกักัน กระเป๋าถือเอิน  

3 D1 INT หน้าห้องธุรการ เป้/เอิน เป้นั่งรอเอินเลิกเรียน เอินเลกิทั้งคู่กลบัด้วยกัน กระเป๋าสะพายเป ้ 12 

    Extra: นศ.ช/ญ 3-6 
คน 

 กระเป๋าถือเอิน  

4 D1 EXT ทางเดินเท้า เป้/เอิน เป้เดินกลบักับเอิน กระเป๋าเป้/เอิน 3 

5 D2 INT ห้องอาหาร เป้/เอิน เป้เลิกเดินมาคุยเล่นกบัเอินในห้องอาหาร กระเป๋าสะพายเป ้ 6 

     แล้วค่อยกลบัด้วยกัน กระเป๋าถือเอิน  

5.1 D3 EXT ทางเดินเท้า เป้/เอิน เป้กบัเอินเดินกลับด้วยกัน กระเป๋าเป้/เอิน 1 

5.2 D4 INT ห้องอาหร เป้/เอิน เป้กบัเอินน่ังกินข้าวด้วยกัน  1 

5.3 D5 EXT ริมแม่น้ าตึก CAT เป้/เอิน เป้กบัเอินน่ังอ่านหนงัสอืด้วยกัน หนังสือ 2 เล่ม 1 

   ส
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ตารางที่ 4-1 แสดง Overall (ต่อ) 
 

Scene Time INT/EXT Location Cast Description Remark Cut 
6 N5 EXT หน้าห้องนอนเป ้ เป ้ เอินLineมาชวนเป้ไปเดินซื้อของพรุ่งนี ้เป้ตอบตกลง กระเป๋าเป้/ไอโฟน 3 

7 D6 EXT ตลาดต้นไม้เทเวศร ์ เป้/เอิน เป้มาเดินซื้อของกับเอิน เป้ซื้อต้นไมท้ี่เอินชอบ กระเป๋าเป้/เอิน/ 9 

      ต้นไม้  

8 D6 EXT สวนแก้ว เป้/เอิน เอินสารภาพกับเป้ว่าเอินแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งอยู ่ กระเป๋าสะพายเป/้ 6 

      กระเป๋าถือเอิน  

9 N6 INT ห้องนอนเป ้ เป ้ เป้กลับมา เอาต้นไม้ทีซ่ื้อมาวางบนโต๊ะ กระเป๋าเป้/ต้นไม ้ 4 

9.1 D7 INT ห้องอาหาร เป้/เอิน เป้เห็นเอินทานข้าวอยู่คนเดียว เป้เดินออกไป กระเป๋าสะพายเป ้ 2 

9.2 D8 INT หน้าห้องธุรการ เป้/เอิน เป้นั่งอยู ่เห็นเอินเดินมา เปจ้ึงออกจากช้ันเรียนไป  2 

10 D9 EXT หน้าเซเว่น เป้/เอิน/เพือ่น3-4คน เป้เจอเอิน เอินชวนกลบัด้วยกัน เปป้ฏิเสธ กระเป๋าสะพายเป/้ 11 

     เป้ไปเที่ยวกับโก้ เอินกลับคนเดียว กระเป๋าถือเอิน  

11 N9 INT ห้องนอนเป ้ เป ้ เป้นั่งท างานเปิดเพลงฟัง มองต้นไม้ พรมน้ าต้นไม ้ ต้นไม้/ขวดใส่น้ า 3 

12 D10 INT ห้องอาหาร เป้/เอิน/โก้/นิว เป้เห็นเอิน โก้เข้ามาทัก เป้คลาดสายตาจากเอิน กระเป๋าเป้/เอิน/ 8 

     เป้หันมาเจอนิวครั้งแรก โก้แนะน านิวให้เปรู้้จกั ต้นไม้  

13 D11 EXT ร้านอาหาร เป้/ไมค์/เอ็ม เป้มาปรึกษาไมคเ์อ็มเรื่องการจบีนิว ชุดไปรเวศ 6 
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ตารางที่ 4-1 แสดง Overall (ต่อ) 
 

Scene Time INT/EXT Location Cast Description Remark Cut 
13.1 D12 EXT ทางเดินเท้ารมิถนน เป้/นิว เป้เดินกลบักับนิว กระเป๋าเป้/นิว 1 

13.2 D13 INT หน้าห้องธุรการ เป้/นิว เป้นั่งรอนิว และกลับพร้อมนิว กระเป๋าเป้/นิว 1 

14 D11 EXT ร้านอาหาร เป้/ไมค์/เอ็ม เป้มาปรึกษาไมคเ์อ็มเรื่องการจบีนิว ชุดไปรเวศ 1 

14.1 D14 INT ห้องอาหาร เป้/นิว เป้นั่งมอง แล้วส่งยิ้มให้นิว  2 

14.2 D15 INT ห้องอาหาร เป้/นิว เป้ยื่นของขวัญให้นิว ของขวัญ 1 

14.3 D16 EXT เอเชียทีค เป้/นิว เป้กบันิวนั่งเขินกัน กระเป๋านิว 1 

15 D16 EXT เอเชียทีค เป้/นิว เป้ขอนิวเป็นแฟน กระเป๋านิว/ 
ชุดไปรเวศ 

7 

16 D17 EXT ร้านอาหาร เป้/ไมค์/เอ็ม/นิว เป้มาปรึกษาไมคเ์อ็มเรื่องที่ขอนิวเป็นแฟน ชุดไปรเวศ/
กระเป๋านิว 

7 

     นิวเดินเข้ามา เปเ้ดินออกไปพร้อมนิว   

17 D18 INT ห้องอาหาร เป้/เอิน/นิว เป้คุยกับเอิน เป้แนะน าเอินให้นิวรูจ้ัก เป้ไปกับนิว กระเป๋าเป้/เอิน/
นิว 

7 

18 N18 INT ห้องนอนเป ้ เป ้ เป้คุยโทรศัพท์กบันิว+เล่นมุขเสี่ยว มองต้นไม ้ กระเป๋า/ไอโฟน/
ต้นไม้ 

3 
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ตารางที่ 4-1 แสดง Overall (ต่อ) 
 

Scene Time INT/EXT Location Cast Description Remark Cut 
19 D19 INT หน้าห้องธุรการ เป้/เอิน/นิว เป้เห็นเอินเลยเลยเข้าไปทัก เอินแปลกไป กระเป๋าเป้/เอิน/

นิว 
11 

     นิวชวนเป้ไปทานข้าว เปห้ันมาเห็นเอินเดินไปแล้ว   

20 N19 INT ห้องนอนเป ้ เป ้ เปล้ืมโทรหานิว นิวงอน เป้ง้อ มองต้นไม ้ กระเป๋าเป้/
ไอโฟน/ต้นไม้ 

8 

20.1 D20 INT ห้องอาหาร เป้/เอิน เป้มานัง่โต๊ะเดียวกบัเอิน เอินลกุหน ี กระเป๋าเป้/เอิน 1 

20.2 D21 EXT หน้าเซเว่น เป้/นิว เป้นั่งคุยกบันิวสหีน้ายิ้มแย้ม กระเป๋าเป้/นิว 1 

20.3 D22 EXT ริมแม่น้ าตึก CAT เอิน เอินน่ังอ่านหนังสืออยู่คนเดียว หนังสือ 1 

21 D23 EXT ป้ายรถเมล ์ เป้/นิว เป้มาส่งนิวทีป่้ายรถเมล ์นิวเดินกลับไป เป้กลบัม. กระเป๋านิว 6 

22 N23 INT ห้องโถงหน้า
ห้องเรียน 

เป้/เอิน/เพือ่นเป ้2-3
คน 

เป้เดินกลบัมาคุยงานกบัเพื่อน เห็นเอินนั่งคุยงานอยู ่  5 

    เพื่อนเอิน 2-3 คน กับเพือ่นเช่นเดียวกัน   

23 N23 EXT หน้าเซเว่น เป้/เอิน เป้คุยงานเสร็จลงมาเจอเอิน เป้ขอคุยกบัเอิน กระเป๋าเป้/เอิน 8 

24 N23 EXT บันไดหน้าตึก CAT เป้/เอิน เปส้ารภาพว่าชอบเอิน เอินสารภาพว่าชอบเป ้ กระเป๋าเป้/เอิน 6 
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6.  ตารางการถ่ายท า (Breakdown) 
ตารางที่ 4-2 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
 

