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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปญหา เปนสิ่งที่ตองเกิดข้ึนกับทุกครอบครัว ไมวาจะครอบครัวใหญหรือเล็ก โดยเฉพาะ

กับคนสวนมากมักจะมีการแสดงออกทางความรักอยางออมๆ ไมตรงไปตรงมาแลว ปญหาครอบครัว

ย่ิงเปนสิ่งที่มักจะเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะครอบครัวน้ันมีบุคคลมากกวาหน่ึงคน และตางคน

ตางก็มีความคิด ความตองการ และภาระหนาที่ที่แตกตางกันไป แนนอนวามนุษยทุกคนมักจะมี

ขออางเพื่อกระทําในสิ่งที่ตนเองตองการ และไมทําในสิ่งที่ตนเองไมตองการไดเสมอ 

สิ่งเล็กๆ ภายในจิตใจเหลาน้ีเอง ที่กอใหเกิดปญหาหลากหลายตามมาในแตละครอบครัว 

บางครอบครัวก็สามารถแกไขปญหาได แตบางครอบครัวกลับปลอยใหปญหาน้ันคาราคาซังไมจบสิ้น 

เพราะการไมยอมหันมาพูดคุยกัน และทําความเขาใจซึ่งกันและกันอยางตรงไปตรงมา ครอบครัวของ

สองพี่นอง “ที” กับ “เทม” ตัวละครเอกของเรื่อง When the Wind Comes เองก็เชนกัน พวกเขา

ตางมีความคิด ความตองการ ภาระหนาที่ รวมถึงสภาพรางกายที่แตกตางกัน แตทั้งสองก็ไมเคยเปดใจ

คุยกัน จากความรูสึกเล็กๆ จึงกลายเปนปญหาที่ไมสามารถแกไขได และทั้งหมดน้ีจึงนํามาสูประเด็น

หลักในภาพยนตรสั้น ผลงานจุลนิพนธเรื่องน้ี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคลซึ่งเกิดจากปญหาที่เกิดข้ึนภายใน

ครอบครัว 

2. เพื่อศึกษาแนวคิดกระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วที่กอใหเกิด

ความพิการในภายหลัง 

3. เพื่อศึกษากระบวนการสรางภาพยนตร 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การศึกษาและทําความเขาใจพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยที่ตองเผชิญกับความ  

อึดอัดจากปญหาที่เกิดข้ึนภายในครอบครัว ทั้งที่แสดงออกและไมแสดงออก และวิเคราะหไปถึง

สาเหตุที่ทําใหเกิดปมปญหาภายในจิตใจ และศึกษาขอมูลทางการแพทยเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วที่

นํามาซึ่งความพิการในภายหลัง รวมทั้งศึกษาและเรียนรูทางดานการสรางภาพยนตร ทั้งการสรางตัว

ละคร อารมณ บรรยากาศ และเทคนิคการถายทําภาพยนตร ซึ่ง นํามาสูภาพยนตรสั้นเรื่อง       

When the Wind Comes 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

2. รวบรวมทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของ 

2.1 ศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยเมื่อตองเผชิญกับปญหาภายใน

ครอบครัว 

2.2 ศึกษาแนวคิดกระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วที่กอใหเกิด

ความพิการในภายหลัง 

2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร 

3. การศึกษา ตีความขอมูล 

3.1 นําขอมูลที่ไดมารวบรวมและวิเคราะห 

3.2 ศึกษาขอมูลอางอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณของภาพยนตร 

(Mood and Tone) จากภาพยนตรเรื่องตางๆ 

4. ข้ันตอนการพัฒนาบท (Development) 

4.1 คิดแกนเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร 

4.2 เขียนบทภาพยนตร 

4.2.1 เรื่องยอ (Synopsis) 

4.2.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

4.2.3 บทภาพยนตร (Screenplay) 

5. ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre–Production) 

5.1 กําหนดตัวละคร 

5.2 เขียนบทถายทํา (Shooting Script) 

5.3 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

5.4 หาสถานที่ถายทํา (Location), Block Shot, Set Location 
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5.5 เตรียมอุปกรณประกอบฉาก และเสื้อผา (Props, Costume) 

5.6 Workshop นักแสดง  

5.7 ขอสถานที่ถายทํา 

6. ข้ันตอนการถายทํา (Production) 

7. ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production) 

7.1 เตรียมไฟลฟุตเทจสําหรับการตัดตอ 

7.2 ตัดตอภาพและประกอบเสียง 

7.3 ใสเพลงประกอบ 

7.4 แกไขภาพและทําเทคนิคพิเศษ 

7.5 แกสีภาพ 

7.6 การตัดตอภาพยนตรฉบับสมบูรณ 

7.7 ทําคําบรรยายใตภาพ (Subtitle) 

8. สรุปผลและจัดทํารูปเลม 

9. จัดฉายภาพยนตร 

 

แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ            

รวบรวมทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ             

การศึกษา ตีความขอมูล            

Development            

Pre–Production            

Production            
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ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน (ตอ) 

 

Post-Production            

สรปุผลและจัดทํารูปเลม            

จัดฉายภาพยนตร            

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดนําความรูจากการศึกษาภาพยนตรมาใชในการทํางาน 

2. ไดนําความรูจากการศึกษาแนวทางกระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่ว

ที่กอใหเกิดความพิการในภายหลังมาประยุกตเขากับเน้ือหาของภาพยนตร 

3. ภาพยนตรสัน้เรื่องน้ีสามารถสะทอนพฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคลซึ่งเกิด

จากปญหาที่เกิดข้ึนในภายครอบครัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

โครงการสรางสรรคภาพยนตรสั้นเรื่อง When the Wind Comes มีทฤษฎีที่เกี่ยวของ

คือ ทฤษฎีการปรับตัวโดยการใชกลไกปองกันตนเอง ขอมูลทางการแพทยเรื่องโรคไขรูมาติก โรคหัวใจ

รูมาติก ทฤษฎีภาพยนตรแนวดรามา (Drama) โดยผูจัดทําไดทําการศึกษา รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของ

เพื่อใชเปนแนวทางในการทําวิจัย ดังน้ี 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. ทฤษฎีการปรับตัวโดยการใชกลไกปองกันตนเอง (Adjustment by Defense 

Mechanisms) 

เปนกลยุทธที่บุคคลนํามาใชเพื่อลดสภาวะความตึงเครียดที่เกิดข้ึนกับตนเองดวยการ

บิดเบือน ปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงสถานการณตางๆ เปนการตอสูและปองกันตนเองจากความจริงที่ไม

สามารถยอมรับได และยังมีจุดมุงหมายเพื่อยกยองตนเองใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีศักด์ิศรีและขจัด

ความกลัวตางๆ ที่มารบกวนจิตใจใหหมดไป ดังน้ันกลไกน้ีจึงทําใหรูสึกสบายใจข้ึน  

การปรับตัวโดยการใชกลไกปองกันตนเองตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดที่ได

นํามาใชในภาพยนตรมีดังตอไปน้ี 

1.1 การเก็บกด (Repression) การทําใหความขมข่ืน ผิดหวัง และประสบการณ

บางอยางที่ตนไมพอใจถูกเก็บไวในจิตไรสํานึก เพื่อไมใหจดจําความรูสึกเหลาน้ีและเปลี่ยนเปนการลืม 

สงผลใหบุคคลน้ันไมสามารถจําเหตุการณที่กอใหเกิดความขมขมข่ืนหรือผิดหวังได เพื่อปองกันการ

กระทบกระเทือนทางจิตใจ  

1.2 การปฏิเสธความจริง (Denial) เปนการปฏิเสธความจริงที่มีผลกระทบ

กระเทือนตอจิตใจอยางรุนแรงจนไมสามารถยอมรับได จึงทําใหบุคคลน้ันไมยอมรับรูสิ่งที่เกิดข้ึนกับ

ตน เพื่อเปนการหลอกตัวเองใหคลายทุกข การใชกลไกปองกันตนเองชนิดน้ีจะพบไดบอยเมื่อบุคคล

สูญเสียคนรัก การปฏิเสธโรครายแรงบางชนิด หรือกระทําความผิดบางอยาง  

1.3 การแสดงปฏิ กิริ ย าตรงกันข าม กับความรู สึก ท่ีแท จริ ง  (Reaction 

Formation) เปนการเก็บกดความรูสึกที่แทจริงของตนเอง เพื่อรักษาศักด์ิศร ี
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1.4 การหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) เปนการหาคําอธิบายหรือ

เหตุผลมาอางอิงการกระทําของตนเองเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม ลดความเครียด ความวิตกกังวล 

ความไมสบายใจ รวมถึงเปนการรักษาศักด์ิศรีดวย 

1.5 การระบายไปท่ีอ่ืน (Displacement) เปนการระบายความคับของใจ ไปสูคน

หรือสิ่งของที่ไมไดเปนตนเหตุของความคับของใจ การใชกลไกชนิดน้ีทําเพื่อเปนการระบายและทําให

รูสึกดีข้ึนโดยไมมีผลกระทบตอตนเองและสังคม 

1.6 การโทษผูอ่ืน (Projection) คือการที่บุคคลเกิดความผิดพลาดจากสิ่งที่ตน

กระทําแลวทําใหเกิดความรูสึกผิด แตเพื่อใหความรูสึกผิดน้ันลดนอยลงจึงโยนความผิดไปใหผูอื่น 

1.7 การชดเชย (Compensation) มักนํามาใชเมื่อพบวาตนเองมีขอบกพรอง

บางอยาง และทําใหเกิดเปนปมดอย จึงพยายามสรางปมเดนมาชดเชยปมดอย  

1.8 การถอยหนี (Withdrawal) ใชลดความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด 

โดยการหลีกเลี่ยงออกจากสถานการณ ตัวบุคคล และสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดความรูสึกดังกลาว ซึ่ง

บุคคลจะไมสามารถแกไขปญหาหรือสถานการณในแบบเผชิญหนาได 

 แมวากลไกปองกันตนเองจะชวยผอนคลายปญหาและความวิตกกังวลตางๆ ได

ช่ัวคราว แตก็เปนการแกปญหาที่บิดเบือนความเปนจริง สงผลใหบุคคลไมรูจักจัดการกับปญหาอยาง

ถูกวิธี ในที่สุดก็จะเกิดปญหาในการปรับตัวดานบุคลิกภาพ ทําใหขัดขวางการดํารงชีวิตที่สมบูรณ 

ขณะเดียวกันบุคคลที่เขาใจถึงหลักการของการใชกลไกปองกันตนเอง อาจทําใหบุคคลน้ันมองตนเอง

ไดลึกซึ้ง และหย่ังเห็นถึงปญหาที่แทจริงของตน ทําใหสามารถหาทางแกไขปญหาไดอยางมีเหตุผล 

 

2. โรคไขรูมาติก (Rheumatic fever)  

 ไขรูมาติกเฉียบพลันมักเกิดในเด็กอายุระหวาง 5 ถึง 15 ป โดยในประเทศไทยพบ

ผูปวยโรคน้ีโดยเฉลี่ย 0.35-1.4 ตอ 10,000 คน และผูปวยโรคหัวใจรูมาติกประมาณ 0.5-2.1 ตอ

นักเรียน 1000 คน  

 เปนโรคซึ่งเกิดหลังการติดเช้ือสเตร็ปโตค็อกคัส กลุม เอ (Group A streptococcal) 

ซึ่งอาจพบไดประมาณ 0.3-3% ของผูปวยที่เปนคออักเสบ หรือตอมทอนซิลอักเสบ อาการมักปรากฏ

ข้ึน 2-3 สัปดาหหลังจากการติดเช้ือ ในชวงน้ีหากรูตัวเร็วและไดรับการรักษาอยางทันทวงที โดยการ

ทานยาปฏิชีวนะเปนเวลา 10 วันและใหแอสไพริน 2-4 เม็ดทุก 6 ช่ัวโมงก็จะสามารถหายได 

 ในรายที่มีอาการหัวใจอักเสบรุนแรงอาจเพิ่มสเตอรอยด เชน เพร็ดนิโซโลน ถามี

ภาวะหัวใจวายก็ใหการรักษาแบบภาวะหัวใจวายรวมได เมื่ออาการหายดีแลว จะมีการนัดผูปวยมา

ตรวจรักษาเปนประจํา โดยจะใหยาปฏิชีวนะติดตอกันเปนระยะยาวเพื่อปองกันมิใหลิ้นหัวใจพิการ 

กลายเปนโรคหัวใจรูมาติก อาจฉีดยาเพนนิซิลินเดือนละ 1 ครั้ง หรือกินยาเพนนิซิลินวันละ 2 ครั้งก็ได  
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สําหรับผูปวยที่มีการอักเสบของหัวใจรวมดวย หรือมีอาการโคเรีย (การอักเสบของสมองสวนกลาง) 

ควรใชยาปฏิชีวนะไปตลอดชีวิต สวนผูปวยที่มีการอักเสบของหัวใจ แตไมมีอาการกําเริบอีก อาจใชยา

ปฏิชีวนะปองกันติดตอกันอยางนอย 5 ป (ยกเวนในเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 10 ป ควรใหจนกระทั่งอายุ 15 

ปเปนอยางนอย) สําหรับในผูปวยที่ไมมีอาการกําเริบอีกน้ันสามารถรักษาจนหายขาดได แตกับใน

ผูปวยที่มีโรคหัวใจรวมดวย แมจะไดรับยาปฏิชีวนะตลอดชีวิตก็ไมมีทางหายขาด อีกทั้งการไมไดรับยา

อยางตอเน่ืองจะย่ิงทําใหมีโอกาสเกิดอาการกําเริบซ้ําอีก   

 การกําเริบของไขรูมาติกซ้ําๆ ทําใหมีการอักเสบของหัวใจเรื้อรัง จนในที่สุดลิ้นหัวใจ

เกิดการพิการอยางถาวร (ลิ้นหัวใจรั่ว และลิ้นหัวใจตีบ) กลายเปนโรคหัวใจรูมาติกในเวลาตอมา ซึ่งจะ

เริ่มรูสึกเหน่ือยงาย ใจสั่น และเกิดภาวะหัวใจวายเรื้อรัง กลายเปนคนกึ่งพิการ  

 ทั้งน้ีภาวะหัวใจวายหรือภาวะหัวใจลมเหลว หมายถึง หัวใจไมสามารถรับหรือสูบฉีด

ปริมาณเลือดไดอยางเพียงพอกับความตองการของรางกาย ไมเหมือนกับภาวะหัวใจหยุดเตน  

 สําหรับภาวะหัวใจวายเรื้อรัง หรือพิการอยางถาวรสามารถแกไขไดดวยการเขารับ

การผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แตลิ้นหัวใจที่ถูกเปลี่ยนก็มีขอดีและขอเสีย รวมถึงอายุการเสื่อมสภาพ

แตกตางกันไปแตละประเภท โดยลิ้นหัวใจเทียมจะทําจากโลหะ ไมมีวันเสื่อมสภาพ แตจะเสี่ยงตอการ

ติดเช้ือและตองทานยาสลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิต ลิ้นหัวใจจากเน้ือเย่ือสัตวจะปลอดภัยกวาลิ้นหัวใจ

เทียม แตจะเสื่อมสภาพภายใน 5-10 ป ซึ่งตองทําการเปลี่ยนเรื่อยๆ สวนลิ้นหัวใจของมนุษยที่ไดจาก

การบริจาค จะมีเงื่อนไขในการนํามาปลูกถายคอนขางมากและมีราคาแพง ประมาณ 1.2 ลานบาท 

แตจะมีอายุ 10-22 ป อน่ึงในการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 1 ครั้ง มีคาใชจาย 4 แสนบาทข้ึนไป แลวแต

กรณี 

 ในการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจดวยวิธีการผาตัดเปดชองอกจะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต

อยูที่ 0.5-2.5% และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง อันไดแก (1) เปนอัมพาต (2) ไตวาย ตอง

ลางไตตลอดชีวิต (3) ติดเช้ือที่ลิ้นหัวใจเทียมตองกลับมาผาตัดเปลี่ยนลิ้นใหม (4) ติดเช้ือที่แผลตองเปด

หนาอกลางหนองเปนเดือน (5) เลือดออกหลังการผาตัดจนตองกลับไปผาตัดใหม และทั้งหมดมีโอกาส

เกิดไดรวม 2.5-5% หากเทียบกับความเสี่ยงของการรักษาดวยวิธีไมผาตัด  

 กรณีที่ยังไมมีอาการของภาวะหัวใจลมเหลว การรักษาดวยวิธีไมผาตัดจะมีความเสีย่ง

นอยกวา แต ณ จุดที่เริ่มมีภาวะหัวใจลมเหลวแลว วิธีไมผาตัดจะมีความเสี่ยงมากกวา คือคุณภาพชีวิต

จะคอยๆแยลงจนขยับไปไหนไมได และจบลงดวยการเสียชีวิตดวยหัวใจลมเหลวเกือบ 100%  

 นอกจากน้ี ทางผูจัดทํายังไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความดันอากาศวามีผล

หรือไมอยางไร กับโรคหัวใจรูมาติก เน่ืองจากตัวละครทีจําเปนตองเดินทางข้ึนภูเขาสูง และไดขอมูล

มาวา “นาจะเปนผลโดยออม เน่ืองจากภูเขาสูงๆ ความกดอากาศจะตํ่าทําใหออกซิเจนมีนอยคนเปน
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โรคหัวใจที่ยังไมไดรับการรักษา หัวใจจะทํางานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกาย จึงมีโอกาสทําให

หัวใจลมเหลวได หากรักษาไมทันก็มีโอกาสเสียชีวิตได” 

 สรุป อาการของโรคไขรูมาติกมีความรุนแรงที่แตกตางกัน ต้ังแตไมรุนแรงไปจนถึงข้ัน

เสียชีวิต ทั้งน้ีความรุนแรงของโรคข้ึนกับการอักเสบของหัวใจ (Carditis) ผูปวยที่มีอาการรุนแรงมาก

จะศึกษาเลาเรียนไดไมเต็มความสามารถหรือทํางานไดไมเต็มศักยภาพและอาจกลายเปนคนทุพพล

ภาพไมสามารถประกอบอาชีพหรือถึงข้ันเสียชีวิต 

 

 ขอควรปฏิบัติสําหรับผูปวยเปนโรคหัวใจรูมาติก  

        1. ควรไดรับยาเพนนิซิลลิน (Penicillin) ปองกันโรคกลับซ้ําอยางสม่ําเสมอ 

อาจเปนยาฉีดเขากลามเน้ือทุกเดือนหรือยากินซึ่งตองกินทุกวัน ถาหากติดธุระในวันที่นัดฉีดยาใหไป

ฉีดกอนเวลา สิ่งที่สําคัญมากคือตองไดรับการฉีดยาหรือการกินยาปองกันเสมอ  

        2. กินอาหารไดทุกชนิด ปรุงอาหารตามปกติโดยไมตองเพิ่มเค็มอีก หลีกเลี่ยง

อาหารเค็มจัด เชน ไขเค็ม ปลาเค็ม เกลือ หรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป พยายามเลือกกินอาหารที่มี

ประโยชนตอรางกาย เชน เน้ือ นม ไข ควรปรุงอาหารดวยนํ้ามันพืช ใชการทอดหรือผัดจะทําใหผูปวย

สมบูรณแข็งแรงข้ึน 

        3.  ไมควรออกกําลังกายที่หนักเกินไป ไมควรไปแขงกีฬา 

        4.  รับประทานยาที่แพทยใหตามที่ซองยาเขียนไว 

            4.1  กรณีที่ไดยาขับปสสาวะ (มีภาวะหัวใจวายรวมดวย) ควรรับประทาน

ผลไมมากข้ึน เชน กลวย  สม สับปะรด เปนตน 

            4.2  ในระหวางที่รับประทานยา ถามีอาการชีพจรเตนไมปกติ คลื่นไส

อาเจียน ใจสั่น ใหหยุดยาไวกอนและรีบพบแพทย 

             4.3  ไปพบแพทยที่ใดก็ตามใหนําซองยาที่กินอยูไปดวยเสมอ 

       5.  ลิ้นหัวใจของผูปวยจะมีความขรุขระไมเรียบเหมือนคนปกติ จึงมีโอกาสติด

เช้ือที่หัวใจไดงาย เช้ือเหลาน้ีมักมาจากในชองปาก ถาหากจําเปนตองไปทําฟนหรือตรวจเพิ่มเติมใดๆ 

ที่ตองใสเครื่องมือเขาตัวผูปวย ใหบอกแพทยผูดูแลเสมอ จะไดรับยาปองกันการติดเช้ือโรคที่หัวใจ

เพิ่มเติม   ซึ่งจะเปนยาคนละชนิดกับยาที่ผูปวยไดรับเปนประจํา 

       6.  การดูแลฟน 

    -  แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

    -  ตรวจเช็คฟนอยางนอยปละครั้ง 

    -  หลีกเลี่ยงขนมหวานลูกกวาด ถาจะกิน ตองแปรงฟนหลังกินเสร็จทันที 

    -  กินฟลูออไรดตามที่แพทยแนะนํา  
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      7.  รับวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ  ไดเหมือนเด็กปกติทั่วไป 

  8.  ควรไปตรวจคลื่นหัวใจ (Echo) ทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อปองกันการเกิดภาวะ

หัวใจลมเหลว 

  

3. ภาพยนตรแนวดรามา (Drama) 

 เปนเรื่องเกี่ยวกับตัวละคร จําพวกพฤติกรรม ความคิด ฯลฯ ที่แตกตางกันในแตละ

ตัว ภาพยนตรแนวดรามามักสังเกตไดจากการสรางปมปญหาหลักของหนัง (Conflict)  โดยสวนมาก

จะมีปมปญหาที่เกิดจากความขัดแยงกันของตัวละคร โดยทั่วไปแนวดรามาจะปะปนอยูในหนังเกือบ

ทุกแนวที่ใหความสําคัญกับตัวละครดวย  

  

 โครงสรางการเขียนบท  

1. จุดเริ่มตน (Beginning) ชวงของการเปดเรื่อง แนะนําเรื่องราว แนะนําตัวละคร  

2. การพัฒนาเรื่อง (Developing) การดําเนินเรื่องผานเหตุการณเดียวหรือหลาย

เหตุการณ เน้ือเรื่องจะมีความซับซอนมากข้ึน 

3. จุดสิ้นสุด (Ending) จุดจบของเรื่อง แบงออกเปนแบบสมหวัง (Happy Ending) 

ทําใหรูสึกอิ่มเอมใจ และแบบผิดหวัง (Sad Ending) ทําใหรูสึกสะเทือนใจ 

 

ปจจัยสําคัญในโครงสรางบท 

1. แนะนํา (Introduction) คือการแนะนําเหตุการณ สถานการณ สถานที่ ตัวละคร

สิ่งแวดลอม และเวลา 

2. สรางเงื่อนไข (Suspense) คือการกระตุนใหเน้ือเรื่องดําเนินไปอยางลึกลับมี

เงื่อนไข มีปมผูกมัด ความขัดแยง ทําใหผูชมเกิดความสงสัยและสนใจในเหตุการณ 

3. สรางวิกฤตกาล (Crisis) คือการเผชิญปญหา วิเคราะหปญหาของตัวละคร และ

หาทางแกไข หาทางออก หากตัวละครวนเวียนอยูกับปญหานานมากจะทาใหผูชมรูสึกหนักและเบื่อ

ข้ึนได ควรที่จะมีการกระตุนจากเหตุการณอื่นมาแทรกดวย 

4. จุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เปนชวงเผชิญหนากับปญหาครั้งสุดทายที่ถูกบีบกดดัน

สูงสุด ทําใหมีการตัดสินใจอยางเด็ดขาด 

5. ผลสรุป (Conclusion) คือทางออก ขอสรุป ทําใหเกิดความกระจาง ภาพยนตร

บางเรื่องอาจไมมีบทสรุป ก็เพื่อใหผูชมนํากลับไปคิดเอง 
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จากการศึกษา คนควา และรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของตางๆ จึงไดนํามาสูประเด็นที่

สามารถนําไปใชในการสรางภาพยนตรเรื่อง When the Wind Comes โดยจะทําการเลาถึงเรื่องราว

ความสัมพันธของสองพี่นอง ที-เทม ภายใตสถานการณกดดันที่เกิดข้ึนเน่ืองจากสภาวะการปรับตัวโดย

การใชกลไกการปองกันตัวน้ี และจะใชทฤษฎีทั้งหมดที่รวบรวมไดไปใชในการสรางปมปญหาและ

สถานการณที่ซับซอนใหกับตัวละครเพื่อการพัฒนาบทภาพยนตรตอไปดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 

 

การสรางสรรคภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับความสมัพันธที่เหินหางระหวางพี่นองเรื่อง “When 

the Wind Comes” เปนการศึกษาเพื่อสะทอนใหเห็นพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยที่ตองเผชิญ

กับความอึดอัดจากปญหาที่เกิดข้ึนภายในครอบครัว เพื่อใหมีความเขาใจในภาพยนตรมากข้ึน ผูจัดทํา

ไดหาขอมูลเพื่อใชในการอางอิง (Reference) เพื่อเขาถึงอารมณและบรรยากาศของภาพยนตร 

(Mood & Tone) จากภาพยนตรเรื่องอื่นๆ ที่สามารถอธิบายถึงลักษณะที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตรสั้น

เรื่อง When the Wind Comes ได ดังน้ี 

 

ขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร (Mood & Tone) 

1. ภาพยนตรเรื่อง เจานกกระจอก (Mundane History) กํากับภาพยนตรโดยอโนชา 

สุวิชากรพงษ ออกฉายในป 2009 

เรื่องราวของเอก เด็กหนุมที่อาศัยอยูกับพอเพียงสองคน หลังจากเกิดอุบัติเหตุทาง

รถยนต เอกก็เปนอัมพาตทอนลางทําใหตองนอนอยูบนเตียงตลอดเวลา ดวยความที่เอกเกลียดพอมาก 

ทั้งสองจึงใชชีวิตอยูดวยกันทามกลางบรรยากาศที่อึดอัด กระทั่งปญไดเขามาเปนบุรุษพยาบาลสวนตัว

ใหเอกและไดแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน เอกจึงยอมเขาใจวาสิ่งที่เกิดข้ึนกับเขาน้ันไมใชความผิด

ของใครเลย และมนุษยก็เปนเพียงจุดเล็กๆ ของจักรวาล ไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได เราเพียงแค

ตองใชชีวิตตอไปเทาน้ัน 

ภาพยนตรเรื่องเจานกกระจอก เปนภาพยนตรที่สามารถอธิบายความตองการของ

ผูจัดทําไดอยางชัดเจนที่สุด ทั้งทางดานขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร 

(Mood & Tone) โดยเรื่องเจานกกระจอกน้ันมีตัวละครหลักสามตัวที่คอนขางคลายคลึงกันกับตัว

ละครในเรื่อง When the Wind Comes เปนอยางมาก ทั้งเอกที่เปนอัมพาตทอนลาง ปญที่เขามา

เปนบุคคลที่สามระหวางคนในครอบครัวและบรรยากาศของความอึดอัดระหวางพอและลูกชายที่ไม

ยอมเปดใจคุยกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันระหวางปญกับเอกดวย ทางผูจัดทําจึง

ไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมของตัวละครทั้งสาม ทั้งทางดานการแสดงความรูสึก และ

ความพิการของตัวเอก เพื่อนําไปตอยอดในการเขียนบทตอไป 
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ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่องเจานกกระจอก (Mundane History) 

จากภาพ 3-1 จะเห็นไดวาภาพยนตรเรื่องน้ีมีการถายทอดความรูสึกอึดอัดและความ

เหงาผานออกมาทางภาพ แสง และเงา ตลอดจนการวางองคประกอบของภาพในแตละเฟรม ย่ิงเมื่อ

นําไปผสมเขากับการเลาเรื่องที่ดูเนิบชา และเต็มไปดวยความรูสึกที่ยาวนานในแตละฉากตอนแลวย่ิง

ทําใหคนดูรูสึกไดถึงความอึดอัดและเปลี่ยวเหงามากย่ิงข้ึน ซึ่งผูจัดทําไดนําสวนน้ีมาเปนแนวทางใน

การจัดองคประกอบของภาพรวมถึงอธิบายบรรยากาศทั้งหมดที่จะเกิดข้ึนในเรื่อง 

นอกจากน้ีภาพยนตรเรื่องเจานกกระจอก ยังมีการตัดตอแบบไมเรียงฉาก (Scene) แต

จะใชเสื้อผาหรือองคประกอบอื่นๆ ภายในฉาก เปนตัวบอกเวลาวาเหตุการณไหนเกิดกอนหรือเกิด

หลัง ซึ่งถือเปน Reference ที่ตรงกับความตองการของผูจัดทําเชนกัน 
 

 
 

ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่องเจานกกระจอก (Mundane History) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ภาพยนตรเรื่อง เกรียนฟคชั่น (Grean Fictions) กํากับภาพยนตรโดย ชูเกียรติ 

ศักด์ิวีระกุล ออกฉายในป 2013 

เรื่องราวของต๋ี นักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ หน่ึงในแกงเกรียนฟคช่ันที่ตองเผชิญกับ

ปญหามากมายที่ซัดเขามาในชีวิตอยางตอเน่ือง ทั้งความรัก มิตรภาพและครอบครัว ดูเหมือนวาทุก

อยางในชีวิตจริงน้ันไมสามารถควบคุมไดคลายในหนังสั้นที่พวกเขาชอบถายทํากัน ต๋ีย่ิงทอแทเมื่อรูสึก

วาไมมีใครเขาใจเขาแมแตทิพย คนในครอบครัวคนเดียวของเขา น่ันเปนเหตุใหต๋ีออกเดินทางจาก

เชียงใหมลงกรุงเทพโดยลําพังเพื่อหลีกหนีจากปญหาทั้งหมด แตแลวเพราะความรักของเพื่อนๆ และ

ครอบครัว ทําใหต๋ี เพื่อน และทิพยไดกลับมาเขาใจกันอีกครั้ง 

เกรียนฟคช่ันถือเปนภาพยนตรเรื่องแรกที่เปนแรงบันดาลใจในการเลาเรื่องใหกับ

ผูจัดทําเน่ืองมาจากตัวละคร “ต๋ี” น้ันมีความกลาที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ไมคุนเคยเพื่อหลีก

หนีปญหาและความทุกขจากสภาพแวดลอมเดิมๆ ที่ตนเองเคยอยู เพียงเพราะตองการใหการเรียกรอง

น้ีพูดอะไรบางอยางกับผูคนที่เขาหันหลังให เหตุการณน้ีน้ันสามารถบอกเลาถึงสถานการณที่จะเกิด

ข้ึนกับตัวละครเอกในเรื่อง When the Wind Comes ไดเปนอยางดี ผูจัดทําจึงไดนํามาเปนขอมูล

อางอิงในการอธิบายพฤติกรรมของตัวละครและตอยอดบทภาพยนตร 
 

 
 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง เกรียนฟคช่ัน (Grean Fictions) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ภาพยนตรเรื่อง แกงมวนปวนไทยแลนด (Lost in Thailand) กํากับภาพยนตร

โดย สว่ี เจิง (Xu Zheng) ออกฉายในป 2012 

เรื่องราวของเปาใหญและซูที่จับพลัดจับผลูมาเจอกันอยางไมไดต้ังใจขณะเดินทางมาที่

ประเทศไทย ทั้งคูมีเปาหมายการมาที่แตกตางกัน แตเพราะเงินของเปาใหญและพาสปอรตของซูหาย

ทําใหทั้งคูตองพึ่งพากันและกันเพื่อตามหาหัวหนาของซู พรอมกับตองหนีจากการไลลาของศัตรูทาง

ธุรกิจไปดวย ทั้งคูผานการผจญภัยในที่ตางๆ ทั้งข้ึนเขา ลงหวย ซิ่งตุกๆ พบเจอเรื่องราวทั้งดีและราย 

การทะเลาะกันครั้งสุดทายทําใหซูรูวาเปาใหญมาเมืองไทยเพื่อตองการใหแมที่ปวยและกําลังจะตายได

