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สังคม ประกอบกับทฤษฎีทางด�านภาพยนตร�เพ่ือนํามาใช�ในการสร�างบทภาพยนตร� ซ่ึงมีเนื้อหาว*าด�วย
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จุลนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล*วงด�วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย�อมราพร แผ*นดินทอง
ซ่ึงเปCนอาจารย�ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ�ท่ีให�ความช*วยเหลือและให�คําแนะนํา รวมท้ังอาจารย�วิชชพัชร� โกจิ๋ว
อาจารย�ชญานิน เตียงพิทยากร และอาจารย�ภาคภูมิ วงศ�ภูมิ ท่ีกรุณาให�คําปรึกษา คําแนะนํา 
ข�อเสนอแนะท่ีเปCนประโยชน� ช*วยเติมเต็มในจุดอ*อนต*าง ๆ และแก�ไขส*วนท่ีบกพร*องจนทําให�จุลนิพนธ�
ฉบับนี้สําเร็จได�ด�วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท*านเปCนอย*างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท*านท่ีได�ประสิทธ�ประสาทวิชา ความรู� คําแนะนํา และประสบการณ�อันมีค*า
ยิ่ง จนทําให�ศิษย�คนนี้ประสบความสําเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ*อสมยศ ไชยศรี คุณแม*รัตนา ไชยศรี คุณปIาช*อมณี สุคันธิน 
และอาจารย�ปวีณา พิพัฒนกุล ท่ีคอยช*วยเหลือ และให�กําลังใจตลอด ต้ังแต*เริ่มการทําจุลนิพนธ�ฉบับนี้
จนเสร็จลุล*วงไปด�วยดี 

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนท่ีสละเวลา ให�การใส*ใจ และเต็มท่ีกับงาน จน
ภาพยนตร�เรื่องสามารถสําเร็จลุล*วงไปด�วยดี 

คุณค*าหรือประโยชน�อันเกิดจากจุลนิพนธ�ฉบับนี้ ข�าพเจ�าขอน�อมบูชาแด*พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย�ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให�การสนับสนุนและให�กําลังใจอย*างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของหัวข�อโครงการจุลนิพนธ  
พัฒนาการของชีวิตมนุษย�ในแต�ละช�วงอายุ ล�วนมีหลากหลายป�จจัยท่ีเป#นตัวกําหนด

ลักษณะของมนุษย�แต�ละคน ไม�ว�าจะเป#นสภาพจิตใจ อารมณ� ความรู�สึก หรือแม�แต�การแสดงออกของ
พฤติกรรมในด�านต�างๆของมนุษย� มนุษย�แต�ละคนต�างมีความคิด พฤติกรรม มีความสามารถในการ
ปรับตัวและแก�ป�ญหาท่ีแตกต�างกัน ท้ังนี้เพราะมนุษย�มีพ้ืนฐานทางครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู หรือ
สภาพแวดล�อมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีต�างกัน ดังนั้นหากมนุษย�ผู�ใดสามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพ
ความเป#นอยู�หรือสภาพแวดล�อมโดยไม�ปล�อยให�ตัวเองรู�สึกโดดเด่ียวและกระทําในสิ่งท่ีถูกต�อง มนุษย�ผู�
นั้นก็จะสามารถอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข 

ผู�จัดทํามีประสบการณ�เก่ียวกับการปรับตัวเพ่ือให�เข�ากับสภาพแวดล�อมใหม� เม่ือครั้งท่ี
ศึกษาอยู�ชั้นประถมศึกษาป:ท่ี 4 ท่ีจังหวัดสระแก�ว เพราะพ�อกับแม�มีความเห็นพ�องกันว�าให�ผู�จัดทําย�าย
ไปศึกษาต�อท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ในช�วงเวลานั้นจึงเป#นช�วงท่ีต�องมีการปรับตัวให�เข�ากับสภาพสังคม ซ่ึง
ทําให�เกิดความรู�สึกโดดเด่ียวจากการไม�มีเพ่ือน ท้ังนี้เพราะวิถีชีวิตของเด็กชนบทกับเด็กท่ีอยู�ในเมืองไม�
เหมือนกัน แต�เพราะความหวังดีของพ�อแม�ท่ีเห็นว�าจังหวัดฉะเชิงเทราอยู�ใกล�กรุงเทพฯ สะดวกต�อ
การศึกษาในระดับสูงต�อไป ประกอบกับการท่ีพ�อแม�ได�มาเยี่ยมเป#นประจํา ญาติท่ีพักอาศัยอยู�ด�วย 
ครูผู�สอนและเพ่ือนในชั้นเรียนได�ให�ความเอาใจใส� จึงทําให�ผู�จัดทํารู�สึกดีข้ึนและพยายามปรับตัว จนใน
ท่ีสุดก็ไม�รู�สึกถึงความโดดเด่ียว และสามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุขมากข้ึน 

ต�อมาเม่ือผู�จัดทําได�เข�ามาศึกษาต�อระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ทําให�มีโอกาสได�พบพ�อ
กับแม�น�อยลงและกลับบ�านน�อยลง ท้ังนี้เพราะภาระความรับผิดชอบในการศึกษาเล�าเรียนและมีงาน
ในมหาวิทยาลัยท่ีต�องรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ซ่ึงพอผู�จัดทําคิดในมุมมองของพ�อแม�ท่ีไม�ได�เจอลูก ท�านก็คง
รู�สึกเหงาหรือโดดเด่ียวเช�นกัน 

สรุปได�ว�าความโดดเด่ียวย�อมเกิดข้ึนได�กับทุกคน ไม�ว�าจะเป#นเด็กหรือผู�ใหญ� ดังนั้นมนุษย�
ทุกคนจึงต�องเรียนรู�ว�าควรทําอย�างไรจึงสามารถอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข ดังนั้นจากประเด็น
สําคัญท่ีได�กล�าวมาท้ังหมด จึงเป#นท่ีมาของการจัดทําจุลนิพนธ�เรื่องนี้ ท่ีบอกเล�าเรื่องราวของ “สมพร” 
ครูท่ีเพ่ิงเกษียณอายุราชการ กับ “ต�น” เด็กชายวัย 11 ป:ท่ีต�องย�ายโรงเรียนในเทอมหน�า ท้ังสองได�
พบกันและได�แลกเปลี่ยนความรู�สึกโดดเด่ียวของกันและกันในช�วงเวลาสั้นๆของปBดเทอมฤดูร�อน 
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วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมของคนสองช�วงวัยคือผู�สูงอายุและเด็กวัยเรียน 
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ�ของคนในสังคม 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการสร�างภาพยนตร� 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ  

ศึกษาค�นคว�าและทําความเข�าใจเก่ียวกับชีวิตความเป#นอยู�ของผู�สูงอายุ พฤติกรรมของ
เด็กวัยเรียน โดยวิธีการสัมภาษณ� เพ่ือนําข�อมูลมาเขียนเป#นบทภาพยนตร� และเรียนรู�การกํากับ
ภาพยนตร�ท่ีมีตัวละครเป#นเด็กและผู�สูงอายุผ�านวิดีโอเบื้องหลังงานสร�างภาพยนตร� รวมท้ังศึกษา
ทฤษฎีภาพยนตร�และรวบรวมข�อมูลอ�างอิงจากแหล�งต�างๆ และสรุปวิเคราะห�ประเด็นท่ีน�าสนใจเพ่ือ
นําไปสร�างเป#นภาพยนตร�สั้น 
     
ข้ันตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ� 
2. รวบรวมทฤษฎีและข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง  

2.1 สัมภาษณ�จากบุคคลอ่ืน  
2.2 ศึกษาลักษณะพฤติกรรมของคนสองช�วงวัยคือผู�สูงอายุและเด็กวัยเรียน 
2.3 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ�ของคนในสังคม 
2.4 ศึกษาวิธีการกํากับภาพยนตร�ท่ีมีตัวละครเป#นเด็กและผู�สูงอาย ุ
2.5 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร� 

3. การศึกษา ตีความ ข�อมูล 
3.1 ศึกษาข�อมูลอ�างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ�ของภาพยนตร�  

(Mood and Tone) จากภาพยนตร�เรื่องต�างๆ 
4. ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 

4.1 คิดโครงเรื่อง แก�นเรื่อง  
4.2 คิดคาแรคเตอร�ตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร� 
4.4 หาสถานท่ีถ�ายทํา 
4.5 คัดเลือกนักแสดงและเวิร�คช็อปนักแสดง 
4.6 หาอุปกรณ�ประกอบฉากและเสื้อผ�า 
4.7 ออกแบบมุมภาพ 
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4.8 จัดตารางการถ�ายทํา 
5. ข้ันตอนการถ�ายทํา (Production) 
6. ข้ันตอนหลังการถ�ายทํา (Post-Production) 

6.1 ตัดต�อภาพยนตร� 
6.2 ใส�เสียงภาพยนตร� 
6.3 แก�สีภาพยนตร� 

7. สรุปผลและจัดทํารูปเล�ม  
 

แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการ 
ตารางท่ี 1-1 แสดงข้ันตอนและแผนการดําเนินการ 
  

กิจกรรม 
2556 2557 

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

 ท่ีมาและแนวคิด           

 เรื่องย�อ 
 ทฤษฎีอ�างอิง 

          

 บทโครงเรื่องขยาย (Treatment)  
 อารมณ�ของภาพยนตร� (Mood and Tone)  
 ข�อมูลอ�างอิง (Reference)  

          

 บทภาพยนตร� (Screenplay)  
 คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
 หาสถานท่ีถ�ายทํา (Location)  

          

 ฝgกซ�อมการแสดง (Workshop) 
 บทถ�ายทํา (Shooting Script)  
 ตารางการถ�ายทํา (Breakdown) 

          

 ข้ันตอนการถ�ายทํา (Production)            

 ตัดต�อเบื้องต�น (First Draft)            

 ตัดต�อสุดท�าย (Final Draft) 
 สรุปผลและจัดทํารูปเล�ม 
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ผลท่ีคาดว,าจะได�รับ 
ได�เข�าใจลักษณะพฤติกรรมของคนสองช�วงวัย คือผู�สูงอายุและเด็กในวัยเรียน ตลอดท้ัง

ความสัมพันธ�ของคนในสังคม โดยการนําความรู�จากการศึกษาด�านภาพยนตร�มาใช�วางแผนในการ
ทํางานเพ่ือถ�ายทอดเรื่องราว 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 

จากท่ีมาและความสําคัญในเรื่องของความโดดเด่ียวของคนสองวัย นําไปสู แนวคิด
เก่ียวกับความว#าเหว ในผู#สูงอายุ และพัฒนาการของเด็กและการตัดสินใจ ผู#จัดทําจึงได#ทําการศึกษา 
ค#นคว#า และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีส วนเก่ียวข#อง เพ่ือใช#เป1นข#อมูลในการสร#างภาพยนตร3สั้น
เรื่อง เด็ก แก  แดด ดังต อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับวัย 
1.1 ความหมายของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
1.2 ป8จจัยท่ีมีอิทธิพลต อพัฒนาการ 

2. แนวคิดความสัมพันธ3ของคนในสังคม 
2.1 มนุษย3เป1นสัตว3สังคม 
2.2 ความสัมพันธ3ระหว างมนุษย3กับสังคม 
2.3 ทฤษฎีอธิบายการเกิดความสัมพันธ3ระหว างบุคคล 
2.4 สาเหตุของการเกิดความสัมพันธ3ระหว างบุคคล 
2.5 ข้ันตอนการเกิดความสัมพันธ3ระหว างบุคคล  
2.6 แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย3ของอีริกสัน 

3. ทฤษฎีภาพยนตร3 
3.1 การเล าเรื่อง 
3.2 หน#าท่ีเล าเรื่องของภาพยนตร3 
3.3 วิธีการดําเนินเรื่องและโครงสร#างของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต 
3.2 ขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย 
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แนวคิดเก่ียวกับวัย 
1.                ความหมายของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ1 

การเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเน#นไปท่ีทางด#านร างกาย 
ขนาดและสัดส วน เป1นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและง ายต อการวัด เช น ส วนสูง น้ําหนัก 

พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมีความครอบคลุมท้ัง
ทางด#านร างกาย ด#านความคิด ด#านบุคลิกภาพ และด#านสังคมของบุคคล พัฒนาการในวัยต างๆแบ ง
ออกเป1น 

1.1 วัยทารก จะมีช วงเวลาต้ังแต แรกเกิดถึง 2 ปP วัยทารกจะยังช วยเหลือตัวเองไม ได# 
ต#องอาศัยการช วยเหลือจากบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะแม  ในวัยนี้จะมีการเจริญเติบโตอย างรวดเร็ว และเห็น
การเปลี่ยนแปลงทางร างกายอย างชัดเจน ท่ีสําคัญคือการพัฒนาโครงสร#างทางกล#ามเนื้อ 

1.2 วัยเด็ก เป1นวัยท่ีอยู ในช วงอายุ 2 – 11 ปP มีการพัฒนากล#ามเนื้อท่ีใช#ในการเล น 
มักมีพฤติกรรมเลียนแบบผู#ใหญ ท่ีอยู ใกล#ตัว พัฒนาการทางสติป8ญญาจะก#าวหน#าอย างรวดเร็วในตอน
ปลายของวัยนี้ พัฒนาการทางสังคมจะได#รับอิทธิพลการเลียนแบบจากพ อแม  ลักษณะเด น ในวัยนี้คือ 
ลักษณะบทบาททางสังคม ความกดดันจากเพ่ือนในวัยเดียวกัน และการสร#างมิตรภาพ 

1.3 วัยรุ น เด็กชายจะมีอายุประมาณ 13 ปP ส วนเด็กหญิงจะมีอายุประมาณ 11 ปP 
และจะสิ้นสุดวัยนี้เม่ืออายุ 18 – 21 ปP พัฒนาการทางกายจะมีการเจริญเติบโตอย างรวดเร็ว มีส วนสูง 
และน้ําหนักเพ่ิมมากข้ึน โดยเด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน ส วนเด็กชายเริ่มมีการฝ8นเปPยกเป1นครั้งแรก 
พัฒนาการทางสังคมและบุคลิกภาพ เป1นวัยหัวเลี้ยวหัวต อระหว างความเป1นเด็กและความเป1นผู#ใหญ  
ทําให#เด็กวัยรุ นมักมีป8ญหาในช วงวัยนี้ วัยรุ นจะชอบเพ่ือนท่ีมีความสนใจ บุคลิกภาพ และมีลักษณะ
นิสัยอารมณ3คล#ายคลึงกับตน จะใช#เวลาจํานวนมากกับเพ่ือนสนิทมากกว าพ อแม ของตน 

1.4 วัยผู#ใหญ  เป1นวัยท่ีพัฒนาต อมาจากช วงวัยรุ น การแบ งวัยผู#ใหญ  อาจแบ งออกได#
เป1น 3 ช วงอายุ คือ 

1.4.1 วัยผู#ใหญ ตอนต#น อายุ 18 – 45 ปP จัดเป1นระยะท่ีถือได#ว าดีท่ีสุดของชีวิต 
ร างกายจะมีการเจริญเติบโตทางกายสูงสุดในระหว างช วงอายุ 20 ปP มีความแข็งแรงของกล#ามเนื้อ 
และส วนต าง ๆ ของอวัยวะในร างกายทํางานได#สูงสุด 

1.4.2 วัยกลางคน อายุ 45 – 65 ปP ความแข็งแรงของกล#ามเนื้อลดลงจากวัย
ผู#ใหญ ตอนต#น เส#นผมจะเริ่มเสื่อมลงเม่ืออายุประมาณ 50 ปP บุคคลจะมีผมสีเทา ผิวหนังเริ่มเหี่ยวลง 
ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพลดลง ในช วงวัยนี้จัดได#ว าเป1นวัยหมดประจําเดือน 
_________________________ 

1SASII[นามแฝง]. พัฒนาการของมนุษย3. เข#าถึงเม่ือ 13 กุมภาพันธ3 2557. เข#าถึงได#จาก 
http://baccpsy.blogspot.com/2010/07/blog-post_3824.html 
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1.4.3 วัยผู#ใหญ ตอนปลายหรือวัยชรา อายุ 65 ปPข้ึนไป กระบวนการเสื่อมใน
ร างกายเริ่มปรากฏอย างรวดเร็วข้ึน ผิวหนังมีการหดตัวเหี่ยวย นอย างต อเนื่อง ผมหงอกเร็วข้ึน มีความ
เสื่อมลงในระบบไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ และระบบกล#ามเนื้อ รวมท้ังอวัยวะรับสัมผัสก็มี
ประสิทธิภาพลดน#อยลง ร างกายมักสูญเสียความสามารถท่ีจะปกปgองตนเองจากโรคต าง ๆ 

 
2.  ป(จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อพัฒนาการ (Basic Forces in Human Development) 

ในทุกช วงอายุของมนุษย3มีการเปลี่ยนแปลงอย างต อเนื่อง นอกจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด#านร างกาย ซ่ึงเป1นการเปลี่ยนแปลงภายในร างกายของมนุษย3 การท่ีอวัยวะมีการเจริญเติบโต มี
การพัฒนาโครงสร#าง และหน#าท่ีต าง ๆ ของอวัยวะเหล านั้นแล#ว ยังมีป8จจัยอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต อการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีผลทําให#มนุษย3มีความแตกต างกันท้ังรูปร าง หน#าตา ความรู#สึกนึกคิด และ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

บุคคลแต ละคนมีความแตกต างกันท้ังด#านการเจริญเติบโตของร างกาย การมีวุฒิภาวะ
ในแต ละวัยและการเรียนรู# ส งผลให#บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต างกัน ซ่ึงความแตกต างกันข้ึนอยู กับ
ป8จจัย 4 ประการ ดังนี้ 

2.1 ป8จจัยด#านชีวภาพ (Biological Forces) ป8จจัยทางชีวภาพท่ีมีอิทธิพลต อ
พัฒนาการของมนุษย3ตั้งแต ระยะก อนคลอดคือ พันธุกรรมและป8จจัยท่ีสัมพันธ3กับสุขภาพ 

2.1.1 พันธุกรรม (Genetic) คือการถ ายทอดลักษณะต างๆ จากคนรุ นหนึ่งสู คน
อีกรุ นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันหรือในเชื้อสายเดียวกัน เช น สีของนัยน3ตา สีผม ลักษณะรูปร าง
หน#าตา รวมถึงความผิดปกติหรือโรคต าง ๆ ท่ีถ ายทอดทางพันธุกรรม เช น ตาบอดสี โรคธาลัสซีเมีย 
เป1นต#น 

2.1.2 ป8จจัยท่ีสัมพันธ3กับสุขภาพ (Health - Related factors) โดยเฉพาะ
สภาวะแวดล#อมท่ีเก่ียวข#องกับสุขภาพท่ีมีผลต อพัฒนาการของทารกในครรภ3มารดา ทําให#ทารกใน
ครรภ3มารดาหรือในวัยก อนคลอดมีความผิดปกติ เช น การมีโรคทางพันธุกรรม หรือมีความผิดปกติ
ของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ3อันเนื่องมาจากการใช#ยา หรือจากการติดเชื้อโรคต างๆของ
มารดา และสภาวะแวดล#อมท่ีไม เหมาะสม ส งผลให#พัฒนาการของทารกทางด#านร างกายผิดปกติ และ
อาจส งผลไปสู ความผิดปกติของพัฒนาการด#านอ่ืนๆต อไป 

2.2 ป8จจัยด#านจิตใจ (Psychological Forces) ป8จจัยด#านจิตใจของบุคคลท่ีมีผลต อ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในช วงอายุนั้นๆ มี 4 ป8จจัย ดังนี้ 

2.2.1 ป8จจัยการรับรู#ภายในตนเอง (Internal perceptual factors) เช น การ
รับรู#เรื่องเพศของตนเองในระยะ 5–6 ปP เด็กชายหรือเด็กหญิงเริ่มมีการรับรู#บทบาทของเพศท่ีแตกต าง
กัน  
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2.2.2 ป8จจัยด#านความคิด (Cognitive factors) มีผลมาจากการเลี้ยงดูต้ังแต ใน
วัยทารกและวัยเด็ก การให#ความรักความอบอุ น การใช#เหตุผลในการอบรมเลี้ยงดู การเล นของเล นเพ่ือ
ส งเสริมพัฒนาการด#านความคิดจะส งผลต อพัฒนาการทางด#านความคิดและสติป8ญญาของเด็กต อไป
ในอนาคต  

2.2.3  ป8จจัยด#านอารมณ3 (Emotional factors) การได#รับความม่ันคงทาง
อารมณ3จากบิดามารดาต้ังแต ในวัยทารกจะมีผลให#เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ3เป1นไปอย างเหมาะสม  

2.2.4 ป8จจัยด#านบุคลิกภาพ (Personality factors) การเป1นต#นแบบด#าน
บุคลิกภาพท่ีดีของบิดามารดาจะทําให#เด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

ป8จจัยเหล านี้ มีผลให#บุคคลมีพัฒนาการท่ีแตกต างกัน ทําให#เกิดความเป1น
เอกลักษณ3หรือลักษณะเฉพาะของแต ละบุคคล เช น การเป1นคนท่ีมีลักษณะสนุกสนานร าเริงเนื่องจาก
มีการพัฒนาความนึกคิดและอารมณ3ท่ีเป1นไปในด#านบวกอยู เสมอ การมีความเชื่อม่ันในความสามารถ
ของตัวเอง หรือการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศซ่ึงมีป8จจัยเนื่องมาจากภาวะจิตใจในวัยเด็ก เป1นต#น 

2.3 ป8จจัยด#านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Forces) ป8จจัยด#านสังคมและ
วัฒนธรรม ประกอบด#วย 4 ป8จจัย ดังนี้ 

2.3.1 ป8จจัยสัมพันธภาพระหว างบุคคล (Interpersonal factors) เริ่มต้ังแต 
ภายในครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดีต อกัน ปฏิบัติต อกันด#วยความรัก ความเอ้ืออาทร ความห วงใย เด็ก
จะรู#สึกม่ันใจในการปรับตัวกับสังคมภายนอกและมีทัศนคติท่ีดีต อบุคคลท่ัวๆไป  

2.3.2 ป8จจัยด#านสังคม (Societal factors) ต้ังแต ในวัยเด็กการอบรมเลี้ยงดู
ส งเสริมให#เด็กมีการปรับตัวกับสิ่งแวดล#อมในสังคม โดยเปtดโอกาสและกระตุ#นให#เด็กได#ซักถาม
เรื่องราวของสังคมภายนอกบ#านและอธิบายให#เข#าใจความแตกต างของสังคมภายนอกบ#านของเด็ก
ตามความสามารถการรับรู#ในแต ละวัย ปลูกฝ8งค านิยมท่ีดีงามให#กับเด็ก เด็กจะเริ่มมีการพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวได#ดีข้ึน  

2.3.3 ป8จจัยด#านวัฒนธรรม (Cultural factors) มีผลทําให#พัฒนาการของแต ละ
บุคคลแตกต างกันไป เช น เด็กไทยส วนใหญ มีลักษณะไม กล#าแสดงความคิดเห็นขัดแย#งกับผู#ใหญ 
เนื่องจากถูกอบรมให#เชื่อฟ8งและปฏิบัติตามท่ีผู#ใหญ ได#แนะนําสั่งสอน แตกต างจากวัฒนธรรมตะวันตก
ซ่ึงส งเสริมให#เด็กกล#าแสดงความคิดเห็นขัดแย#งกับผู#ใหญ ได#อย างมีเหตุผล  

2.3.4 ป8จจัยด#านมนุษย3วิทยา (Ethnic factors) ลักษณะท่ีแตกต างกันของกลุ ม
ชนท่ีอยู ร วมกันมีอิทธิพลต อพัฒนาการของมนุษย3 เช น ความแตกต างด#านลักษณะรูปร าง การ
ดํารงชีวิตของคนผิวดําในประเทศอเมริกา ทําให#มีคนอเมริกันบางกลุ มรังเกียจคนผิวดํา ความแตกต าง
ในการนับถือศาสนาของประชาชนชาวอินเดียทําให#มีการแบ งชนชั้นในสังคม หรือความแตกต างในการ
ดํารงชีวิตของบุคคลในครอบครัว เช น ครอบครัวท่ีมีมารดาเป1นคนไทยแต มีบิดาเคร งครัดใน
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ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน ย อมส งผลให#บุตรหลานต#องยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีของจีนด#วย
เช นกัน 

2.4 ป8จจัยท่ีเก่ียวข#องกับวงจรชีวิต (Life-cycle forces) 
วงจรชีวิต (Life-cycle forces) หมายถึง การท่ีบุคคลจะแปลความหมายของ

เหตุการณ3ใดๆ ว ามีผลอย างไรต อตนเองนั้น ข้ึนอยู กับความคิดและประสบการณ3เดิมของบุคคล 
ประกอบกับเวลาท่ีเกิดข้ึนของเหตุการณ3นั้นๆ คือ ในสถานการณ3เดียวกัน บุคคลแต ละคนอาจจะแปล
ความหมายของสถานการณ3นั้น ๆ ไม เหมือนกัน เนื่องจากความแตกต างระหว างบุคคล เช น การ
ต้ังครรภ3ของผู#หญิงท่ีมีอายุเหมาะสม มีวุฒิภาวะและมีความพร#อมด#านสภาพครอบครัวโดยท่ีสามีและ
ตนเองวางแผนท่ีจะมีบุตรภายหลังการแต งงาน กับการต้ังครรภ3ของหญิงวัยรุ นท่ีอยู ในวัยเรียนและมี
ความสัมพันธ3ไม ยั่งยืนกับคู นอน จากสถานการณ3ข#างต#นมีการแปลความหมายของการต้ังครรภ3
แตกต างกันระหว างผู#หญิงท้ังสองคน หญิงวัยรุ นอาจแปลความหมายของการต้ังครรภ3ว าเป1น
สถานการณ3ท่ีไม อยากจะให#เกิดข้ึน อาจมีความต#องการทําลายทารกในครรภ3 ในขณะท่ีผู#หญิงท่ีมีความ
ต#องการบุตรก็จะแปลสถานการณ3ดังกล าวว าเป1นสิ่งท่ีน าชื่นชมยินดีทําให#ครอบครัวมีความสุข เป1นต#น 

สรุปได#ว าป8จจัยวงจรชีวิตนี้ได#รับอิทธิพลมาจากป8จจัยทางด#านชีวภาพ ป8จจัย
ทางด#านจิตใจ และป8จจัยทางด#านสังคมและวัฒนธรรม นั่นคือความแตกต างระหว างบุคคลท่ีมีพ้ืนฐาน
มาต้ังแต ระดับของพันธุกรรมสิ่งแวดล#อมและการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว เม่ือมีสถานการณ3ใดๆ 
เกิดข้ึนบุคคลจึงให#ความหมายของสถานการณ3นั้น ๆ แตกต างกันไปตามความคิดและประสบการณ3
ของแต ละบุคคล  

 
ป8จจัยด#านชีวภาพ ป8จจัยด#านจิตใจ ป8จจัยด#านสังคมและวัฒนธรรมและป8จจัยวงจร

ชีวิต ส งผลต อพัฒนาการของมนุษย3 บุคคลแต ละคนมีพัฒนาการท่ีแตกต างกันเริ่มต้ังแต ในครรภ3มารดา 
การถ ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ป8จจัยต างๆท่ีมีผลต อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของมารดาขณะ
ต้ังครรภ3 และเม่ือมีการเจริญเติบโตข้ึนมีการพัฒนาทางด#านร างกายขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาการ
ทางด#านจิตใจ สติป8ญญา สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงได#รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล#อมใน
ครอบครัว สัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัว และการประเมินตัดสินสถานการณ3ต างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในช วงชีวิต 
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แนวคิดความสัมพันธ@ของคนในสังคม 
1. มนุษย@และสังคม 2  

ความสัมพันธ3ระหว างมนุษย3กับสังคม หมายถึง ความสัมพันธ3ของคนต้ังแต สองคนข้ึน
ไปได#มีการกระทําต อกันเพ่ือให#เกิดผลตามวัตถุประสงค3ท่ีต้ังไว# สาเหตุท่ีมนุษย3มีความสัมพันธ3กับสังคม
คือ 

1.1 มนุษย3เป1นสัตว3สังคม ชอบอยู รวมกันเป1นพวกพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การ
รวมกลุ มอยู ร วมกัน มีลักษณะเป1นระเบียบแบบแผน และมีระบบความสัมพันธ3ละเอียดอ อนมากกว า
สัตว3อ่ืน ๆ การรวมกลุ มอย างมีระเบียบแบบแผน เรียกว า มนุษย3มีวัฒนธรรม  

1.2  มนุษย3เป1นผู#สร#างสังคม พยายามทําให#สังคมมีระเบียบแบบแผน เพ่ือให#เกิดความ
สงบสุข ความปลอดภัย และสร#างสรรค3ความเจริญก#าวหน#าแก สังคม  

1.3   สังคมเป1นเบ#าหลอมให#มนุษย3เป1นสมาชิกท่ีดีของสังคม สังคมได#กําหนด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎหมาย ระเบียบแบบแผนวิธีดําเนินชีวิต เพ่ือให#มนุษย3กระทําตามหรือ  
ละเว#นการกระทําเพ่ืออยู ร วมกันอย างสงบสุข  
   

2. ความสัมพันธ@ระหว*างมนุษย@กับสังคม 3  
ในชีวิตของเราต#องสัมพันธ3อยู กับบุคคลหลายประเภท แต ละประเภทล#วนมีการปฏิบัติ