วันศุกร์ที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (11.00 - 18.30 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

11.00-11.45 1 ทางเดินเข้า
มหาวิทยาลัย 

เป ้ เป้เดินเข้ามหาวิทยาลัย มองป้ายคณะ กระเป๋าสะพายเป ้ 2 

11.45-12.45 1.1 หน้าเซเว่น เป้/นศ.หญิง 3-4 คน เป้มองเพื่อนหญิงแล้วเดินเข้าตึกเรียน กระเป๋าสะพายเป ้ 3 
12.45-14.00   พักกินข้าว   
14.00-16.00 2 ห้องอาหาร เป้/เอิน เป้นั่งอยู่คนเดียวล้อมไปด้วยกลุม่เพือ่นที่ก าลังคุยกัน กระเป๋าสะพายเป/้ 10 

   Extra:นศ.ช/ญ 5-10 
คน 

เอินเดินเข้ามาคุยกับเป ้ทั้งคู่ท าความรู้จกักัน กระเป๋าถือเอิน  

16.00-16.45 4 ทางเท้าริมถนน เป้/เอิน เป้เดินกลบักับเอิน กระเป๋าเป้/เอิน 3 
16.15-18.30 3 หน้าห้องธุรการ เป้/เอิน เป้นั่งรอเอินเลิกเรียน เอินเลกิทั้งคู่กลบัด้วยกัน กระเป๋าสะพายเป/้ 12 

   Extra:นศ.ช/ญ 3-6 คน  กระเป๋าถือเอิน  
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ตารางที่ 4-3 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (14.30 - 18.30 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

14.30-16.00 5 ห้องอาหาร เป้/เอิน เป้เลิกเดินมาคุยเล่นกบัเอินในห้องอาหาร กระเป๋าสะพายเป/้ 6 
    แล้วค่อยกลบัด้วยกัน กระเป๋าถือเอิน  

16.00-18.30 19 หน้าห้องธุรการ เป้/เอิน/นิว เป้เห็นเอินเลยเลยเข้าไปทัก เอินแปลกไป กระเป๋าเป้/เอิน/นิว 11 
    นิวชวนเป้ไปทานข้าว เปห้ันมาเห็นเอินเดินไปแล้ว   

 
ตารางที่ 4-4 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 
 

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (13.00 - 17.30 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

13.00-13.30 14.1 ห้องอาหาร เป้/นิว เป้นั่งมอง แล้วส่งยิ้มให้นิว  2 
13.30-14.00 14.2 ห้องอาหาร เป้/นิว เป้ยื่นของขวัญให้นิว ของขวัญ 1 
14.00-14.30 13.2 หน้าห้องธุรการ เป้/นิว เป้นั่งรอนิว และกลับพร้อมนิว กระเป๋าเป้/นิว 1 
14.30-15.00 20.2 หน้าเซเว่น เป้/นิว เป้นั่งคุยกบันิวสหีน้ายิ้มแย้ม กระเป๋าเป้/นิว 1 
15.00-15.30 13.1 ทางเท้าริมถนน เป้/นิว เป้เดินกลบักับนิว กระเป๋าเป้/นิว 1 
15.30-17.30 21 ป้ายรถเมล ์ เป้/นิว เป้มาส่งนิวทีป่้ายรถเมล ์นิวเดินกลับไป เป้กลบัม. กระเป๋านิว 6 
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ตารางที่ 4-5 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (13.30 - 17.00 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

13.30-14.00 5.2 ห้องอาหร เป้/เอิน เป้กบัเอินน่ังกินข้าวด้วยกัน  1 

14.00-14.30 20.1 ห้องอาหาร เป้/เอิน เป้มานัง่โต๊ะเดียวกบัเอิน เอินลกุหน ี กระเป๋าเป้/เอิน 1 
14.30-15.00 9.2 หน้าห้องธุรการ เป้/เอิน เป้นั่งอยู ่เห็นเอินเดินมา เปจ้ึงออกจากช้ันเรียนไป  2 
15.00-15.30 5.1 ทางเท้าริมถนน เป้/เอิน เป้กบัเอินเดินกลับด้วยกัน กระเป๋าเป้/เอิน 1 
15.30-17.00 3 หน้าห้องธุรการ เป้/เอิน เป้นั่งรอเอินเลิกเรียน เอินเลกิทั้งคู่กลบัด้วยกัน กระเป๋าสะพายเป/้ 12 

   Extra:นศ.ช/ญ 3-6 คน  กระเป๋าถือเอิน  
 
ตารางที่ 4-6 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 3 ธันวาคม 2556 
 

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (14.00 - 17.30 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

14.00-14.30 14.3 เอเชียทีค เป้/นิว เป้กบันิวนั่งเขินกัน กระเป๋านิว/ 
ชุดไปรเวศ 

1 

14.30-17.30 15 เอเชียทีค เป้/นิว เป้ขอนิวเป็นแฟน กระเป๋านิว/ 
ชุดไปรเวศ 

7 
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ตารางที่ 4-7 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 4 ธันวาคม 2556 
 

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (14.00 - 17.30 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

14.00-14.30 9.1 ห้องอาหาร เป้/เอิน เป้เห็นเอินทานข้าวอยู่คนเดียว เป้เดินออกไป กระเป๋าสะพายเป ้ 2 

14.30-16.30 17 ห้องอาหาร เป้/เอิน/นิว เป้คุยกับเอิน เป้แนะน าเอินให้นิวรูจ้ัก เป้ไปกับนิว กระเป๋าเป้/เอิน/นิว 7 
16.30-17.00 5.3 ริมแม่น้ าตึก CAT เป้/เอิน เป้กบัเอินน่ังอ่านหนงัสอืด้วยกัน หนังสือ 2 เล่ม 1 
17.00-17.30 20.3 ริมแม่น้ าตึก CAT เอิน เอินน่ังอ่านหนังสืออยู่คนเดียว หนังสือ 1 เล่ม 1 
 
ตารางที่ 4-8 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 16 ธันวาคม 2556 
 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (20.00 - 04.00 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

20.00-21.30 6 หน้าห้องนอนเป ้ เป ้ เอิน Line มาชวนเป้ไปเดินซือ้ของ เป้ตอบตกลง กระเป๋าเป้/ไอโฟน 3 
21.30-23.00 9 ห้องนอนเป ้ เป ้ เป้กลับมาจากหอเอิน เอาต้นไม้ทีซ่ื้อมาวางบนโต๊ะ กระเป๋าเป้/ต้นไม ้ 4 

23.00-00.30 11 ห้องนอนเป ้ เป ้ เป้นั่งท างานเปิดเพลงฟัง มองต้นไม้ พรมน้ าต้นไม ้ ต้นไม้/ขวดใส่น้ า 3 
00.30-02.00 18 ห้องนอนเป ้ เป ้ เป้คุยโทรศัพท์กบันิว+เล่นมุขเสี่ยว มองต้นไม ้ กระเป๋า/ไอโฟน/

ต้นไม้ 
3 

02.00-04.00 20 ห้องนอนเป ้ เป ้ เปล้ืมโทรหานิว นิวงอน เป้ง้อ มองต้นไม ้ กระเป๋า/ไอโฟน/
ต้นไม้ 

8 
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ตารางที่ 4-9 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (09.30 - 16.00 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

09.30-12.30 7 ตลาดต้นไม้เทเวศร ์ เป้/เอิน เป้มาเดินซื้อของกับเอิน เป้ซื้อต้นไมท้ี่เอินชอบ กระเป๋าเป้/เอิน/ 9 
     ต้นไม้  

12.30-13.45    พักกินข้าว   
13.45-16.00 8 สวนแก้ว เป้/เอิน เอินสารภาพกับเป้ว่าเอินแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งอยู ่ กระเป๋าสะพายเป/้ 6 