สบายใจวาเขาแตงงานแลวและกําลังมาฮันนีมูนที่ประเทศไทย ทั้งที่จริงๆ แลวทั้งหมดคือการโกหก ซู

ที่เอาแตทํางานหาเงินโดยไมสนใจครอบครัวมาโดยตลอดจึงฉุกคิดข้ึนมาไดวาจริงๆ แลวเงินก็แคของ

นอกกายเทาน้ัน 

สําหรับภาพยนตรแนวคอมมาด้ีผจญภัยเรื่องน้ีผูจัดทําไดมองเห็นบางสิ่งที่สามารถ

นํามาตอยอดในบทภาพยนตรได น่ันก็คือการสรางเปาหมายใหกับตัวละคร เน่ืองจากผูจัดทํามีความ

สนใจในเปาหมายของตัวละครที่ช่ือวาเปาใหญ ที่ยอมเดินทางไปยังสถานที่ที่ไมคุนเคยเพื่อใหแมของ

เขาที่ปวยอยูไดสบายใจโดยไมสนใจวาตนเองจะตองพบเจอกับสิ่งใด  

นอกจากน้ีเรื่อง Lost in Thailand ยังเปนแรงบันดาลใจในการเลือกสถานที่ถายทําที่

ภูกระดึงดวย อันมาจากความรูสึกสวนตัวของผูจัดทํา และเปนสถานที่ที่สามารถสรางความขัดแยง 

(Conflict) ใหตัวละครเอกที่เดินไมไดดวย 
 

 
 

ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Lost in Thailand  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ภาพยนตรชุดเรื่อง บันทึกนํ้าตาหน่ึงลิตร (One Litre of Tears) กํากับโดย        

มุราคามิ มาซาโนริ (Murakami Masanori) ออกฉายในป 2005 

สรางจาก ไดอารี่ 1 Litre of Tears ที่ คิโตะ อายะ เด็กผูหญิงที่ตอสูกับโรคกลามเน้ือ

เสียการประสานงานจากสมองนอยและไขสันหลังไดเขียนไว  

ตัวเอกของเรื่องน้ีไดเปลี่ยนช่ือเปน อิเคอุจิ อายะ เธอตองเผชิญกับโรครายน้ีอยางไม

ทราบสาเหตุต้ังแตอายุ 14 ป อาการคือเริ่มเสียการทรงตัว และควบคุมรางกายไมได ในแตละวันของ

เธอผานไปอยางทรมาน เธอไมสามารถทําอะไรไดอยางที่ตองการ แตดวยกําลังใจที่ดีจากคนรอบขาง

ทําใหเธอยังมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู เธอพยายามเขียนไดอารี่ทุกวันเพื่อเปนกําลังใจใหกับเพื่อนรวม

โลกคนอื่นๆ ที่ตองเผชิญกับโรครายเหมือนกับเธอ จนกระทั่งเธอไมสามารถขยับแขนของเธอไดอีก

ตอไป และเพราะไดอารี่ทั้งหมดที่เธอเขียนน่ีเองที่ทําใหวันที่เธอจากไป มีผูคนมากมายมาเย่ียมหลุมศพ

ของเธอ 

ภาพยนตรชุดเรื่องน้ีผูจัดทําไดนํามาศึกษาเพื่อดูพฤติกรรมของผูปวยเปนอัมพาตทอน

ลางเพื่อนําไปตอยอดบทภาพยนตรและศึกษามุมกลองในการถายทํา สําหรับฉากภายใน โดยเฉพาะ

ฉากโรงพยาบาล 
 

 
 

ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตรชุดเรื่องบันทึกนํ้าตาหน่ึงลิตร (One Litre of Tears) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. หนังสือเรื่อง เดินดวยใจไปกับมนุษยลอมหัศจรรย เขียนโดย โสภณ ฉิมจินดา 

ตีพิมพในป 2010 

เรื่องราวชีวิตจริงของ โสภณ ฉิมจินดา ชางภาพผูมีความรักในการทองเที่ยวที่มักจะ

เดินทางไปพรอมกับวีลแชรคูใจของเขา โบกรถเที่ยวไปทั่ว 76 จังหวัดในประเทศไทยดวยตัวลําพัง 

และไดพบกับประสบการณแปลกใหม ทั้งดีและรายตลอดเสนทาง เรื่องราวแตละวันลวนกอเกิดแรง

บันดาลใจใหกับชายผูมีวิญญาณนักผจญภัยจนแมแตความพิการกไ็มอาจขวางกั้นความใฝฝนไวได และ

เขาไดพิสูจนแลววาแมแตคนพิการก็สามารถใชชีวิตอิสระอยางที่ตนตองการไดเชนกัน 

หนังสือเรื่องน้ีผูจัดทําไดนํามาอานเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูปวยเปนอัมพาตทอนลาง

เพื่อนําไปตอยอดบทเชนกัน โดยเริ่มแรกมีความต้ังใจจะใหตัวละครเดินทางไปภูกระดึงคนเดียว แตก็

ตองพบวาการเดินทางโดยลําพังของผูพิการน้ันเปนไปไมได จึงไดมีการสรางบุคคลที่สามข้ึนมาเพื่อชวย

ในการบรรลุเปาหมายของตัวละครเอก (ที) 
 

 
 

ภาพที่ 3-6 ภาพหนังสือเรื่องเดินดวยใจไปกับมนุษยลอมหัศจรรย 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. ภาพยนตรชุดเรื่อง Iryu : Team Medical Dragon Season 2 Episode 8 ชื่อ

ตอน The anesthesiologist I will never forgive!! กํากับโดย มิซูตะ นารุฮิเดะ (Mizuta 

Naruhide) ออกฉายในป 2007 

เพราะความบางานของ โคดากะ นานามิ วิสัญญีแพทยสาว ทําให “โทโมกิ” ลูกชาย

เพียงคนเดียวของเธอซึ่งปวยเปนโรคหัดญี่ปุน (คาวาซากิ) เฉียบพลันตองกลายเปนอัมพาตเดินไมได

ต้ังแตอายุ 4 ขวบ หลังจากเกิดเหตุการณน้ีสามีของเธอไดฟองหยาและไมใหเธอมาพบกับลูกชายอีก 

จนกระทั่งลูกชายในวัย 16 ปตองเขารับการผาตัดอีกครั้งดวยโรคเดิมที่มีอาการแทรกซอนคือหลอด

เลือดหัวใจโปงพอง ทําใหเธอไดมีโอกาสพิสูจนฝมือและความรักที่มีตอลูกชายอีกครั้งดวยการเขารวม

ทีมผาตัดเปนวิสัญญีแพทยใหลูกชายของเธอเอง ซึ่งการผาตัดก็เปนไปไดดวยดีและแมกับลูกก็ได

กลับมาเขาใจกันอีกครั้ง 

ภาพยนตรชุดเรื่องน้ีทางผูจัดทําไดนํามาศึกษาเพื่อใชในการสรางตัวละครเอก (ที) โดย

มี “โทโมกิ” เปนขอมูลอางอิง (Reference) ทั้งทางดานรูปลักษณภายนอก ปมปญหาภายในจิตใจ 

และโรคที่อาจกอใหเกิดความพิการตามมา โดยผูจัดทําไดมีการศึกษาตอยอดในเรื่องโรคหัวใจตอไปอีก 

จนไดโรคที่แตกตางกันแตสามารถกอใหเกดิความพิการไดเหมือน 
 

 
 

ภาพที่ 3-7 ภาพจากภาพยนตรชุดเรื่อง Iryu : Team Medical Dragon Season 2 Episode 8 ช่ือ

ตอน The Anesthesiologist I will never forgive!! 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. ภาพยนตรเรื่อง ชุดประดานํ้าและผีเสื้อ (The Diving Bell and the Butterfly) 

กํากับภาพยนตรโดย จูเลียน ชนาเบล (Julian Schnabel) ออกฉายในป 2007 

สรางจากเรื่องจริงของ ฌ็อง-โดมินิก โบบี้ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร แอล (Elle) ซึ่ง

เกิดอาการเสนเลือดในสมองแตกจนเปนอัมพาตทั้งตัว ไมอาจเคลื่อนไหวอวัยวะสวนใดไดเวนเพียง

เปลือกตาซาย ชีวิตของเขาพลิกผันจากคนที่มีชีวิตร่ํารวยหรูหรา กลับตองใชชีวิตอยูแตภายใน

โรงพยาบาล นอกจากนางพยาบาลที่คอยมาทํากายภาพบําบัดแลว มีบุคคลเพียงสวนนอยเทาน้ันที่มา

เย่ียมเขา น่ันก็คือเพื่อนและภรรยาของเขา หลายคนใหเหตุผลที่ไมยอมมาเย่ียมวาไมอยากเห็นสภาพ

ของเขาในตอนน้ี ตอนแรกฌ็องไมใหลูกๆ ของเขามาเย่ียมเพราะกลัวลูกจะรับสภาพไมไดเหมือนคน

อื่นๆ แตสุดทายแลว ครอบครัวกลับเปนบุคคลที่รับในสิ่งที่เขาเปนไดมากที่สุด แมวาเขาจะเคยนอกใจ

ภรรยาไปมีภรรยานอยก็ตาม 

นอกจากเจานกกระจอกแลว The Diving Bell and the Butterfly ถือเปน

ภาพยนตรอีกเรื่องที่ผูจัดทํานํามาเปนแนวทางในการตัดตอ โดยภาพยนตรเรื่องน้ีมีการเลาเรื่องแบบ

สองทาง น่ันคือเลาสลับระหวางเหตุการณปจจุบันกับเหตุการณที่เคยเกิดข้ึนในอดีต และมีฉากซึ่งดู

เหมือนจะไมเกี่ยวของกับเรื่องราวโผลข้ึนมาเปนระยะ แตเมื่อดูจบทั้งเรื่องแลวเน้ือหาของภาพยนตร

สามารถถูกเติมเต็มไดหมด 
 

 
 

ภาพที่ 3-8 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง The Driving Bell and the Butterfly  
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สมุดกลาง
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8. ละครสั้นเรื่อง ลากอนวันน้ี (Kyo no Hi wa Sayonara) กํากับโดย สุกะวาระ ชิน

ทาโร (Sugawara Shintaro) ออกฉายในป 2013 

เรื่องราวของโคตะ ชายหนุมวัย 29 ปที่ถูกโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองคุกคาม เริ่มแรก

เขากลัวที่ตนเองจะตองตายจากโลกน้ีไปดวยวัยที่ถือวายังใชชีวิตไดไมคุมคา แตเมื่อไดรูจักกับฮาราดะ 

ผูปวยอีกคนที่ใชชีวิตอยูในโรงพยาบาลมา 15 ปเพื่อรอความตาย เขาก็เริ่มปลอยวางและเลือกที่จะใช

ชีวิตที่เหลืออยูอยางมั่นคงและตายอยางสงบ ในชวงระยะเวลา 2 ป  

ละครสั้นเรื่องน้ีมีการใชสีโทนเอิรธเกือบตลอดทั้งเรื่องและมีการเลาเรื่องอยางเนิบชา 

ซึ่งตรงกับความตองการของผูจัดทํา ทางผูจัดทําจึงไดนําละครเรื่องน้ีมาเปนตัวอธิบาย Mood & Tone 

ของเรื่อง และเปนขอมูลอางอิงในการทํา Art-Direction  
 

 
 

ภาพที่ 3-9 ภาพจากละครสั้นเรื่อง Kyo no Hi wa Sayonara  
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9. ภาพยนตรเรื่อง สามวัน สองคืน รัก-เลิก-เลย กํากับภาพยนตรโดย ฐิติพงษ ใชสติ 

สําคัญ โชติกสวัสด์ิ และสรเทพ เวศวงศษาทิพย ออกฉายในป 2012 

เรื่องราวความรักของกิ๊บกับโอที่ลุมๆ ดอนๆ ทั้งคูเดินทางไปภูกระดึงดวยเหตุผลที่

แตกตางกัน คนหน่ึงไปเพื่อบอกรักแตอีกคนกลับไปเพื่อบอกเลิก เพราะโอมองเพียงแคปจจุบัน แตกิ๊บ

กลับหวังไปเรื่องของอนาคต กิ๊บเองแอบคบอยูกับรุนพี่ที่ช่ือริวอยูแลวจึงวางแผนจะไปบอกเลิกโอให

มันจบไป แตเหตุการณตางๆ ระหวางทางข้ึนภู ความลําบากที่ตองเผชิญไปดวยกัน พิสูจนใหกิ๊บเห็นถึง

ความรักของโอ เธอจึงบอกปฏิเสธคําของแตงงานของรุนพี่ริวไปและคิดจะบอกรักโอ แตสุดทายโอกลับ

เปนฝายบอกเลิกกิ๊บเสียเอง เพราะอยากใหกิ๊บไปเจอคนที่ดีกวาแมตัวเองจะตองเสียใจก็ตาม 

อุทยานแหงชาติภูกระดึงเปนหน่ึงในสถานที่ที่ผูจัดทําเลือกใชในการถายทําภาพยนตร

สั้นเรื่อง When the Wind Comes แตเน่ืองจากภาพยนตรเรื่องสามวัน สองคืน รัก-เลิก-เลยไดเคยใช

สถานที่น้ีในการถายทํามากอนแลว ทางผูจัดทําจึงไดมีการนําภาพยนตรเรื่องน้ีมาศึกษาเพื่อดูการวาง

มุมกลอง และใชเปนขอมูลอางอิงในการถายทําฉากตางๆ กอนจะไป Block Shot และถายทําใน

สถานที่จริง รวมถึงใชสใีนฉากพระอาทิตยมาเปน Mood & Tone ของเรื่องดวย  
 

 
 

ภาพที่ 3-10 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง สามวัน สองคืน รัก-เลิก-เลย  
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10. ภาพยนตรเรื่อง สมุดโนตสิ้นโลก (Death Note : L Change the World) 

กํากับภาพยนตรโดย ฮิเดโอะ นากาตะ (Hideo Nakata) ออกฉายในป 2008  

หลังจากปดคดีคิระ (ตอจาก Death Note ภาค 1 และภาค 2) L ไดทําการสืบคดี

ไวรัสที่เกิดข้ึนในประเทศไทยกอนชีวิตจะจบลงในอีก 23 วัน และไดรูวา คุโจ หน่ึงในนักวิจัยยาตาน

ไวรัสเปนคนสรางเช้ือน้ีข้ึนมาเพื่อใชในการทําลายลางมนุษยชาติ ทําใหเกิดการไลลายาตานไวรัสข้ึน   

L จําเปนตองหนีโดยพามากิ เด็กหญิงผูกุมชะตาเช้ือไวรัสและ เนียร เด็กไทยที่รอดจากเช้ือไวรัสไปดวย

ระหวางหาทางสรางยาตาน 

จากการศึกษาลักษณะของผูปวยที่เปนโรคลิ้นหัวใจรั่วในระยะสุดทายมาแลวน้ัน 

ผูจัดทําเห็นวารูปลักษณของตัวละคร L สามารถอธิบายลักษณะของผูที่ปวยเปนโรคน้ีไดอยางชัดเจน

และเห็นภาพที่สุด โดยจะมีสีผิวที่ขาวซีด และขอบตาคล้ําเหมือนศพ ทางผูจัดทําจึงไดนําภาพของ L 

มาเปนขอมูลอางอิงในการแตงหนาและสีผิว เพื่อใหชางแตงหนาสามารถทํางานไดอยางสะดวกรวดเรว็

ย่ิงข้ึน  
 

 
 

ภาพที่ 3-11 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Death Note : L Change the World  
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวโดยใชกลไลการปองกันตัว พฤติกรรมของผู

เปนโรคไขรูมาติก โรคหัวใจรูมาติก โรคลิ้นหัวใจรั่ว รวมถึงเทคนิคการเลาเรื่อง วิธีการใชภาพ และ

เทคนิคพิเศษตางๆ มาแลว ในการสรางสรรคภาพยนตรสั้นเรื่อง When the Wind Comes น้ี 

ผูจัดทําไดทําการรวบรวมความรู วิเคราะหขอมูล จนเขามาสู ข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-

Production) ซึ่งมีการเตรียมการในดานตางๆ ดังน้ี 

 

การเตรียมบทภาพยนตร 

1. แนวความคิด (Concept) 

พรุงน้ีก็สายเสียแลว 

 

2. แกนเรื่อง (Theme) 

เราควรจะทําในสิ่งที่อยากทํากอนที่มันจะสายเกินไป 

 

3. เรื่องยอ (Synopsis) 

ที เด็กชายอายุ 16 ป ปวยเปนอัมพาตทอนลางจากโรคหัวใจรูมาติกข้ันรุนแรงตอน

อายุ 6 ขวบ หลังจากที่แมตายไป เขาอาศัยอยูกับ เทม พี่ชายที่มีอายุหางกันถึง 8 ป และพวกเขาไม

สนิทกันเลย เทมตองทํางานเพื่อหาเงินมาจายคารักษาพยาบาลนองชายทําใหไมมีเวลาดูแลที ทุกวันที

จะถูกปลอยใหอยูบานคนเดียว มีบางบางครั้งที่นองนํ้า เด็กหญิงขางบานจะมาน่ังเลนดวย ทีจะไดออก

จากบานก็ตอเมื่อตองไปหาหมอเทาน้ัน โดยเทมจะฝากใหเพื่อนที่ช่ือกายพาไป ทีมักจะวาดภาพพระ

อาทิตยในยามที่คิดถึงแม เขามีความฝนอยากไปเห็นพระอาทิตยบนภูกระดึงอยางที่แมกับพี่เคยไปเห็น

มา กระทั่งเมื่อทีไปหาหมอครั้งลาสุดและไดรูวาตนเองตองผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเพราะลิ้นหัวใจ

เสียหายมาก ทีจึงพนันกับกายวาถาไมมีทางอื่นใหรักษานอกจากผาตัด กายตองพาเขาไปภูกระดึง เมื่อ

ทีชนะพนันจึงตัดสินใจขอรองเทมใหพาไปภูกระดึงโดยไมบอกเรื่องการผาตัดลิ้นหัวใจ แตเทมก็ไมไดใส

ใจ ทีรูสึกผิดหวังกับพี่ชายของเขามาก และไดเดินทางไปภูกระดึงกับกายสองคน โดยทีเลือกจะนํา

รูปภาพของแมติดไปดวย เทมกลับมาถึงบาน ไมเจอที คิดวาเขานอนแลวเลยไมไดใสใจ น่ังทํางานจน

เสร็จ ตอนเชาที่กายโทรมาบอกเทมถึงไดรูวาทีหายไป เทมตัดสินใจเดินทางไปตามทีกับกายไป ขณะ
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ข้ึนภูกระดึงทีมีอาการหอบและเกือบจะช็อคหลายครั้ง เพราะความดันอากาศทําใหหัวใจทํางานหนัก 

ทีพยายามหายาแตก็ไมเจอ ในที่สุดทีกับกายก็ข้ึนมาถึงยอดเขา ทีกับกายน่ังพักครูหน่ึงกอนกายจะ

ออกไปโทรศัพทหาเทมแตโทรไมติด ระหวางน้ันทีเริ่มรูสึกหายใจไมออกและไอหนักๆ หลายครั้ง กวา

เทมตามมาถึงยอดเขาทีก็น่ิงไปแลว สิ่งเดียวที่เหลืออยูคือภาพวาดช้ินสุดทายของที ซึ่งบอกถึงความ

ตองการของเขาที่เทมไมเคยไดรับรู 
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4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

ฉากที่ 1 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 มีเสียงหอบหายใจดังมากอน กายคอยๆ เดินข้ึนเขามา บนหลังของกายแบกใครอีก

คนหน่ึงมาดวย  

ข้ึนไตเต้ิลช่ือเรื่อง  

 

ฉากที่ 2 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / กลางคืน  

 กรอบรูปกรอบหน่ึงวางอยูบนตู ภาพในกรอบเปนภาพครอบครัว มีคน 2 คนอยูใน

ภาพ เปนเด็กชาย 1 คน และหญิงวัยกลางคน 1 คน มีเสียงนาฬิกาดังเปนจังหวะ ทีนอนน่ิงอยูบน

โซฟา สักพักก็ไดยินเสียงกุกกักมาจากนอกประตู แลวเทมก็เปดประตูเขามา ชะงักเล็กนอยเมื่อ

มองเห็นที เทมถามทีวาทําไมยังไมนอน และไดไลใหทีไปเขานอน แตทียังไมขยับตัว เทมจึงเดินไปที่

โตะคอม หยิบโนตบุกข้ึนมาเปดทํางานตอ พรอมกับหยิบกลองขาวมาเปดกิน เสียงโนตบุกและเสียงกิน

ขาวของเทมดังไปทั่วหอง  

ข้ึนช่ือผูกํากับและทีมงาน  

 

ฉากที่ 3 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / กลางวัน  

 มีเสียงกระตุกสายรูดมาน ผามานเปดออก หลังหนาตางเปนกายที่ปลอยมือจากสาย

รูดมาน เสร็จแลวก็หันหลังยืนพิงกําแพงมองทีที่กําลังแปะภาพพระอาทิตยลงที่ผนังหองรับแขกเหนือ

โซฟา ทีแปะเสร็จก็หันกลับมามองกาย ทั้งกายและทีไมรูจะพูดอะไรกัน ทีจึงพูดข้ึนกอนวาใหกายกลับ

ไดเลย กายจึงตัดสินใจกลับโดยไมลืมเตือนใหทีบอกเทมเรื่องที่จะไปภูกระดึง 

 

ฉากที่ 4 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 ทีมองข้ึนไปบนทองฟาดวงตาดูเลื่อนลอย กอนจะไดยินเสียงคนเทนํ้าลางมือเลยหัน

ไปมอง เห็นเปนกายที่ลางมือเสร็จก็เอานํ้าจากขวดมากินตอแลวเดินมาน่ังที่ทอนไมขางๆ กัน กายวาง

ขวดนํ้าลงแลวขยับเสื้อใหอากาศเขา ทีมองหนากายแลวถามกายวาเหน่ือยไหม แตกายก็ตอบออกมา

ตรงๆ วาเหน่ือย จนทําใหทีรูสึกผิด สักพักทีก็เริ่มไอเบาๆ สองสามครั้ง กอนจะไอแรงข้ึนอยางตอเน่ือง 

จนกายตองหันมาถามวาเปนอะไร ทีถึงแกลงทําเปนไอไปหัวเราะไป จนโดนกายวา พอไมมีเรื่องจะคุย

ทีก็ชวนกายไปตอ แมวากายจะยังไมหายเหน่ือย แตก็ยอมหันหลังใหทีเพื่อใหทีข่ีหลัง ทีเอื้อมมือไป

กอดคอกาย แลวทั้งสองก็เริ่มเดินข้ึนเขากันตอ เดินไปไดไมเทาไหรทีก็ทําหนาคิดนิดหน่ึง เริ่มพูดวา

คิดถึงนํ้าและเทม วาไมรูตอนน้ีสองคนน้ันทําอะไรกันอยู 
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ฉากที่ 5 ภายนอก / สนามฟุตบอลกลางแจง / กลางวัน  

 ที่สนามบอลเต็มไปดวยเด็กผูชายวัย 15 กําลังเลนบอลกันอยู สีหนาทุกคนย้ิมแยม  

 

ฉากที่ 6 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / กลางคืน  

เทมเปดประตูบานเขามาพบวาบานเงียบสนิท หันไปมองที่โซฟาไมมีใครนอนอยู เทม

มองน่ิงๆ กอนจะเดินเอาถุงจากรานสะดวกซื้อกับโนตบุกไปวางที่โตะคอม หยิบขวดนํ้าจากในถุง

ออกมาเปดแลวยกด่ืม ตอนเอาขวดนํ้าลงสายตาของเทมก็มองกลับมายังหองรับแขกที่ไมมีใครน่ังอยู 

เทมถอนหายใจเล็กนอยแลวเลิกสนใจ หันกลับไปหยิบโนตบุกออกมาเปด หยิบกลองขาวที่เวฟแลว

ออกมาน่ังกิน ภาพกรอบรูปที่เคยต้ังอยูใกลๆ ทีถูกควํ่าลง 

 

ฉากที่ 7 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางวัน  

 ทีน่ังอยูตรงโตะญี่ปุน กําลังเก็บอุปกรณวาดภาพเปนระเบียบ รวมทั้งเก็บภาพจาก

กรอบรูปทั้งสองใบใสกระเปากางเกง ภาพหน่ึงเปนภาพคูของหญิงวัยกลางคนกับเด็กผูชายที่ถาย

ตรงหนาผา อีกภาพเปนภาพหญิงวัยกลางคนที่ถายคูกับเด็กชายคนหน่ึงที่สนามหญาหนาบาน 

หลังจากเก็บเสร็จทีใชมือยันตัวเองข้ึนน่ังบนโซฟา มองดูซองยาที่วางอยูบนโตะรับแขกอีกตัวดวยสหีนา

ผิดหวัง ยังไมทันไดทําอะไร นํ้าในชุดนักเรียนก็เปดประตูเขามาเรียกหาที ทีหันไปมองนํ้าในชุดนักเรียน 

นํ้าชะงักไปนิดสงสัยวาทีกําลังจะออกไปหาหมอ ทีตอบวาไมไดไปหาหมอ จะไปเที่ยว กอนจะออกปาก

ชวนนํ้าไปดวย แตนํ้าก็ปฏิเสธเพราะวาปวยอยู ทีเลยบอกวาจะเที่ยวเผื่อ และสัญญาวาจะกลับมาสอน

วาดรูป คุยไปไดสักพักฝน พี่สาวของนํ้าก็มาตามนํ้าไปโรงเรียน นํ้าเลยเอาช็อกโกแลตที่ต้ังใจจะเอามา

ใหแตแรกวางไวกับโซฟา แลวว่ิงออกจากบานไปพรอมฝน โดยทีไมลืมขอบคุณทั้งสองคนเรื่อง

ช็อกโกแลต ทั้งที่ตัวเองก็กินช็อกโกแลตไมได 

 

ฉากที่ 8 ภายนอก / รานอาหารที่จุดพัก พรานพรานแป/ กลางวัน  

 กายยืนอยูที่หนารานอาหารรานหน่ึงบนภู เพิ่งคุยโทรศัพทเสร็จ หนาจอโทรศัพทข้ึน

หนา Recent Call มีช่ือเทม อยูบนสุด เปนสายที่รับแลว ตอน 7 โมง รองมาคือสายของแมไมไดรับ 3 

สาย กายเก็บโทรศัพทเขากระเปา เดินไปหาทีในกระทอมรานคา ทีกําลังน่ังมองช็อกโกแลตที่ไดมาจาก

นํ้า ทีหมุนช็อกโกแลตสองสามครั้งแลววางมันลง ทิ้งหัวลงบนโตะตาม ถามวาช็อกโกแลตมีรถชาติเปน

ยังไง เพราะไมไดกินนานจนจําไมไดแลว กายเลยลองบอกใหกิน แตทีก็ไมยอมกิน เงียบไปสักพักทีก็

เริ่มออกปากอยากลองลงเดินเอง ไมข่ีหลังกาย เพราะกลัววากายจะเหน่ือย แตกายไมไดพูดอะไร 
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ฉากที่ 9 ภายนอก / สะพานลอยรังสิต / กลางคืน  

 เทมกําลังโทรศัพทหากาย ขอรองใหกายพาทีไปหาหมอเหมือนทุกๆ ครั้ง พรอมบอก

วาจะจายคายาใหทีหลังเน่ืองจากตนเองติดงานประชุมในวันนัดหมอพอดี 

 

ฉากที่ 10 ภายใน / หนาหองหมอ / กลางวัน  

 หมอยืนอธิบายบางอยางกับกาย อยูในหองแผนกเอ็กซเรย  กายยืนกมหนา

ตลอดเวลาเหมือนไมไดฟงที่หมอกําลังพูด  

 

ฉากที่ 11 ภายนอก / หนาหองรับยา / กลางวัน  

 ทีน่ังอยูที่เกาอี้พลาสติกหนาหองรับยา มองดูรูปวาดวิวพระอาทิตยในมือ สักพักกาย

ก็เดินเขามาน่ังที่เกาอี้ขางๆ กัน ทีหันไปมองกายอยางรอคอยวากายจะพูดอะไร กายเองก็หันมองที 

กอนจะตอบวาเหมือนเดิม ทีมองคางไปพักหน่ึงแลวจึงพยักหนาเขาใจ หันกลับมามองรูปวาดบนตัก

ของตัวเอง ทําทาคิด กอนจะคอยๆ คลี่ย้ิมออกมา หันไปย้ิมลอกาย วากายแพพนันเขาแลว แตกายไม

ขําดวย ทําใหไมมีใครพูดอะไรกันอีก 

 

ฉากที่ 12 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 กายแบกทีไวบนหลัง เริ่มเดินไดชาลงเพราะความเหน่ือย ทีเองก็หายใจหนักข้ึน สอง

ขางทางที่เดินไปยังคงเปนปารกๆ ทีเริ่มชวนกายคุยเรื่องความฝนกับงานที่กายทําอยู เพราะกายดูไม

คอยมีความสุขเทาไหร แตก็โดนกายยอนถามกลับมาเรื่องเทมวามาภูกระดึงไมคิดจะบอกเทมบางเหรอ 

ทีจึงไดแตเงียบไป  

 

ฉากที่ 13 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 เทมว่ิงไปตามทางชันๆ อยางทุลักทุเล หยุดหอบหายใจเล็กนอย กอนจะว่ิงตอ 

 

ฉากที่ 14 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน 

 กายเดินมาที่ทอนไมทอนหน่ึง ปลอยใหทีไดน่ังพัก สวนตัวเองก็หอบหายใจดวยความ

เหน่ือย ขณะน่ังลงโทรศัพทของกายก็สั่น กายหยิบโทรศัพทข้ึนมาดู รอจนสายของแมตัดไป (เวลา 

15.00 น.) จึงเก็บโทรศัพทเขากระเปากางเกง แลวเดินแยกออกไป ปลอยใหทีน่ังอยูคนเดียว ทีหอบ

หายใจสักพักเริ่มไอ ใชมือควานหาอะไรบางอยางในกระเปากางเกง แตหาไมเจอ ทีเริ่มไอหนักข้ึน กอน

จะถอนหายใจเมื่อกลับมาหายใจไดปกติอีกครั้ง ทีมีสีหนาหวาดกลัว 
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ฉากที่ 15 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / ตอนเชา  

 เทมนอนหลับอยูที่หนาคอม งัวเงียต่ืนข้ึนมาเพราะไดยินเสียงโทรศัพท หนาจอข้ึนช่ือ

วา “สกาย” โทรมาตอน 7 โมง เทมรับโทรศัพททั้งที่ตายังลืมไมเต็มที่ ผมเผายุงเหยิง กอนจะต้ังสติได

เมื่อกายบอกอะไรบางอยาง 

 

ฉากที่ 16 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางคืน (ตอจากฉากที่ 2) 

 กรอบรูปกรอบหน่ึงวางอยูบนตู ภาพในกรอบเปนภาพครอบครัว มีคน 3 คนอยูใน

ภาพ เปนเด็กชาย 1 คน และหญิงวัยกลางคน 1 คน มีเสียงนาฬิกาดังเปนจังหวะ ทีนอนน่ิงอยูบน

โซฟา สักพักก็ไดยินเสียงกุกกักมาจากนอกประตู แลวเทมก็เปดประตูเขามา ชะงักเล็กนอยเมื่อ

มองเห็นที เทมถามทีวาทําไมยังไมนอน และไดไลใหทีไปเขานอน แตทียังไมขยับตัว เทมจึงเดินไปที่

โตะคอม หยิบโนตบุกข้ึนมาเปดทํางานตอ พรอมกับหยิบกลองขาวมาเปดกิน เสียงโนตบุกและเสียงกิน

ขาวของเทมดังไปทั่วหอง ทีคอยๆ ยันตัวข้ึนน่ังบนโซฟา มองเทมเดินไปทั่วบาน รอจนกระทั่งเทมกลับ

มาน่ังที่โตะคอม จึงตัดสินใจพูดข้ึนวาอยากไปภูกระดึง แตเทมไมตอบอะไร ยังน่ังพิมพงานตอไป เงียบ

