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เรื่อง : การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเน้ือหาเก่ียวกับผลกระทบของการละเมิดกฎที่ส่งผลต่อตนเอง
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บทท่ี 1 

 บทนํา 
 
ที่มาและความสําคญัของปญัหา 

ในปัจจุบันคนในสังคมเริ่มให้ความสําคัญกับกฎระเบียบของสังคมน้อยลง ทั้งที่กฎต่างๆ 
ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่ละคนต่างหาข้ออ้างที่จะ
ละเมิดกฎเพ่ืออ้างความชอบธรรมให้ตัวเอง หรือละเลยกฎเพ่ือประโยชน์และความสะดวกสบาย
ส่วนตัวโดยเห็นว่าเป็นแค่เร่ืองเล็กๆน้อยๆคนอ่ืนก็ทํากันจนเป็นเรื่องธรรมดา 

ผู้จัดทําต้องการนําเสนอตัวอย่างหน่ึงของการละเมิดกฎระเบียบของสังคมเล็กๆที่ใกล้ตัว
มากท่ีสุดและถูกละเลยได้ง่ายที่สุด ผลกระทบกับผู้อ่ืนในสังคมน้ัน และบทลงโทษที่เกิดกับผู้ที่ละเมิด
กฎเองในภายหลัง  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือนําเสนอให้เห็นถึงผลของการละเลยกฎระเบียบ ทั้งผลกระทบที่เกิดกับผู้อ่ืนและ
บทลงโทษของผู้ที่ละเมิดกฎ ให้ผู้ชมตระหนักถึงความสําคัญของกฎระเบียบ ถึงแม้จะเป็นเพียงเร่ือง
เล็กๆ แต่กฎทุกข้อถูกออกแบบมาเพ่ือให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   

2. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร์แนวตลกที่มีเน้ือหาเก่ียวกับกฎระเบียบและ
สามัญสํานึกของมนุษย์ 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนพินธ ์
เป็นจุลนิพนธ์แนวผลิตงานสร้างสรรค์ โดยศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเก่ียวกับความสําคัญและ

ความจําเป็นของกฎ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความต้องการละเมิดกฎของมนุษย์ และทําการศึกษา 
วิเคราะห์ ภาพยนตร์ตลกที่ใช้สถานการณ์สร้างอารมณ์ขัน (Situation Comedy) เพื่อนํามาเป็น
ตัวอย่างให้ผู้จัดทํา ทั้งในเร่ืองของบท และจังหวะของการตัดต่อ 
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ขั้นตอนและแผนการดําเนนิการ 
1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3. ขั้นพัฒนาบท (Development) 
    3.1 คิดแก่นเรื่อง (Theme) 
    3.2 เขียนบทภาพยนตร์เร่ือง Neighbors 
4. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production)  
    4.1 หาสถานที่ถ่ายทํา อุปกรณ์ ทมีงานและนักแสดง 
    4.2 ทําตารางการถ่ายทํา (Breakdown) 
5. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
    5.1 ถ่ายทําภาพยนตร์ 
6. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 

6.1 ตัดต่อภาพยนตร์  
6.2 ใส่เสียงประกอบ ดนตรีประกอบและเทคนิคพิเศษ 

7. สรุปผลและจัดทํารูปเล่ม 
 

แผนการดําเนนิงาน 
ตาราง1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์           
รวบรวมและศึกษาข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

          

ขั้นตอนการพัฒนาบท           
ขั้นตอนก่อนการผลิต           
ขั้นตอนการผลิต           
ขั้นตอนหลังการผลิต           
สรุปผลและจัดทํารูปเล่ม           
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ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
สามารถเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการทําภาพยนตร์ในทุกขั้นตอนต้ังแต่ก่อน

การเขียนบทไปจนถึงขั้นตัดต่อ การทําตัวอย่างภาพยนตร์และโปสเตอร์ภาพยนตร์เพ่ือการโฆษนาใน
งานฉายภาพยนตร์ และความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภาพยนตร์ได้ 
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

จากการศึกษาท่ีมาและความสําคัญของปัญหาของการต่อต้านกฏ ช้ีให้เห็นว่ามนุษย์แต่
ละคนมีความต้องการของตนเองและให้ความสําคัญต่อความต้องการของตัวเองมากกว่าส่วนรวม 
มนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะละเลย ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฏ ผู้จัดทําได้ทําการศึกษา ค้นคว้าและ
รวบรวมแนวคิดทฤษฏีที่มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Neighbors ดังต่อไปนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎี 
1. ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 

มาสโลว์เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้ม
ของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายที่จะทําให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และ
ได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของ
ทฤษฎีบุคลิกภาพของ มาสโลว์ โดยเขาเช่ือว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) 
และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ในทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ
ของ มาสโลว์ เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่ง
หน่ึงแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอมาสโลว์ กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์น้ันติดตัวมาแต่
กําเนิดและความปรารถนา เหล่าน้ีจะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนา ต้ังแต่ขั้นแรกไปสู่ความ
ปรารถนา ขั้นสูงขึ้นไปเป็นลําดับ ซึ่งมี5ลําดับคือ ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological 
needs), ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs), ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
(Belongingness and love needs), ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs), 
ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) ซึ่งในภาพยนตร์สั้นเรื่อง 
Neighbors ได้นําทฤษฎีมาใช้ดังน้ี 

1.1 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 
เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการ

ไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นน้ีเรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง มาสโลว์กล่าวว่า
ความต้องการความปลอดภัยน้ีจะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เน่ืองจากทารกและเด็กเล็กๆ 
ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพออาศัยผู้อ่ืน 
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1.2 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love 
needs) 

ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้นที่ 3 ความ
ต้องการน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการ
ตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับ
บุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่
มีเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อจํานวนเพ่ือนๆ ญาติพ่ีน้อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป 
รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่ถูกใช้เป็นเพ่ือนในยามเหงา และนักเรียนที่เข้าโรงเรียนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความ
ต้องการเป็นเจ้าของอย่างย่ิง และจะแสวงหาอย่างมากท่ีจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 

 
2. ทฤษฎีการควบคุมตนเองของ วอลเตอร์ ซี1 

สําหรับการควบคุมตนเองตามทฤษฎีของ วอลเตอร์ ซี เร็คเลสซ์ (Walter C. 
Reckless) เช่ือว่า คนเรามีพลังที่ผลักดันจากภายในให้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัย
ต่างๆ ภายนอก เช่น ความยากจนหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์และ
ปัญหาต่างๆ ดังน้ัน เร็คเลสซ์ จึงเสนอทฤษฎีในการควบคุมตนเองไว้ดังน้ี 

2.1 การควบคุมจากภายใน ได้แก่ ความสํานึกท่ีสามารถยับย้ังควบคุมตนเองได้ ความ
สํานึกที่ดีงาม ความเคารพตนเอง มโนธรรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี ความอดกลั้นต่อความคับข้องใจ 
ความสามารถในการต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายตํ่า ความสํานึกรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย การหา
ความพึงพอใจอย่างอ่ืนชดเชย การให้เหตุผลในการถ่ายโยงความเครียด เป็นต้น 

2.2 การควบคุมจากภายนอก ได้แก่ ความยึดมั่นในจารีตประเพณี ความคาดหวังของ
สังคม ภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามปทัสถานของสถาบัน ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 
โอกาสท่ีจะได้รับการยอมรับ และความสํานึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่ หรือใช้หลักการและ 

 1 ดวงจันทร์. ทฤษฎีการควบคุมตนเองของ วอลเตอร์ ซี[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/106973. 

เบอร์เกอร์ (Arthur Asa Berger)ได้แบ่งลักษณะของเทคนิคทางภาพยนตร์ในการสื่อ
ความหมายออกเป็น 6ประเภทได้แก่ ขนาดของภาพ (Camera Shot), มุมกล้อง (Camera Angle), 
การเคลื่อนกล้อง (Camera Movement), การตัดต่อ (Editing), สี (Color), และแสง (Lighting) 
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แนวคิดการควบคุมตนเองตามหลักพุทธศาสนา อันได้แก่ หิริ และ โอตตัปปะ หิริ คือ ความละอายต่อ
การกระทําผิดที่เกิดขึ้นภายในใจของคน ส่วน โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลแห่งการกระทําผิด
ช่ัวร้าย ต่อการรู้เห็นของผู้อ่ืน 
 

3. เทคนิคทางภาพยนตร์กับการสื่อความหมาย 
เน่ืองจากภาพยนตร์มิได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นผลผลิตที่เกิดข้ึนจาก

ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ประกอบกับเทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้องภาพยนตร์ 
ฟิล์มถ่ายภาพยนตร์ หรืออุปกรณ์ไฟ ฯลฯ จึงทําให้สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีเทคนิคหรือองค์ประกอบ
เฉพาะตัวในการเล่าเรื่องราว เพ่ือสื่อความหมายและสร้างอารมณ์ร่วมให้แก่ผู้ชม ดังน้ันหากวิเคราะห์
ตามหลักสัญญวิทยาแล้วจะเห็นว่าเน้ือหาและเทคนิคต่างๆ ทางภาพยนตร์เปรียบได้กับตัวหมาย 
(Signifier)  ส่วนความหมายท่ีเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเน้ือหาด้วยวิธีการต่างๆเหล่าน้ันเป็นตัวหมายถึง 
(Signified) 

3.1 ขนาดของภาพ (Camera Shot) ขนาดของภาพถูกกําหนดด้วยจุดประสงค์ของผู้
ต้องการสื่อสาร ซึ่งมิได้จํากัดเฉพาะในด้านการเล่าเร่ืองเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงจุดประสงค์ในเชิงจิตวิทยา
เพ่ือให้เกิดอารมณ์หรือความหมายกับผู้ชมด้วย ดังน้ันขนาดของภาพจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
กําหนดสิ่งที่ผู้ชมควรรับรู้และผลลัพธ์ในทางความหมายท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีการวิเคราะห์ความหมาย
ของการใช้ขนาดภาพที่แตกต่างกันยังต้องคํานึงถึงเน้ือหาของภาพยนตร์ประกอบด้วยโดยทั่วไปแล้ว 
ขนาดของภาพที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์เร่ือง Neighbors มีดังน้ี 

3.1.1 ภาพระยะกลาง (Medium Shot)  
ใช้ในฉากสนทนาแสดงกริยาท่าทางของตัวละคร เช่น ในฉากที่ตัวละคร

พูดคุยกัน2-3คน เพ่ือให้ตัวละครอยู่ร่วมกันในกรอบภาพได้ครบ  
3.1.2 ภาพระยะใกล้ (Close-up)  

ใช้เน้นความสัมพันธ์ระยะใกล้ระหว่างผู้ชมกับตัวละคร เช่น ในฉากท่ีตัว
ละครต้องแสดงอารมณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจและเข้าถึงตัวละครน้ัน 

 
จากแนวคิด ทฤษฎี ที่ศึกษาเรื่องความต้องการ และการควบคุมตนเอง มีประเด็นที่

สามารถนํามาใช้เล่าเร่ืองในภาพยนตร์สั้นเร่ือง Neighbors ได้ ในเรื่อง ความคิดของตัวละครหลักที่มี
ความต้องการอยู่เหนือการควบคุมตนเองภายใต้กฎระเบียบของสังคม และสามารถนําไปพัฒนาโครง
เรื่อง บทภาพยนตร์ บุคลิกของตัวละคร ความสัมพันธ์ของตัวละคร และสถานการณ์ต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อตัวละคร  
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ทั้งน้ีผู้จัดทํายังศึกษาขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการ
ผลิตภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ (Post-Production) ทําให้การ
สร้างภาพยนตร์สั้นมีความสมบูรณ์ สามารถตอบสนองแผนการที่เตรียมไว้ และนําไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นระบบมากย่ิงขึ้น 
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บทท่ี  3 

การรวบรวมข้อมูล 
 

การสร้างภาพยนตร์เร่ือง Neighbors เป็นการจําลองสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงจาก
ความคิดที่จะละเมิดกฎของคนหนึ่งคนในสังคมเพราะถูกมองว่าเป็นเพียงเร่ืองเล็กน้อย แต่กลับทําให้
เกิดผลกระทบต่อผู้อ่ืนมากมาย ท้ายที่สุดเขาจึงพบกับบทลงโทษของสังคม 

การสร้างภาพยนตร์ครั้งน้ี เพ่ือความเข้าใจอารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดทําได้หาข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการอ้างอิง (Reference) และเข้าถึงอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood & Tone) 
จากการศึกษาภาพยนตร์เรื่องอ่ืนที่สามารถอธิบายถึงลักษณะที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้นเร่ือง
Neighbors ได้อย่างใกล้เคียงที่สุด  
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

1. ภาพยนตรส์ัน้เรื่อง Bear กํากับภาพยนตร์โดยแนช เอดการ์ต้ัน (Nash Edgerton) 
ออกฉายทางยูทูป Youtube ในปี ค.ศ. 20131 

แจ๊คอาศัยอยู่ร่วมกับแฟนที่บ้านของเขา ในวันเกิดของแฟนตอนแรกแจ๊คทําเป็นไม่
สนใจ จําไม่ได้ว่าวันน้ีเป็นวันเกิดของแฟน แต่เขาได้แอบทําเซอร์ไพรส์บางอย่างไว้ หลังจากที่แฟนของ
เขาขี่จักรยานออกจากบ้านไปด้วยความหงุดหงิดที่แจ๊คลืมวันเกิดของตัวเอง แจ๊ครีบดําเนินแผนการท่ี
วางไว้ เขารีบแต่งตัวหยิบอุปกรณ์ที่จะใช้ขึ้นรถและขับออกไปจัดสถานที่ให้สวยงาม และแต่งตัวเป็นหมี
รอแฟนของเขาที่กําลังจะขับจักรยานผ่านมาเพ่ือทําเซอร์ไพรส์ให้ แต่เมื่อแฟนของแจ๊คมาถึงกลับตกใจ
เพราะนึกว่าแจ๊คเป็นหมีจริงๆ เธอหักเลี้ยวจักรยานหลบทําให้เธอเสียหลักตกหน้าผาไป แต่เธอยังไม่
ตายเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บทําให้ขยับไม่ได้ แจ๊ครีบตามลงไปช่วยเธอด้วยความเร่งรีบเขายังไม่ทันได้
ถอดชุดหมีออก เมื่อพบว่าแฟนของเขายังปลอดภัยแจ๊คก็โล่งใจ ในขณะที่เขากําลังปลอบเธอน้ันแจ๊คก็
ถูกนายพรานยิงเพราะคิดว่าเขาเป็นหมีจริงๆที่กําลังทําร้ายคนอยู่ 

ภาพยนตร์สั้นเร่ือง Bear เป็นภาพยนตร์แนวตลกร้ายที่มีการหักมุมตลอดเร่ือง โดย
ประเด็นของเร่ืองหลักๆพูดถึงแจ๊คที่ชอบเล่นแผลงๆ นําพาสถานการณ์จากเล็กไปหาใหญ่ได้อย่าง
รวดเร็ว และสมจริง ผู้จัดทําจึงใช้ประเด็นที่น่าสนใจน้ีเป็นแนวทางในการสร้างบทภาพยนตร์ที่พูดถึง