     กระเป๋าถือเอิน  
 
ตารางที่ 4-10 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 8 มกราคม 2557 
 

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 (10.00 - 17.00 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

10.00-11.30 13 ร้านอาหาร เป้/ไมค์/เอ็ม เป้มาปรึกษาไมคเ์อ็มเรื่องการจบีนิว ชุดไปรเวศ 6 
11.30-12.00 14 ร้านอาหาร เป้/ไมค์/เอ็ม เป้มาปรึกษาไมคเ์อ็มเรื่องการจบีนิว ชุดไปรเวศ 1 
12.00-13.30 16 ร้านอาหาร เป้/ไมค์/เอ็ม/นิว เป้มาปรึกษาไมคเ์อ็มเรื่องการจบีนิว ชุดไปรเวศ/ 7 

    นิวเดินเข้ามา เปเ้ดินออกไปพร้อมนิว กระเป๋านิว  
13.30-15.00    พักกินข้าว   
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ตารางที่ 4-10 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 8 มกราคม 2557 (ต่อ) 
 

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 (10.00 - 17.00 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

15.00-17.00 12 ห้องอาหาร เป้/เอิน/โก้/นิว เป้เห็นเอิน โก้เข้ามาทัก เป้คลาดสายตาจากเอิน  8 
    เป้หันมาเจอนิวครั้งแรก โก้แนะน านิวให้เปรู้้จกั   

 
ตารางที่ 4-11 แสดงตารางการถ่ายท า (Breakdown) ประจ าวันที่ 9 มกราคม 2557 
 

วันพฤหัสที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 (15.30 - 23.00 น.) 
   

Time Scene Location Cast Description Remark Cut 

15.30-17.30 10 หน้าเซเว่น เป้/เอิน/โก้/เพื่อน 3-4
คน 

เป้เจอเอิน เอินชวนกลบัด้วยกัน เปป้ฏิเสธ กระเป๋าสะพายเป ้ 11 

    เป้ไปเที่ยวกับโก้ เอินกลับคนเดียว กระเป๋าถือเอิน  
17.30-18.30 22 ห้องโถงหน้าห้องเรียน เป้/เอิน/เพือ่นเป2้-3คน เป้เดินกลบัมาคุยงานกบัเพื่อน เห็นเอินน่ังคุยงาน  5 

   เพื่อนเอิน 2-3 คน อยูก่ับเพื่อนเช่นเดียวกัน   

18.30-20.00 23 หน้าเซเว่น เป้/เอิน เป้คุยงานเสร็จลงมาเจอเอิน เป้ขอคุยกบัเอิน กระเป๋าเป้/เอิน 8 
20.00-23.00 24 บันไดหน้าตึก CAT เป้/เอิน เปส้ารภาพว่าชอบเอิน เอินสารภาพว่าชอบเป ้ กระเป๋าเป้/เอิน 6 
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บทที่ 5 
 

การผลิตชิน้งาน 
 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด และน ามาเขียนบทภาพยนตร์ เมื่อผ่านข้ันตอนก่อน
การผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว จะน ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง If I Told 
Her ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉาก และความหมายดังต่อไปนี้ 

 
ฉาก 1 ภายนอก/ทางเดินเข้ามหาวิทยาลัย/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-1 แสดงฉากที่ 1 
เป้เดินมามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยกระเป๋าเป้ที่สะพายข้าง เป้หันไปมองป้ายของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์ที่ติดอยู่หน้ามหาวิทยาลัย เป้เดินมาถึงหน้าตึก
เรียน มองเพื่อนนักศึกษาที่ต่างเดินข้ึนตึกเรียนไป เป้ยิ้ม แล้วเดินตามเข้าตึกไป 

ฉากเปิดเรื่องเป้เดินมาแล้วหันมองป้ายคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขา
นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านมุมแทนสายตาเพื่อเป็นการบอกจุดมุ่งหมายที่ตัวละครก าลังจะ
ไป เมื่อมาหน้าตึกเรียนจะเป็นการเปิดตัวเป้โดยถ่ายไล่จากเท้าข้ึนมาถึงศีรษะเพื่อเป็นการบอกถึง
บุคลิกการแต่งตัว และจะเป็นครั้งแรกที่คนดูได้เห็นหน้าตาของเป้อย่างชัดเจน โดยเป้มองไปที่ประตู
ทางเข้าตึกเรียนซึ่งมีนักศึกษาหญิงเดินเข้าไปโดยใช้มุมแทนสายตาเพื่อบอกถึงสิ่งที่ตัวละครก าลังให้
ความสนใจ 
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ฉาก 2 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-2 แสดงฉากที่ 2 
เป้นั่งหน้าตายอยู่ที่โต๊ะอาหารคนเดียว รอบๆตัวเป้เต็มไปด้วยเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งต่าง

มีกลุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลก็หรือกลุ่มใหญ่ต่างก็มีเพื่อนคุยกันหมดแล้ว เป้หัน
ไปมองเพื่อนกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ที่ต่างคุยกันอย่างสนุกสนาน แล้วเป้ก็ต้องละสายตาจากกลุ่มเพื่อนหัน
มามองทางต้นเสียงทีเ่รียกเขาอยู่ เป้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนตรงหน้าเขา ผู้หญิงทักทายเป้และแนะน าตัว
ว่าเธอช่ือเอิน เป้จึงแนะน าตัวเช่นกัน เอินถามเป้ว่าตรงนี้มีคนน่ังหรือเปล่า เป้บอกไม่มี เอินนั่งลงแล้ว
เริ่มคุยท าความรู้จักเป้ เมื่อคุยกันทั้งคู่ได้รู้ว่าอีกคนต่างยังไม่มีเพื่อนเหมือนกัน ต่างคนต่างเป็นเพื่อนคน
แรกของกันและกัน 

ฉากนี้เล่าถึงความโดดเดี่ยวของเป้ที่ยังไม่มีเพื่อนสักคนโดยใช้ภาพกว้างเพื่อให้เห็น
บรรยากาศรอบๆตัวเป้ที่เต็มไปด้วยผู้คนคุยกันสนุกสนาน แต่แล้วความโดดเดี่ยวของเป้ก็หายไปเมื่อ
เอินเข้ามาคุยด้วย และเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งคู่ไดเ้ป็นเพื่อนกัน เปิดตัวเอินโดยให้เสียงเอินเรียกเป้มาก่อน
แล้วใช้มุมแทนสายตาเป้ที่นั่งซึมก้มหน้าอยู่แล้วเงยหน้าข้ึนมามองเอิน ซึ่งจากมุมมองนี้จะท าให้เอินดู
เป็นเหมือนนางฟ้าที่มาท าให้ความโดดเดี่ยวของเป้หายไป 

 
ฉาก 3 ภายใน/หน้าห้องเรียน/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-3 แสดงฉากที่ 3 
เป้นั่งรอเอินอยู่หน้าห้องธุรการ แต่เอินก็ยังไม่เลิก เป้ลุกขึ้นไปมองหน้าประตูเดินวนไปวน

มาแล้วกลับมานั่งที่เดิมเป้นั่งเท้าคาง และเริ่มหาว แต่เป้ก็ต้องชะงัก หยุดหาว ลุกข้ึนเดินตรงไปหลบ
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หลังก าแพง เป้เหลือบออกไปมองจากหลงัก าแพงเห็นเอินตรงมาทางที่เขาอยู่ เป้จึงดินออกมาจากหลัง
ก าแพงตรงเข้าไปคุยกับเอินสักพัก เป้ถามเอินว่าเอินจะกลับหรือยัง เอินพยักหน้าบอกก าลังจะกลับ
แล้ว เอินถามเป้กลับ เป้บอกก าลังจะกลับเหมือนกัน เอินยิ้มงั้นกลับพร้อมกันนะ เป้พยักหน้าแล้วทั้งคู่
ก็เดินออกจากช้ันเรียนไป 

ฉากนี้บอกถึงความตั้งใจของเป้ที่จะรอเจอเอิน เพื่อท าความรู้จักกับเอินให้มากกว่าน้ี และ
ไม่อยากให้เอินรู้ว่าต้ังใจรอ เมื่อเห็นเอินเลิกเดินออกมาจึงเดินไปแอบก่อนแล้วค่อยเดินออกมาเหมือน
เป็นการบังเอิญเจอกัน 