กันไปนาน สุดทายทีก็พูดข้ึนอีกโดยเอาเรื่องแมมาอางจนเทมหันมาถามนํ้าเสียงหงุดหงิดใสวาไปหา

หมอมาเปนยังไง แตทีก็ไมตอบ จนตองถามซ้ําเสียงดัง กดดันใหทีตอบในที่สุด โดยทีบอกไปแควาไม

ตองไปหาหมอแลว ไมไดบอกความจริง หลังจากน้ันเทมก็กลับไปน่ังเลนคอมตอ ไมพูดอะไร ทีคอยๆ 

ลากวีลแชรมาขางตัว พยุงตัวเองข้ึนน่ัง แลวเข็นเขาหองนอนไป เทมพิมพสเตตัสเฟสบุกตัวเองวา 

“นองกูไมตองไปหาหมอแลวเวย –  feeling happy” แลวกด Post 

 

ฉากที่ 17 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / ตอนเชา (ตอจากฉากที่ 15) 

 เทมเอาโทรศัพทแนบหู สักพักก็มีสีหนาอึ้งไปทําอะไรไมถูก เปนนานกวามือที่ถือ

โทรศัพทอยูจะคอยๆ ตกลงขางตัว เทมหันมองไปรอบๆ บาน ดวงตาเต็มไปดวยความลังเล สับสน 

บานเงียบเชียบไมมีใครอยู เทมลุกเดินออกไปจากหองคอม สูหองรับแขก เห็นภาพพระอาทิตยแปะไว

ในระดับตํ่าเต็มไปหมด เทมเดินไปน่ังลงตรงโซฟา หยิบกรอบรูปข้ึนมาดู เห็นวารูปที่เคยอยูในกรอบ

หายไป 

 

ฉากที่ 18 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 เทมว่ิงข้ึนเขามาเรื่อยๆ เหงื่อเริ่มทวมตัวและหายใจแรงมาก จนมาเจอบันไดสูงชัน 

เทมถอนหายใจออกมาดวยความเหน่ือย ตัดสินใจว่ิงข้ึนบันไดไป 
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ฉากที่ 19 ภายนอก / หลังแป  / ตอนเย็น 

 กายแบกทีไวบนหลังเดินข้ึนมาถึงหลังแป ทีหายใจเบากวาปกติ กายมองไปรอบๆ สี

หนาเต็มไปดวยความสดช่ืนและแอบดีใจ เรียกทีใหมองดูรอบๆ แตทีไมต่ืน กายเห็นทาไมดีเลยรีบเดิน

ผานปาย “ครั้งหน่ึงในชีวิตเราคือผูพิชิตภูกระดึง” ไป  

 

ฉากที่ 20 ภายนอก / ผาหมากดูก / ตอนเย็น (ตอเน่ือง)  

 กายพาทีเดินมาถึงที่ผา แสงเริ่มลงเปนสีสมจัด กายย้ิมออกมาเล็กนอยกอนจะเดินไป

ยอตัวและวางทีลงที่ตนไมริมผา ทีที่นอนหลับอยูลืมตาข้ึนมามองภาพตรงหนาเหน่ือยๆ แตดวงตาดูมี

ความสุข ภาพตรงหนาคือภาพวิวทิวทัศนกวางๆ มองออกไปสุดลูกหูลูกตา ทีหยิบเอาภาพหญิงวัย

กลางคนกับเด็กผูชายที่ถายคูกันตรงหนาผาที่เดียวกับที่ทีน่ังอยูออกมาดูแลวย้ิมคนเดียว กายหันมองที

อยางมีคําถามในใจ กอนจะเดินแยกออกไปหยิบโทรศัพทข้ึนมากดโทรหาเทมเพื่อบอกใหเทมรีบมา แต

โทรไมติด เมื่อกายกดตัดสายโทรศัพท หนาจอโทรศัพทข้ึนสายไมไดรับจากแม 8 สาย กายยืนน่ิงมอง

โทรศัพทสักพักก็หันไปมองทีที่เริ่มไอแรงๆ ดวยสีหนาเจ็บปวดทรมาน 

 

ฉากที่ 21 ภายนอก / สนามบอลกลางแจง / กลางวัน (ตอจากซีน 6) 

 เทมวัย 15 ในชุดนักเรียนเตะบอลไปมากับกลุมเพื่อนๆ อยางมีความสุข 

 

ฉากที่ 22 ภายใน / หองช้ันบน / กลางวัน 

 ทีวัย 7 ขวบ น่ังอยูบนวีลแชร ชะเงอมองเทมที่เลนบอลอยูที่สนามของโรงเรียน ดวย

สีหนาเศราๆ ผานหนาตาง  

 

ฉากที่ 23 ภายใน / ผาหมากดูก / กลางวัน  

 ทียืนมองออกไปที่จุดชมวิว มีคนสองคนยืนคอยอยูคือเทมกับแม ทีเดินเขาไปหาพวก

เขาชาๆ ไปยืนอยูขางๆ แม แลวจับมือแมไว ทีย้ิมดีใจ ดวงตาดูมีความสุขมองไปที่พระอาทิตยสีสม มี

ลมแรงพัดมาวูบหน่ึง 

 

ฉากที่ 24 ภายนอก / ผาหมากดูก / ตอนเย็น  

 เทมมาถึงผาตอนพระอาทิตยเปนแสงสีสมจัด ขาของเทมคอยๆ ว่ิงชาลงจนกระทั่ง

หยุดว่ิง แตยังคงหอบหายใจแรง ผมและเสื้อเปยกไปดวยเหงื่อ เทมมองภาพตรงหนาดวยความรูสึก

สับสน ภาพตรงหนาคือภาพที่กายกับทีน่ังอยูตรงหนาผา แตทีน่ิงไปแลว ไมนานกายก็หันมามองเทม

กอนจะเดินมาหา ทั้งสองคนยืนน่ิงกันไปไดสักพัก โทรศัพทของกายก็สั่น กายหยิบเอาโทรศัพทตัวเอง
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ออกมาดู เปนสายของแมโทรเขามา กายมองอยูสักพักแลวยกมือข้ึนตบบาเทม เดินแยกออกไป เทม

มองไปที่ทีที่ยังน่ังน่ิงอยูที่เดิมกอนจะคอยๆ เดินเขาไปน่ังลงขางๆ กัน หยิบรูปมาจากมือที 

 

ฉากที่ 25 เฟรมดํา 

 เสียงสัญญาณโทรศัพทดังข้ึน แลวดับลง แทนที่ดวยเสียงของแมผูมารับ กอนจะตาม

ดวยเสียงของกายที่พูดกับแมวาเขาจะกลับบานวันน้ี 

-จบ-  
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5. บทภาพยนตร (Screenplay) 

ฉากที่ 1 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 มีเสียงหอบหายใจดังมากอน กายคอยๆ เดินข้ึนเขามา บนหลังของกายแบกใครอีก

คนหน่ึงมาดวย  

ข้ึนไตเต้ิลช่ือเรื่อง  

 

ฉากที่ 2 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / กลางคืน  

 กรอบรูปกรอบหน่ึงวางอยูบนตู ภาพในกรอบเปนภาพครอบครัว มีคน 3 คนอยูใน

ภาพ เปนเด็กชาย 1 คน และหญิงวัยกลางคน 1 คน มีเสียงนาฬิกาดังเปนจังหวะ ทีนอนน่ิงอยูบน

โซฟา สักพักก็ไดยินเสียงกุกกักมาจากนอกประตู แลวเทมก็เปดประตูเขามา ชะงักเล็กนอยเมื่อ

มองเห็นที  

เทม (พูดเสียงหวน) 

ทําไมยังไมนอนอกีอะ 

ทีมองเทมเดินเอากระเปาโนตบุกกับขาวกลองที่เวฟแลวไปวางที่โตะกินขาว 

เทม 

ไปนอนซะไป 

ทียังนอนน่ิงไมขยับตัว มองเทมจากดานหลัง ไมมีใครพูดอะไรอีก เทมหยิบโนตบุกข้ึนมาเปดทํางานตอ 

พรอมกับหยิบกลองขาวมาเปดกิน เสียงโนตบุกและเสียงกินขาวของเทมดังไปทั่วหอง  

ข้ึนช่ือผูกํากับและทีมงาน  

 

ฉากที่ 3 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / กลางวัน  

 มีเสียงกระตุกสายรูดมาน ผามานเปดออก หลังหนาตางเปนกายที่ปลอยมือจากสาย

รูดมาน เสร็จแลวก็หันหลังยืนพิงกําแพงมองทีที่กําลังแปะภาพพระอาทิตยลงที่ผนังหองรับแขกเหนือ

โซฟา ทีแปะเสร็จก็หันกลับมามองกาย ทั้งกายและทีไมรูจะพูดอะไรกัน ทีจึงพูดข้ึนกอน 

ที 

พี่กายกลบัเลยก็ไดนะ 

กายที่มองดูรูปวาดอยูเหลือบตาไปมองที  

กาย (นํ้าเสียงน่ิงๆ) 

อยูไดแนนะ 

ทีพยักหนาย้ิมๆ กายพยักหนาให พูดขณะหันหลังเดินออกจากประตู  
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กาย 

เค อยาลืมบอกไอเทมดวยอะ 

กายเดินออกไปพรอมปดประตู 

 

ฉากที่ 4 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 ทีมองข้ึนไปบนทองฟาดวงตาดูเลื่อนลอย กอนจะไดยินเสียงคนเทนํ้าลางมือเลยหัน

ไปมอง เห็นเปนกายที่ลางมือเสร็จก็เอานํ้าจากขวดมากินตอแลวเดินมาน่ังที่ทอนไมขางๆ กัน กายวาง

ขวดนํ้าลงแลวขยับเสื้อใหอากาศเขา ทีมองหนากายแลวถาม 

ที 

เหน่ือยปะพี ่

กายหันมาขมวดค้ิวมองทีงงๆ  

กาย 

เหน่ือยดิ ไมเหน่ือยกเ็หี้ยและ 

กายพูดเสร็จก็หันไปทางอื่น ทีมีสีหนาเศราลง สักพักก็เริ่มไอเบาๆ สองสามที กอนจะไอแรงข้ึนอยาง

ตอเน่ือง จนกายตองหันมามองอีกรอบ 

กาย (หนาสงสัย) 

เปนอะไรวะ 

ทีไอแรงๆ อีกครั้งกอจะเปลี่ยนเปนหัวเราะ เงยหนาข้ึนมามองกายย้ิมๆ กายทําหนาเซ็ง  

กาย 

ตลกมากเลยดิ 

ที (หัวเราะ) 

ก็ผมเห็นพีท่ําหนาเครียดๆ น่ี 

กายหันมองทีอยางหงุดหงิด  

ที 

ไปกันตอเลยมั้ย 

กายยังไมหายหงุดหงิด แตก็ยอมหันหลังใหทีเพื่อใหทีข่ีหลัง ทีเอื้อมมือไปกอดคอกาย แลวทั้งสองก็เริ่ม

เดินข้ึนเขากันตอ เดินไปไดไมเทาไหรทีก็ทําหนาคิดนิดหน่ึง  

ที 

คิดถึงนํ้าเนอะพี ่

กายไมไดตอบอะไร ยังคงเดินข้ึนเขาตอไป สักพักทีก็หัวเราะออกมาเบาๆ  

ที 

   ส
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คิดถึงพี่เทมดวย 

ไมรูตอนน้ีสองคนน้ันจะทําอะไรอยู.... 

 

ฉากที่ 5 ภายนอก / สนามฟุตบอลกลางแจง / กลางวัน  

 ที่สนามบอลเต็มไปดวยเด็กผูชายวัย 15 กําลังเลนบอลกันอยู สีหนาทุกคนย้ิมแยม  

 

ฉากที่ 6 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / กลางคืน  

 เทมเปดประตูบานเขามาพบวาบานเงียบสนิท หันไปมองที่โซฟาไมมีใครนอนอยู เทม

มองน่ิงๆ กอนจะเดินเอาถุงจากรานสะดวกซื้อกับโนตบุกไปวางที่โตะคอม หยิบขวดนํ้าจากในถุง

ออกมาเปดแลวยกด่ืม ตอนเอาขวดนํ้าลงสายตาของเทมก็มองกลับมายังหองรับแขกที่ไมมีใครน่ังอยู 

เทมถอนหายใจเล็กนอยแลวเลิกสนใจ หันกลับไปหยิบโนตบุกออกมาเปด หยิบกลองขาวที่เวฟแลว

ออกมาน่ังกิน ภาพกรอบรูปที่เคยต้ังอยูใกลๆ ทีถูกควํ่าลง 

 

ฉากที่ 7 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางวัน  

 ทีน่ังอยูตรงโตะญี่ปุน กําลังเก็บอุปกรณวาดภาพเปนระเบียบ รวมทั้งเก็บภาพจาก

กรอบรูปทั้งสองใบใสกระเปากางเกง ภาพหน่ึงเปนภาพคูของหญิงวัยกลางคนกับเด็กผูชายที่ถาย

ตรงหนาผา อีกภาพเปนภาพหญิงวัยกลางคนที่ถายคูกับเด็กชายอีกคนหน่ึงที่สนามหญาหนาบาน 

หลังจากเก็บเสร็จทีใชมือยันตัวเองข้ึนน่ังบนโซฟา มองดูซองยาที่วางอยูบนโตะรับแขกอีกตัวดวยสหีนา

ผิดหวัง ยังไมทันไดทําอะไร นํ้าในชุดนักเรียนก็เปดประตูเขามา  

นํ้า 

พี่ท!ี 

ทีหันไปมองนํ้าในชุดนักเรียน นํ้าเลิกค้ิวสูง 

นํ้า 

อาว พี่ทีจะไปหาหมออีกแลวเหรอคะ 

ที (ทําหนางง) 

ไปทําไม เบื่อแลว 

นํ้า 

อาวแลวน่ีจะไปไหนอะ 

ที 

ไปเที่ยว นํ้าอยากไปปาว 
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นํ้า (สายหัวเร็วๆ) 

นํ้าไปไมไดอะ แมบอกนํ้าปวยอยู 

ทีชะงักไปนิดหน่ึง กอนจะหัวเราะออกมา เอามือขย้ีหัวนํ้าแรงๆ  

ที 

งั้นเด๋ียวพี่เที่ยวเผื่อนะ 

นํ้าย้ิมกวาง แลวก็เปลี่ยนเปนหนาบึ้งทันที 

นํ้า 

อาว แลวงี้ใครจะสอนหนูวาดรปูอะ 

ที (ย้ิม) 

ไปแปบเดียว เด๋ียวก็กลับมา 

เออ แลวน่ีไมไปเรียนเหรอ 

นํ้าทําหนานึกอะไรออก  

นํ้า 

ออ... แมใหเอาช็อกโกแลตมาฝากคะ น่ี! 

นํ้าหยิบช็อกโกแลตจากกระเปาเสื้อนักเรียนมาโชว 

นํ้า 

แมนํ้าซื้อมาเยอะเลย แลวก.็.. 

นํ้ายังไมทันพูดจบ เด็กผูหญิงในชุดนักเรียนช้ันมัธยมปลายก็โผลหนาเขามาที่หนาประตู  

ฝน 

นํ้า สายแลวนะ ไปเร็ว 

นํ้ากับทีหันไปมองฝน ฝนหันไปหาทีแลวขอโทษ 

ฝน 

โทษนะที มากวนแตเชาเลย 

(กวักมือเรียกนํ้า) ไปเร็วนํ้า เด๋ียวไมทันเรียน 

ทีไมไดตอบอะไรเพราะอึ้งอยูทําอะไรไมถูก นํ้าวางช็อกโกแลตลงตรงหนาที แลวว่ิงไปหาฝน ฝนจับมือ

นํ้า กอนออกไปก็โบกมือใหทีแลวเดินออกไป  

ที 

เออ... ฝน! 

ฝนโผลหนาเขามาทางประตูอีกครั้ง 

ที 

ขอบคุณนะ 

   ส
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ฝนย้ิม สองพี่นองเดินออกไปจากบาน ทีมองประตูแลวหันกลับมามองช็อกโกแลตน่ิง 

 

ฉากที่ 8 ภายนอก / รานอาหารที่จุดพัก พรานพรานแป/ กลางวัน  

 กายยืนอยูที่หนารานอาหรรานหน่ึงบนภู เพิ่งคุยโทรศัพทเสร็จ หนาจอโทรศัพทข้ึน

หนา Recent Call มีช่ือเทมอยูบนสุด เปนสายที่รับแลว ตอน 7 โมง รองมาคือสายของแมไมไดรับ 3 

สาย กายเก็บโทรศัพทเขากระเปา เดินไปหาทีในกระทอมรานคา ทีกําลังน่ังมองช็อกโกแลตที่ไดมาจาก

นํ้า ทีหมุนช็อกโกแลตสองสามทีแลววางมันลง ทิ้งหัวลงบนโตะตาม  

ที 

ช็อกโกแลตน่ีมันรสชาติยังไงวะพี ่

กายมองช็อกโกแลตไมไดตอบอะไร  

ที 

ผมจําไดแตวามันอรอย… อรอยยังไงก็ไมรู จําไมได 

กายทําหนาคิดดวยสีหนาน่ิงๆ  

กาย 

ไมลองกินดูอะ 

ที 

...ไมเอาอะ 

ทีเงยหนาข้ึนมามองกาย  

ที 

พี่กาย... ผมอยากลองเดินข้ึนไปเองมั่งอะ 

กายขมวดค้ิวมองทีน่ิงๆ 

กาย 

จะเดินทําไมวะ เหน่ือยจะตาย 

ทีมองดูหลายคนเดินผานข้ึนเขาไป   

ที 

ถาผมเดินเอง พี่กจ็ะไมเหน่ือยนะ 

กายถอนหายใจเบาๆ มองไปทางอื่น 
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ฉากที่ 9 ภายนอก / สะพานลอยรังสิต / กลางคืน  

 เทมกําลังโทรศัพทหากาย  

เทม 

ฮัลโหล กายเหรอวะ 

เออ กูมเีรื่องใหชวยหนอยอะ วันศุกรมึงวางเปลาวะ 

อืม... โหมึง ก็กูไมวางน่ีหวา พรุงน้ีกูมีประชุม 

ไอเหี้ยอยาเพิ่งบนดิวะ ไมใชวากูไมอยากไปเวย แตกูตองทํางาน 

มึงกร็ูคายาแมงแพงชิบหาย... เออนา เด๋ียวกูจายคืนให 

เออๆ ขอบคุณมากเวย... อืม... บาย 

 

ฉากที่ 10 ภายใน / หนาหองหมอ / กลางวัน  

 หมอยืนอธิบายบางอยางกับกาย อยูในหองแผนกเอ็กซเรย  กายยืนกมหนา

ตลอดเวลาเหมือนไมไดฟงที่หมอกําลังพูด  

 

ฉากที่ 11 ภายนอก / หนาหองรับยา / กลางวัน  

 ทีน่ังอยูที่เกาอี้พลาสติกหนาหองรับยา มองดูรูปวาดวิวพระอาทิตยในมือ สักพักกาย

ก็เดินเขามาน่ังลงที่เกาอี้ขางๆ กัน ทีหันไปมองกายอยางรอคอยวากายจะพูดอะไร กายหันมามองที

บาง กอนจะหันหนากลับมองไปทางอื่น 

กาย 

เหมอืนเดิม 

ทีมองคางไปพักหน่ึงกอนจะพยักหนาเขาใจ แลวหันกลับมามองรูปวาดบนตักของตัวเอง ทําทาคิดสัก

พัก กอนจะคอยๆ คลี่ย้ิมออกมา หันไปย้ิมลอกาย  

ที 

งั้นพี่ก็แพพนันผมแลวอะดิ 

กายหันไปมองทีเซ็งๆ เอือมๆ 

กาย 

น่ีขาวรายใชมั้ย? 

ทีย้ิมกวางกวาเดิม แลวหันมองไปทางอื่นดวยแววตาน่ิงๆ สวนกายมองไปทางอื่นสีหนาหงุดหงิด ไมมี

ใครพูดอะไรกันอีก 
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ฉากที่ 12 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 กายแบกทีไวบนหลัง เริ่มเดินไดชาลงเพราะความเหน่ือย ทีเองก็หายใจหนักข้ึน สอง

ขางทางที่เดินไปยังคงเปนปารกๆ หนาของทีพิงอยูบนหลังกาย 

ที 

เปนชางภาพน่ีสนุกมั้ยพี ่

กาย 

...ก็สนุก 

ที 

ดีอะ อิจฉาวะ 

กาย 

อิจฉาทําไมวะ 

ที 

ไมรูดิ มันดูอิสระดี 

ไปไหนก็ได ทําอะไรก็ได ดีจะตาย 

กาย 

....แลวเราอะ อยากเปนอะไร 

ที 

...(ทวนคําพูด) อยากเปนอะไรเหรอ 

(ทําทาคิดแลวสายหัว) ไมรูอะ... ไมกลาคิด 

แตตอนเด็กๆ ผมเคยเขียนสงอาจารยไปวาอยากเปนนักบอลนะ 

แตแมบอกวา ผมอาจจะเปนจิตรกรไดดีกวานักบอลก็ได 

พี่กายวาไง 

กาย 

ก็ดี 

ที 

ชางภาพน่ีใชความฝนพี่รึเปลา 

กาย 

อืม 

ที 

ดูพี่ไมคอยมีความสุขเลยนะ 
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กาย 

ชางมันเหอะ 

แลวน่ีไมคิดจะบอกไอเทมมันมัง่เหรอ 

ทีเงียบ ไมไดตอบอะไร  

 

ฉากที่ 13 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 เทมว่ิงไปตามทางชันๆ อยางทุลักทุเล หยุดหอบหายใจเล็กนอย กอนจะว่ิงตอ 

 

ฉากที่ 14 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน 

 กายเดินมาที่ทอนไมทอนหน่ึง ปลอยใหทีไดน่ังพัก สวนตัวเองก็หอบหายใจดวยความ

เหน่ือย ขณะน่ังลงโทรศัพทของกายก็สั่น กายหยิบโทรศัพทข้ึนมาดู รอจนสายของแมตัดไป (เวลา 

15.00 น.) กายเก็บโทรศัพทเขากระเปากางเกง แลวเดินแยกออกไป ปลอยใหทีน่ังอยูคนเดียว ทีหอบ

หายใจสักพักเริ่มไอ ใชมือควานหาอะไรบางอยางในกระเปากางเกง แตหาไมเจอ ทีเริ่มไอหนักข้ึน กอน

จะถอนหายใจเมื่อกลับมาหายใจไดปกติอีกครั้ง ทีมีสีหนาหวาดกลัว 

 

ฉากที่ 15 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / ตอนเชา  

 เทมนอนหลับอยูที่หนาคอม งัวเงียต่ืนข้ึนมาเพราะไดยินเสียงโทรศัพท หนาจอข้ึนช่ือ

วา “สกาย” โทรมาตอน 7 โมง เทมรับโทรศัพททั้งที่ตายังลืมไมเต็มที่ ผมเผายุงเหยิง  

เทม 

(เสียงงัวเงีย) ฮลัโหล... 

(งัวเงียอยูแตเริม่หงุดหงิด) ทําไมวะ กูก็รบัแลวน่ีไง มึงมีอะไรเน่ีย… 

(เสียงน่ิงเรียบ) ไปไหน... 

 

ฉากที่ 16 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางคืน (ตอจากฉากที่ 3) 

 กรอบรูปกรอบหน่ึงวางอยูบนตู ภาพในกรอบเปนภาพครอบครัว มีคน 3 คนอยูใน

ภาพ เปนเด็กชาย 1 คน และหญิงวัยกลางคน 1 คน มีเสียงนาฬิกาดังเปนจังหวะ ทีนอนน่ิงอยูบน

โซฟา สักพักก็ไดยินเสียงกุกกักมาจากนอกประตู แลวเทมก็เปดประตูเขามา ชะงักเล็กนอยเมื่อ

มองเห็นที  

เทม (พูดเสียงหวน) 

ทําไมยังไมนอนอกีอะ 

ทีมองเทมเดินเอากระเปาโนตบุกกับขาวกลองที่เวฟแลวไปวางที่โตะกินขาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

เทม 

ไปนอนซะไป 

ทียังนอนน่ิงไมขยับตัว มองเทมจากดานหลัง ไมมีใครพูดอะไรอีก เทมหยิบโนตบุกข้ึนมาเปดทํางานตอ 

พรอมกับหยิบกลองขาวมาเปดกิน เสียงโนตบุกและเสียงกินขาวของเทมดังไปทั่วหอง ทียันตัวข้ึนน่ังที่

โซฟา มองเทมเดินไปทั่วบาน รอจนกระทั่งเทมกลับมาน่ังที่โตะคอม จึงตัดสินใจพูดข้ึนดวยความลังเล

วา  

ที 

พี่เทม... ผมอยากไปภูกระดึง 

เทมไมตอบ ยังน่ังพิมพงานตอไป ไมมีใครพูดอะไร เงียบกันไปนาน สุดทายทีก็พูดข้ึนอีก 

ที (นํ้าเสียงไมคอยมั่นใจ) 

แมก็เคยบอกวาอยากไปภูกระดึง 

เทมหันมาถามนํ้าเสียงหงุดหงิด 

เทม 

วันน้ีหมอวาไงมั่ง 

ทีไมตอบ เทมจึงลุกข้ึนจากหนาคอม ถามซ้ํา 

เทม 

ที ไดยินมั้ย พี่ถามวาวันน้ีหมอวาไงมั่ง 

ทีมองเทม ทั้งโกรธ ทั้งนอยใจ บรรยากาศในหองเงียบสนิท เงียบไปอีกพักทีก็พูดข้ึนวา 

ที 

หมอบอกวาไมตองไปหาแลว ใหกินยาอยูบานได 

เทมพยักหนาแลวปดประตูกระจกระหวางหองกั้นทั้งสองคนออกจากกัน เทมกลับไปน่ังเลนคอมตอ ที

ไดแตเงียบ ลากวีลแชรมาขางๆ ตัว พยุงตัวเองข้ึนน่ังอยางเงียบๆ แลวเข็นเขาหองนอนไป เทมพิมพ 

สเตตัสเฟสบุกตัวเองวา “นองกูไมตองไปหาหมอแลวเวย –  feeling happy” แลวกด Post 

 

ฉากที่ 17 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / ตอนเชา (ตอจากฉากที่ 19) 

 เทมเอาโทรศัพทแนบหู สักพักก็มีสีหนาอึ้ง น่ิง ทําอะไรไมถูก เปนนานกวามือที่ถือ

โทรศัพทอยูจะคอยๆ ตกลงขางตัว เทมหันมองไปรอบๆ บาน ดวงตาเต็มไปดวยความลังเล สับสน 

บานเงียบเชียบไมมีใครอยู เทมลุกเดินออกไปจากหองคอม สูหองรับแขก เห็นภาพพระอาทิตยแปะไว

ในระดับตํ่าเต็มไปหมด เทมเดินไปน่ังลงตรงโซฟา หยิบกรอบรูปข้ึนมาดู เห็นวารูปที่เคยอยูในกรอบ

หายไป 
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ฉากที่ 18 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  

 เทมว่ิงข้ึนเขามาเรื่อยๆ เหงื่อเริ่มทวมตัวและหายใจแรงมาก จนมาเจอบันไดสูงชัน 

เทมถอนหายใจออกมาดวยความเหน่ือย ตัดสินใจว่ิงข้ึนบันไดไป 

 

ฉากที่ 19 ภายนอก / หลังแป  / ตอนเย็น 

 กายแบกทีไวบนหลัง ทีหายใจเบากวาปกติ มือของทีจับกายไวหลวมๆ เมื่อข้ึนมาถึง

ยอดเขา กายมองไปรอบๆ สีหนาเต็มไปดวยความสดช่ืนและแอบดีใจ 

กาย 

ที... ที ถึงแลวเวย 

กายเรียกทีอีกสองสามครั้ง เมื่อเห็นวาทีไมตอบก็หันไปมองเห็นทีหลับอยู กายมีสีหนากังวลใจ กอนจะ

รีบเดินผานปาย “ครั้งหน่ึงในชีวิตเราคือผูพิชิตภูกระดึง” ไป  

 

ฉากที่ 20 ภายนอก / ผาหมากดูก / ตอนเย็น (ตอเน่ือง)  

 กายพาทีเดินมาถึงที่ผา แสงเริ่มลงเปนสีสมจัด กายย้ิมออกมาเล็กนอยกอนจะเดินไป

ยอตัวและวางทีลงที่ตนไมริมผา 

กาย 

ถึงแลว 

ทีที่นอนซบหนาซีดบนไหลกายลืมตาข้ึนมามองภาพตรงหนาเหน่ือยๆ แตดวงตาดูมีความสุข ภาพ

ตรงหนาคือภาพวิวทิวทัศนกวางๆ มองออกไปสุดลูกหูลูกตา ทีหยิบเอาภาพหญิงวัยกลางคนกับ

เด็กผูชายที่ถายคูกันตรงหนาผาที่เดียวกับที่ทีน่ังอยูออกมาดูแลวย้ิมคนเดียว กายหันมองทีอยางมี

คําถามในใจ กอนจะเดินแยกออกไปหยิบโทรศัพทข้ึนมากดโทรหาเทม แตโทรไมติด มีเสียงดังมาจาก

ในโทรศัพทวา “กรุณาฝากขอความหลังสัญญาณเสียง” และเสียงสัญญาณก็ดังข้ึน กายกรอกเสียงลง

ไป 

กาย 

มึง... รบีมาหนอยไดมั้ยวะ 

กายกดตัดสายโทรศัพท หนาจอโทรศัพทข้ึนสายไมไดรับจากแม 8 สาย กายยืนน่ิงมองโทรศัพทสักพัก

ก็หันไปมองทีที่เริ่มไอแรงๆ ดวยสีหนาเจ็บปวดทรมาน 

 

ฉากที่ 21 ภายนอก / สนามบอล / กลางวัน (ตอจากซีน 6) 

 เทมวัย 15 ในชุดนักเรียนเตะบอลไปมากับกลุมเพื่อนๆ อยางมีความสุข 
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ฉากที่ 22 ภายใน / หองช้ันบน / กลางวัน 

 ทีวัย 7 ขวบ น่ังอยูบนวีลแชร ชะเงอมองเทมที่เลนบอลอยูที่สนามของโรงเรียน ดวย

สีหนาเศราๆ ผานหนาตาง  

 

ฉากที่ 23 ภายใน / ผาหมากดูก / กลางวัน  

 ทียืนมองออกไปที่จุดชมวิว มีคนสองคนยืนคอยอยูคือเทมกับแม ทีเดินเขาไปหาพวก

เขาชาๆ ไปยืนอยูขางๆ แม แลวจับมือแมไว ทีย้ิมดีใจ ดวงตาดูมีความสุขมองไปที่พระอาทิตยสีสม มี

ลมแรงพัดมาวูบหน่ึง 

 

ฉากที่ 24 ภายนอก / ผาหมากดูก / ตอนเย็น  

 เทมมาถึงผาตอนพระอาทิตยเปนแสงสีสมจัด ขาของเทมคอยๆ ว่ิงชาลงจนกระทั่ง

หยุดว่ิง แตยังคงหอบหายใจแรง ผมและเสื้อเปยกไปดวยเหงื่อ เทมมองภาพตรงหนาดวยความรูสึก

สับสน ภาพตรงหนาคือภาพที่กายกับทีน่ังอยูตรงหนาผา แตทีน่ิงไปแลว ไมนานกายก็หันมามองเทม 

ดวงตาของเทมเต็มไปดวยความสับสน เสียใจ และอึ้งไปทําอะไรไมถูก กายเดินมาหาเทม ยืนน่ิงกันไป

ไดสักพัก โทรศัพทของกายก็สั่น กายหยิบเอาโทรศัพทตัวเองออกมาดู เปนสายของแมโทรเขามา กาย

มองอยูสักพักแลวยกมือข้ึนตบบาเทม เดินแยกออกไป เทมมองไปที่ทีที่ยังน่ังน่ิงอยูที่เดิมกอนจะคอยๆ 

เดินเขาไปน่ังลงขางๆ กันที หยิบรูปมาจากมือที 

 