                                                            
1 Edgerton, Nash, Bear [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เข้าถึงได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=CKeooK0zfeU. 
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เร่ืองเล็กๆที่ผู้ทําไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรนําพาให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่คาดฝันที่
ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง Bear 
 

ในด้านอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ ภาพยนตร์สั้นเร่ือง Bear ดําเนินเร่ืองด้วย
การเล่าเรื่องผ่านการกระทําและความรู้สึกนึกคิดของพระเอกเกือบตลอดทั้งเรื่อง มีบางส่วนที่ใช้ตัว
ละครอ่ืนมาดําเนินเรื่องบ้าง แต่ก็เพ่ือเสริมเนื้อเรื่องให้ผู้ชมเข้าใจสถานการณ์ของพระเอกได้ดีขึ้น 
บรรยากาศภายในภาพยนตร์สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ดูขมุกขมัวในช่วงแรกที่ผู้ชมยังไม่เข้าใจการ
กระทําของแต่ละตัวละคร พระเอกที่ทําตัวน่าสงสัยและอารมณ์ของแฟนพระเอกที่ตึงเครียด และ
ต่อมาเมื่อย้ายฉากออกไปนอกบ้าน บรรยากาศเร่ิมสว่างขึ้นเรื่อยๆเมื่อภาพยนตร์ค่อยๆเฉลยปริศนา
ต่างๆ 

 
ในด้านการถ่ายทํา มุมกล้องส่วนใหญ่ในภาพยนตร์เป็นภาพมีเดียม และภาพโคลสอัพ 

เพ่ือเน้นการกระทําและอารมณ์ของตัวละคร ประกอบกับการตัดช็อตอย่างรวดเร็วทําให้เน้ือเร่ืองเดิน
ไปอย่างรวดเร็ว ไม่นา่เบ่ือ ทําให้เรื่องธรรมดาอย่างการขับรถเป็นเรื่องต่ืนเต้นได้ 
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ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง Bear  

2. ภาพยนตรเ์รื่อง 21 and over กํากับภาพยนตร์โดย จอน ลูคัส และ สก็อต มัวร์ 

(Jon Lucas, Scott Moore) และออกฉายในปี ค.ศ. 2013 

ในวันเกิดครบรอบ21ปีของเจฟ ชาง นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง เพ่ือนรัก2คน
ของเขาเคซี่ และมิลเลอร์ได้แอบพาเขาหนีออกจากหอไปฉลองวันเกิดทั้งที่วันต่อมาเขาจะต้องไปสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือเรียนต่อแพทย์โดยไม่ให้พ่อของเจฟ ชางรู้ เพราะพ่อของเจฟ ชางหวังให้เขาเป็นหมอ
และประสบความสําเร็จเหมือนกับเขา เร่ืองควรจะจบอย่างรวดเร็วถ้าเจฟ ชางไม่เมาจนขาดสติแล้วก่อ
เรื่องต่างๆมากมายจนเกินจะควบคุมได้ 

ภาพยนตร์เร่ือง 21 and over เป็นภาพยนตร์ที่ยกสถานการณ์คับขันของตัวละครมา
เป็นเร่ืองตลก เริ่มจากการท่ีตัวละครฝ่าฝืนกฎของพ่อเพ่ือออกไปสนุกสนานโดยที่คิดว่าเป็นเพียงเร่ือง
เล็กน้อย แต่กลับต้องด้ินรนผ่านสถานการณ์ที่ค่อยๆบานปลายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อคน
เกือบทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้จัดทําเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจจึงหยิบประเด็นดังกล่าวมาสร้างบท
ภาพยนตร์เรื่อง Neighbors 
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ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง 21 and over 

3. พฤติกรรมการแอบเล้ียงแมวในหอพัก2 
จากการค้นคว้าข้อมูลการแอบเลี้ยงสัตว์ในหอพักของคนทั่วไปในปัจจุบัน พบว่ามีคน

ที่พยายามจะหาทางเลี้ยงสัตว์ในหอพักซึ่งมีกฎห้ามเลี้ยงสัตว์เป็นจํานวนมาก และค่อนข้างจะมี
พฤติกรรมเปิดเผยไม่เห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรงอะไรอีกต่อไป โดยหาข้ออ้างต่างๆเพ่ืออ้างความชอบ
ธรรมให้ตัวเอง โดยผู้จัดทําได้รวบรวมความคิดเห็นทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นประเด็นสําคัญมาเป็นข้อมูล
เพ่ือเป็นกรณีศึกษาดังน้ี  

“ตอนน้ีเราแอบเลี้ยงแมวไว้ที่ห้อง (เราอยู่อพาร์ทเม้นน่ะ)ให้แมวอยู่แต่ในห้องอย่าง
เดียวจะเป็นอะไรรึป่าว? แต่ถ้าเรามีเวลาก้อพามันออกไปเดินเล่นนะ(แต่ต้องแอบๆอ่ะค่ะ) พอมีคน
บอกมาว่าจะให้แมวอยู่แต่ในห้องไม่ได้เพราะถ้ามันโตแล้วจะต้องออกเที่ยว(แต่ตอนน้ียังเด็กอยู่เลย)ก็
                                                            

2เลด้ีทรี. มีใครเลี้ยงแมวในหอพักมั่ง[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://www.atriumtech.com/cgi-
bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums2/http/w
ww.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J4829619/J4829619.html. 
ZiaoLongPao. [ทํายังไงดี] จะแอบเลี้ยงแมวไว้ที่หอ[ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://www.siamzone.com/board/view.php?sid=3439331. 
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เลยรู้สึกไม่สบายใจข้ึนมา ไม่รู้ว่าเราเอามันมาทรมานรึป่าว” จากความคิดเห็นดังกล่าวเจ้าของแมว
ที่มาขอคําแนะนําจากเว็ปไซต์พันทิปเป็นผู้อาศัยที่ต้องอยู่ร่วมอาคารเดียวกับผู้อ่ืน และเจ้าของแมวก็รู้
ว่าสิ่งที่ทําน้ันผิดกฎของที่พัก แต่ก็จงใจฝ่าฝืนกฎนั้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองอยู่ดี 

“เลี้ยงในห้องเหมือนกัน 2 ตัว เลี้ยงมา 1 ปีแล้ว ถ้าเจ้าเหมียวไม่สร้างความเดือนร้อน
ให้ข้างห้องเขาก็ไม่ว่าหรอกค่ะ แต่อย่าให้ไปเดินเล่นนอกห้องเลยค่ะ เผื่อบางคนเขาไม่ชอบจะพาลฟ้อง
เจ้าของอพาร์ทเม้น ที่เราเลี้ยงอยู่ในห้อง แต่มีระเบียงค่อนข้างกว้าง จะปล่อยมานอนเล่นที่ระเบียง 
เพราะเจ้าเหมียวชอบดูวิว แล้วก็หาตาข่ายมาล้อมตรง ระเบียงกันกระโดด เพราะระเบียงค่อนข้างโล่ง 
ไม่เบ่ือหรอกค่ะ ให้เล่นกับเขาเยอะ ๆ ที่ห้องเปิดประตูยังไม่ออกเลย” เจ้าของความคิดเห็นที่2ก็
ยอมรับเช่นกันว่าแอบเลี้ยงแมวทั้งๆที่ผิดกฎของที่พัก นอกจากน้ันยังรู้อีกด้วยว่าในสังคมท่ีตนอยู่ก็มีคน
ที่ไม่ชอบสัตว์เช่นกัน แต่เจ้าของแมวก็เลือกที่จะรับความเสี่ยงแอบเลี้ยงแมวเพ่ือตอบสนองความ
ปราถนาของตนเอง 

“จขกท. อยากเลี้ยงน้องแมว แต่ติดอยู่ที่ตอนน้ีอยู่หอพัก แล้วที่หอเขาบอกว่า ห้าม
เลี้ยงสัตว์ แต่เจ้าของกระทู้อยากเลี้ยงแมวมากเลยเจ้าของกระทู้จะทํายังไงดี ย้ายหอตอนน้ีก็ไม่ได้ แล้ว
หอที่เลี้ยงสัตว์ได้แถวๆมหาวิทยาลัยค่อนข้างหายาก ไม่ก็ แพงมาก ปล. เจ้าของกระทู้มีเวลาเลี้ยงเขา
นะ ไปเรียนเสร็จก็กลับมาหาเขาแล้ว ขนาดไม่มีแมว เจ้าของกระทู้ก็กลับห้องหลังเลิกเรียนทุกคาบอยู่
ดี เวลาเล้ียงน่ะ มีถมเถมากเลย" ในความคิดเห็นน้ีผู้เขียนยังไม่ได้ละเมิดกฎ แต่ก็มีความคิดที่จะฝ่าฝืน
กฎและพยายามหาข้ออ้างต่างๆเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการตอบสนองความต้องการของตนเอง 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

ในการสร้างภาพยนตร์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับกฎ และความต้องการของมนุษย์ ผู้จัดทํา
ต้องการนําเสนอประเด็นของตัวละครตัวหน่ึงที่เลือกที่จะละเลยกฎและทําตามใจตัวเอง โดยคิดว่าเป็น
เพียงเร่ืองเล็กน้อย แต่กลับเกิดปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเองแต่กับคนรอบข้างในสังคมด้วย 
การสร้างภาพยนตร์ให้ออกมาตามความต้องการของผู้จัดทําน้ันต้องผ่านกระบวนการสร้างภาพยนตร์
ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 
ขั้นพัฒนาบท (Development) 

1. คิดแก่นเรื่อง (Theme) 
ผลกระทบที่เกดิจากการละเมิดกฎที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคม 

2. เรื่องย่อ (Synopsis) 
ต้นแอบเลี้ยงแมวไว้ในหอพัก1ตัว แต่วันหน่ึงต้นต่ืนขึ้นมาแล้วพบว่าแมวที่เขาเลี้ยงไว้

หายไป เขาค้นหาในห้องแต่ก็ไม่เจอ ต้นเหลือบไปเห็นประตูระเบียงของเขาเปิดแง้มอยู่ก็ตกใจคิดว่า
แมวออกไปข้างนอก เขารีบว่ิงออกไปหาที่ระเบียงแต่ก็ไม่พบเขาจึงพยายามชะเง้อดูระเบียงห้องข้างๆ
ซึ่งเป็นห้องแบงค์ เห็นประตูระเบียงเปิดแง้มอยู่ก็คิดว่าแมวต้องเข้าไปแน่ ต้นว่ิงออกจากห้องไปเคาะ
ประตูห้องแบงค์ แต่ก็ไม่มีใครมาเปิด ต้นจึงกลับเข้าไปในห้องตัวเองและตัดสินใจปีนระเบียงไปห้อง
แบงค์แต่ในขณะที่ปีนเขาทํากระถางที่วางอยู่บนระเบียงตกลงไปข้างล่างโดยไม่ได้ต้ังใจ กระถางตกลง
ไปในลังถ้วยชาม ที่ป้าจ๊ีดกําลังจะขนขึ้นรถ ป้าจ๊ีดเงยหน้ามาเห็นต้น ก็ตะโกนด่าและนับระเบียงช้ันข้ึน
ไปเพ่ือจะไปเอาค่าเสียหาย ต้นรีบหลบเข้าไปในห้องแบงค์และหาแมวต่ออย่างรวดเร็ว ป้าจ๊ีดมาเคาะ
ประตูห้องโวยวายเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ต้นแอบเนียนอยู่เงียบๆไม่ตอบอะไรหวังว่าป้าจะไป แต่ป้าขู่
ว่าถ้าไม่เปิดจะแจ้งตํารวจ ต้นไม่อยากให้เร่ืองบานปลายจึงต้องรีบออกไปยอมรับผิด ป้าจี๊ดทวง
ค่าเสียหาย แต่ต้นที่ปีนมาตัวเปล่าๆไม่มีเงินติดตัวมาซักบาท จึงต้องสารภาพความจริงว่าไม่ใช่เจ้าของ
ห้อง เขามาหาแมวในห้องน้ีเฉยๆ แต่ป้าไม่เช่ือคิดว่าต้นจะเบ้ียวค่าเสียหาย ป้าจึงบุกเข้าไปในห้องและ
ค้นเอาของมีค่ามาใช้เป็นค่าเสียหาย ต้นจะห้ามป้าก็ไม่ฟัง จึงตัดสินใจรีบๆให้ป้าไปจะได้จบๆเร่ือง ป้า
หยิบนาฬิกาข้อมือของแบงค์ได้ก็จะกลับออกไป แต่ฟ้าที่เป็นแฟนกับแบงค์เข้ามาพอดี ฟ้างงว่าต้นมา
ทําอะไรในห้องแฟนตัวเอง แต่แล้วฟ้าก็เห็นป้าถือนาฬิกาที่เธอซื้อให้แบงค์อยู่ในมือ ก็คิดว่าป้ากับต้น
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เป็นขโมย ป้าตกใจท่ีต้นบอกว่าไม่ใช่เจ้าของห้องเป็นความจริง รีบคืนนาฬิกาให้ฟ้า 
แต่ฟ้าคิดว่าป้าจะขโมยอะไรไปอีก จึงจะค้นตัว ทั้ง3คนทะเลาะกัน ต้นอาศัยจังหวะฟ้าเผลอปิดประตู
ห้อง ป้าที่คิดว่าต้นจะหนีไม่จ่ายค่าเสียหายก็โทรเรียกลุงเฮ้งเจ้าของหอมาเปิดห้อง ฟ้าที่ยังเช่ือว่าต้น
เป็นโจรก็โทรแจ้งตํารวจ ต้นตัดสินใจทิ้งความหวังจะหาแมว แล้วปีนกลับไปซ่อนในห้องตัวเอง แต่กลับ
เจอแมวของเขาอยู่ในห้อง พอลุงเฮ้งมาถึงก็เปิดประตูห้องแบงค์เข้าไป ไม่เจอใครอยู่ ฟ้าและป้าก็เข้า
มาหา แต่สภาพห้องที่ต้นเข้ามาหาแมวทําให้ของระเกะระกะไปหมด ฟ้าคิดว่ามีของอะไรหายไปอีกจึง
เริ่มทะเลาะกับป้าอีกครั้ง ลุงเฮ้งพยายามจะห้ามแต่ก็ห้ามไม่ไหว จึงเดินออกไปหาที่ระเบียง ลุงเฮ้งได้
ยินเสียงแมวออกมาจากห้องต้น ก็โมโหจัดว่ิงออกไปทุบประตูห้องต้น พร้อมๆกับหากุญแจเพ่ือเปิด
ห้องต้น ต้นตกใจท่ีลุงมาทุบประตูคว้าแมวและพยายามจะหาที่ซ่อนแมว แต่ก็ไม่มีที่ไหนดีเลย ลุงเฮ้ง
หากุญแจเจอและไขเปิด ในขณะที่ประตูกําลังแง้มเปิดออก ต้นตัดสินใจโยนแมวออกจากระเบียงไป 