  
ฉาก 4 ภายนอก/ทางเท้า/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-4 แสดงฉากที่ 4 
ระหว่างทางเดินกลับหอเอินเป้ก็คุยกับเอินเรื่องวิชาที่เรียนกันวันนี้ เป้พูดข้ึนมาว่ามีอยู่

วิชาหนึ่งที่เรียนไม่รู้เรื่อง เอินเลยถามว่าวิชาอะไร เป้บอกเศรษฐศาสตร์ เอินพยักหน้าแล้วพูดว่าเรา
เรียนพรุ่งนี้แหละ เป้ยิ้มๆ เอินทักว่าเป้ยิ้มอะไร เป้ไม่ตอบแล้วเดินไป เอินเดินตามแล้วพยายามถามว่า
เป้ยิ้มอะไร 

ฉากนี้บอกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่สนิทกันมากข้ึน โดยที่เป้มีการหยอกเอินโดยการยิ้ม
แล้วไม่ตอบสิ่งที่เอินถาม แต่พูดเพียงว่าเดี๋ยวก็รู้เองแหละ แล้วเดินต่อให้เอินสงสัย 
 
ฉาก 5 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-5 แสดงฉากที่ 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

เป้เดินเข้ามาที่ห้องอาหารเป้เห็นเอินน่ังทานข้าวอยู่คนเดียว ท่ามกลางคนมากมายที่นั่ง
จับกลุ่มกินข้าวกัน เป้จึงเดินเข้าไปนั่งกับเอิน เป้ถามเอินถึงวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เรียนเมื่อเช้า เอินยิ้มๆ
แต่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมา เป้จึงถามต่อว่าเรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหมล่ะ เอินตอบว่ามันก็ไม่ขนาด
นั้นหรอก ก็แค่..ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขาพูดภาษาไทยหรือเปล่า เป้อึ้งกับสิ่งที่เอินพูดมา เอินถามเป้ว่ามี
เรียนต่อหรือเปล่า เป้บอกไม่มี เอินจึงชวนเป้กลับพร้อมกัน 

ฉากนี้บอกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ค่อยๆ พัฒนาข้ึน คุยเล่นกันมากข้ึน และเป็นการ
ตอกย้ าในความข้ีเล่นของเป้ในการเล่นมุขแป๊ก 
 
ภาพชุดผ่านเวลา 1 (คัทย่อย 1) 
 

 
 

ภาพที่ 5-6 แสดงคัทย่อย 1 
คัทย่อยเป้กับเอินค่อยๆสนิทกันมากข้ึนเรื่อยๆ 
- เป้กับเอินเดินกลับบ้านด้วยกัน 
- เป้กับเอินน่ังกินข้าวกลางวันด้วยกัน 
- เอินกับเป้มาอ่านหนังสือด้วยกัน 
คัทย่อยเล่าถึงความสัมพันธ์ของเป้และเอินที่ค่อยๆ พัฒนาข้ึนจนกลายมาเป็นเพื่อนสนิท

ที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดโดยใช้วิธีการเล่าแบบมอนทาจ (Montage) 
 

ฉาก 6 ภายใน/หน้าห้องพักเป้/เวลาต่อเนื่องกับภาพชุดผ่านเวลา 1 
 

 
 

ภาพที่ 5-7 แสดงฉากที่ 6 
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เป้เดินมาถึงหน้าห้องพัก ก าลังจะเปิดประตูเข้าห้องเอินได้ Line มาหาเป้ เป้หยิบมือถือ
ข้ึนมาดู เอินทักมาว่าพรุ่งนี้ว่างไหม เป้ยิ้ม แล้วทั้งคู่ก็พิมพ์คุยกัน เอินได้ชวนเป้ไปเดินซื้อของเป็นเพื่อน
เธอหน่อย เป้ตอบตกลง เป้เก็บมือถือเข้ากระเป๋าแล้วเปิดประตูเข้าห้องไป 

ฉากนี้บอกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ก าลังด าเนินไปได้ด้วยดี โดยเอินชวนเป้เดินไปซื้อ
ของเป็นเพื่อน เป้ยิ้มดีใจที่เอินชวนไปเที่ยว และเป็นการปูเรือ่งไปสู่เหตุการณ์ที่จะท าให้เป้รู้ว่าเอินแอบ
ชอบรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ 
 
ฉาก 7 ภายนอก/ตลาดนัด/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-8 แสดงฉากที่ 7 
เอินกับเป้มาเดินซื้อต้นไม้ด้วยกัน เป้หยิบต้นไม้ข้ึนมาต้นหนึ่งแล้วถามเอินว่าชอบไหม 

เอินหันมามองสักพกัก่อนทีจ่ะหยิบอกีต้นข้ึนมาแทน แล้วบอกต้นนี้สวยกว่า เป้พยักหน้า เอินวางต้นไม้
ลงแล้วบอกเป้ว่าดูร้านอื่นกันต่อเถอะ เอินเดินไปเป้หันไปมองต้นไม้ที่เอินหยิบข้ึนมา 

ฉากนี้จะเป็นการบอกความชอบของทั้งคู่ที่แตกต่างกันผ่านต้นไม้  โดยเป้ชอบต้น
กระบองเพชรซึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่มาก ส่วนเอินชอบต้นกุหลาบหินที่ต้องการการดูแลเอาใจ
ใส่เป็นอย่างมาก ซึ่งนีเ่ป็นการบอกนิสัยของเป้และเอินได้อีกทางหนึ่ง แต่เป้ก็เลือกที่จะซื้อต้นกุหลาบ
หินที่เอินชอบมากกว่าที่จะซื้อต้นกระบองเพชรที่เขาชอบโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าท าไมถึงตัดสินใจแบบนั้นไป 
 
ฉาก 8 ภายนอก/สวนแก้ว/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-9 แสดงฉากที่ 8 
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เป้กับเอินเดินมาด้วยกันทั้งคู่ก าลังคุยถึงเรื่องที่ตลาด แล้วเอินก็พูดข้ึนว่า เป้เราแอบชอบ
รุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ เขาน่ารักมาเลย เป้ที่เดินตามอยู่ก็ได้ฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปพักหนึ่ง เอินไม่ได้ยินเสียงเป้
ตอบกลับ เอินจึงหันกลับมาเรียกเป้ เป้สะดุ้ง รีบตอบกลับแล้วเอินก็เดินต่อ เป้หุบยิ้มแล้วเดินตามเอิน
ด้วยสีหน้าเศร้า คอตก 

ฉากนี้เอินพูดให้เป้ฟังถึงเรื่องที่เอินแอบรุ่นพี่อยู่เหมือนเป็นการระบายความในใจให้เพื่อน
สนิทได้ฟังโดยที่ไม่ได้คิดอะไร เพื่อนสนิทคนนั้นก็คือ เป้ เมื่อเป้ได้ฟังก็รู้สึกอึ้งท าอะไรไม่ถูกบอกไม่ได้ว่า
ตัวเองเป็นอะไร แต่ก็พยายามกลบเกลื่อนไม่ให้เอินรู้ว่าตนรู้สึกยังไง 
 
ฉาก 9 ภายใน/ห้องนอนเป้/กลางคืน 
 

 
 

ภาพที่ 5-10 แสดงฉากที่ 9 
เป้เปิดประตูห้องเข้ามานั่งลงหน้าโต๊ะเขียนหนังสือ ถอดกระเป๋าสะพายออก เป้เปิด

กระเป๋าสะพายหยิบต้นไม้ออกมามอง แล้วยิ้มก่อนที่จะวางต้นไม้ลงในกระถางบนโต๊ะ แล้วลุกเดินเข้า
ห้องน้ า 

ฉากนี้เป้ยังคงซึมไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่เอินสารภาพว่าแอบรุ่นพี่หนึ่งอยู่ 
เป้หยิบต้นกุหลาบหินที่เอินชอบข้ึนมามองก่อนจะวางลงในกระถางบนโต๊ะ ส าหรับเป้ต้นกุหลาบหิน
เปรียบเสมือนตัวแทนเอิน 