ต างกันออกไป นักวิชาการได#จัดจําแนกประเภทความสัมพันธ3ระหว างบุคคล โดยอาศัยระดับ
ความสัมพันธ3เป1นเกณฑ3 จากผิวเผินไปสู ลึกซ้ึง การจัดประเภทเช นนี้จะทําให#เรารู#ล วงหน#าว าจะ
คาดหวังอะไรจากกันและกันได#และจะเตรียมตัวติดต อกันอย างไรจึงจะไม เกิดป8ญหา ความสัมพันธ3
ระหว างบุคคลในท่ีนี้จําแนกเป1น 3 ระดับ คือ 

2.1 คนรู#จัก เป1นความสัมพันธ3ท่ีผิวเผิน การสื่อสารกันมักเป1นเรื่องของข#อเท็จจริง 
และจากข#อเท็จจริงก็จะประเมินว าควรจะสร#างความสัมพันธ3ในระดับต อไปหรือไม  คนรู#จักกันนั้นจะใช#
ยุทธวิธีในการสื่อสาร เพ่ือหาข#อเท็จจริงจากกันและกันใน 3 ประเภท 
 
 
 
__________________________ 

2 ฐิติ บุญยศ,สมชัย เทียนชัยแสง,สหรัฐ พูลนาค. มนุษย3กับสังคม. เข#าถึงเม่ือ 13 
กุมภาพันธ3 2557. เข#าถึงได#จาก http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/soc1/so31-1-1.htm 

3 NovaBizz. ความสัมพันธ3ระหว างบุคคล(Interpersonal). เข#าถึงเม่ือ 13 กุมภาพันธ3 
2557. เข#าถึงได#จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm 
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2.1.1 ประเภทแรก เป1นการต้ังรับ หมายถึง ใช#การสังเกตการกระทําของคนอ่ืน
แทนท่ีจะซักถามหรือเข#าไปร วมในสถานการณ3 

2.1.2 ประเภทท่ีสอง แบบรุก หมายถึง การเข#าไปจัดการกับสถานการณ3ทาง
สังคม เพ่ือให#ได#ข#อมูลมากข้ึน เช น ใช#การคุย การถาม หรือการสัมภาษณ3 

2.1.3 ประเภทท่ีสาม แบบปฏิสัมพันธ3 หมายถึง ใช#การสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ข#อเท็จจริงและความคิดเห็นระหว างกันและกันควบคู กันไปกับการสังเกต 

จากข#อมูลท่ีได#มาไม ว าจะโดยวิธีใด คนเราจะใช#ข#อมูลเหล านั้นเพ่ือกรองว าเราจะ
สัมพันธ3กับคนผู#นั้นต อไปในระดับใด ความสัมพันธ3อาจเป1นไปในระดับเดิมหรือเพ่ิมระดับไปสู ความ
ลึกซ้ึง หากข#อมูลท่ีรับมาก อให#เกิดความพอใจ แต หากข#อมูลท่ีรับมาเป1นข#อมูลท่ีไม น าพอใจเราก็อาจ
เลือกท่ีจะไม พบกันต อไปอีก 

2.2  เพ่ือน เพ่ือนเป1นบทบาทท่ีเกิดข้ึนได#ในคู สัมพันธ3ทุกประเภท ต้ังแต เพ่ือนกับเพ่ือน
จริงๆ เพ่ือนในระหว างสามีภรรยา นายกับลูกน#อง ครูกับศิษย3 หรือแม#แต พ อแม กับลูก เม่ือเอ ยถึงคําว า
เพ่ือน นักมนุษยสัมพันธ3ได#เสนอว า หมายถึงความสัมพันธ3ท่ีมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ 

2.2.1 เพ่ือนมีสถานะพิเศษในชีวิต เป1นคนท่ีเราไว#ใจและเป1นท่ียอมรับ ยิ่งไปกว า
นั้น ความสัมพันธ3ระหว างเพ่ือนเป1นความสัมพันธ3แบบไม เอาเปรียบ ท้ังนี้ไม ได#หมายความว าคนเราจะ
ไม รับสิ่งใดจากเพ่ือน แต การได#สิ่งใดจากเพ่ือนนั้นเป1นการได#มาโดยไม ทําให#อีกฝ}ายหนึ่งรู#สึกว าตนถูก
บังคับหรือขู เข็ญ 

2.2.2 เพ่ือนมีฐานอยู บนความเท าเทียมกัน หมายถึงว า ระหว างเพ่ือนไม มีใครมี
อํานาจหรืออิทธิพลเหนือใคร แม#ว าอีกคนหนึ่งจะมีสถานภาพเหนือกว า 

2.2.3 เพ่ือนต#องยอมรับซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะรู#ได#จากการสังเกตพฤติกรรมของอีก
ฝ}ายหนึ่งว าคล#อยตามกฏของความเป1นเพ่ือนหรือไม  กฏของความเป1นเพ่ือนโดยท่ัวไปประกอบด#วย 

1) เม่ือมีข าวใดๆเก่ียวกับความสําเร็จก็บอกให#เพ่ือนรู# 
2) แสดงการสนับสนุนทางอารมณ3 
3) เสนอความช วยเหลือเม่ือต#องการ 
4) พยายามทําให#มีความสุขเม่ืออยู ร วมกัน 
5) เสนอตัวทํางานแทนถ#าเพ่ือนขาดไป 

2.3 ระดับลึกซ้ึง ความสัมพันธ3ในระดับนี้เป1นความสัมพันธ3ท่ีเปtดเผยซ่ึงกันและกัน มี
เรื่องของอารมณ3เข#ามาเก่ียวข#อง ความสัมพันธ3เช นนี้ปรากฏอยู ในสามี-ภรรยา พ อแม -ลูก พ่ี-น#อง 
เพ่ือนสนิท คู รัก  
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3. ทฤษฎีอธิบายการเกิดความสัมพันธ@ระหว*างบุคคล 
3.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 

ทฤษฎีนี้ได#อธิบายการเกิดความสัมพันธ3ระหว างบุคคลในรูปของกําไรและต#นทุน 
โดยท่ี กําไร หมายถึง สิ่งท่ีเราได#จากการมีความสัมพันธ3กับบุคคลอ่ืน ขณะท่ีต#นทุน หมายถึง สิ่งท่ีไม น า
พอใจในการสร#างความสัมพันธ3นั้น เช น ความล#า เบื่อ วิตกกังวล เป1นต#น คนเราจะประเมินกําไรจาก 
ความสัมพันธ3โดยอาศัยมาตรฐาน 2 ประการ ประการแรก ได#แก  ระดับของการเปรียบเทียบในอดีต 
ซ่ึงเป1นสิ่งท่ีเคยได#รับจากการมีความสัมพันธ3ในอดีตเม่ือเปรียบเทียบกับป8จจุบัน และประการท่ีสอง 
ได#แก  ระดับการเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืนๆในป8จจุบัน ในข#อนี้หมายถึงว า บุคคลจะเลือกสร#าง
ความสัมพันธ3กับผู#ใดต#องคํานึงแล#วว า ระหว างคนต างๆท่ีแวดล#อมอยู  ผู#ใดจะทําให#ได#สิ่งท่ีต#องการมาก
ท่ีสุด ไม ว าความสัมพันธ3กับคนป8จจุบันจะทําให#ได#ผลดีแค ไหนก็ตาม หากบุคคลคิดว าการสร#าง
ความสัมพันธ3กับคนใหม ให#ผลดีกว า เขาก็มีแนวโน#มท่ีจะไปสร#างความสัมพันธ3กับคนใหม หรือกลุ มใหม  
ในทางตรงข#าม แม#ความสัมพันธ3ในป8จจุบันจะทําให#ไม พอใจขนาดใดก็ตามบุคคลจะยังคงความสัมพันธ3
นั้นไว# หากเปรียบเทียบแล#วว าการไปสร#างความสัมพันธ3กับคนใหม อาจทําให#ได#ผลร#ายกว าเดิม 

3.2 ความคล#ายคลึงของเจตคติ 
ทฤษฎีนี้อธิบายว า ผู#ท่ีมีเจตคติคล#ายกันจะดึงดูดเข#าหากันและเป1นองค3ประกอบ

สําคัญของการคบหากัน 
3.3 การเติมความแตกต างให#สมบูรณ3 

ในบางกรณีพบว าความสัมพันธ3ระหว างบุคคลเกิดข้ึนได#แม#จะมีความแตกต างกัน
โดยสิ้นเชิง ลักษณะเช นนี้อธิบายด#วยหลักของการเติมให#สมบูรณ3 โดยทฤษฎีนี้กล าวว า ลักษณะท่ี
แตกต างกันของบุคคลนั้นหากสามารถตอบสนองความต#องการของอีกฝ}ายหนึ่งได# ความต างจะ
กลายเป1นเสมือนสิ่งดึงดูดใจอีกฝ}ายหนึ่งให#เข#ามาสร#างความสัมพันธ3ด#วย ทฤษฎีนี้สอดคล#องกับทฤษฎี
การแลกเปลี่ยน เนื่องจากลักษณะของอีกฝ}ายหนึ่งจะถือว า เป1นกําไรของอีกฝ}ายหนึ่งท่ีไม ได#เป1น
เจ#าของลักษณะนั้น 

3.4 การเปรียบเทียบทางสังคม 
ทฤษฎีนี้อธิบายว า คนเราแต ละคนมีความต#องการท่ีจะประเมินตนเอง ดังนั้นจึง

ต#องการทดสอบตนเองกับคนอ่ืนๆ เพ่ือทราบว าสิ่งท่ีเรามีหรือเราคิดหรือเราเป1นสอดคล#องกับความ
เป1นจริงทางสังคมหรือไม  และการท่ีจะกระทําเช นนี้ได#จําเป1นท่ีจะต#องสร#างความสัมพันธ3กับคนอ่ืนๆ 

3.5 ตัวแบบเสริมแรง 
ทฤษฎีนี้เสนอว า ความดึงดูดระหว างบุคคลนั้นส วนหนึ่งมาจากประสบการณ3ท่ี

ได#รับการเสริมแรงเม่ือมีความสัมพันธ3กับบุคคลอ่ืน ทฤษฎีนี้ เสนอว า คนเราจะชอบบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธ3อยู กับสิ่งเร#าท่ีทําให#เราพอใจ นักทฤษฎีนี้ต้ังข#อเสนอว า ปฏิกิริยาซ่ึงเป1นความชอบพอท่ี
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เราจะตอบสนองต อบุคคลหรือวัตถุเกิดข้ึนได#โดยการวางเง่ือนไขด#วยความใกล#กันในแง ของพ้ืนท่ีหรือ
เวลา ตัวอย างเช น เราอาจมีความสัมพันธ3ท่ีดีต อใครคนหนึ่งได# เพียงเพราะเขามาปรากฏตัวอยู ใน
ขณะท่ีเรามีประสบการณ3ท่ีน ายินดีและพึงพอใจ 

 
4. สาเหตุของการเกิดความสัมพันธ@ระหว*างบุคคล 

สําหรับสาเหตุโดยท่ัวไปท่ีควรจะนํามาพิจารณาประกอบด#วย 
4.1 การมีจุดมุ งหมายท่ีสอดคล#องกัน  

การมีความสัมพันธ3ท่ีดีกับใครนั้นอาจเกิดข้ึนได#เพราะการมองเห็นประโยชน3ซ่ึง
อาจได#รับท้ังทางตรงและทางอ#อม ท่ีเป1นเช นนั้นเพราะว าท้ังคู มีจุดมุ งหมายท่ีเข#ากันได# 

4.2 ความต#องการใฝ}สัมพันธ3 
หากรับรู#ว าการมีความสัมพันธ3กับใครสามารถจะตอบสนองความต#องการท่ีจะ

ได#รับความรัก ความเป1นมิตรและการได#ผูกพันก็มีแนวโน#มท่ีเราจะเข#าไปสร#างความสัมพันธ3กับคนผู#นั้น 
4.3 ความพอใจในกิจกรรมของผู#อ่ืน 

กิจกรรมท่ีผู# อ่ืนทําอยู เป1นสาเหตุท่ีทําให#มีผู# เข#ามาสร#างความสัมพันธ3ด#วย 
เนื่องจากการมีความสัมพันธ3นั้นเป1นโอกาสให#ได#เข#าไปทํากิจกรรมท่ีตนพอใจ 

4.4  การส งเสริมสถานภาพส วนตัว 
ในบางกรณีแม#ตัวบุคคลท่ีต้ังใจจะมีความสัมพันธ3ด#วยนั้นไม น าสนใจและไม ดึงดูด

ใจ แต หากบุคคลนั้นมีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจอยู ในระดับสูงก็อาจเป1นป8จจัยดึงดูดให#เข#าไป
มีความสัมพันธ3ด#วย เพราะจะได#รับเกียรติและการยกย องว าเป1นพวกเดียวกันกับบุคคลผู#นั้น 

4.5 การลดความวิตกกังวล 
สาเหตุหนึ่งท่ีคนเราสร#างความสัมพันธ3กับบุคคลอ่ืนก็เพ่ือลดความวิตกกังวลอัน

เกิดจากความรู#สึกไม ปลอดภัยเม่ือต#องอยู โดดเด่ียว การมีความสัมพันธ3ลักษณะนี้จะเกิดข้ึนได#ง าย เม่ือ
คนเรารู#สึกว าถูกขู หรือถูกทําให#กังวล การเข#าร วมกับคนอ่ืนจะทําให#ความรู#สึกดังกล าวลดลงเพราะคน
อ่ืนๆก็กังวลเหมือนกัน หรือเป1นไปได#ว าเม่ือมาอยู รวมกันก็สามารถจะหาทางจัดการกับความวิตกกังวล
นั้น อย างไรก็ตามหากสถานการณ3นั้นทําให#กังวลร วมกับอับอาย คนเรามีแนวโน#มจะอยู คนเดียว
มากกว าอยู รวมกับผู#อ่ืน 

4.6 การใช#ความสัมพันธ3กับคนอ่ืนเป1นเครื่องมือสําหรับการบรรลุจุดมุ งหมายส วนตัว 
การสร#างความสัมพันธ3กับบุคคลนั้นเป1นไปได#อีกเช นกันท่ีคนเราจะทําไปเพราะ

เป1นช องทางท่ีทําให#ตนเองได#ประโยชน3และบรรลุวัตถุประสงค3ส วนตนได#โดยท่ีไม ได#พอใจในตัวบุคคล
นั้นเลย 
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5. ข้ันตอนของการเกิดความสัมพันธ@ 
ความสัมพันธ3ระหว างมนุษย3เกิดข้ึนอย างมีเง่ือนไข และเง่ือนไขท่ีสําคัญ คือ ท าทีและ

ความรู#สึกท่ีเราแสดงต ออีกฝ}ายหนึ่ง ท าทีเหล านี้ มีผลอย างยิ่งต อการงอกงามและการสิ้นสุด
ความสัมพันธ3ระหว างกันและกัน ซ่ึงกระบวนการเกิดความสัมพันธ3ระหว างบุคคลนั้นเป1นไปตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 

5.1 การเริ่มความสัมพันธ3 
มีป8จจัยจํานวนมากท่ีมีอิทธิพลต อการเริ่มความสัมพันธ3ระหว างบุคคลท่ีได#รับ

ความสนใจกันมาก ได#แก  การมีลักษณะทางกายท่ีดึงดูดใจ ความถ่ีของการได#พบปะกัน และความ
คล#ายคลึงกันในลักษณะต างๆ 

5.2 การสร#างความสัมพันธ3 
ข้ันตอนนี้ยากท่ีจะระบุให#ชัดเจนลงไป แต โดยท่ัวไปจะเกิดใน 2 ลักษณะ คือ 
1) เกิดทีละน#อยตามเวลาของการท่ีได#ติดต อกัน 
2) เกิดเพราะมีเหตุการณ3วิกฤตเกิดข้ึน แต เม่ือเกิดความสัมพันธ3ข้ึนมาแล#ว ท้ัง

สองฝ}ายจะเพ่ิมปริมาณของความสัมพันธ3ข้ึนเรื่อยๆ เช น อาจทํากิจกรรมต างๆร วมกัน ใช#เวลาอยู 
ร วมกันมากข้ึน มีการปgองกันตนเองน#อยลง บอกถึงความต#องการของตนเองมากข้ึน และจะเริ่มรู#สึก
สนิทกัน สามารถสื่อสารกันถึงเรื่องส วนตัว ซ่ึงก#าวไปไกลกว าการคุยกันตามมารยาท 

5.3 การกระชับความสัมพันธ3 
ในข้ันนี้ต างฝ}ายต างพยายามหาวิธีรักษาความสัมพันธ3ระหว างกันโดยการรักษา

ความน าสนใจในการอยู ร วมกัน เรียนรู#นิสัยของอีกฝ}ายหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็พัฒนานิสัยบางอย าง
ของตนเพ่ือการตอบสนองและการปรับตัว ซ่ึงท้ังสองฝ}ายต างต#องทําเช นนี้ด#วยกัน 

แนวคิดท้ังหมดทําให#มองเห็นว าความสัมพันธ3ระหว างมนุษย3แปรเปลี่ยนไปได#เป1น
ระยะ หากเป1นไปตามข้ันตอนความสัมพันธ3จะก#าวคืบหน#าไปจนกระชับแน น ในทางตรงข#าม หาก
ข้ันตอนหมุนย#อนหลังความสัมพันธ3จะเสื่อมคลายลงและอาจมาถึงข้ันตอนท่ี 4 คือ การจบ
ความสัมพันธ3 

5.4 การจบความสัมพันธ3 
ข#อเท็จจริงอย างหนึ่งของความสัมพันธ3ระหว างบุคคล คือ มีการเริ่มต#นและมีการ

สิ้นสุดและการสิ้นสุดความสัมพันธ3มักตามมาด#วยความรู#สึกทางลบหรือความขัดแย#ง ในการจบ
ความสัมพันธ3มีข้ันตอนท่ีเข#ามาเก่ียวข#องด#วย ดังนี้ 

1) ฝ}ายใดฝ}ายหนึ่งรู#สึกว ามีป8ญหาเกิดข้ึนในความสัมพันธ3 
2) อีกฝ}ายหนึ่งจะเริ่มต#นสื่อให#อีกฝ}ายทราบถึงความรู#สึกนั้น 
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3) คู สัมพันธ3เผชิญหน#ากับป8ญหาอันอาจนําไปสู การปรับความเข#าใจกันหรือ
ความขัดแย#ง 

4) หากไม สามารถปรับความเข#าใจกันได#จะมีการหันไปหาฝ}ายท่ีสาม ซ่ึงตรงจุดนี้
จะมีการเข#าข#างหรือแยกฝ}าย 

5) ท้ังสองฝ}ายรู#ว าความสัมพันธ3สิ้นสุดลงจึงอาจตัดสินใจยุติความสัมพันธ3หรือ
ปรับรูปแบบความสัมพันธ3ใหม  
 

อย างไรก็ตามไม ว าความสัมพันธ3จะเป1นประเภทใด นักจิตวิทยาล#วนเตือนว าเป1น
เพียงความสัมพันธ3ชั่วคราวเท านั้น เม่ือเวลาผ านไปความสัมพันธ3จะแปรเปลี่ยนระดับหรืออาจสิ้นสุดลง 
ซ่ึงหมายความว า เราเองได#เรียนรู#เรื่องของมนุษยสัมพันธ3ไปอีกข้ันตอนหนึ่งแล#ว 
 

6. แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย@ของอีริกสัน (Erikson’s psychosocial stage 
of developmental ) 4  

Psychosocial developmental stage ของ อิริค อิริคสัน (Erik Erikson) ได#สร#าง
ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมข้ึนตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจิตเพศของฟรอยด3 และได#พัฒนา
แนวคิดใหม โดยมีแนวคิดว าป8จจัยทางด#านสังคม และวัฒนธรรมมีผลต อพัฒนาการทางจิตสังคมของแต 
ละช วงอายุและจะดําเนินไปเรื่อยๆ ตลอดช วงอายุขัย อีริคสันได#เสนอพัฒนาการท่ีเก่ียวข#องกับความ
ขัดแย#งทางสังคมและจิตใจ 8 ข้ัน ดังนี้ 

6.1 ความไว#วางใจแย#งกับความไม ไว#วางใจผู#อ่ืน (Trust vs. Mistrust)  
เป1นข้ันพัฒนาด#านวางใจหรือไม ไว#วางใจ เกิดข้ึนในวัยแรกเกิดถึง 1 ปP เป1นระยะท่ี

การตอบสนองของพ อแม  ผู#เลี้ยงดูมีความสําคัญอย างมากในการตอบสนองความต#องการข้ันพ้ืนฐาน
ของทารก คือ การได#รับอาหาร ความปลอดภัย ความรัก การอุ#ม การสัมผัส ความสุขสบาย ถ#าทารก
ได#รับการตอบสนองความต#องการอย างเพียงพอและสมํ่าเสมอก็จะเกิดความพึงพอใจและพัฒนาเป1น
ความไว#วางใจต อผู#อ่ืน ซ่ึงความไว#วางใจ (trust) เป1นองค3ประกอบพ้ืนฐานท่ีสุดสาหรับการพัฒนา
บุคลิกภาพท่ีดี (health personality) แต ถ#าขาดการดูแลเอาใจใส ไม ได#รับความรัก ความอบอุ น หรือ
ได#รับการตอบสนองความต#องการแต ไม เพียงพอ ทารกจะพัฒนาความรู#สึกเป1นไม ไว#วางใจผู#อ่ืน มอง
โลกในด#านไม ดี ชอบระแวงสงสัยผู#อ่ืน และแสดงความรักต อผู#อ่ืนไม เป1น 
__________________________ 

4 บ#านจอมยุทธ. จิตวิทยาพัฒนาการ. เข#าถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ3 2557. เข#าถึงได#จาก 
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/concepts_of_developmental_psy 
chology/05_1.html 
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6.2 ความเป1นตัวของตัวเองแย#งกับความละอายใจและไม แน ใจ (Autonomy vs. 
Shame and Doubt)  

เกิดข้ึนในช วงอายุ 1 – 3 ปP หรือวัยหัดเดิน เป1นวัยท่ีพัฒนาความเป1นตัวของ
ตัวเอง หรือความละอาย และสงสัยไม แน ใจ ในระยะนี้เด็กจะมีการพัฒนาความเป1นตัวของตัวเอง ยึด
ตัวเองเป1นศูนย3กลาง คือ ชอบค#นหา อยากรู#อยากเห็น และพยายามทําอะไรๆด#วยตนเอง เช น ตัก
อาหารใส ปากเอง ใส เสื้อผ#าเอง เป1นต#น เด็กจะรู#สึกภาคภูมิใจมากท่ีสามารถทําอะไรด#วยตนเองได# และ
พัฒนาความรู#สึกม่ันใจในความสามารถของตนเอง 

6.3 ความคิดริเริ่มแย#งกับความรู#สึกผิด (Initiative vs. Guilt)   
เกิดข้ึนในช วงอายุ 3 – 6 ปP เป1นข้ันท่ีพัฒนาความคิดริเริ่มหรือความรู#สึกผิด จาก

การท่ีมีโอกาสสํารวจสิ่งแวดล#อมมากข้ึนในวัยหัดเดิน เด็กวัยก อนเรียนนี้จะเรียนรู#สิ่งต างๆรอบตัวโดย
การซักถามสงสัยอยู ตลอดเวลา เด็กท่ีได#รับการสนับสนุนให#หัดใช#ความสามารถของตนเอง จะเริ่ม
พัฒนาความคิดริเริ่มสร#างสรรค3 เด็กจะมีความอยากรู# อยากลองทําในสิ่งต างๆตามความคิดของตนเอง 
เริ่มมีความสามารถในการวางแผนในการทํากิจกรรมของตนเองโดยการคิดเอง และพยายามทําตาม
แผนท่ีวางไว# แต ถ#าผู#ใหญ ไม สนับสนุนหรือห#ามปรามการทํากิจกรรมของเด็ก จํากัดการสํารวจ
สิ่งแวดล#อมของเด็ก หรือคอยตําหนิการกระทําให#เด็กรู#สึกว าไม ดี สิ่งเหล านี้จะทําให#เด็กรู#สึกผิด (guilt) 
และไม กล#าท่ีจะเริ่มทําอะไรเองต อไป เป1นผลเสียในการพัฒนาบุคลิกภาพในระยะต อมา 

6.4 ขยันหม่ันเพียรแย#งกับปมด#อย (Industry vs. Inferiority)  
เกิดข้ึนในช วงอายุ 6 – 12 ปP เป1นข้ันพัฒนาความขยันหม่ันเพียรหรือความรู#สึก

ด#อยในวัยเรียน เด็กจะเริ่มฝ�กทักษะในการเรียน การเขียน การอ าน หรือทักษะทางสังคม เริ่มมีความ
ขยันหรือมีความสําเร็จของตน เด็กจะพัฒนาความรู#สึกในด#านดีต อความภาคภูมิใจในตนเองและ
ผลสําเร็จท่ีได#รับ ถ#าทําไม สําเร็จและเกิดความรู#สึกว าตนเองทําไม ได#เหมือนคนอ่ืนจะเกิดความรู#สึกด#อย 
รู#สึกตนเองไม มีความสามารถ ขาดความม่ันใจในตนเอง 

6.5 การพบอัตลักษณ3แห งตนแย#งกับการไม เข#าใจบทบาทตนเอง (Identity vs. Role 
Confusion)  

เกิดข้ึนในช วงอายุ 12 – 18 ปP เป1นข้ันพัฒนาการรู#จักตนเอง มีเอกลักษณ3 หรือ
สับสนในบทบาท วัยรุ นเป1นวัยท่ีอยู ในช วงหัวเลี้ยวหัวต อท่ีเปลี่ยนจากวัยเด็กเป1นวัยผู#ใหญ  มีการ
เปลี่ยนแปลงมากมายท้ังด#านร างกายและสติป8ญญา ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล านี้ทําให#เด็กค#นหาความ
เป1นตนเองอย างแท#จริง วัยรุ นจึงต#องเริ่มสร#างความรู#สึกความเป1นตนเอง การมีสัมพันธภาพกับกลุ ม
เพ่ือน กําหนดวิถีชีวิตท่ีตนเองต#องการ การวางอนาคตและอาชีพของตนเอง วัยรุ นบางคนพยายามทํา
ตามแบบอย างบุคคลท่ีเขาชื่นชอบและนํามาเป1นรูปแบบของตนเอง ถ#าวัยรุ นไม สามารถค#นหา
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เอกลักษณ3ของตนเองได# จะสับสนในบทบาทของตนเอง อาจนําไปสู ป8ญหาพฤติกรรมต างๆ เช น 
ต อต#านสังคม แยกตนเอง และติดสิ่งเสพติด เป1นต#น 

6.6 ความรักร วมใจแย#งกับความเปล าเปลี่ยว (Intimacy and solidarity vs. 
isolation) 

เกิดในช วงอายุประมาณ 21 – 35 ปP เป1นวัยผู#ใหญ ตอนต#น ท่ีสามารถหาอัต
ลักษณ3ของตนเองได#จากช วงก อนแล#ว บุคคลในช วงอายุนี้จะรู#จักตนเอง รู#ว าตนเองมีความเชื่ออย างไร 
ต#องการอะไรในชีวิต เกิดความรู#สึกต#องการมีเพ่ือนสนิทท่ีจะรับและแลกเปลี่ยนสิ่งต างๆ ท่ีตนมีอยู  
แบ งป8นความเชื่อถือ ความสุข และความต#องการของตนแก ผู#อ่ืน นั่นคือ คู สมรส หรือเพ่ือนสนิท จึงมี
การพัฒนาความรู#สึกผูกพันกับผู#อ่ืน แต ถ#าบุคคลไม สามารถสร#างความรู#สึกผูกพันใกล#ชิดกับผู#อ่ืนได# มี
ความต#องการแข งขันหรือทะเลาะเบาะแว#งกับผู#อ่ืนก็จะนําไปสู ความรู#สึกโดดเด่ียวอ#างว#าง  

6.7 การสนับสนุนผู#อ่ืนแย#งกับการพะวงเฉพาะตนเอง (Generativity vs. self 
absorption)  

ข้ันนี้เกิดข้ึนในช วงอายุ 36 – 59 ปP เริ่มเข#าสู วัยกลางคน เป1นระยะท่ีบุคคลมี
ครอบครัว มีบุตร และเลี้ยงดูบุตรด#วยความเอาใจใส  ในระยะนี้บุคคลต#องการมีบุตรไว#สืบสกุล การจะ
มีบุตรซ่ึงถือว าเป1นสมาชิกใหม ในครอบครัวนั้นต#องมาจากรากฐานของความรักและความไว#วางใจซ่ึง
กันและกัน บุคคลท่ีไม สามารถพัฒนามาถึงข้ันนี้ย อมเกิดความรู#สึกท#อถอยและเหนื่อยหน ายในชีวิต 
คิดถึงแต ตนเอง เริ่มมีความเจ็บป}วยเรื้อรัง และปฏิเสธความรับผิดชอบต อสังคม เช น ไม เตรียม
สภาพแวดล#อมท่ีดีให#แก ชนรุ นหลัง ทํางานอย างขาดความรับผิดชอบ ปล อยปละละเลย เป1นต#น  

6.8 ความม่ันคงทางใจแย#งกับความสิ้นหวัง (Integrity vs. despair) 
ข้ันนี้เกิดข้ึนในช วงอายุ 60 – 80 ปP นั่นคือ เข#าสู วัยชรา พัฒนาการข้ันสุดท#ายนี้มี