 

3. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
Scene 1 กลางวัน/ภายใน/ห้องต้น 

ต้นต่ืนขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองที่ค่อนข้างรก เขามองดูนาฬิกาเวลา11.00น. และเดิน
ลงจากเตียงไปหยิบถุงอาหารแมวมาเทใส่ถาดที่พ้ืน แล้วน่ังร้องเรียก แมวของเขามากินข้าวแต่ก็ไม่มี
ว่ีแววของแมวเลย เขาเร่ิมมุดลงไปดูใต้เตียง เปิดตู้เสื้อผ้าหา แต่แล้วเขาก็เหลือบไปเห็นประตูระเบียง
แง้มอยู่ ต้นตกใจ เขารีบว่ิงไปที่ระเบียง และชะเง้อมองหาแมวของเขาแต่ก็ไม่เห็น เขาพยายามชะเง้อ
มองระเบียงห้องข้างๆ(ห้องแบงค์)เห็นประตูระเบียงของเปิดอยู่ เขาว่ิงเข้ามาในห้องพยายามใช้
ความคิดอย่างหนัก แล้วเดินออกไปนอกห้อง 
Scene 2 กลางวัน/ภายใน/ทางเดินหน้าห้องแบงค์ 

ต้นออกมาจากห้องตัวเอง มาที่ห้องแบงค์ เดินผ่านป้ายห้ามเลี้ยงสัตว์บนกําแพง ต้นเคาะ
ประตูเรียกและถามว่ามีใครอยู่หรือเปล่า แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมา ต้นลองเคาะให้แน่ใจอีกครั้งว่า
ไม่มีใครอยู่ แล้วจึงกลับเข้าไปในห้องตัวเอง 
Scene 3 กลางวัน/ภายนอก/ระเบียงห้องต้น 

ต้นกลับเข้ามาในห้องตัวเอง ล็อคประตูและตัดสินใจปีนระเบียงไปยังห้องแบงค์ 
Scene 4 กลางวัน/ภายนอก/ด้านล่างหอ 

ป้าจี๊ดกําลังขนของจากออกจากหอไปขึ้นรถ ลุงเฮ้งออกมาส่ง ป้าจ๊ีดวางลังของลงแล้วยืน
คุยกับลุงเฮ้ง เมื่อลากันเสร็จลุงเฮ้งเดินกลับเข้าไปในห้องผู้ดูแล ป้าจ๊ีดหันกลับไปจะยกลัง แต่มีกระถาง
ต้นไม้หล่นลงมาใส่ลังซะก่อน จานชามที่อยู่ด้านในแตกเสียหาย ป้าจ๊ีดรีบว่ิงออกมาเงยหน้าข้ึนไปเจอ
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ต้น ป้าจ๊ีดตะโกนด่าต้นพร้อมกับนับระเบียงห้องและช้ัน ก่อนจะว่ิงเข้าไปในหอพักเพ่ือให้ต้นชดใช้
ค่าเสียหาย 
Scene 5 กลางวัน/ภายใน/ห้องแบงค์ 

ต้นรีบว่ิงเข้ามาในห้องแบงค์และมองไปรอบๆห้องที่ดูสะอาด และจัดวางของเป็น
ระเบียบเรียบร้อย แล้วก็ลงมือค้นพลางร้องเรียกแมว ดูตามใต้เตียง เปิดตู้เสื้อผ้า แต่แล้วป้าจี๊ดก็มา
เคาะประตูพลางด่าไปพลาง ต้นตกใจและสับสนว่าจะทําอย่างไรดีเลยแกล้งอยู่เนียนๆเงียบๆ แต่ป้ายัง
ไม่ยอมง่ายๆขู่ว่าถ้าไม่เปิดประตูจะแจ้งตํารวจ ต้นจึงต้องเปิดประตูและขอโทษ รีบเคลียร์ให้เรื่องมัน
จบๆไป แต่ป้าจ๊ีดเรียกร้องค่าเสียหายที่จานแตก ต้นพยายามค้นตัวแต่ก็ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว 
เพราะเขาปีนมาด้วยชุดนอน เขาจึงสารภาพกับป้าว่าเขาไม่ใช่เจ้าของห้อง แค่มาหาแมวและไม่มีเงิน
อยู่ในตัวเลย ป้าจ๊ีดไม่เช่ือ คิดว่าต้นจะไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย จึงบุกเข้าไปในห้องเพ่ือค้นของมาใช้เป็น
ค่าเสียหาย ต้นพยายามห้ามและอธิบายแล้วแต่ป้าก็ไม่ยอมฟัง ป้าจี๊ดหยิบนาฬิกาข้อมือของแบงค์ที่
วางอยู่บนโต๊ะข้ึนมาดูแล้วก็กลับออกไป ต้นที่ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องยอมเพราะจะรีบให้เรื่องจบๆไป 
 
Scene 6 กลางวัน/ภายใน/ทางเดินหน้าห้องแบงค์ 

ฟ้าแฟนของแบงค์มาหาแบงค์ที่ห้อง ฟ้าพบป้าจี๊ดกับต้นอยู่ที่หน้าประตูห้องแบงค์ก็
ประหลาดใจ เข้าไปถามต้นว่าเป็นใคร มาทําอะไรท่ีห้องแบงค์ ต้นที่ไม่อยากทําให้สถานการณ์ลุกลามก็
สารภาพว่าอยู่ห้องข้างๆปีนมาหาแมว แต่ฟ้าก็เหลือบไปเห็นป้าถือนาฬิกาของแบงค์อยู่ ก็สงสัยว่าป้า
กับต้นเป็นโจรและกล่าวหาป้าทันที  ป้าจี๊ดก็เช่ือแล้วว่าต้นไม่ใช่เจ้าของห้องพยายามจะคืนนาฬิกาและ
ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขโมย แล้วป้าพยายามจะปลีกตัวไป แต่ฟ้าก็ไม่ให้ไป พยายามค้นตัวว่าป้าเอาอะไรไปอีก
หรือเปล่า แต่ป้าไม่ยอมให้ค้น ทั้งสองคนเริ่มด่ากันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ ต้นอาศัยจังหวะที่ฟ้ากับป้าเผลอ
ล็อคประตูและรีบหาแมวต่อ ฟ้าที่คิดว่าต้นเป็นโจรก็ทุบประตูเรียกให้ต้นเปิด ป้าจ๊ีดก็คิดว่าต้นจะเบ้ียว
ไม่จ่ายเงินค่าเสียหายก็โทรเรียกลุงเฮ้งเจ้าของหอให้มาเปิดห้อง  
Scene 7 กลางวัน/ภายใน/ห้องแบงค์ 

ฟ้า กับป้าจี๊ดทะเลาะกันอยู่หน้าห้องแบงค์จนลุงเฮ้งเดินมาถึง ฟ้ากับป้าจึงหยุดทะเลาะ
กันช่ัวคราว ลุงค่อยๆเปิดห้องแบงค์ดู ทั้ง3คนเดินเข้ามามองหาในห้องก็ไม่พบใครในห้องเลย ฟ้าเร่ิม
เอะใจ สํารวจของที่อยู่ในห้องที่ถูกต้นรื้อหาแมวไว้ พอหาอะไรไม่เจอก็โทษป้าว่าเป็นขโมย ทั้ง2คนก็
เร่ิมเถียงกันอีกครั้ง ลุงเฮ้งพยายามจะห้าม แต่ก็ไม่มีใครฟัง จึงเดินออกไปสํารวจดูที่ระเบียง  
Scene 8 กลางวัน/ภายใน/ห้องต้น 

ต้นน่ังกอดแมวของตัวเองอยู่ในห้องตัวเอง คิดว่าจะรอดแล้ว พยายามทําตัวให้เงียบที่สุด 
Scene 9 กลางวัน/ภายใน/ห้องแบงค์ 
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ลุงเฮ้งก็ได้ยินเสียงแมวร้องออกมาจากห้องต้น ลุงเฮ้งหันกลับไปถามฟ้ากับป้าว่าได้ยน
เสียงแมวรึเปล่า พอมีเสียงแมวร้องอีกคร้ัง ลุงเฮ้งฟิวส์ขาดทันทีเพราะตัวเองต้ังกฏห้ามเล้ียงสัตว์ในหอ 
และเกลียดแมวมาก ว่ิงออกจากห้องผ่านฟ้ากับป้าไปอย่างรวดเร็ว  ฟ้ากับป้าเหวอตกใจหยุดเถียงกัน
แล้วเดินตามลุงเฮ้งไปทันที 
Scene 10 กลางวัน/ภายใน/ทางเดินหน้าห้องแบงค์ 

ลุงเฮ้งมาหยุดที่หน้าห้องต้น ทุบประตูและตะโกนให้ต้นเปิดประตู แต่ก็ไม่มีเสียงตอบ
รับมาจากต้น ลุงจึงหยิบกุญแจห้องขึ้นมาไขทีละดอกๆ ฟ้ากับป้าได้แต่ยืนดูอยู่ห่างๆด้วยความกลัว 
Scene 11 กลางวัน/ภายใน/ห้องต้น 

ต้นได้ยินเสียงตะโกนของลุงเฮ้งจากข้างนอกก็ตกใจ ลุกลี้ลุกลน พยายามว่ิงไปรอบๆห้อง 
หาที่ซ่อนแมวแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่สามารถหลบได้พ้น ล็อคที่ลูกบิดประตูถูกไขออก ต้นกอดแมวเอาไว้แน่น 
พอประตูแง้มเปิดต้นเห็นลุง ต้นหันหลังกลับเหว่ียงแมวออกนอกระเบียงไปก่อนประตูจะเปิดออกหมด 
ลุงเฮ้งมองเข้ามาไม่เห็นแมวก็มองไปรอบๆ เมื่อไม่เห็นพบแมวเลย ลุงเฮ้งก็คิดว่าเข้าใจผิดคิดไปเองขอ
โทษต้น แล้วกําลังจะกลับออกไป ฟ้ากับป้าจ๊ีดเห็นลุงสงบแล้วก็เข้ามา หาต้น ต้นรีบหยิบเงินในห้องมา
ให้ป้าจ๊ีดเคลียร์ค่าเสียหาย และควักเงินที่มีอยู่ทั้งหมดที่เหลือในกระเป๋าให้ฟ้าเพ่ือเป็นค่าปิดปากและ
ค่าเสียหายที่บุกเข้าไปในห้องแบงค์ ฟ้าก็ยอมปล่อยเร่ืองทั้งหมดไป ต้นเดินออกมาส่งทุกคนออกจาก
ห้องของเขาอย่างโล่งใจ ในขณะที่ทุกคนกําลังเดินแยกย้ายไปน้ัน แบงค์ก็เดินออกจากลิฟท์มาพร้อม
กับแมว แล้วถามว่า น่ีแมวใครรึเปล่าเห็นมันหล่นออกมาจากช้ันน้ี ลุงหันขวับไปมองต้น ต้นช็อค 

 
4. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

Scene 1 กลางวัน/ภายใน/ห้องต้น 
ในห้องนอนรกๆเส้ือผ้าไม่ได้ซักกองอยู่ตามพ้ืน จานข้าวกินแล้วไม่ล้างกองอยู่ในอ่าง

ล้างหน้า ถุงขยะกองอยู่หน้าห้อง ขวดเปล่าหล่นอยู่กระจัดกระจาย มีชามข้าวแมววางอยู่บนพ้ืน ต้นต่ืน
ขึ้นมาบนเตียง เขาหันไปหยิบโทรศัพท์มาดูเวลา11.00น. ต้นขย้ีตาและบิดข้ีเกียจ เขาเดินลงจากเตียง
ไปหยิบถุงอาหารแมวในตู้เสื้อผ้ามาเทใส่ชามข้าวแมว แล้วน่ังเขย่าชามข้าวแมวแล้วร้องเรียก 

ต้น 
เมี๊ยวๆๆ อนาสตาเซีย อยู่ไหนลูก มากินข้าวเร็วๆ เมี๊ยวๆๆ 

ต้นหันซ้ายหันขวามองหาแมวของเขาแต่ก็ไม่มีว่ีแวว 
ต้นเริ่มลุกข้ึนเดินหาแมวไปรอบๆห้อง เขาเร่ิมมุดลงไปดูใต้เตียง เปิดตู้เสื้อผ้าหา หลังตู้

เสื้อผ้า แต่แล้วเขาก็เหลือบไปเห็นประตูระเบียงแง้มอยู่ ต้นตกใจมาก เขารีบว่ิงไปที่ระเบียง และชะเง้อ
มองหาแมวของเขาแต่ก็ไม่เห็น เขาพยายามชะเง้อมองระเบียงห้องข้างๆ เห็นประตูระเบียงห้องข้างๆ
เปิดอยู่ เขาว่ิงกลับเข้ามาในห้องตัดสินใจออกไปทางประตูหน้า 
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Scene 2 กลางวัน/ภายใน/ทางเดินหน้าห้องแบงค์ 
 ต้นออกมาจากห้องตัวเอง ผ่านทางเดินที่มีป้ายกฎหอที่บอกว่า ห้ามเลี้ยงสัตว์ หาพบ

จะถูกปรับ1หมื่นบาท ต้นเดินมาที่ห้องแบงค์ เคาะประตูเรียก 
ต้น 

ขอโทษครับ มใีครอยู่มั้ยครับ 
ต้นรออยู่สักพัก แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับ ต้นจึงเคาะประตูอีกครั้ง ดังกว่าคราวที่แล้ว 

ต้น 
มีใครอยู่มั้ยครบั 

 ต้นพูดด้วยเสียงดังขึ้น และรอสักพักก็ไม่มีใครมาเปิด ต้นเอาหูแนบประตู ฟังเสียงคน
ที่อยู่ข้างใน แต่ก็ไม่มีเสียงคนอยู่เลย ต้นลองเปิดประตูดูก็พบว่าลูกบิดถูกล็อคไว้อยู่ ต้นจึงเดินกลับเข้า
ไปในห้องของตัวเอง 
Scene 3 กลางวัน/ภายนอก/ระเบียงห้องต้น 

 ต้นกลับเข้ามาในห้องและล็อคประตู ต้นสํารวจห้องตัวเองอีกครั้ง ก็ไม่เห็นแมวอยู่
เลย ต้นออกไปที่ระเบียงอีกครั้งและปีนข้ามไปยังห้องแบงค์  
Scene 4 กลางวัน/ภายนอก/ลานจอดรถด้านหน้าหอพัก 

 ป้าจี๊ดกําลังขนลังใส่ของ ไปขึ้นรถ ในขณะที่เดินอยู่น้ัน ก็เจอลุงเฮ้งเดินมาพอดี ลุงเฮ้ง
ทักทายป้าจ๊ีด 

ลุงเฮ้ง 
อ้าว จะไปแล้วหรอจ้ะ 
ให้ช่วยอะไรมั้ยจ้ะ 

ป้าจี๊ดจึงวางลังของลงแล้วหันมาคุยกับลุงเฮ้ง  
ป้าจี๊ด 

จ้า จะไปแล้วจ้ะ น่ีก็ใบสุดท้ายแล้วจ้ะ 
ลุงเฮ้ง 

ไม่จ้างคนช่วยขนละจ้ะ 
ป้าจี๊ด 

โอ้ย ไม่ได้หรอก  
จานชามพวกน้ีเป็นของสะสมของฉันน่ะจ้ะ 

ลุงเฮ้ง 
น่าจะแพงนะเน่ีย 

ป้าจี๊ด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ก็แพงอยู่นะ 
กว่าจะหามาได้แต่ละใบ 

ป้าจี๊ดย้ิมอารมณ์ดี ลุงเฮ้งก็ย้ิมตอบ 
ลุงเฮ้ง 

ฉันไปละ อย่าลืมติดต่อมาบ้างนะ 
 ลุงเฮ้งเดินจากไป ป้าจ๊ีดยืนมองตามสักครู่แล้วก็เดินไปที่ลังของที่วางอยู่ แต่ทันใดนั้น

ก็มีกระถางต้นไม้หล่นลงมาใส่ลังของป้าจี๊ดที่วางอยู่ ของในลังแตกหักเสียหาย ป้าจี๊ดตกใจ 
ป้าจี๊ด 
เฮ้ย!!! 