 
คัทย่อย 2 
 

 
 

ภาพที่ 5-11 แสดงคัทย่อย 2 
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- เป้เข้ามาในห้องอาหาร เห็นเอินนั่งอ่านชีทอยู่ เป้หันเดินออกจากห้องอาหารไป 
- เป้นั่งอยู่หน้าห้องธุรการ เห็นเอินเดินมาทางเขา เป้จึงเดินออกจากช้ันเรียนไป 
คัทย่อยบอกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ค่อยๆ เปลี่ยนไป เป้หลบหน้าเอินไม่อยากเจอเอิน

หลังจากที่รู้ว่าเอินมีคนที่ชอบอยู่แล้ว 
 
ฉาก 10 ภายนอก/หน้าเซเว่น/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-12 แสดงฉากที่ 10 
เป้ยืนคุยกับเพื่อนอยู่หน้าเซเว่นเรื่องที่จะไปเที่ยวกันต่อในตอนเย็น เอินเดินลงมาจากตึก

เรียนเห็นเป้ยืนคุยกับเพื่อนอยู่เอินจึงเดินเข้าไปหาเป้ เอินเรียกเป้ เป้หันมาแล้วทั้งคู่ก็ยืนคุยกันสักพัก 
เอินจึงชวนเป้กลับพร้อมกัน แต่เป้ปฏิเสธเพราะต้องไปเที่ยวกับโก้ต่อในตอนเย็น แล้วเป้ก็ขอตัวไปหา
โก้ก่อน เป้เดินออกมา เอินยืนมองเป้เดินไป 

ฉากนีเ้ป้ยืนคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเอินเข้ามาทัก ทั้งคู่คุยกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาน เอิน
ชวนเป้กลับบ้านพร้อมกัน แต่เป้ปฏิเสธแล้วจากมา เอินมองเป้เดวสีหน้าซึมๆแล้วเดินกลับไป ซึ่งเป็น
การตอกย้ าถึงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของเป้และเอิน หลังจากที่เป้รู้ว่าเอินมีคนที่ชอบแล้ว ต่างฝ่าย
ต่างไม่เข้าใจกัน 

 
ฉาก 11 ภายใน/ห้องนอนเป้/กลางคืน 
 

 
 

ภาพที่ 5-13 แสดงฉากที่ 11 
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เป้นั่งท างานอยู่ที่โต๊ะ ก็เปิดเพลงความรู้สึกที่ไม่หายไปของ UpSyndome ฟัง เป้หันไป
มองต้นไม้ที่ตั้งอยู่ แล้วหยิบน้ าเทใส่มือพรมให้กับต้นไม้ เป้ยิ้มและเริ่มท างานต่อ เป้ขยับหัวไปตาม
จังหวะเพลง 

ฉากนี้บอกถึงเป้ที่ยังคิดไม่ตกเรื่องของเอินและเรื่องความรู้สึกของตัวเอง ซึ่งอารมณ์ของ
เป้จะสื่อผ่านเพลงที่ฟังขณะท างาน เป้หันไปมองต้นกุหลาบหินที่เอินชอบ แล้วเอาน้ ามาฉีด เปรียบ
เหมือนกับเป้มองเอินอยู่ ได้ดูแลเอิน เป็นห่วง ถึงแม้เอินจะมีคนที่ชอบแล้วก็ตาม 
 
ฉาก 12 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-14 แสดงฉากที่ 12 
เป้นั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียว เป้มองซ้าย มองขวาหาเอิน เป้เห็นเอินเดินเข้ามา โก้เดินมานั่ง

ข้างๆเป้ โก้ถามเป้ว่าเห้ยน่ังท าอะไรวะ เป้ตอบไม่ได้ท าอะไรก็รอเมิงนั้นแหละ โก้ยังคงพูดต่อว่าแหม่ๆ 
อย่านึกว่ากุไม่เห็นนามึงแอบมองใครอยู่ เป้จึงหันมาหาโก้ แล้วพูดกับโก้ว่ามองเมิงอะไรกูไม่ได้มอง 
มึงอะมั่วแล้ว เป้หันกลับมามองแต่ไม่เหน็เอนิแล้ว เป้หันกลับไปหาโก้อีกทีเพื่อจะว่าโก้ที่ท าให้ตนคลาด
สายตาจากเอิน แต่เป้ก็ต้องตะลึง เมื่อคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเป็นสาวสวยคนหนึ่ง โก้ที่นั่งอยู่ข้างนิวก็เอน
ตัวลงมาแซวเป้ โก้แนะน านิวให้เป้รู้จัก เป้ยังคงตะลึงอยู่ได้แต่พยักหน้ารับ แต่ไม่ได้พูดอะไรกลับไป 

ฉากนีโ้ก้พานิวมาแนะน าให้เป้รู้จัก เมื่อเป้เห็นเป้อึ้ง ท าไรไม่ถูกได้แต่พยักหน้า เป้ชอบนิว
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น ท าให้เป้ลืมเรื่องราวที่เกิดข้ึนก่อนหน้านี้ระหว่างเขากับเอินและเรือ่งคิดไม่ตกต่างๆ
ไปจนหมด 
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ฉาก 13 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-15 แสดงฉากที่ 13 
เป้ออกมาเที่ยวกับไมค์และเอ็มเพื่อนเก่าที่โรงเรียนและได้ขอค าปรึกษาเรื่องที่เขาจะจีบ

นิว เพื่อนแต่ละคนก็ให้ค าปรึกษาที่แตกต่างกันออกไป ว่าจะต้องท าอย่างไร 
จากฉากที่แล้วที่เป้ชอบนิวตั้งแต่ครั้งที่แรกเจอ เป้เลยรีบนัดเพื่อนที่โรงเรียนมาเพื่อขอ

ค าปรึกษาถึงวิธีจีบนิว โดยเพื่อนที่โรงเรียนต่างใหค้ าปรกึษาแตกต่างกันออกไป แตก่่อนที่เพื่อนๆ จะให้
ค าปรึกษาน้ันมีการหยอกล้อเปด้้วยความสนุกสนาน ซึ่งฉากนี้ถือว่าเป็นฉากตลกท าให้เรือ่งดูมสีีสนัมาก
ข้ึน ผ่านตัวละครเพื่อนที่โรงเรียนทั้ง 2 คน 
 
คัทย่อย 3 
 

 
 

ภาพที่ 5-16 แสดงคัทย่อย 3 
- เป้เดินมาเรียนพร้อมนิว 
- เป้นั่งรอนิวและกลับพร้อมนิว 
คัทย่อยเล่าถึงความสัมพันธ์ของเป้และนิวที่ค่อยๆ พัฒนาโดยใช้วิธีการเล่าแบบมอนทาจ 

(Montage) 
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ฉาก 14 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน (เวลาต่อเนื่องจากฉาก 13) 
 

 
 

ภาพที่ 5-17 แสดงฉากที่ 14 
ไมค์ให้ค าปรึกษากับเป้ถึงวิธีจีบนิว 
ฉากนี้เป็นฉากที่ไมค์เพื่อนที่โรงเรียนของเป้ให้ค าแนะน าถึงวิธีการจีบนิว 

 
คัทย่อย 4 
 

 
 

ภาพที่ 5-18 แสดงคัทย่อย 4 
- เป้นั่งมองแล้วยิ้มให้นิว 
- เป้ยื่นตุ๊กตาหมีให้นิว 
- เป้กับนิวนั่งเขินกัน 
คัทย่อยเล่าถึงความสัมพันธ์ของเป้และนิวที่ค่อยๆ พัฒนาข้ึนมาก โดยที่ทั้งคู่ไปไหนมา

ไหนด้วยกัน ให้ของขวัญกันในวันส าคัญโดยใช้วิธีการเล่าแบบมอนทาจ (Montage) 
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ฉาก 15 ภายนอก/เอเชียทีค/กลางวัน (เวลาต่อเนื่องกับคัทย่อย 4) 
 

 
 