พ้ืนฐานจากการปรับตัวในช วงต#นของชีวิต บุคคลในช วงวัยนี้มักแสวงหาความม่ันคงภายในจิตใจ ซ่ึง
เกิดเม่ือบุคคลสามารถผ านพัฒนาการในข้ันต างๆ มาได#อย างดี เป1นวัยของการยอมรับความเป1นจริง 
ใช#คุณค าจากประสบการณ3ท่ีสั่งสมมาให#เป1นประโยชน3ต อชนรุ นหลัง และเป1นช วงของการระลึกถึง
ความทรงจําในอดีต ถ#าในอดีตท่ีผ านมาบุคคลมีความสุข ประสบความสําเร็จในพัฒนาการ และสิ่ง
ต างๆรอบตัวก็จะมีทัศนคติท่ีดีต อตนเองและผู#อ่ืน มีความม่ันคงทางจิตใจ แต ในทางตรงข#าม ถ#าบุคคล
มีความทรงจําท่ีผิดหวังอยู ตลอด และพบป8ญหาอุปสรรคในพัฒนาการของช วงท่ีผ านมาจะมีความรู#สึก
ท#อแท# หมดหวัง เหนื่อยหน ายกับชีวิต วิตกกังวลกับอดีตท่ีไม ดีงามของตนเอง ขาดกําลังใจในการต อสู# 
และไม สามารถพัฒนาชีวิตในวัยชราได#อย างมีความสุข 
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ทฤษฎีภาพยนตร@ 
1. การเล*าเรื่อง 5      

การเล าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตร3ส วนใหญ  จะพูดถึงตัวละครหลักหนึ่งตัว
หรือสองตัวเท านั้น ทําให#ตัวละครดังกล าวเป1นท่ีน าสนใจ แบบแผนท่ัวๆไปของการเล าเรื่องนั้นจะแสดง
ให#เห็นว า ตัวละครหลักจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ
พัฒนาการไปในลักษณะท่ีเป1นป8จเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ3ท่ีม่ันคง 
และพบเจอกับอุปสรรค หลังจากนั้นจะได#พบกับสถานการณ3ท่ีม่ันคงอีกครั้ง ( Stable Situation – 
Disruption – New Stable Situation)  

ตัวละครท่ีสําคัญต างๆ จะถูกนําเสนอในการเล าเรื่องในฐานะท่ีมีข#อบกพร องอะไร
บางอย างในอัตลักษณ3ของพวกเขา หรือมีป8ญหาทางด#านอารมณ3 ถัดจากนั้น ภาพยนตร3จะเตรียม
สถานการณ3อันหนึ่งข้ึนมาท่ีจะทดสอบ พวกเขาจะต#องดําเนินชีวิตไปโดยผ านป8ญหาและอุปสรรคชุด
หนึ่ง และในการกระทําดังกล าว พวกเขาจะแก#ไขอัตลักษณ3ท่ีเป1นข#อบกพร องของตัวเอง พวกเขาจะ
ดําเนินชีวิตไปโดยผ านกระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามข้ึน
ทางด#านอัตลักษณ3 ซ่ึงบางครั้งตัวละครบางตัวยังคงติดอยู กับสถานการณ3ท่ีเป1นข#อบกพร องของพวก
เขา และจบลงอย างไม มีความสุข  
 

2. หน�าท่ีเล*าเรื่องของภาพยนตร@ (Narrative Function) 
2.1 การเล าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ งเล าเรื่องใช#ความจริงเป1นส วนใหญ  ให#

ความสําคัญกับการถ ายทอดความจริงตามท่ีสายตามองเห็น การใช#เทคนิคเข#ามาปรุงแต งน#อย เช น
ภาพยนตร3สารคดี 

2.2 การเล าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดา เน#นการ
สื่ออารมณ3 มีการปรุงแต งด#วยเทคนิค เพ่ือการเร#าอารมณ3และการดําเนินเรื่องให#เป1นไปได#ด#วยดี ไม 
ตลก ไม บู� ไม หวือหวา เรื่องหนักสมอง 

2.3 การเล าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต งในทุกๆด#านอย างมาก การ
เล าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน#นสัญลักษณ3ในการเล าเรื่อง 
 
 
 
 
__________________________ 

5 ประวิทย3 แต งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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3. วิธีการดําเนินเรื่องและโครงสร�างของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 
3.1 แก นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) 

ของเรื่องท่ีจะนําเสนอ ซ่ึงอาจประกอบด#วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได# แต ต#องไม ออกนอก
แนวความคิดหลัก 

3.2 โครงเรื่อง (Plot) ซ่ึงแบ งออกได#ดังนี้ 
3.2.1 การเล าเรื่องลําดับเหตุการณ3อย างมีเหตุผล เหตุการณ3ทุกเหตุการณ3จะต#อง

ส งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได#ชัดเจน ไม หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด#วยเหตุการณ3หลัก 
(Main plot) และเหตุการณ3รอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณ3รองท่ีใส เข#าไป ต#องผสมกลมกลืนเป1นเหตุ
เป1นผลกับเหตุการณ3หลัก 

3.2.2 ตัวละคร (Character) มีหน#าท่ีดําเนินเหตุการณ3จากจุดเริ่มต#นไปสู จุดสิ้น 
สุดของเรื่อง ตัวละครอาจเป1นคน สัตว3 สิ่งของ หรือเป1นนามธรรมไม มีตัวตนก็ได# การสร#างตัวละคร
ข้ึนมาต#องคํานึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความต#องการ อันก อให#เกิดพฤติกรรมต างๆ
ของตัวละครนั้นๆ ตัวละครแบ งออกเป1นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือตัว
แสดงประกอบทุกตัวละครจะต#องมีผลต อเหตุการณ3นั้นๆ มากน#อยตามแต บทบาทของตน ตัวเอกย อม
มีความสําคัญมากกว าตัวรองเสมอ 

1) ตัวละครแบน คือ ตัวละครท่ีมีข้ัวขาวดําชัดเจน ไม มีมิติทางอารมณ3 
2) ตัวละครกลม คือ ตัวละครท่ีมีท้ังความดีความเลวปนกันใน 1 คน 

3.2.3 การพัฒนาเนื้อเรื่อง 
1) การเปtดเรื่อง เช น การบอกยุคสมัย และพ้ืนเพตัวละคร 
2) สถานการณ3ท่ีส งเค#าถึงความเปลี่ยนแปลง 
3) จุดหักเห การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได#อีกอย างว า Conflict 
4) การลดการกระทําของตัวละคร เพ่ือให#คนดูพักจากการต่ืนเต#นจากจุด

หักเห 
5) จุดวิกฤต สถานการณ3ท่ีคับขันและตึงเครียด 
6) จุดสุดยอด จุดหรือวินาทีท่ีตัวละครเอกสะสางวิกฤตให#ลุล วง 
7) จุดคลี่คลาย ทําให#เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีมากข้ึน 

 
4. ขนาดของภาพกับการส่ือความหมาย 

ในภาพยนตร3 องค3ประกอบแรกท่ีไม อาจหลีกเลี่ยงได#ก็คืองานด#านการถ ายภาพ จนมัก
มีคํากล าวว า หนังเล าเรื่องหรือสื่อความหมายด#วยภาพ ซ่ึงแม#จะไม ถูกต#องนักเพราะหนังแต ละเรื่อง
อาศัยเทคนิคหลายๆอย างท้ังทางด#านภาพ เสียง ดนตรี บทสนทนา บทภาพยนตร3หรือแม#กระท่ังการ
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แสดงของผู#แสดง แต แน นอนว า ในบรรดาองค3ประกอบท้ังหมด งานด#านภาพนับเป1นหนึ่งในช องทาง
ของการสื่อความหมายท่ีสําคัญท่ีสุด 

การศึกษาเรื่องขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย เป1นการศึกษาเรื่องความสัมพันธ3
ระหว างกล#องกับสิ่งท่ีถูกถ าย ความแตกต างระหว างภาพในแต ละขนาดข้ึนอยู กับจํานวนตัวละครหรือ
วัตถุท่ีปรากฎบนกรอบภาพ อย างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ขนาดของภาพมีความหลากหลายและไม 
สามารถกําหนดได#ตายตัว ภาพระยะปานกลางสําหรับผู#กํากับคนหนึ่ง อาจจะกลายเป1นภาพขนาดใกล#
ของผู#กํากับอีกคนหนึ่งก็เป1นได# แม#ว าขนาดของภาพท่ีปรากฎแต ส วนใหญ แล#ว สามารถแบ งได#เป1น 6 
ขนาดหลักๆด#วยกัน ดังนี้ 

4.1 ภาพ extreme long shot จะถ ายจากระยะไกลมาก แสดงให#เห็นถึงอาณา
บริเวณอันกว#างใหญ ไพศาล บางครั้งภาพ extreme long shot ก็ใช#เปtดเพ่ือเชื่อมต อกับภาพในระยะ
ท่ีใกล#กว า เหมือนเป1นการเกริ่นเปtดเรื่อง 

4.2 ภาพ long shot ภาพขนาดนี้เผยให#เห็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ3 เช น ในห#อง บน
ท#องถนน หรือพ้ืนท่ีโล งกว#าง ขณะท่ีตัวละครในภาพก็จะมองเห็นได#เต็มตัว 

4.3 ภาพ full shot จะเผยให#เห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว ส วนหัวจะอยู ใกล#กับขอบ
บนของกรอบภาพ เช นเดียวกับส วนเท#าจะอยู ใกล#กับขอบล าง 

4.4 ภาพขนาด medium shot ยึดเอาระยะต้ังแต หัวเข าหรือเอวของตัวละครข้ึนไป 
มักใช#ในฉากสนทนาระหว างตัวละคร เพราะจะแสดงอากัปกิริยาท าทางและการแสดงออกของตัว
ละครมองเห็นได#ชัดเจนข้ึน ภาพ medium shot อาจใช#เป1นช็อตเชื่อมกลางระหว างภาพ close-up 
กับภาพ long shot หรือบางครั้งก็ใช#เม่ือผู#กํากับต#องการเริ่มต#นประเด็นใหม ของเรื่อง ภาพในขนาด 
medium shot ยังสามารถแยกย อยออกได#อีกหลายลักษณะด#วยกัน อาทิ ภาพขนาด two shot ท่ี
แสดงให#เห็นตัวละครสองคนในกรอบภาพโดยจับต้ังแต เอวข้ึนไป และ ภาพ three shot ก็เป1นไปใน
ลักษณะคล#ายคลึงกัน 

4.5 ภาพ close-up กินอาณาเขตของพ้ืนท่ีน#อยมาก มักใช#เพ่ือแสดงรายละเอียดของ
อะไรก็ตามท่ีมีขนาดเล็ก ปกติแล#วคนทําหนังมักจะใช#เพ่ือแสดงความสัมพันธ3ในระยะใกล#ชิดระหว าง
ผู#ชมกับตัวละคร หรือเพ่ือเปtดโอกาสให#ผู#ชมได#สํารวจตรวจสอบปฏิกิริยาบนใบหน#าของตัวละคร 

4.6 ภาพ extreme close-up  เป1นภาพท่ีเจาะจงเฉพาะสิ่งท่ีมีขนาดเล็กมากๆ เช น 
ดวงตาหรือปากของนักแสดง หรือสิ่งของต างๆท่ีมองเห็นได#ไม ชัดเจนในภาพขนาดปกติ โดยท่ัวไปมัก
ใช#เพ่ือเน#นความสําคัญของสิ่งท่ีถูกถ ายนั้นๆ 
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จากการศึกษา ค#นคว#า และรวบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวข#องกับแนวคิดต้ังต#นในการทํา
ภาพยนตร3 ท้ังเรื่องของแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผู#สูงอายุและเด็กวัยเรียน แนวคิดจิตวิทยา
พัฒนาการมนุษย3ของอีริกสัน แนวคิดความสัมพันธ3ของคนในสังคม ได#นําไปสู ประเด็นท่ีสามารถ
นํามาใช#ในการเล าเรื่องในภาพยนตร3เรื่อง เด็ก แก  แดด โดยการชี้ให#เห็นถึงความโดดเด่ียวและการ
ปรับตัวเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต อีกท้ังยังสามารถนําเอาแนวคิดข#างต#นเข#าร วมกับทฤษฎีทาง
ภาพยนตร3ในเรื่องของการเล าเรื่องและการสร#างตัวละคร เพ่ือนําไปสู การสร#างเหตุการณ3ท่ีสอดคล#อง 
และสมเหตุสมผลต อความเป1นจริงลงไปในบทภาพยนตร3 ทําให#บทภาพยนตร3มีความน าสนใจมาก
ยิ่งข้ึน 
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บทที่ 3 

การเก็บขอมูล 

การสร�างภาพยนตรเก่ียวกับความโดดเด่ียวของคนสองวัย เป�นการพยายามสะท�อน
เรื่องราวความโดดเด่ียว ความเหงาท่ีเกิดข้ึนกับคนสองคนท่ีอยู$ในช$วงอายุต$างกัน คือ เด็กวัยเรียนกับ
ผู�สูงอายุ โดยมีการเล$าเรื่องอย$างค$อยเป�นค$อยไปซ่ึงจะปรากฎออกมาผ$านสไตลภาพและบทสนทนา 
เพ่ือให�ผู�ชมได�ทําความเข�าใจตัวละครทีละน�อย และนํามาซ่ึงบทสรุปท่ีว$าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู$
ตลอดเวลา สิ่งท่ีเราทําได�คือต�องปรับตัวและอยู$กับมันให�ได� 

ซ่ึงผู�จัดทําได�นําประเด็นความโดดเด่ียวมาเป�นแกนความคิดหลัก    (Concept)   ของ
ภาพยนตร รวมถึงได�หาข�อมูลเพ่ือใช�ในการอ�างอิง (Reference) และเข�าถึงอารมณและบรรยากาศ
ของภาพยนตร (Mood and Tone) จากภาพยนตรเรื่องอ่ืนๆ ท่ีสามารถอธิบายถึงลักษณะท่ีจะเกิดข้ึน
ในภาพยนตรสั้นเรื่อง เด็ก แก$ แดด ได� 

 
ขอมูลอางอิง (Reference) 

 

1. ภาพยนตร#เรื่อง I wish กํากับภาพยนตรโดย Hirokazu Koreeda ออกฉายในปN ค.ศ.

2011 

ในภาพยนตรเรื่อง I wish เล$าถึงชีวิตของพ่ีน�องท่ีต�องแยกกันอยู$ คนโตอยู$กับแม$ ส$วน

คนน�องอยู$กับพ$อ พ่ีชายคนโตมีความหวังว$าอยากจะให�ครอบครัวกลับมาอยู$พร�อมหน�ากันอีกครั้ง จนมี

ข$าวว$ารถไฟชินคันเซนสองสายจะเปXดใช�บริการใหม$ และจากความเชื่อท่ีว$า ถ�าใครได�อธิษฐานตรง

จุดตัดของรถไฟสองสาย คําอธิษฐานจะเป�นจริง พ่ีชายจึงได�นัดแนะน�องชายเดินทางไปพบกันท่ีจุดตัด

นั่น เพ่ือให�คําอธิษฐานเป�นอย$างท่ีใจคิด 

ในเรื่อง I wish สิ่งหนึ่งท่ีมีเสน$หมากคือ ตัวละคร จะเห็นว$าแต$ละตัวละครในเรื่องนี้มี

ความต�องการข�างในชัดเจน ซ่ึงทําให�ตัวละครแต$ละตัวดูมีชีวิต และสามารถทําให�ผู�ชมเข�าใจความรู�สึก

ของตัวละครได�ง$าย ซ่ึงจุดนี้ทําให�ผู�จัดทําสามารถใช�เป�นแนวทางในการวางลักษณะของตัวละครใน

เรื่อง เด็ก แก$ แดด ให�ดูมีมิติมากข้ึน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 3-1 แสดงภาพจากเรื่อง I wish 

 

2. ภาพยนตร#เรื่อง Tomboy กํากับภาพยนตรโดย Céline Sciamma ออกฉายในปN 

ค.ศ. 2011  

ในภาพยนตรเรื่อง Tomboy จะเล$าถึงเด็กผู�หญิงคนหนึ่งท่ีเพ่ิงย�ายบ�านมาสู$สังคมใหม$ 

ชีวิตท่ีนี่เธอหลอกลวงเพ่ือนๆรุ$นเดียวกันด�วยการบอกว$าตนเป�นผู�ชาย เรื่องราวบานปลายข้ึนไปอีกเม่ือ

เพ่ือนผู�หญิงในกลุ$มคิดกับตัวละครหลักเกินเพ่ือน แต$สุดท�ายเม่ือความจริงถูกเปXดเผย ตัวละครหลัก

จะต�องเผชิญหน�ากับสิ่งท่ีเธอก$อไว�คือ การยอมรับ 

สิ่งท่ีนํามาใช�ในจุลนิพนธคือ การเล$าเรื่อง เพราะนอกจากจะเป�นหนังเด็กท่ีมีการพูดถึง

เรื่องเพศและการเติบโตแล�ว ด�วยคําพูดท่ีน�อยแต$ได�ผล ทําให�คนดูสามารถตีความและเข�าใจความรู�สึก

ของตัวละครเด็กได� การเล$าเรื่องด�วยบทสนทนาท่ีไม$มากจึงน$าจะเป�นวิธีท่ีเหมาะสมกับภาพยนตรเรื่อง

นี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-2 แสดงภาพจากเรื่อง Tomboy 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ภาพยนตร#เรื่อง Home ความรัก ความสุข ความทรงจํา ตอน จดหมายนอย 

กํากับภาพยนตรโดย ชูเกียรติ ศักด์ิวีระกุล ออกฉายในปN ค.ศ. 2012 

ในภาพยนตรเรื่อง Home ความรัก ความสุข ความทรงจํา จะแบ$งเรื่องออกเป�น

ภาพยนตรสั้น 3 เรื่องท่ีมีความเก่ียวข�องกันของตัวละคร ในแต$ละเรื่องจะพูดถึงความทรงจํา ซ่ึงในตอน 

จดหมายน�อย เป�นเรื่องราวของบัวจัน หญิงท่ีต�องดูแลรับผิดชอบการงานของสามีท่ีเพ่ิงเสียชีวิตท้ังหมด 

มีเพียงกระดาษแผ$นเล็กท่ีมีข�อความของสามีของเธอไว�เตือนใจถึงความทรงจําระหว$างกัน 

ภาพยนตรเรื่อง Home ความรัก ความสุข ความทรงจํา ตอนจดหมายน�อย เป�น

ภาพยนตรท่ีผู�จัดทําใช�เป�นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมของผู�สูงวัย เนื่องจากเนื้อหาของภาพยนตร

ท่ีมีการพูดถึงประเด็นความโดดเด่ียว ประกอบกับรูปแบบของภาพยนตรท่ีเป�นภาพยนตรสั้น ทําให�

ผู�จัดทําได�แนวทางของการเล$าเรื่องท่ีไม$ต�องใช�เวลามาก แต$ทําให�ผู�ชมได�เข�าใจถึงความรู�สึกของตัว

ละคร 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-3 แสดงภาพจากเรื่อง Home ความรัก ความสุข ความทรงจํา 

 
อารมณ#ของภาพยนตร# (Mood and Tone) 
 

1. ภาพยนตร#เรื่อง April Story กํากับภาพยนตรโดย Shunji Iwai ออกฉายในปN ค.ศ.
1998 

ในภาพยนตรเรื่อง April Story บอกเล$าเรื่องราวของหญิงสาวท่ีเป�นคนข้ีอาย เธอท่ี

ตัดสินใจไปเรียนต$อท่ีมหาวิทยาลัยแห$งหนึ่งในโตเกียว ท่ีนั่นเธอไม$ค$อยมีเพ่ือน ทําให�ชีวิตของเธอท่ี

โตเกียวโดดเด่ียว แต$เธอก็ไม$ได�รู�สึกท�อเพราะท่ีนี่เธอได�อยู$ใกล�ชิดกับรุ$นพ่ีท่ีเธอแอบชอบ และเป�นแรง

ขับเคลื่อนให�เธออยู$โตเกียวต$อไป  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สิ่งนํามาใช�ในงานจุลนิพนธคือ การถ$ายภาพ ลักษณะการถ$ายภาพของหนังเรื่องนี้ส$วน

ใหญ$จะเป�นภาพขนาดปานกลาง เพ่ือให�เห็นระยะห$างของคนในภาพ มีการใช�

เรื่องดูมีความสมจริงและให�ความรู�สึกอึดอัด

scène ท่ีแสดงให�เห็นสิ่งต$างๆท่ีแสดงถึ

ภาพยนตรเรื่องนี้มีความโดดเด$น

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 3-4 แสดงภาพจากเรื่อง
 

2. ภาพยนตร#เรื่อง 

ในปN ค.ศ. 1991 

ในภาพยนตรเรื่อง 

หยุดพักร�อนจากท่ีทํางานในเมืองหลวงมาพักผ$อนท่ีชนบท ซ่ึงการเดินทางมาพักผ$อนครั้งนี้ทําให�เธอ

หวนนึกถึงความทรงจําในวัยเด็กท่ีท้ังสุขและเศร�าคละกันไป

สิ่งท่ีนํามาใช�ในจุลนิพนธคือ

ได�จากขนาดภาพท่ีมักเป�นภาพ 

อีกด�วย แม�ว$าหนังเรื่องนี้จะเป�นหนังการตูน

ความสมจริงสูงมาก มีการถ$ายทําท่ีวางองคประกอบและปล$อยอารมณตัวละคร ทําให�เกิดความรู�สึก

เหงา 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3-5 แสดงภาพจากเรื่อง

สิ่งนํามาใช�ในงานจุลนิพนธคือ การถ$ายภาพ ลักษณะการถ$ายภาพของหนังเรื่องนี้ส$วน

ใหญ$จะเป�นภาพขนาดปานกลาง เพ่ือให�เห็นระยะห$างของคนในภาพ มีการใช�ช็อต

และให�ความรู�สึกอึดอัด นอกจากนี้การจัดองคประกอบภ

ท่ีแสดงให�เห็นสิ่งต$างๆท่ีแสดงถึงบุคลิกของตัวละครท่ีรู�สึกอ�างว�างในกรอบภาพ ทําให�

ภาพยนตรเรื่องนี้มีความโดดเด$น 

แสดงภาพจากเรื่อง April Story 

ภาพยนตร#เรื่อง Only Yesterday กํากับภาพยนตรโดย Isao Takahata 

ในภาพยนตรเรื่อง Only Yesterday บอกเล$าถึงหญิงสาวชาวญ่ีปุnนคนหนึ่งท่ีเธอขอ

หยุดพักร�อนจากท่ีทํางานในเมืองหลวงมาพักผ$อนท่ีชนบท ซ่ึงการเดินทางมาพักผ$อนครั้งนี้ทําให�เธอ

หวนนึกถึงความทรงจําในวัยเด็กท่ีท้ังสุขและเศร�าคละกันไป 

นํามาใช�ในจุลนิพนธคือ การสร�างบรรยากาศและอารมณความรู�สึกเหงา

ได�จากขนาดภาพท่ีมักเป�นภาพ full shot ท่ีนอกจากเน�นตัวละครแล�วยังเน�นสิ่งแวดล�อมท่ีตัวละครอยู$

หนังเรื่องนี้จะเป�นหนังการตูน แต$ทุกอย$างท่ีเราเห็นในหนังเรื่องนี้เน�นร

มีการถ$ายทําท่ีวางองคประกอบและปล$อยอารมณตัวละคร ทําให�เกิดความรู�สึก

แสดงภาพจากเรื่อง Only Yesterday 

25 

สิ่งนํามาใช�ในงานจุลนิพนธคือ การถ$ายภาพ ลักษณะการถ$ายภาพของหนังเรื่องนี้ส$วน 

ช็อตท่ีไม$มาก ทําให�เนื้อ

การจัดองคประกอบภาพแบบ         Mise en 

างในกรอบภาพ ทําให�

Isao Takahata ออกฉาย

บอกเล$าถึงหญิงสาวชาวญ่ีปุnนคนหนึ่งท่ีเธอขอ

หยุดพักร�อนจากท่ีทํางานในเมืองหลวงมาพักผ$อนท่ีชนบท ซ่ึงการเดินทางมาพักผ$อนครั้งนี้ทําให�เธอ

และอารมณความรู�สึกเหงา ซ่ึงเห็น

ท่ีนอกจากเน�นตัวละครแล�วยังเน�นสิ่งแวดล�อมท่ีตัวละครอยู$

ทุกอย$างท่ีเราเห็นในหนังเรื่องนี้เน�นรายละเอียดท่ีมี

มีการถ$ายทําท่ีวางองคประกอบและปล$อยอารมณตัวละคร ทําให�เกิดความรู�สึก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการศึกษาภาพยนตรท่ีใช�เป�นข�อมูลอ�างอิง (Reference) สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ภาพยนตรท่ีต�องการพูดถึงประเด็นความโดดเด่ียวคือ พ้ืนหลังตัวละคร เพ่ือให�ตัวละครมีมิติและทําให�
ผู�ชมเข�าใจถึงความคิดของตัวละครได� สังเกตได�การวางลักษณะตัวละครจากเรื่อง I wish ซ่ึงการแสดง
ให�เห็นพ้ืนหลังของตัวละครในภาพยนตรอาจแสดงให�เห็นจากกิจวัตรประจําวัน อาชีพของตัวละคร 
หรือบทสนทนา ดังท่ีปรากฎในเรื่อง Tomboy และ Home ความรัก ความสุข ความทรงจํา ตอน
จดหมายน�อย ซ่ึงสิ่งเหล$านี้ผู�จัดทําจะต�องให�ความสําคัญเป�นอย$างมาก ท้ังนี้เป�นเพราะภาพยนตรสั้นมี
การดําเนินเรื่องจะต�องรวดเร็ว ประกอบกับต�องให�ผู�ชมจะต�องเข�าใจตัวละครด�วย แนวทางของการวาง
ลักษณะของตัวละครจึงมีส$วนช$วยให�ผู�จัดทําไม$ต�องเสียเวลาในการอธิบายตัวละครมากนัก 

และเม่ือศึกษาภาพยนตรท่ีใช�อ�างอิงถึงอารมณ (Mood and Tone) ของตัวละครเพ่ือ
แสดงให�เห็นถึงความรู�สึกโดดเด่ียว จะเห็นภาพยนตรท่ีมีการถ$ายภาพท่ีเน�นภาพ full shot จะให�
ความรู�สึกท่ีเหงา อ�างว�างกว$าภาพมุมแคบ ประกอบกับการอธิบายลักษณะของตัวละครผ$าน
องคประกอบศิลปpต$างๆ อย$างเรื่อง April Story และ Only Yesterday ซ่ึงสามารถใช�เป�นแนวทางใน
การถ$ายทอดเรื่องราวได�อย$างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การสรรสรางภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับความโดดเด่ียวของคนสองวัย เปนภาพยนตรที่

ผูจัดทําตองการนําเสนอประเด็นความโดดเด่ียวของสองตัวละครที่มีอายุตางกัน ซึ่งตางฝายตางตอง

เผชิญกับเหตุการณที่นํามาสูความรูสึกโดดเด่ียว และเมื่อตัวละครในเรื่องไดมาพบกัน ทั้งสองไดบอก

เลาความรูสึกอางวางภายในใจของกันและกัน ทําใหจากคนแปลกหนาสองคน กลายมาเปนเหมือน

เพื่อนตางวัยที่เขาใจซึ่งกันและกัน การสรางภาพยนตรใหออกมาตามความตองการของผูจัดทําน้ัน 

ตองผานกระบวนการงานสรางภาพยนตรดังจะปรากฏในข้ันตอนตามตอไปน้ี 

 

การเตรียมบทภาพยนตร  

1. แนวความคิด (Concept)  

ความโดดเด่ียวของคนสองวัยทีม่ีเกิดจากปจจัยที่ตางกัน 

2. แกนเรื่อง (Theme)  

การเรียนรูที่จะปรบัตัวและอยูกับการเปลี่ยนแปลง 

3. เรื่องยอ (Synopsis)   

เรื่องราวของมิตรภาพตางวัยในชวงปดเทอมภาคฤดูรอนในจังหวัดสระแกว ป พ.ศ.