ป้าจี๊ดว่ิงออกมาเงยหน้ามองระเบียงเห็นหน้าต้นที่กําลังก้มลงมา  
ป้าจี๊ด 

ทําบ้าอะไรวะเน่ีย  
ถ้าตกมาใส่กบาลจะว่าไง 

ดูๆๆๆ ข้าวของฉันเสียหายหมด 
ต้น 

ขอโทษครับ 
ต้นตะโกนลงไปแล้วรีบว่ิงเข้าไปในห้องแบงค์ไปหาแมว 

ป้าจี๊ด 
เฮ้ย เด๋ียว 

ป้าจี๊ดรีบนับระเบียงห้องและช้ัน ก่อนจะว่ิงเข้าไปในหอพักไปทวงค่าเสียหาย 
Scene 5 กลางวัน/ภายใน/ห้องแบงค์ 

ต้นมองไปรอบๆห้องที่ดูสะอาด และจัดวางของเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็ลงมือรื้อค้น
พลางร้องเรียกแมว 

ต้น 
เมี๊ยวๆ อนาสตาเซีย อยู่น่ีมั้ยลกู ฮัลโหลๆ เมีย๊วๆๆ  

 ต้นก้มดูใต้เตียง และเปิดตู้เสื้อผ้า แต่แล้วป้าจี๊ดก็มาเคาะประตู 
ป้าจี๊ด 

น่ี เปิดๆๆๆ เปิดมาคุยกันเด๋ียวน้ีเลยนะ  
ข้าวของฉันเสียหายน่ีจะรับผิดชอบยังไง 

ต้นตกใจ เขาพยายามต้ังสติ เขาลังเลว่าจะทําอย่างไรดี  
ป้าจี๊ด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น่ีฉันรู้นะว่าเธออยู่ห้องน้ี เปิดๆๆๆ 
ชดใช้ค่าจานฉันมาเด๋ียวน้ี 

ต้นรีบทําเป็นเนียน เงียบ เหมือนไม่มีใครอยู่ในห้องน้ี 
ป้าจี๊ด 

น่ี ถ้ายังไม่เปิดฉันจะไปแจ้งตํารวจนะ 
ฉันจําได้นะว่ากระถางตกจากห้องน้ี 

เปิด!!! 
ต้นตกใจ รีบว่ิงไปเปิดห้องทําหน้าตาสํานึกผิด 

ต้น 
ขอโทษครับๆ ผมไม่ได้ต้ังใจ พอดีมันลื่น 

ป้าจี๊ด 
น่ีเธอ ทําไมไม่รู้จักระวัง 

ต้น 
ขอโทษครับๆ 

ป้าจี๊ด 
แล้วจะชดใช้ค่าเสียหายยังไงฮะ 

ต้น 
เอ่อ มันเท่าไรอะครับ 

ป้าจี๊ด 
อืม...3พัน รีบๆจ่ายมาเลย 

ต้น 
3พันเลยหรอป้า ไม่แพงไปหน่อยหรอ 

ป้าจี๊ด 
ไม่แพง ฉันใช้ของดี 

อย่ามาลีลา 
รีบๆจ่ายมา ถ้าเบ้ียวฉันจะไปแจ้งตํารวจนะ 

ต้น 
เด๋ียวๆรอเด๋ียวนะป้า 

ต้นรีบลุกลี้ลุกลนหาเงินในตัว แต่ในกางเกงบ๊อกเซอร์เขาไม่มีที่ให้ใส่เงินเลยซักบาทเดียว 
ป้าจี๊ด 
เร็วๆ 

   ส
ำนกัหอ
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ต้น 
ป้า ผมไม่มีตังเลยอ่ะ 

ป้าจี๊ด 
เฮ้ย ได้ไงจะเบ้ียวหรอ 

ต้น 
ไม่ได้เบ้ียว 

คือ ผมไมใ่ช่เจ้าของห้อง ผมมาหาแมวเฉยๆ 
ป้าจี๊ด 

ไหน ไหน แมว ไม่เห็นมซีักตัว 
น่ีจะโกหกฉัน จะเบ้ียวใช่มั้ย 

ป้าที่หงุดหงิดเต็มที่ ผลักต้นให้พ้นทาง แล้วเดินเข้าไปในห้องแบงค์ มองหาของมีค่า 
ต้น 

เฮ้ย ป้า 
น่ีไม่ใช่ห้องผมนะ ป้า 

ป้าจี๊ด 
อย่ามามั่วๆ จะไม่จ่ายตังฉันน่ะสิ 

ต้น  
เฮ้ย เร่ืองจริงนะป้า 

ต้นพยายามห้าม แต่ป้าก็ไม่สนใจ เดินไปรอบๆห้องแล้วหยิบนาฬิกาข้อมือเรือนหน่ึงข้ึนมา 
ป้าจี๊ด 

เอา อันน้ีแหละ ใช้แทนค่าเสยีหาย 
ต้น 

เฮ้ย ป้า มันไม่ใช่ของผม 
ป้าจี๊ดไม่สนใจคําพูดของต้น เดินออกจากห้องไป ต้นได้แต่เดินตาม  
Scene 6 กลางวัน/ภายใน/ทางเดินหน้าห้องแบงค์ 
 ฟ้าแฟนของแบงค์มาหาแบงค์ที่ห้อง ฟ้าพบป้าจี๊ดกับต้นเดินออกมาจากห้องแบงค์ ก็
ประหลาดใจ จึงเดินเข้าไปหาต้น 

ฟ้า 
ขอโทษนะคะ เอ่อ น่ีใครอ่ะ 

ฟ้าทําหน้างงๆ ดูที่เลขห้องแล้วหันกลับมามองต้น 
ต้น 

   ส
ำนกัหอ
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ครับ มีอะไรครับ 
ฟ้า 

เป็นเพ่ือนแบงค์หรอคะ  
แบงค์ล่ะคะ แบงค์ไม่อยู่ห้องหรอ 

ต้น 
ใครครับ? แบงค์ไหนครับ? 

ฟ้า 
ก็แบงค์ เจ้าของห้องน้ีไงคะ 

ป้าจี๊ด 
ฮะ แล้วน่ีเธอไม่ใช่เจ้าของห้องจริงๆหรอ 

ป้าจี๊ดตกใจ มองหน้าฟ้ากับต้นสลับกัน 
ต้น 

ก็ผมบอกป้าแล้วไง ว่าไม่ใช่ 
ฟ้า 

เฮ้ย แล้วคุณมาทําอะไรในห้องแฟนฉันเน่ีย 
ฟ้ามองต้นและป้าสลับกัน ฟ้าเหลือบไปเห็นนาฬิกาข้อมือของแบงค์ในมือป้า 

ฟ้า 
เฮ้ย ป้า น่ีมันนาฬิกาน่ีมันของแบงค์น่ี 

ป้าเป็นขโมยหรอ 
ฟ้าตกใจ แต่กพ็ยายามจะเอาเร่ือง เตรียมจะตะโกนเรียกคนช่วย 

ป้าจี๊ด 
เฮ้ย ไม่ใช่ ป้าไม่ใช่ขโมย 
ป้ามาเอาค่าเสียหาย 
อีน่ีมันทําจานป้าแตก 
เอาไปๆเอาคืนไปๆ 

ป้าพยายามคืนนาฬิกาให้ฟ้าไป ฟ้าก็รับมา 
ฟ้า 

เด๋ียวๆ แล้วน่ี ป้าเอาอะไรไปอีกรึเปล่าเน่ีย 
ป้าจี๊ด 

ไม่มีๆ ไม่มแีล้ว 
ต้นอาศัยจังหวะที่ฟ้ากับป้าเผลอปิดประตู ล็อคห้อง ฟ้ากับป้าตกใจพอได้สติ ฟ้าพยายามทุบประตู 

   ส
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ฟ้า 

เฮ้ย คุณเปิดประตูเด๋ียวน้ีนะ 
ป้าจี๊ดรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาผู้ดูแลหอ 

ลุงเฮ้ง 
จ้า ผู้ดูแลจ้า 

ป้าจี๊ด 
ลุงเฮ้ง มาเปิดห้องหน่อย 

ลุงเฮ้ง 
ฮะ อ่าว ทําไมละจ้ะ 

ป้าจี๊ด 
ก็มาทวงค่าของที่กระถางหล่นใส ่

แต่คนทํามันหลบอยู่ในห้องxxxเน่ีย 
ลุงเฮ้ง 

อ๋อ โอเคจ้า  
รอแป๊ปนึงนะจ๊ะ รีบไปแล้วจ้า 

Scene 7 กลางวัน/ภายใน/ห้องแบงค์ 
 ฟ้ายังคงทุบประตูห้องแบงค์อยู่ กับป้าจ๊ีดที่ยืนรออยู่ไม่ห่าง  

ฟ้า 
เปิดซะทีสิ ไม่เปิดจะแจ้งตํารวจแล้วนะ 

ป้าจี๊ด 
เฮ้ย เด๋ียว ฉันยังไม่ได้ค่าเสียหายเลยนะ 

ฟ้า 
อะไรของป้า 

หรือกลัวตํารวจ หรือป้าขโมยอะไรไปอีกฮะ 
ป้าจี๊ด 

ก็บอกว่าไม่ได้ขโมยไง 
เอ้า ลุงมาแล้ว หลบๆให้ลุงเปิดห้องให้เลย 

ลุงเฮ้งเดินมาถึง ฟ้ากับป้าจึงหยุดทะเลาะกันช่ัวคราว ลุงหยิบกุญแจขึ้นมาแล้วไขเปิดห้อง

แบงค์ เมื่อประตูเปิดออก ลุงเฮ้งเร่ิมคัดจมูก เริ่มไอและจาม เมื่อทั้ง3คนเดินเข้ามามองหาในห้องก็ไม่

พบใครในห้องเลย ทั้ง3คนได้แต่ยืนงง 

   ส
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ป้าจี๊ด 
อ้าว ไปไหนแล้ววะ 

ฟ้าเริ่มมองไปรอบๆห้อง ของที่อยู่ในห้องที่ถกูต้นรื้อค้นไว้เละเทะ  
ฟ้า 

เฮ้ย ทําไมมันเละง้ีอ่ะ 
แล้วกล้อง กลอ้งแบงค์หายไปไหน 

ฟ้าก้มมองดูกระเป๋ากล้องแล้วหยิบกระเป๋าเปล่าๆขึ้นมา หนัไปถามป้า 
ป้าจี๊ด 

เฮ้ย ป้าไม่รู้ 
ฟ้า 

อย่ามาเนียนเลยป้า  
เอาไปใช่ป่ะ เอาคืนมาเลยนะ 

ป้าจี๊ด 
เอ้ะ ก็บอกว่า ไม่ได้เอาไปไงเล่า 

ฟ้า 
แล้วมันจะหายไปไหนฮะ 

ป้าจี๊ด 
ฉันจะไปรู้เรอะ อย่ามามั่วน่ิมนะยะ 
หาดีรึยัง มากล่าวหาฉันมั่วๆเน่ีย 

ลุงเฮ้ง 
เด๋ียวนะจ้ะๆ ใจเย็นสิจ้ะๆ คอ่ยๆคุยกันนะ 

ลุงเฮ้งคัดจมูกอยู่แต่ก็พยายามห้ามคนทะเลาะกัน 
ฟ้า 

ใจเย็นอะไรล่ะลุง ของแฟนหนูหายเน่ีย 
ป้าจี๊ด 

หายจริงรึเปล่าก็ไม่รู้  
ไม่ใช่ว่าแฟนเธอหยิบไปเองนะ 

ฟ้า 
เขาเอากล้องไปก็ต้องเอากระเป๋าไปด้วยสิ 

ป้าน่ีบ้ารึเปล่า 
ป้าจี๊ด 

   ส
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เฮ้ย อีเด็กน่ีว่าใครบ้าฮะ 
ลุงเฮ้ง 

ใจเย็นจ้ะๆ หายใจนะจ้ะ 
ลุงเฮ้งพยายามจะห้าม แต่ก็ไม่มีใครฟัง ได้แต่ถอนหายใจแล้วเดินออกไปดูที่ระเบียง  
Scene 8 กลางวัน/ภายใน/ห้องต้น 

ต้นโดดลงมาในระเบียงห้องตัวเอง พอเขามองเข้าไปในห้องกลับเห็นแมวของเขาอยู่ใน
ห้อง ต้นตกใจตาเหลือกว่ิงไปจับแมวของเขาขึ้นมากอด เขามองไปที่ห้องข้างๆ แล้วมองหันไปมองหน้า
แมวของเขาอยู่ในมือ 

ต้น 
อี เซีย มึงไปไหนมาวะ 

ต้นกระซิบกับแมวเบาๆ 
Scene 9 กลางวัน/ภายใน/ห้องแบงค์ 

ลุงเฮ้งก็ได้ยินเสียงแมวร้องออกมาจากห้องต้น  
ลุงเฮ้ง 

เฮ้ย เด๋ียวๆ มีใครได้ยินเสียงแมวมั้ย 
ลุงเฮ้งหันไปถามป้าจี๊ดและฟ้าที่ยังเถียงกันอยู่ ทั้ง2คนหยุดเถียงกันแล้วหันมองลุงเฮ้งลุง

เอาหูแนบกําแพงทันทีก็ได้ยินเสียงแมวอีกครั้ง ลุงเฮ้งโมโหฟิวส์ขาดทันที 
ลุงเฮ้ง 

แมว!!! เสียงแมว!!! 
ลุงตะโกนเสียงดัง เดินตัดหน้า ฟ้ากับป้าไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อได้สติทั้ง2คนได้แต่เดินตาม

ไปเงียบๆ โผลห่น้าออกไปนอกห้องแบงค์ตามดูลุงเฮ้งอยู่ห่างๆ 
Scene 10 กลางวัน/ภายใน/ทางเดินหน้าห้องแบงค์ 

ลุงเฮ้งที่โกรธจัดมาเดินมาหยุดที่หน้าห้องต้น ทุบประตูและตะโกนให้ต้นเปิดประตู 

ลุงเฮ้ง 

เฮ้ย เปิดประตูเด๋ียวน้ี 

 ไม่มีเสียงตอบใดๆออกมาจากห้อง ลุงเฮ้งทุบประตู และบิดลูกบิดประตูอย่างรุนแรง 

ลุงเฮ้ง 

กูรู้นะว่ามีคนอยู่ เปิดประตูเด๋ียวน้ี 

กฎหอน้ีห้ามเลี้ยงสัตว์ ไม่รู้รึไง 

คนท่ีแพ้ขนแมวก็มีนะโว้ย 

   ส
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เปิด!!! 