ภาพที่ 5-19 แสดงฉากที่ 15 
เป้กับนิวมาเที่ยวกันแล้วเดินมาหยุดหยุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ า เป้ชวนนิวคุยสักพักเป้ก็

เงียบไป ก่อนที่จะพูดอีกรอบโดยคร่าวนี้เป้พูดอ้ าๆ อึ้งๆ ติดขัด นิวรู้สึกแปลกใจเลยหันมาถามเป้ว่ามี
อะไรหรือเปล่า เป้จึงค่อยๆ เริ่มพูดเข้าเรื่องช้าๆ เป้หายใจเข้าลึกๆแล้วหยิบมือนิวมาข้ึนมากุมแล้วขอ
นิวเป็นแฟน นิวยิ้ม เขิน หลบสายตา 

หลังที่เป้กับนิวสนิทสนมกันแลว้เปช้วนนิวออกมาเที่ยวจนเป็นทีม่าของฉากนี้ทีเ่ปร้วบรวม
ความกล้าขอนิวเป็นแฟน 
 
ฉาก 16 ภายใน/ร้านอาหาร/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-20 แสดงฉากที่ 16 
เป้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนไปขอนิวเป็นแฟนให้ไมค์และเอ็มฟัง ไมค์และเอ็มตั้งใจฟังและ

ถามเป้กลับว่าแล้วผลเป็นยังไง เป้ท าสีหน้าเคร่งเครียด เป้ก าลังจะพูดนิวเดินเข้ามาเรียกเป้ ไมค์
และเอ็มจึงหันไปมอง เป้แนะน านิวให้ไมค์และเอ็มรู้จัก เป้ขอตัวพานิวไปเที่ยวก่อน เป้ลุกเดินออกไป
พร้อมนิว ไมค์และเอ็มมองตามเป้ที่เดินไปกับนิว 

ฉากนี้เป้มาเล่าถึงเหตุการณ์ตอนขอนิวเป็นแฟนให้เพื่อนที่โรงเรียนทั้ง 2 คนฟัง เพื่อนทั้ง 
2 คนลุ้นว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร และท าให้ผู้ชมได้ลุ้นตามไปด้วย แล้วนิวก็เดินเข้ามาทักเป้ เป้
แนะน านวิให้รู้จักเพื่อนทั้ง 2 คน เป็นการบอกผลคือ เป้กับนิวเป็นแฟนกัน 
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ฉาก 17 ภายใน/ห้องอาหาร/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-21 แสดงฉากที่ 17 
เอินน่ังเล่นมือถืออยู่ เป้เดินเข้ามาหาเอินแล้วพูดว่านั่งอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอ เอินเงย

หน้าข้ึนมาเห็นเป้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอ เอินข า เป้นั่งลง เป้เริ่มพูดก่อนเป็นไงบ้างเอิน เป้ยิ้ม เอินเห็นเป้
เอินยิ้ม แล้วถามเป้กลับ ทั้งคู่คุยน่ังคุยกันนานเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน แต่การสนทนาก็ต้อง
สะดุดเมื่อนิวเดินเข้ามาทักเป้ เป้แนะน านิวให้เอินรู้จัก เป้บอกลาเอิน เป้ลุกเดินไปกับนิว ทั้งคู่เดินจู ง
มือกันไป เอินมองทั้งคู่เดินไป 

ฉากนี้เป้กลับมาหาเอินหลงัจากที่หลบหน้ามาตลอดต้ังแต่รู้ว่าเอินมีคนที่ชอบอยู่แล้ว เป้มี
หยอดมุขเสี่ยวๆ ใส่เอิน นิวเดินเข้ามาเป้แนะน านิวให้เอินรู้จกั เป้กับนิวเดินจับมือกันไป โดยที่เป้ไม่รู้ว่า
การพานิวมาแนะน าให้เอินรู้จัก และการที่เดินจับมือกันไปจะท าให้เอินเศร้าใจ 

 
ฉาก 18 ภายใน/ห้องนอนเป้/กลางคืน 
 

 
 

ภาพที่ 5-22 แสดงฉากที่ 18 
เป้โทรศัพท์คุยกับนิวแล้วเปิดประตูเข้ามาในห้องนอน เป้หัวเราะ วางกระเป๋าสะพายไว้

ข้างโต๊ะแล้วมานั่งที่เตียง ขณะที่ก าลังคุยอยู่เป้ก็มีการหยอกมุขหวานๆใส่นิวเป็นระยะจนนิวรู้สึกเลี่ยน
เลยขอตัวไปอาบน้ าก่อน เป้วางโทรศัพท์ถอนหายใจ เป้หันไปมองต้นไม้ที่วางอยู่ทีโ่ต๊ะแลว้ก็ยิ้ม แล้วลุก
เดินออกจากโต๊ะ 

ฉากนี้บอกถึงลักษณะนิสัยของเป้ในอีกมุมหนึ่งคือ มุมที่เป้มีความรักกุ๊กกิ๊กด้วยการปล่อย
มุขเสี่ยวเป็นชุดจนท าให้นิวเลี่ยนจนต้องเลิกคุย แต่เป้ก็ยังไม่ลืมที่จะมองดูต้นกุหลาบที่เอินชอบ 
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ถึงแม้ว่าเป้จะทุกข์หรือสุขเป้ก็ยังคงมองและดูต้นไม้เป็นอย่างดี เหมือนอยากจะแบ่งปันความรู้สึก
เหล่าน้ันไปให้เอิน 

 
ฉาก 19 ภายใน/หน้าห้องธุรการ/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-23 แสดงฉากที่ 19 
เป้เดินข้ึนมาที่ช้ันเรียนพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อขอตัวไปเข้าห้องน้ าเป้จึงเดินต่อ เป้

เห็นเอินเดินตรงมาทางเขา เป้จึงเดินเข้าไปหาเอิน แต่เอินเดินสวนเขาไปโดยที่ไม่ได้ทักเป้จึงเดินกลับ
เข้าไปทักเอิน เอินหันมามองเป้ดด้วยสีหน้านิ่งทั้งคู่ยืนคุยกันสักพักหนึ่ง นิวเรียกเป้ เป้หันไปหานิวคุย
กับนิว เป้หันกลับมาหาเอิน เห็นเอินก าลังเดินออกจากช้ันเรียนไปเป้มองเอินเดินออกไป 

ความสัมพันธ์ของเป้และเอินก าลังเปลี่ยนไป โดยเอินมีท่าทีเมินเฉยใส่เป้ เป้รู้สึกแปลกใจ 
สงสัยว่าท าไมเอินถึงไม่เหมือนเดิมมีท่าทีที่เปลี่ยนไป แต่เมื่อเป้เจอนิวเป้ก็เลิกคิดเรื่องท่าทีที่เอิน
เปลี่ยนไปกลับยิ้มแย้มตามปกติซึ่งเห็นได้ชัดในฉากนี้ 

 
ฉาก 20 ภายใน/ห้องนอนเป้/กลางคืน 
 

 
 

ภาพที่ 5-24 แสดงฉากที่ 20 
เป้เปิดประตูห้องนอนเข้ามา วางกระเป๋าสะพายลงข้างๆโต๊ะแล้วจึงถอดเนคไทด์เอาประ

เป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ และเศษเงิน วางไว้บนโต๊ะแล้วเดินมาเอนตัวลงนอนบนเตียง เป้ถอนหายใจ 
สักพักโทรศัพท์มือถือเป้ก็ดัง เป้ลุกข้ึนไปหยิบโทรศัพท์มือถือมาดู เห็นว่านิวโทรมา เป้ยิ้มและรับ
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โทรศัพท์คุยกับนิวและยังคงหยอดมุขเน่าๆเช่นเคย เมื่อคุยเสร็จเป้วางโทรศัพทม์ือถือลงที่โต๊ะ สีหน้าเป้
จากที่เคยย้ิมก็กลับมานิ่ง เป้หันไปมองต้นไม้ 