2547 ของ “สมพร” ครูที่เพิ่งเกษียณอายุราชการ กับ “ตน” เด็กชายวัย 11 ขวบ ซี่งในเทอมหนา เขา

จะยายไปเรียนที่กรุงเทพฯ 

พร อาศัยอยูที่บานตัวคนเดียว สามีของเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปกอน หลังจากน้ัน

เธอก็เลี้ยงดูลูกชายดวยตัวของเธอเองมาตลอด ทุกๆวันของพร หลังจากจัดการทําความสะอาดบาน 

เธอจะน่ังรถประจําทางเพื่อไปวายนํ้าที่สระวายนํ้าของโรงเรียนที่เธอเกษียณจนถึงเย็น หรือบางครั้งก็

ไปพบปะเหลาครเูกษียณที่โรงเรียนและพูดคุยถึงเรื่องทองเที่ยวเสมือนเปนสภากาแฟ 

ลูกชายของพรที่มีอาชีพเปนพาณิชยนาวีมักจะโทรหาพรบางเปนครั้งคราว แตละครั้ง

ที่โทรมาพรจะสอบถามสารทุกขสุขดิบดวยความเปนหวงเปนใย และวันหน่ึงในหลายๆครั้ง ลูกชายของ

เธอไดโทรเพื่อบอกวา เขาจะกลับบาน 
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ตน หลังจากที่พอซึ่งทําอาชีพชางซอมบํารุงอยูในโรงไฟฟาของจังหวัดเสียชีวิตลง

ในชวงปลายปที่แลว แมของตนตองแบกภาระทํางานอยูคนเดียว ดวยอาชีพพนักงานบัญชีที่

บริษัทเอกชนแหงหน่ึง ซึ่งเปนผลทําใหแมของตนไมไดมีเวลาใหเขาเหมือนแตกอน ตลอดปดเทอมตน

ใชเวลากับการวายนํ้าเพื่อที่จะลงแขงขันวายนํ้าระดับเยาวชนตามคําชักชวนของ “แมน” เพื่อนสนิท

ของเขา  

แตแลวฝนน้ันก็สลายไป เมื่อตนไดรูวาแมของเขาตัดสินใจยายไปทํางานในกรุงเทพฯ 

โดยไปอาศัยอยูกับญาติ และการตัดสินใจของแมครั้งน้ีทําใหเทอมหนาตนตองยายไปเรียนในกรุงเทพฯ 

พรและตนไดรูจักกันที่สระวายนํ้าจากเหตุการณที่ตนชวยเก็บแวนตากันนํ้าซึ่งพรทํา

ตกในสระ ทําใหทั้งสองไดมีโอกาศพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูสึกของความโดดเด่ียวซึ่งกันและกัน 

แมเปนชวงเวลาสั้นๆ แตทั้งสองก็กลายเปนเพื่อนที่สนิทกัน กิจวัตรประจําวันของตน

กับพรหลังวายนํ้าเสร็จคือ น่ังรอ ตนน่ังรอแมมารับกลับบาน สวนพร น่ังรอแมของตนมารับตนกลับ

บาน  และอีกสิ่งที่ทั้งสองทําหลังวายนํ้าเสร็จก็คือ เลนกับ “ชีโร”สุนัขภายในโรงเรียนที่ตนเลี้ยงดู คอย

ใหอาหารตลอดปดเทอม  

วันสุดทายกอนที่ตนจะยายไปกรุงเทพฯ เขาไดซื้อเฟรนชิปเพื่อเอามาใหเพื่อนๆที่สระ

วายนํ้าเซ็น โดยมีพรชวยในการถายรูปให หลังจากพรกับตนบอกลากัน พรกลับบาน ลูกชายของเธอ

โทรมาบอกวา อาทิตยน้ีคงกลับบานไมไดแลว  

ในวันกอนแขงขันวายนํ้า ตนไมไดเขารวมแขงขัน เขากําลังน่ังอยูในรถเพื่อเดินทางไป

กรุงเทพฯกับแมของเขา สวนพร หลังจากสงเพื่อนข้ึนรถไปเที่ยว เธอมาสระวายนํ้าและนึกถึงความทรง

จําระหวางเธอกับตน 

 

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

 

ฉากที่ 1 ภายนอก/ลานตากผา/กลางวัน 

พรตากผา ใกลๆน้ันเธอไดเปดวิทยุทิง้ไว 

 

ฉากที่ 2 ภายใน/หองรับแขก/กลางวัน 

พรเช็ดโตะที่ต้ังกรอบรูปไวมากมาย รูปหน่ึงเปนรูปพรกับสามีกําลังอุมทารกชาย อีกรูป

หน่ึงเปนรูปของลูกชายพรตอนไดเหรียญทองวายนํ้า สวนอีกรูปเปนภาพเธอกับลูกตอนที่ลกูเรยีนจบใน

ชุดพาณิชยนาวี 

เสียงโทรศัพทของพรดังข้ึน พรเดินไปรับโทรศัพทที่วางอยูบนโตะกินขาว เปนเสียงของ

ลูกชายที่โทรมา เธอพูดคุยกับลูก ลูกชายบอกวาอาทิตยน้ีจะกลับบาน 
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ฉากที่ 3 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรเดินถือกระเปาใสเสื้อผาข้ึนมาจากบันไดลงไปหองอาบนํ้า เธอเดินไปตามขอบสระวาย

นํ้า แลววางของบนอัฒจรรย จากน้ันก็ลงมาวายนํ้า 

 

ข้ึนไตเต้ิลช่ือเรือ่ง 

 

ฉากที่ 4 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรวายนํ้าไปกลับตามแนวยาว ระหวางที่พรหยุดพักลางแวนตากันนํ้ามีกลุมเด็กกระโดด

ลงสระทําใหแวนตากันนํ้าของเธอตกในสระ เธองมหาแวน แตหาเทาไหรก็ไมเจอ จนตนดํานํ้าหยิบ

แวนตาให แตไมทันพรขอบคุณ ตนก็วายนํ้ากลับออกไป 

 

ฉากที่ 5ภายใน/หองอาบนํ้าชาย/กลางวัน 

ตนกับแมนอาบนํ้าลางตัวในหอง แมนถามตนวาเห็นจิ๊บ ผูหญิงที่เขาชอบหรือเปลา ตนได

แตสายหัว แมนต้ังขอสังเกตวาจิ๊บตองเปนเมนส จิ๊บถึงไมมาวายนํ้า ตนไดแตยืนงงวา เมนสคืออะไร  

 

ฉากที่ 6 ภายใน/หองเปลี่ยนเสื้อผาชาย/กลางวัน 

ตนน่ังรอแมนเปลี่ยนเสื้อผา และไดแตน่ังงงวาเมนสคืออะไร เขาถามแมนเทาไร แมนก็ไม

ยอมบอก  

หลังจากแมนแตงตัวเสร็จ เขาเดินมาบอกตนวาวันน้ีเขาไมไปใหอาหารชีโรเพราะตองรีบ

กลับบาน แมนไดแตพึมพําหาวิธีทําใหชีโรกินขาว  

 

ฉากที่ 7 ภายนอก/ทางเขาสระวายนํ้า/กลางวัน(เย็น) 

ตนกับแมนเดินออกมาจากอาคารสระวายนํ้า แมนบอกลาตน ตนที่ยืนมองดูแมนเดิน

กลับบานอยูคนเดียว หยิบโทรศัพทข้ึนมาโทรหาแมเพื่อบอกวาเขาวายนํ้าเสร็จแลวใหแมมารับไดเลย 

แตแมตนยังจัดการธุระไมเสร็จ จึงบอกใหตนรอกอน ตนมีสีหนานอยใจเล็กนอยกอนจะเดินไปดูบอรด

ประชาสัมพันธที่มีประกาศแขงวายนํ้า 

พรที่น่ังรอตนอยู เธอเดินไปหาตนแลวขอบคุณ ในตอนแรกตนงงวาพรคือใคร แตเขาก็

นึกออกแลวบอกกับพรวาไมเปนไร พรมองตนแลวถามตอวาตนรอพอแมมารับเหรอ ตนตอบไปวา เขา

รอแมมารับ พรเห็นตนมีทาทีเศรา เธอจึงเลาเรื่องราวของลูกชายเธอที่ตองน่ังรอพรหลังเลิกเรียน

เหมือนกับตนใหฟง 
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ฉากที่ 8 ภายนอก/ทางเขาสระวายนํ้า/กลางวัน(เย็น)(ผานเวลา) 

พรซื้อไอศกรีมเลี้ยงขอบคุณตนที่งมแวนตากันนํ้าใหเธอ ทั้งสองกินไอศกรีมอยาง

เอร็ดอรอย พรถามตนวาตนตองรอแมมารับทุกวันเลยเหรอ ตนบอกวาใช แตเขาชินแลว จากน้ันตน

บอกใหพรกลับบานกอนก็ได เขาอยูคนเดียวได พรถามตนแกมหยอกวาตนเบื่อคนแกเหรอ ตน

ลุกลี้ลุกลนบอกพรวาไมใช พรหัวเราะชอบใจแลวบอกกับตนวา เธอแกแลว เธอไมรีบหรอก 

หลังจากน้ันแมตนมารับตน ตนกับพรโบกมือลากัน 

 

ฉากที่ 9 ภายใน/รถเมล/กลางคืน 

พรน่ังรถเมลกลับบาน  เธอมองดูบานเรือนตามถนนทีผ่านมา 

 

ฉากที่ 10 ภายใน/หองรับแขก/กลางคืน 

พรเดินเขาบาน เธอน่ังพักแลวมองดูกรอบรูปลูกชายที่ไดรางวัลเหรียญทองจากการ

แขงขันวายนํ้า กอนที่ รัตน เพื่อนของพรจะโทรมาชวนไปเที่ยวฮองกง พรพยายามปฏิเสธแตรัตนก็รบ

เราจะใหพรไปใหได และนัดวันมาคุยกัน 

 

ฉากที่ 11 ภายนอก/ระเบียงบันได/กลางวัน 

ตนกับแมนใหอาหารชีโร เปนขาวที่ตนเอามาจากบาน แตชีโรก็ไมยอมกิน ตนคิดวิธีวาจะ

ลองซื้ออาหารเม็ดมาใหชีโรกิน แตแมนบอกวาเขากับตนไมมีเงินพอซื้ออาหารเม็ดหรอก ตนไดแตทํา

หนากลุมใจ  

 

ฉากที่ 12 ภายใน/หองเปลี่ยนเสื้อผาหญงิ/กลางวัน 

พรเดินออกมาจากหองเปลี่ยนเสื้อผา ซึ่งเปลี่ยนเปนชุดวายนํ้า ระหวางที่เธอจัดเสื้อผาอยู 

เธอก็ไดยิน คนรุนราวคราวเดียวกับเธอพูดคุยถึงเรื่องลูกชายที่กลับมาจากตางประเทศ พรน่ิงไปสักพัก

แลวเดินออกจากหองไป 

 

ฉากที่ 13 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรวายนํ้ามาแตะขอบสระเธอเห็นตนกับแมนหาเศษเงินตามรองนํ้ารอบๆสระ พรมีสีหนา

สงสัยกับการกระทําของเด็กทั้งสองคน 
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ฉากที่ 14 ภายนอก/ทางเขาสระวายนํ้า/กลางวัน(เย็น) 

ตนกับแมนน่ังนับเงินที่เก็บได แตเมื่อนับครบแลวก็ยังไมพอซื้ออาหารเม็ด ตนไดแตทํา

หนากลุมใจ แมนขอตัวกลับบานกอน ทิ้งใหตนอยูคนเดียว พรซึ่งเดินผานมาพอดี เห็นตนน่ังหงอยๆ

เธอจึงเขาไปถามถึงแผนการของตน 

 

ฉากที่ 15 ภายนอก/ระเบียงบันได/กลางวัน 

ตนเทอาหารเม็ดลงจานขาวชีโร ชีโรกินอาหารเม็ดอยางเอร็ดอรอย ตนขอบคุณพรที่เธอ

ซื้ออาหารเม็ดใหชีโร 

 

ฉากที่ 16 ภายนอก/ทางเดินใตอาคารเรียน/กลางวัน 

พรกับตนเดินคุยกันใตอาคารเรียนแสงสวางไมมากนักแตก็ยังพอเห็นทั้งสองคนอยู ตน

ถามพรวาทําไมถึงมาวายนํ้า พรบอกวา ปดเทอมอากาศรอน พอพรถามตนบาง ตนบอกวา ที่เขามา

วายนํ้าเพราะจะไดแขงวายนํ้า ถาชนะเขาจะเอาเงินมาซื้ออาหารใหชีโร  

 

ฉากที่ 17 ภายนอก/หองพักครู/กลางวัน 

ครูวัยเกษียณอายุน่ังคุยกันถึงสถานที่ที่จะไปเที่ยว พรน่ังอยูดวย แตไมไดพูดอะไร ครูรัตน

ที่กําลังเมาแตกกับเพื่อน พอเห็นพรเงียบๆจึงเขามาน่ังใกลๆ รัตนพยายามชวนพรไปเที่ยวฮองกง

ดวยกัน แตพรปฏิเสธที่จะไป เธอบอกวาอาทิตยน้ีลูกชายจะกลับบานเลยไปไมได 

 

ฉากที่ 18 ภายใน/หองอาบนํ้าชาย/กลางวัน 

ตนกับแมนเดินเขามาในหองอาบนํ้า แมนบอกกับตนวา เขาจะบอกชอบจิ๊บ เพราะเขา

รูสึกวาเขาโตเปนผูใหญแลว พรอมกับโชวขนอวัยวะเพศของตนใหตนดู ตนไดแตทําหนางงวาการมีขน

อวัยวะเพศมันเกี่ยวอะไรกัน 

 

ฉากที่ 19 ภายนอก/ทางเขาสระวายนํ้า/กลางวัน(เย็น) 

ตนยืนเอามือทาบหัวตัวเองแลวมองดูสวนสูงเทียบกับตนไม เขาถามพรวาเขากับลูกชาย

พรตอนอายุเทากับเขาใครสูงกวากัน พรตอบวาตนนาจะสูงกวาพรอมโชวรูปถายตอนเด็กๆของลูกชาย

ใหตนดู ตนตังขอสังเกตวารูปถายของพรถายไกลไป ทําใหบอกไมไดวาเขากับลูกชายพรใครสูงกวากัน 

จากน้ันตนก็เดินไปเลนกับชีโร เขาพึมพํากับตัวเองวา เขาอยากโตเปนผูใหญ 
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ฉากที่ 20 ภายใน/หองกินขาวบานตน/กลางคืน 

ตนกับแมน่ังกินขาว แมตนบอกกับตนใหเตรียมจัดของเตรียมยายไปกรุงเทพฯ ตนพยายาม

ขอแมใหอยูที่น่ีตอ เขาบอกกับแมวาเขาจะดูแลแมแทนพอเอง  

 

ฉากที่ 21 ภายใน/หองเก็บของ/กลางคืน 

พรน่ังเปดอัลบัมรูปถายเกาๆของตนเองกับสามีและลูก เธอเปดดูไปเรื่อยๆจนพบฟลมภาพ

แผงหน่ึงหลนจากอัลบัมรูป เธอหยิบฟลมน้ันแลวนําสองกับหลอดไฟบนเพดาน เธอมองดูแลววางฟลม

น้ันลง สายตาของเธอเหลือบไปมองขอบประตูที่มีรอยขีดแสดงสวนสูงของลูกชายเธออยู เธอเดินไป

มองใกลๆ แลวสังเกตวารอยสวนสูงจบลงตอนลูกชายอายุ 14 ป 

 

ฉากที่ 22 ภายนอก/ทางเดินเทา/กลางวัน(เย็น) 

พรและตนยืนมองดูบอรดที่แปะรายช่ือนักเรียนตามหองตางๆไว ตนมองไปที่บอรดของ

ช้ันเรียนป.6 พรถามตนวาเทอมหนาเขาไดอยูหองไหน ตนมีสีหนาเศราแลวบอกกับพรวาไมมีช่ือเขาใน

ใบรายช่ือ เทอมหนาเขาจะยายไปเรียนที่กรุงเทพฯ เขาวาพอเขายายไปเรียนที่กรุงเทพฯเพื่อนที่

โรงเรียนน้ีคงลืมเขา พรเงียบแลวบอกกับตนวาในใบรายช่ือก็ไมมีเธอเหมือนกัน ตนงงกับคําพูดของพร 

เขาถามพรวาพรเปนครูสอนที่โรงเรียนน้ีเหมือนกันเหรอ พรพยักหนาแลวถามตนวาวันน้ีตนไมไปให

อาหารชีโรเหรอ ตนตอบกลับวา ชีโรคงดูแลตัวเองได 

 

ฉากที่ 23 ภายใน/หองนอนตน/กลางคืน 

ตนน่ังเขียนสมุดเฟรนชิปหนาปกเขาวาดภาพรูปเขากําลังวายนํ้าแลวเขียนวา ความทรง

จําของตน ในแตละหนา เขาเขียนช่ือเพื่อนที่เขารูจักในแตละหนา บนโตะของเขามีกลองถายรูป

คอมแพคที่กําลังชารตแบตเตอรี่อยู 

 

ฉากที่ 24 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรถือกลองถายรูป เธอเล็งไปที่ตนและกลุมเพื่อนอีกประมาณ 7 คน เธอนับหน่ึงถึงสาม 

แลวกดถายภาพ Montage พรถายรูปตนกับเพื่อนๆ บางคนเอาสมุดเฟรนชิปของตนไปเขียน แมน

ถายรูปคูกับจิ๊บ 

 

ฉากที่ 25 ภายนอก/ลานมาหินออน/กลางวัน 

เพื่อนๆตนโบกมือลาตน ตนโบกมือกลับ เหลือเพียงแมนที่ยืนอยูหนาตน แมนบอกลาตน

และสัญญากับตนวาถาตนกับจิ๊บแตงงานกันเมื่อไหร เขาจะบอกตนคนแรก จากน้ันแมนก็เดินจากไป 
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ตนรีบเอากลองมาถายรูปแมนตอนเดินออกไปไว แลวเดินไปหาพรที่น่ังอยูบนอัฒจรรย ตนถามพรวา

วันสุดทายที่พรพรสอนหนังสือ พรรูสึกอยางไร พรตอบตนไปวาเธอรูสึกเหมือนดํานํ้าอยูนานกอนจะ

ข้ึนมาสูดอากาศ บางครั้งเธอก็อยากกลับมาสอนแตบางทีเธอก็อยากพัก จากน้ันพรถามตนกลับ ตน

ตอบพรไปวา เขาไมรูเหมือนกัน ตนสารภาพกับพรวาจริงๆที่เขาลงแขงวายนํ้าเพราะเขาอยากชนะ จะ

ไดเห็นแมย้ิมดีใจกับตัวเขา พรย้ิมเมื่อไดยินคําพูดของตน พรบอกตนวา แคตนมีความสุข แมของตนก็

ภูมิใจแลว ตนบอกกับพรวาลูกชายพรคงมีความสุขมาก เพราะเขาเห็นพรย้ิมบอย 

ตนซื้อไอศกรีมตอบแทนพรที่ถายรูปใหเขา เขาบอกกับพรวา ถาเรากินไอศกรีมแลวไดไม

ฟรี เรื่องดีๆจะตามมา 

 

ฉากที่ 26 ภายใน/หองรับแขก/กลางคืน 

พรรับโทรศัพทมือถือเธอมองดูโทรศัพทที่ข้ึนช่ือวาลูกชายโทรมา พรถามลูกชายวา

เมื่อไหรจะกลับ ลูกชายพรบอกกับพรวาอาทิตยน้ีเขาคงกลับบานไมไดแลว พรมีสีหนาเศราลง เธอได

เพียงแตบอกกับลูกชายวา ไมเปนไร 

 

ฉากที่ 27 ภายใน/หองนอนลูกพร/กลางคืน(ตอเน่ือง) 

พรเปดประตูหองลูกชาย เธอมองไปรอบๆหอง แลวมาน่ังทีเ่ตียงลูกชาย เธอมองดู 

รูปภาพลกูชาย สามีเธอและกเ็ธอ จากน้ันก็นอนลงบนเตียงลกู 

 

ฉากที่ 28 ภายใน/หองนอนตน/กลางคืน 

ตนเอารูปที่ถายวันน้ีแปะลงบนสมุดเฟรนชิปเขาหยิบภาพหน่ึงซึ่งเปนภาพเขากบัพรน่ังกนิ

ไอศกรีมแทงอยูดวยกัน ขางๆตนมีนม 1 แกวที่ด่ืมทิ้งไว 

 

ฉากที่ 29 ภายใน/หองนอนแมตน/กลางคืน 

ตนเปดประตูหองนอนแมแลวเดินไปนอนขางๆแม เขากอดแม แมกอดเขากลับแลวถาม

วา ตนนอนไมหลับเหรอ ตนเงียบไปแลวถามแมวา เพื่อนที่โรงเรียนจะลืมเขาไหม แมตอบตนวา 

คนเราถารูจักกัน เคยผูกพันธกัน ไมมีวันที่จะลืมกันหรอก ตนถามตอวา แมนึกถึงอะไรเวลาคิดถึงพอ 

แมใหตนลองหลับตา ตนหลับตาตามที่แมบอก แมย้ิมใหกับตน 

ฉากที่ 30 ภายนอก/หนาบานตน/กลางวัน 

ตนเดินถือกลองลังออกมาจากบาน ในกลองมีรูปตน พอตน และแมตนอยู เขาเดินเอา

กลองมาใสไวที่หลังรถ  

ตนเคาะกระจกเรียกแมที่น่ังอยูตรงที่น่ังคนขับใหลงมาถายรูปกับบาน 
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ฉากที่ 31 ภายใน/รถแมตน/กลางวัน 

ตนน่ังอยูดานหนารถ เขานอนหลับโดยที่หัวหนุนกับสายเข็มขัดนิรภัย แมของตนหันมา

มองตนแลวย้ิม 

 

ฉากที่ 32 ภายนอก/สนามหนาเสาธง/กลางวัน 

พรสงเพื่อนครูข้ึนรถตู ทุกคนตางโบกมือร่ําลา รถตูว่ิงออกไปเหลือเพียงแตพร เธอย้ิมกับ

ตัวเองแลวเดินไปสระวายนํ้า 

 

ฉากที่ 33 บรรยากาศรอบๆโรงเรียน/กลางวัน 

- ทางเดินใตอาคาร 

- หองพักคร ู

- ชีโรกับเศษไกที่เหลอืไวในจาน 

- มาน่ังหินออนหนาสระวายนํ้า 

- บอรดประกาศรายช่ือนักเรียน 

 

ฉากที่ 34 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรเดินข้ึนมาที่สระนํ้าในมือถือไอศกรีมแทงอยู เธอมองออกไปที่สระวายนํ้าที่เงียบสงบไร

ผูคน เธอเจอคนงานคนหน่ึงกําลังยกสแตนผานหนาเธอ  

เธอมองไปบนอฒัจรรยสระวายนํ้าเห็นคนงานกําลงัเซ็ตงานแขงขันวายนํ้าอยู 

พรหันมามองดูสระวายนํ้า และกินไอศกรีมแทงไปดวย จนไอศกรีมหมดเธอพลิกดูไม

ไอศกรีมเปนไมฟรีพรย้ิมออกมาอยางมีความสุข 
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5. บทภาพยนตร (Screenplay) 

 

ฉากที่ 1 ภายนอก/ลานตากผา/กลางวัน 

เสียงเพลงยอนยุคดังคลออยูเบาๆ  เสื้อผาถูกพรหยิบข้ึนจากตะกราเอาไปตากไวบนราว

ตากผา  เธอสลัดผากอนจะนําผาแตละผืนข้ึนตาก พรใชมือปดผาบนราวใหเรียบ 

 

ฉากที่ 2 ภายใน/หองรับแขก/กลางวัน 

พรใชผาชุบนํ้าเช็ดกรอบรูป 2 อัน รูปหน่ึง พร สามีกําลังดีใจกับลูกชายที่ไดเหรียญทอง

วายนํ้า สวนอีกรูปเปนภาพเธอกับลูกตอนที่ลูกเรียนจบในชุดพาณิชยนาวี 

เสียงโทรศัพทของพรดังข้ึน พรเดินไปรับโทรศัพทที่วางอยูบนโตะกินขาว เธอมองดูที่

หนาจอโทรศัพท แลวน่ังลงที่เกาอี้ 

 

พร 

ฮัลโหล สวัสดีคะ 

ลูกชายพร 

หวัดดีคาบบบ 

 

พรย้ิมออกมา 

 

พร 

วาไงเพื่อน เหงาเหรอจะ 

ลูกชายพร 

แหม เพื่อนเพิ่นอะไรกัน ในสายน่ีดาราเงินลานโทรมาคุยดวยนะเน่ีย 

พร 

โอย แมวาพันลานดีกวา ตามจับยากจริงๆเราเน่ีย 

ลูกชายพร 

(หัวเราะ) นิดนึงๆคนกําลังฮอต ตองเขาใจแม 

พร 

เปนไง คราวน้ีไปโผลอยูที่ไหนละ 

ลูกชายพร 

ตอนน้ีอยูสิงคโปรแลวแม อาทิตยน้ีนาจะไดกลับบานแลว 
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พร 

(นํ้าเสียงดีใจ)จริงหรือเปลาเน่ีย แมจะไดเตรียมตมสมปลาชอนให 

ลูกชายพร 

จริงดิแม ขอปลาชอนนานะแม (หัวเราะ) 

พร 

เด๋ียวจะลงไปจับใหเลย 

ลูกชายพร 

 (หัวเราะ) แลวน่ีแมเปนไงบาง เหงาปาวเน่ีย ปารัตนจัดทริปไปไหนอีกหรือละคราวน้ี 

พร 

เหงาเหงิวอะไรกาน เด๋ียวน้ีเคามีอะไรทําสนุกกวาเที่ยวแลว 

ลูกชายพร 

อะไรอะแม 

 

ฉากที่ 3 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรเดินถือกระเปาใสเสื้อผาข้ึนมาจากบันไดลงไปหองอาบนํ้า เธอไปตามขอบสระวายนํ้า 

แลววางของบนอัฒจรรย จากน้ันก็ลงมาวายนํ้า 

 

ข้ึนไตเต้ิลช่ือเรือ่ง 

 

ฉากที่ 4 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรวายนํ้าไปกลับ พอถึงแทนกระโดด เธอถอดแวน พักหายใจ เธอมองไปยังกลุมเด็กกลุม

หน่ึงที่กําลังเดินข้ึนมาจากหองเปลี่ยนเสื้อผา แลวเธอก็ถอดแวนตากันนํ้ามาเช็ด 

เด็กกลุมน้ันว่ิงแขงกันแลวกระโดดลงสระขางๆกับที่พรลอยตัวอยูทําใหแวนของเธอหลุด

ออกจากมือ เธอพยายามงมหาแวน แตก็หาไมเจอ สักพักมีเด็กผูชายอายุราวๆ 10 ป(ตน)วายนํ้ามา

เกาะที่ขอบสระ เขาถอดแวนตาออก แลวลูบนํ้าบนใบหนาออก แลวย่ืนแวนตากันนํ้าใหพร พรรับ

แวนตาจากตนเธอกมลงสํารวจดูแวนตาจากน้ันตนสวมแวนตาแลววายนํ้าออกไป พรเงยหนาข้ึนมาก็

เห็นตนวายนํ้าไปไกลแลว 

 

ฉากที่ 5 ภายใน/หองอาบนํ้าชาย/กลางวัน 

ตนอาปากรองนํ้าจากฝกบัว  แลวเอามือลูบหัวตัวเอง ดานขางของเขามีเพื่อนของเขาที่

ช่ือ แมน ยืนลางตัวอยู แมนหันหนามามองตน 
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แมน 

วันน้ีมึงเห็นจิ๊บมาวายนํ้าปะวะ 

 

ตนที่ยังคงอาปากรองนํ้า พูดเปนไมเปนภาษา 

 

ตน 

อา ายยเอนนนน 

 

แมนมีสหีนางงๆ 

 

แมน 

หะ มึงวาไงนะ 

 

ตนปดฝกบัว เขาคายนํ้าในปากออก แลวหันมามองแมน 

 

ตน 

ไมเห็น 

 

แมนมีสหีนาผิดหวัง เขากมหนาและคิดอะไรบางอยาง 

 

แมน 

กูวานะ จิ๊บตองเปนเมนสแนๆเลยวะ 

พี่กูบอกวาเวลาคาบวายนํ้านะ ถาผูหญิงคนไหนไมลงสระ แสดงวาเปนเมนส 

 

ตนทําหนาสงสัย 

 

ตน 

ไอแมน เมนสคือไรวะ 

 

ฉากที่ 6 ภายใน/หองเปลี่ยนเสื้อผาชาย/กลางวัน 

ตนน่ังอยูที่มาน่ัง เขาทําสหีนาสงสัย รอแมนเปลี่ยนเสื้อผา  
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ตน 

(ตะโกน)ไอแมน ตกลงเมนสคือไร 

 

แมนที่กําลงัเปลี่ยนเสือ้ผาในหองอยูตะโกนกลับออกมา 

 

แมน 

(ตะโกน)เมนสก็ประจําเดือนไงสัด มึงอยาพูดเสียงดังดิ 

 

ตนยังมีสหีนาสงสัยอยู 

แมนเปดประตูหองออกมา ในมือถือเสื้อผาอยู ตนมองตามแมนที่กําลังเดินมาที่ตนแลวจัดของใส

กระเปา 

 

แมน 

เออ มึงจะไปใหอาหารชีโรปะเน่ีย 

กูไมไปนะ 

 

ตนทําหนาครุนคิด เขาพูดบนๆกับตัวเอง 

 

ตน 

ทํายังไงใหมันกินขาวดีวะ 

 

ฉากที่ 7 ภายนอก/ทางเขาสระวายนํ้า/กลางวัน(เย็น) 

พรน่ังมองหาเด็กผูชายที่เก็บแวนตากันนํ้าใหเธอที่มาน่ัง 

ตนกับแมนเดินออกมาจากสระวายนํ้า ตนยกมือบอกลาแมน แมนเดินออกไป จากน้ันตน

หยิบโทรศัพทข้ึนมาจากกระเปา พรยังคงมองดูตนอยู 

 

ตน 

ฮัลโหลแม ตนเสร็จแลวนะครับ 

แมตน(เสียงในโทรศัพท) 

แมยังเคลียรงานไมเสรจ็เลยลกู รอแมกอนนะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตน 

โอเคครับ หวัดดีครับ 

 

หลังจากที่ตนวางสายแมไป ตนเดินมามองดูโปสเตอรแขงขันวายนํ้าที่แปะอยูตามผนัง

ตลอดทางเทาสระวายนํ้า ในโปสเตอรเขียนวา งานแขงวายนํ้าจัดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 ผูชนะ

ไดทุนการศึกษา 10,000 บาท 

พรมองดูตนยึนมองดูโปสเตอร แลวเธอก็ตัดสินใจเดินเขาไปหาตน เธอยืนมองโปสเตอร

อยูขางๆตน  

 

พร 

เราเปนนักกีฬาวายนํ้าเหรอ 

 

ตนมองพรดวยทาทีงงๆกับคําถามจากคนที่ไมเคยรูจักกันมากอน  

พรเห็นวาตนทําหนางงๆ เธอย้ิมออกมาแลวหยิบแวนตากันนํ้าข้ึนมาโชวตน 

 

พร 

ปาขอบคุณเรามากนะที่เกบ็แวนให  

ถาไมไดเรามีหวังตองซือ้อันใหมแนๆ เลย 

 

ตนทําหนานึกออกวาพรคือคนทีเ่ขาเกบ็แวนตาให 

 

ตน 

ออ ไมเปนไรครับ 

 

พอพูดจบตนก็พิงหลังกบักําแพง พรพิงหลงัตาม ทั้งสองเงียบไปช่ัวครู พรหันมามองตน 

 

พร 

เรารอพอแมมารบัเหรอ 

 

ตนสะดุงเล็กนอย เพราะเขามองไปทีอ่ื่นเพลิน แลวหันไปตอบพร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตน 

ผมรอแมมารับนะครับ 

 

พรพยักหนาแลวพิงกําแพง 

 