ฉากที่ 25 เฟรมดํา 

 เสียงสัญญาณโทรศัพทดังข้ึน แลวดับลง  

VO แมกาย 

ฮัลโหล 

VO กาย 

แม… วันน้ีกายกลับบานนะ 

-จบ-  
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ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) 

คิวท่ี 1 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 1 

ฉากท่ี 20 ภายนอก / ผาหมากดูก  / ตอนเย็น D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

20 1 LS Normal กายแบกทมีาจนถึงหนาผา  กาย ที กาย – เสื้อเทา 

กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

 

1.รูปถายเทม-

แมที่ภูกระดึง 

2.โทรศัพท

กาย 

ผาหมาก

ดูก 2 LS Normal ภาพวิวริมผาที่กายมองเห็น 

3 LS Normal กายคอยๆ เดินไปยอตัวและวางทีลงตรงตนไม บอกวา 

“ถึงแลว” 

4 MCU Normal 

 

Two-shot  ทีต่ืนข้ึนมาหันมองภาพตรงหนาเหน่ือยๆ แต

ดวงตาดูมีความสุข ทีหยิบเอารปูภาพแม-เทมที่ภูกระดึง

ข้ึนมาดู 

5 CU High ภาพแม-เทมที่ภูกระดึง มุมเดียวกันกบัที่ทีน่ังอยู 

6 MS 

 

Normal Two-shot  กาย น่ิงมองที กอนจะเดินแยกออกไป

โทรศัพท 

7 LS Normal กายเดินแยกออกไปโทรศัพท หางจากทีไมมาก  
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ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 1 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 1 

ฉากท่ี 20 ภายนอก / ผาหมากดูก  / ตอนเย็น D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

20 8 MS Normal กายเอาโทรศัพทแนบหู มเีสียงดังมาจากในโทรศัพทวา 

“กรุณาฝากขอความของทาน หลังไดยินเสียงสัญญาณ” 

และเสียงสัญญาณก็ดังข้ึน กายเงียบไปสักพักก็กรอกเสียง

ลงไปวา “มงึรบีมาหนอยไดมั้ยวะ” แลวเอาโทรศัพทออก

หางหู background เปนทีน่ังอยู  

กาย ที กาย – เสื้อเทา 

กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

 

1.รูปถายเทม-

แมที่ภูกระดึง 

2.โทรศัพท

กาย 

ผาหมาก

ดูก 

9 CU High หนาจอโทรศัพท กายกดวางสาย หนาจอเดงกลับไป

หนาที่ไมไดรบัสาย ข้ึนสายไมไดรบัจากแม 8 สาย 

10 MS Normal กายกมมองโทรศัพทอยางใชความคิด กอนจะหันไปมองท ี

11 MCU Low รับหนาทีไอแรงๆ สหีนาเจ็บปวด  
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ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 2 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 2 

ฉากท่ี 19 ภายนอก / หลังแป  / ตอนเย็น D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera  

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

19 1 LS Normal แสงอาทิตยเปนสีสม กายแบกทีไวบนหลังเดินข้ึนมา

จนถึงยอด กายมองไปรอบๆ สีหนาเต็มไปดวยความสด

ช่ืนและแอบดีใจ ทหีลบัอยูบนหลังกาย หายใจเปนปกติ 

มือของทจีับกายไวหลวมๆ กายเรียกทีอยางดีใจ 

กาย ที กาย – เสื้อเทา 

กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

 

- หลงัแป 

2 MS Normal ทีหลบัอยูบนหลังกาย เรียกเทาไหรก็ไมต่ืน 

3 MS Normal กายแบกทเีดินผานไป ในเฟรมเหลือแคปายภูกระดึง 

ฉากท่ี 23 ภายใน / ผาหมากดูก / กลางวัน D5 

23 1 MS Normal ขาของทียืนอยูบนพื้นหญา ที เทม แม ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา  

เทม – เสือ้นํ้าเงิน

เขม กางเกงยีน 

แม – เสื้อยืดขาว 

กางเกงวอมดํา 

- ผาหมาก

ดูก 2 LS Normal ทียืนมองออกไปที่จุดชมวิวย้ิมๆ สหีนามีความสุข ที่

คอยๆ เดินเขาหากลอง 

3 LS Normal แมกับเทมยืนหันหลังอยูในเฟรม หันหนาเขาพระ

อาทิตย ทีเดินเขาไปหาพวกเขาชาๆ ไปยืนอยูขางๆ แม

และจบัมือแมไว 

4 MS Normal กิ่งไม ใบไมไหวไปตามลม 43 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 3 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 3 

ฉากท่ี 13 ภายนอก / ระหวางทางขึ้นเขา / กลางวัน D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

13 1 LS Normal เทมว่ิงไปตามทางชันๆ อยางทุลกัทเุล กอนจะหยุดพัก

เล็กนอย หอบหายใจแรงมาก แลวว่ิงตอ 

เทม เทม – เสื้อนํ้า

เงินเขม 

กางเกงยีน 

- ระหวาง

ทางข้ึนเขา 

ฉากท่ี 14 ภายนอก / ระหวางทางขึ้นเขา / กลางวัน D5 

14 1 LS Normal กายเดินมาทีท่อนไมใหญ ยอตัวลงใหทีไดน่ัง ทีปลอย

มือออกจากรอบคอกาย หายใจแรงข้ึนกวาเดิมเหมอืน

หอบ ทีน่ังเอามือยันเขา กายน่ังลงขางๆ กัน สักพกั

โทรศัพทกายกส็ั่น กายหยิบโทรศัพทข้ึนมาดู 

กาย ที กาย – เสื้อเทา 

กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

1.โทรศัพทกาย ระหวาง

ทางข้ึนเขา 

2 CU High จอโทรศัพทเปนสายแมโทรเขามา กายรอจนสายตัดไป 

3 two 

shot 

Normal กายมองโทรศัพทสักพักแลวเดินแยกออกไปปลอยใหที

น่ังอยูคนเดียว ทีหอบหายใจสลับกับไอ ลวงมือเขา

กระเปากางเกงคนอะไรบางอยางแตหาไมเจอ ทีเริ่มไอ

หนักข้ึน กอนจะถอนหายใจเมื่อกลบัมาหายใจไดปกติ

อีกครั้ง ทมีีสหีนาหวาดกลัว 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 3 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 3 

ฉากท่ี 24 ภายนอก / ผาหมากดูก / ตอนเย็น D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera  

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

24 1 MCU Normal แสงอาทิตยเปนแสงสีสมจัด ขาของเทมว่ิงกระเผลกมา 

กอนจะคอยๆ ว่ิงชาลงจนกระทั่งหยุดว่ิง 

ที กาย เทม กาย – เสื้อ

เทา กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

เทม- เสื้อนํ้า

เงินเขม 

กางเกงยีน 

1.รูปถายแม-

เทมที่ภูกระดึง 

2.โทรศัพทกาย 

ผาหมาก

ดูก 

2 LS Normal เทมยืนหอบหายใจ มองไปขางหนาดวยแววตาสับสน  

3 LS Normal Silhouette กายน่ังอยูขางททีี่หนาผา หันกลับมามอง

เทม ลกุเดินมาหา 

4 MCU Normal กายเดินเขามาหาเทม สักพกักมลงไปดูโทรศัพท 

5 CU High มือกายหยิบโทรศัพทตัวเองออกมาดู เปนสายของแม

โทรเขามา 

6 MCU Normal  ผานหนาเทม กายมสีีหนาลังเล เหลือบมองหนาเทม

อีกครั้ง กอนจะยกมือข้ึนบบีไหลเทม 

7 LS Normal รับดานหนาเทม กายยกโทรศัพทข้ึนแนบหูเดินแยก

ออกไป เหลือเทมอยูในเฟรมคนเดียว เทมคอยๆ เดิน

เขาหากลองอยางคนไรเรี่ยวแรง 

8 LS Normal handheld รับหลงัเทมเดินเขาไปน่ังลงขางๆ ที  45 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 4 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 4 

ฉากท่ี 1 ภายนอก / ระหวางทางขึ้นเขา / กลางวัน D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

1 1 LS Normal กลองวางอยูที่พื้น กายคอยๆ เดินข้ึนเขามา บนหลัง

ของกายแบกทีมาดวย 

กาย ที กาย – เสื้อ

เทา กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

 ระหวาง

ทางข้ึนเขา  
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 4 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 4 

ฉากท่ี 4 ภายนอก / ซําแฮก / กลางวัน D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

4 1 MLS Normal Long Take ทีน่ังมองฟา กายลางมือจากขวดนํ้า แลว

เอานํ้าจากขวดมากินตอ กอนเดินมาน่ังลงขางๆ ที 

กายขยับเสื้อใหอากาศเขา ทีมองกายอยางมีคําถามใน

ใจ กอนจะหันมองหนากาย ถามวา “เหน่ือยปะพี่”

กายหันกลับมามองทีงงๆ ตอบวา “เหน่ือยดิ ไมเหน่ือย

ก็เหี้ยแลว” กายพูดเสรจ็กห็ันไปทางอื่น ทีมสีีหนารูสกึ

ผิด สักพักก็เริ่มไอสองสามครัง้ กอนจะไอแรงข้ึน จน

กายหันมาถามอกีวา “เปนอะไรวะ” ทีถึงเปลี่ยนจาก

เสียงไอเปนเสียงหัวเราะ เงยหนาข้ึนมาย้ิมลอๆ กายทํา

หนาเซง็ พูดวา “ตลกมากเลยดิ” ทีหัวเราะ พูดวา “ก็

ผมเห็นพี่ทําหนาเครียดๆ น่ี” ทีถามตอ “ไปกันตอ

เลยมั้ย” กายยังไมหายเหน่ือย แตยอมหันหลงัใหที

เพื่อใหทีข่ีหลัง ทีเอื้อมมอืไปกอดคอกาย แลวทั้งสองก็

เริ่มเดินข้ึนเขาตอ 

กาย ที กาย – เสื้อ

เทา กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

1.ขวดนํ้าเปลา  

 

ซําแฮก 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 4 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 4 

ฉากท่ี 4 ภายนอก / ซําแฮก / กลางวัน D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

4 2 MS Normal เทาของกายเดินผานกลองไป มีเสียงทีพูดวา “คิดถึงนํ้า

เนอะพี่ คิดถึงพี่เทมดวย.. ไมรูตอนน้ีสองคนน้ันจะทํา

อะไรอยู” 

กาย ที กาย – เสื้อ

เทา กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

 ซําแฮก 

ฉากท่ี 8 ภายนอก / รานอาหาร ณ จุดพักพรานพรานแป / กลางวัน D5 

8 1 MS Normal Foreground กายยืนโทรศัพทอยูหนารานอาหาร 

Background ทีน่ังถืออะไรบางอยางอยู  

กาย ที กาย – เสื้อ

เทา กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

1.โทรศัพทกาย 

2.ช็อกโกแลต 

รานอาหาร

ที่จุดพัก 

พราน 

พรานแป 

2 CU High หนาจอโทรศัพทข้ึนหนาสายที่ไมไดรบั รายช่ือบนสุด

เปนแม 3 สาย และรองมาคือเทม 1 สาย 

3 MS Normal Foreground กาย Background ที กายเก็บโทรศัพท

เขากระเปา เดินไปหาทีในกระทอมรานคา  

4 MCU Normal ทีกําลงัน่ังมองช็อกโกแลตที่ไดมาจากนํ้า กอนจะวาง

มันลง แลวทิง้หัวลงบนโตะตาม ถอนหายใจ ถามวา 

“ช็อกโกแลตน่ีมันรสชาติยังไงวะพี่” 42 
48 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 4 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 4 

ฉากท่ี 8 ภายนอก / รานอาหาร ณ จุดพักพรานพรานแป / กลางวัน D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

8 5 MCU Normal  รับหนากายมองช็อกโกแลตไมไดตอบอะไร มีเสียงทพีูด

วา“ผมจําไดแตวามันอรอย… 

กาย ที กาย – เสื้อ

เทา กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

1.โทรศัพทกาย 

2.ช็อกโกแลต 

รานอาหาร

ที่จุดพัก 

พราน 

พรานแป 

6 MCU Normal รับหนาทีบน “อรอยยังไงก็ไมรู จําไมได” 

7 MCU Normal รับกายทําหนาคิด หลบุตาลงตํ่า ถามวา “ไมลองกิน

ดูอะ” 

8 MCU Normal รับหนาทีเงยข้ึนมาจากโตะ ตอบวา “ไมอะพี”่ แลว

เปลี่ยนเรื่องพูด “พีก่าย... ผมอยากลองเดินข้ึนไปเอง

มั่งอะ” 

9 MS Normal รับกายขมวดค้ิวมองทีน่ิงๆ ถามวา “จะเดินทําไมวะ 

เหน่ือยจะตาย” 

10 MS Normal รับทมีองไปทางอื่น“ก็ถาผมเดินเอง พี่ก็ไมเหน่ือยนะ” 

11 MS Normal รับกายมองหนาทีเซ็งแลวถอนหายใจเบาๆ มองไปทาง

อื่น 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 4 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 4 

ฉากท่ี 12 ภายนอก / ระหวางทางขึ้นเขา / กลางวัน D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

12 1 LS Normal long take กายแบกทีไวบนหลัง เริ่มเดินไดชาลง

เพราะความเหน่ือย ทเีองก็หายใจหนักข้ึน ทั้งสองเดิน

ผานทางลาด สองขางทางที่เดินไปยังคงเปนปารกๆ 

หนาของทีพงิอยูบนหลังกาย ทีพูดข้ึนวา “เปนชางภาพ

น่ีสนุกมั้ยพี”่ กายตอบ “กส็นุก” ทีพูด “ดีอะ อิจฉา

วะ” กายถาม “อิจฉาทําไมวะ”  

กาย ที กาย – เสื้อเทา 

กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

- ระหวาง

ทางข้ึนเขา 

2 LS Low ภาพพระอาทิตยสองลอดใบไมลงมา มีเสียงทีพูด “ไม

รูดิ มันดูอิสระดี ไปไหนก็ได ทําอะไรก็ได ดีจะตาย” 

เสียงกายถามวา “แลวเราอะ อยากเปนอะไร” 

3 MCU High ภาพกิ้งกาเกาะตนไม มีเสียงทพีูดวา “อยากเปนอะไร

เหรอ… ไมรูอะ... ไมกลาคิด”  

4 LS High ผานปาไผ ทีพูด “แตตอนเด็กๆ ผมเคยเขียนสง

อาจารยไปวาอยากเปนนักบอลนะ แตแมบอกวา ผม

อาจจะเปนจิตรกรไดดีกวานักบอลก็ได”  50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 4 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 4 

ฉากท่ี 12 ภายนอก / ระหวางทางขึ้นเขา / กลางวัน D5 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

12 5 LS Normal ทีกายเดินมาเรื่อยๆ ทีถามกายวา “ชางภาพน่ีใชความ

ฝนพี่รเึปลา” กายตอบ “อืม” ทีถาม “ดูพี่ไมคอยมี

ความสุขเลยนะ” กายเงียบไปนิด แลวตอบวา “ชาง

มันเหอะ แลวน่ีไมคิดจะบอกไอเทมมันมั่งเหรอ” ที

ไมไดตอบอะไร 

กาย ที กาย – เสื้อเทา 

กางเกงดํา 

ที – เสื้อชมพู 

กางเกงเทา 

 ระหวาง

ทางข้ึนเขา 

ฉากท่ี 18 ภายนอก / ระหวางทางขึ้นเขา / กลางวัน D5 

18 1 LS High เทมว่ิงข้ึนเขามาเรื่อยๆ เหงื่อเริม่ทวมตัวและหายใจแรง

มาก จนมาถึงบันไดชันๆ บันไดหน่ึง 

เทม เทม – เสื้อนํ้า

เงินเขม 

กางเกงยีน 

- 

 

ระหวาง

ทางข้ึนเขา 

 2 CU Normal เทมหอบหายใจ มองข้ึนไปขางบนแลวเริ่มปนข้ึนบันได 

3 LS High เทมว่ิงข้ึนบันไดมาเรือ่ยๆ 

4 MS Low เทมว่ิงข้ึนบันไดจนหลุดจากเฟรมไป 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 5 โรงพยาบาล  

ฉากท่ี 10 ภายใน / หนาหองหมอ / กลางวัน D3 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

10 1 LS Normal หมอกบักายยืนอยูในหองเอ็กซเรย หมอกําลงัอธิบาย

บางอยางใหกายฟง ขณะที่กายกมหนาตลอดเวลา กาย

และหมอยืนหางกันแค 1 เมตร กลองคอยๆ Tracking 

ไปทางขวาชาๆ (ทําตอน Edit) 

หมอ กาย กาย – ยีนดํา

เสื้อยืดเทา 

หมอ – ชุดกราว 

- ศูนยการแพทย

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมาร ีคลอง 16 

ฉากท่ี 11 ภายใน / หนาหองรับยา / กลางวัน D3 

11 1 ELS High ทีน่ังอยูทีเ่กาอี้พลาสติกหนาหองรับยา ในมือถือรูปวาด

วิวพระอาทิตยไวเลนๆ  

ที กาย ที – เสื้อขาว 

กางเกงนํ้าเงิน 

กาย – เสือ้เทา 

กางเกงยีนดํา 

1.รูปวาด

วิวพระ

อาทิตย  

ศูนยการแพทย

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมาร ีคลอง 16 

2 MLS  Normal Two-shot กายเดินเขามาน่ังในเฟรมขางๆ ที หางกัน 

1 เกาอี้ ทีหันไปมองกายรอคอยวากายจะพูดอะไร 

กายหันกลับมามองที ตอบวา “เหมือนเดิม” ทีฟงแลว

หันกลบัมามองภาพพระอาทิตยในมือตอ 

3 MCU Normal รับหนาทีทีเ่งยข้ึนมาย้ิมลอกายวา “งั้นพี่ก็แพพนันผม

แลวอะดิ” 52 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 5 โรงพยาบาล  

ฉากท่ี 11 ภายใน / หนาหองรับยา / กลางวัน D3 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

11 4 MCU Normal กายหันมาทําหนาเซ็ง ถาม “น่ีขาวรายใชมั้ย?” ที กาย ที – เสื้อขาว 

กางเกงนํ้าเงิน 

กาย – เสือ้เทา 

กางเกงยีนดํา 

  

5 MLS Normal Two-shot ทีย้ิมกวางกวาเดิมใหกาย กอนหันกลบัไป

มองอีกทางหน่ึงสีหนาน่ิงๆ กายเองก็มองไปทางอื่น

ดวยสีหนาหงุดหงิด 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 6 บานที-เทม  

ฉากท่ี 3 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / กลางวัน D3 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

3 1 MS Normal ผามานเปดออก Foreground เปนกายทีป่ลอยมือ

จากสายรูดมาน เสรจ็แลวกห็ันหลังยืนพิงกําแพงมองที 

(Background) ที่กําลังแปะภาพวาดพระอาทิตยลงที่

ผนังหองรับแขกเหนือโซฟา แปะเสร็จก็หันกลบัมามอง

กาย  

ที กาย ที – เสื้อขาว 

กางเกงนํ้าเงิน 

กาย – เสือ้

เทา กางเกง

ยีนดํา 

1.ภาพวาดวิวพระ

อาทิตย  

2.ซองยา  

3.กรอบรปู   

4.รูปภาพแม-เทม

ที่ภูกระดึง  

5.รูปแม-ที 

6.ภาพวาดพระ

อาทิตยบนผนัง 

บานจัดสรร

หมูบานครี

เอทีฟ 

คลอง 3 

2 LS Normal ทั้งกายและทีไมรูจะพูดอะไรกัน ทจีึงพูดข้ึนกอนวา 

“พี่กายกลับเลยก็ไดนะ” 

3 MS Normal กายที่มองดูรูปวาดอยูเหลือบตาไปมองที พูดดวย

นํ้าเสียงน่ิงๆ วา “อยูไดแนนะ” 

4 MS Normal ทีพยักหนาย้ิมๆ 

5 LS Normal กายพยักหนาให พูดขณะหันหลังเดินออกจากประตู 

พูดวา “เค อยาลืมบอกไอเทมดวยอะ” 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 7 บานที-เทม  

ฉากท่ี 2, 16 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางคืน N3 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

2,1

6 

1 CU Normal กรอบรูปกรอบหน่ึงวางอยูบนตู ภาพในกรอบเปน

ภาพครอบครัว มีคน 3 คนอยูในภาพ เปนเด็กชาย 

2 คน และหญิงวัยกลางคน 1 คน  

ที เทม เทม- เช๊ิตเทา 

กางเกงยีน  

ที – เสื้อขาว 

กางเกงนํ้าเงิน 

 

1.สีนํ้า  

2.พูกัน  

3.ถาดใสนํ้า  

4.ถาดใสสี  

5.โตะญี่ปุน  

6.ภาพวาดพระ

อาทิตยบนผนัง  

7.ซองยา  

8.กรอบรปู  

9.รูปแม-เทมที่

ภูกระดึง  

10.รูปแม-ที 

บานจัดสรร

หมูบานครีเอ

ทีฟ คลอง 3 

2 MS Normal ทีนอนน่ิงอยูบนโซฟา สักพักก็มีเสียงกุกกกัมาจาก

นอกประตู 

3 MS Normal เทมเปดประตูเขามา มีสหีนาหงุดหงิด ถามเสียง

หวนวา “ทําไมยังไมนอนอีกอะ” 

4 LS High ผานไหลเทมเห็นทีนอนน่ิงอยูที่โซฟา เทมเดินออก

จากเฟรมไปทางซาย พูดวา “ไปนอนซะไป” ทมีอง

ตามเทม 

5 MLS Normal เทมเดินเอากระเปาโนตบุกกบัขาวกลองที่เวฟแลว

ไปวางที่โตะคอม  

6 MS Normal ทียังนอนน่ิงไมขยับตัว สายตามองไปที่เทม 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 7 บานที-เทม  

ฉากท่ี 2, 16 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางคืน N3 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

2,1

6 

7 MS Normal เทมยืนหันหลังใหกลอง หยิบโนตบุกข้ึนมาเปด กอน

เดินไปเขาหองนํ้า ทียืนตัวลุกข้ึนน่ัง เห็นไหลทเีปน 

Foreground  

ที เทม เทม- เช๊ิตเทา 

กางเกงยีน  

ที – เสื้อขาว 

กางเกงนํ้าเงิน 

 

11.กระเปา

โนตบุก  

12.กลองขาว  

13.โนตบุก  

14.เสื้อบอล  

15.วีลแชร 

บานจัดสรร

หมูบานครีเอ

ทีฟ คลอง 3 

8 MS Normal ทีน่ังมองไปทางประตูหองนํ้าสหีนาน่ิงๆ  

9 MS Normal ถายผานขาของทีทัง้สองขาง เห็นขาของเทมเดินไป

ทั่วบาน กอนจะไปจบที่โตะคอมตัวประจํา พรอม

กลองขาวและนํ้าที่หยิบมาจากตูเย็น น่ังทํางานตอ 

10 MS Normal ทีน่ังมองเทมอยูเงียบๆ มีเสียงเทมเคาะคอมกอก

แกก  เปนนานก็พูดหย่ังเชิงวา “พีเ่ทม... ผมอยากไป

ภูกระดึง” 

11 MS Normal รับหลงัเทมทีเ่ลนคอมตอไปเหมือนไมไดยิน 

12 MS Normal ทีมีสหีนาลงัเลหนักกวาเกา เงียบกันไปอีกนาน 

สุดทายทีกพ็ูดข้ึนอีกดวยนํ้าเสียงไมคอยมั่นใจวา 

“แมก็เคยบอกวาอยากไปภูกระดึงเหมือนกัน” 56 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 7 บานที-เทม  

ฉากท่ี 2, 16 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางคืน N3 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

2,1

6 

13 MCU Normal รับหนาเทมที่น่ังเลนคอมอยูหันมาถามทีวา “วันน้ีหมอ

วาไงมั่ง” 

ที เทม เทม- เช๊ิตเทา 

กางเกงยีน  

ที – เสื้อขาว 

กางเกงนํ้าเงิน 

 

 บานจัดสรร

หมูบานครีเอ

ทีฟ คลอง 3 14 MS Normal รับหนาทีทีเ่งียบไป 

15 MCU Normal รับเทมหนาคอมถอนหายใจหงุดหงิด ลุกออกจากโตะ

คอม  

16 MS Normal ทีเดินมาหยุดหนาประตูหองเลก็ ถามเสียงดังข้ึนวา “ที 

ไมไดยินเหรอ พี่ถามวาวันน้ีหมอวาไงมั่ง” 

17 MS Normal ทียังมองเทมดวยสหีนาโกรธๆ ลังเลอยูนานวาจะพูด

อะไร แตสุดทายก็พูดข้ึนเบาๆ วา “หมอบอกวาไมตอง

ไปหาแลว ใหกินยาอยูบานได” 

18 MS Normal รับหนาเทมสหีนาน่ิงเฉย ปดประตูกระจกเสียงดังแลว

เดินไปน่ังทํางานที่โตะคอมตอ 

19 MS Normal รับหนาทีมองเทมน่ิง เอื้อมมอืไปหยิบวีลแชร 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 7 บานที-เทม  

ฉากท่ี 2, 16 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางคืน N3 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

2,1

6 

20 LS Normal ถายผานขาของที คอยๆ เข็นวีลแชรมาบังเฟรม แลว

ขยับข้ึนน่ัง 

ที เทม เทม- เช๊ิตเทา 

กางเกงยีน  

ที – เสื้อขาว 

กางเกงนํ้าเงิน 

 

 บานจัดสรร

หมูบานครีเอ

ทีฟ คลอง 3 21 LS Normal ผานกระจกหองเล็กทีเ่ทมน่ังอยู ทีน่ังมองเทมอีกสกั

พัก กอนเข็นวีลแชรเขาหองไป 

22 CU Normal หนาจอคอม สเตตัสเฟสบุคเทมพิมพวา “นองกูไมตอง

ไปหาหมอแลวเวย –  feeling happy” แลวกด 

Post 
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ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 8 บานที-เทม  

ฉากท่ี 7 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางวัน D4 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

7 1 MS Normal ทีน่ังอยูตรงโตะญี่ปุน กําลงัเก็บอปุกรณวาดภาพให

เปนระเบียบหยิบกรอบรปูมาแกะเอารปูถายใส

กระเปากางเกง  

นํ้า ฝน ที 

 

นํ้า – ชุด

นักเรียน 

ฝน – ชุด

นักเรียน 

ที – เสื้อแขน

ยาวสีเขียว 

กางเกงสเีทา  

 

1.โตะญี่ปุน  

2.กระดานวาดรปู  

3.สีนํ้า  

4.พูกัน  

5.ถาดใสนํ้า  

6.ถาดใสสี   

7.ภาพวาดพระ

อาทิตยบนผนัง  

8.ซองยา  

9.กรอบรปู  

10.รูปภาพแม-

เทมที่ภูกระดึง  

11.รูปแม-ที 

บานจัดสรร

หมูบานครี

เอทีฟ 

คลอง 3 2 MCU High ภาพจับทีซ่องยาที่วางอยูบนโตะรบัแขกอีกโตะ มมุ

ภาพเห็นวาทีกําลังขยับข้ึนมาบนโซฟา 

3 LS Normal Long take ทีน่ังอยูบนโซฟามองไปทีซ่องยา มเีสียง

นํ้าดังมาวา “พี่ที” ทีหันไปมองตามเสียงงงๆ นํ้าในชุด

นักเรียนว่ิงมาหาที ถามวา “อาว พี่ทีจะไปหาหมออกี

แลวเหรอคะ” ทีถาม “ไปทําไม เบือ่แลว” นํ้าถามอีก 

“อาวแลวน่ีจะไปไหนอะ” ทีอมย้ิม ตอบวา “ไปเที่ยว 

นํ้าอยากไปปาว” นํ้าทําทานึกแลวสายหัวเร็วๆ “นํ้าไป

ไมไดอะ แมบอกนํ้าปวยอยู” ทีน่ิงไป 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 8 บานที-เทม  

ฉากท่ี 7 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางวัน D4 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

7 4 MS Normal รับทมีองนํ้าอึง้นิดๆ กอนเอามือขย้ีหัวนํ้า พูดวา “ไม

เปนไร เด๋ียวพีเ่ที่ยวเผื่อนะ” 

นํ้า ฝน ที นํ้า – ชุด

นักเรียน 

ฝน – ชุด

นักเรียน 

ที – เสื้อแขน

ยาวสีเขียว 

กางเกงสเีทา  

 

 บานจัดสรร

หมูบานครี

เอทีฟ 

คลอง 3 

5 MS Normal รับนํ้า ทําหนางง ถาม “อาว แลวงี้ใครจะสอนหนูวาด

รูปอะ” 

6 MS Normal รับทีย้ิม ตอบวา “ไปแปบเดียว เด๋ียวก็กลบัมา -- เออ 

แลวน่ีไมไปเรียนเหรอ” 

7 MS Normal รับนํ้าทําหนานึกอะไรออก พูดวา “ออ... แมใหเอา 

ช็อกโกแลตมาฝากคะ น่ี!” นํ้าเอาช็อกโกแลตข้ึนมา

โชวใหทีดู “แมนํ้าซื้อมาเยอะเลย แลวก็...” มเีสียงฝน

ดังเขามาวา “นํ้า สายแลวนะ ไปเร็ว” นํ้ากับทหีันไป

มอง นํ้าวางช็อกโกแลตลงที่โซฟา แลวว่ิงไปหาฝน 
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สมุดกลาง



 

 

 

ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 8 บานที-เทม  

ฉากท่ี 7 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางวัน D4 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

7 8 MS Normal ฝนในชุดนักเรียนช้ันมัธยมปลายโผลหนาเขามาตรง

ประตู พูดวา “โทษนะที มากวนแตเชาเลย”แลวกวัก

มือเรียกนํ้า พูดอีกวา “นํ้ามาน่ีเร็ว” นํ้าว่ิงไปจบัมือฝน

แลวทั้งคูกห็ายไปจากประตู 

นํ้า ฝน ที นํ้า – ชุด

นักเรียน 

ฝน – ชุด

นักเรียน 

ที – เสื้อแขน

ยาวสีเขียว 

กางเกงสเีทา  

 

 บานจัดสรร

หมูบานครี

เอทีฟ 

คลอง 3 

9 MS Normal ทีน่ิงอึ้งอยูทําอะไรไมถูก กอนจะต้ังสติได รบีเรียกฝน 

“เออ... ฝน!” 