ฟ้ากับป้าได้แต่ยืนดูอยู่ห่างๆด้วยความกลัว ลุงตัวสั่นด้วยความโกรธหยิบกุญแจขึน้มาไข 

แต่ว่าไม่ใช่ลูกกุญแจที่ถูก ลุงโยนกุญแจทิ้ง 

ลุงเฮ้ง 

ไม่ใช่ 
ลุงเฮ้งหยิบลูกกุญแจใหม่ขึ้นมาไขอีกครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ ลุงโยนทิ้งอีกดอก 

ลุงเฮ้ง 
ไม่ใช่!!! 

ลุงเฮ้งหยิบกุญแจอีกดอกขึ้นมาเสียบลงไปในลูกบิด 

Scene 11 กลางวัน/ภายใน/ห้องต้น 

ต้นที่อยู่ในห้อง พอได้ยินเสียงตะโกนและเสียงทุบประตูของลุงเฮ้งก็ตกใจ ลุกลี้ลุกลน 

พยายามว่ิงไปรอบๆห้อง ต้นเอาแมวไปวางไว้ในตู้เสื้อผ้า แต่ก็ลังเล หยิบออกมา เอาไปวางไว้ในตะกร้า

ผ้า แล้วก็ส่ายหัว หยิบแมวขึ้นมาอีกครั้ง เสียงทุบประตูดังขึ้นอีกครั้ง ต้นย่ิงลุกลี้ลุกลน ไม่รู้จะทํายังไง 

ต้นอุ้มแมวขึ้นมามองหน้า เขาตัดสินใจกอดแมวเอาไว้เตรียมยอมรับสภาพ แกร๊ก เสียงล็อคถูกไขออก 

ประตูแง้มเปิดต้นเห็นลุงต้นตาเหลือก หันหลังกลับเหว่ียงแมวออกนอกระเบียงไปก่อนประตูจะเปิด

ออกหมด ลุงเฮ้งมองเข้ามาไม่เห็นแมว ลุงเฮ้งสบตากับต้น ต้นได้แต่ยืนเหง่ือแตกอยู่น่ิงๆ ลุงเฮ้งเดินไป

รอบๆห้อง ก็ไม่พบแมวเลยก็ใจเย็นลง  

ลุงเฮ้ง 
ขอโทษนะจ้ะ คงเข้าใจผิดน่ะ 

ต้น 
เอ่อ ไม่เป็นไรครับ 

ต้นย้ิมแหยๆให้ลุงเฮ้ง ลุงเฮ้งกําลังจะเดินออกไป ป้าจี๊ดกับฟ้าก็เดินเข้ามา ก่อนที่ฟ้ากับ
ป้าจะอ้าปากพูด ต้นรีบยกมือหยุดทุกคน แล้วหันไปหยิบกระเป๋าเงินของตัวเองที่อยู่บนโต๊ะมา 

ต้น 
ผมขอโทษนะ ป้านะ 

ของป้า 3พัน เอาไปเลย 
จบนะครับป้า 
ขอบคุณครับ 

ต้นรีบย่ืนเงินให้ป้าอย่างรวดเร็ว 
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ต้น 
ของคุณนะ เอาไปหมดเลยผมให้หมดเลย 

ต้นรีบควักเงินทั้งหมด ยัดใสม่ือฟ้าแล้วกระซิบกับฟ้าไม่ให้ลุงเฮ้งได้ยิน 
ต้น 

ถือว่าเป็นค่าเสียหาย ค่าเสียเวลานะ 
อย่าเอาเรื่องผมเลย ผมเข้าไปหาแมวจริงๆ 

ไม่ได้ขโมยอะไรเลย 
ฟ้ามองหน้าต้นแล้วก็มองเงินในมือ  

ฟ้า 
ไม่ต้องหรอก ฉันเช่ือคุณก็แล้วกัน 

แต่ถ้าแบงค์กลบัมาแล้วมีอะไรหายไป 
ฉันจะมาเอาเรื่องคุณ 

ต้นโล่งใจแล้วก็ ย้ิมใหทุ้กคน 
ต้น 

โอเค จบนะครับ แฮปป้ีทุกคน 
ไม่มีอะไร เป็นเร่ืองเข้าใจผิดกันทั้งน้ันนะครับ 

ป้าจี๊ด ลุงเฮ้ง ฟ้า ทยอยเดินออกจากห้องต้นมา โดยที่มีต้นเดินมาส่งที่หน้าประตู ทุกคน
กําลังจะเดินแยกย้ายออกไป ต้นกําลังจะปิดประตู ประตูลิฟท์เปิดออก แบงค์สะพายกล้องเดินอุ้มแมว
เดินออกมา 

แบงค์ 
เอ่อ ขอโทษนะครับ 

แมวตัวนี้หล่นออกมาจากห้องนี้รึเปล่าครับ 
แบงค์ย่ืนแมวให้ต้นดู ลุงเฮ้งหันไปมองต้น  ต้นหน้าซีด 
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ขั้นก่อนการผลิต (Pre-production) 
1. เลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 ต้น  
นายชาญณรงค์ โสภณรัตน์ (กอร์บ้ี) อายุ 21 ปี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงบทต้น 
นิสัยของตัวละคร : ต้นเป็นคนค่อนข้างเก็บตัว ไม่ชอบออกจากห้องไปไหน เขาใช้

เวลากลางคืนส่วนใหญ่ดูซีรี่ย์ ดูหนัง จึงไม่ค่อยมีเพ่ือนทําให้เขาเป็นคนขี้ตกใจ และมักจะทําตัวไม่ถูกใน
สถานการณ์คับขัน 

พ้ืนหลังตัวละคร : ต้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอาศัยอยู่ในหอพักคนเดียว ก่อน
หน้าน้ีเขาเคยมีแฟน แฟนของต้นเป็นคนที่ชอบแมวมากและอยากเลี้ยงแมว แต่ที่บ้านเลี้ยงไม่ได้จึงเอา
แมวมาฝากที่หอของต้น เขาจึงต้องแอบเลี้ยงแมวอยู่ในหอพักที่มีกฎห้ามเลี้ยงสัตว์ โดยท่ีจริงแล้วเขา
ไม่ได้เป็นคนชอบเล้ียงสัตว์เลยจึงไม่ค่อยได้เอาใจใส่มากนัก หลังจากที่เขาเลิกกับแฟนแล้วก็ต้อง
รับภาระเลี้ยงแมวตัวนี้ต่อไปเพราะแฟนของเขาไม่ได้เอาแมวไปด้วย เขาเคยคิดว่าจะเอามันไปทิ้งแต่ก็
สงสารจึงเลี้ยงไว้ 

เหตุผลที่เลือก : กอร์บ้ีเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดง เขาสามารถสวมบท
ต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะกอร์บ้ีมีลักษณะนิสัยตรงกับตัวละครและเข้าใจถึงพฤติกรรมของตัว
ละคร 
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1.2 ฟ้า  
นางสาวนัดฐิดา อุตอามาตย์ (หนิง) อายุ 21 ปี 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4-2 นักแสดงบทฟ้า 

นิสัยของตัวละคร : ฟ้าเป็นคนใจร้อน และยึดมั่นในความคิดของตัวเอง แต่เธอก็
เป็นคนมีเหตุผลพอจะรับฟังคําอธิบายอยู่บ้าง และด้วยลักษณะบุคลิกและการแต่งตัวทําให้เธอดูเป็น
คนแรงๆ ไม่น่าคุยด้วย 

พ้ืนหลังตัวละคร : ฟ้าเป็นนักศึกษาโรงเรียนพาณิชย์ เธอเป็นแฟนของแบงค์ที่เป็น
เจ้าของห้องข้างๆห้องต้น วันน้ีเธอนัดกับแบงค์ว่าจะไปเที่ยวแต่เธอติดต่อแบงค์ไม่ได้ต้ังแต่เช้า เธอจึง
ตัดสินใจมาหาแบงค์ที่ห้อง แต่ก็ต้องพบกับต้นและป้าจึ๊ดที่อยู่ในห้องแบงค์แทน 

เหตุผลที่เลือก : หนิงเป็นคนที่มีความสามารถด้านการแสดง เธอสามารถสวม
บทบาททต้องใช้อารมณ์โกรธ หรือหงุดหงิดได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ันเธอสามารถคิดบทสนทนาที่
ตอบรับกับบทได้อย่างเป็นธรรมชาติ กอปรกับบุคลิกที่เป็นคนตรงๆ ทําให้หนิงเหมาะกับบทของฟ้า
มาก 
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1.3 ป้าจี๊ด  
นางจิดาภา จันทนะโพธิ (ป้ามุ่ย) อายุ 55 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงบทป้าจี๊ด 
นิสัยตัวละคร : ป้าจ๊ีดเป็นคนจุกจิกขี้โวยวาย ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

และหวงเป็นอย่างมาก 
พ้ืนหลังตัวละคร : วันน้ีเป็นวันสุดท้ายที่ป้าจี๊ดจะอยู่ที่หอพักน้ี ป้ากําลังขนใส่รถ 

เพ่ือที่จะย้ายออกจากหอ 
เหตุผลที่เลือก : ป้ามุ่ยเป็นนักแสดงมืออาชีพ มีประสบการณ์ด้านการแสดง และ

มีบุคลิกเข้ากับตัวละครได้เป็นอย่างดี ป้ามุ่ยสามารถโต้ตอบบทสนทนาที่ต้องใช้อารมณ์ได้อย่างดี 
1.4 ลุงเฮ้ง  

นายกฤตภาส จันทนะโพธิ (ลงุป๋อง) อายุ 59 ปี 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 นักแสดงบทลุงเฮ้ง 
นิสัยตัวละคร : ลุงเฮ้งโดยปกติเป็นคนใจดี และเป็นมิตร ทําให้ลุงรู้จักคนที่อาศัย

อยู่ในหอพักอยู่บ้าง แต่ลุงเป็นคนไม่ชอบสัตว์ และเคร่งครัดต่อกฏระเบียบเป็นอย่างมาก 
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พ้ืนหลังตัวละคร : ลุงเฮ้งเป็นเจ้าของหอพักที่ดูแลหอด้วยตัวเอง ก่อนจะมาดูแล
กิจการหอพักลุงเคยเป็นทหารมาก่อนจึงค่อนข้างจริงจังกับกฎระเบียบของหอพัก  

เหตุผลที่เลือก : ลุงป๋องเป็นนักแสดงมืออาชีพ มีประสบการณ์ด้านการแสดง และ
มีความสามารถในการทําความเข้าใจตัวละคร ทําให้ลุงสามารถแสดงได้สมบทบาท ลุงสามารถเปลี่ยน
อารมณ์ได้อย่างรวดเร็วทําให้กํากับได้ง่ายและ ทําให้ตัวละครดูมีมิติมากขึ้น 

 
2. สถานที่ถ่ายทํา (Location) 

จากบทภาพยนตร์เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นโดยมีผู้เกี่ยวข้องหลากหลายรูปแบบ จึงทํา
การเลือกหอพักธรรมดาๆที่ไม่เจาะจงผู้อาศัยและสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ได้มีความพิเศษอะไร 

2.1 หอพักนนทวดีเพลส 
เน่ืองจากหอพักน้ีมีห้องพักรายวันให้เช่าซึ่งจะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่บางส่วน และมี

พ้ืนที่ให้ตกแต่งเพ่ิมเติมได้อีกส่วนหน่ึง พ้ืนที่ห้องค่อนข้างกว้าง ผนังห้อง พ้ืนและเพดานออกเป็นโทนสี
ขาวทําให้จัดองค์ประกอบภาพ และควบคุมอารมณ์และบรรยากาศของภาพได้ง่าย นอกจากน้ันหอพัก
นี้ต้ังอยู่ใกล้กับบ้านของผู้จัดทําซึ่งทําให้ง่ายต่อการเข้าไปจัดฉากและทําการถ่ายทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-5 ภาพจากภายในห้องพัก ช้ัน2 หอพักนนทวดีเพลส 
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3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 
3.1 ชามข้าวแมว 

ชามข้าวแมวเป็นตัวบอกเล่าต้ังแต่ต้ันเร่ืองเลยว่าพระเอกของเรื่องกําลังเลี้ยงแมว
อยู่ในห้อง ซึ่งในตอนหลังจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทําร้ายพระเอกอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-6 ชามข้าวแมว 
3.2 กระถางต้นไม้ 

กระถางต้นไม้ที่แขวนอยู่บนระเบียงห้อง นอกจากจะเป็นของตกแต่งที่ทําให้
ระเบียงของแต่ละห้องต่างกันแล้ว ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เร่ืองราวของพระเอกบานปลาย จากการทํา
ตกใส่ลังของป้าที่อยู่ข้างล่างอย่างไม่ต้ังใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-7 กระถางต้นไม้ 
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3.3 ป้ายประกาศห้ามเลี้ยงสัตว์ 
ป้ายประกาศห้ามเล้ียงสัตว์ถูกใช้เพ่ือบ่งบอกกฎระเบียบที่เคร่งครัดของหอพักน้ี 

แต่ถึงแม้ว่าจะมีป้ายเหล่าน้ีต้ังแต่ทางออกลิฟท์ไปจนถึงหน้าห้องพัก พระเอกที่ไม่สนใจกฎก็ละเมิดกฎ
นั้นอยู่ดี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-8 ป้ายประกาศห้ามเลี้ยงสัตว์ 

3.4 นาฬิกาข้อมือ 
นาฬิกาข้อมือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นําไปสู่ความวุ่นวายของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่อง 

ป้าที่หยิบนาฬิกาข้อมือของแบงค์ไปเป็นค่าเสียหายเพราะเข้าใจผิดว่าต้นไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย กลับ

ทําให้ฟ้าที่เป็นแฟนของแบงค์คิดว่าป้าเป็นขโมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 นาฬิกาข้อมือ 
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3.5 กระเป๋ากล้อง 
กระเป๋ากล้องที่หล่นลงมาจากตู้เสื้อผ้าของแบงค์ตอนท่ีต้นไปหาแมวเป็นสิ่งที่