พร 

สมัยกอนตอนทีลู่กของปาเคาเรียนอยู ก็เหมือนเราเลย 

ตองน่ังรอปาหลงัเลิกเรียนทกุวัน  

ย่ิงบางวันนะ ถาปามปีระชุม กวาจะไดกลบับานก็คํ่าแหนะ 

 

ตนหันหนามามองพร 

ตน 

ตอนน้ันปาคงเหน่ือยมากแนเลย 

 

พรหันมามองตนแลวย้ิม 

 

ฉากที่ 8 ภายนอก/ทางเขาสระวายนํ้า/กลางวัน(เย็น)(ผานเวลา) 

บรรยากาศรอบๆโรงเรียนเริม่โพลเพล  

พรย่ืนไอศกรมีใหตนที่น่ังอยูทีม่าน่ัง 

 

พร 

ถือวาตอบแทนที่เก็บแวนตาใหปา 

 

ตนรับไอศกรีมแทงจากพร พรน่ังลงขางๆตน ทัง้สองแกะหอไอศกรีม 

 

พร 

เราน่ังรอแมอยางน้ีทุกวันเลยเปลาเน่ีย 

ตน 

ครับ แตผมก็ชินแลวนะ แมเคาไมอยากใหผมกลบับานเองคนเดียว 

 

พรย้ิมใหตน สวนตนยังกินไอศกรมีอยู เขาหันมามองพร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

 

ตน 

อืม...คุณปากลบับานกอนก็ไดนะครับ ผมอยูคนเดียวได 

พร 

อาว อะไรกัน จะไลกันแลวเหรอ(นํ้าเสียงเจาเลห) 

 

ตนรีบพูดแกตัว 

 

ตน 

ไมใชนะครับ คือ..เผื่อคุณปารบีกลับบาน 

 

พรหัวเราะชอบใจ ตนมีทาทเีคอะเขินกับการแกตัวของตัวเอง 

 

พร 

ปาไมรีบหรอก ปาแกแลว 

 

ตนมองที่พร แลวหันไปมองตึกรอบๆ 

 

พร 

เฮอ อากาศตอนเย็นกดี็เหมือนกันเนาะ 

 

ลมพัดทําใหตนไมบริเวณน้ันพริ้วไวลูไปตามลม 

แสงไฟหนารถกระบะสองมายังตนกบัพร แมตนขับรถมารับตน  

 

ตน 

ผมกลับกอนนะครบั 

 

ตนย้ิมแลวเดินข้ึนรถไป ทิง้ไวแตเพียงพรที่น่ังมองตนน่ังรถกบัแมที่ขับออกไป 

 

ฉากที่ 9 ภายใน/รถเมล/กลางคืน 

พรน่ังรถเมลกลับบาน  เธอมองดูบานเรือนตามถนนที่ผานมา แลวเอามือย่ืนออกไปนอก

รถ มือของเธอปะทะกับสายลม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 10 ภายใน/หองรับแขก/กลางคืน 

พรเดินเปดประตูบานเขามาน่ังที่เกาอี้ เธอใชมือบีบนวดที่ขา จากน้ันสายตาของเธอก็

เหลือบไปมองดูกรอบรูปลูกชายที่ไดเหรียญทองในการแขงขันวายนํ้า ขางๆรูปมีเหรียญทองหอยแขวน

ไวติดกับผนัง 

โทรศัพทมือถือของพรดังข้ึนเธอรับสาย 

 

พร 

ฮัลโหล วาไง 

รัตน(เสียงในโทรศัพท) 

น่ีเธอ ช้ันมีทริปใหมมาชวนแหละ 

ทริปน้ีนะ ประหยัดสุดๆ มีใหเลือกต้ังหลายที่  

แตละที่นะเธอ โอ สวยๆทัง้น้ัน เหมาะสําหรบัสาวๆอยางเราสุดๆ 

พร 

ช้ันก็เห็นเธอบอกนาไปทุกที่แหละ 

รัตน(เสียงในโทรศัพท) 

น่ันแหละๆ น่ีเด๋ียวเคาจะประชุมกันวาจะไปที่ไหน 

แตเธอตองเลือกไปฮองกงกบัช้ันนะ ช้ันอยากช็อปปง 

พร 

เธอก็ชอบปงทีห่างแถวๆน้ีก็ได 

สุดทายกจ็ายตังใหเคาเหมือนๆกันน่ันแหละ 

รัตน(เสียงในโทรศัพท) 

โอยพร มันไมเหมือนกัน เธอเขาใจมะ 

พร 

ไมเขาใจ(พรทําหนาเดอดา) 

รัตน(เสียงในโทรศัพท) 

อา แคน้ีกอนนะเธอ ละครมาแลว บะบาย 

 

รัตนวางสายไป พรย้ิมและสายหัวกับความต่ืนเตนของรัตน จากน้ันเธอมองไปที่รูปลูก

ชายอีกครั้ง และทําหนานึกบางอยาง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 11 ภายนอก/ระเบียงบันได/กลางวัน 

ตนกับแมนเดินมาน่ังเลนกับชีโร(หมา)ที่นอนน่ิงอยูไดแตกระดิกหางไปมาขางๆมันมีถาด

อาหารที่เหลือเศษขาวนิดหนอยแมนมองหนาตน 

 

ตน 

ชีโรมะ ชีโร 

แมน 

มึงวามันจะเบือ่อาหารฝมือแมมงึยังวะ 

ตน 

ใครวาฝมือแมกู แมกูซื้อขาวจากตลาด 

 

ตนจัดการเทเศษอาหารที่เขาหอไวในกระเปา แตชีโรก็ไมยอมกิน ตนกับแมนจองชีโร แต

ชีโรก็ไมมีทีทาวาจะไปกินขาว 

 

ตน 

กูวาเราตองซื้ออาหารเม็ดใหมันจริงๆแลววะ 

แมน 

จะซื้ออาหารเม็ดใหมัน กูกบัมึงมีตังเหรอไง 

ตน 

เออ น่ันดิ(สบถเบาๆ) 

 

ฉากที่ 12 ภายใน/หองเปลี่ยนเสื้อผาหญงิ/กลางวัน 

พรเดินออกมาจากหองเปลี่ยนเสื้อผา ซึ่งเปลี่ยนเปนชุดวายนํ้า ระหวางที่เธอจัดเสื้อผาอยู 

เธอก็ไดยิน คนรุนราวคราวเดียวกับเธอพูดคุยกัน 

 

คนแก1 

น่ีเสารน้ีลูกช้ันจะกลับจากอเมรกิาแลว มากินเลี้ยงบานช้ันกนั 

คนแก2 

ลูกชายเธอน่ีเจากองที่ไดทุนเรียนหมอใชมั้ย 

คนแก1 

น่ันแหละ เกงมั้ยละลูกชายช้ัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คนแก3 

น่ีถาเจากองเรียนจบเมือ่ไหร พวกเธอคงยายไปอยูที่น่ันกันเลยใชมั้ย 

คนแก1 

คงงั้นแหละ(หัวเราะ) 

 

พรกมหนาลงแลวหยิบกระเปาเดินข้ึนไปสระวายนํ้า 

 

ฉากที่ 13 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรวายนํ้ามาแตะขอบสระเธอเห็นตนกับเพื่อนของเขาหาเศษเงินตามรองนํ้ารอบๆสระ 

ครอบครัวหน่ึงเพิ่งข้ึนมาจากสระนํ้า แมของเด็กหยิบของจากมาน่ังแลวเดินลงไปลางตัวที่

หองอาบนํ้า จังหวะที่หยิบกระเปา มีเศษเงินตกลงมา ตนกับแมนมองดู พอครอบครัวน้ันเดินออกไป

พนสายตา เขากับแมนก็ว่ิงไปเก็บเงินน้ัน  

 

ฉากที่ 14 ภายนอก/ทางเขาสระวายนํ้า/กลางวัน(เย็น) 

ตนกับแมนน่ังนับเงินที่ได 

 

แมน 

กูวาตังแคน้ีไมพอซื้ออาหารใหชีโรแนเลย 

ถาจะเอาใหได กูกับมงึคงตองอดคาขนมเปนอาทิตยนะ 

 

ตนเอาหลังพงิกําแพง เขานึกวิธีทีจ่ะทําใหไดเงิน 

 

แมน 

เหย กูกลับแลวนะ ไมอยากทะเลาะกับพอวะ 

 

ตนพยักหนาบอกลาเพื่อน 

พรเดินมาจากสระวายนํ้า เธอเห็นตนทําหนาซึมๆ แลวเดินมาน่ังขางๆ 

 

พร 

เปนไรไป น่ังซึมๆ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตนหันหนามาตามเสียง 

 

ตน 

อาว คุณปา..ไมมีอะไรหรอกครับ ผมคิดอะไรไปเรือ่ยเปอย 

 

พรทําหนารูทัน 

 

พร 

น่ีวางแผนทําอะไรกันอยูห ึ

 

ตนตกใจที่พรรู เขาทําหนาเลิ่กลั่กตนหันมามองพร 

 

ตน 

เออ ...คือ คือวา 

 

ฉากที่ 15 ภายนอก/ระเบียงบันได/กลางวัน 

ตนเทอาหารใสจานขาวชีโร ชีโรกินอาหารเม็ดที่ตนเท 

 

พร 

ดูทาทางมันจะชอบนะกินใหญเลย 

 

ตนย้ิมแลวลูกหลงัชีโร 

 

ตน 

ขอบคุณนะครับ ที่ชวยซื้ออาหารใหมัน  

ชีโรมันไมคอยกินขาวมาหลายวันแลวอะครบั 

 

พรย้ิมใหกับตน แลวหันมามองชีโร  

 

พร 

ชีโรมันคงเหงานะ(นํ้าเสียงเศราเล็กนอย) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

ฉากที่ 16 ภายนอก/ทางเดินใตอาคารเรียน/กลางวัน 

พรกับตนเดินคุยกัน ใตอาคารเรียนแสงสวางไมมากนักแตก็ยังพอเห็นทัง้สองคนอยู 

 

ตน 

เออ คุณปาครับ ผมขอถามอะไรคุณปาหนอยไดมั้ยครับ 

 

พรหันมามองตน 

 

พร 

ไดส ิ

ตน 

เออ ทําไมคุณปาถึงมาวายนํ้าอะครับ แบบ..แบบวา 

พร 

แบบวาไมคอยเห็นคนแกมาวายใชมั้ย 

 

พรพูดจบแลวกเ็ปลงเสียงหัวเราะออกมาดังๆ ตนย้ิมอายๆกบัคําถามของเขา 

 

ตน 

เออ ประมาณน้ันอะครับ 

 

พรทําสีหนาคิด 

 

พร 

เพราะอากาศมันรอนมั้ง(หัวเราะ) 

 

ตนทําหนางงเล็กนอย พรหันมาย้ิมอยางเอ็นดูตน 

 

พร 

แลวเราละ จะลงแขงวายนํ้าเหรอ 

 

ตนมีสีหนาเศราลงเล็กนอย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตน 

ออ..ครบั ผมกบัเพื่อนคิดวา ถาเราชนะแขงวายนํ้าได 

คงมีเงินมาซื้ออาหารใหชีโรมัน 

 

ตนหยุดพูด เขากมหนามองเทาตัวเอง พรสังเกตสหีนาตนทีเ่ศราลง 

 

ตน 

แต..แตตอนน้ีผมคงไมลงแขงแลวละครับ 

พร 

อาว ทําไมละ 

 

ตนหยุดคิดเลก็นอย 

 

ตน 

ก็..ก็ตอนน้ีมีคุณปาซื้ออาหารใหชีโรแลว ผมก็ไมตองเสียเงินซื้อเอง 

 

พรหัวเราะ ตนย้ิมเล็กๆ ทั้งสองเดินผานใตอาคาร 

 

ตน 

จริงๆแลว ไอแมนเพือ่นผมมันอยากลงแขงอวดสาวเฉยๆ 

มันเลยบังคับใหผมลงแขงเปนเพื่อนนะครบั 

 

พรระเบิดหัวเราะข้ึนมาอีกครั้ง 

 

พร 

เด็กสมัยน้ีไวไฟกันจรงิๆ 

ตน 

ไวไฟน่ีใชสัญญาณอินเตอรเน็ตปาวครบั 

 

 

 

   ส
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ฉากที่ 17 ภายนอก/หองพักครู/กลางวัน 

ครูวัยเกษียณอายุน่ังคุยกันถึงสถานที่ที่จะไปเที่ยว พรน่ังอยูดวย แตไมไดพูดอะไร 

สมศักด์ิจัดวางโปสการดสถานที่ทองเที่ยวตางๆ หนังสือนิตยสารทองเที่ยววางลงบนโตะประชุมที่มีครู

วัยเกษียณอายุน่ังลอมวงอยูบนโตะ ซึ่งพอสมศักด์ิวางภาพตางๆลง เพื่อนครูคนอื่นๆตางหยิบมาดูและ

คุยกันวาสถานที่เหลาน้ันนาไป บรรยากาศภายในหองพูดคุยกันอยางสนุกสนาน 

ครูรัตนที่กําลังเมาแตกกับเพื่อน พอเห็นพรเงียบๆจึงเขามาน่ังใกลๆ 

 

รัตน 

พร ตกลงเธอจะไมไปจริงๆเหรอ 

พร 

อื้ม ช้ันวา ช้ันไมไปดีกวา อาทิตยน้ีลูกชายจะกลับบานนะเธอ 

ไวครั้งหนาดีกวา 

รัตน 

โหยพร เธอคิดดูนะ พวกเราจะเหมือนสิปางที่ไดพบกับภูผา นักธุรกิจหนุม 

นาสนุกจะตายไป จะปลอยใหชีวิตเหี่ยวเฉาไปวันๆเหรอไงเธอ 

 

พรทําหนางงๆ 

 

พร 

เด๋ียวๆ ใครสิปาง ใครภูผา 

รัตน 

ก็นางฟาไรปกไง ละครชองสาม ที่แอน ทองประสมเลนกับแอนด้ี วัชระ 

 

พรทําหนาเอือมระอากับเพื่อนของเธอ 

 

ฉากที่ 18 ภายใน/หองอาบนํ้าชาย/กลางวัน 

ตนกับแมนเดินเขามาในหองอาบนํ้า 

 

แมน 

กูตัดสินใจแลววะไอตน 

กูจะบอกชอบจิ๊บ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตนทําหนางงๆ 

 

ตน 

เหี้ยอะไรของมงึ 

จะไปบอกชอบเคา มึงเคยคุยกะจิ๊บเคาแลวเหรอไง  

แมน 

โหย เคยแลวดิวะ 

 

แมนกับตนเดินไปโถฉ่ี 

 

ตน 

ตอนไหน 

แมน 

ก็ตอน..ตอนทีจ่ิ๊บขอยืมยางลบกุไง 

ตน 

อะโถว แคเคาขอยืมยางลบ ทํามาเปนคุย 

แมน 

เหย แตกูรูสึกวากูพรอมที่จะมีแฟนแลวนะโวย 

 

ตนสายหัว ทั้งสองคนยืนฉ่ี 

 

แมน 

ไมเช่ือมึงดูน่ี 

 

แลวแมนก็เปดกางเกงวายนํ้าใหตนดู ตนชะโงกหนาไปมอง 

 

แมน 

กูเพิ่งเห็นเมื่อเชา วาขนกูข้ึนแลว 

 

ตนสายหนาแลวยืนฉ่ีตอปลอยใหแมนยืนอวด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตน 

มันเกี่ยวอะไรกันวะ 

 

ฉากที่ 19 ภายนอก/ทางเขาสระวายนํ้า/กลางวัน(เย็น) 

ตนยืนเอามือทาบหัวตัวเองแลวมองดูสวนสูงเทียบกับตนไม  

 

ตน 

ตอนลูกคุณปาอายุเทาผม เขาสงูเทาผมปาวครับ 

 

พรหยิบกระเปาตังข้ึนมาแลวหยิบรูปถายของลูกชายเธอข้ึนมาเปรียบเทียบกับตน 

 

พร 

ปาวาตนสูงกวานะ 

 

ตนเดินมาดูรปูถายพร  

 

ตน 

รูปถายไกลขนาดน้ี จะรูไดไงอะครับ วาผมสูงกวา 

พร 

เออ น่ันนะสเินาะ(หัวเราะ) แตปาวา ตนนาจะโตกวาลกูชายปาเยอะ 

 

ตนลุกข้ึนเดินไปหาชีโรที่นอนน่ิงๆอยู พลางพูดไปดวย 

 

ตน 

เหอ อยากโตไวๆ จะไดมีเงินใชกบัเคาบาง 

 

พรย้ิมเล็กๆใหกับตน ตนลบูขนชีโร 

 

ตน 

เนาะ ชีโรเนาะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 20 ภายใน/หองกินขาวบานตน/กลางคืน 

แมตนแกะถุงอาหารทีซ่ื้อมาเทลงใสถวย แลวน่ังกินขาวกับตน 

ตนตักอาหารเขาปาก  

 

ตน 

แม แมวาตนดูเปนผูใหญยังอะ 

 

แมย้ิมอยาอิดโรยพลางสายหัว 

 

แมตน 

หึ น่ีโตเปนผูใหญแลวเหรอ ตัวแคเน่ีย 

 

ตนทําหนาผิดหวัง แมมองดูตนที่มสีีหนาเศรา เธอย้ิมเลก็นอย 

 

แมตน 

ถามแปลกๆ นึกไงถึงถามงีห้ ึ

 

ตนที่กมหนาอยู เขาคอยๆเงยหนาข้ึนมา 

 

ตน 

ก็ถาตนเปนผูใหญ ตนจะไดชวยแมทํางานไง แมจะไดไมตองเหน่ือย 

 

แมย้ิมต้ืนตันในตัวลูกชาย  

 

แมตน 

เปนเด็กอยางน้ีกอนอะ ดีแลว 

อื้อตนลูก เตรียมจัดของไดแลวนะ แมเคลียรงานที่น่ีใกลเสรจ็แลว 

จะไดยายไปหาปาซักที ขาโนนบนคิดถึงหลานจะแยอยูแลว 

 

ตนน่ิงเงียบไป  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตน 

เราไมยายไมไดเหรอแม 

 

แมมองตนที่น่ังอยูขางๆ เธอถอนหายใจ 

 

ตน 

ถาเราอยูที่น่ีตอ ผมจะดูแลแมแทนพอเอง 

 

แมมองหางตามาที่ตนแลวเมมปาก เธอกมหนาแลวเงยหนามาย้ิมใหตน 

 

ฉากที่ 21 ภายใน/หองเก็บของ/กลางคืน 

พรน่ังเปดอัลบัมรูปถายเกาๆของตนเองกับสามีและลูก เธอเปดดูไปเรื่อยๆจนพบฟลม

ภาพแผงหน่ึงหลนจากอัลบัมรูป เธอหยิบฟลมน้ันแลวนําสองกับหลอดไฟบนเพดาน เธอมองดูแลววาง

ฟลมน้ันลง สายตาของเธอเหลือบไปมองขอบประตูที่มีรอยขีดแสดงสวนสูงของลูกชายเธออยู เธอเดิน

ไปมองใกลๆ แลวสังเกตวารอยสวนสูงจบลงตอนลูกชายอายุ 14 ป 

 

ฉากที่ 22 ภายนอก/ทางเดินเทา/กลางวัน(เย็น) 

พรและตนยืนมองดูบอรดที่แปะรายช่ือนักเรียนตามหองตางๆไว ตนมองไปที่บอรดของช้ันเรียนป.6 

 

พร 

วาไง คราวน้ีอยูหองไหนละเพือ่น 

ตน 

ไมมีช่ือผมหรอกครบั เทอมหนาผมจะยายไปเรียนที่กรุงเทพ 

 

พรหันไปมองดูตน ที่ตอนน้ีเขากําลงักมหนาพงิกับบอรดรายช่ือ 

 

ตน 

ผมไมเขาใจเลย วาทําไมเคาตองใหยายหองทุกป  

พร 

ที่เคาสลับหองทุกป เพราะอยากใหเราไดรูจักเพื่อนใหมๆบางไง 

อยูกับเพื่อนหองเดียวกันทุกป มหีวังเบื่อข้ีหนากันแย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตนเงียบสักพกักอน 

 

ตน 

ผูใหญคิดกันอยางงี ้

 

พรมองตนอยางสงสาร 

 

ตน 

แตครั้งน้ีผมคงไมตองมามาสนใจวาจะไดอยูหองกับใคร 

พอผมยายไปเรียนที่น่ัน เพื่อนที่น่ีก็ไมมีใครจําผมไดแลว  

 

ตนและพรเงียบไปสักพัก  

 

พร 

รูอะไรมั้ย จรงิๆแลว ปน้ีก็ไมมีช่ือปาในใบรายช่ือเหมือนกัน 

 

ตนมองหนาพรอยางสงสัย 

 

ตน 

คุณปาเปนครทูี่น่ีเหรอครับ 

 

พรพยักหนาแลวหันมามองหนาตน 

 

ตน 

ผมไมเคยเห็นคุณปาที่โรงเรียนเลย 

 

พรกับตนเงียบไปอีกซักพกั 

 

พร 

แลวน่ีไมไปใหอาหารชีโรแลวเหรอ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตน 

ชีโรมันคงดูแลตัวเองไดแหละครบั 

 

ฉากที่ 23 ภายใน/หองนอนตน/กลางคืน 

ตนน่ังเขียนสมุดเฟรนชิปหนาปกเขาวาดภาพรูปเขากําลังวายนํ้าแลวเขียนวา ความทรง

จําของตน ในแตละหนา เขาเขียนช่ือเพื่อนที่เขารูจักในแตละหนา บนโตะของเขามีกลองถายรูป

คอมแพคที่กําลังชารตแบตเตอรี่อยู 

 

ฉากที่ 24 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรถือกลองถายรูป เธอเล็งไปที่ตนและกลุมเพื่อนอีกประมาณ 7 คน เธอนับหน่ึงถึงสาม 

แลวกดถายภาพ 

Montage พรถายรปูตนกับเพื่อนๆ บางคนเอาสมุดเฟรนชิปของตนไปเขียน แมนถายรูปคูกบัจิ๊บ 

 

ฉากที่ 25 ภายนอก/ลานมาหินออน/กลางวัน 

เพื่อนๆตนโบกมือลาตน ตนโบกมือกลบั เหลือเพียงแมนที่ยืนอยูหนาตน 

 

ตน 

เอย แคน้ีรองไหเลยเหรอวะ 

แมน 

รองไหก็เหี้ยละ 

 

แมนยังคงยืนอยูหนาตน 

 

แมน 

กูจะบอกมงึวา ถากูแตงงานกับจิ๊บเมื่อไหร กูจะบอกมึงคนแรกเลย 

 

ตนย้ิมดูหย่ังเชิงในคําพูดของเพื่อน 

 

แมน 

กูไปละ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทันทีที่แมนพูดจบ เขากเ็ดินจากออกไป พรอมชูมอืบอกลาตน 

ตนหยิบกลองถายรูปข้ึนมาแลวถายภาพแมนเก็บเอาไว จากน้ันเขาก็เดินมาน่ังขางๆพรซึ่งน่ังอยูแลว 

และมีชีโรนอนอยูขางๆมาน่ัง ตนย้ิมอยางมีความสุขกอนจะมสีีหนาเศราลง  

 

ตน 

ตอนที่คุณปาสอนวันสุดทาย คุณปารูสึกยังไงครับ 

 

พรเงยหนานึก 

 

พร 

รูสึกยังไงเหรอ อืม.. คงรูสึกเหมือนข้ึนมาหายใจหลงัจากดํานํ้าอยูนานมั้ง 

บางครัง้ปาก็อยากกลับไปสอนนะ แตบางทีกร็ูสึกวาเราพอแคน้ีดีกวา อยูอยางน้ีสบายกวาเยอะ 

แลวเพื่อนละ รูสึกยังไงที่ไมไดเรยีนที่น่ีแลว 

 

ตนทําสีหนานึกเล็กนอย 

 

ตน 

ไมรูเหมือนกันครับ(หัวเราะ) 

 

ตนมองไปทีโ่ปสเตอรแขงขันวายนํ้าที่แปะอยูตามผนังทางเดิน 

 

ตน 

รูอะไรมั้ยครับ จริงๆแลวทีผ่มอยากลงแขงวายนํ้า 

ผมอยากใหแมย้ิมดีใจกับผม ตอนทีผ่มชนะ 

 

พรย้ิมใหกับตน แตตนไมไดมองพร  

 

พร 

แคเพื่อนมีความสุข แมเคาก็ดีใจแลว 

 

ตนหันหนามามองพร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตน 

ลูกของคุณปาคงมีความสุขมากแนๆ คุณปาย้ิมเกงซะขนาดน้ี 

 

พรย้ิมหัวเราะใหกบัตน 

รถไอศกรีมว่ิงเขามา ตนเงยหนามอง แลวว่ิงไปซื้อไอศกรีม 

พรมองดูตนซื้อไอศกรีม 

ตนเดินกลบัมาพรอมย่ืนไอศกรีมใหพร  

 

ตน 

ถือเปนการตอบแทนที่วันน้ีคุณปาชวยผมถายรปูครับ 

พร 

อื้อหือ ทีงีเ้สี่ยข้ึนมาเลยนะ 

 

ตนย้ิมใหกับพรทั้งสองแกะไอศกรีมแทงแลวกิน 

 

ตน 

เคาบอกวา ถาไดไมฟรี เรื่องดีๆจะตามมา 

 

ฉากที่ 26 ภายใน/หองรับแขก/กลางคืน 

พรรบัโทรศัพทมือถือเธอมองดูโทรศัพทที่ข้ึนช่ือวาลูกชายโทรมา 

 

พร 

ไงเรา ไมโทรหาหลายวันเลยนะ 

ลูกชายพร(เสียงในสาย) 

คิวเยอะนะแม(หัวเราะ) 

พร 

ไง จะกลบัถึงบานเมื่อไหร จะไดทําปายไฟไวรอ 

ลูกชายพร(เสียงในสาย) 

แม..อาทิตยน้ีคงไมไดกลับบานแลวนะครบั 

ทางน้ันเคายังเคลียรสต็อกสินคาไมเสร็จ เหมือนมีปญหากันอยูอะแม 
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พร 

เหรอ(นํ้าเสียงเศราสรอย) 

แลวจะไดกลบัเมื่อไหรนอ 

ลูกชายพร(เสียงในสาย) 

ยังไมรูเหมอืนกันอะแม แตคงอกีไมนานหรอก 

 

พรสูดลมหายใจเขาจมูก 

 

พร 

เสร็จแลวก็โทรมาบอกกันแลวกันลูก 

 

พรย้ิม เธอฝนรองไห 

 

ฉากที่ 27 ภายใน/หองนอนลูกพร/กลางคืน(ตอเน่ือง) 

พรเปดประตูหองลูกชาย เธอมองไปรอบๆหอง แลวมาน่ังที่เตียงลูกชาย เธอมองดู 

รูปภาพลูกชาย สามีเธอและก็เธอ จากน้ันก็นอนลงบนเตียงลูก 

 

ฉากที่ 28 ภายใน/หองนอนตน/กลางคืน 

ตนเอารูปที่ถายวันน้ีแปะลงบนสมุดเฟรนชิปเขาหยิบภาพหน่ึงซึ่งเปนภาพเขากบัพรน่ังกนิ

ไอศกรีมแทงอยูดวยกัน ขางๆตนมีนม 1 แกวที่ด่ืมทิ้งไว 

 

ฉากที่ 29 ภายใน/หองนอนแมตน/กลางคืน 

ตนเปดประตูหองนอนแมแลวเดินไปนอนขางๆแม เขากอดแม  

 

แมตน 

นอนไมหลบัเหรอไงห ึ

 

ตนไมไดตอบอะไร  

 

ตน 

แมวา เพื่อนจะจําผมไดมั้ย 

   ส
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แมเงียบไปพักหน่ึง 

 

แมตน 

คนเรานะถาเคยรูจัก เคยผูกพันกัน ยังไงก็ไมมีวันลืมกันหรอก  

พอตนโตข้ึนแลวกลบัมานึกถึงเพื่อนๆ ตนจะนึกถึงแตสิ่งดีๆระหวางกัน 

ตน 

แลวแมนึกถึงเรื่องอะไรเวลานึกถึงพอ 

แมตน 

ตนก็ลองหลับตาดูส ิ

 

แมลูบผมตนที่ปดบนหนาผาก 

 

ฉากที่ 30 ภายนอก/หนาบานตน/กลางวัน 

ตนเดินถือกลองลังออกมาจากบาน ในกลองมีรูปตน พอตน และแมตนอยู เขาเดินเอา

กลองมาใสไวที่หลังรถ  

ตนเคาะกระจกเรียกแมที่น่ังอยูตรงที่น่ังคนขับใหลงมาถายรูปกับบาน 

 

ตน 

แม มาถายรูปกัน 

 

แมลงมาจากรถ เธอมองไปที่บาน นัยยตารูสึกเศรา ตนจัดเฟรมใหแมยืน 

ตนจัดการต้ังกลองถายรูปไวบนกระโปรงหนารถกระบะ แลวว่ิงไปยืนกับแม กลองถายรูปถายภาพตน 

แมตนและบานเอาไว 

 

ฉากที่ 31 ภายใน/รถแมตน/กลางวัน 

ตนน่ังอยูดานหนารถ เขานอนหลับโดยที่หัวหนุนกับสายเข็มขัดนิรภัย แมของตนหันมา

มองตนแลวย้ิม 

 

ฉากที่ 32 ภายนอก/สนามหนาเสาธง/กลางวัน 

พรสงเพื่อนครูข้ึนรถตู ทุกคนตางโบกมือร่ําลา รถตูว่ิงออกไปเหลือเพียงแตพร เธอย้ิมกับ

ตัวเองแลวเดินไปสระวายนํ้า 

   ส
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ฉากที่ 33 บรรยากาศรอบๆโรงเรียน/กลางวัน 