10 MS Normal ฝนโผลหนาเขามาทางประตูอีกครั้ง เลิกค้ิวถาม 

11 MS Normal ทีพูด “ขอบคุณนะ” แบบเขินๆ 

12 MS Normal ฝนย้ิมเขินๆ เหมือนกัน แลวหายไปจากประตูอีกครัง้ 

13 MS Normal ทีมองประตู นัยนตามีแววดีใจ กอนหันกลบัมามอง

ตรงโซฟา 
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ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 8 บานที-เทม  

ฉากท่ี 15 ภายใน / หองคอมบานที-เทม / ตอนเชา D4 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

15 1 MS Normal เทมนอนหลับอยูที่หนาโนตบุก มีเสียงโทรศัพทเขา 

เทมขยับตัวต่ืนข้ึนมารับโทรศัพท 

เทม เทม – เช้ิตนํ้า

เงินเขม 

กางเกงยีน 

1.โทรศัพทเทม  

2.กลองขาว  

3.นํ้า  

4.โนตบุก  

5.กระเปาโนตบุก  

6.เสื้อบอล  

บานจัดสรร

หมูบานครี

เอทีฟ 

คลอง 3 
2 CU Normal หนาจอโทรศัพทข้ึนวา “สกาย” มือเทมเอื้อมมารบั 

3 MS Normal เทมขมวดค้ิวเซง็ๆ พูดเสียงงัวเงียวา “ฮลัโหล” แลว

เปลี่ยนเปนเริ่มหงุดหงิด “ทําไมวะ กูก็รบัแลวน่ีไง มงึมี

อะไรเน่ีย” กอนจะเปลี่ยนเปนเสียงน่ิงเรียบ ถามวา 

“ไปไหน” เทมน่ิงไป 

ฉากท่ี 17 ภายใน / หองคอมบานที – เทม / ตอนเชา (ตอจากฉากท่ี 15) D4 

17 1 MS Normal เทมเอาโทรศัพทแนบหู สหีนาอึ้งๆ เปนนานกวามือที่

ถือโทรศัพทจะตกลงขางตัว เทมคอยๆ หันมองไป

รอบๆ บาน 

เทม เทม – เช้ิตนํ้า

เงินเขม 

กางเกงยีน 

1.กลองขาว  

2.นํ้า  

3.โนตบุก  

4.เสื้อบอล  

บานจัดสรร

หมูบานครี

เอทีฟ  

คลอง 3 2 MS  Normal POV, handheld บานเงียบเชียบไมมีใครอยู 
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ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 8 บานที-เทม  

ฉากท่ี 17 ภายใน / หองคอมบานที – เทม / ตอนเชา (ตอจากฉากท่ี 15) D4 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

17 3 MS Normal เทมลุกจากเกาอี้คอม เดินออกไปจากหอง สู

หองรับแขก 

เทม เทม – เช้ิตนํ้า

เงินเขม 

กางเกงยีน 

5.กระเปา

โนตบุก  

6.โทรศัพทเทม  

7.กรอบรปูเปลา  

 

บานจัดสรร

หมูบานครี

เอทีฟ  

คลอง 3 

4 MLS Normal เทมคอยๆ เดินมาทีห่องรับแขก ไปน่ังลงที่โซฟา หยิบ

กรอบรูปที่ควํ่าหนาไวออกมาดู 

5 CU High กรอบรูปเปลา 

ฉากท่ี 6 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / กลางคืน N4 

6 1 LS High เทมเปดประตูบานเขามาพบวาบานเงียบสนิท หันไป

มองที่โซฟาไมมีใครนอนอยู 

เทม เทม – เช้ิตนํ้า

เงินเขม 

กางเกงยีน 

1.ขาวกลอง  

2.ขวดนํ้าเปลา  

3.โนตบุก  

4.กระเปา

โนตบุก  

5.เสื้อบอล  

6.กรอบรปูเปลา  

บานจัดสรร

หมูบานครีเอ

ทีฟ คลอง 3 2 MS Normal เทมมสีหีนาน่ิงๆ กอนจะเดินไปทีห่องคอม 

3 MS Normal เทมเอาถุงจากรานสะดวกซื้อกับโนตบุกไปวางที่โตะ

กินขาว หยิบขวดนํ้าจากในถุงออกมาเปดแลวยกด่ืม 

4 MCU Normal ตอนเทมเอาขวดนํ้าลงสายตาของเทมมองไปที่ประตู

หองรับแขก 
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ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 8 บานที-เทม  

ฉากท่ี 6 ภายใน / หองรับแขกบานที-เทม / กลางคืน N4 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

6 5 MS Normal POV หองรับแขกเงียบสนิท  เทม เทม – เช้ิตนํ้า

เงินเขม 

กางเกงยีน 

 บานจัดสรร

หมูบานครีเอ

ทีฟ คลอง 3 

6 MCU Normal เทมมองน่ิงๆ แลวถอนหายใจเล็กนอย เลิกสนใจ หัน

กลับไปที่โตะคอม  

7 MS Normal เทมหยิบโนตบุคออกมาเปด หยิบกลองขาวที่เวฟแลว

ออกมาน่ังกิน 

8 CU Normal กรอบรูปเปลาวางคํ่าอยูใกลโตะญีปุ่นของที ตําแหนงที่

เคยมีภาพครอบครัวอยู 
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ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 9 สะพานลอย รังสิต – บานทีวัยเด็ก  

ฉากท่ี 9 ภายนอก / สะพานลอยรังสิต / กลางคืน N2 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast  Wardrobes Props Location 

9 1 LS Normal Long take เทมคุยโทรศัพทกบักาย สหีนาเครียดๆ 

เทม พูดวา “ฮัลโหล กายเหรอวะ เออ กูมีเรื่องใหชวย

หนอยอะ วันศุกรมงึวางเปลาวะ อืม... โหมึง ก็กูไมวาง

น่ีหวา พรุงน้ีกมูีประชุม ไอเหี้ยอยาเพิง่บนดิวะ ไมใชวา

กูไมอยากไปเวย แตกูตองทํางาน มึงก็รูคายาแมงแพง

ชิบหาย... เออนา เด๋ียวกูจายคืนให เออๆ ขอบคุณมาก

มึง..บาย” ทีเดินเลี้ยวลงบันไดสะพานลอยไป 

เทม เทม – เช้ิตนํ้า

เงินสวาง 

กางเกงยีน 

1.โทรศัพทเทม  

2.กระเปา

โนตบุก 

สะพานลอย 

รังสิต 

 ฉากท่ี 22 ภายใน / หองชั้นบน / กลางวัน D(B) 

22 1 ECU Normal ดวงตาของทีตอนเด็กมองไปทีส่นามฟุตบอลเศราๆ ทีวัยเด็ก เสื้อแขนยาว 

กางเกงขายาว 

1.วีลแชร บานจัดสรร

หมูบานธรา-

ริน คลอง 2 

2 LS Normal ทีตอนเด็กใสชุดนอนน่ังอยูบนวีลแชร มองออกไปนอก

หนาตาง มีแสงอาทิตยลอดเขามา  
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ตารางท่ี 4-1 บทถายทํา (Shooting Script) ตอ 

คิวท่ี 10 สนามบอล  

ฉากท่ี 5 ภายนอก / สนามฟุตบอลกลางแจง / กลางวัน D(B) 

SC Shot Shot 

size 

Camera 

Angle 

Description Cast Wardrobes Props Location 

5 1 ELS Normal ที่สนามบอลเต็มไปดวยเด็กผูชายวัย 15 กําลังเลนบอล

กันอยู สีหนาทุกคนดูมีความสุข 

เทมตอน

เด็ก 

ผูชาย 7 คน 

ชุดนักเรียน

ชาย 

 

1.ลูกบอล สนามบอล 

รร. สวนฯ 

รังสิต 

 ฉากท่ี 21 ภายนอก / สนามฟุตบอลกลางแจง / กลางวัน D(B) 

21 1 ELS High Foreground เปนตาขายกัน้รั้วโรงเรียน Background 

เด็กชายวัย 15 ในชุดนักเรียนว่ิงเตะบอลกับเพื่อนๆ 

ทุกคนตางมสีีหนาย้ิมแยม 

เทมตอนเด็ก 

ผูชาย 7 คน 

ชุดนักเรียน

ชาย  

 

1.ลูกบอล สนามบอล 

รร. สวนฯ 

รังสิต 

Last Update : 3 Mar 2014 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงการเตรียมการถายทํา (OVERALL SHEET) 
 

OVERALL 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

1 D5 Ext ระหวางทางข้ึน

เขา 

ที กาย - กายแบกทเีดินข้ึนมาบนเขา   

2 N3 Int หองรับแขก 

บานท-ีเทม 

ที เทม กระดานวาดรูป สีนํ้า พูกัน ถาดใสนํ้า ถาด

ใสสี โตะญีปุ่น ภาพวาดพระอาทิตยบน

ผนัง ซองยา กรอบรปู รูปภาพแม-เทมที่ภู

กระดึง รปูแม-ที กระเปาโนตบุก กลอง

ขาว โนตบุก เสื้อบอล 

เทมกลับบานมาเจอทีนอนอยูทีโ่ซฟา 

จึงไลใหไปนอน แลวหยิบโนตบุก 

ข้ึนมาทํางาน  

 

3 D3 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

ที กาย ภาพวาดวิวพระอาทิตย ซองยา กรอบรปู 

รูปภาพแม-เทมที่ภูกระดึง รปูแม-ที 

ภาพวาดพระอาทิตยบนผนัง  

กายอยูกับทีที่หองรับแขก ทีบอกให

กายกลบัไปกอน 

 

4 D5 Ext ระหวางทางข้ึน

เขา 

ที กาย ขวดนํ้าเปลา  ที กาย น่ังพักระหวางทาง ทีมีอาการ

ไอแตแกลงทําเปนไมไดไอ แลวก็เริ่ม

เดินทางตอ ทีคิดถึงนํ้ากบัเทม 

 

5 D(B) Ext สนามฟุตบอล 

 

เทมวัยเด็ก 

เด็กผูชาย 7 คน 

ลูกบอล เทมตอนเด็กเตะบอลอยูกบัเพือ่นๆ ที่

สนามบอล 

ชุด

นักเรียน 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงการเตรียมการถายทํา (OVERALL SHEET) ตอ   
  

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

6 N4 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

เทม ขาวกลอง ขวดนํ้าเปลา โนตบุก 

กระเปาโนตบุก เสือ้บอล กรอบรูป

เปลา   

เทมกลับมาบาน ทีไมอยู แตเทมไมรูและไม

สนใจ หยิบงานข้ึนมาทํา ตอนทํากินขาวไป

ดวย 

 

7 D4 Int หองรับแขก 

บานท-ีเทม 

นํ้า ที ฝน โตะญี่ปุน กลองสีไม ดินสอ ยางลบ 

กระดานวาดรูป ภาพวาดพระอาทิตย

บนผนัง ซองยา กรอบรูป รปูภาพแม-

เทมที่ภูกระดึง รูปแม-ที ช็อกโกแลต 

เสื้อบอล 

ทีกําลงัเกบ็ของเตรียมเดินทาง นํ้าว่ิงเขามา

ในบานพรอมช็อกโกแลตที่แมใหเอามาฝากที 

นํ้ากับทีคุยกันเรื่องที่ทจีะไปเที่ยว กอนทีฝ่น

จะมาเรียกใหนํ้าไปโรงเรียน ทีขอบคุณฝน 

 

8 D5 Ext ซัมแฮก ที กาย โทรศัพทกาย ช็อกโกแลต  ทีถามกายถึงเรื่องรสชาติของช็อกโกแลต แต

พอกายใหลองกินก็ไมกิน ทบีอกอกีวาอยาก

เดินข้ึนภูกระดึงเอง กายจะไดไมเหน่ือย 

 

9 N2 Ext สะพานลอย

รังสิต 

เทม  โทรศัพทเทม กระเปาโนตบุก  เทมโทรหากายเพื่อขอความชวยเหลือเรื่อง

วันนัดหมอของที  

 

10 D3 Int หนาหองหมอ กาย หมอ  - หมอกําลังอธิบายบางอยางกบักาย ซึ่งกาย

ไมไดฟง  

ชุดหมอ 1 

ชุด 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงการเตรียมการถายทํา (OVERALL SHEET) ตอ   
    

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast Props Description Remark 

11 D3 Ext หนาหองรบัยา ที กาย  รูปวาดวิวพระอาทิตย  ทีน่ังอยูหนาหองรบัยา กายเดินมาบอกทีวา

เหมอืนเดิม ทีดูจะดีใจที่ชนะพนันกาย แตกลบั

ดูไมมีความสุข 

 

12 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย   กาย ที เดินข้ึนเขา คุยกันเรื่องความฝน   

13 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา เทม - เทมว่ิงข้ึนมาตามทางข้ึนเขา  

14 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย โทรศัพทกาย  ที กายน่ังพักกัน มสีายแมกายโทรมา กายไม

รับ แตเดินแยกตัวออกไป ทหีายใจหอบหนัก

ข้ึน หาบางอยางในกระเปาก็ไมเจอ  

 

15 D5 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

เทม โทรศัพทเทม กลองขาว นํ้า โนตบุก 

กระเปาโนตบุก เสือ้บอล  

เทมต่ืนข้ึนมารับโทรศัพทกาย และไดรู

บางอยาง 

 

16 N3 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

ที เทม สีนํ้า พูกัน ถาดใสนํ้า ถาดใสสี โตะ

ญี่ปุน ภาพวาดพระอาทิตยบนผนัง 

ซองยา กรอบรูป รปูแม-เทมที่ภู

กระดึง รปูแม-ที กระเปาโนตบุก 

กลองขาว โนตบุก เสื้อบอล วีลแชร 

เทมกลับบานมาเจอทีนอนอยูทีโ่ซฟา จงึไลให

ไปนอน แลวหยิบโนตบุกข้ึนมาทํางาน ที

ขอรองใหเทมพาไปภูกระดึง แตเทมไมสนใจ 

เอาแตถามเรื่องหมอ ทเีลยบอกไปวาไมตองไป

หาหมอแลว เทมโพสตสเตตัสดีใจข้ึนเฟซบุก 

CG หนา

เฟซบุค 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงการเตรียมการถายทํา (OVERALL SHEET) ตอ  
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

17 D5 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

เทม กลองขาว นํ้า โนตบุก กระเปา

โนตบุก เสื้อบอล โทรศัพทเทม 

กรอบรูปเปลา ภาพพระ

อาทิตย  

จากการคุยโทรศัพทกับกาย เทมไดรูบางอยาง

และมองไปรอบๆ บาน ไดเห็นรปูภาพที่แปะอยู

ตรงผนังบานในระดับตํ่า กบักรอบรูปเปลา 

 

18 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา เทม - เทมว่ิงข้ึนเขามาเรื่อยๆ จนเจอบันไดสงูชัน   

19 D5 Ext หลงัแป ที กาย - กาย มาถึงหลงัแป ทีดูอาการไมดี กายเลยรบี

เดินตอ 

 

20 D5 Ext ผาหมากดูก ที กาย รูปถายเทม-แมที่ภูกระดึง กายเดินตอมาถึงผา ทีเอารูปถายเทม-แมมา

เทียบกับวิวจรงิ กายเห็นเลยรบีไปโทรศัพทหา

เทม แตไดแคฝากขอความ ทีเริม่หายใจไมออก 

และไอหนักๆ 

 

21 D(B) Ext สนามบอล เทมตอนเด็ก  

เด็กผูชาย 7 คน 

ลูกบอล เทมตอนเด็กเตะบอลดูมีความสุข  

22 D(B) Int หองช้ันบน ทีตอนเด็ก วีลแชร ทีมองดูเทมจากหนาตางช้ันบนของบาน  

23 D5 Int ผาหมากดูก - - ทีเดินเขาไปหาแมกบัเทม ที่ยืนอยูทีห่นาผา ทีดู

มีความสุขมาก 
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ตารางท่ี 4-2 แสดงการเตรียมการถายทํา (OVERALL SHEET) ตอ  
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

24 D5 Ext ผาหมากดูก ที เทม กาย รูปถายแม-เทมที่ภู

กระดึง โทรศัพทกาย 

เทมเจอทีกับกายทีผ่าหมากดูก แตทีน่ิงไปแลว แมโทรมาหากาย

อีกครั้ง คราวน้ีกายเดินเลี่ยงไปรับโทรศัพท สวนเทมเดินไปน่ังกับ

ที  

 

25 - - - -  - เสียงกายโทรกลับหาแม เฟรมดํา 

Last Updated : 25 Oct 2013 
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ตารางท่ี 4-3 แสดงการแบงสถานท่ีถายทํา (Location Break) 
 

บานที-เทม (บานจัดสรรหมูบานครีเอทีฟ คลอง 3) 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

2 N3 Int หองรับแขก 

บานท-ีเทม 

ที เทม กระดานวาดรูป สีนํ้า พูกัน ถาดใสนํ้า ถาดใสสี 

โตะญี่ปุน ภาพวาดพระอาทิตยบนผนัง ซองยา 

กรอบรูป รูปภาพแม-เทมที่ภูกระดึง รปูแม-ที 

กระเปาโนตบุก กลองขาว โนตบุก เสือ้บอล 

เทมกลับบานมาเจอทีนอนอยูทีโ่ซฟา 

จึงไลใหไปนอน แลวหยิบโนตบุก 

ข้ึนมาทํางาน  

 

3 D3 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

ที กาย ภาพวาดวิวพระอาทิตย ซองยา กรอบรปู 

รูปภาพแม-เทมที่ภูกระดึง รปูแม-ที ภาพวาด

พระอาทิตยบนผนัง 

กายอยูกับทีที่หองรับแขก ทีบอกให

กายกลบัไปกอน 

 

6 N4 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

เทม ขาวกลอง ขวดนํ้าเปลา โนตบุก กระเปาโนตบุก 

เสื้อบอล กรอบรปูเปลา   

เทมกลับมาบาน ทีไมอยู แตเทมไมรู

และไมสนใจ หยิบงานข้ึนมาทํา ตอน

ทํากินขาวไปดวย 

 

7 D4 Int หองรับแขก 

บานท-ีเทม 

นํ้า ที ฝน โตะญี่ปุน กลองสีไม ดินสอ ยางลบ กระดานวาด

รูป ภาพวาดพระอาทิตยบนผนัง ซองยา กรอบ

รูป รปูภาพแม-เทมที่ภูกระดึง รูปแม-ที 

ช็อกโกแลต เสื้อบอล 

ทีกําลงัเกบ็ของเตรียมเดินทาง นํ้าว่ิง

เขามาในบานพรอมช็อกโกแลตที่แมให

เอามาฝากที นํ้ากับทีคุยกันเรื่องที่ทจีะ

ไปเที่ยว กอนทีฝ่นจะมาเรียกใหนํ้าไป

โรงเรียน ทีขอบคุณฝน 
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ตารางท่ี 4-3 แสดงการแบงสถานท่ีถายทํา (Location Break) ตอ 
 

บานที-เทม (บานจัดสรรหมูบานครีเอทีฟ คลอง 3) 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

15 D5 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

เทม โทรศัพทเทม กลองขาว นํ้า โนตบุก 

กระเปาโนตบุก เสือ้บอล  

เทมต่ืนข้ึนมารับโทรศัพทกาย และไดรูบางอยาง  

16 N3 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

ที เทม สีนํ้า พูกัน ถาดใสนํ้า ถาดใสสี โตะ

ญี่ปุน ภาพวาดพระอาทิตยบนผนัง 

ซองยา กรอบรูป รปูแม-เทมที่ภู

กระดึง รปูแม-ที กระเปาโนตบุก 

กลองขาว โนตบุก เสื้อบอล วีลแชร 

เทมกลับบานมาเจอทีนอนอยูทีโ่ซฟา จงึไลใหไป

นอน แลวหยิบโนตบุกข้ึนมาทํางาน ทีขอรองให

เทมพาไปภูกระดึง แตเทมไมสนใจ เอาแตถาม

เรื่องหมอ ทีเลยบอกไปวาไมตองไปหาหมอแลว 

เทมโพสตสเตตัสดีใจข้ึนเฟซบุก 

CG หนา

เฟซบุค 

17 D5 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

เทม กลองขาว นํ้า โนตบุก กระเปาโนตบุก 

เสื้อบอล โทรศัพทเทม กรอบรปูเปลา 

2 กรอบ ภาพพระอาทิตยบนผนัง  

จากการคุยโทรศัพทกับกาย เทมไดรูอะไร

บางอยางและมองไปรอบๆ บาน ไดเห็นรูปภาพที่

แปะอยูตรงผนังบานในระดับตํ่า กับกรอบรปูเปลา 

 

 

สะพานลอย รังสิต 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

9 N2 Ext สะพานลอย

รังสิต 

เทม  โทรศัพทเทม กระเปาโนตบุก  เทมโทรหากายเพื่อขอความชวยเหลือเรื่องวันนัด

หมอของที  
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ตารางท่ี 4-3 แสดงการแบงสถานท่ีถายทํา (Location Break) ตอ 
 

อุทยานแหงชาติภูกระดึง 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

1 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย - กายแบกทเีดินข้ึนมาบนเขา   

4 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย ขวดนํ้าเปลา  ที กาย น่ังพักระหวางทาง ทีมีอาการไอแตแกลงทําเปนไมไดไอ 

แลวก็เริม่เดินทางตอ ทีคิดถึงนํ้ากบัเทม 

 

8 D5 Ext ซัมแฮก ที กาย โทรศัพทกาย 

ช็อกโกแลต  

ทีถามกายถึงเรื่องรสชาติของช็อกโกแลต แตพอกายใหลองกนิก็

ไมกิน ทีบอกอกีวาอยากเดินข้ึนภูกระดึงเอง กายจะไดไมเหน่ือย 

 

12 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย   กาย ที เดินข้ึนเขา คุยกันเรื่องความฝน   

13 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา เทม - เทมว่ิงข้ึนมาตามทางข้ึนเขา  

14 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย โทรศัพทกาย  ที กายน่ังพักกัน มสีายแมกายโทรมา กายไมรับ แตเดินแยกตัว

ออกไป ทีหายใจหอบหนักข้ึน หาบางอยางในกระเปาก็ไมเจอ  

 

18 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา เทม - เทมว่ิงข้ึนเขามาเรื่อยๆ จนเจอบันไดสงูชัน   

19 D5 Ext หลงัแป ที กาย - กาย ที มาถึงหลงัแป ทีดูอาการไมดี กายเลยรบีเดินตอ  

20 D5 Ext ผาหมากดูก ที กาย รูปถายเทม-แมที่ภู

กระดึง 

กายเดินตอมาถึงผา ทีเอารูปถายเทม-แมมาเทียบกับวิวจริง 

กายเห็นเลยรีบไปโทรศัพทหาเทม แตไดแคฝากขอความ ทีเริ่ม

หายใจไมออก และไอหนักๆ 

 

23 D5 Int ผาหมากดูก - - ทีเดินเขาไปหาแมกบัเทม ที่ยืนอยูทีห่นาผา ทีดูมีความสุขมาก  74 
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ตารางท่ี 4-3 แสดงการแบงสถานท่ีถายทํา (Location Break) ตอ 
 

อุทยานแหงชาติภูกระดึง 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

24 D5 Ext ผาหมากดูก ที เทม กาย รูปถายแม-เทมที่ภู

กระดึง โทรศัพท

กาย 

เทมเจอทีกับกายทีผ่าหมากดูก แตทีน่ิงไปแลว แมโทรมา

หากายอีกครั้ง คราวน้ีกายเดินเลี่ยงไปรบัโทรศัพท สวน

เทมเดินไปน่ังกบัที  

 

 

โรงพยาบาล (ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลอง 16) 
  

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

10 D3 Int หนาหองหมอ กาย หมอ  - หมอกําลังอธิบายบางอยางกบักาย ซึ่งกายไมไดฟง  ชุดหมอ 1 ชุด 

11 D3 Ext หนาหองรบัยา ที กาย  รูปวาดวิวพระ

อาทิตย  

ทีน่ังอยูหนาหองรบัยา กายเดินมาบอกทีวาเหมือนเดิม ที

ดูจะดีใจที่ชนะพนันกาย แตกลับดูไมมีความสุข 

 

 

หองช้ันบนบานที-เทม (บานจัดสรรหมูบานธราริน คลอง 2) 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

22 D(FB) Int หองช้ันบน 

บานท-ีเทม 

ทีตอนเด็ก วีลแชร ทีมองดูเทมจากหนาตางช้ันบนของบาน  
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ตารางท่ี 4-3 แสดงการแบงสถานท่ีถายทํา (Location Break) ตอ 

สนามฟุตบอล 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Remark 

5 D(B) Ext สนามฟุตบอล 

 

เทมวัยเด็ก 

เด็กผูชาย 7 คน 

ลูกบอล เทมตอนเด็กเตะบอลอยูกบัเพือ่นๆ ทีส่นามบอล ชุดนักเรียน 

21 D(B) Ext สนามบอล เทมตอนเด็ก  

เด็กผูชาย 7 คน 

ลูกบอล เทมตอนเด็กเตะบอลดูมีความสุข ชุดนักเรียน 

Last Updated : 25 Oct 2013 
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ตารางท่ี 4-4 แสดงกําหนดการถายทํา (DAY SHOOT) 

คิวท่ี 1 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 1 : 16.30 -18.00 น. 11 Dec 2013  
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

20 D5 Ext ผาหมากดูก ที กาย รูปถายเทม-แมที่ภู

กระดึง 

กายเดินตอมาถึงผา ทีเอารูปถายเทม-แมมาเทียบกับวิวจริง 

กายเห็นเลยรีบไปโทรศัพทหาเทม แตไดแคฝากขอความ ที

เริ่มหายใจไมออก และไอหนักๆ 

11 

 

ที่จําเปนตองยกฉากหลักข้ึนมาถายทํากอน เน่ืองมาจากในการจะเดินทางข้ึนภูกระดึงตองใชเวลาและงบประมาณจํานวนมากในการถายทํา โดยในชวงเวลาน้ีมกีาร

ปดเรียนติดตอกัน 3 วันแรกของสัปดาห (จันทร อังคาร พุธ) เพราะเหตุการณความไมสงบทางการเมือง จึงไดตัดสินใจเดินทางไปถายทําในชวงน้ี เพื่อจะไดสะดวก

แกเวลาของนักแสดงและทีมงาน ที่ยังเปนนักเรียน-นักศึกษา มีเวลาเขาเรียนไมตรงกัน อีกทั้งที่เลือกฉากที่ 20 เพราะวาเปนฉากที่ตองถายกับแสงอาทิตย เมื่อข้ึน

ไปถึงบนภูจึงตองรีบถายเก็บ ไมวาจะดีหรือไม เพื่อปองกันการถายไมทันแสงในวันตอๆ ไป รวมถึงเปนการลองกลองครั้งแรกดวย โดยในเวลาตอนเชาไดมีการซอม

กันมาทั้งวัน และทางผูจัดทําคิดวาหากตองมีการถายซอม ก็จะไดมีโอกาสถายแกในวันตอๆ ไปไดทัน 

คิวท่ี 2 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 2 : 16.00 – 18.00 น. 12 Dec 2013 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

19 D5 Ext หลงัแป ที กาย - กาย มาถึงหลงัแป ทีดูอาการไมดี กายเลยรบีเดินตอ 3 

23 D5 Int ผาหมากดูก - - ทีเดินเขาไปหาแมกบัเทม ที่ยืนอยูทีห่นาผา ทีดูมีความสุข 4 
 

ถายเก็บแสงอาทิตยเชนเดียวกัน แตเลือกฉากที่ถายงายๆ กอนเพื่อเปนการเวิรคช็อปนักแสดงไปในตัว 77 
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ตารางท่ี 4-4 แสดงกําหนดการถายทํา (DAY SHOOT) ตอ 

คิวท่ี 3 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 3 : 11.00 - 18.00 น. 13 Dec 2013 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

13 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา เทม - เทมว่ิงข้ึนมาตามทางข้ึนเขา 1 

14 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย โทรศัพทกาย  ที-กายน่ังพักกัน มสีายแมโทรหากาย กายไมรบั แตเดินแยก

ออกไป ทีหายใจหอบหนักๆ หาบางอยางในกระเปาก็ไมเจอ  

3 

24 D5 Ext ผาหมากดูก ที เทม กาย รูปแม-เทมที่ภูกระดึง 

โทรศัพทกาย 

เทมเจอทีกับกายทีผ่า แตทีน่ิงไปแลว แมโทรมาหากายอีกครัง้ 

คราวน้ีกายเดินเลี่ยงไปรับโทรศัพท สวนเทมเดินไปน่ังกบัที  

8 

 

ในวันน้ีจําเปนตองเดินลงเขาไปซําใกลๆ เพื่อถายเก็บสตอกช็อต (Stock-shot) และเก็บซีนอื่นๆ อีกเล็กนอย เพื่อลดจํานวนฉากที่ตองถายในวันพรุงน้ี เน่ืองจาก

กลัววาจะไมสามารถถายฉากที่เหลือทั้งหมดไดทัน เพราะเปนวันลงเขาแลว อาจจะไมมีโอกาสไดกลับมาถายใหม วันน้ีจึงตองเก็บฉากที่ถายกับพระอาทิตยทั้งหมด 

โดยการวางเวลาถายตองคํานวณถึงชวงเวลาที่ใชเดินไปตามสถานที่ตางๆ ดวย 

คิวท่ี 4 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 4 : 10.00 – 18.00 น. 14 Dec 2013 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

1 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย - กายแบกทเีดินข้ึนมาบนเขา  1 

4 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย ขวดนํ้าเปลา  ที กาย น่ังพักระหวางทาง ทีมีอาการไอแตแกลงทําเปนไมไดไอ 

แลวก็เริม่เดินทางตอ ทีคิดถึงนํ้ากบัเทม 

2 
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ตารางท่ี 4-4 แสดงกําหนดการถายทํา (DAY SHOOT) ตอ 

คิวท่ี 4 อุทยานแหงชาติภูกระดึง วันท่ี 4 : 10.00 – 18.00 น. 14 Dec 2013 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

8 D5 Ext ซัมแฮก ที กาย โทรศัพทกาย 

ช็อกโกแลต  

ทีถามกายถึงเรื่องรสชาติของช็อกโกแลต แตพอกายใหลองกนิก็

ไมกิน ทีบอกอกีวาอยากเดินข้ึนภูกระดึงเอง กายจะไดไมเหน่ือย 

11 

12 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา ที กาย   กาย ที เดินข้ึนเขา คุยกันเรื่องความฝน  5 

18 D5 Ext ระหวางทางข้ึนเขา เทม - เทมว่ิงข้ึนเขามาเรื่อยๆ จนเจอบันไดสงูชัน  4 
 

ในวันน้ีจําเปนตองถายทําฉากที่ใช Location ที่ภูกระดึงใหหมด 5 ฉาก แตก็เลือกที่จะไมเริ่มถายเร็วเกินไปเน่ืองจากตองจัดการเรื่องสัมภาระลงเขาใหเรียบรอย

กอน และการถายทําตองจบตอน 18.00 น. เพราะหากลงชากวาน้ันอาจเกิดอันตรายกับนักแสดงและทีมงานได 

คิวท่ี 5 โรงพยาบาล : 11.00 – 14.00 น. 21 Dec 2013 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

10 D3 Int หนาหองหมอ กาย หมอ  - หมอกําลังอธิบายบางอยางกบักาย ซึ่งกายไมไดฟง  1 

11 D3 Ext หนาหองรบัยา ที กาย  รูปวาดวิวพระ

อาทิตย  

ทีน่ังอยูหนาหองรบัยา กายเดินมาบอกทีวาเหมือนเดิม ทีดูจะดี

ใจที่ชนะพนันกาย แตกลบัดูไมมีความสุข 

5 

 

เน่ืองจากอยูในชวงเวลาซอมบาน (บานท-ีเทม ผนังพัง) ทําใหตองเลือกฉากที่ขอสถานที่ไดเร็วกวามาถายทํากอน ในชวงน้ีทีมงานหลายคนสามารถมาชวยงานได

เน่ืองจากไมติดการถายทําภาพยนตรของตัวเองเพราะเหตุนักแสดงไมวาง อีกทั้งวันถายทําน้ียังเปนวันเสาร โรงพยาบาลปด มีคนรบกวนนอย  
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ตารางท่ี 4-4 แสดงกําหนดการถายทํา (DAY SHOOT) ตอ 

คิวท่ี 6 บานที-เทม : 16.00 – 18.00 น.  22 Dec 2013 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

3 D3 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

ที กาย ภาพวาดวิวพระอาทิตย ซองยา กรอบรปู 

รูปภาพแม-เทมที่ภูกระดึง รปูแม-ที 

ภาพวาดพระอาทิตยบนผนัง 

กายอยูกับทีที่หองรับแขก ทีบอกใหกาย

กลับไปกอน 

5 

 

เน่ืองจากความไมพรอมและความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในการเตรียมอุปกรณถายทําและอุปกรณประกอบฉาก ทําใหสามารถถายทําไดเพียงฉากเดียว  

คิวท่ี 7 บานที-เทม : 18.00 – 24.00 น.  24 Dec 2013 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

2, 

16 

N3 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

ที เทม สีนํ้า พูกัน ถาดใสนํ้า ถาดใสสี โตะญีปุ่น 

ภาพวาดพระอาทิตยบนผนัง ซองยา 

กรอบรูป รูปแม-เทมที่ภูกระดึง รูปแม-ที 

กระเปาโนตบุก กลองขาว โนตบุก เสือ้

บอล วีลแชร 

เทมกลับบานมาเจอทีนอนอยูทีโ่ซฟา จงึไลให

ไปนอน แลวหยิบโนตบุกข้ึนมาทํางาน ที

ขอรองใหเทมพาไปภูกระดึง แตเทมไมสนใจ 

เอาแตถามเรื่องหมอ ทเีลยบอกไปวาไมตองไป

หาหมอแลว เทมโพสตสเตตัสดีใจข้ึนเฟซบุก 

22 

 