ฉากนี้เป็นการตอกย้ าถึงลักษณะนิสยัของเป้ในอีกมมุหนึ่งคือ มุมที่เป้มีความรักกุ๊กกิ๊กด้วย
การปล่อยมุขเสี่ยวเป็นชุดจนท าให้นิวหายโกรธเรื่องที่ลืมโทรหา และเป็นการตอกย้ าถึงความส าคัญ
ของต้นกุหลาบหินที่เป้จะมองตลอดไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขคราวนี้ก็เช่นกันที่เป้ทุกข์ ไม่เข้าใจว่าท าไมเอิน
ถึงเปลี่ยนไป ไม่เหมือนแต่ก่อน 
 
ภาพชุดผ่านเวลา 2 (คัทย่อย 5) 
 

 
 

ภาพที่ 5-25 แสดงคัทย่อย 5 
ภาพเป้เวลาเจอเอินสลับกับคัทย่อยชีวิตประจ าของเป้เวลาอยู่กับนิว 
- เป้นั่งโต๊ะเดียวกับเอิน เอินลุกเดินจากไป 
- เป้นั่งคุยกับนิวสีหน้ายิ้มแย้ม 
- เอินน่ังอ่านหนังสืออยู่คนเดียว 
คัทย่อยเล่าถึงความสัมพันธ์ของเป้กับเอินที่ค่อยๆ แย่ลงทุกทีซึ่งต่างจากความสัมพันธ์

ระหว่างเป้กับนิวที่ก าลังดีข้ึนเรื่อยๆ โดยใช้วิธีการเล่าแบบมอนทาจ (Montage) 
 

ฉาก 21 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/เวลาต่อเนื่องกับภาพชุดผ่านเวลา 2 
 

 
 

ภาพที่ 5-26 แสดงฉากที่ 21 
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เป้มาส่งนิวที่ป้ายรถเมล์ นิวบอกให้เป้รีบกลับไปช่วยเพื่อนท างานมาส่งแค่นี้ก็พอแล้ว เป้
ตอบรับ เป้บอกให้นิวกลับดีๆระวังตัวด้วย ถึงแล้วอย่าลืมโทรหาเรา นิวบอกเป้ก็เหมือนกันนะ นิวเดิน
จากไป สีหน้าเป้จากที่ยิ้มก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีหน้านิ่ง เป้เดินกลับเข้ามหาวิทยาลัย 

ฉากนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ของเป้กับนิวที่ทั้งคู่มีความห่วงใยกัน นิวไม่โกรธหรือน้อยใจ
เป้ที่ไม่ได้ไปส่ง แต่กลับให้เป้รีบกลับไปช่วยเพื่อนท างานเพราะกลัวจะโดนเพื่อนว่า เป้ไม่ได้ ไปส่งก็ยัง
เป็นห่วงนิว แต่เป้ก็ยังคงคิดถึงเรื่องที่เอินแปลกไปอยู่ตลอด จะเห็นได้ชัดเมื่อนิวเดินจากไปสีหน้าเป้
เปลี่ยนไป 

 
ฉาก 22 ภายใน/โถงหน้าห้องเรียน/กลางคืน 
 

 
 

ภาพที่ 5-27 แสดงฉากที่ 22 
เป้เดินกลับเข้ามาในช้ันเรียน เดินตรงเข้าไปยังกลุ่มเพื่อนที่ก าลังคุยงานกันอยู่ เป้เดินเข้า

มานั่งรวมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยเพื่อนท างาน แต่ยังไม่ทันได้ช่วยเป้เงยหน้าข้ึนไปมองเห็นเอินน่ังคุยงาน
อยู่ โก้สะกิดเป้ โก้ว่าเป้ว่ามาช้าแล้วยังไม่ช่วยอีก เป้ขอโทษโก้ เป้ยังคงเงยหน้าข้ึนไปมองเอินเป็นระยะ 

ฉากนี้เป้กลับมาช่วยเพื่อนท างาน แต่กลับไม่ได้ช่วยเพราะ มัวแต่นั่งมองเอินและคิดถึง
สาเหตุที่ท าให้เอินเปลี่ยนไป จนท าให้โดนเพื่อนว่าซึ่งฉากนี้ก็แฝงไปด้วยความตลกจากการแสดงของ
นักแสดง 

  
ฉาก 23 ภายนอก/หน้าเซเว่น/กลางคืน 
 

 
 

ภาพที่ 5-28 แสดงฉากที่ 23 
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เป้เดินมาถึงหน้าเซเว่น เป้เห็นเอินเดินออกมาจากร้านพอดี เป้หยุดหันไปมองเอิน เอิน
หันมามองเป้ เป้บอกเอินว่าขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิ เอินมองหน้าเป้ สีหน้าท่าทางเอินยังคงนิ่ง 

ฉากนี้เป้เจอเอินและขอคุยกับเอินตรงๆ ถึงเรื่องที่เอินมีท่าทีแปลกไป แต่เอินยังคงเมิน
เฉยใส่เป้เหมือนเดิม 

 
ฉาก 24 ภายนอก/บันไดหน้าตึกCat/กลางคืน 
 

 
 

ภาพที่ 5-29 แสดงฉากที่ 24 
เป้กับเอินน่ังอยู่ที่บันได ทั้งคู่นั่งเงียบไม่พูดอะไรกัน บรรยากาศรอบๆ เต็มไปด้วยความ

เงียบมีเพียงพวกเขา 2 คนที่ยังคงนั่งอยู่หน้าตึก เป้หันไปมองเอิน เอินยังคงนิ่ง เป้หันกลับมา เป้
พยายามจะชวนเอินคุยแต่เอินน่ิงไม่พูดอะไรด้วย เป้เลยเล่าบทหนังที่ตัวเองเขียนข้ึนมาเรือ่งหนึ่งใหเ้อนิ
ฟังซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องราวในชีวิตเป้ทีเ่กิดข้ึนต้ังแต่เริ่มเข้ามหาวิทยาลยัจนถึงปัจจุบนัระหว่างที่เราเป้ก็
หันไปมองปฏิกริยาเอินเป็นระยะ และเป้ก็ได้บอกกับเอินว่าตนชอบเอินชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้ว
แหละโดยบอกผ่านการเล่าเรื่อง แต่เอินยังคงนิ่งเป้เลยขอตัวกลับก่อน ขณะที่เป้ก าลังเดินกลับ เอินก็
พูดข้ึนมาว่าจะไม่ฟังเรื่องเล่าของเราบ้างหรอ 

ฉากนี้เป็นฉากจบของเรื่องทั้งหมดเป้บอกถึงเรื่องราว ความรู้สึกของเขาทั้งหมดตั้งแต่เริ่ม
เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยจนมาถึงความรู้สึกปัจจุบันที่เขาได้รู้ใจตัวเองในขณะที่ก าลังจะเสียมันไปคือ 
คนที่เขาชอบคือเอิน แต่เป้ก็ไม่รู้ว่าบอกให้เอินรับรู้ตอนนี้มันจะสายไปไหม โดยบอกเล่าผ่านบท
ภาพยนตร์ซึ่งเขียนข้ึนจากชีวิตเขาเองจริงๆ และในตอนที่เป้ก าลังจะไป เอินก็บอกเป้ว่า เป้จะไม่ฟัง
เรื่องเล่าของเราบ้างหรอ เป็นการบอกว่าเอินก็ก าลังจะเผยความรู้สึกของเธอให้เป้ได้รู้ 
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บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นว่าด้วยเรื่องการแอบรัก เรื่อง If I Told Her มีวัตถุประสงค์
เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาการเข้าไปท าความรู้จักเพศตรงข้ามของเด็กที่เรียนโรงเรียนชายมาก่อน และ
รูปแบบความสัมพันธ์ของวัยรุ่นผู้ชายและวัยรุ่นผู้หญิง โดยผู้จัดท า ได้ท าการเก็บข้อมูลจาก
แนวความคิด บทความ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาโครงเรื่อง จนได้มาเป็นบท
ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์พร้อมส าหรับการถ่ายท า ซึ่งการถ่ายท าภาพยนตร์สั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ข้ันตอน
คือ ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ข้ันตอนการผลิต (Production) และข้ันตอนหลังการ
ผลิต (Post-Production) 
 
สรุปผลการศึกษา 

การสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ ค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละข้ัน ดังนี้ 