- ทางเดินใตอาคาร 

- หองพักคร ู

- ชีโรกับเศษไกที่เหลอืไวในจาน 

- มาน่ังหินออนหนาสระวายนํ้า 

- บอรดประกาศรายช่ือนักเรียน 

 

ฉากที่ 34 ภายนอก/สระวายนํ้า/กลางวัน 

พรเดินข้ึนมาที่สระนํ้าในมือถือไอศกรีมแทงอยู เธอมองออกไปที่สระวายนํ้าที่เงียบสงบไร

ผูคน เธอเจอคนงานคนหน่ึงกําลังยกสแตนผานหนาเธอ  

เธอมองไปบนอัฒจรรยสระวายนํ้าเห็นคนงานกําลังเซ็ตงานแขงขันวายนํ้าอยู 

พรหันมามองดูสระวายนํ้า และกินไอศกรีมแทงไปดวย จนไอศกรีมหมดเธอพลิกดูไม

ไอศกรีมเปนไมฟรีพรย้ิมออกมาอยางมีความสุข 

 

- จบ - 
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ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production)  

1. คัดเลือกนักแสดง (Casting)  

1.1 สมพร  

นางกรรณิการ  มงคล (ปาต๋ิม) อายุ 65 ป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงทีร่ับบท สมพร 

 

สมพร ครูวัย 60 ปที่เพิ่งเกษียณอายุราชการ หลังจากเกษียณอายุราชการเธอใช

ชีวิตอยางโดดเด่ียวที่บาน เหตุเพราะสามีของเธอไดเสียชีวิตไปเมื่อหลายปกอน สวนลูกชาย ตอนน้ี

ทํางานเปนพาณิชนาวี ทําใหลูกชายของเธอไมคอยไดกลับบาน ทุกวันสมพรจะทําความสะอาดบานใน

ตอนเชา สวนชวงบายเธอจะออกไปวายนํ้าที่โรงเรียนเกาที่เธอเคยสอน หรือบางครั้งก็ไปพบปะเหลา

ครูเกษียณที่โรงเรียนและพูดคุยถึงเรื่องทองเที่ยวเสมือนเปนสภากาแฟ ซึ่งตัวละครพร จะเปนตัวละคร

ที่มีบุคลิกที่สุขุม ใจดี เปนคนที่เก็บความรูสึกไดดี  

ปาต๋ิมเปนคนที่ถามองจากภายนอกจะรูสึกไดทันทีวาเปนคนใจดี ซึ่งจริงๆก็เปน

เชนน้ัน แววตาของปาต๋ิมมีความออนโยนแตก็แฝงไปดวยความเศรา และบุคลิกภาพของปาต๋ิมที่ดูลุยๆ 

ทําใหเ ช่ือไดวาเปนผูหญิงที่ตองเลี้ยงดูลูกชายเพียงลําพังมาตลอด นอกจากน้ีแลวปาต๋ิมยังมี

ความสามารถในการวายนํ้าอยางดี ซึ่งทําใหงายตอการถายทําในฉากวายนํ้า  
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1.2 ตน  

เด็กชายกนก  เผด็จศึก (เบสท) อายุ 11 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงทีร่ับบท ตน 

 

ตน เด็กชายอายุ 11 ป กําลังข้ึนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังจากที่พอของตนซึ่ง

ทําอาชีพชางซอมบํารุงอยูในโรงไฟฟาของจังหวัดเสียชีวิตลงในชวงปลายปที่แลว ทําใหแมของตนตอง

แบกภาระทํางานอยูคนเดียว ดวยอาชีพพนักงานบัญชีที่บริษัทเอกชนแหงหน่ึงแหงหน่ึง และเหตุผลน้ี

ทําใหแมของตนไมไดมีเวลาใหเขาเหมือนแตกอน พอปดเทอมฤดูรอน แมของตนไดบอกเขาวา เทอม

หนาตนตองยายโรงเรียนไปเรียนกรุงเทพฯ ตัวละครตน เปนตัวละครที่มีความราเริง สนุกสนาน เปน

เด็กที่ชางคิด ชางสงสัยกับเรื่องที่ไมเขาใจ แตหลังจากพอของเขาเสียชีวิตลง ทําใหตนเปนเด็กที่เก็บ

ความรูสึก 

เหตุผลที่เลือกเบสทน้ันเปนเพราะนองมีแววตาที่ดูเศรา ประกอบกับบุคลิกของ

นองที่เปนคนเงียบๆ ทําใหรูสึกวานองเบสทมีความนาสนใจ และสิ่งที่เห็นไดชัดต้ังแตตอนคัดเลือก

นักแสดงคือ เบสทมีความต้ังใจในการแสดง มีสมาธิ และพยายามแสดงใหไดตามที่บอกโดยไมแสดง

อาการเบื่อหนาย ซึ่งผูจัดทําคิดวาการทํางานกับเด็กที่มีความต้ังใจเชนน้ีนาจะทําใหตลอดระยะเวลา

การถายทําผานไปไดอยางลุลวง  
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1.3 แมของตน  

นางอัจฉรา  พรมที (นาหญิง) อายุ 32 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงทีร่ับบท แมของตน 

 

แมของตน อายุ 35 ป มีอาชีพเปนพนักงานบัญชีที่บริษัทเอกชนแหงหน่ึง 

หลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตลง เธอตองทํางานอยางหนัก ทําใหเธอไมคอยมีเวลาอยูกับลูกชายมาก

นัก พอตนเรียนจบช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เธอจึงตัดสินใจยายไปอยูกับพี่สาวที่กรุงเทพฯ 

ตัวละครแมของตน เปนตัวละครที่หานักแสดงยากมาก เพราะเปนตัวละครที่

คอนขางมีความซับซอนทางความรูสึก และในภาพยนตรสั้นจะเปนตัวละครที่ออกมาเพียงไมกี่ฉาก แต

จะตองทําใหคนดูเช่ือไดวานักแสดงที่เลนรูสึกอยางเดียวกับตัวละครจริงๆ ซึ่งนาหญิง มีลักษณะที่

สามารถใหความรูสึกแบบเดียวกับตัวละครได โดยเฉพาะแววตา นาหญิงมีแววตาที่ดูดุแตก็มีความ

เศรารวมอยู พอไดพูดคุยกับนาหญิงก็พบวาจริงๆนาหญิงไมไดเปนคนดุขนาดน้ัน กลับเปนคนใจดีดวย

ซ้ํา ทําใหคิดวานาหญิงนาจะเหมาะกับตัวละครแมของตน 
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1.4 แมน  

เด็กชายภูริภัทร  โตเจริญ (หนอไม) อายุ 11 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 นักแสดงทีร่ับบท แมน 

  

แมน เด็กชายอายุ 11 ป กําลังข้ึนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 แมนเปนเด็กที่รูมากใน

เรื่องที่เด็กในวัยเดียวกันไมคอยรูอยางเชน เรื่องเพศ เพราะแมนมีพี่ชายที่คอยปลูกฝงเรื่องพวกน้ีอยู 

ทําใหแมนเปนเด็กที่มีความทะเลน กลาพูด กลาคิด และดูมีความเปนผูใหญ แมนเปนรูจักกับตนต้ังแต

เด็ก ทําใหแมนกับตนเปนคูซี้ที่เขาใจกันทุกเรื่อง 

ตัวละครแมน เปนตัวละครที่จะตองมีความเปนผูใหญอยูสูง เปนตัวละครที่ไมวา

จะพูดอะไร ตัวละครตนจะคลอยตามและเช่ือเสมอ และพอดูจากเด็กในวัยน้ี ถาจะหาเด็กที่ดูเปน

ผูใหญ จะกลายเปนเด็กที่มีขนาดตัวสูงแทน ซึ่งพอมาอยูในเฟรมรวมกับเบสทแลว จะทําใหเบสทดูไม

เดน จึงลองหานักแสดงที่มีสวนสูงที่สูงกวาเบสทไมมาก ซึ่งทายที่สุดก็มาจบที่นองหนอไม ลักษณะ

ภายนอกของนอง เหมือนเปนเด็กที่คิดอะไรตลอดเวลา แมลักษณะตัวละครแมนจะไมไดเปนเหมือนที่

คิดไว แตหนอไมก็ใหความรูสึกที่ดูโตเปนผูใหญไปอีกแบบ คือยังมีความเปนเด็กซอนอยูแตในบางครั้งก็

ดูสุขุมเยือกเย็น ซึ่งทําใหตัวละครแมนดูมีมิติมากข้ึน 
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2. สถานท่ีถายทํา (Location) 

จากบทภาพยนตรที่เขียนใหเรื่องราวทั้งหมดอยูในจังหวัดสระแกว ทําใหตองเลือก

สถานที่ที่ใหอารมณชนบท ไมดูเหมือนในเมืองมากนัก ซึ่งถาจะเอานักแสดง ทีมงาน ไปถายทําที่

จังหวัดสระแกวจริงๆ จะทําใหเสียเวลาในการเดินทางและยังสิ้นเปลืองงบประมาณ ผูจัดทําจึง

ตัดสินใจถายทําที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะเปนจังหวัดที่ใกลกับกรุงเทพฯ ใชเวลาเดินทางเพียง 1 

ช่ัวโมง และนักแสดงที่เลนก็อาศัยอยูที่จังหวัดน้ีเชนกัน ทําใหสะดวกตอการประสานงานและลด

งบประมาณในการเดินทาง 

สถานที่ตางๆที่ผูจัดทําไดเลือกใชในการถายทําน้ันยังสามารถชวยบอกเลารายละเอยีด

อื่นๆที่ไมไดมีการพูดถึงในภาพยนตร ซึ่งจะถูกกลาวถึงในรายละเอียดตอไปของแตละสถานที ่

 

2.1 โรงเรียนหนองเตียนศึกษา (โรงเรียนของพรกับตน) 

โรงเรียนหนองเตียนศึกษา ต้ังอยูใน จ.สระแกว เปนโรงเรียนประจําจังหวัดที่มี

บรรยากาศเงียบสงบ ลักษณะของอาคารดูเกาแก มีตนไมรมรื่น มีสระวายนํ้า  

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ถูกเลือกใชเปนสถานที่ถายทําหลัก

แทนโรงเรียนหนองเตียนศึกษาในเน้ือเรื่อง ดวยเหตุที่ต้ังอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูไมไกลจาก

กรุงเทพฯ ทําใหสะดวกตอการเดินทางของทีมงาน นอกจากน้ียังเปนโรงเรียนเกาของผูจัดทํา มีความ

สะดวกตอการติดตอประสานงานเจาหนาที่ภายในโรงเรียน ทําใหงายตอการถายทํา นอกจากน้ีดวย

อายุของโรงเรียนที่มีอายุกวา 120 ป ทําใหลักษณะของอาคารมีความเกาแก ชวยสรางบรรยากาศ

ใหกับภาพยนตร อีกทั้งโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิยังมีสระวายนํ้าอีกดวย จึงทําใหทุกฉากที่ตัวละคร

อยูในโรงเรียนสามารถถายทําไดที่น่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-5 สระวายนํ้าภายในโรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ 
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ภาพที่ 4-6 พื้นที่ภายในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 

 

2.2 บานของพร 

บานของพรมีลักษณะเปนบานช้ันเดียว ดูเรียบงาย มีตนไมรมรื่น โทนสีของบาน

จะเปนโทนสีอบอุน ภายในบานจะมีของใช เอกสาร ของเกามากมายเพื่ออธิบายตัวละครวามีการเก็บ

สะสมของไวเปนสิ่งเตือนใจ 

บานของปาต๋ิมซึ่งเปนนักแสดงหลักของเรื่อง ถูกเลือกใชเปนสถานที่ถายทํา 

เน่ืองจากมีความเหมาะสมในทางกายภาพตางๆ อีกทั้งบานของปาต๋ิมอยูไมไกลจากสถานที่ถายทํา

อื่นๆ ทําใหประหยัดเวลาในการเดินทาง 
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ภาพที่ 4-7 พื้นที่บานที่ใชถายทําในฉากบานของสมพร 

 

2.3 บานของตน 

บานของมีลักษณะเปนบานสองช้ัน ดูเกา โทนสีของบานจะเปนโทนสีอบอุน 

หองนอนของตนจะมีสีสันสดใส หองครัวมีโตะกินขาวครบชุด 

บานของปาต๋ิมถูกเลือกใชเปนสถานที่ถายทําในฉากบานของตนเชนกัน เพราะใน

บริเวณบานของปาต๋ิมมีบานเล็กๆอีกหลังหน่ึง ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากบานที่ใชถายทําในฉากบาน

ปาต๋ิม ทําใหสามารถเช่ือไดวาเปนบานคนละหลังกัน รวมทั้งลักษณะของบานที่เหมาะสมกับเน้ือเรื่อง 

ทําใหผูจัดทําตัดสินใจเลือกสถานที่น้ีเปนสถานที่ถายทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-8 พื้นที่บานที่ใชถายทําในฉากบานของตน 
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3. อุปกรณประกอบฉาก (Props) 

3.1 โทรศัพทมือถือ เปนสื่อกลางระหวางพรกับลูกชาย และตนกับแม ไดคุยกันใน

เวลาที่ทั้งสองไมไดเจอกัน โทรศัพทมือถือมีบทบาทสําคัญอยางมากในฉากสําคัญของภาพยนตรเรื่องน้ี 

ซึ่งโทรศัพทของพรที่เลือกใชจะเปนย่ีหอ Nokia รุน 1280 สีดํา เพราะมีลักษณะที่บาง สะดวกตอการ

ใช มีขนาดตัวอักษรที่ใหญ สวนของตน จะเปนน่ีหอ Nokia รุน 1110 สีขาว เพราะมีขนาดเล็กและดู

ไมหรูหรามาก ที่สําคัญโทรศัพทของตนเปนโทรศัพทของพอตนมากอน จึงเลือกรูปลักษณโทรศัพทที่ดู

สุภาพเหมาะกับคนทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 โทรศัพทมอืถือของพรและตน 

 

3.2 กลองถายรูป ใชในฉากที่ตนถายรูปกับเพื่อนๆ ซึ่งเลือกใชกลองคอมแพ็คของ 

Sony เพราะเปนย่ีหอที่ในสมัยน้ันเปนที่นิยม เลือกใชสีเงิน เพื่อที่สามารถคุมโทนสีของภาพได  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4-10 กลองถายรปู 
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3.3 สมุดเฟรนดชิพ ในเรื่องจะมีฉากที่ตนทําสมุดเฟรนดชิพจะข้ึนมาเอง แตในการ

ถายทํามีฉากที่ตองถายใหเห็นสมุดเฟรนดชิพที่เสร็จแลวกอน ทําใหทีมงานตองออกแบบสมุดข้ึนมา

เองแทนการใหนักแสดงที่เลนเปนตนทําข้ึนมาจริงๆในฉาก โดยออกแบบใชเศษกระดาษเหลือๆจาก

นิตยสารมาตัดแปะ เพราะในเรื่องตนจะทําสมุดเลมน้ีข้ึนมาในเวลาไมนานนัก ทําใหสมุดจะตองดูไม

สวยงามมากนัก และมีการใชสต๊ิกเกอรและภาพวาดตัวการตูนเขามาตกแตงเพื่อใหดูเปนเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-11 สมุดเฟรนดชิพ 

 

4. เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe) 

เสื้อผาเครื่องแตงกายถือเปนสิ่งจําเปนมากสาหรับใชในการบงบอกบุคลิกนิสัยของตัว

ละครแตละตัวที่แตกตางกันออกไป ดังที่จะปรากฏในรายละเอียดตอไปน้ี 

4.1 สมพร บงบอกบุคลิกที่มีความสุขุม มีความเปนระเบียบ สวนถาเปนชุดอยูบานจะ

ใสชุดที่มีความคลองตัว แสดงใหเห็นวาเปนผูหญิงลุยๆ เด็ดเด่ียว สีของเสื้อผาตัวละครจะเนน สีมวง

เปนหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-12 ชุดของสมพร 
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4.2 ตน บงบอกบุคลิกที่มีความเปนเด็ก ดูราเริง สีของเสื้อผาตัวละครจะเนน เหลือง 

เปนหลัก นอกจากน้ีแลวในเรื่องจะมีฉากหน่ึงที่ตนจะใสชุดพละ ซึ่งมีการออกแบบโลโกและเสื้อพละ

ใหม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 4-13 ชุดของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-14 การออกแบบชุดพละของตน 
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4.3 แมของตน บงบอกบุคลิกที่เปนพนักงานเงินเดือน ชุดจะดูมีความเปนผูหญิงอยู

สูง แตตอนทายเรื่องชุดของแมของตนจะมีลักษณะเปนแบบผูชายดูเขมแข็งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-15 ชุดของแมของตน 

 

4.4 แมน บงบอกบุคลิกที่เปนเด็กผูชายที่มีความเปนผูใหญ ดูทะเลน เจาเลห สีของ

เสื้อผาตัวละครจะเนน นํ้าเงิน เปนหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-16 ชุดของแมน
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

5.  การวางแผนการถายทํา (Breakdown) 

ตารางท่ี 4-1  แสดงการวางแผนการถายทํา 1 

Day 1  08.00-18.00 น.                       วันเสารท่ี 26 ตุลาคม 2556 

Location : สระวายนํ้าโรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ                                                                                                                        08.00-18.00 น. 

Time  Location Int/Ext D/N Sc.  Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

08.00 น.      ประชุมเด็กๆ    

10.30-12.00 น. สระวายนํ้า Ext D5 24 1 LS พรถายรูปตนกับเพื่อน พร(ชุดลําลอง5),ตน(ชุด

พละโรงเรียน),แมน(ชุด

ลําลอง3),จ๊ิบ,เด็ก 8 คน 

สมุดเฟรนชิป,

ปากกา,กลอง

คอมแพค 

 

2 MS ภาพเพื่อนตนถายรูปคูกับตน 

3 MS แมนถายรูปกับจ๊ิบ 

4 MS เพื่อนเซ็นชื่อที่หลังตน 

5 MS หนาตนหัวเราะกับเพื่อน 

6 MS เพื่อนเขียนสมุดเฟรนชิฟใหตน 

7 MS พรถายรูปแลวยกกลองลง พรยิ้ม 

12.00-12.45 น.      พักกลางวัน    

13.00-14.00 น. อัฒจรรยสระ

วายนํ้า 

Ext D5 25 1 MLS เพื่อนบอกลาแลวเดินออกไปเหลือแตแมน พร(ชุดลําลอง5),ตน(ชุด

พละโรงเรียน),ชีโร),แมน

(ชุดลําลอง3),จ๊ิบ,เด็ก 8 

คน 

กระเปาพร,

กระเปาตน

,ไอศกรีม 2 แทง,

โปสเตอรงานแขง

วายนํ้า 

เตรียม

กระติก

นํ้าแข็ง 

*เฉพาะตอน

บอกลา* 

2 MS ตน 

3 MS แมน 

4 MS ตนถายรูปแมน 
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 ตารางท่ี 4-2  แสดงการวางแผนการถายทํา 1 (ตอ) 

Time  Location Int/Ext D/N Sc.  Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

14.00-14.30 น. สระวายนํ้า Ext D1 3 1 MS พรถือกระเปาเดินขึ้นมาจากบันไดทางขึ้นสระวาย

นํ้าแลวหยุดมองสระ 

พร(ชุดวายนํ้า) แวนตากันนํ้า แวนตากันน้ํา

พรเหมือนกับ

แวนตากันน้ํา

ลูกชายพร 
2 LS พรยืนมองสระวายนํ้าแลวเดินออกจากเฟรมไป 

14.45-16.30น. สระวายนํ้า Ext D1 4 1 MLS พรวายนํ้าเกาะขอบสระแลวเช็ดแวน พร(ชุดวายนํ้า),ตน(ชุด

วายนํ้า),แมน(ชุดวาย

นํ้า),กลุมเด็ก5คน 

แวนตากันนํ้าพร,

แวนตากันนํ้าตน,

แวนตากันนํ้าของ

Extra 

ถายใตนํ้า 

2 MS พรเช็ดแวนแลวมองไปที่กลุมเด็ก 

3 LS กลุมเด็กว่ิงกระโดดลงนํ้า 

4 MS พรทําแวนตากันนํ้าตก 

5 MLS พรมองไปรอบตัวแลวดํานํ้า 

6 MS พรผุดหัวขึ้นมาจากนํ้าแลวมีตนวายนํ้ามาดานหนา

พร 

7 MS ตนถอดแวนแลวยื่นแวนใหพร 

8 MS พรหยิบแวนจากตนแลวกมลงมอง แลวตนวายนํ้า

ออกไป 

9 MCU พรมองตนวายนํ้าออกไป 

16.45-18.00 น. สระวายนํ้า Ext D2 13 1 MS พรน่ังดํานํ้าแลวพุงตัวขึ้นจากนํ้าแลวมองตน พร(ชุดวายนํ้า),ตน(ชุด

วายนํ้า),แมน(ชุดวาย

นํ้า),Extra 1 คน 

แวนตากันนํ้าพร,

แวนตากันนํ้าตน,

แวนตากันนํ้าแมน

,กระเปาExtra,เงิน 

 

2 LS ตนกับแมนว่ิงหาเงินตามซอก 

3 MLS แมนกับตนหาเงิน 

4 MS หนาพรสงสัย 

5 MLS คนหยิบกระเปาจากมาน่ัง ตนกับแมนเก็บเหรียญ 
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ตารางท่ี 4-3  แสดงการวางแผนการถายทํา 2 

Day 2 07.00-14.00 น.                             วันเสารท่ี 16 พฤศจิกายน 2556 

Location : ลานหนาเสาธงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                   07.00-09.00 น. 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

07.00 น.      นัดกองที่สนามโรงเรียนเบญจมฯ    

08.00-09.00 น. สนามหนาเสาธง Ext D6 32 1 MS เพื่อนพรโบกมือลาพร พร(ชุดลําลอง6),รัตน(ชุด

ลําลอง2), Extraครู 6 

คน,คนขับรถ 1 คน 

กระเปาพร,

กระเปาของ Extra 

 

2 MS พร 

3 LS รถตูว่ิงผานไปเหลือไวแตพร 

Location : หองพักครหูมวดคณิตศาสตรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                  10.00-12.30 น. 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

10.00-12.30 น. หองพักครู Int D3 17 1 LS กลุมครูคุยกัน พร(ชุดลําลอง3),รัตน(ชุด

ลําลอง1),Extraครู 6 คน 

โปสการดสถานที่

ทองเที่ยวใน

ฮองกง,หนังสือ

ทองเที่ยว 2-3 

เลม 

เส้ือผาเปน

ชุดเฉลิมพระ

เกียรติแบบ

ที่ครูใส 

2 MS กระดาษภาพสถานที่ทองเที่ยวบนโตะ 

3 MS ครูสองคนคุยกันแลวหัวเราะ 

4 MLS พร 

5 MS ครูแกหัวเราะ 

6 MS พรน่ังอยูเฉยๆ รัตนเขยิบเขามาน่ังดวย 

7 MCU พรดานขาง 

บรรยากาศ

รอบๆโรงเรียน 

Ext D6 33 1 LS หองพักครู   STOCK 

12.30-14.00 น.      พักกองและทําปายบอรดแขงวายนํ้า    
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ตารางท่ี 4-4  แสดงการวางแผนการถายทํา 3 

Day 3 07.00-18.00 น.                        วันอาทิตยท่ี 17 พฤศจิกายน 2556 

Location : สระวายนํ้าโรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ                                                                                                                        07.00-18.00 น. 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

07.00 น.      นัดกองที่สระวายนํ้าโรงเรียนเบญจมฯ    

08.00-09.30 น. สระวายนํ้า Ext D6 34 1 MS พรเดินขึ้นบันไดกินไอศกรีมแลวกมลงมองไม

ไอศกรีม 

พร(ชุดลําลอง6),คนงาน 

5 คน 

ไอศกรีม,ไม

ไอศกรีมฟรี,ธง

งานวัด,สแตนไม 

 

2 CU ไมไอศกรีม 

3 MS พรยิ้มแลวมองสระวายนํ้า 

4 POV พรมองสระวายนํ้าแลวมีคนงานเดินผานมา 

5 MS พร มีคนงานเดินผานดานหนา 

6 XLS พรเดินออกไป เหลือแตสระนํ้า กับคนจัดงาน 

10.00-12.00 น. หองเปล่ียน

เส้ือผาหญิง 

Int D2 12 1 LS พรเดินออกมาจากหองเปล่ียนเส้ือผาแลวมาที่มาน่ัง

เพื่อเก็บของ 

พร(ชดุวายนํ้า),คนแก 3 

คน(ชุดลําลอง) 

กระเปาพร,แวนตา

กันนํ้าพร,ผาขนหนู

พร,ผาขนหนูExtra 

 

2 MS หนาพรฟงแลวเดินออกไป 

บรรยากาศ

รอบๆโรงเรียน 

Ext D6 33 4 มาน่ังหินออนหนาสระวายนํ้า   STOCK 

12.30-12.45 น.      พักกลางวัน    
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  ตารางท่ี 4-5  แสดงการวางแผนการถายทํา 3 (ตอ) 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

13.00-14.30 น. หองเปล่ียน

เส้ือผาชาย 

Int D1 6 1 LS ตนน่ังอยูตรงมาน่ัง ตะโกนคุยกับแมน แมนเดิน

ออกมาจากหองมาเก็บของ 

ตน(ชุดลําลอง1),แมน

(ชุดลําลอง1) 

กระเปาตน,

กระเปาแมน,ของ

ใชแมน 

 

2 MLS ตนมองประตูที่แมนเปล่ียนเส้ือผา แมนตะโกน

ตอบ ตนทําสีหนางง แมนเดินออกมาเก็บของอยูขางๆ 

3 MS แมนเดินเขามาเก็บของ 

15.00-16.30 น. หองอาบนํ้าชาย Int D1 5 1 MS ตน ถายตนมีแมนเปน Foreground ตน(ชุดวายนํ้า),แมน(ชุด

วายนํ้า) 

 แมนกับตน

ไมไดใส

แวนตากัน

นํ้า 

2 MS แมน ถายแมนมีตนเปน Foreground 

3 LS ตนเอามือหมุนปดฝกบัว 

4 MCU ตน เอามือลูบที่หนากอนจะพูด 

16.30-18.00 น. หองอาบนํ้าชาย Int D3 18 1 MS ตนกับแมนเดินเขามาในหองนํ้า กลองแพนตามตน

กับแมน 

ตน(ชุดวายนํ้า),แมน(ชุด

วายนํ้า) 

แวนตากันนํ้าตน,

แวนตากันนํ้าแมน 

ตนกับแมน

หอยแวนตา

กันนํ้า 2 MS หนาตน 

3 MS หนาแมน 

4 LS แมนเปดกางเกงโชวตน แลวก็ปด 
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  ตารางท่ี 4-6  แสดงการวางแผนการถายทํา 4 

Day 4  09.30-24.00 น.                           วันเสารท่ี 23 พฤศจิกายน 2556 

Location : บานพร(บานปาต๋ิม)                                                                                                                                                09.30-24.00 น. 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

09.30-11.00 น. ลานหนาบานพร Ext D1 1 1 MCU ราวตากผา แลวพรเอาผามาพาด พร(ชุดใสอยูบาน1) วิทยุ ,ผาปูที่นอน, 

เส้ือผาอ่ืนๆ 

ผาปูที่นอนสี

เหลืองออน 2 LS พรตากผามีวิทยุเปนforeground 

3 MS พรตากผา 

4 MS มือพรปดผาใหเรียบ 

11.30-13.30 น. หองรับแขกบาน Int D1 2 1 MS มือของพรที่เช็ดโตะกลองคอยๆแพนตามมือพร

เผยใหเห็นกรอบรูป 

พร(ชุดใสอยูบาน1) กรอบรูป 3 อัน  

2 MCU รูปภาพบนโตะ 

3 MS พรคุยโทรศัพทกับลูก 

4 MCU พรคุยโทรศัพทกับลูก 

13.30-14.30 น.      พักกลางวัน    

15.00-17.00 น. หองเก็บของ Int N2 21 1 CU ภาพถาย เห็นมือพรกําลังเปด พร(ชุดใสอยูบาน2) อัลบัมรูปถาย 4-5 

อัน,ฟลมแบบแผน 

1 แผน 

ทํารอย

สวนสูงตรง

ขอบประตู 
 

เตรียมผาดํา 

2 MS หนาพรดูรูปถาย 

3 MLS พรเปดดูรูปถาย พรหยิบอัลบัมรูปขึ้นแลวมีฟลม

ตก พรหยิบสองไฟ 

4 MCU พรหยิบฟลมสองไฟ 

5 MS พรมองดูสวนสูงที่ขอบประตู 

6 CU เห็นสวนสูงที่ขอบประตู 
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  ตารางท่ี 4-7  แสดงการวางแผนการถายทํา 4 (ตอ) 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

17.00-17.45 น.      พักกินอาหารเย็น    

18.10-20.00 น. หองรับแขกบาน

พร 

Int N1 10 1 MS พรเปดประตูบานแลวล็อคประตู พร(ชุดลําลอง1) โทรศัพทรุนเกา,

กรอบรูป3อัน,

เหรียญทองแขง

วายนํ้า 

 

2 MLS พรน่ังลงที่เกาอ้ีแลวนวดขา 

3 MS พรนวดขาตัวเอง แลวมองรูปแลวยิ้ม 

4 MS รูปภาพลูกชายกับสามีของพร เห็นเหรียญทอง 

5 MLS พรมองรูปภาพอลวยิ้มแลวรัตนโทรมา 

6 MS พรคุยโทรศัพทกับรัตน 

20.00-22.00 น. หองครัวบานพร Int N4 26 1 MS พรกําลังทําตมสมปลาชอนในครัว พร(ชุดใสอยูบาน3) ตมสมปลาชอน,

โทรศัพทรุนเกา 

 

2 MLS พรเดินถือตมสมปลาชอนมาวางแลวรับโทรศัพท 

3 MCU พรคุยโทรศัพทกับลูกชาย 

4 MS ตมสมปลาชอน 

22.30-24.00 น. หองนอนลูกชาย

พร 

Int N4 27 1 MS เปดประตูเดินเขามามองหองรอบๆ พร(ชุดใสอยูบาน3)  ผาปูที่นอนสี

เดียวกับ

Sc.1 

2 LS พรเดินเขามาในหอง 

3 MLS พรเดินมาน่ังที่เตียงลูก แลวปดที่นอนใหเรียบ 

จากน้ันนอนลงบนเตียง 

4 MS พรนอน 
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  ตารางท่ี 4-8  แสดงการวางแผนการถายทํา 5 

Day 5  07.00-18.00 น.                        วันอาทิตยท่ี 24 พฤศจิกายน 2556 

Location : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ                                                                                                                                     07.00-18.00 น. 