เน่ืองจากเจาของบานขอรองใหเรงถาย จึงจําเปนตองเรงถายทําในฉากที่จําเปนมากๆ กอน แมจะเปนฉากเดียวแตก็เปนฉากเดียวที่คอนขางมรีายละเอียดเยอะ จึง

ไดเผื่อเวลาไวมากๆ  
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ตารางท่ี 4-4 แสดงกําหนดการถายทํา (DAY SHOOT) ตอ 

คิวท่ี 8 บานที-เทม : 9.00 – 20.00 25 Dec 2013 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

6 N4 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

เทม ขาวกลอง ขวดนํ้าเปลา โนตบุก กระเปา

โนตบุก เสื้อบอล กรอบรูปเปลา   

เทมกลับมาบาน ทีไมอยู แตเทมไมรูและไม

สนใจ หยิบงานข้ึนมาทํา กินขาวไปดวย 

8 

7 D4 Int หองรับแขก 

บานท-ีเทม 

นํ้า ที ฝน โตะญี่ปุน กลองสีไม ดินสอ ยางลบ 

กระดานวาดรูป ภาพวาดพระอาทิตย

บนผนัง ซองยา กรอบรูป รปูภาพแม-

เทมที่ภูกระดึง รูปแม-ที ช็อกโกแลต 

เสื้อบอล 

ทีกําลงัเกบ็ของเตรียมเดินทาง นํ้าว่ิงเขามาใน

บานพรอมช็อกโกแลตที่แมใหเอามาฝากที นํ้า

กับทีคุยกันเรื่องที่ทจีะไปเที่ยว กอนทีฝ่นจะมา

เรียกใหนํ้าไปโรงเรียน ทีขอบคุณฝน 

13 

15 D5 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

เทม โทรศัพทเทม กลองขาว นํ้า โนตบุก 

กระเปาโนตบุก เสือ้บอล  

เทมต่ืนข้ึนมารับโทรศัพทกาย และไดรู

บางอยาง 

3 

17 D5 Int หองรับแขก 

บานท-ีทม 

เทม กลองขาว นํ้า โนตบุก กระเปาโนตบุก 

เสื้อบอล โทรศัพทเทม กรอบรปูเปลา 2 

กรอบ ภาพพระอาทิตยบนผนัง  

จากการคุยโทรศัพทกับกาย เทมไดรูอะไร

บางอยางและมองไปรอบๆ บาน ไดเห็น

รูปภาพที่แปะอยูตรงผนังบานในระดับตํ่า กับ

กรอบรูปเปลา 

5 

 

เปนการถายเกบ็ฉากทีบ่านท-ีเทม ทั้งหมด เน่ืองจากเจาของบานเรงถายเชนกัน แตทางผูจัดทําไมกังวลที่จะถายหลายๆ ฉากในวันเดียว เน่ืองจากนักแสดงแตละ

คนจับคาแร็กเตอรของตนเองไดแลว ทําใหสามารถดึงอารมณออกมาใชไดงายกวาครั้งแรกๆ ไมตองบรีฟนาน 81 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางท่ี 4-4 แสดงกําหนดการถายทํา (DAY SHOOT) ตอ 

คิวท่ี 9 สะพานลอย รังสิต – บานทีวัยเด็ก  6 Jan 2014 

บานทีวัยเด็ก 16.00 - 18.00 น. 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

22 D(FB) Int หองช้ันบน 

บานท-ีเทม 

ทีตอนเด็ก วีลแชร ทีมองดูเทมจากหนาตางช้ันบนของบาน 2 

 

เน่ืองจากนักแสดงทีร่ับบททีวัยเด็กตองเขาผาตัดทอนซลิในชวงตนป ทําใหตองเลือ่นเวลาการถายทําออกไปจากตนปเล็กนอย 

สะพานลอย รังสิต 1.00 – 2.00 น. 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

9 N2 Ext สะพานลอย

รังสิต 

เทม  โทรศัพทเทม 

กระเปาโนตบุก  

เทมโทรหากายเพื่อขอความชวยเหลือเรื่องวันนัดหมอของที  1 

 

ที่เลอืกเวลาถายทําน้ีเพราะเปนชวงปใหม มีการจัดเทศกาลที่รังสิต ทําใหมเีสียงแหงการเฉลมิฉลอง อยูรอบๆ ไมเปนไปตามบทที่ตองการ จึงตองรองานเลิกกอน 
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ตารางท่ี 4-4 แสดงกําหนดการถายทํา (DAY SHOOT) ตอ 

คิวท่ี 10 สนามบอล 16.00 – 18.00 น. 10 Jan 2014 
 

Sc D/N Int/Ext Set/Location Cast/Extra Props Description Cut 

5 D(B) Ext สนามฟุตบอล 

 

เทมวัยเด็ก 

เด็กผูชาย 7 คน 

ลูกบอล เทมตอนเด็กเตะบอลอยูกบัเพือ่นๆ ทีส่นามบอล 1 

21 D(B) Ext สนามบอล เทมตอนเด็ก  

เด็กผูชาย 7 คน 

ลูกบอล เทมตอนเด็กเตะบอลดูมีความสุข 1 

 

กอนหนาน้ีไดมีการติดตอกับตัวประกอบที่จะมาเลนในฉากน้ีแลว แตก็ถูกบายเบี่ยงมานาน เน่ืองจากที่โรงเรียนมีการเลือกต้ังประธานนักเรียน รวมถึงกจิกรรมกีฬา

สีในชวงเดือนธันวาคม จึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวประกอบใหมและถายทําในชวงเย็น ใหรบักบัแสงอาทิตย 
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1. การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 นายธนากร เกียรติธนากร (หมูยอ) อายุ 20 ป 
 

 
 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบทที 

ที อายุ 16 ป เลือดกรุปโอ ลักษณะเปนคนตัวเล็ก ผอมแหง ผิวขาวซีด มีดวงตา

ที่เศราแตเวลาย้ิมแลวดูสดใส  

พื้นหลังตัวละคร: ตอน 6 ขวบเคยปวยเปนโรคหัวใจรูมาติกเฉียบพลัน ตองเขา

รับการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจดวยวิธีการผาเปดชองอก ตอมาเกิดอาการแผลติดเช้ือ สงผลใหทีเปน

อัมพาตทอนลาง ต้ังแตน้ันมาการใชชีวิตประจําวันของทีก็เปนอันสะดุด เขาจําเปนตองอยูแตที่บาน 

ไมไดไปโรงเรียน เพราะไมมีคนคอยดูแลตลอดเวลา ถึงอยางน้ันแมก็ยังตองเทียวไปเทียวมาระหวาง

บานและที่ทํางานเสมอเพื่อดูแลที เพราะในขณะน้ันเทม พี่ชายของเขาอายุได 14 ป เริ่มมีโลกสวนตัว

และติดเพื่อนจึงไมไดสนใจครอบครัวเทาที่ควร น่ันทําใหชีวิตของทีมีแตแม  

แมของทีเปนคนชอบเที่ยว เวลาวางๆ ก็ชอบเอาเรื่องที่เคยไปเที่ยวที่น่ันที่น่ีมา

เลาใหฟงเสมอ หน่ึงในสถานที่ที่แมชอบคือภูกระดึง เพราะเปนครั้งเดียวที่แมไดไปเที่ยวกับเทม ทีซึ่งไม

เคยไดมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนจึงไดแตจินตนาการตามภาพในรูปถาย และดวยความที่ทีไมถนัดเขียนจึง

มักจะใชการวาดรูปเปนที่ระบายออกทางความรูสึกเสมอ ซึ่งในเวลาที่ทีคิดถึงแม เขาจะวาดภาพพระ

อาทิตย  

หลังจากที่แมตายไป ทีตองอาศัยอยูกับเทมสองคน แตเพราะชวงวัยที่หางกันถึง 

8 ป และตางก็มีวิถีในการใชชีวิตที่แตกตางกันมาต้ังแตเด็กทําใหทั้งคูไมสนิทกัน ทีจึงรูสึกเกรงใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

เสียใจ และผิดหวังในตัวเองทุกครั้งที่ตองพึ่งพาอะไรจากเทม สําหรับที ความพิการถือเปนอุปสรรคที่

ใหญเกินกวาจะแบกรับไวดวยตัวคนเดียว ย่ิงมีโรคที่คอยรุมเราแลวเขาย่ิงปฏิเสธความรูสึกทุกขทรมาน

น้ีไมได แมจะพยายามย้ิมรับก็ตาม ทีเหมือนคนที่ไมอยากไดอะไรจากใคร แตจริงๆ แลวกลับตองการ

ความรักตลอดเวลา และเขาคิดวาเขาไดสญูเสียมันไปแลวในตอนที่แมจากเขาไป 

ทีกินขนมหวานหรืออาหารรสจัดไมได ตองไปตรวจสุขภาพชองปากทุกๆ 6 

เดือน และรับยาเพนนิซิลิน รวมถึงยาอื่นๆ เปนประจําทุกเดือนที่โรงพยาบาล 

เหตุผลในการเลือก: หมูยอ มีบุคลิก และลักษณะที่คอนขางตรงกับจินตนาการ

ของผูจัดทํา ทั้งรูปรางที่ดูออนแอ ผอมบาง และผิวขาวซีดเหมือนคนปวย รวมถึงมีนํ้าหนักตัวเพียง 52 

กิโลกรัม ทางผูจัดทําจึงเห็นวาเหมาะสมที่จะมารับบทของที โดยนํ้าหนักตัวที่นอยน้ันเปนผลดีตอตัว

ละครอีกตัว (กาย) ที่จะตองแบกทีข้ึนภูกระดึง ทําใหสามารถแบกข้ึนไดจริงโดยไมตองใชอุปกรณเสริม

ชวย หรือกลัววาตัวละครอีกตัวจะแบกไมไหว นอกจากน้ีหมูยอยังมีความต้ังใจและทุมเทใหกับบทที่

ไดรับเปนอยางมาก มีความพยายามในการเรียนรูและทําความเขาใจตัวละครอยูบอยครั้ง ผนวกกับ

การมีพื้นปมทางบานที่เรียกไดวาไมสมบูรณพรอมมากอน ทําใหสามารถเขาถึงตัวละครและเลน

ออกมาไดอยางเปนธรรมชาติ ตรงตามที่ผูกํากับตองการ อน่ึงหมูยอน้ันเรียนมาทางดานภาพยนตร

เหมือนกันกับผูจัดทําจึงสามารถชวยงานในกองถายไดดวย 

 

1.2 นายสกล เกสพานิช (พูกัน) อายุ 21 ป 
 

 
 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงที่รับบท เทม 
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เทม อายุ 24 ป เลือดกรุปเอ ผอม สูงโปรง ชอบเตะบอล 

พื้นหลังตัวละคร: เปนสถาปนิกอยูบริษัทกอสราง ทํางานไมเปนเวลาและรับงาน

ฟรีแลนซรวมดวย เทมเปนคนใจรอน มักทําอะไรรีบๆ และไมคอยไดใสใจในรายละเอียดชีวิตมากนัก 

ตอนเด็กๆ เทมเกลียดทีมาก เพราะทีทําใหชีวิตของเขาหยุดอยูกับที ่ไมคอยไดไปไหน เงินสวนมากก็ตอง

เสียไปกับคารักษาของที  

เมื่อเขาเรียนช้ันมัธยม เทมเริ่มรูสึกวาครอบครัวใหความสําคัญกับเขานอยลง 

เพื่อนๆ จึงเปรียบเสมือนครอบครัวที่สองของเขา เทมจึงชอบไปเลนกับเพื่อนมากกวานองชาย เทมรูสึก

ทั้งเกลียด ทั้งละอายใจที่จะเขามาคุยกับที จนกระทั่งแมตายไป เขาจึงจําเปนตองดูแลที อยางนอยทีก็

เปนคนในครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู แตความรูสึกเกลียดก็ไมไดหายไปจากใจเขา เขาย่ิงรูสึกถึง

ความไมยุติธรรมเมื่อตองออกไปทํางานตัวเปนเกลียวเพื่อมาจายคารักษาที่ดูเหมือนจะไมมีวันหมดของที 

บางครั้งเขาก็อยากใหทีตายๆ ไปซะ แตบางครั้งเขาก็กลัววาทีจะตายไปจริงๆ ความรูสึกทั้งสองอยางน้ี

ทําใหการพยายามทําดีหรือพูดดีๆ กับนองสักครั้งหน่ึงเปนเรื่องที่ยากมากสําหรับเขา เขาจึงไมเคยพูดกับ

นองตรงๆ และมักจะตัดสินสิ่งที่นองตองการจากคําพูดที่นองมักจะโกหกเขาเสมอ 

เหตุผลในการเลือก: เน่ืองจากพูกันมีลักษณะของดวงตาที่คลายหมูยอมาก ทาง

ผูจัดทําจึงเห็นวาเหมาะสมที่จะมาเอาเลนเปนพี่นองกัน และเมื่อไดลองแคสต้ิงก็พบวาทั้งสองมบีคุลกิที่

แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ดูไมนาจะสนิทกันไดเหมือนกับที-เทมในเรื่อง ประกอบกับพูกันเองก็มี

นองสาวที่ไมคอยสนิทกันอยูแลว ทําใหสามารถเขาใจอารมณของตัวเทมไดอยางรวดเร็ว พูกันยังมี

ความต้ังใจในการทํางานเปนอยางมาก แมวาแรกๆ จะยังเลนแข็ง แตพอไดทําความเขาใจตัวละครแลว 

ก็สามารถแสดงออกมาไดอยางเปนธรรมชาติ นอกจากน้ีพูกันยังเปนคนพูดเกง สามารถเขากับคนอื่น

ไดงาย ทําใหการทํางานรวมกันเปนไปอยางสบายใจ 
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1.3 นายวุฒิภัทร ประภาสะวัต (ตุลย) อายุ 18 ป 
 

 
 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงที่รับบทกาย  

สกาย อายุ 24 ป เลือดกร็ปโอ สูง มีกลามเน้ือ ผิวไมขาวมาก หนาน่ิงๆ มักไม

แสดงอารมณ 

พื้นหลังตัวละคร: ทํางานเปนชางภาพอิสระ ใหกับสํานักพิมพนิตยสารทองเที่ยว 

มีโอกาสไดเดินทางไปในที่ตางๆ เสมอ แตพอแมของเขาไมชอบอาชีพที่เขาเลือก เขาจึงไมคอยถูกกับ

คนที่บาน เกิดการทะเลาะกันบอยครั้ง และกลายเปนคนตอตานครอบครัว กอนหนาน้ีเขาไดเขาเรียน

ในคณะสถาปตยตามที่พอแมเลือกใหจนจบ 4 ป จึงไดมารูจักกับเทม (ตอนแรกพอแมอยากใหเรียน 

วิศวะ แตก็ยอมออนใหครึ่งหน่ึง ถึงอยางน้ันทางน้ีก็ไมใชทางที่กายเลือกอยูดี) เขาคิดวาการทําเพื่อ

ครอบครัวควรสิ้นสุดหลังจากที่เขาสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองและไมตองพึ่งพาใครอีก และเขาควรมี

สิทธ์ิเลือกทางเดินของตัวเอง  

กายพยายามไมเอาตัวเองเขาไปผูกกับใคร เมื่อไมมีใครอยากเขาใจเขา เขาก็จะ

ไมพยายามเขาใจใคร แมวาเขาจะพยายามปฏิเสธความรักจากคนอื่น แตจริงๆ เขาก็ยังตองการความ

มันอยูดี เพียงแตเขายังหาคนที่จะรับฟงเขาไมเจอ กายกลายเปนคนเก็บกด ปฏิเสธการยอมรับตัวเอง

และคนอื่น ชอบอยูคนเดียว ทําอะไรคนเดียว คนอื่นมักมองวาเขาเปนคนไมเอาใคร แมแตเพื่อนที่สนิท

ที่สุดอยางเทมก็ไมสามารถเขาถึงสิ่งที่อยูในใจเขาได  

หลังจากที่ไปงานศพแมของที-เทม เขาคิดวาโลกน้ีไมมีความยุติธรรม ในขณะที่พี่

นองสองคนน้ียังตองการอะไรอีกมากแตกลับไมไดรับมัน สวนเขามีทุกสิ่งทุกอยางทั้งที่ไมไดตองการมัน 
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อีกทั้งกายเองก็ไมสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวได จึงหันไปดูแลคนอื่นแทนเพราะคิดวามันจะ

ชดเชยกันได สวนหน่ึงที่กายยอมพาทีไปหาหมอก็เพราะเหตุผลน้ี อีกอยางเขาก็แคอยากทําๆ ไปใหมัน

จบๆ  

กายพาทีไปหาหมอบอยกวาเทม (เดือนละครั้ง) กายไมไดสนิทกับที ทวาก็รูสึก

ไดตลอดวาทีมีอะไรบางอยางอยากจะบอกกับเทม แตเพราะเขาเปนคนนอกจึงไมคิดจะเขาไปยุงเรื่อง

ของคนอื่น 

เหตุผลในการเลือก: ตุลย มีบุคลิกน่ิงๆ ดูหย่ิง และเขาถึงยากคลายกับตัวละคร

กาย แมวาตุลยจะไมไดมีลักษณะภายนอกเหมือนกับในจินตนาการของผูจัดทําทั้งหมด แตก็มีรูปรางที่

สูงใหญ ดูมีพละกําลังพอที่จะทําใหคนดูเช่ือวาเขาสามารถแบกใครอีกคนหน่ึงข้ึนภูกระดึงได และแมวา

ตุลยจะไมเคยมีประสบการณทางดานการแสดงมากอน แตดวยเวลาในการถายทําที่จํากัด ประกอบ

กับความทุมเทและความรับผิดชอบในหนาที่ที่ตุลยมีใหกับงาน รวมไปถึงพื้นปมทางบานของตุลยที่พอ

แมแยกทางกันต้ังแตยังเด็ก ทําใหตุลยสามารถเขาถึงบทบาทไดดีพอสมควร  

 

1.4 เด็กหญิงญาดา ตันไชยฮะ (จีจ้ี) อายุ 8 ขวบ  
 

 
 

ภาพที่ 4-4 นักแสดงที่รับบทนองนํ้า 

นํ้า อายุ 7 ขวบ เลือดกรุปโอ มีแกม ย้ิมเกง 

พื้นหลังตัวละคร: หลังจากพอของนํ้าเสียชีวิต นํ้าและครอบครัวก็ยายมาอยูที่

บานขางๆ ที-เทม ดวยความที่นํ้าเปนคนขาดพอ ทําใหนํ้าชอบมาเลนกับทีบอยๆ เพื่อชดเชยสิ่งที่ขาด 
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นํ้ามักจะมีทีเปนแบบอยางในเรื่องของการวาดภาพพระอาทิตย เวลามีเรื่องนายินดี นอกจากแมและพี่

ฝนแลว ทีก็เปนอีกคนที่นํ้าจะคิดถึงเสมอ 

เหตุผลในการเลือก: จีจี้เปนเด็กที่มีบุคลิกราเริง สดใส และชางเจรจา ในขณะที่

เขียนบทอยูน้ันผูจัดทําไดนําบุคลิกเหลาน้ีมาใสในบุคลิกของนองนํ้า จึงไมมีเด็กคนไหนเหมาะจะเลน

บทน้ีเทาจีจี้ รวมถึงจีจี้เองก็เปนนองสาวของเพื่อนสนิท และเคยรวมงานดวยกันมากอนแลวครั้งหน่ึง

ตอนที่ผูจัดทํายังเรียนอยูป 3 ประกอบกับจีจี้เองก็มีความฝนอยากเปนนักแสดงอยูแลว ทําใหผูจัดทํามี

ความมั่นใจวาจีจี้จะสามารถเลนบทน้ีได 

 

1.5 นางสาวรชยาทิพย ผริตเดชศิริกุล (เอพริล) อายุ 20 ป 
 

 
 

ภาพที่ 4-5 นักแสดงที่รับบทฝน 

ฝน อายุ 15 ป พี่สาวของนํ้า เรียนอยูช้ันม.4 สายศิลป-คํานวณ  

พื้นหลังตัวละคร: ดวยความที่ตองชวยพอแมดูแลนองสาวมาต้ังแตอายุ 8 ขวบ 

ทําใหฝนคอนขางมีความรบัผิดชอบและดูโตกวาเด็กในวัยเดียวกัน ฝนคอนขางเขาใจดีวาพอจากเธอไป

เพราะอุบัติเหตุ เธอจึงไมรูสึกตองการความรักจากเพศตรงขามเทากับนํ้า อีกทั้งเธอเองก็มารูจักกับที

เมื่อตอนที่เริ่มโตเปนสาวแลว เริ่มมีโลกสวนตัว มีเพื่อน มีแฟน มีเรื่องเรียนใหคิด จึงไมไดมาเลนกับที 

เทากับนํ้า เธอจะมาบานของทีก็ตอเมื่อตองมาตามนํ้ากลับบานเทาน้ัน 
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เหตุผลในการเลือก: เอพริล มีบุคลิกที่นารัก นาดึงดูด แมจะดูเด็ก แตก็ยังมี

ความเปนผูใหญอยูบาง จึงเหมาะที่จะมาเลนบทนักเรียนอยางฝน โครงหนาเองก็มีความคลายกับจีจี้

อยูบาง นอกจากน้ีเอพริลยังเปนรุนนองของเพื่อนสนิท จึงสามารถรวมงานกันไดอยางสบายใจ 

 

1.6 นายนนทวัฒน ตะสันเทียะ (นนท) อายุ 20 ป 

เทม วัยเด็ก อายุ 14 ป 

เหตุผลในการเลือก: เน่ืองจากเวลาในการถายทําที่มีจํากัด ทางผูจัดทําจึง

จําเปนตองเลือกนองชายตัวเองมาเลนบทเทมในวัยเด็กแทนนักแสดงคนแรกที่เลือกไว เน่ืองจากเขาไม

สามารถมาแสดงใหไดอยางกะทันหัน โดยนองชายของผูจัดทํามีบุคลิกที่คลายกับเทมมากที่สุดใน

บรรดารุนนองทั้งหมด 8 คน ทั้งช็อตที่ถายทํายังเปนช็อตระยะไกล ชวยมองไมเห็นความแตกตางของ

ตัวละครมากนัก 
 

 
 

ภาพที่ 4-6 นักแสดงที่รับบทเทมวัยเด็ก 
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1.7 เด็กชายธีระทัศน ยุวธีรพัฒน (เบส) อายุ 5 ขวบ 

 

 
 

ภาพที่4-7 นักแสดงที่รับบททีวัยเด็ก 

ที วัยเด็ก อายุ 6 ขวบ  

เหตุผลในการเลือก: แมบุคลิกภายนอกจะแตกตางจากหมูยออยางสิ้นเชิง แต

นองเบสก็เคยผานงานถายแบบนิตยสารและโฆษณามาแลวหลายช้ิน ทางผูจัดทําจึงเห็นวานาจะเปน

การดีที่ไดเด็กที่มีประสบการณมาแสดง เพราะบทพิการน้ันเลนยากพอสมควร โดยเฉพาะกับเด็กในวัย

กําลังซนเชนน้ี อีกทั้งแมของนองเบสก็ยังใหความรวมมือเปนอยางดีดวย 

 

2. สถานท่ีถายทํา (Location) 

สําหรับภาพยนตรเรื่อง When the Wind Comes เปนเรื่องราวที่เกิดข้ึนภายใตสอง

สถานที่สําคัญไดแก อุทยานแหงชาติภูกระดึง และ บานของที-เทม ทั้งนี้ยังมีสถานที่อ่ืนๆ รวมดวยอีก
เพียงเล็กนอยเพื่อใชในการเลาถึงบริบทความเปนอยูของสองพี่นอง ซึ่งสามารถแยกออกมาไดดังน ี้ 

2.1 อุทยานแหงชาติภูกระดึง 

สถานที่น้ีถูกเลือกใชเพราะความรูสึกสวนตัวของผูจัดทําเปนหลัก นอกจากความ

ช่ืนชอบในบรรยากาศและทิวทัศนที่สวยงามแลว ยังเปนสถานที่ลาสุดที่ไดไปเที่ยวกับครอบครัวดวย 

ทําใหรูสึกผูกพันกับที่น่ี ทั้งน้ีการจะข้ึนไปบนยอดภูกระดึงไดตองอาศัยขาที่แข็งแรงทั้งสองขางในการ

ปน แตดวยความพิการ ทีจึงไมสามารถทําได สงผลใหภูกระดึงกลายเปนอุปสรรคใหญที่ตัวละคร
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จะตองฝาฟน นอกจากน้ียังมีเรื่องเลาเกี่ยวกับภูกระดึงที่สามารถนํามาเช่ือมโยงกับบทภาพยนตรได 

โดยกระดึงคือช่ือที่เพี้ยนมาจากคําวากระด่ิง ตามความเช่ือของชาวบานแถบน้ันที่มักจะไดยินเสียง

กระด่ิงดังมาจากบนภูในทุกวันพระใหญ และเสียงกระด่ิงในความหมายของชาวจีนคือการต่ืน การรับรู 

การเริ่มตนใหม ปจจุบันเสียงกระด่ิงบนภูกระดึงจะดังมาจากบริเวณลานพระเมตตาในเวลาที่ลมพัด

เน่ืองจากมีการนําระฆังไปผูกไวรอบๆ องคพระเปนจํานวนมาก สุดทายผูจัดทําเห็นวาเสียงกระด่ิงน้ัน

ใหความรูสึกสบายเหมือนกับวาเราไดกลับบานอีกครั้งหน่ึงดวย 
 

 
 

ภาพที่ 4-8 อุทยานแหงชาติภูกระดึง 
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2.2 บานจัดสรรหมูบานครีเอทีฟ คลอง 3 

สถานที่น้ีถูกใชเปนบานของที-เทม เหตุผลที่เลือกเพราะภาพรวมของบานเปนสี

โทนเอิรธเหมาะกับโทนของหนัง มีความกวางพอเหมาะสําหรับการถายทํา และมีความสะดวกในการ

เซ็ทฉาก เปลี่ยนแปลงโลเคช่ัน อันเน ื่องมาจากการถายทําจะตองนําภาพวาดจํานวนมากไปแปะที่ผนัง

บาน และมีการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรเพื่อใหภาพบานออกมาใกลเคียงกับที่ผูจัดทําจินตนาการมาก

ที่สุด นอกจากน้ันในความเปนจริง บานหลังน้ีก็มีคนอยูเพียง 3 คน คือ แม พี่ชาย และนองชาย ซึ่ง

พี่ชายกับนองชายมีอายุหางกัน 6 ป รวมถึงมีนิสัยที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ใกลเคียงกับตัวละครที-

เทมในบทภาพยนตรมาก สิ่งเหลาน้ีทําใหเฟอรนิเจอรทั้งหมดเปนไปตามธรรมชาติของบานที่มีแค 

“แม” เปนหัวหนาครอบครัว และมีพี่นองที่ไมสนิทกัน  
 

 
 

ภาพที่ 4-9 บานจัดสรรหมูบานครีเอทีฟ คลอง 3 

 

2.3 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีคลอง 16  

สถานที่น้ีใชเปนฉากในโรงพยาบาลที่ทีตองไปเปนประจําทุกเดือน เหตุผลทีเ่ลอืก

เพราะเปนโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะปดทุกๆ วันเสาร-อาทิตย ทําใหสามารถมาถายทําไดโดยไมตอง

กังวลวาจะถูกรบกวนทั้งดานเสียงและภาพ หรือกลัววาการถายทําจะไปสรางความรําคาญใหกับผูที่มา

ใชบริการ นอกจากน้ียังมีความสะดวกในการติดตอขอสถานที ่ดําเนินการเรื่องเอกสารไดอยางรวดเร็ว 

รวมถึงเจาหนาที่โรงพยาบาลใหความชวยเหลือดี และไมจํากัดเวลาในการถายทํา  
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ภาพที่ 4-10 ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลอง 16 

 

2.4 บานจัดสรรหมูบานธราริน คลอง 2 

สถานที่น้ีถูกใชเปนบานช้ันบนของที-เทมในวัยเด็ก เหตุผลที่เลือกเพราะตัวหอง

ที่ใชถายทํามีบริเวณกวางเหมาะแกการถายช็อตระยะไกล (Long Shot) ดวยเลนสฟกส (Fix) อีกทั้งยัง

อยูริมสุดทางฝงทิศตะวันตก ทําใหในเวลาเย็นของทุกวัน แสงพระอาทิตยสามารถสองลอดหนาตางเขา

มาชนกับตําแหนงที่กลองต้ังอยูไดพอดี สวนตัวบานน้ันกห็ันหนาไปทางทิศใต สามารถใชถายหลอกได

วาบานต้ังอยูใกลกับโรงเรียน ทั้งที่จริงๆ แลวโรงเรียนกับบานถายคนละสถานที่กัน 
 

 
 

ภาพที่ 4-11 บานจัดสรรหมูบานธนาริน คลอง 2 

 

2.5 สนามบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลอง 4 

สถานที่น้ีถูกใชเปนโรงเรียนของที-เทม ในวัยเด็ก เหตุผลที่เลือกเพราะผูจัดทํา

เคยเรียนอยูที่โรงเรียนน้ีมากอนในชวงมัธยม ทําใหสะดวกตอการหาเสื้อผา (Costume) อุปกรณ

ประกอบฉาก (Props) และตัวประกอบ (Extra) รวมถึงสามารถติดตอเพื่อขอสถานที่ถายทําไดงาย มี

อาจารยและรุนนองที่รูจักคอยใหความชวยเหลือ นอกจากน้ีโรงเรียนยังต้ังอยูในบริเวณของหมูบาน 

“ศุภาลัย” มีบานจัดสรรโดยรอบ ทําใหสามารถหลอกคนดูไดวาบานของท-ีเทมวัยเด็กน้ันต้ังอยูใกลกับ
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โรงเรียนจริง สวนสนามฟุตบอลที่ใชถายทําก็หันหนาเขาหาหมูบาน และอยูติดกับกําแพงโรงเรียนพอดี 

ซึ่งเหนือกําแพงโรงเรียนมีตาขายเหล็กกั้นไว เวลาถายทําออกมาจะเห็นตัวละคร เทม ในมุม 45 องศา

กับกลอง และมีตาขายเหล็กเปนฟอรกราวด (Foreground) บังอยูคลายมุมแอบมองจากที่ไกลๆ และ

สุดทายคือแสงอาทิตยน้ันสองมาทางเดียวกันกับบานจัดสรรหมูบานธราริน คลอง 2 ทําใหดูเหมือนวา

เปนสถานที่เดียวกัน 
 

 
 

ภาพที่ 4-12 สนามบอลโรงเรียนมหาวิทยาลัย รังสิต คลอง 4 

 

2.6 สะพานลอย รังสิต 

เหตุผลที่เลือกเพราะผูจัดทําตองการใชสถานที่น้ีในการเลาเรื่องราวรอบๆ ตัว

เทมใหจบภายในฉากเดียว และสะพานลอยน้ันก็ต้ังอยูใจกลางบริเวณรังสิตพอดี สามารถมองเห็น

โดยรอบได 360 องศา ทั้งยังมีผูคนหลากหลายอาชีพ อาทิ วินรถตู แมคาแผงลอย มีตลาด หาง 

โรงหนัง โรงพยาบาล รวมถึงพนักงานออฟฟศอื่นๆ เดินผานไปมา และมีรถว่ิงตลอดเวลา เรียกไดวา

เปนสถานที่ที่เต็มไปดวยสิ่งรบกวนทางภาพและเสียง (Noise) ตรงตามความตองการของผูจัดทํา 
 

 
 

ภาพที่ 4-13 สะพานลอย รังสิต 

แมวาสถานที่ที่ผูจัดทําเลือกมาทั้งหมดจะสรางความลําบากในการเดินทางใหกบั

ทีมงานและนักแสดงอยูบาง แตกลับมีเรื่องราวและความทรงจําของผูจัดทําอยูเต็มเปยม จึงไดตัดสินใจ

เลือกสถานที่เหลาน้ีในทายที่สุด 
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3. อุปกรณประกอบฉาก (Props) 