สร้างปมปัญหาอีกอย่างหน่ึงของเร่ือง ทําให้ฟ้าที่ระแวงสงสัยอยู่แล้วยิ่งมั่นใจข้ึนไปอีกว่าป้าจี๊ดกับต้น
เข้ามาขโมยของในห้องแบงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4-10 กระเป๋ากล้อง 
 

4. เครื่องแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 
เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายถือเป็นสิ่งที่ช่วยบอกลักษณะ นิสัย และเร่ืองราวของตัวละครได้

ส่วนหน่ึง อีกทั้งยังช่วยคุมโทนสีของภาพได้อีกด้วย 
4.1 ต้น ใส่เสื้อยืดกบักางเกงบ็อกเซอร์เป็นชุดนอนบ่งบอกถึงความง่ายๆ สบายๆ และ

รวมถึงความไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่พิถีพิถัน 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-11 เครื่องแต่งกายของต้น 
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4.2 ฟ้า ใส่เสื้อผ้าทีดู่ทะมัดทะแมง สบายๆ เคลื่อนไหวสะดวกมีโทนสีอ่อนเพ่ือไม่ให้
เข้ากับฉากและไม่โดดเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-12 เครื่องแต่งกายของฟ้า 

4.3 ป้าจี๊ด ใส่เสื้อเช้ิตสีไม่ฉูดฉาดสมกับวัย ดูทะมัดทะแมง คลอ่งแคล่วเหมาะสําหรับ
การเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-13 เครื่องแต่งกายของป้าจี๊ด 

4.4 ลุงเฮ้ง ใส่เสื้อเช้ิตสีอ่อนกับกางเกงขายาวดูง่ายๆ แต่ก็เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-14 เครื่องแต่งกายของลุงเฮ้ง 
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5. ตารางการถ่ายทํา (Breakdown) 
5.1 คิวที่ 1 หอพัก นนทวดีเพลส เรวดี 60 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556   

5.1.1 ฉากที่ 1 ห้องต้น 
Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 

9.00-10.00 1 LS วิว นกร้องจิ้บๆ ระเบียง
ห้องต้น 

  

2 MS ระเบียง ถนน   กะละมัง 
3 CU เท้าต้น  ห้องต้น ต้น เสื้อผ้าต้นกองๆ 
4 MS กล้องนิ่ง หน้าต้นตะแคงหลับ สักพักโทรศัพท์เข้า อีต้น

สะลึมสะลือไปคว้าโทรศัพท์เข้ามาในเฟรม ต้นพลิกตัวฟัง 
โทรศัพท์ ฟิตเนสโทรมา   โทรศัพท์ต้น 

หมอนข้าง 
5 MSมุมกด หน้าตรง ต้นวางโทรศัพท์ แล้วดูเวลา แล้วลุกออก

จากเตียง 
    

6 CU เท้าลงจากเตียง เตะชามข้าวแมว    ชามข้าวแมว 
7 MS หน้าต้นก้มลงไปมองเบื่อๆ หันหลังเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า หยิบถุง

ข้าวแมวหันกลับมา นั่งลง 
   กล่องข้าวแมว 

8 CU ถุงข้าวแมวจากในตู้เสื้อผ้า     
9 CU ข้าวแมวถูกเทลงในชามข้าวแมว     
10 CU หน้าต้นมองไปรอบๆ หาแมว ต้นก้มลง     
11 MS หน้าต้นจากใต้เตียงเห็นต้นก้มลงมามองๆหา แล้วลุกยืนหัน

ไปหาในตู้เสื้อผ้า แล้วกลับมายืนที่เดิม แล้วเดินหาๆออกจาก
เฟรมไป 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
 12 CU หน้าต้นโผล่เข้าไปมองหาในตู้เสื้อผ้า[มุมเดียวกับ8]    เสื้อผ้าต้นในตู้ 

13 MS แฮนเฮล ฟอลโล่ว ต้นเดินไปเดินมาหาแมว ต้นหันไปเจอ
ประตูระเบียงเปิด กล้องแพนตาม ต้นเดินตามเข้าเฟรมมาเปิด
ม่าน 

   เสื้อผ้าต้นกองๆ 

14 CUหน้าต้น มุมกล้องสงคราม*หลบไฟด้วย*     
15 MS ประตูระเบียง ต้นเปิดม่านมาเห็นประตูเปิดอยู่ ตกใจ เดิน

มาชะเง้อระเบียงทีละข้าง ข้างไม่มีคนก่อน แล้วไปข้างห้อง
แบงค ์

 ระเบียง
ห้องต้น 

 กะละมัง 

16 MS ข้ามไหล่ต้น เห็นระเบียงห้องแบงค ์เห็นประตูระเบียงเปิด
อยู่ 

   กระถาง ราว
ตากผ้า  

17 CU หน้าต้นตกใจ วิ่งเข้าไปในห้อง     
18 MS panตาม ต้นวิ่งเข้ามาในห้องแล้วออกไปทางหน้าห้อง  ห้องต้น   

ภาพตาราง 4-1 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 1 
5.1.2 ฉากที่ 2 ระเบียงห้องต้น  

Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
10.00-11.00 1 MS ลูกบิดห้องต้นหมุน ประตูเปิด ต้นเดินออกมา ประตูเปิด ทางเดิน

ห้องต้น 
ต้น ป้ายห้ามเลี้ยง

สัตว์ 
2 CU เท้าต้นเดินไปห้องข้างๆ ประตูปิด ประตูปิด    
3 MS POV กําแพง ต้นเดินเฟรมแล้วผ่านไป เห็นป้ายห้ามเลี้ยง

สัตว์ 
 ทางเดิน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
 4 MS รับด้านหน้าต้นเดินเข้ามาที่ประตูห้องแบงค ์เคาะประตู 

แล้วเดินออกไปทางห้องตัวเอง 
 ทางเดิน

ห้องแบงค์ 
  

5 MS POVประตูห้องแบงค์ ต้นเคาะ     
6 CUหน้าต้น เคาะประตูห้องแบงค์     
7 MS ประตูหน้าห้องต้น ต้นเดินมาเข้าเฟรม เปิดประตูเข้าห้อง

ตัวเอง 
ประตูเปิด ทางเดิน   

8 CU เท้าต้นเดินเข้าห้องไป ประตูปิด    
9 CU เท้าต้นเดินกลับห้อง  ทางเดิน   

ภาพตาราง 4-2 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 2 
5.1.3 ฉากที่ 3 ห้องต้น 

Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
11.00-12.00 1 MS panตาม ต้นเข้ามาในห้องแล้วออกไปทางระเบียงห้อง  ห้องต้น ต้น สัพเพเหระ 

2 MS ต้นเดินเข้ามาที่ระเบียงชะเง้อๆไปที่ระเบียงห้องแบงค์ เอื้อม
มือไปจับๆระเบียงห้องแบงค์ พยายามจะปีน 

 ระเบียง
ห้องต้น 

  

3 CU หน้าต้น พยายามจะปีนระเบียงมาห้องแบงค์  ระเบียง
ห้องแบงค์ 

  

4 CU มือต้นเอื้อมมา     
5 CU เท้าต้นพาดมา     

ภาพตาราง 4-3 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.1.4 ฉากที่ 8 ห้องต้น 
Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 

12.00-13.00 1 CU ขาต้นโดดลงมา  ระเบียง
ห้อง 

ต้น  

2 MS จากด้านหลังต้นเดินเข้าไปในห้องตัวเอง     
3 CU หน้าต้นตกใจเรียกแมว แล้ววิ่งออกจากเฟรมไป  ห้องต้น   
4 CU ต้นอุ้มแมวขึ้นมาในเฟรม  ห้องต้น ต้น แมว  

ภาพตาราง 4-4 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 8 
5.2 คิวที ่2 หอพัก นนทวดีเพลส เรวดี 60 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 

5.2.1 ฉากที่ 11 ห้องต้น 
Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 

8.00-10.00 1 MS ต้นลุกลี้ลุกลนมองหาที่ซ่อนแมว  ห้องต้น ต้น แมว  
2 POV ต้นมองไปรอบๆห้อง เห็นตะกร้าแมว    ตะกร้าแมวในตู้ 
3 MS ตะกร้าแมวในตู้ ต้นวิ่งเข้ามาในเฟรม วางแมว หยิบเสื้อผ้า

มาถมๆใส่ตะกร้า แล้ววิ่งออกไปตามแมว 
    

4 CU ลูกบิดหมุน     

5 MS มือต้นคว้าแมวขึ้นมา     
6 CU ประตูค่อยๆเปิด   ลุง  
7 XCU ตาต้นลุกลี้ลุกลน     
8 MS ต้นโยนแมว มีแมว   ต้น แมว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
 9 MS ต้นโยนแมว ไม่มีแมว   ต้น  

10 CU ประตูเปิด หน้าลุงจ้องมาในห้อง   ลุง  
11 MS ผ่านไหล่ลุงเห็นต้นยืนค้างท่าโยนแมว เสียงแมวตก  ลุง ต้น  
12 MS ผ่านไหล่ต้น ลุงเดินเข้ามามองหน้าต้นแล้ว มองไปรอบๆ     
13 MS หน้าต้นค่อยๆกลับมาท่าเดิม ยิ้มแหยๆ ให้ลุงแล้วเหลือบไป

เห็นชามข้าวแมว ต้นหน้าเหวอ แล้วรีบหยุดเหวอ 
    

14 CU หน้าลุงหรี่ตาสงสัย จับผิด     
15 CU ชามข้าวแมว    ชามข้าวแมว 
16 MS ผ่านไหล่ลุงไม่ฟอลโล่ว ลุงเดินเลยต้นไปเปิดประตูห้องน้ําหา

แมวแล้วเดินเข้าไป ต้นมองตาม 
    

17 MSหลังต้น ต้นหันหลังมามองลุงอย่างเร็ว แล้วหยิบกองผ้าโยน
ไปทางชามข้าวแมว เหลือบไปเห็นลุงหันมา ทําเป็นเนียน 

   เสื้อผ้า 

18 CU ชามข้าวแมว มีเสื้อผ้ากระเด็นลงไปทับ     
19 MS ลุงหันมาจากในห้องน้ํา ลุงเดินออกมา เปิดประตูระเบียง

ออกไปดู  
    

20 MS ผ่านไหล่ต้น ต้นมองตามลุงเดินเข้าเฟรมมา มองหาแมวไม่
เจอก็หันมาหาต้น ขอโทษเข้าใจผิด แล้วเดินออกไป 

    

21 MS ผ่านไหล่ลุง ต้นตอบ ไม่เป็นไร แล้วเดินไปส่ง แต่เหวอ     
22 MS ผ่านไหล่ต้น ป้ากับฟ้าบุกเข้ามา กําลังจะเริ่มพูด ต้นรีบเบรค

แล้วพยายามอธิบาย 
 ห้องต้น ต้น ฟ้า ป้า  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
 23 MS ผ่านไหล่ฟ้ากับป้า หน้าต้นบอกหยุดก่อน หันไปคว้ากระเป๋า

ตัง ยื่นให้ป้าเป็นค่าเสียหาย ควักให้ฟ้า แต่ฟ้าไม่เอา ต้นเก็บตัง
แล้วยิ้ม ทุกอย่างเคลีย ออกเดินไปส่งฟ้ากับป้า 

   กระเป๋าตัง 

24 CU ต้นควักเงินออกมาจากกระเป๋า    เงิน3000 
25 MS ผ่านไหล่ต้นป้ารับเงินมานับ ต้นส่งเงินให้ฟ้า     
26 MS 2ชอต ฟ้างงๆ ต้นกวักมือเรียกฟ้ามากระซิบ ฟ้าไม่เอาตัง     
27 MS ผ่านไหล่ต้น เดินไปส่งฟ้ากับป้าหน้าห้อง โบกมือบ้ายบายให้

ลุง 
 ทางเดิน

หน้าห้องต้น 
  

28 MS ผ่านไหล่ต้น ลุงกับป้ากําลงัเดินไปที่ลิฟท์ ฟ้ากําลังเข้าห้อง   ต้น ฟ้า ป้า 
ลุง 

 

29 MS ผ่านไหล่แบงค์สะพายกล้องอุ้มแมว เดินเข้ามาในเฟรม ลุง
กับป้า ผงะ 

   แมว กล้อง 

30 MS หน้าแบงค์ อุ้มแมว ถามหาเจ้าของ     
31 CU หน้าลุงหันมาหาต้น     
32 CU หน้าต้น ชิบหาย     
33 CU หน้าแบงค์     
34 CU หน้าแมว     

ภาพตาราง 4-5 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 11 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.2.2 ฉากที่ 4 หน้าหอ 
Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 

10.00-11.00 1 MS พื้นมีไม้กวาดกวาดพื้น  หน้าหอ ลุง ไม้กวาด 
2 LS ลุงกวาดพื้นอยู่ ป้าถือลังลงมา ทักลุง ลุงหันไป   ป้า ลุง ลังเยอะๆ รถ 
3 LS 2 ชอต เห็นท้ายรถมีของวางเต็ม ป้าวางลังลงพื้นแล้ว คุยกับ

ลุง แล้วลุงก็เดินเข้าหอไป ป้าหันไปจัดของที่อยู่หลังรถ 
    

4 MS ผ่านไหล่ลุง คุยกับป้า     
5 MS ผ่านไหล่ป้าคุยกับลุง     
6 MS POVท้ายรถ ผ่านป้าเป็นโฟกราว เห็นกระถางหล่นใส่ลังที่

วางอยู่ ป้าเงยหน้าขึ้นมาตกใจ หันไป อุทาน แล้ววิ่งไปที่ลัง 
เพล้ง  ป้า กระถาง ลัง 

จานแตก 
7 LS ป้ายืนมองลัง พังชิบหายแล้วมองขึ้นไปเห็นต้น     
8 LS ผ่านไหล่ป้ามองขึ้นไปด่าต้น ยังไม่เสร็จต้นก็หลบไปก่อน   ต้น ป้า  
9 MS หน้าป้าโมโห นับชั้นขึ้นไป     
10 MS ผ่านไหล่ต้นขอโทษป้า แล้วรีบหลบ  ชั้นบน ต้น ป้า  

ภาพตาราง 4-6 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 4 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.2.3 ฉากที่ 10 หน้าห้อง 
Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 

11.00-11.30 1 CU เท้าลุงเดิน  ทางเดิน ลุง ป้าย 
2 CU หน้าลุงเงี่ยหูฟัง ในห้อง เสียงแมวบางๆ    
3 CU มือลุงไขกุญแจ     กุญแจ 
4 MS ลุงตะโกนให้เปิดประตู     
5 MS หน้าป้า กับฟ้ากลัวอยู่ไกลๆ   ป้า ฟ้า  

ภาพตาราง 4-7 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 10 
5.2.4 ฉากที่ 5 ห้องแบงค์ 

Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
12.30-13.30 1 CU หน้าต้นส่องเข้ามาในห้องไม่เห็นใครก็เปิดเข้ามา  ห้องแบงค์ ต้น ของในห้อง