Time  Location Int/Ext D/N Sc.  Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

07.00 น.      นัดกองที่โรงเรียนเบญจมฯ    

08.00-10.00 น. ทางเดินเทา Ext D4 22 1 LS ตนเดินไปมาดูรายชื่อที่บอรด พร(ชุดลําลอง4),ตน(ชุด

ลําลอง4) 

กระเปาพร,

กระเปาตน,

กระดาษใบรายชื่อ

หอง 

 

 

 

2 CU กระดาษรายชื่อ 

3 MS ตนดูกระดาษแลวพิงบอรด มีพรเปน foreground 

4 MS พรกับตน 

5 MS พร มีตนเปน foreground 

6 MS ตน หนาตนอยางเดียว 

7 MS พร หนาพรอยางเดียว 

บรรยากาศ

รอบๆโรงเรียน 

Ext D6 33 5 LS บอรดประกาศรายชื่อนักเรียน   STOCK 

10.30-12.30 น. หนาสระวายนํ้า Ext D3 19 1 LS พรน่ังอยูตรงมาน่ัง สวนตนยืนอยูตรงตนไม พร(ชุดลําลอง3),ตน(ชุด

ลําลอง3),ชีโร 

กระเปาพร,

กระเปาตน,

กระเปาสตางคพร,

รูปถายลูกชายพร 

 

2 MS ตนเอามือเทียบความสูงกับตนไม 

3 MLS พร ตนเดินเขาไปน่ังขางๆ ตนเดินไปหา 

4 MCU พรถือรูปถาย 

5 MLS พรกับตน ตนลุกออกไปน่ังเลนกับชีโร 

6 MS ตนเดินมาน่ังยองๆขางชีโร 

7 MS หนาพร 
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ตารางท่ี 4-9  แสดงการวางแผนการถายทํา 5 (ตอ) 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

  Ext D3 19 8 MS ชีโร เห็นมือตนลูบขนชีโร    

12.30-13.00 น.      พักกินอาหารกลางวัน    

13.00-14.30 น. ทางเดินใต

อาคาร 

Ext D2 16 1 MS พรกับตนเดินคุยกัน พร(ชุดลําลอง2),ตน(ชุด

ลําลอง2) 

 

 

 

 

2 MS หนาตน 

3 MS หนาพร 

4 XLS ตนกับพรเดินอยูไกล 

บรรยากาศ

รอบๆโรงเรียน 

Ext D6 33 1 LS ทางเดินใตอาคาร   STOCK 

15.30-18.00 น. อัฒจรรยสระ

วายนํ้า 

Ext D5 25 5 MS ตน ถายจากดานหลัง พร(ชุดลําลอง5),ตน(ชุด

พละโรงเรียน),ชีโร,แมน

(ชุดลําลอง3),จ๊ิบ,เด็ก 8 

คน 

กระเปาพร,

กระเปาตน

,ไอศกรีม 2 แทง,

โปสเตอรงานแขง

วายนํ้า 

เตรียม

กระติก

นํ้าแข็งแช

ไอศกรีม 

*เฉพาะตอน

พรกับตนคุย

กัน* 

6 MS พร ถายจากดานหลัง 

7 MS ตนกับพร 

8 MLS พรกับตน ตนลุกขึ้นไปซ้ือไอศกรีม แลวกลับมา

ยื่นไอศกรีมใหพร 

9 MS หนาพร เห็นมือตนยื่นไอศกรีมมาให 
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ตารางท่ี 4-10  แสดงการวางแผนการถายทํา 6 

Day 6  06.30-20.00 น.                           วันเสารท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 

Location : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ                                                                                                                                     06.30-17.00 น. 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

06.30-07.00      เซ็ทบอรด    

07.00 น.      นัดกองสระวายนํ้าร.ร.เบญจมฯ    

08.00-09.30 น. หนาสระวายนํ้า Ext D2 14 1 CU  เงินที่ถูกตนเทกองที่พื้น พร(ชุดลําลอง2),ตน(ชุด

ลําลอง2),แมน(ชุด

ลําลอง2) 

กระเปาตน,

กระเปาแมน,,

กระเปาพร,

โปสเตอรงานแขง

วายนํ้า,นาฬิกา

แมน 

 

2 MLS ตนกับแมนกมลงนับเหรียญ 

ตนพิงกําแพง แมนน่ังแลวมองนาฬิกาแลวเดินออกไป 

พรเดินเขามาน่ังกับตน 

3 MS หนาตน แมนเดินออกไป แลวพรเดินเขามาน่ังดวย 

ตอนแรกถายหนาตนโดยมีแมนเปน Foreground 

4 MS หนาพร พรทําหนาเจาเลห มีตนเปน 

Foreground 

09.45-11.30 น. หนาสระวายนํ้า Ext D1 7 1 MCU มือพรจับแวนตา พร(ชุดลําลอง1),ตน(ชุด

ลําลอง1),แมน(ชุด

ลําลอง1) 

กระเปาตน,

กระเปาแมน,,

กระเปาพร,แวนตา

กันนํ้าพร,โปสเตอร

งานแขงวายนํ้า 

 

2 MS พรมองดูตน 

3 LS ตนกับแมนเดินออกมาจากทางเขาสระวายนํ้า 

4 MLS ตนบอกลาแมนแลวกดโทรศัพท โทรหาแม 

จากน้ันเดินไปดูบอรด 

5 MS พรมองดูตน 

6 CU รายละเอียดของโปสเตอร 
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ตารางท่ี 4-11  แสดงการวางแผนการถายทํา 6 (ตอ) 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

     7 MS ตนมองดูบอรดประกาศ พรเดินเขามายืนขางๆตน

ทางดานขวา ตนคุยกับพร 

   

8 MS หนาพรคุยกับตน ถายโดยมีตนเปน Foreground 

9 MLS พรกับตน ตนหันหนาแลวพิงหลังกับกําแพง พร

หันตาม ถายใหเห็นสองคนในช็อตเดียว 

10 MCU หนาพร 

11 MCU หนาตน 

12.30-12.45 น.      พักกลางวัน    

13.00-14.00 น. หนาสระวายนํ้า Ext D1 8 1 ภาพบรรยากาศรอบๆ พร(ชุดลําลอง1),ตน(ชุด

ลําลอง1),แมตน(ชุด

ทํางาน) 

กระเปาตน,

กระเปาพร, 

ไอศกรีม 2 แทง,

โทรศัพทตน,รถ

กระบะแมตน 

 

2 MLS พรเดินมาถือไอศกรีมมายื่นใหตนแลวน่ังขางตน 

ถายใหเห็นสองคนในช็อตเดียว 

3 MS หนาตน ถายโดยมีพรเปน Foreground 

4 MS หนาพร ถายโดยมีตนเปน Foreground 

5 MCU พร 

6 MS พรกับตน ถายจากดานหลังทั้งสอง 
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  ตารางท่ี 4-12  แสดงการวางแผนการถายทํา 6 (ตอ) 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

14.00-15.30 น. ระเบียงบันได Int D2 11 1 LS ตนกับแมนเดินมาตรงบันไดหาชีโร ตน(ชุดลําลอง2),แมน

(ชุดลําลอง2),ชีโร 

ถาดอาหารชีโร,

อาหารใสถุง,

กระเปาตน,

กระเปาแมน 

 

2 MLS ตนกับแมนเดินมาน่ังขางๆชีโร จากดานหลัง 

3 MCU ถาดอาหาร ตนเทอาหารใสถาด 

4 MS หนาตนกับแมน 

5 MS หนาชีโร เห็นมือเด็กพยายามเอาอาหารไปลอ 

15.30-17.00 น. ระเบียงบันได Int D2 15 1 MCU ถาดอาหาร ตนเทอาหารใสถาด พร(ชุดลําลอง2),ตน(ชุด

ลําลอง2), ชีโร 

ถาดอาหารชีโร,

อาหารสุนัขแบบ

เม็ด 

 

2 MS หนาตนกับพร 

3 MS หนาชีโรกินขาว 

บรรยากาศ

รอบๆโรงเรียน 

Ext D6 33 3 MLS ชีโรกับเศษไกที่เหลือไวในจาน ชีโร จานขาว,เศษ

กระดูกไก 

STOCK 

17.00-20.00 น.      เซ็ตหองนอนตนกับหองแมที่บานปาติ๋ม    
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ตารางท่ี 4-13  แสดงการวางแผนการถายทํา 7 

Day 7 09.00-01.00 น.                             วันอาทิตยท่ี 1 ธันวาคม 2556 

Location : หมูบานประชาสรรค                                                                                                                                               09.00-01.00 น. 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

09.00 น.      นัดกองที่หมูบานประชาสรรค    

09.00-11.00 น. หนาบานตน Ext D6 30 1 MS ตนถือกลองของ ตน(ชุดลําลอง5),แมตน

(ชุดลําลอง1) 

กลองใสของของ

ตน, 

สมุดเฟรนชิป, 

กลองคอมแพค,รถ

กระบะแมตน 

 

2 MS ตนเปดประตูรถ เอาของใสรถ 

3 MS แมเดินออกจากรถแลวเดินไปหาตน แมมองบาน 

4 MCU หนาแมตนหันหนามามองบาน 

5 MLS ตนจัดวางกลองไวบนกระโปรงหนารถแลว

ถายรูปกับแม 

6 MS ตนถายรูปกับแม 

7 LS ตนว่ิงไปเอากลอง แลวเดินมามองแม แมกอดตน 

11.30-12.00 น.      ยายกองไปถนนสายบางคลา    

Location : ถนนสายบางคลา-ฉะเชิงเทรา                                                                                                                                    12.30-14.00 น. 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

12.30-14.00 น. รถกระบะ Int D6 31 1 MS ตนนอน ตน(ชุดลําลอง5),แมตน

(ชุดลําลอง1) 

กลองใสของของ

ตน, 

 

2 MS แมมองมาที่ตน 

3 MS ของในกลอง เห็นเฟรนชิป 

14.00-14.30 น.      ยายกองไปโรงเรียนและพักกินอาหารกลางวัน    
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ตารางท่ี 4-14  แสดงการวางแผนการถายทํา 7 (ตอ) 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

Location : สระวายนํ้าโรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎ์ิ                                                                                                                        15.00-16.00 น. 

15.00-15.10 น. อัฒจรรยสระ

วายนํ้า 

Ext D5 25 ภาพ

น่ิง 

ภาพน่ิงตนกับพร พร(ชุดลําลอง5),ตน(ชุด

พละโรงเรียน) 

  

15.10-16.00 น.      พักกอง/กินอาหารกลางวัน/ฝายซาวนอัดAmbiant -

สระวายนํ้า-หองอาบนํ้า-หองเปล่ียนเส้ือผา 

   

Location : รถเมยสาย 5 รอบเมือง จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                           18.00-18.30 น. 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

18.00-18.30 น. รถเมย Int N1 9 1 MS พรน่ังรถกลับบาน พร(ชุดลําลอง1) กระเปาพร  

Location : บานตน(บานปาต๋ิม)                                                                                                                                                20.00-01.00 น. 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

20.30-22.30 น. หองครัวบานตน Int N2 20 1 MS แมเทกับขาวลงจาน ตน(ชุดนอน1),แมตน(ชุด

ทํางาน) 

อาหารถุง,จานขาว

,ขาวเปลา 

 

2 MS แมเอาถุงกับขาวไปทิ้งแลวเดินมาน่ังที่โตะ ตนกับ

แมตน กินขาว 

3 MS หนาตน 

4 MS หนาแมตน  
 

 

 

 

 

 

84 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางท่ี 4-15  แสดงการวางแผนการถายทํา 7 (ตอ) 

Time Location Int/Ext D/N Sc. Cut Description Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

22.30-00.00 น. หองนอนแมตน Int N4 29 1 LS ตนเปดประตูเขามานอนขางแม ตน(ชุดนอน3),แมตน(ชุด

นอน1) 

  

2 MS ตนกับแมนอน 

3 MCU ตน 

4 MCU แมตน 

00.00-00.30 น. หองนอนตน Int N3 23 1 MS ตน ถายจากดานขาง กลองแพนลงมารับหนาตน ตน(ชุดนอน2) สมุดเฟรนชิป,

ปากกาสี,กลอง

คอมแพคพรอม

สายชารต,แกวใส

นมสด 

ตัด

แบบจ๊ัมคัท 2 CU ตนวาดภาพสมุดเฟรนชิฟ 

3 MLS ตน กลองชิฟโฟกัสจากตนมาที่กลองถายรูป 

00.00-01.00 น. หองนอนตน Int N4 28 1 MCU ตนเปดสมุดเฟรนชิปเผยใหเห็นแตละหนา แลว

เอารูปพรกับเขาแปะใสกระดาษ 

ตน(ชุดนอน3) สมุดเฟรนชิป,

ปากกา,กลอง 

 

2 MS ตน 

3 MCU ตนเอารูปพรกับเขาแปะใสกระดาษแลวเอามือ

ออกไป 

4 MS เส้ือพละของตนแขวนอยูตรงหนาตาง 
  

  

85 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่ 5 

การผลิตช้ินงาน 

จากการศึกษาข	อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดนํามาเขียนบทภาพยนตร" และผ%าน
กระบวนการก%อนการผลิตภาพยนตร" (Pre-Production) มาแล	ว นํามาสู%กระบวนการผลิตภาพยนตร" 
เรื่อง เด็ก แก% แดด ซ่ึงมีรายละเอียดของแต%ละฉากดังต%อไปนี้ 
 
กระบวนการถ�ายทํา 

 

ฉากท่ี 1 ภายนอก/ลานตากผ	า/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-1 ฉากท่ี 1 
  

สมพรกําลังตากผ	า ขณะเดียวกันเธอก็เปAดวิทยุท่ีมีเสียงเพลงพรุ%งนี้ ของ สวลี ผกาพันธุ" 
ท้ิงไว	 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในฉากนี้เปFนการเปAดตัวละครของสมพร ผู	ชมจะได	เห็นภาพท่ีเธอตากผ	า เปFนการอธิบาย
กิจวัตรประจําวันของสมพรในแต%ละวัน ซ่ึงแม	ว%าจะเปFนฉากเปAดแต%ผู	ชมจะยังไม%ได	เห็นหน	าของสมพร
ชัดเจน ท้ังนี้เพราะต	องการให	ผู	ชมรู	สึกว%าตัวละครตัวนี้ก็เปFนเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง และสถานะของ
ผู	ชมก็เปFนเพียงผู	สังเกตการณ" (Observer) ยังไม%ได	รู	จักตัวละครสมพรดีสักเท%าไร 
 
ฉากท่ี 2 ภายใน/ห	องรับแขก/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-2 ฉากท่ี 2 
 

พรกําลังเช็ดโตPะท่ีตั้งกรอบรูปไว	มากมาย รูปหนึ่งเปFนรูปพรกับสามีกําลังอุ	มทารกชาย อีก
รูปหนึ่งเปFนรูปของลูกชายพรตอนได	เหรียญทองว%ายน้ํา ส%วนอีกรูปเปFนภาพเธอกับลูกตอนท่ีลูกเรียน
จบในชุดพาณิชย"นาวี จากนั้นเสียงโทรศัพท"จากลูกชายก็ดังข้ึน เธอพูดคุยกับลูก ลูกชายบอกว%าอาทิตย"
นี้จะกลับบ	าน 

ฉากนี้เปFนฉากท่ีอยู%ภายในบ	าน ซ่ึงผู	ชมจะได	เห็นเรื่องราวของสมพรมากข้ึนเพราะอยู%ใน
พ้ืนท่ีส%วนตัวนอกจากจะเล%ากิจวัตรประจําวันของพรแล	ว ยังเปFนการบอกเล%าเรื่องราวของครอบครัว
ของพรว%าสามีของพรได	เสียชีวิตต้ังแต%ลูกชายยังเด็ก หลังจากนั้นเปFนต	นมาพรก็ต	องเลี้ยงดูลูกชายเพียง
ลําพัง จนลูกชายมีอาชีพเปFนพาณิชย"นาวี นอกจากนี้มีการจัดองค"ประกอบให	เหลือเก	าอ้ีว%างไว	 1 ตัว 
เพ่ือให	รู	สึกถึงส%วนท่ีขาดหายของพร ซ่ึงก็คือ ลูกชาย 

   ส
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ฉากท่ี 3 ภายนอก/สระว%ายน้ํา/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-3 ฉากท่ี 3 
 

พรเดินถือกระเปSาใส%เสื้อผ	าข้ึนมาจากบันไดลงไปห	องอาบน้ํา เธอเดินไปตามขอบสระว%าย
น้ํา แล	ววางของบนอัฒจรรย" จากนั้นก็ลงมาว%ายน้ํา 

ฉากนี้เปFนการเล%าว%ากิจวัตรประจําวันอีกอย%างของพรก็คือมาว%ายน้ํา ซ่ึงเฟรมภาพได	
ออกแบบให	เหมือนตัวละครพรท่ีมีความรู	สึกอ	างว	าง โดดเด่ียวกําลังมองสระว%ายน้ําออกไป เหมือนเปFน
การเผชิญความเปFนจริง 
 
ฉากท่ี 4 ภายนอก/สระว%ายน้ํา/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-4 ฉากท่ี 4 
 

พรว%ายน้ําไปกลับตามแนวยาว ระหว%างท่ีพรหยุดพักล	างแว%นตากันน้ํามีกลุ%มเด็กกระโดด
ลงสระทําให	แว%นตากันน้ําของเธอตกในสระ เธองมหาแว%น แต%หาเท%าไหร%ก็ไม%เจอ จนต	นดําน้ําหยิบ
แว%นตาให	 แต%ไม%ทันท่ีพรจะขอบคุณ ต	นก็ว%ายน้ํากลับออกไป 

   ส
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ฉากนี้เปFนฉากท่ีเปAดตัวต	น และเปFนฉากแรกท่ีต	นกับพรได	พบกันครั้งแรก ซ่ึงขนาดภาพท่ี
ใช	จะเปFนภาพขนาดกลาง เพ่ือให	เห็นระยะห%างของต	นกับพรท่ีเปFนเพียงคนแปลกหน	าซ่ึงกันและกัน 
 
ฉากท่ี 5 ภายใน/ห	องอาบน้ําชาย/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-5 ฉากท่ี 5 
 

ต	นกับแมนอาบน้ําล	างตัวในห	อง แมนถามต	นว%าเห็นจิ๊บ ผู	หญิงท่ีเขาชอบหรือเปล%า ต	นได	
แต%ส%ายหัว แมนต้ังข	อสังเกตว%าจิ๊บต	องเปFนเมนส" จิ๊บถึงไม%มาว%ายน้ํา ต	นได	แต%ยืนงงว%า เมนส"คืออะไร  

ฉากนี้เปFนฉากเปAดตัวละครแมน เพ่ือนสนิทของต	น ขนาดภาพในฉากนี้จะเปFนภาพขนาด
แคบ เพ่ือให	เห็นความสนิทสนมของต	นกับแมน และเปFนฉากท่ีพูดถึงประเด็นเรื่องเพศและการเติบโต 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ฉากท่ี 6 ภายใน/ห	องเปลี่ยนเสื้อผ	าชาย/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-6 ฉากท่ี 6 
 

ต	นนั่งรอแมนเปลี่ยนเสื้อผ	า และได	แต%นั่งงงว%าเมนส"คืออะไร เขาถามแมนเท%าไร แมนก็ไม%
ยอมบอก หลังจากแมนแต%งตัวเสร็จ เขาเดินมาบอกต	นว%าวันนี้เขาไม%ไปให	อาหารชีโร%เพราะต	องรีบกลับ
บ	าน แมนได	แต%พึมพําหาวิธีทําให	ชีโร%กินข	าว  

ฉากนี้ยังแสดงให	เห็นว%าต	นยังสงสัยกับเมนส"ว%าคืออะไร ไม%ว%าจะถามแมนยังไง แมนก็ไม%
ตอบ แสดงให	เห็นว%าต	นกับแมน ถึงอยู%ในวัยเดียวกัน แต%แมนซ่ึงอยู%กับครอบครัวท่ีมีผู	ชาย ทําให	แมนรู	
เรื่องเพศมากกว%าต	นท่ีอาศัยอยู%กับแม% นอกจากนี้ยังเปFนฉากท่ีพูดถึงชีโร% สุนัขโรงเรียนท่ีต	นกับแมน
เลี้ยงไว	 เพ่ือเชื่อมไปสู%ฉากต%อๆไป การถ%ายภาพในฉากนี้จะเน	นไปท่ีต	นเพียงคนเดียว ทําให	แทบไม%เห็น
หน	าของแมน 
 
ฉากท่ี 7 ภายนอก/ทางเข	าสระว%ายน้ํา/กลางวัน(เย็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-7 ฉากท่ี 7 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

ต	นกับแมนเดินออกมาจากอาคารสระว%ายน้ํา แมนบอกลาต	น ต	นท่ียืนมองดูแมนเดิน
กลับบ	านอยู%คนเดียว หยิบโทรศัพท"ข้ึนมาโทรหาแม%เพ่ือบอกว%าเขาว%ายน้ําเสร็จแล	วให	แม%มารับได	เลย 
แต%แม%ต	นยังจัดการธุระไม%เสร็จ จึงบอกให	ต	นรอก%อน ต	นมีสีหน	าน	อยใจก%อนจะเดินไปดูบอร"ด
ประชาสัมพันธ"ท่ีมีประกาศแข%งว%ายน้ํา 

พรท่ีนั่งรอต	นอยู% เธอเดินไปหาต	นแล	วขอบคุณ ในตอนแรกต	นงงว%าพรคือใคร แต%เขาก็
นึกออกแล	วบอกกับพรว%าไม%เปFนไร พรมองต	นแล	วถามต%อว%าต	นรอพ%อแม%มารับเหรอ ต	นตอบไปว%า เขา
รอแม%มารับ พรเห็นต	นมีท%าทีเศร	า เธอจึงเล%าเรื่องราวของลูกชายเธอท่ีต	องนั่งรอพรหลังเลิกเรียน
เหมือนกับต	นให	ฟ\ง 

ฉากนี้เปFนฉากท่ีต	นกับพรได	พูดคุยกันเปFนครั้งแรก ในตอนแรกบทสนทนาของท้ังสองจะ
ค%อนข	างดูห%างเกิน แต%พอพรเล%าเรื่องประสบการณ"ของลูกชายท่ีมีคล	ายกับต	น ทําให	ต	นกับพรเริ่มเปAด
ใจคุยกันมากข้ึน 
 
ฉากท่ี 8 ภายนอก/ทางเข	าสระว%ายน้ํา/กลางวัน(เย็น)(ผ%านเวลา) 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-8 ฉากท่ี 8 
 

พรซ้ือไอศกรีมเลี้ยงขอบคุณต	นท่ีงมแว%นตากันน้ําให	เธอ ท้ังสองกินไอศกรีมอย%าง
เอร็ดอร%อย พรถามต	นว%าต	นต	องรอแม%มารับทุกวันเลยเหรอ ต	นบอกว%าใช% แต%เขาชินแล	ว จากนั้นต	น
บอกให	พรกลับบ	านก%อนก็ได	 เขาอยู%คนเดียวได	 พรถามต	นแกมหยอกว%าต	นเบื่อคนแก%เหรอ ต	น
ลุกลี้ลุกลนบอกพรว%าไม%ใช% พรหัวเราะชอบใจแล	วบอกกับต	นว%า เธอแก%แล	ว เธอไม%รีบหรอก หลังจาก
นั้นแม%ต	นมารับต	น ต	นกับพรโบกมือลากัน 

ฉากนี้เปFนฉากท่ีแสดงให	เห็นว%าต	นเริ่มมีความเชื่อใจพรมากข้ึน โดยเล%าผ%านการท่ีต	น
ยอมรับไอศกรีมท่ีพรซ้ือมาให	 และบอกเล%าเรื่องราวของตัวเองให	กับพรฟ\ง ภาพในฉากนี้จะเริ่มเข	าไป
ใกล	ตัวละครมากกว%าในฉากท่ี 7 เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ"ของคนสองคนท่ีเริ่มรู	จักกันมากข้ึน 

   ส
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ฉากท่ี 9 ภายใน/รถเมล"/กลางคืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-9 ฉากท่ี 9 
 

พรนั่งรถเมล"กลับบ	าน  เธอมองดูบ	านเรือนตามถนนท่ีผ%านมา 
ฉากนี้เปFนการเล%าให	เห็นว%าพรเดินทางมาว%ายน้ําโดยรถประจําทาง และเปFนช%วงเวลาท่ีพร

นึกถึงเรื่องราวของวันนี้ท่ีได	พบต	น เปFนฉากท่ีใช	เพียงหนึ่งช็อต เพ่ือแสดงถึงอารมณ"ของตัวละคร 
 
ฉากท่ี 10 ภายใน/ห	องรับแขก/กลางคืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-10 ฉากท่ี 10 

   ส
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พรเดินเข	าบ	าน เธอนั่งพักแล	วมองดูกรอบรูปลูกชายท่ีได	รางวัลเหรียญทองจากการ
แข%งขันว%ายน้ํา ก%อนท่ี รัตน" เพ่ือนของพรจะโทรมาชวนไปเท่ียวฮ%องกง พรพยายามปฏิเสธแต%รัตน"ก็รบ
เร	าจะให	พรไปให	ได	 และนัดวันมาคุยกัน 

ฉากนี้เปFนฉากท่ีแสดงให	เห็นว%าพอพรได	พบต	น ทําให	พรนึกถึงลูกชายของเธอ นอกจากนี้
ยังเปFนการปูตัวละครรัตน" เพ่ือนของพร ท่ีเปFนคนชักชวนให	พรออกไปเท่ียวกับเพ่ือนวัยเดียวกัน ฉากนี้
จะเห็นของต%างๆภายในห	องรับแขกของบ	านพร ซ่ึงเปFนการอธิบายลักษณะของตัวละครพรท่ีมีสะสม
สิ่งของเก%าต%างๆไว	 
 
ฉากท่ี 11 ภายนอก/ระเบียงบันได/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-11 ฉากท่ี 11 
 

ต	นกับแมนให	อาหารชีโร% เปFนข	าวท่ีต	นเอามาจากบ	าน แต%ชีโร%ก็ไม%ยอมกิน ต	นคิดวิธีว%าจะ
ลองซ้ืออาหารเม็ดมาให	ชีโร%กิน แต%แมนบอกว%าเขากับต	นไม%มีเงินพอซ้ืออาหารเม็ดหรอก ต	นได	แต%ทํา
หน	ากลุ	มใจ  

เปFนฉากแรกท่ีจะได	เห็นชีโร% เปFนฉากท่ีแสดงให	เห็นป\ญหาของต	นกับแมน ในการดูแลใคร
สักคนซ่ึงในท่ีนี่คือ สุนัข 
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ฉากท่ี 12 ภายใน/ห	องเปลี่ยนเสื้อผ	าหญิง/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-12 ฉากท่ี 12 
 

พรเดินออกมาจากห	องเปลี่ยนเสื้อผ	า ซ่ึงเปลี่ยนเปFนชุดว%ายน้ํา ระหว%างท่ีเธอจัดเสื้อผ	าอยู% 
เธอก็ได	ยิน คนรุ%นราวคราวเดียวกับเธอพูดคุยถึงเรื่องลูกชายท่ีกลับมาจากต%างประเทศ  

ฉากนี้แสดงถึงความรู	สึกโดดเด่ียวของพรผ%านตัวครอ่ืน ฉากนี้ต	องการทําให	พ้ืนท่ีท่ีพรอยู%
ซ่ึงในเรื่องคือห	องเปลี่ยนเสื้อผ	า ดูไม%ใช%พ้ืนท่ีของพร ทําให	พรเหมือนคนแปลกหน	า  
 
ฉากท่ี 13 ภายนอก/สระว%ายน้ํา/กลางวัน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-13 ฉากท่ี 13 

   ส
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พรดําน้ําแถวขอบสระว%ายน้ํา หลังจากดําน้ําอยู%นาน พรข้ึนมาหายใจแล	วมองเห็นต	นกับ
แมนกําลังหาเหรียญอยู% 

ฉากนี้เปFนฉากท่ีแสดงให	เห็นความรู	สึกว	าเหว%ของพร โดยจะเห็นพรดําน้ํา ซ่ึงให	ความรู	สึก
กดดัน ผนวกกับการใช	ภาพขนาดแคบทําให	ยิ่งรู	สึกกดดันมากข้ึน  
 
ฉากท่ี 14 ภายนอก/ทางเข	าสระว%ายน้ํา/กลางวัน(เย็น) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5-14 ฉากท่ี 14 
 

ต	นกับแมนนั่งนับเงินท่ีเก็บได	 แต%เม่ือนับครบแล	วก็ยังไม%พอซ้ืออาหารเม็ด ต	นได	แต%ทํา
หน	ากลุ	มใจ แมนขอตัวกลับบ	านก%อน ท้ิงให	ต	นอยู%คนเดียว พรซ่ึงเดินผ%านมาพอดี เห็นต	นนั่งหงอยๆ
เธอจึงเข	าไปถามถึงแผนการของต	น 