3.1 วีลแชรของที เปนอุปกรณประกอบฉากที่ใชในการเฉลยเรื่องวาเพราะเหตุใดที

จึงตองข่ีหลังกายตลอดเวลาขณะเดินทางข้ึนภูกระดึงและทําไมทีกอนหนาน้ีทีถึงไมยอมเดินทางไปคน

เดียว ทําไมจะตองรอเทม นอกจากน้ันวีลแชรยังเปนตัวแทนของเกาอี้แหงพันธนาการ ที่ฉุดรั้งความฝน 

ความตองการของทีไวจนไมสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข  
 

 
 

ภาพที่ 4-14 วีลแชรของท ี

 

3.2 ภาพวาดวิวพระอาทิตย เปรียบเปน ความหวัง ความฝน และความตองการของ

ที ภาพทั้งหมดถูกวาดข้ึนแบบเดียวกัน ลงสีเหมือนกัน ขนาดเทากัน และแปะอยูบนผนังบานเฉพาะใน

สวนของหองรับแขก ซึ่งเปนอาณาบริเวณที่ทีจะอยูประจํา ทางผูจัดทําไดใหความหมายของ

หองรับแขกน้ีแทนโลกของที สวนโลกของเทมคือภายในหองคอมที่ไมมีภาพพระอาทิตยแปะอยูเลย

แมวาทั้งสองหองน้ีจะอยูติดกัน เปนการบอกอีกนัยหน่ึงวาเทมไมไดใสใจนองชายอยางที่นองชายเพียร

พยายามจะใหเห็นดวยการนํารูปออกมาแปะโชวที่ผนังบาน จํานวนของภาพวาดวิวพระอาทิตยจะเปน

สิ่งที่คอยสนับสนุนใหคนดูเห็นถึงความต้ังใจของที และบอกกับคนดูไดวาทีทําสิ่งเหลาน้ีเปนประจํา 

ประหน่ึงคนที่มีความหวังตลอดเวลาวาวันหน่ึงจะทําตามฝนไดสําเร็จ โดยภาพวาดวิวพระอาทิตยน้ีจะ

ไปเช่ือมกับอุปกรณประกอบฉากอีกสองช้ิน คือ รูปถายของเทมกับแมที่ภูกระดึง และภาพวาดพระ

อาทิตยที่มีแม ที เทม อยูในภาพ  

 ทั้งน้ี ความหมายของรูปภาพวิวพระอาทิตย นอกจากจะออกมาตอเมื่อถูกเฉลย

โดยอุปกรณประกอบฉากทั้งสองช้ินดังกลาวแลว ยังมี ช่ือของ ที (Tree) ที่แปลวาตนไมเปนตัว

สนับสนุนความหมายน้ีอีกทางหน่ึงดวย เพราะตนไมตางก็ตองการแสงอาทิตยในการดํารงชีวิต 
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เชนเดียวกันกับมนุษยที่ตองมีความหวังเปนตัวหลอเลี้ยงจิตใจ ตัวภาพจึงเปนสีสม เหลือง แดง ซึ่งเปน

สีโทนอุน ใชแทนแสงอาทิตย 
 

 
 

ภาพที่ 4-15 ภาพวาดวิวพระอาทิตย 

 

3.3 รูปถายของแมกับเทมที่ภูกระดึง รูปถายที่ทีมักจะต้ังอยูขางๆ ทีในหองรับแขก 

ใชประกอบฉากเพื่อใหผูชมเห็นถึงแรงขับของทีในการไปภูกระดึง 

 

3.4 รูปถายของแม ที ใชในการเปดเรื่อง ใหผูชมรูวาเรื่องราวตอไปน้ีเปนเรื่องราว

ของทีที่รักแมมาก  
 

 
 

ภาพที่ 4-16 รูปถายของแมกับเทมที่ภูกระดึงกับรูปถายของแม ที 
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3.5 ซองยา เปนสิ่งที่ใชเลาถึงอาการเจ็บปวยของทีเกี่ยวกับการเปนอัมพาตทอนลาง 

และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหทีเกิดอาการกําเริบขณะไปที่ภูกระดึง จํานวนของซองยายังบอกถึงโรค

แทรกซอนหลายโรคที่ทีเปนอยูดวย  
 

 
 

ภาพที่ 4-17 ซองยา 

 

3.6 ช็อกโกแลต เปนตัวแทนของความสุขที่นองนํ้าพยายามหยิบย่ืนใหกับที ปรากฏ

ในฉากภายในบาน กอนที่นองนํ้าและทีจะแยกจากกัน สืบเน่ืองมาจากผูปวยโรคลิ้นหัวใจรั่วน้ันมี

ขอจํากัดในการกินหลายๆ ดาน โดยเฉพาะกับของหวาน ซึ่งเปนสิ่งที่ทีไมเคยไดกินมาต้ังแตอายุ 6 

ขวบ และทางผูจัดทําคิดวาเปนไปไดยากที่เด็กอายุเพียงเทาน้ีจะอยูไดอยางมีความสุขหากปราศจาก

ของหวาน แมวาหลังจากที่ไดช็อกโกแลตจากนํ้ามาจะทําใหทีลังเลที่จะลองชิมมันอีกครั้ง แตสุดทาย

เขาก็ไมชิม น้ันเปนการบอกถึงอุปนิสัยยึดติดกับอดีต ไมกลาที่จะเปดใจรับสิ่งใหมๆ โดยช็อกโกแลตที่

เลือกเปนย่ีหอ HERSHEY’S เน่ืองจากมีสโลแกนที่มาสนับสนุนความหมายน้ีไดวา “สุขไดเต็มที่กับ

ช็อกโกแลต” 
 

 
 

ภาพที่ 4-18 ช็อกโกแลต HERSHEY’S 
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3.7 กระเปาโนตบุกและโนตบุก ใชเลาถึงอาชีพการทํางานของเทมที่ตองการความ

คลองตัวสูง อุปกรณประกอบฉากทั้งสองช้ินจะเปนสีดําเรียบๆ พื้นหลัง (Background) หนาจอโนตบุก

ก็เปนแบบภาพที่ติดมากับวินโดว ไรการตกแตง ใสใจ เพื่อสนับสนุนนิสัยของเทมที่เปนคนติดโซเชียล

เน็ตเวิรคมาก จนลืมสนใจสิ่งรอบขาง รวมถึงครอบครัวดวย  
 

 
 

ภาพที่ 4-19 กระเปาโนตบุกและโนตบุกของเทม 

 

3.8 โทรศัพทของเทม เปนอีกหน่ึงอยางที่จะสนับสนุนนิสัยเสพติดโซเชียลเน็ตเวิรค

ของเทม โดยเทมมักไมคอยคุยกับใครตรงๆ แตจะโทรคุยมากกวา ตัวโทรศัพทก็ไมมีการตกแตงเชนกัน 
 

 
 

ภาพที่ 4-20 โทรศัพทของเทม 

 

3.9 แบบแปลนบาน ใชเลาถึงอาชีพสถาปนิกที่เทมทํางานอยู เน่ืองจากในบท

ภาพยนตรไมมีการเลาถึงประวัติงานของเทม จึงตองใชอุปกรณประกอบฉากเปนตัวอธิบายแทน (แบบ

แปลนบานเปนเอกสารหามเผยแพร จึงไมมีภาพประกอบ) 
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3.10 โทรศัพทของกาย ใชเปนตัวชวยในการเลาเรื่องราว นิสัยหรือภูมิหลังเกี่ยวกับ

กาย เน่ืองจากตัวละครน้ีน้ันไมไดมีการเลาถึงโปรไฟลอยางละเอียดมากนัก ทั้งยังเปนตัวละครที่ไมชอบ

การแสดงออก ทําใหตองมีโทรศัพทเขามาเปนตัวแทนในการอธิบายตัวละคร ซึ่งโทรศัพทของกายน้ีจะ

มีบทบาทไปจนจบเรื่อง โทรศัพทที่เลือกใชเปน iPhone รุน 4s เพื่อไมใหดูตามสมัยมากเกินไป แตก็

ไมไดลาหลัง สีที่ใชเปนสีดํา เพื่อใหเขากับบุคลิกตัวละคร 
 

 
 

ภาพที่ 4-21 แสดงฉากแมโทรศัพทเขาหากาย 

  

3.11 อุปกรณวาดภาพของที ใชประกอบในฉากที่มีการวาดรูป กลองสีกับพูกันที่ดู

เกาเหมือนถูกใชมานานจะเปนตัวบอกวาทีน้ันวาดรูปเปนประจํา  
 

 
 

ภาพที่ 4-22 อุปกรณวาดภาพของที 
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3.12 เสื้อบอลของเทมและลูกบอล เปนอุปกรณประกอบฉากที่มีความเช่ือมโยงกัน 

โดยลูกบอลจะใชประกอบฉากเตะบอลของเทมในวัยเด็ก สวนเสื้อบอลจะใชประกอบฉากในวัยผูใหญ 

เพื่อบงบอกถึงความช่ืนชอบในการเตะบอลของเทม แตในในวัยผูใหญน้ัน เสื้อบอลจะถูกพาดไวกับ

เกาอี้คอมตลอดเวลา ไมไดถูกหยิบมาใช เปนการบอกคนดูวาเทมไมไดเลนบอลเหมือนตอนเด็กๆ อีก

แลว เพราะมีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบมากข้ึน สีเสื้อที่เลือกใชเปนสีโทนเขม เพื่อไมใหโดดจากฉาก 

และดึงดูดความสนใจจากคนดูมากเกินไป 
 

 
 

ภาพที่ 4-23 เสื้อบอลเทม 

 

4. เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe) 

เครื่องแตงกาย นอกจากจะใชบงบอกคาแร็กเตอรแลว ทางผูจัดทํายังไดพยายามที่

จะใหสีกับตัวละครแตละตัวเพื่อคุมโทนของภาพดวย  

4.1 ที สีที่เลือกเปนสีเบจโทน (Beige Tone) สีเขียว ชมพู นํ้าเงิน ขาว และเทา ซึ่ง

ดูแลวไมสดใสจนเกินไป แตก็ไมอึมครึมและโดดจากสีเอิรธโทน (Earth Tone) มากนัก โดยที่บานจะ

ใชเสื้อสีขาวกับเขียว สวนที่ภูกระดึงจะใสสีชมพูเพื่อไมใหสีชุดกลืนไปกับฉาก การเลือกใชกางเกงขา

ยาวและเสื้อแขนยาวยังเอื้อแกการแสดงของทีดวย เพราะในบททีจะเปนเด็กพิการที่เปนมานาน ขาจะ

ลีบ เล็ก และผิวขาวซีด แตในความเปนจริงนักแสดงน้ันมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงตองใชเสื้อผามาชวยใน

การปกปดรางกาย อยางไรก็ตาม ผูปวยโรคลิ้นหัวใจรั่ว มักจะหนาวงายอยูแลวจึงสมเหตุสมผลที่จะใช

เสื้อผาที่ปกปดรางกายมิดชิด 

 
 

ภาพที่ 4-24 แสดงสีเบจโทนที่เลือกใช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-25 ชุดของท ี

 

4.2 เทม บุคลิกทะมัดทะแมง คลองตัว สีที่เลือกใชคือสีบลูโทน (Blue Tone) ซึ่ง

เปนตัวแทนของการสื่อสาร เทคโนโลยีและความหนาวเย็น เหมาะกับนิสัยเสพติดโลกโซเชียลแบบเทม 

ชุดเสื้อผาเปนเสื้อเช้ิตพับแขน กางเกงยีนสพับขา ตามสไตลสถาปนิก 
 

 
 

ภาพที่ 4-26 แสดงสีบลูโทนที่เลือกใช  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-27 ชุดของเทม 

 

4.3 กาย สีที่ เลือกใชคือโทนขาวดํา เปนสีคูตรงขาม แสดงบุคลิกน่ิง เงียบขรึม 

หมนหมอง รวมไปถึงจิตใจที่สับสนดวย 

 
 

ภาพที่ 4-28 แสดงสีโทนขาวดําที่เลือกใช  
 

 
 

ภาพที่ 4-29 ชุดของกาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. การแตงหนานักแสดง (Make-up) 

เน่ืองจากตัวละครทีในภาพยนตรเรื่องน้ีมีการอางอิงถึงผูปวยโรคลิ้นหัวใจรั่ว ซึ่ง

เปนมานานและอยูในระยะที่ตองเขารับการผาตัดครั้งที่สองเพื่อซอมแซมลิ้นหัวใจ ทางผูจัดทําจึงได

ทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภายนอก เกี่ยวกับรูปราง ผิวพรรณ รวมถึงอากรของโรคจากผูที่เคยอยู

ใกลชิดกบัผูปวยโรคลิ้นหัวใจรั่วมากอน ทั้งน้ียังไดใหผูใกลชิดชวยสอนแตงหนานักแสดงใหดวยเพื่อเวลา

ออกกองจะไดสะดวกย่ิงข้ึน และเมื่อเกิดขอผิดพลาดใดๆ จะไดแกไขไดทันทวงท ี
 

 
 

ภาพที่ 4-30 แตงหนาตัวละครท ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 

 

จากการศึกษาขอมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดนํามาเขียนบทภาพยนตร และผานข้ันตอน

การเตรียมงาน รวมถึงกระบวนการถายทํามาแลวน้ัน ก็ไดผลงานออกมาเปนภาพยนตรสั้นเรื่อง 

“When the Wind Comes” ซึ่งมีรายละเอียดของฉากดังตอไปน้ี 

 

ฉากที่ 1 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1 

 มีเสียงหอบหายใจดังมากอน กายคอยๆ เดินข้ึนเขามา บนหลังของกายแบกใครอีก

คนหน่ึงมาดวย  

ข้ึนไตเต้ิลช่ือเรื่อง  

 ในฉากเปดเรื่องน้ี จะเปนการบอกถึงสถานทีท่ี่เกิดเหตุการณตางๆ ข้ึน มากกวาจะ

แนะนําตัวละคร เพื่อเปนการดึงดูดใหคนดูสนใจในครั้งแรก  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 2 ภายใน / หองรับแขกบานท-ีเทม / กลางคืน  
 

 
 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2 

 กรอบรูปกรอบหน่ึงวางอยูบนตู ภาพในกรอบเปนภาพครอบครัว มีคน 3 คนอยูใน

ภาพ เปนเด็กชาย 1 คน และหญิงวัยกลางคน 1 คน มีเสียงนาฬิกาดังเปนจังหวะ ทีนอนน่ิงอยูบน

โซฟา สักพักก็ไดยินเสียงกุกกักมาจากนอกประตู แลวเทมก็เปดประตูเขามา ชะงักเล็กนอยเมื่อ

มองเห็นที เทมถามทีวาทําไมยังไมนอน และไดไลใหทีไปเขานอน แตทียังไมขยับตัว เทมจึงเดินไปที่

โตะคอม หยิบโนตบุกข้ึนมาเปดทํางานตอ พรอมกับหยิบกลองขาวมาเปดกิน เสียงโนตบุกและเสียงกิน

ขาวของเทมดังไปทั่วหอง  

ข้ึนช่ือผูกํากับและทีมงาน  

 ฉากที่สองถูกใชเปนฉากเปดเชนเดียวกัน แตเปนฉากภายในบานของท-ีเทม เพื่อบอก

เลาสถานการณผิดปกติบางอยางที่เกิดข้ึนกับครอบครัวน้ี โดยจะสังเกตไดจากเสียงแข็งๆ ของเทมที่

ถามนองวา “ทําไมยังไมนอนอีก” และสายตาที่ทีมองตามเทมเดินเขาไปน่ังเลนคอมในหองคอม

เหมือนมีบางอยางอยากจะพูด  

 ผูจัดทําเลือกใหมีฉากเปดสองฉากเพื่อบอกใหทราบวาภาพยนตรเรื่องน้ีเกิดข้ึนภายใต

สองสถานที่สําคัญไดแก ภูกระดึงกับบานของที-เทม 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 3 ภายใน / หองรับแขกบานท-ีเทม / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3 

 มีเสียงกระตุกสายรูดมาน ผามานเปดออก หลังหนาตางเปนกายที่ปลอยมือจากสาย

รูดมาน เสร็จแลวก็หันหลังยืนพิงกําแพงมองทีที่กําลังแปะภาพพระอาทิตยลงที่ผนังหองรับแขกเหนือ

โซฟา ทีแปะเสร็จก็หันกลับมามองกาย ทั้งกายและทีไมรูจะพูดอะไรกัน ทีจึงพูดข้ึนกอนวาใหกายกลับ

ไดเลย กายจึงตัดสินใจกลับโดยไมลืมเตือนใหทีบอกเทมเรื่องที่จะไปภูกระดึง 

 การเปดฉากดวยผามาน เปรียบเหมือนการนําพาคนดูเขาสูเรื่องราวทั้งหมดที่จะ

เกิดข้ึนหลังจากน้ีเฉกเชนเดียวกับการเปดมานละครเวที โดยผูเปดมานน้ันก็คือกาย ซึ่งจะเปนตัวแทน

ของผูเลาเรื่อง ผานความทรงจําที่ไมปะติดปะตอของตนเอง ภาพที่เห็นภาพแรกคือทีที่กําลังแปะรูป

วาดพระอาทิตยลงกับผนัง ดึงดูดใหคนดูสนใจแพทเทินของรูปที่ถูกแปะอยูทั่วบาน สวนบทสนทนนา

สั้นๆ ที่ใชพูดกันก็เพื่อใหคนดูสงสัยวาเรื่องอะไรกันที่จะตองบอกเทม และทําไมกายตองถามวาอยูได

แนนะราวกับวาทีเพิ่งไดเผชิญบางอยางที่กระทบจิตใจมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 4 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 4 

 ทีมองข้ึนไปบนทองฟาดวงตาดูเลื่อนลอย กอนจะไดยินเสียงคนเทนํ้าลางมือเลยหัน

ไปมอง เห็นเปนกายที่ลางมือเสร็จก็เอานํ้าจากขวดมากินตอแลวเดินมาน่ังที่ทอนไมขางๆ กัน กายวาง

ขวดนํ้าลงแลวขยับเสื้อใหอากาศเขา ทีมองหนากายแลวถามกายวาเหน่ือยไหม แตกายก็ตอบออกมา

ตรงๆ วาเหน่ือย จนทําใหทีรูสึกผิด สักพักทีก็เริ่มไอเบาๆ สองสามครั้ง กอนจะไอแรงข้ึนอยางตอเน่ือง 

จนกายตองหันมาถามวาเปนอะไร ทีถึงแกลงทําเปนไอไปหัวเราะไป จนโดนกายวา พอไมมีเรื่องจะคุย

ทีก็ชวนกายไปตอ แมวากายจะยังไมหายเหน่ือย แตก็ยอมหันหลังใหทีเพื่อใหทีข่ีหลัง ทีเอื้อมมือไป

กอดคอกาย แลวทั้งสองก็เริ่มเดินข้ึนเขากันตอ เดินไปไดไมเทาไหรทีก็ทําหนาคิดนิดหน่ึง เริ่มพูดวา

คิดถึงนํ้าและเทม วาไมรูตอนน้ีสองคนน้ันทําอะไรกันอยู 

 ฉากน้ีบอกเลาถึงอุปสรรคแรกที่ที-กายจะตองเผชิญ คือความเหน่ือย ความลําบาก

จากทางที่ข้ึนมา ซึ่งทีจะรูสึกผิดเพราะสิ่งที่เกิดข้ึนกับกายเปนความผิดของเขา รวมถึงบอกอาการปวย

ของทีอยางทีเลนทีจริงดวย ทั้งน้ีแมทีจะเลือกเดินทางตอแตก็ยังคิดถึงคนขางหลังอยูตลอดเวลาผาน

การพูดคิดถึงนํ้าและเทม 

  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 5 ภายนอก / สนามฟุตบอลกลางแจง / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 5 

 ที่สนามบอลเต็มไปดวยเด็กผูชายวัย 15 กําลังเลนบอลกันอยู สีหนาทุกคนย้ิมแยม  

 ฉากน้ีใชเปนฉากข้ันสั้นๆ สําหรับนําไปเช่ือมโยงกับฉากที่ 21 ที่จะเฉลยวาเด็กที่เลน

บอลอยูน้ันคือใคร และใชฟุตบอลเปนตัวบอกกรายๆ วาคนในฉากน้ีคือเทม 

 

ฉากที่ 6 ภายใน / หองรับแขกบานท-ีเทม / กลางคืน  
 

 
ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 

 

เทมเปดประตูบานเขามาพบวาบานเงียบสนิท หันไปมองที่โซฟาไมมีใครนอนอยู เทม

มองน่ิงๆ กอนจะเดินเอาถุงจากรานสะดวกซื้อกับโนตบุกไปวางที่โตะคอม หยิบขวดนํ้าจากในถุง

ออกมาเปดแลวยกด่ืม ตอนเอาขวดนํ้าลงสายตาของเทมก็มองกลับมายังหองรับแขกที่ไมมีใครน่ังอยู 

เทมถอนหายใจเล็กนอยแลวเลิกสนใจ หันกลับไปหยิบโนตบุกออกมาเปด หยิบกลองขาวที่เวฟแลว

ออกมาน่ังกิน ภาพกรอบรูปที่เคยต้ังอยูใกลๆ ทีถูกควํ่าลง 

ฉากน้ีเกิดข้ึนหลังจากที่ทีไดเดินทางไปภูกระดึงแลว และเทมกลับบานมาไมเจอใคร 

แมวาตัวละครเทมจะสงสัยวาทีหายไปไหน แตก็ไมไดใสใจมากนัก โดยช็อตที่จะใชบอกวาทีหายไปแลว

คือช็อตกรอบรูปที่วางควํ่าหนาอยู  

ถุงพลาสติก ขวดนํ้า และขาวกลองจากรานสะดวกซื้อจะเปนตัวบอกถึงอุปนิสัยการ

ใชชีวิตอยางรวดเร็ว ไมคอยไดใสใจในรายละเอียดมากนัก เสื้อบอลที่พาดไวกับเกาอี้ บอกถึงความชอบ

ในฟุตบอล สวนคอมพิวเตอรที่มีทั้ง PC และโนตบุกวางซอนกันในฉาก บอกถึงความบางานและการ

เสพติดเทคโนโลยีโลกโซเชียลของเทม 

ในฉากน้ีแมจะเกิดในสถานที่เดียวกับในฉากที่ 16 แตสีของภาพจะมีความทะมึน

มากกวาเพื่อแสดงความเงียบเหงาที่เกิดข้ึนในบาน เน่ืองจากฉากน้ี ทีไดหายจากบานไปแลว  

 

ฉากที่ 7 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ทีน่ังอยูตรงโตะญี่ปุน กําลังเก็บอุปกรณวาดภาพเปนระเบียบ รวมทั้งเก็บภาพจาก

กรอบรูปทั้งสองใบใสกระเปากางเกง ภาพหน่ึงเปนภาพคูของหญิงวัยกลางคนกับเด็กผูชายที่ถาย

ตรงหนาผา อีกภาพเปนภาพหญิงวัยกลางคนที่ถายคูกับเด็กชายอีกคนหน่ึงที่สนามหญาหนาบาน 

หลังจากเก็บเสร็จทีใชมือยันตัวเองข้ึนน่ังบนโซฟา มองดูซองยาที่วางอยูบนโตะรับแขกอีกตัวดวยสหีนา

ผิดหวัง ยังไมทันไดทําอะไร นํ้าในชุดนักเรียนก็เปดประตูเขามาเรียกหาที ทีหันไปมองนํ้าในชุดนักเรียน 

นํ้าชะงักไปนิดสงสัยวาทีกําลังจะออกไปหาหมอ ทีตอบวาไมไดไปหาหมอ จะไปเที่ยว กอนจะออกปาก

ชวนนํ้าไปดวย แตนํ้าก็ปฏิเสธเพราะวาปวยอยู ทีเลยบอกวาจะเที่ยวเผื่อ และสัญญาวาจะกลับมาสอน

วาดรูป คุยไปไดสักพักฝน พี่สาวของนํ้าก็มาตามนํ้าไปโรงเรียน นํ้าเลยเอาช็อกโกแลตที่ต้ังใจจะเอามา

ใหแตแรกวางไวกับโซฟา แลวว่ิงออกจากบานไปพรอมฝน โดยทีไมลืมขอบคุณทั้งสองคนเรื่อง

ช็อกโกแลต ทั้งที่ตัวเองก็กินช็อกโกแลตไมได 

 ฉากน้ีจะเปนฉากเดียวที่ปรากฏ ‘เพื่อน’ ขางบานของที คือนองนํ้า ที่จะเอา

ช็อกโกแลตมาใหเน่ืองจากความหวังดีและไมรูวาทีปวยเปนโรคอะไร บทสนทนาที่เกิดข้ึนระหวางทีกับ

นํ้าจะบอกคนดูเรื่องอาการเจ็บปวยที่เรื้อรังมานาน โดยมียาจํานวนมากเปนตัวสนับสนุน รวมถึงบอก

ใหรูวาเหตุการณน้ีเกิดข้ึนในเวลาตอนเชา กอนที่ทีจะไปภูกระดึง เพราะนํ้ากําลังจะไปโรงเรียน และที

ไดพูดออกมาวาจะไปเที่ยว รวมถึงหยิบภาพไปดวย ซึ่งภาพที่หยิบไปจะถูกเฉลยในฉากที่ 20 สวนฝนที่

เขามาในฉากน้ีเพียงไมกี่ช็อตน้ันแคตองการแสดงถึงธรรมชาติของหนุมสาวที่มักจะมีความรักในวัยน้ี 

เน่ืองจากทีเองก็ไมไดออกไปเจอใครที่ไหน เพื่อนผูหญิงวัยเดียวกันก็มีแตฝน จึงไมแปลกที่ทีจะแอบ

ชอบฝน  

 

ฉากที่ 8 ภายนอก / รานอาหารที่จุดพกั พรานพรานแป/ กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 8 
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 กายยืนอยูที่หนารานอาหารรานหน่ึงบนภู เพิ่งคุยโทรศัพทเสร็จ หนาจอโทรศัพทข้ึน

หนา Recent Call มีช่ือเทม อยูบนสุด เปนสายที่รับแลว ตอน 7 โมง รองมาคือสายของแมไมไดรับ 3 

สาย กายเก็บโทรศัพทเขากระเปา เดินไปหาทีในกระทอมรานคา ทีกําลังน่ังมองช็อกโกแลตที่ไดมาจาก

นํ้า ทีหมุนช็อกโกแลตสองสามครั้งแลววางมันลง ทิ้งหัวลงบนโตะตาม ถามวาช็อกโกแลตมีรถชาติเปน

ยังไง เพราะไมไดกินนานจนจําไมไดแลว กายเลยลองบอกใหกิน แตทีก็ไมยอมกิน เงียบไปสักพักทีก็

เริ่มออกปากอยากลองลงเดินเอง ไมข่ีหลังกาย เพราะกลัววากายจะเหน่ือย แตกายไมไดพูดอะไร 

 แสดงฉากของการคิดทบทวนในสิ่งที่เกิดข้ึน ณ ปจจุบันของที โดยช็อกโกแลตที่ที

มองตลอดเวลาจะเปนตัวบอกวาทีกําลังคิดถึงนํ้ากับฝน ผูมอบมันใหกับเขา ทีกําลังเสียดายวาควรจะ

กลับไปที่บานเพื่อเริ่มตนใหมกับสิ่งที่มีอยู หรือจมอยูกับอดีตเรื่องแมแลวเดินหนาตอ กําลังเสียดายที่

จะตองทิ้งความสุขเล็กๆ ไป แตแลวทีก็เลือกที่จะเปลี่ยนบทสนทนาไปพูดถึงเรื่องเพอฝนที่ไมอาจ

เกิดข้ึนจริง คือการอยากลองเดินเอง ซึ่งแปลไดวาทีตัดสินใจที่จะเดินหนาตอ หลังจากน้ันเขาก็ไมได

กลับมามองช็อกโกแลตอีกเลย 

 

ฉากที่ 9 ภายนอก / สะพานลอยรงัสิต / กลางคืน  
 

 
 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 9 

 เทมกําลังโทรศัพทหากาย ขอรองใหกายพาทีไปหาหมอเหมือนทุกๆ ครั้ง พรอมบอก

วาจะจายคายาใหทีหลังเน่ืองจากตนเองติดงานประชุมในวันนัดหมอพอดี 

 ฉากน้ีเปนฉากที่เสียงดังที่สุดในเรื่อง เพราะตองการใหเห็นถึงชีวิตประจําวันของเทม

ที่เต็มไปดวยความวุนวาย มีเสียงรถ เสียงคนและเสียงบรรยากาศที่คอนขางดัง แสดงถึงความไมสงบ

ของวิถีคนเมือง เทมเปนหน่ึงคนที่จะตองแบกรับภาระและหนาที่ที่นารําคาญเหมือนเสียงรบกวน

รอบๆ ตัวเหลาน้ีไวอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งเรื่องงาน เงิน มิตรภาพ และครอบครัว 
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ฉากที่ 10 ภายใน / หนาหองหมอ / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 10 

 หมอยืนอธิบายบางอยางกับกาย อยูในหองแผนกเอ็กซเรย  กายยืนกมหนา

ตลอดเวลาเหมือนไมไดฟงที่หมอกําลังพูด  

 ในฉากน้ีจะใชการแสดงออกที่ดูกดดันมาเปนตัวบอกเลาถึงสถานการณไมสูดีของกาย

ขณะที่ตองรับฟงสิ่งที่หมอกําลังพูด โดยจะไมมีการใชเสียงของไดอาล็อก แตใชเสียงของบรรยากาศ

รอบๆ มาใสแทน ทําใหคนดูรูสึกถึงภาวะของการแอบมองในระยะไกลซึ่งจะไมไดยินในสิ่งที่ตัวละคร

พูด เพื่อปดบังโรคที่แทจริงของที ไมใหถูกเฉลยมากเกินไป 
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ฉากที่ 11 ภายนอก / หนาหองรับยา / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 11 

 ทีน่ังอยูที่เกาอี้พลาสติกหนาหองรับยา มองดูรูปวาดวิวพระอาทิตยในมือ สักพักกาย

ก็เดินเขามาน่ังที่เกาอี้ขางๆ กัน ทีหันไปมองกายอยางรอคอยวากายจะพูดอะไร กายเองก็หันมองที 

กอนจะตอบวาเหมือนเดิม ทีมองคางไปพักหน่ึงแลวจึงพยักหนาเขาใจ หันกลับมามองรูปวาดบนตัก

ของตัวเอง ทําทาคิด กอนจะคอยๆ คลี่ย้ิมออกมา หันไปย้ิมลอกาย วากายแพพนันเขาแลว แตกายไม

ขําดวย ทําใหไมมีใครพูดอะไรกันอีก 

 เปดฉากดวยช็อตระยะไกล (Long-shot) เห็นทีน่ังอยูเพียงลําพังในโรงพยาบาล 

แสดงความรูสึกโดดเด่ียวของที โดยภาพที่ทีถืออยูเปรียบเสมือนเพื่อนที่คอยพูดคุยในเวลาที่ทุกขใจ 

เขาจึงน่ังมองมันตลอดเวลา กระทั่งกายเดินมาและบอกวา “เหมือนเดิม” ซึ่งก็คือเรื่องแยๆ ที่ฟงมา

จากหมอในฉากกอนหนาน้ี แนนอนวา “เหมือนเดิม” มีผลกับ “การพนัน” ในประโยคตอมา โดยทั้ง

สองอยางจะไมบอกวาคืออะไรเพื่อปดบังโรคที่แทจริงของที กับสิ่งที่กายจะตองทํา เพื่อไมใหถูกเฉลย

เรื่องเชนเดียวกัน นอกจากน้ีในตอนทายของซีน ยังมีการแสดงออกทางอารมณของทีที่จะเปนตัวบอก

วาเรื่องที่เกิดข้ึนน้ัน มีทั้งขอดีและขอเสียสําหรับเขา 
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ฉากที่ 12 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่ 12 

 กายแบกทีไวบนหลัง เริ่มเดินไดชาลงเพราะความเหน่ือย ทีเองก็หายใจหนักข้ึน สอง

ขางทางที่เดินไปยังคงเปนปารกๆ ทีเริ่มชวนกายคุยเรื่องความฝนกับงานที่กายทําอยู เพราะกายดูไม