แบงค ์
2 MS ผ่านไหล่ต้นมองไปรอบๆ     
3 CU ต้นลงไปคุ้ยเสื้อผ้าในตะกร้า     
4 CU ซอกหลังโต๊ะ ต้นยื่นหน้าเข้ามาดู     
5 MS  ต้นเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปดู     
6 MS ต้นดึงผ้าห่มที่คลุมเตียงออกมาดู     
7 CU ผ่านไหล่ต้นดึงลิ้นชักโต๊ะดู     
8 MS ต้นเปิดตู้เสื้อผ้าดู กําลังคุ้ยของ เสียงเคาะประตูดัง ต้นตกใจ

หันไปมอง 
เคาะประตู เสียงป้าเรียก   กระเป๋ากล้อง

หล่นลงมาจาก
ตู้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
 9 MS ป้าเคาะเรียกอยู่หน้าประตู ซักพักต้นก็เปิดประตู  หน้าห้อง

แบงค ์
ป้า ต้น  

10 CU หน้าต้น ยืนคิดว่าจะไปเปิดดีมั้ย แต่ก็ตัดสินใจเปิด เสียงป้ามาเรื่อยๆ ห้องแบงค ์   
11 MS ผ่านไหล่ป้า คุยกับต้น  หน้าห้อง

แบงค ์
  

12 MS ผ่านไหล่ต้น คุยกับป้า ป้าบุกเข้ามาในห้อง     
13 MS ฟอลโล่ว หน้าป้า บุกเข้ามาในห้องมองหาของมีค่า หันไปที่

โต๊ะกระจกเจอนาฬิกา เลยเดินไปหยิบ 
  ป้า ต้น นาฬิกา 

14 CUนาฬิกา บนโต๊ะ     
15 CUหน้าต้น ลําบากใจพยายามห้ามป้า ฉุดๆกัน     
16 MS ผ่านไหล่ต้นพยายามห้ามป้า แต่ก็ไม่ไหว ปล่อยป้าเดินออก

จากห้อง 
    

17 CU กระเป๋ากล้องหล่นออกมาจากตู้ลงพื้น     

ภาพตาราง 4-8 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 5 
5.2.5 ฉากที่ 6 หน้าห้องแบงค์ 

Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
13.30-14.30 1 CU เท้าฟ้าเดินมา เสียงลิฟท์ หน้าห้อง

แบงค ์
ต้น ป้า ฟ้า  

2 MS ประตูเปิด ป้าเดินออกมาจากห้อง ชะงัก เจอฟ้า ยืนอยู่หน้า
ห้อง โดยมีต้นเดินตามมาที่หน้าประตู 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
 3 MS ผ่านไหล่ต้น คุยกับฟ้า     

4 MS ผ่านไหล่ฟ้า คุยกับป้า     
5 MS ผ่านไหล่ป้า คุยกับฟ้า     
6 MS 3ชอต ฟ้าทวงนาฬิกาจากป้า     
7 CU หน้าต้นมอง2คน แล้วรีบปิดประตู     
8 POV ประตู ฟ้าตกใจมาเคาะประตู      
9 MS ป้าโทรศัพท์หาลุง ฟ้าเคาะประตูเป็นBG เสียงลุงคุยโทรศัพท์    

ภาพตาราง 4-9 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 6 
5.2.6 ฉากที่ 7 และ 9  ห้องแบงค์ 

Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
14.30-15.30 1 CU เลขลิฟท์ ประตูลิฟท์เปิด  ลิฟท์ชั้น4   

2 CU เท้าลุงเดิน  ทางเดิน ลุง  
3 MS ฟ้าเคาะประตูจนเหนื่อย   ฟ้า ป้า  
4 MS ผ่านไหล่ฟ้าคุยกับป้า   ฟ้า ป้า ลุง  
5 MS ผ่านไหล่ป้า คุยกับฟ้า ลุงมา เปิดประตู     
6 CU กุญแจไข     
7 MS จากในห้อง ป้า ฟ้าเปิดประตูเข้า ฟอลโล่วฟ้า มองไปรอบๆ

ห้อง 
 ห้องแบงค์   

8 LS ผ่านไหล่กระเป๋ากล้อง มองฟ้าเดินมาหยิบ    กระเป๋ากล้อง 
9 MS 2ชอต ฟอลโล่วฟ้าถือกระเป๋ากล้องเดินเข้ามาหาเรื่องป้า     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

 

45 

Time Cut Pic Sound Special Effect Location Characters Props 
 10 MS หน้าฟ้าทะเลาะกับป้า     

11 MS หน้าป้าทะเลาะกับฟ้า     
12 MS หน้าลุงพยายามห้าม     
13 CU หน้าลุง ตกใจได้ยินเสียงแมว บอกให้ทุกคนเงียบ เสียงแมวบางๆ    
14 MS 2ชอต ผ่านไหล่ลุง หน้าฟ้ากับป้าตกใจ     
15 CU หน้าลุงเงี่ยหูฟัง เสียงแมวบางๆ    
16 CU หน้าป้าพยายามเงี่ยหูฟัง      
17 CU หน้าฟ้าพยายามเงี่ยหูฟัง     
18 MS 3ชอต ผ่านป้ากับฟ้าเห็นลุง ลุงมั่นใจว่าเสียงแมวรีบวิ่ง

ออกไป ป้ากับฟ้าวิ่งตามไปเกาะที่ประตูห้องดู 
    

ภาพตาราง 4-10 ตารางการถ่ายทําฉากที่ 7 และ 9 
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บทท่ี 5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด และนํามาเขียนบทภาพยนตร์ เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์ ขั้นตอนต่อไปคือการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งแต่ละฉากมีรายละเอียด
และความหมายดังน้ี 

ฉากที่ 1 ภายใน/ห้องนอนต้น/กลางวัน 

 
ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1 

ฉากเปิดเรื่องเร่ิมขึ้นจากการที่ต้นต่ืนขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองที่ค่อนข้างรก เดินลง
จากเตียงไปหยิบถุงอาหารแมวมาเทใส่ถาดที่พ้ืน แล้วนั่งร้องเรียกแมวของเขามากินข้าว เขาพยายาม
หาแมวแต่ก็ไม่เจอ ทันใดน้ันเขาก็เหลือบไปเห็นประตูระเบียงแง้มอยู่ เขาตกใจรีบว่ิงไปท่ีระเบียง และ
ชะเง้อมองหาแมวของเขาแต่ก็ไม่เห็น เขาพยายามชะเง้อมองระเบียงห้องข้างๆเห็นประตูระเบียงของ
เปิดอยู่ เขาว่ิงเข้ามาในห้องพยายามใช้ความคิดอย่างหนัก แล้วเดินออกไปนอกห้อง  

ฉากนี้ใช้ภาพในการวางโครงสร้างตัวละครให้ผู้ชมเข้าใจนิสัยตัวละครว่าเป็นคนมักง่าย
และขี้เกียจ และเริ่มสร้างสถานการณ์หลักของเรื่องที่จะนําไปสู่ความวุ่นวายที่จะตามมา นอกจากน้ัน
ยังใช้มุมกล้องระยะใกล้เพ่ือให้ตัวละครแสดงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน ช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสงสัย
กับการแสดงออกของตัวละครและอยากติดตามเรื่องราวต่อไป 
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ฉากที่ 2 ภายใน/ทางเดินหน้าห้อง/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2 

ต้นออกมาจากห้องตัวเอง มาที่ห้องแบงค์ เดินผ่านป้ายห้ามเลี้ยงสัตว์บนกําแพง เขาเคาะ
ประตูเรียกและถามว่ามีใครอยู่หรือเปล่า แต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมา เขาลองเคาะให้แน่ใจอีกคร้ัง
ว่าไม่มีใครอยู่ แล้วจึงกลับเข้าไปในห้องตัวเอง 

ในฉากน้ีเป็นการตอบคําถามคนดูถึงสาเหตุความตกใจของต้นด้วยการใช้ป้ายประกาศ
ห้ามเลี้ยงสัตว์ของหอพักบอกถึงสถานกาณ์ที่เกิดขึ้น และยังช่วยยํ้าในประเด็นของผู้จัดทําในเร่ืองของ
ความเฉยชาของคนที่มีต่อกฎระเบียบถึงจะมีป้ายประกาศติดอยู่หน้าประตูแต่คนที่จะละเมิดกฎก็ยังคง
ไม่ใส่ใจกับป้ายน้ีอยู่ดี 

ฉากที่ 3 ภายใน/ห้องต้น/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3 
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ต้นกลับเข้ามาในห้องตัวเอง ล็อคประตูและตัดสินใจปีนระเบียงไปยังห้องแบงค์ 
ฉากนี้เป็นฉากสั้นๆที่บอกถึงนิสัยของตัวละครเพ่ิมเติมว่าเป็นคนใจร้อน ทําอะไรไม่คิด ยิ่ง

พยายามดิ้นรนแก้ปัญหา ปัญหากลับยิ่งลุกลาม ในการถ่ายทําใช้มุมกล้องระยะใกล้ และการตัดสลับ
ช่วยเร้าอารมณ์ต่ืนเต้นให้ผู้ชมเห็นฉากการแสดงปีนระเบียงอาคารท่ีน่าต่ืนเต้น หวาดเสียว 

ฉากที่ 4 ภายนอก/ด้านล่างหอ/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 4 

ป้าจี๊ดกําลังขนของจากออกจากหอไปขึ้นรถ ลุงเฮ้งออกมาส่ง ป้าจ๊ีดวางลังของลงแล้วยืน
คุยกับลุงเฮ้ง เมื่อลากันเสร็จลุงเฮ้งเดินกลับเข้าไปในห้องผู้ดูแล ป้าจี๊ดหันกลับไปจะยกลัง แต่มีกระถาง
ต้นไม้หล่นลงมาใส่ลังซะก่อน จานชามที่อยู่ด้านในแตกเสียหาย ป้าจ๊ีดรีบว่ิงออกมาเงยหน้าขึ้นไปเจอ
ต้น ป้าจ๊ีดตะโกนด่าต้นพร้อมกับนับระเบียงห้องและช้ัน ก่อนจะว่ิงเข้าไปในหอพักเพ่ือให้ต้นชดใช้
ค่าเสียหาย 

เริ่มฉากน้ีด้วยการแนะนําตัวละครอีก2ตัวด้วยบทสนทนาที่ช่วยบอกพ้ืนหลังตัวละครให้
ผู้ชมได้เข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละตัว และกลับเข้าสู่เน้ือเรื่องหลักด้วยสถานการณ์ที่ทําให้ป้าและต้นต้อง
มาเกี่ยวข้องกันเมื่อต้นทํากระถางตกใส่ลังของป้า เป็นการสื่อความหมายง่ายๆว่าสิ่งที่ตัวละครทําจะ
ต้ังใจหรือไม่ต้ังใจต่างก็ส่งผลกระทบต่อตัวเองและคนอ่ืนทั้งน้ัน ในฉากนี้เน้นบทสนทนาของตัวละครจึง
เน้นการใช้มุมกล้องระยะกลางค่อยๆเล่าเรื่องในจังหวะปกติเพ่ือให้ผู้ชมได้มีเวลาทําความเข้าใจ
สถานการณ์ของตัวละคร  
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ฉากที่ 5 ภายใน/ห้องแบงค์/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 5 

ต้นรีบว่ิงเข้ามาในห้องแบงค์และมองไปรอบๆห้องที่ดูสะอาด และจัดวางของเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แล้วก็ลงมือค้นพลางร้องเรียกแมว ดูตามใต้เตียง เปิดตู้เสื้อผ้า แต่แล้วป้าจ๊ีดก็มาเคาะประตู
พลางด่าไปพลาง ต้นตกใจและสับสนว่าจะทําอย่างไรดีเลยแกล้งอยู่เนียนๆเงียบๆ แต่ป้ายังไม่ยอม
ง่ายๆขู่ว่าถ้าไม่เปิดประตูจะแจ้งตํารวจ ต้นจึงต้องเปิดประตูและขอโทษ รีบเคลียร์ให้เรื่องมันจบๆไป 
แต่ป้าจ๊ีดเรียกร้องค่าเสียหายที่จานแตก ต้นพยายามค้นตัวแต่ก็ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว เพราะ
เขาปีนมาด้วยชุดนอน เขาจึงสารภาพกับป้าว่าเขาไม่ใช่เจ้าของห้อง แค่มาหาแมวและไม่มีเงินอยู่ในตัว
เลย ป้าจ๊ีดไม่เช่ือ คิดว่าต้นจะไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย จึงบุกเข้าไปในห้องเพ่ือค้นของมาใช้เป็น
ค่าเสียหาย ต้นพยายามห้ามและอธิบายแล้วแต่ป้าก็ไม่ยอมฟัง ป้าจี๊ดหยิบนาฬิกาข้อมือของแบงค์ที่
วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาดูแล้วก็กลับออกไป ต้นที่ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องยอมเพราะจะรีบให้เร่ืองจบๆไป 

ในฉากนี้เริ่มจากการแสดงความแตกต่างของห้องทั้ง2ห้องคือ ห้องของต้นและห้องของ
แบงค์ที่บอกถึงลักษณะนิสัยของเจ้าของห้องแต่ละห้อง แบงค์ที่เก็บของในห้องอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ห้องน้ีแสดงออกมาคือเจ้าของห้องก็เป็นคนชอบแมว ระหว่างที่
ต้นกําลังหาแมวจะมีภาพของหนังสือเก่ียวแมวและตุ๊กตาแมวปรากฎออกมาในภาพ แต่เจ้าของห้อง
เลือกที่จะเคารพและไม่ละเมิดกฎของหอพัก และเมื่อป้าเลือกที่จะเข้าไปหยิบนาฬิกามาเป็น
ค่าเสียหายโดยไม่สนใจคําอธิบายของต้นเป็นการสื่อว่าถ้าคนทุกคนทําตามใจตัวเองเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่
ตัวเองต้องการย่ิงจะทําให้เกิดความวุ่นวายตามมา 
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ฉากที่ 6 ภายใน/ทางเดินหน้าห้องแบงค์/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

 
 
ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 6 

ฟ้าแฟนของแบงค์มาหาแบงค์ที่ห้อง ฟ้าพบป้าจี๊ดกับต้นอยู่ที่หน้าประตูห้องแบงค์ก็
ประหลาดใจ เข้าไปถามต้นว่าเป็นใคร มาทําอะไรที่ห้องแบงค์ ต้นที่ไม่อยากทําให้สถานการณ์ลุกลามก็
สารภาพว่าอยู่ห้องข้างๆปีนมาหาแมว แต่ฟ้าก็เหลือบไปเห็นป้าถือนาฬิกาของแบงค์อยู่ ก็สงสัยว่าป้า
กับต้นเป็นโจรและกล่าวหาป้าทันที  ป้าจี๊ดก็เช่ือแล้วว่าต้นไม่ใช่เจ้าของห้องพยายามจะคืนนาฬิกาและ
ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขโมย แล้วป้าพยายามจะปลีกตัวไป แต่ฟ้าก็ไม่ให้ไป พยายามค้นตัวว่าป้าเอาอะไรไปอีก
หรือเปล่า แต่ป้าไม่ยอมให้ค้น ทั้งสองคนเริ่มด่ากันเสียงดังขึ้นเร่ือยๆ ต้นอาศัยจังหวะที่ฟ้ากับป้าเผลอ
ล็อคประตูและรีบหาแมวต่อ ฟ้าที่คิดว่าต้นเป็นโจรก็ทุบประตูเรียกให้ต้นเปิด ป้าจี๊ดก็คิดว่าต้นจะเบ้ียว
ไม่จ่ายเงินค่าเสียหายก็โทรเรียกลุงเฮ้งเจ้าของหอให้มาเปิดห้อง 