1.  ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
ข้ันตอนน้ีถือได้ว่าเป็นข้ันตอนที่ส าคัญ และยากที่สุด เพราะข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนที่ใช้

กระบวนการทางความคิดเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่หาแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ เขียนบท
ภาพยนตร์ พัฒนาบทภาพยนตร์ คัดสรรประเด็นที่ส าคัญ และแนวความคิดที่น่าสนใจน ามาใช้ จน
น าไปสู่การค้นคว้าหาข้อมูลอ้างอิง หานักแสดง หาสถานที่ถ่ายท า เพื่อสร้างภาพยนตร์ให้ออกมา
สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดในข้ันตอนต่อๆ ไปให้เกิดน้อยที่สุด ซึ่งหากในข้ันตอนนี้
เกิดข้อผิดพลาดจะส่งผลถึงข้ันตอนต่อๆ ไปอย่างชัดเจน ข้ันตอนน้ีจึงเป็นข้ันตอนที่ใช้เวลามากที่สุด 

2.  ข้ันตอนการผลิต (Production) 
ในข้ันตอนการผลิตก็ถือว่ามีความส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง เพราะในข้ันตอนนี้จะเป็น

การท างานร่วมกันกับคนอื่น คือ ทีมงาน นักแสดง ไปจนถึงการติดต่อประสานงานต่างๆ ซึ่งข้ันตอนนี้
จะราบรื่น ไร้ซึ่งปัญหาน้ันต้องเริ่มจากข้ันตอนก่อนการผลิตจะต้องมีความพร้อมมากที่สุด เพื่อให้การ
ถ่ายท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ถึงจะเตรียมพร้อมมาดีขนาดไหน ปัญหาก็มักจะมีให้แก้เฉพาะหน้า
เสมอ เช่น นักแสดงมาไม่ตรงเวลา ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ เป็นต้น 

3.  ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
ข้ันตอนน้ีถือเป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการตัดต่อสิ่ง

ที่ถ่ายท ามาทั้งหมดให้สามารถเล่าเป็นเรื่องราว โดยการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ และเทคนิค
พิเศษอื่นๆ เช่น การปรับสี การปรับแสง เป็นต้น โดยในข้ันตอนน้ีต้องใช้สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ใน
การล าดับภาพ ความละเอียดอ่อน และต้องใช้เวลาอยู่กับการตัดต่อมากพอสมควร เพื่อให้ภาพยนตร์
ออกมาได้สมบูรณ์มากที่สุด 
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ข้อจ ากัดและปัญหา 
ข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
1.  ปัญหาตารางเวลาของนักแสดงกับทีมงานไม่ตรงกัน 

ปัญหาเรื่องตารางเวลาของนักแสดงกับทีมงานไม่ตรงกันเป็นปัญหาหลักในการจัด
ตารางการถ่ายท าเป็นอย่างมาก เพราะ นักแสดงน าหญิงเป็นนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3 มีตารางเรียน
ค่อนข้างแน่น และงานเยอะพอสมควร และนักแสดงน าชายซึ่งเรียนอยู่ ช้ันปีที่ 4 เอกอนิเมช่ัน ที่มี
ตารางเรียนที่น้อยกว่า แต่ด้วยจุลนิพนธ์ (Thesis) ที่มีความยาก ต้องใช้เวลาในการท ามาก และต้องท า
อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ตารางเวลาของนักแสดงหลักชนกันเอง ผู้จัดท า และทีมงานจึงต้องยึดเวลา
ของนักแสดงเป็นหลัก ซึ่งสามารถได้วันที่ทั้งคู่ว่างตรงกันเพียง 2 วันในแต่ละสัปดาห์ และอาจจะเกิด
เหตุสุดวิสัยข้ึนอีก อธิเช่น อาจารย์นัดส่งงาน อาจารย์นัดสอนเพิ่มเติม เป็นต้น ท าให้ในบางอาทิตย์อาจ
ถ่ายได้เพียงวันเดียว หรืออาจไม่ได้ถ่ายเลย จึงไม่สามารถลงวันถ่ายท าที่แน่นอนได้ ระยะเวลาในการ
ถ่ายท าจึงยาวนานมากข้ึนตามไปด้วย 

2.  ปัญหาของอุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอ 
อุปกรณ์การถ่ายท าที่คณะมีให้ยืมใช้นั้นมีจ านวนจ ากัด และอุปกรณ์ที่มีอยู่ก็ช ารุด 

เสียหาย ส่งผลให้ในการออกกองบางครั้งขาดอุปกรณ์ เช่น ไมค์บูม อุปกรณ์บันทึกเสียง  ไฟแอลอีดี 
เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการหาอุปกรณ์อื่นมาใช้ทดแทน หรือยืมอุปกรณ์ของ
เพื่อนมาใช้ ถ้าหากอุปกรณ์ที่จะยืมว่างไม่ตรงกับวันที่จะถ่าย จึงอาจท าให้ต้องเลื่อนวันหรือเสียเวลาใน
การตามหาอุปกรณ์มาใช้อีกด้วย 

3.  ปัญหาการจัดการเวลาขณะออกกอง 
ขณะที่ออกกองมักจะพบกับปัญหาที่คาดไม่ถึง เช่น ทีมงานมาสาย นักแสดงมาสาย 

และไม่สามารถควบคุมบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสถานที่ถ่ายท าได้  เป็นต้น อีกทั้งผู้จัดท ายังมีความคิด
ประมวลช้า และมีความประณีตในการถ่ายท ามากเกินไป จนท าให้ลืมเรื่องตารางเวลาการถ่ายท าที่
ก าหนดไว้ จึงท าให้ไม่สามารถถ่ายท าได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และถ่ายท าเสร็จไม่ทันก่อนที่แสงพระ
อาทิตย์จะหมด ท าให้ต้องยกฉากที่เหลือที่ถ่ายไม่ทันเลื่อนไปไว้ส าหรับออกกองครั้งต่อไป เป็นอย่างนี้
อยู่บ่อย จนท าให้ระยะเวลาในการถ่ายท านั้นยาวนานมากข้ึนตามไปด้วย 

4.  ปัญหาทางเสียง 
เนื่องจากขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการถ่ายท าที่ส าคัญ คือ ไมค์บูม และอุปกรณ์

บันทึกเสียง ที่จะสามารถอัดเสียงที่ดี มีคุณภาพ และแยกเสียงรบกวนต่างๆ ได้ดี จึงท าให้ต้องหา
อุปกรณ์อื่นมาทดแทน ซึ่งก็คือ ไมค์ช็อตกันที่มีระยะการอัดที่กว้าง จึงไม่สามารถควบคุมระยะการอัด
ได้ และไม่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ ท าให้เสียงที่อัดมานั้นมีเสียงรบกวนมาก ได้ยินเสียงสนทนาไม่
ชัดเจน เป็นปัญหาในข้ันตอนหลังการผลิตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ภาพยนตร์ไม่ใช่งานที่สามารถท าได้เพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือของคน
หลายๆ คนช่วยเหลือกัน ไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่ง ทุกหน้าที่ทุกต าแหน่งมีความส าคัญเท่าๆ กัน 
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2.  การเตรียมงานก่อนการถ่ายท ามีความส าคัญมาก เพราะจะส่งผลถึงข้ันตอนต่อๆ ไป
ในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายท า หรือข้ันตอนหลังการถ่ายท า ถึงแม้ข้ันตอนก่อนการถ่ายท าจะ
เป็นข้ันตอนที่ต้องใช้ความคิดเป็นอย่างมาก อาจจะดูน่าเบื่อ แต่ข้ันตอนนี้จะเป็นข้ันตอนที่ขาดไม่ได้ 
และควรให้เวลากับข้ันตอนน้ีมากที่สุด 

3.  ทางคณะควรจะมีการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้อุปกรณ์มีเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ของนักศึกษา เพราะอุปกรณ์ในการถ่ายท านั้นแน่นอนว่ามีถึง 2 เอกวิชาที่จ าเป็นต้องใช้ คือ 
เอกภาพยนตร์ และ เอกวิทยุและโทรทัศน์ 
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