คอยมีความสุขเทาไหร แตก็โดนกายยอนถามกลับมาเรื่องเทมวามาภูกระดึงไมคิดจะบอกเทมบางเหรอ 

ทีจึงไดแตเงียบไป  

 ฉากน้ีเปนการเลาผานบทสนทนาทั้งหมด โดยกายกับทีจะเดินไปตามทางข้ึนเขา

เรื่อยๆ และไดคุยกันเรื่องความฝนของแตละคน เริ่มแรกจะพูดถึงอาชีพชางภาพที่กายทําอยู ซึ่งเปน

ความฝนของกายจริงๆ แตกายกลับดูไมมีความสุขในการทํามันเพราะปญหาบางอยางที่กายไมอยาก

พูดถึง คนดูอาจเดาไดวาเปนเรื่องของครอบครัว เพราะจะมีการพูดถึงในฉากตอๆ ไป สวนทีจะพูดถึง

ความฝนเกาๆ ที่ไมสามารถทําใหเปนจริงได โดยทีเลือกจะบอกวาอยากเปนนักฟุตบอล เหตุการณน้ี

อาจทําใหคนคิดวาภาพเด็กนักเรียนเตะบอลในฉากที่ 5 เปนภาพในฝนของที แตจะไปเฉลยในฉากที่ 

21 วาจริงๆ แลวหน่ึงในเด็กนักเรียนน้ันก็คือเทม พี่ชายที่ทีนับถือเปนแบบอยาง นอกจากน้ียังมี

ประโยคหน่ึงที่พูดวา “...แมบอกวาผมเหมาะจะเปนจิตรกรมากกวา” เปนคําหลอกลวงที่แมพูดกับที

เพื่อใหทีไมรูสึกเสียใจในความพิการของตนเอง ใจหน่ึงทีไดแสดงออกมาวาเขาเช่ือแมผานการวาดรูป

ในทุกๆ วัน แตอีกใจเขากคิ็ดถึงการเตะบอลตลอดเวลา จึงไมมีใครบอกไดวาความฝนจริงๆ ของทีคือ

อะไร และเมื่อกายเริ่มถามหาเทม ทีก็ไมอยากพูดถึงเชนกัน 
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ฉากที่ 13 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-13 ฉากที่ 13 

 เทมว่ิงไปตามทางชันๆ อยางทุลักทุเล หยุดหอบหายใจเล็กนอย กอนจะว่ิงตอ 

 เปนฉากข้ันเพื่อบอกใหรูวาเทมกําลังมุงหนาตามทีกับกายข้ึนมา ฉากน้ีมีข้ึนเพื่อ

เรียกรองความสนใจจากผูชม 

 

ฉากที่ 14 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน 
 

 
ภาพที่ 5-14 ฉากที่ 14 
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 กายเดินมาที่ทอนไมทอนหน่ึง ปลอยใหทีไดน่ังพัก สวนตัวเองก็หอบหายใจดวยความ

เหน่ือย ขณะน่ังลงโทรศัพทของกายก็สั่น กายหยิบโทรศัพทข้ึนมาดู รอจนสายของแมตัดไป (เวลา 

15.00 น.) จึงเก็บโทรศัพทเขากระเปากางเกง แลวเดินแยกออกไป ปลอยใหทีน่ังอยูคนเดียว ทีหอบ

หายใจสักพักเริ่มไอ ใชมือควานหาอะไรบางอยางในกระเปากางเกง แตหาไมเจอ ทีเริ่มไอหนักข้ึน กอน

จะถอนหายใจเมื่อกลับมาหายใจไดปกติอีกครั้ง ทีมีสีหนาหวาดกลัว 

 ฉากน้ีมีข้ึนเพื่อยํ้ากับคนดูเรื่องโรคของทีและปญหาทางบานของกาย โดยทีมีอาการ

กําเริบที่รุนแรงข้ึนแตกลับไมไดเอายามา สวนแมกโ็ทรหากายอีกครั้ง ในครั้งน้ี กายหยิบโทรศัพทข้ึนมา

ดูและรอใหสายตัดไปเองตอหนาตอตา  

 

ฉากที่ 15 ภายใน / หองรับแขกบานท-ีเทม / ตอนเชา  
 

 
 

ภาพที่ 5-15 ฉากที่ 15 

 เทมนอนหลับอยูที่หนาคอม งัวเงียต่ืนข้ึนมาเพราะไดยินเสียงโทรศัพท หนาจอข้ึนช่ือ

วา “สกาย” โทรมาตอน 7 โมง เทมรับโทรศัพททั้งที่ตายังลืมไมเต็มที่ ผมเผายุงเหยิง กอนจะต้ังสติได

เมื่อกายบอกอะไรบางอยาง 

 เปนฉากที่กายโทรติดตอกลับมาบอกเทมวามีบางอยางไดเกิดข้ึนแลว  
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ฉากที่ 16 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / กลางคืน (ตอจากฉากที่ 2) 
 

 
 

ภาพที่ 5-16 ฉากที่ 16 

 กรอบรูปกรอบหน่ึงวางอยูบนตู ภาพในกรอบเปนภาพครอบครัว มีคน 3 คนอยูใน

ภาพ เปนเด็กชาย 1 คน และหญิงวัยกลางคน 1 คน มีเสียงนาฬิกาดังเปนจังหวะ ทีนอนน่ิงอยูบน

โซฟา สักพักก็ไดยินเสียงกุกกักมาจากนอกประตู แลวเทมก็เปดประตูเขามา ชะงักเล็กนอยเมื่อ

มองเห็นที เทมถามทีวาทําไมยังไมนอน และไดไลใหทีไปเขานอน แตทียังไมขยับตัว เทมจึงเดินไปที่

โตะคอม หยิบโนตบุกข้ึนมาเปดทํางานตอ พรอมกับหยิบกลองขาวมาเปดกิน เสียงโนตบุกและเสียงกิน

ขาวของเทมดังไปทั่วหอง ทีคอยๆ ยันตัวข้ึนน่ังบนโซฟา มองเทมเดินไปทั่วบาน รอจนกระทั่งเทมกลับ

มาน่ังที่โตะคอม จึงตัดสินใจพูดข้ึนวาอยากไปภูกระดึง แตเทมไมตอบอะไร ยังน่ังพิมพงานตอไป เงียบ

กันไปนาน สุดทายทีก็พูดข้ึนอีกโดยเอาเรื่องแมมาอางจนเทมหันมาถามนํ้าเสียงหงุดหงิดใสวาไปหา

หมอมาเปนยังไง แตทีก็ไมตอบ จนตองถามซ้ําเสียงดัง กดดันใหทีตอบในที่สุด โดยทีบอกไปแควาไม

ตองไปหาหมอแลว ไมไดบอกความจริง หลังจากน้ันเทมก็กลับไปน่ังเลนคอมตอ ไมพูดอะไร ทีคอยๆ 

ลากวีลแชรมาขางตัว พยุงตัวเองข้ึนน่ัง แลวเข็นเขาหองนอนไป เทมพิมพสเตตัสเฟสบุกตัวเองวา 

“นองกูไมตองไปหาหมอแลวเวย –  feeling happy” แลวกด Post 

 ฉากน้ีเปนฉากที่จะนําคนดูเขาสูจุดพีคของเรื่อง โดยจะนําฉากที่ 2 มาฉายซ้ํา แตจะ

เปนซีนที่ยาวข้ึนกวาเดิม เพื่อเลาถึงความอึดอัดที่เกิดข้ึนภายในครอบครัวจากสาเหตุที่ตางคนตางก็มี

ภาระหนาที่ และความตองการที่แตกตางกัน แตกยั็งไมคิดที่จะพูดจากันอยางตรงไปตรงมา ทางเทม
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น้ันก็มึนตึงกับความตองการของนองชาย สวนนองชายเมื่อถูกเมินก็ไมคิดที่จะบอกความจริงและเลือก

ที่จะโกหกดวยคําพูดที่คิดวาพี่ชายอยากฟง ทั้งน้ีดวยความไมใสใจในรายละเอียดของเทมอยูแลว ทําให

เขาเช่ือในสิ่งที่นองชายพูดอยางงายดาย แมวามันจะเช่ือไดยาก เมื่อการสนทนาจบลง ตางคนตางก็

แยกยายกันไปอยูในที่ของตน ไมมีการอธิบาย หรือปรับความเขาใจอะไรกันอีก 

 การต้ังกลองในฉากน้ีมีช็อตหน่ึงที่แสดงใหเห็นเฉพาะเทาของเทมเดินไปเดินมาใน

บานไดอยางอิสระ อันจะนําไปสูการกระแทกอารมณในช็อตสุดทายของฉากซึ่งเปนภาพทีที่น่ังอยูบน

รถเข็น ไมสามารถใชขาทั้งสองขางไดเหมือนพี่ชาย มีการใชประตูกระจกเปนตัวแทนของการปดกั้น

การรับฟงของตัวละคร นอกจากน้ีการจัดแสงของหองทั้งสองยังแตกตางกัน ในหองของทีจะเปนสีที่ดู

อึมครึมกวาหองของเทม สวนหองของเทมจะมีสีสมที่คอนขางดูรุนแรงกวา เพื่อใชสนับสนุนความรูสึก

ของตัวละครแตละตัว  

 สําหรับสเตตัสเฟสบุคที่เทมโพสตน้ันก็เพื่อสะทอนใหเห็นพฤติกรรมของผูคนในยุค

ปจจุบัน ที่มักปาวประกาศความรูสึกผานทางโลกโซเชียลมากกวาจะหันมาพูดคุยกับบุคคลที่มีตัวตน

จริง 

 

ฉากที่ 17 ภายใน / หองรับแขกบานที – เทม / ตอนเชา (ตอจากฉากที่ 15) 
 

 
 

ภาพที่ 5-17 ฉากที่ 17 
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 เทมเอาโทรศัพทแนบหู สักพักก็มีสีหนาอึ้งไปทําอะไรไมถูก เปนนานกวามือที่ถือ

โทรศัพทอยูจะคอยๆ ตกลงขางตัว เทมหันมองไปรอบๆ บาน ดวงตาเต็มไปดวยความลังเล สับสน 

บานเงียบเชียบไมมีใครอยู เทมลุกเดินออกไปจากหองคอม สูหองรับแขก เห็นภาพพระอาทิตยแปะไว

ในระดับตํ่าเต็มไปหมด เทมเดินไปน่ังลงตรงโซฟา หยิบกรอบรูปข้ึนมาดู เห็นวารูปที่เคยอยูในกรอบ

หายไป 

 เปนฉากแรกที่เทมไดกาวเขามาสูโลกของที (หองรับแขก) อยางแทจริง และไดเห็น

ภาพวาดพระอาทิตยที่ทีวาดเอาไวมากมาย การหยิบกรอบรูปเปลาข้ึนมาดูทําใหคนดูรูวาเวลาน้ีทีได

หายไปจากบานแลว และเดาไดวาที่กายโทรศัพทเขามาน้ันเพื่อบอกเรื่องอาการปวยของทีรวมถึงการ

เดินทางไปยังภูกระดึงของทั้งคู ในฉากน้ีมีการจัดแสงใหรูสึกไดถึงความเงียบเหงาและความมืดทะมึนที่

ปกคลุมไปทั่วบาน เพื่ออธิบายความรูสึกของเทม 

 

ฉากที่ 18 ภายนอก / ระหวางทางข้ึนเขา / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-18 ฉากที่ 18 

 เทมว่ิงข้ึนเขามาเรื่อยๆ เหงื่อเริ่มทวมตัวและหายใจแรงมาก จนมาเจอบันไดสูงชัน 

เทมถอนหายใจออกมาดวยความเหน่ือย ตัดสินใจว่ิงข้ึนบันไดไป 

 เปนอีกฉากที่แสดงถึงความพยายามของเทม บันไดใชแทนอุปสรรคสูงชันที่จะตองฝา

ไป ในทอนทายของซีน มีการเคลื่อนกลองข้ึนไปจับยังพระอาทิตย เพื่อบอกวาอีกไมนานเขาก็จะถึง

จุดหมายแลว 
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ฉากที่ 19 ภายนอก / หลังแป  / ตอนเย็น 
 

 
 

ภาพที่ 5-19 ฉากที่ 19 

 กายแบกทีไวบนหลังเดินข้ึนมาถึงหลังแป ทีหายใจเบากวาปกติ กายมองไปรอบๆ สี

หนาเต็มไปดวยความสดช่ืนและแอบดีใจ เรียกทีใหมองดูรอบๆ แตทีไมต่ืน กายเห็นทาไมดีเลยรีบเดิน

ผานปาย “ครั้งหน่ึงในชีวิตเราคือผูพิชิตภูกระดึง” ไป  

 เน่ืองจากปาย “ครั้งหน่ึงในชีวิตเราคือผูพิชิตภูกระดึง” คอนขางจะมีความสําคัญ

ทางดานจิตใจกับผูมาเยือน โดยทุกคนที่ข้ึนมาเห็นปายน้ีจะตองรูสึกดีใจและภูมิใจกับความสําเร็จของ

ตนเอง อยางไรก็ตาม หลังแปเปนสถานที่ที่พระอาทิตยตกไมถึง และทางผูจัดทําเห็นวาเรื่องราวควรไป

จบที่หนาผามากกวา จึงไดใหฉากน้ีเปนเพียงตัวยืนยันสถานที่เทาน้ัน 
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ฉากที่ 20 ภายนอก / ผาหมากดูก / ตอนเย็น (ตอเน่ือง)  
 

 
 

ภาพที่ 5-20 ฉากที่ 20 

 กายพาทีเดินมาถึงที่ผา แสงเริ่มลงเปนสีสมจัด กายย้ิมออกมาเล็กนอยกอนจะเดินไป

ยอตัวและวางทีลงที่ตนไมริมผา ทีที่นอนหลับอยูลืมตาข้ึนมามองภาพตรงหนาเหน่ือยๆ แตดวงตาดูมี

ความสุข ภาพตรงหนาคือภาพวิวทิวทัศนกวางๆ มองออกไปสุดลูกหูลูกตา ทีหยิบเอาภาพหญิงวัย

กลางคนกับเด็กผูชายที่ถายคูกันตรงหนาผาที่เดียวกับที่ทีน่ังอยูออกมาดูแลวย้ิมคนเดียว กายหันมองที

อยางมีคําถามในใจ กอนจะเดินแยกออกไปหยิบโทรศัพทข้ึนมากดโทรหาเทมเพื่อบอกใหเทมรีบมา แต

โทรไมติด เมื่อกายกดตัดสายโทรศัพท หนาจอโทรศัพทข้ึนสายไมไดรับจากแม 8 สาย กายยืนน่ิงมอง

โทรศัพทสักพักก็หันไปมองทีที่เริ่มไอแรงๆ ดวยสีหนาเจ็บปวดทรมาน 

 ฉากน้ีเปนฉากทีจ่ะพาคนดูมาถึงจุดพีคของเรือ่ง ดวยภาพถายที่ทีถือน้ันเหมือนกันกับ

ที่ทีเห็นตรงหนา เปนการยํ้ากับคนดูถึงความตองการที่แทจรงิ แตแลวในขณะที่ททีําความฝนไดสําเรจ็ 

อาการปวยกลับกําเริบหนักข้ึน และกายก็ไมสามารถติดตอกบัเทมได ทั้งหมดก็เพือ่กระตุนคนดูใหรูสึก

ลุนตามวาเทมจะมาทันหรือไม 
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ฉากที่ 21 ภายนอก / สนามบอล / กลางวัน (ตอจากซีน 6) 
 

 
 

ภาพที่ 5-21 ฉากที่ 21 

 เทมวัย 15 ในชุดนักเรียนเตะบอลไปมากับกลุมเพื่อนๆ อยางมีความสุข 

 เปนฉากมุมเดียวกันกับฉากที่ 5 ทวาในฉากน้ีจะมีรั้วตาขายมาเปนสิ่งบังสายตาเพื่อ

ทําใหดูรูสึกเหมือนเปนมุมแอบมอง ใชเช่ือมกับฉากถัดไป เพื่อเฉลยเรื่องวาคนที่ว่ิงเตะฟุตบอลอยูน้ัน

คือเทมวัยเด็กผูใชชีวิตอยางมีความสุข 

 

ฉากที่ 22 ภายใน / หองช้ันบน / กลางวัน 
 

 
ภาพที่ 5-22 ฉากที่ 22 
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 ทีวัย 7 ขวบ น่ังอยูบนวีลแชร ชะเงอมองเทมที่เลนบอลอยูที่สนามของโรงเรียน ดวย

สีหนาเศราๆ ผานหนาตาง  

 เปนฉาก Flashback เพื่อใหเห็นถึงปมภายในจิตใจของทีที่เก็บกักมาต้ังแตเด็ก แสดง

ความนอยเน้ือตํ่าใจที่ตองปวยเปนอัมพาต ความอิจฉาในตัวพี่ชายที่ไดออกไปเลนกับเพื่อน ไดใชสอง

ขาของเขาอยางคุมคา มีโลกที่แตกตางจากตนเองอยางสิ้นเชิง รวมไปถึงความอยากเปนสวนหน่ึงใน

ชีวิตของพี่ชายมาตลอด ฉากน้ีมีการ Dolly-out กลองออกจากตัวละครทีละนอย เปรียบเปนการ

คอยๆ ถอยออกมาจากอดีตอยางชาๆ เน่ืองจากอดีตน้ันไดถูกแกไขแลว  

 

ฉากที่ 23 ภายใน / ผาหมากดูก / กลางวัน  
 

 
 

ภาพที่ 5-23 ฉากที่ 23 

 ทียืนมองออกไปที่จุดชมวิว มีคนสองคนยืนคอยอยูคือเทมกับแม ทีเดินเขาไปหาพวก

เขาชาๆ ไปยืนอยูขางๆ แม แลวจับมือแมไว ทีย้ิมดีใจ ดวงตาดูมีความสุขมองไปที่พระอาทิตยสีสม มี

ลมแรงพัดมาวูบหน่ึง 

 เปนฉากในความคิดของทีที่วาเขาสามารถมายืนในจุดที่อยากยืนไดแลวดวยขาของตัว

เขาเอง โดยฉากน้ีถายทอดออกมาเปนภาพเดียวกันกับในรูปถายซึ่งทีน่ังมองตลอดเวลาที่อยูบาน 

แสดงถึงความอยากที่จะเปนสวนหน่ึงของครอบครัว 
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ฉากที่ 24 ภายนอก / ผาหมากดูก / ตอนเย็น  
 

 
 

ภาพที่ 5-24 ฉากที่ 24 

 เทมมาถึงผาตอนพระอาทิตยเปนแสงสีสมจัด ขาของเทมคอยๆ ว่ิงชาลงจนกระทั่ง

หยุดว่ิง แตยังคงหอบหายใจแรง ผมและเสื้อเปยกไปดวยเหงื่อ เทมมองภาพตรงหนาดวยความรูสึก

สับสน ภาพตรงหนาคือภาพที่กายกับทีน่ังอยูตรงหนาผา แตทีน่ิงไปแลว ไมนานกายก็หันมามองเทม

กอนจะเดินมาหา ทั้งสองคนยืนน่ิงกันไปไดสักพัก โทรศัพทของกายก็สั่น กายหยิบเอาโทรศัพทตัวเอง

ออกมาดู เปนสายของแมโทรเขามา กายมองอยูสักพักแลวยกมือข้ึนตบบาเทม เดินแยกออกไป เทม

มองไปที่ทีที่ยังน่ังน่ิงอยูที่เดิมกอนจะคอยๆ เดินเขาไปน่ังลงขางๆ กัน หยิบรูปมาจากมือที 

 ฉากน้ีเปดดวยช็อตระยะใกลปานกลาง (Medium Close-up) ขาของเทมที่ว่ิงมา

ไกลๆ จนกระทั่งหยุดน่ิงในตําแหนงเดียวกับขาของทีในช็อตเปดฉากที่ 23 เปนการแทนความหมาย

ของขาทั้งสองคน ที่คนหน่ึงมี แตอีกคนหน่ึงไมมี โดยจริงๆ แลวจะตองเปนขาของเทมทั้งสองขางที่พา

ทีข้ึนมายังที่แหงน้ี แตกลับเปนกายแทน ขาของเทมที่มีอยูจึงไมจําเปนอีก เพราะมันสายเกินไปแลว 

โดยในช็อตน้ีมีโทรศัพทจากแมโทรเขาหากายอีกครั้ง และครั้งน้ีกายเดินแยกออกไปเพื่อรับโทรศัพท 
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ฉากที่ 25 เฟรมดํา 

 
 

ภาพที่ 5-25 ฉากที่ 25 

 เสียงสัญญาณโทรศัพทดังข้ึน แลวดับลง แทนที่ดวยเสียงของแมผูมารับ กอนจะตาม

ดวยเสียงของกายที่พูดกับแมวาเขาจะกลับบานวันน้ี 

 เปนฉากที่จะแสดงความสํานึกไดของกาย ผูที่เอาแตหนีปญหา ไมยอมกลับบาน และ

ไมรับสายโทรศัพทของแมมาตลอดทั้งเรื่อง โดยในครั้งน้ีเขาเปนคนเริ่มโทรกลับหาแมกอน และบอกวา

จะกลับบานเอง ที่เลือกจะใหเปนเฟรมดําเพราะจะสื่อถึงความรูสึกกระดากอายของกาย ซึ่งทําใหไม

อาจแสดงสีหนาหรืออารมณของตนเองตอหนาผูชมได ดังที่กลาวไปขางตนวาภาพยนตรเรื่องน้ีถูกเลา

โดยกาย และทั้งหมดเปนไปตามความทรงจําและความรูสึกของกาย 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาและคนควาขอมูลเพื่อการสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ

เด็กชายซึ่งเปนอัมพาตทอนลางที่ฝนอยากข้ึนภูกระดึงเรื่อง “When the Wind Comes” น้ี มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่ตองเผชิญกับความอึดอัดอันเกิดจาก

ปญหาภายในครอบครัว โดยผูจัดทําไดทําการเก็บขอมูลจากทฤษฎี บทความและแหลงอางอิงขอมูล

ตางๆ มาพัฒนาเปนบทภาพยนตร รวมถึงปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตร 3 ข้ันตอนคือ 

ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ข้ันตอนการถายทํา (Production) และข้ันตอนหลังการ

ถายทํา (Post-Production) ทั้งหมดน้ีสงผลใหผูจัดทําไดเรียนรูวิธีการสรางภาพยนตรโดยละเอยีดมาก

ข้ึน และสามารถสรางสรรคภาพยนตรออกมาไดอยางนาพอใจตามจุดประสงคที่ผูจัดทําไดวางไว 
 

สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญที่คนพบจากการ

ดําเนินการตามแตละข้ันตอนไดดังน้ี 

1. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

เปนข้ันตอนที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานยาวนานที่สุดในทั้งหมด 3 ข้ันตอน 

เน่ืองจากในข้ันตอนการถายทํา อันจะเกิดข้ึนหลังจากข้ันตอนน้ีน้ันจําเปนตองใชงบประมาณและมีการ

ประสานงานกับบุคคลจํานวนมาก ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาภายในกองถาย และทําใหงบประมาณที่มี

อยูอยางจํากัดบานปลายได จึงตองมีการวางแผนในทุกๆ ดานเพื่อใหการถายทําเปนไปอยางราบรื่น

และตรงตามความตองการของผูจัดทํามากที่สุด ทั้งเรื่องการหาสถานที่ การคัดเลือกนักแสดง การ

เตรียมอุปกรณการถายทํา อุปกรณประกอบฉาก เสื้อผานักแสดง การจัดตารางเวลาการถายทําให

สอดคลองกับทีมงาน นักแสดง และสถานที ่รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนบทอยูตลอดเวลาเพื่อใหรองรับ

กับทรัพยากรที่มีอยู แนนอนวาการจะจัดการกับทั้งหมดที่กลาวมาน้ีได ผูจัดทําจําเปนตองมีทักษะใน

การแกปญหามากพอสมควร อีกทั้งตองไมยอทอตออุปสรรคที่พบเจอดวย  

สําหรับในข้ันตอนน้ีนอกจากจะชวยทําใหการถายทําเปนไปอยางราบรื่นแลว การได

ทรัพยากรตรงตามที่ตัวบทตองการ ทั้งนักแสดง สถานที่ถายทํา อุปกรณประกอบฉาก และเสื้อผาก็จะ

ย่ิงทําใหหนังสามารถเลาในสิ่งที่ผูจัดทําตองการจะเลาออกมาไดอยางสมบูรณแบบย่ิงข้ึน ทั้งน้ีตอง

ข้ึนอยูกับข้ันตอนการถายทําดวย 
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2. ขั้นตอนการถายทํา (Production) 

เน่ืองจากมีการเตรียมการไวแลวกอนหนาน้ีคอนขางมาก ทําใหข้ันตอนน้ีผานไปใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว แตทั้งน้ีทั้งน้ันก็ยังตองเผชิญกับปญหาที่ไมคาดคิดในกองถายอยูบาง เชน การที่

ผูจัดทําไมสามารถตอบไดวาการแสดงของนักแสดงตองการการแกไขที่จุดไหน นักแสดงดึงอารมณมา

ใชผิด นักแสดงเลนบทเดิมซ้ําๆ จนเกิดอาการเบื่อ เวลาเริ่มงานไมเปนไปตามแผน หรือสถานที่เกิด

ความเสียหายจนไมสามารถถายทําได เปนตน สวนภาพรวมของฟุตเทจที่ไดมาในข้ันตอนน้ีคอนขาง

เปนไปตามเปาประสงค คือสามารถถายออกมาไดใกลเคียงกับที่จินตนาการ สามารถสื่อสารในเรื่อง

ของแสง สี และอารมณตัวละครออกมาไดเปนที่นาพอใจในหลายๆ ฉาก 

3. ขั้นตอนหลังการถายทํา (Post-Production) 

ในข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนของการประกอบภาพและเสียง เพื่อใหไดภาพยนตรมีความ

สมบูรณและสามาถสื่อสารกับผูชมไดในระดับหน่ึง โดยผูจัดทําจะเลือกช็อตจากอารมณของตัวละคร

มาตัดตอ มีการปรับแกสีในบางฉากเพื่อเพิ่มอารมณใหกับภาพ พรอมทั้งเลือกใชเสียงประกอบที่สื่อ

อารมณไปในทิศทางเดียวกับภาพเพื่อใหคนดูเขาถึงอารมณของหนังมากย่ิงข้ึน ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมา

จําตองอาศัยระยะเวลาและความชํานาญของผูตัดตอ แตเน่ืองจากผูจัดทําเปนผูดําเนินงานในข้ันตอนน้ี

เองทั้งหมด ผลงานที่ออกมาจึงเปนไปตามที่ผูจัดทําตองการ  

 

ขอจํากัดและปญหา 

ปญหาที่พบในการดําเนินงาน มีดังน้ี 

1. การหานักแสดงหลักมารับบทเปน กาย น้ันยากมาก เน่ืองจากกายเปนตัวละครที่มี

บุคลิกน่ิงๆ แทบไมแสดงออกทางการกระทําหรือคําพูด แตจะใชแววตาในการสื่อสารเสียสวนใหญ 

นักแสดงที่จะมารับบทน้ีจึงตองสามารถแสดงออกทางสีหนาไดดีประมาณหน่ึง ทั้งยังตองมีรางกายที่ดู

สมบูรณ แข็งแรง พอที่จะทําใหคนดูเช่ือวาเขาสามารถแบกทีข้ึนภูกระดึงไดจริง โดยตอนแรกทาง

ผูจัดทําสามารถหานักแสดงที่จะมารับบทกายไดแลวคนหน่ึง ช่ือปอก แตเพราะปอกเรียนอยูป 4 ซึ่ง

ตองแบงเวลาไปทําโปรเจ็กตของตนเอง จึงไมมีเวลามากพอมาแสดงใหได ทั้งยังมีรางกายผอมบาง จึง

ถูกทวงติงจากคณะกรรมการจนตองทําการเปลี่ยนนักแสดง ซึ่งกวาผูจัดทําจะตัดสินใจไดก็กินเวลาไป

แลวหลายเดือน และกวาจะหานักแสดงคนปจจุบันมาเลนไดก็ใชเวลานานอีกเชนกัน ทําใหเมื่อได

นักแสดงมาแลวตองเรงถายทําทันทีโดยไมไดมีการเวิรคช็อปมากนัก การแสดงในบางฉากจึงออกมาไม

ดีพออยางที่ตองการ  

2. สถานที่ถายทําเกิดความเสียหายจนไมสามารถทําการถายทําได สถานที่น้ันคือบาน

จัดสรรหมูบานครีเอทีฟ ซึ่งถูกใชเปนบานของที-เทม แตเมื่อทางผูจัดทําไดไปทําการเซ็ทฉาก และแปะ
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รูปวิวพระอาทิตย ผนังบานก็เกิดพังลงมาทั้งแถบ ทําใหตองมาจัดการทาสีบานใหมดวยตนเอง เพราะ

ไมอยากใหเปนภาระของเจาของบาน  

3. เวลาถายทําที่มจีํากัด เน่ืองมาจากภาพยนตรเรื่องน้ีมีการถายทําที่ตองรอแสงอาทิตย

ตกในหลายๆ ฉาก และเวลาที่จะไดแสงพอเหมาะกับที่ผูจัดทําตองการก็คือชวง 17.00-17.30 น. 

เพียงครึ่งช่ัวโมง ทําใหการถายทําเปนไปอยางเรงรีบ บางครั้งถายไปแลวแตการแสดงยังไมดีพอ ก็ตอง

กลับมาถายแกใหม ตอมาผูจัดทําจึงไดแกปญหาโดยการใหนักแสดงแสดงในบทเดิมซ้ําหลายๆ ครั้ง

กอนการถายจริง  

4. การทํางานกับเด็ก ในเรื่องน้ีมีเด็กแสดงถึง 2 คน เด็กผูหญิงวัย 8 ขวบ คอนขางจะรู

เรื่องมากแลว จึงสามารถสั่งใหเลนในบทยาวๆ ได แตก็ตองมีของขวัญมาใชลอใจในบางครั้งที่งอแง 

โดยเฉพาะพวกตุกตา หรือของกินอื่นๆ สวนเด็กผูชายวัย 5 ขวบน้ันควบคุมยากกวามาก เพราะวัยน้ี

คอนขางจะอยากรูอยากเหน็ และอยูน่ิงไมคอยเปน แตกลับตองมาเลนในบทผูปวยอัมพาต หามขยับ 

วิธีน้ีจะแกปญหาดวยการหลอกต้ังกติกาหรือสรางเกมข้ึนมาเลนแขงขันกัน  

5. สถานที่ถายทําไกล ในการจะเดินทางไปถายทําที่ภูกระดึงจําเปนตองใชงบประมาณ

และเวลาคอนขางมาก แตดวยตารางเวลาของทีมงานและนักแสดงที่คอนขางมีจํากัด ทําใหภาพยนตร

สั้นเรื่องน้ีมีโอกาสไปออกกองที่ภูกระดึงไดเพียงครั้งเดียว ทั้งยังตองเรงถายทํา สงผลใหบางฉากที่ถาย

มาน้ันไมดีพอ หรือเขาข้ันแย จึงตองจําใจตัดฉากทิ้งไปทั้งฉาก 

6. ไมมีการตรวจสอบอุปกรณการถายทํา เหตุการณน้ีเกิดข้ึนในวันแรกที่ถายทําที่ภูกระดึง 

เน่ืองจากไมมีการตรวจสอบแบตกลอง เมื่อไปถึงสถานที่ถาย ถึงเพิ่งรูวาแบตกลองหมด ทําใหวันน้ัน

ไมไดถายทํา เพราะกวาจะกลับไปเอาแบต กวาจะกลับมาสถานที่ถายทําก็หมดเวลาพอดี จึงไดแตซอม

แสดงไปกอน  

 

ขอเสนอแนะ 

1. กอนออกกองทุกครั้งควรตรวจสอบอุปกรณการถายทําวาพรอมใชงานหรือไม เพื่อ

ไมใหเสียเวลาในการถายทํา 

2. ควรเลือกสถานที่ที่สะดวกตอการเดินทาง สําหรับตัวผูจัดทํา นักแสดง และทีมงาน 

เพื่อประหยัดงบประมาณและเวลาในการถายทํา 
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