ในฉากน้ีเป็นการขยายสถานการณ์ความรุนแรงทําให้เรื่องย่ิงวุ่นวายมากข้ึนเมื่อมีจํานวน
คนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น และเมื่อเร่ืองราวเร่ิมบานปลายจนเกินจะรับได้ ต้นเลือกที่จะหนีปัญหาทั้งหมด
ไป มุมกล้องที่ใช้ในฉากนี้เกือบทั้งหมดเป็นมุมกล้องผ่านไหล่ตัวละครหนึ่ง รับหน้าและบทสนทนาของ
ตัวละครอ่ืนเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นถึงอารมณ์ของตัวละครแต่ละตัวได้ชัดเจน 
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ฉากที่ 7 ภายใน/ห้องแบงค์/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 7 

ฟ้ากับป้าจี๊ดทะเลาะกันอยู่หน้าห้องแบงค์จนลุงเฮ้งเดินมาถึง ฟ้ากับป้าจึงหยุดทะเลาะกัน
ช่ัวคราว ลุงค่อยๆเปิดห้องแบงค์ดู ทั้ง3คนเดินเข้ามามองหาในห้องก็ไม่พบใครในห้องเลย ฟ้าเริ่มเอะใจ 
สํารวจของที่อยู่ในห้องที่ถูกต้นร้ือหาแมวไว้ พอหาอะไรไม่เจอก็โทษป้าว่าเป็นขโมย ทั้ง2คนก็เร่ิมเถียง
กันอีกครั้ง ลุงเฮ้งพยายามจะห้าม แต่ก็ไม่มีใครฟัง  

ในฉากน้ีแสดงถึงผลกระทบการกระทําของต้นที่สร้างเร่ืองไว้แล้วหนีไปโดยไม่รับผิดชอบ 
และแสดงถึงวิธีการหาทางออกของฟ้ากับป้าที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลทําให้เร่ืองราวไม่จบลงอย่างที่
ควรจะเป็น มุมกล้องที่ใช้ในฉากน้ีเป็นมุมกล้องระยะใกล้และการตัดสลับอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ผู้ชมรู้สึก
ใกล้ชิด มีส่วนร่วมกับการสถานการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้น 

ฉากที่ 8 ภายใน/ห้องต้น/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 8 
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ต้นน่ังกอดแมวของตัวเองอยู่ในห้องตัวเอง เจอแมวอยู่ในห้อง เขารีบว่ิงไปอุ้มแมวขึ้นมา
และพยายามทําตัวให้เงียบที่สุด 

เป็นฉากหักมุมในเรื่องเมื่อแมวของต้นที่เป็นต้นตอปัญหาทั้งหมดกลับมา สิ่งที่ต้องการสื่อ
คือเมื่อผลกระทบได้ส่งไปถึงผู้อ่ืนแล้ว ถึงจะแก้ไขสาเหตุของปัญหาได้ สถานการณ์ก็ไม่ได้จบลง  

ฉากที่ 9 ภายใน/ห้องแบงค์/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 9 

ลุงเฮ้งก็ได้ยินเสียงแมวร้องออกมาจากห้องต้น ลุงเฮ้งหันกลับไปถามฟ้ากับป้าว่าได้ยน
เสียงแมวรึเปล่า พอมีเสียงแมวร้องอีกครั้ง ลุงเฮ้งฟิวส์ขาดทันทีเพราะตัวเองต้ังกฏห้ามเล้ียงสัตว์ในหอ 
และเกลียดแมวมาก ว่ิงออกจากห้องผ่านฟ้ากับป้าไปอย่างรวดเร็ว  ฟ้ากับป้าเหวอตกใจหยุดเถียงกัน
แล้วเดินตามลุงเฮ้งไปทันที 

เป็นฉากก่อนนําไปสู่จุดสิ้นสุดของเรื่อง เมื่อลุงเฮ้งที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกฎภายในเรื่อง
เริ่มลงโทษต้น สิ่งที่แสดงให้เห็นในฉากน้ีคือเมื่อกฎเร่ิมทํางาน ทุกคนถูกควบคุม อารมณ์ต่างๆจะถูก
หยุดลง 
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ฉากที่ 10 ภายใน/ทางเดินหน้าห้อง/ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 10 

ลุงเฮ้งมาหยุดที่หน้าห้องต้น ทุบประตูและตะโกนให้ต้นเปิดประตู แต่ก็ไม่มีเสียงตอบ
รับมาจากต้น ลุงจึงหยิบกุญแจห้องขึ้นมาไขทีละดอกๆ ฟ้ากับป้าได้แต่ยืนดูอยู่ห่างๆด้วยความกลัว 

ฉากน้ีต้องการบีบคั้นต้นที่ต้องเผชิญหน้ากับผลที่ตัวเองได้ทํา มุมกล้องส่วนใหญ่ในฉากน้ี
จะเป็นมุมระยะใกล้มากเพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้ชัดเจน บีบให้คนดูรู้สึกอึดอัด บีบ
คั้น ต่ืนเต้น 

ฉากที่ 11 ภายใน/ห้องต้น/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 11 
ต้นได้ยินเสียงตะโกนของลุงเฮ้งจากข้างนอกก็ตกใจ ลุกลี้ลุกลน พยายามว่ิงไปรอบๆห้อง 

หาที่ซ่อนแมวแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่สามารถหลบได้พ้น ล็อคที่ลูกบิดประตูถูกไขออก ต้นกอดแมวเอาไว้แน่น 
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พอประตูแง้มเปิด ต้นหันหลังกลับเหว่ียงแมวออกนอกระเบียงไปก่อนประตูจะเปิดออกหมด ลุงเฮ้งม
องเข้ามาไม่เห็นแมวก็มองไปรอบๆ เมื่อไม่เห็นพบแมวเลย ลุงเฮ้งก็คิดว่าเข้าใจผิดคิดไปเองขอโทษต้น 
แล้วกําลังจะกลับออกไป ฟ้ากับป้าจี๊ดเห็นลุงสงบแล้วก็เข้ามา หาต้น ต้นรีบหยิบเงินในห้องมาให้ป้าจ๊ีด
เคลียร์ค่าเสียหาย และควักเงินที่มีอยู่ทั้งหมดที่เหลือในกระเป๋าให้ฟ้าเพ่ือเป็นค่าปิดปากและค่าเสียหาย
ที่บุกเข้าไปในห้องแบงค์ ฟ้าก็ยอมปล่อยเร่ืองทั้งหมดไป ต้นเดินออกมาส่งทุกคนออกจากห้องของเขา
อย่างโล่งใจ ในขณะที่ทุกคนกําลังเดินแยกย้ายไปน้ัน แบงค์ก็เดินออกจากลิฟท์มาพร้อมกับแมวของต้น 

ในฉากน้ีเป็นจุดวิกฤต (Climax) ของเร่ืองเป็นจุดที่ต้นจะต้องตัดสินใจหาทางออกใน
ภาวะคับขัน และสุดท้ายแล้วถึงจะสงสารแมวมากแค่ไหนเขาก็เลือกที่จะทิ้งแมวเพ่ือเอาตัวรอด 
ตามมาด้วยการแก้ปัญหาของป้าและฟ้าที่ต้นเลือกใช้เงินแก้ปัญหา ถึงแม้ว่าฟ้าจะไม่รับเงินแต่ก็ช่วยให้
เร่ืองคล่ีคลายไปได้ และในตอนสุดท้ายต่อให้เขาจะว่ิงหนีปัญหาแค่ไหนก็ไม่มีทางหนีพ้น 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษา และค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับผลกระทบของ
การละเมิดกฎที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคม เรื่อง Neighbors มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอ
ประเด็นเก่ียวกับ ความรู้สึกเมินเฉยต่อกฎของมนุษย์จนนํามาซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อ่ืนในสังคม โดยผู้จัดทําได้ทําการเก็บข้อมูลจากทฤษฎี แนวคิด บทความ และแหล่งข้อมูลอ้างอิง
ต่างๆ เพ่ือนํามา พัฒนาโครงเรื่อง บุคลิกของตัวละคร ความสัมพันธ์ของตัวละคร จนได้มาเป็นบท
ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ จนพร้อมสําหรับการถ่ายทํา และปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต
ภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งการทํางาน
ตามขั้นตอนข้างต้นทําให้ผู้จัดทําได้เรียนรู้วิธีการสร้างภาพยนตร์โดยละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดยเร่ิมต้ังแต่การเลือกแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บทภาพยนตร์ การ
คัดเลือกนักแสดงและการหาสถานที่ในการถ่ายทําให้เหมาะสมท่ีมีความเหมาะสมตรงตามบท
ภาพยนตร์ การวางแผนงานก่อนการถ่ายทํา การถ่ายทํา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกองถ่ายทํา ไป
จนถึงการตัดต่อภาพและเสียงของภาพยนตร์เพ่ือความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ตามจุดประสงค์ที่
ผู้จัดทํา 

 
สรุปผลการศึกษา 
ในกระบวนการสร้างภาพยนตร์สั้นคร้ังน้ีสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่ค้นพบจากการ

ทํางานแต่ละข้ันตอนดังน้ี 
1. ขั้นตอนการพัฒนาบท 

ผู้จัดทําได้เรียนรู้การสร้างบทภาพยนตร์ต้ังแต่เริ่มแรกจากแนวคิดพัฒนาต่อเน่ืองจน
มาเป็นบทภาพยนตร์ การสร้างตัวละครที่มีความละเอียดซับซ้อน ความสมเหตุสมผลและผลกระทบ
ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเร่ือง  

2. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 
ขั้นตอนก่อนการผลิตเป็นข้ันตอนสําคัญที่ใช้ในการวางแผนการทํางาน ต้ังแต่การหา

สถานที่ นักแสดง พรอพ และการจัดตารางเวลาในการถ่ายทํา ถ้าหากวางแผนได้ดีการทํางานใน
ขั้นตอนการผลิตจะสามารถทําได้ราบรื่นและผลงานที่ได้จะออกมาเสร็จสมบูรณ์ 
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3. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการทํางานตามการวางแผนงานในข้ันตอนก่อนการผลิตซึ่งเป็นการ

ทํางานร่วมกันของทีมงานและนักแสดงทําให้ต้องควบคุมคนเป็นจํานวนมาก เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่าง
การทํางานผู้จัดทําจะต้องเป็นคนแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  

4. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างภาพยนตร์ เป็นการลําดับเร่ืองราว เพ่ิม

เทคนิคพิเศษ ใส่เสียงและเพลงประกอบ และแก้ไขปัญหาด้านการถ่ายทําที่เกิดข้ึนในข้ันตอนการผลิต 
เพ่ือให้ภาพยนตร์ตรงกับความคิดของผู้จัดทํามากที่สุด 

 
ข้อจํากัดและปัญหา 
ปัญหาที่พบในการทํางานสามารถแบ่งได้ดังน้ี 
1. ปัญหาเร่ืองบท  

ผู้จัดทําประสบปัญหาเรื่องความไม่สมเหตุสมผลของบทต้ังแต่ร่างบทแรกจึงใช้เวลา
กับการปรึกษากรรมการและการแก้บทอยู่นาน หลังจากเปลี่ยนหัวข้อไปหลายครั้งและแก้ไปหลายบท 
ผู้จัดทําได้ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนที่มีความสามารถในการเขียนบทและได้ช่วยกันทําบท
ภาพยนตร์เร่ือง Neighbors จนสําเร็จ หลังจากนําไปเสนอกรรมการก็ถูกสั่งปรับอีกเล็กน้อยและ
สามารถผ่านไปสู่ขั้นต่อไปได้ 

2. ปัญหาด้านนักแสดงและสถานที่ 
เน่ืองจากขั้นตอนการพัฒนาบทของผู้จัดทําใช้เวลามาก ทําให้เหลือเวลาในการ

ทํางานข้ันตอนก่อนการผลิตน้อย ทําให้ต้องมีเวลาในการจัดเตรียมสถานที่และหานักแสดงค่อนข้าง
น้อย นอกจากน้ันตัวละครในบทภาพยนตร์ของผู้จัดทําเป็นตัวละครที่ต้องใช้คนที่มีความสามารถด้าน
การแสดงอยู่บ้างจึงทําให้การคัดเลือกนักแสดงเป็นไปด้วยความยากลําบาก หลังจากได้ตัวนักแสดง
และสถานท่ีแล้วผู้จัดทําได้วางแผนงานถ่ายทําและทําการถ่ายทําภาพยนตร์ได้ทันก่อนกําหนดส่ง 
ภาพยนตร์ร่างแรก แต่ด้วยสถานที่และพรอพที่ยังขาดไปมากและนักแสดงที่หามายังไม่ผ่านมาตรฐาน
ที่กรรมการกําหนด ทําให้ต้องถ่ายซ่อมอีกครั้ง คร้ังที่2ผู้จัดทําได้ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนทําให้การ
คัดเลือกนักแสดงและหาสถานท่ีได้หลากหลายมากข้ึน ผู้จัดทํามีโอกาสได้เลือกสถานที่ที่เหมาะสม
ที่สุด มีเวลาหาพรอพประกอบฉากและมีโอกาสเลือกนักแสดงที่เหมาะสมท่ีสุดทําให้สามารถวาง
แผนการทํางานได้ ถึงแม้จะประสบปัญหาต้องเลื่อนการถ่ายทําจากเหตุที่แม่ของนักแสดงเสียชีวิตแต่ก็
สามารถเลื่อนวันถ่ายทําออกไปและถ่ายทําภาพยนตร์ออกมาได้เสร็จสมบูรณ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างภาพยนตร์ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียว และตัวผู้จัดทําก็ไม่ได้มี

ความสามารถในการสร้างภาพยนตร์ในหลายขั้นตอน ทําให้ผู้จัดทําต้องประสบปัญหามากมายในการ
ทํางาน แต่ด้วยความช่วยเหลือจากเพ่ือน และทีมงานทําให้สามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่าน้ันมาได้ 

2. ในการทํางานควรมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน เพราะนอกจากจะต้องจัด
ตารางเวลาของตัวเองแล้ว สถานที่ที่ ต้องขออนุญาติเข้าไปถ่ายก็บางท่ีก็ต้องใช้ใบรับรองจาก
มหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการ และนักแสดงที่จะต้องมีเวลาว่างตรงกัน  
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