ฉากนี้เปFนการแสดงให	เห็นการแก	ป\ญหา ซ่ึงผ%านกระบวนการเรียนรู	ของเด็ก 
 
 
 
 
 

   ส
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ฉากท่ี 15 ภายนอก/ระเบียงบันได/กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-15 ฉากท่ี 15 
 

ต	นเทอาหารเม็ดลงจานข	าวชีโร% ชีโร%กินอาหารเม็ดอย%างเอร็ดอร%อย ต	นขอบคุณพรท่ีเธอ
ซ้ืออาหารเม็ดให	ชีโร% 

ฉากนี้ออกแบบให	ภาพมีขนาดแคบเพ่ือทําให	รู	สึกถึงความใกล	ชิดสนิทสนนกันมากข้ึนของ
ต	นกับพร  
 
ฉากท่ี 16 ภายนอก/ทางเดินใต	อาคารเรียน/กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-16 ฉากท่ี 16 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พรกับต	นเดินคุยกันใต	อาคารเรียนแสงสว%างไม%มากนักแต%ก็ยังพอเห็นท้ังสองคนอยู% ต	น
ถามพรว%าทําไมถึงมาว%ายน้ํา พรบอกว%า ปAดเทอมอากาศร	อน พอพรถามต	นบ	าง ต	นบอกว%า ท่ีเขามา
ว%ายน้ําเพราะจะได	แข%งว%ายน้ํา ถ	าชนะเขาจะเอาเงินมาซ้ืออาหารให	ชีโร%  

ฉากนี้เปFนการเล%าให	เห็นความสัมพันธ"ของต	นกับพรท่ีมีความสนิทสนมกันมากข้ึน ผ%าน
บทสนทนาท่ีเริ่มมีการเย	าแหย% และปAดฉากนี้ด	วยภาพกว	าง เพ่ือให	รู	สึกถึงพ้ืนท่ีของตัวละคร ให	รู	สึก
ห%างไกลจากผู	ชม เสมือนกับสถานท่ีนี้มีเพียงต	นกับพร 

 
ฉากท่ี 17 ภายนอก/ห	องพักครู/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-17 ฉากท่ี 17 
 

ครูวัยเกษียณอายุนั่งคุยกันถึงสถานท่ีท่ีจะไปเท่ียว พรนั่งอยู%ด	วย แต%ไม%ได	พูดอะไร ครูรัตน"
ท่ีกําลังเม	าแตกกับเพ่ือน พอเห็นพรเงียบๆจึงเข	ามานั่งใกล	ๆ รัตน"พยายามชวนพรไปเท่ียวฮ%องกง
ด	วยกัน แต%พรปฏิเสธท่ีจะไป เธอบอกว%าอาทิตย"นี้ลูกชายจะกลับบ	านเลยไปไม%ได	 
 ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงรูปแบบการใช	ชีวิตของผู	สูงอายุหลังเกษียณอายุราชการ การนําเสนอ
ฉากนี้ถูกออกแบบให	มีลักษณะก่ึงสารคดี เพ่ือให	ความรู	สึกสมจริง 
  
 

   ส
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ฉากท่ี 18 ภายใน/ห	องอาบน้ําชาย/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-18 ฉากท่ี 18 
 

ต	นกับแมนเดินเข	ามาในห	องอาบน้ํา แมนบอกกับต	นว%า เขาจะบอกชอบจิ๊บ เพราะเขา
รู	สึกว%าเขาโตเปFนผู	ใหญ%แล	ว พร	อมกับโชว"ขนอวัยวะเพศของตนให	ต	นดู ต	นได	แต%ทําหน	างงว%าการมีขน
อวัยวะเพศมันเก่ียวอะไรกัน 

ฉากนี้เปFนฉากท่ีแสดงให	เห็นการเติบโตทางร%างกายของเด็กในวัยนี้ เปFนการสร	างประเด็น
การโตเปFนผู	ใหญ%จากฉากนี้ โดยตัวละครแมนจะคิดว%าการท่ีขนอวัยวะเพศข้ึนคือการโตเปFนผู	ใหญ% และ
มีผลทําให	ต	น อยากดูโตเปFนผู	ใหญ%บ	าง 

 
ฉากท่ี 19 ภายนอก/ทางเข	าสระว%ายน้ํา/กลางวัน(เย็น) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-19 ฉากท่ี 19 
 

ต	นยืนเอามือทาบหัวตัวเองแล	วมองดูส%วนสูงเทียบกับต	นไม	 เขาถามพรว%าเขากับลูกชาย
พรตอนอายุเท%ากับเขาใครสูงกว%ากัน พรตอบว%าต	นน%าจะสูงกว%าพร	อมโชว"รูปถ%ายตอนเด็กๆของลูกชาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ให	ต	นดู ต	นตังข	อสังเกตว%ารูปถ%ายของพรถ%ายไกลไป ทําให	บอกไม%ได	ว%าเขากับลูกชายพรใครสูงกว%ากัน 
จากนั้นต	นก็เดินไปเล%นกับชีโร% เขาพึมพํากับตัวเองว%า เขาอยากโตเปFนผู	ใหญ% 

ฉากนี้ยังคงพูดถึงการโตเปFนผู	ใหญ% โดยต	นจะคิดว%าการโตเปFนผู	ใหญ%คือการท่ีสูงข้ึน โดย
ต	นจะเปรียบเทียบกับลูกชายของพรตอนวัยเดียวกับเขา เพ่ือให	ตนเองรู	สึกเหนือกว%า 
 
ฉากท่ี 20 ภายใน/ห	องกินข	าวบ	านต	น/กลางคืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-20 ฉากท่ี 20 
 

แม%ต	นบอกกับต	นให	เตรียมจัดของเตรียมย	ายไปกรุงเทพฯ ต	นพยายามขอแม%ให	อยู%ท่ีนี่ต%อ 
เขาบอกกับแม%ว%าเขาจะดูแลแม%แทนพ%อเอง  

ฉากนี้เปFนฉากแรกท่ีผู	ชมจะได	เห็นแม%ของต	นหลังจากได	ยินเสียงตอนต	นเรื่อง นอกจากนี้
ยังเห็นบรรยากาศภายในบ	านของต	น ท่ีมีลักษณะเงียบเหงา การออกแบบภาพในฉากนี้จะให	ตัวละคร
สองตัวอยู%ในเฟรมภาพขนาดกว	างโดยมีพ้ืนท่ีให	เห็นระยะห%างเพ่ือให	ความรู	สึกอึดอัดของบทสนทนา มี
การจัดองค"ประกอบให	เหลือเก	าอ้ีว%างไว	หนึ่งตัว เพ่ือเล%าเรื่องด	วยภาพว%าพ%อของต	นไม%ได	อยู%ท่ีบ	านหลัง
นี้แล	ว 
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ฉากท่ี 21 ภายใน/ห	องเก็บของ/กลางคืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-21 ฉากท่ี 21 
 

พรนั่งเปAดอัลบัมรูปถ%ายเก%าๆของตนเองกับสามีและลูก เธอเปAดดูไปเรื่อยๆจนพบฟAล"ม
ภาพแผงหนึ่งหล%นจากอัลบัมรูป เธอหยิบฟAล"มนั้นแล	วนําส%องกับหลอดไฟบนเพดาน เธอมองดูแล	ววาง
ฟAล"มนั้นลง สายตาของเธอเหลือบไปมองขอบประตูท่ีมีรอยขีดแสดงส%วนสูงของลูกชายเธออยู% เธอเดิน
ไปมองใกล	ๆ แล	วสังเกตว%ารอยส%วนสูงจบลงตอนลูกชายอายุ 14 ป` 

เม่ือพรได	คุยกับต	นในฉากท่ี 19 ทําให	เธอกลับมาดูรูปถ%ายเก%าๆของลูกชาย และทําให	เธอ
ได	เห็นรอยวัดส%วนสูงของลูกชาย ซ่ึงทําให	พรยิ่งคิดถึงลูกชายมากข้ึน 
 
ฉากท่ี 22 ภายนอก/ทางเดินเท	า/กลางวัน(เย็น) 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-22 ฉากท่ี 22 
 

พรและต	นยืนมองดูบอร"ดท่ีแปะรายชื่อนักเรียนตามห	องต%างๆไว	 ต	นมองไปท่ีบอร"ดของ
ชั้นเรียนป.6 พรถามต	นว%าเทอมหน	าเขาได	อยู%ห	องไหน ต	นมีสีหน	าเศร	าแล	วบอกกับพรว%าไม%มีชื่อเขาใน
ใบรายชื่อ เทอมหน	าเขาจะย	ายไปเรียนท่ีกรุงเทพฯ เขาว%าพอเขาย	ายไปเรียนท่ีกรุงเทพฯเพ่ือนท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



โรงเรียนนี้คงลืมเขา พรเงียบแล	วบอกกับต	นว%าในใบรายชื่อก็ไม%มีเธอเหมือนกัน ต	นงงกับคําพูดของพร 
เขาถามพรว%าพรเปFนครูสอนท่ีโรงเรียนนี้เหมือนกันเหรอ พรพยักหน	าแล	วถามต	นว%าวันนี้ต	นไม%ไปให	
อาหารชีโร%เหรอ ต	นตอบกลับว%า ชี

ฉากนี้แสดงถึงความรู	สึกเศร	าของต	นอย%างชัดเจน ผู	ชมจะได	เข	าใจว%าตลอดเวลาท่ีผ%านมา
ท่ีต	นดูไม%ร%าเริงเปFนเพราะแม%ของเขาตัดสินใจจะย	ายไปอยู%กรุงเทพฯ และพอตัวละครพรได	รู	เรื่องราว
ของต	น เธอจึงคิดถึงเรื่องราวของตนท่ีเทอมนี้ก็ไม%ได	สอนท่ีโรง
เคยสอนท่ีโรงเรียนนี้ ซ่ึงยิ่งทําให	พรรู	สึกว%าเธอไม%มีตัวตนในโรงเรียนนี้ยิ่งข้ึน
ภาพกว	างเพ่ือแสดงความรู	สึก

ฉากท่ี 23 ภายใน/ห	องนอนต	น
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-21 ฉากท่ี 23 
 

ต	นนั่งเขียนสมุดเฟรนชิปหน	าปกเขาวาดภาพรูปเขากําลังว%ายน้ําแล	วเขียนว%า ความทรง
จําของต	น ในแต%ละหน	า เขาเขียนชื่อเพ่ือนท่ีเขารู	จักในแต%ละหน	า บนโตPะของเขามีกล	องถ%ายรูป
คอมแพคท่ีกําลังชาร"ตแบตเตอรี่อยู%

ฉากนี้แสดงถึงการแก	ป\ญหาของต	น
เพ่ือนไว	ในเฟรนชิปโดยการถ%ายรูป
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนี้คงลืมเขา พรเงียบแล	วบอกกับต	นว%าในใบรายชื่อก็ไม%มีเธอเหมือนกัน ต	นงงกับคําพูดของพร 
เขาถามพรว%าพรเปFนครูสอนท่ีโรงเรียนนี้เหมือนกันเหรอ พรพยักหน	าแล	วถามต	นว%าวันนี้ต	นไม%ไปให	
อาหารชีโร%เหรอ ต	นตอบกลับว%า ชโีร%คงดูแลตัวเองได	 

ฉากนี้แสดงถึงความรู	สึกเศร	าของต	นอย%างชัดเจน ผู	ชมจะได	เข	าใจว%าตลอดเวลาท่ีผ%านมา
ท่ีต	นดูไม%ร%าเริงเปFนเพราะแม%ของเขาตัดสินใจจะย	ายไปอยู%กรุงเทพฯ และพอตัวละครพรได	รู	เรื่องราว
ของต	น เธอจึงคิดถึงเรื่องราวของตนท่ีเทอมนี้ก็ไม%ได	สอนท่ีโรงเรียนนี้ และก็ทําให	ต	นได	รู	เช%นกันว%าพรก็
เคยสอนท่ีโรงเรียนนี้ ซ่ึงยิ่งทําให	พรรู	สึกว%าเธอไม%มีตัวตนในโรงเรียนนี้ยิ่งข้ึน การจบฉากนี้ต้ังใจจบท่ี

กว	างเพ่ือแสดงความรู	สึกโดดเด่ียวของพรกับต	น 
 

ห	องนอนต	น/กลางคืน 

ต	นนั่งเขียนสมุดเฟรนชิปหน	าปกเขาวาดภาพรูปเขากําลังว%ายน้ําแล	วเขียนว%า ความทรง
จําของต	น ในแต%ละหน	า เขาเขียนชื่อเพ่ือนท่ีเขารู	จักในแต%ละหน	า บนโตPะของเขามีกล	องถ%ายรูป
คอมแพคท่ีกําลังชาร"ตแบตเตอรี่อยู% 

ฉากนี้แสดงถึงการแก	ป\ญหาของต	น โดยต	นเลือกท่ีจะเก็บความทรงจําระหว%างเขากับ
เพ่ือนไว	ในเฟรนชิปโดยการถ%ายรูป ใช	การเล%าฉากนี้แบบ Montage เพ่ือให	เห็นการกระทําของต	น
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โรงเรียนนี้คงลืมเขา พรเงียบแล	วบอกกับต	นว%าในใบรายชื่อก็ไม%มีเธอเหมือนกัน ต	นงงกับคําพูดของพร 
เขาถามพรว%าพรเปFนครูสอนท่ีโรงเรียนนี้เหมือนกันเหรอ พรพยักหน	าแล	วถามต	นว%าวันนี้ต	นไม%ไปให	

ฉากนี้แสดงถึงความรู	สึกเศร	าของต	นอย%างชัดเจน ผู	ชมจะได	เข	าใจว%าตลอดเวลาท่ีผ%านมา
ท่ีต	นดูไม%ร%าเริงเปFนเพราะแม%ของเขาตัดสินใจจะย	ายไปอยู%กรุงเทพฯ และพอตัวละครพรได	รู	เรื่องราว

เรียนนี้ และก็ทําให	ต	นได	รู	เช%นกันว%าพรก็
การจบฉากนี้ต้ังใจจบท่ี

ต	นนั่งเขียนสมุดเฟรนชิปหน	าปกเขาวาดภาพรูปเขากําลังว%ายน้ําแล	วเขียนว%า ความทรง
จําของต	น ในแต%ละหน	า เขาเขียนชื่อเพ่ือนท่ีเขารู	จักในแต%ละหน	า บนโตPะของเขามีกล	องถ%ายรูป

ะเก็บความทรงจําระหว%างเขากับ
เพ่ือให	เห็นการกระทําของต	น 

   ส
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ฉากท่ี 24 ภายนอก/สระว%ายน้ํา/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-24 ฉากท่ี 24 
 

พรถือกล	องถ%ายรูป เธอเล็งไปท่ีต	นและกลุ%มเพ่ือนอีกประมาณ 7 คน เธอนับหนึ่งถึงสาม 
แล	วกดถ%ายภาพ 

Montage พรถ%ายรูปต	นกับเพ่ือนๆ บางคนเอาสมุดเฟรนชิปของต	นไปเขียน แมนถ%ายรูป
คู%กับจิ๊บ 

ฉากนี้แสดงถึงภาพความสุขของต	น โดยเขาเลือกท่ีจะใช	รูปถ%ายในการบันทึกความทรงจํา
ระหว%างเขากับเพ่ือน ในฉากนี้จะมีการเคลื่อนกล	องตลอดเวลาเพ่ือให	ความรู	สึกวุ%นวาย มีชีวิตและทํา
ให	ขับเน	นความเปFนธรรมชาติของเด็กมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103 

ฉากท่ี 25 ภายนอก/ลานม	าหินอ%อน/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-25 ฉากท่ี 25 
 

ต	นบอกลาเพ่ือนๆแล	วมานั่งคุยกับพรถึงความทรงจําภายในโรงเรียน 
ฉากนี้เปFนฉากบอกลาของต	นกับเพ่ือนๆและต	นกับพร ตอนท่ีต	นโบกมือลากับเพ่ือนๆ 

แมนเปFนคนสุดท	ายท่ีอยู%กับต	น ด	วยความท่ีท้ังสองสนิทกันมาก คําพูดของแมนจึงไม%ได	พูดอะไรมาก 
เพราะท้ังสองเข	าใจกันอยู%แล	ว ตอนท่ีแมนเดินจากไป ต	นถ%ายรูปแมนเอาไว	 แต%ถ%ายจากด	านหลังเพราะ
ต	นอยากเก็บภาพสุดท	ายท่ีเขาเห็นแมนเอาไว	  

หลังจากนั้นต	นกับพรก็ได	พูดคุยกันท่ีอัฒจรรย"สระว%ายน้ํา เพราะเปFนท่ีท่ีสามารถมองเห็น
โรงเรียนได	ท้ังโรงเรียน ผนวกกับบทสนทนาท่ีพูดถึงความทรงจําเก่ียวกับโรงเรียน และตอนท	ายของ
ฉากต	นได	ซ้ือไอศกรีมให	พร ซ่ึงเปFนการล	อกับฉากตอนแรกท่ีพรซ้ือไอศกรีมให	ต	น งานภาพในฉากนี้มี
การออกแบบให	ภาพสั่นไหวตลอดเวลา ซ่ึงทําให	เกิดความรู	สึกจริงและดูมีชีวิตมากข้ึน 
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ฉากท่ี 26 ภายใน/ห	องรับแขก/กลางคืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-26 ฉากท่ี 26 
 

พรรับโทรศัพท"มือถือเธอมองดูโทรศัพท"ท่ีข้ึนชื่อว%าลูกชายโทรมา พรถามลูกชายว%า
เม่ือไหร%จะกลับ ลูกชายพรบอกกับพรว%าอาทิตย"นี้เขาคงกลับบ	านไม%ได	แล	ว  

ฉากนี้พรกําลังทําต	มส	มปลาช%อนเพ่ือเตรียมให	ลูกชาย แต%ลูกชายโทรมาบอกว%ากลับบ	าน
ไม%ได	แล	ว ต	มส	มในเรื่องจึงเปFนเหมือนสิ่งท่ีทําให	นึกถึงลูกชาย ในตอนท	ายของฉากจึงมีการแช%ภาพต	ม
ส	ม ท้ิงไว	 ภาพในฉากนี้จะดูเย็นๆ เพ่ือให	รู	สึกอ	างว	าง 
 
ฉากท่ี 27 ภายใน/ห	องนอนลูกพร/กลางคืน(ต%อเนื่อง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-27 ฉากท่ี 27 
 

เปFนฉากท่ีตัวละครพรเข	ามานอนในห	องของลูกชาย ในฉากนี้แสดงถึงความรู	สึกคิดถึงของ
พร โดยไม%มีการให	นักแสดงร	องไห	 เพราะเหตุการณ"นี้ไม%ได	เกิดข้ึนครั้งนี้ครั้งแรก อีกอย%างตัวละครพร
เปFนตัวละครท่ีมีความเข	มแข็ง การให	ตัวละครพรเดินเข	ามานอนในห	องเฉยๆน%าจะแสดงความรู	สึกของ
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พรได	ชัดเจนเพียงพอแล	ว การถ%ายทําในฉากนี้มีการถ%ายทําแบบ day for night เพ่ือให	เห็น
รายละเอียดของภาพ 
 
ฉากท่ี 28 ภายใน/ห	องนอนต	น/กลางคืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-28 ฉากท่ี 28 
 

ต	นเอารูปท่ีถ%ายวันนี้แปะลงบนสมุดเฟรนชิปเขาหยิบภาพหนึ่งซ่ึงเปFนภาพเขากับพรนั่งกิน
ไอศกรีมแท%งอยู%ด	วยกัน ข	างๆต	นมีนม 1 แก	วท่ีดื่มท้ิงไว	 

ฉากนี้แสดงให	เห็นว%าต	นพิถีพิถันในการทําเฟรนชิปของเขา และในฉากนี้จะเห็นว%าต	นด่ืม
นม เพราะต	นยังคงอยากโตเปFนผู	ใหญ%เร็วๆ 
 
ฉากท่ี 29 ภายใน/ห	องนอนแม%ต	น/กลางคืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-29 ฉากท่ี 29 
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ต	นเปAดประตูห	องนอนแม%แล	วเดินไปนอนข	างๆแม% เขากอดแม% แม%กอดเขากลับแล	วถาม
ว%า ต	นนอนไม%หลับเหรอ ต	นเงียบไปแล	วถามแม%ว%า เพ่ือนท่ีโรงเรียนจะลืมเขาไหม แม%ตอบต	นว%า 
คนเราถ	ารู	จักกัน เคยผูกพันธ"กัน ไม%มีวันท่ีจะลืมกันหรอก ต	นถามต%อว%า แม%นึกถึงอะไรเวลาคิดถึงพ%อ 
แม%ให	ต	นลองหลับตา ต	นหลับตาตามท่ีแม%บอก แม%ยิ้มให	กับต	น 

ฉากนี้เปFนการถ%ายแบบ Long Take ซ่ึงเหตุผลท่ีเลือกถ%ายด	วยวิธีนี้เพราะต	องการให	ฉาก
นี้ดูเปFนธรรมชาติ และใช	การถ%ายแบบ day for night เพ่ือให	เห็นสีหน	าของตัวละครได	ชัดเจน  
 
ฉากท่ี 30 ภายนอก/หน	าบ	านต	น/กลางวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-30 ฉากท่ี 30 
 

ต	นเดินถือกล%องลังออกมาจากบ	าน ในกล%องมีรูปต	น พ%อต	น และแม%ต	นอยู% เขาเดินเอา
กล%องมาใส%ไว	ท่ีหลังรถ ต	นเคาะกระจกเรียกแม%ท่ีนั่งอยู%ตรงท่ีนั่งคนขับให	ลงมาถ%ายรูปกับบ	าน 

ฉากนี้เปFนฉากท่ีเล%าความผูกพันธ"ของต	นกับแม%ของต	นท่ีมีต%อบ	านและคนท่ีเคยอยู%ท่ีบ	าน
หลังนี้ ซ่ึงก็คือ พ%อของต	น ในตอนสุดท	ายของฉากต	นจะเรียกแม%มาถ%ายรูปกับบ	าน เปFนการบันทึก
ความทรงจําระหว%างต	นกับบ	านเปFนครั้งสุดท	าย ฉากนี้มีบางช็อตท่ีมีการถ%ายทําคล	ายสารคดี คือปล%อย
ให	นักแสดงเล%นโดยไม%มีการวางตําแหน%งของตัวละคร ตากล	องจะไม%สามารถคาดเดาได	ว%าตัวละครจะ
เดินไปทางไหน ซ่ึงทําให	อารมณ"ของภาพดูจริง 
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ฉากท่ี 31 ภายใน/รถแม%ต	น/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-31 ฉากท่ี 31 
 

ต	นนั่งอยู%ด	านหน	ารถ เขานอนหลับโดยท่ีหัวหนุนกับสายเข็มขัดนิรภัย แม%ของต	นหันมา
มองต	นแล	วยิ้ม 

เปFนฉากท่ีแสดงให	เห็นความห%วงใยของแม%ท่ีมีต%อต	น ในฉากนี้แม%จะหันมามองต	นท่ีนอน
อยู%แล	วยิ้ม โดยเลือกให	ไม%มีบทสนทนาใดๆ ในฉากนี้เพราะรู	สึกว%าความเงียบน%าจะทําให	ผู	ชมได	ปล%อย
ความคิดและคาดการณ"อนาคตของต	นด	วยตัวเอง 
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ฉากท่ี 32 ภายนอก/สนามหน	าเสาธง/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-32 ฉากท่ี 32 
 

พรส%งเพ่ือนครูข้ึนรถตู	 ทุกคนต%างโบกมือร่ําลา รถตู	วิ่งออกไปเหลือเพียงแต%พร เธอยิ้มกับ
ตัวเองแล	วเดินไปสระว%ายน้ํา 

พอพรส%งเพ่ือนๆข้ึนรถตู	ไปข้ึนเครื่องบิน ภายในโรงเรียนก็เหลือเพียงพรเพียงคนเดียว 
เลือกใช	ภาพขนาดกว	างเพ่ือแสดงให	เห็นถึงความโดดเด่ียวของพร 
 
ฉากท่ี 33 บรรยากาศรอบๆโรงเรียน/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-33 ฉากท่ี 33 

   ส
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ฉากนี้แสดงให	เห็นภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนโดยไม%มีผู	คน เหมือนกับความเปFน
สถานท่ีท่ีถูกปล%อยร	างท้ิงไว	 เพราะตัวละครต	นกับพรจะไม%ได	อยู%ท่ีนี่แล	ว เหลือไว	เพียงแค%ชีโร% ท่ี
สามารถหาอาหารกินเองได	แล	ว 
 
ฉากท่ี 34 ภายนอก/สระว%ายน้ํา/กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

ภาพท่ี 5-34 ฉากท่ี 34 
 

ฉากนี้พรจะกินไอศกรีมแล	วมองดูสระว%ายน้ํา ซ่ึงเปFนสถานท่ีแห%งความทรงจําของเธอท่ีได	
พบต	นและลูกชายเคยได	รับรางวัลแข%งขันว%ายน้ํา หลังจากกินไอศกรีมหมด เธอได	ไม	ฟรีทําให	เธอนึกถึง
คําพูดของต	นท่ีบอกว%า ถ	าได	ไม	ฟรีเรื่องดีๆจะตามมา เธอยิ้มออกมา ก%อนท่ีภาพจะตัดให	เห็น
บรรยากาศของสระว%ายน้ําท่ีกําลังมีการเตรียมงานแข%งว%ายน้ํา แล	วพรก็เดินออกไปจากเฟรมภาพ ซ่ึง
เปFนการบอกว%าพรยังคงอยู%คนเดียวและชีวิตก็ยังคงดําเนินต%อไป ซ่ึงหลังจากท่ีพรเดินออกจากเฟรม
แล	ว จะยังคงเห็นภาพของผู	คนท่ียังคงจัดงานแข%งขันว%ายน้ําต%อไป 
 

   ส
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บทที่ 6 

สรุป และข�อเสนอแนะ 

การศึกษาและค�นคว�าข�อมูลเพ่ือการสรรสร�างภาพยนตร�สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความโดด

เด่ียวของคนสองวัยเรื่อง เด็ก แก& แดด มีวัตถุประสงค�เพ่ือนําเสนอประเด็นเก่ียวกับการปรับตัวเม่ือ

ต�องเผชิญกับภาวะโดดเด่ียวของคนสองช&วงวัยคือผู�สูงอายุและเด็กวัยเรียน โดยผู�จัดทําได�ทําการเก็บ

ข�อมูลจากทฤษฎี บทความ และแหล&งข�อมูลอ�างอิงต&างๆ มาพัฒนาเป5นบทภาพยนตร� และปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการผลิตภาพยนตร�สั้น ซ่ึงแบ&งออกเป5น 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนก&อนการถ&ายทําภาพยนตร� 

(Pre-Production) ข้ันตอนการถ&ายทําภาพยนตร� (Production) และข้ันตอนหลังการถ&ายทํา

ภาพยนตร� (Post-Production) ซ่ึงการทํางานตามข้ันตอนข�างต�นทําให�ผู�จัดทําได�เรียนรู�วิธีการสร�าง

ภาพยนตร�โดยละเอียด ต้ังแต&การคัดเลือกแนวคิดและค�นคว�าข�อมูลอ�างอิงมาพัฒนาสู&บทภาพยนตร� 

การสรรหาสถานท่ีในการถ&ายทําและคัดเลือกนักแสดงท่ีมีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร� การ

วางแผนงานก&อนการถ&ายทํา การถ&ายทําและการบริหารเวลาในกองถ&าย ไปจนถึงการตัดต&อภาพยนตร�

ท่ีต�องอาศัยความละเอียดท้ังด�านภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณ�ของภาพยนตร� ตามจุดประสงค�ท่ี

ผู�จัดทําได�วางไว�และเป5นท่ีน&าพอใจ  

สรุปผลการศึกษา  

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป5นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ
ดําเนินการตามแต&ละข้ันตอน ดังนี้  

1. ข้ันตอนก&อนการถ&ายทําภาพยนตร� (Pre-Production)  
ข้ันตอนนี้เป5นข้ันตอนท่ีต�องใช�ระยะเวลาในการดําเนินงานยาวนานท่ีสุด เริ่มต้ังแต&การ

คิดประเด็นและแนวคิดท่ีน&าสนใจ ไปสู&การค�นคว�าข�อมูลในการอ�างอิง เพ่ือสร�างบทภาพยนตร�ท่ี
สมบูรณ� ซ่ึงผู�จัดทําได�มีการเปลี่ยนแปลงบทไว�หลากหลายแนวทางการเล&าเรื่อง ก&อนท่ีจะสรุปออกมา
เป5นบทภาพยนตร�ท่ีถูกสร�างจริง ข้ันตอนนี้ยังมีการสรรหาสถานท่ีในการถ&ายทําและคัดเลือกนักแสดง
ให�เหมาะสมตรงตามเนื้อเรื่องซ่ึงต�องใช�ท้ังเวลาและงบประมาณส&วนหนึ่งในข้ันตอนนี้ อีกท้ังยังต�อง
เตรียมงานก&อนการถ&ายทํา เช&น กําหนดวันถ&ายทํา การขออนุญาตใช�สถานท่ี การจัดตารางการทํางาน
ของทีมงานและนักแสดง รวมไปถึงเครื่องแต&งกายนักแสดงและอุปกรณ�ประกอบฉากท่ีต�องมีการ
กําหนดและออกแบบตามความเหมาะสม 

   ส
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2. ข้ันตอนการถ&ายทําภาพยนตร� (Production) 
การจัดการและตรงต&อเวลาเป5นหัวใจสําคัญในข้ันตอนนี้ เพราะเป5นการทํางานร&วมกับ

คนจํานวนมาก ท้ังทีมงานและนักแสดง แล�วยังมีเรื่องของสถานท่ีท่ีเข�าไปขอใช�ในการถ&ายทํา ท่ีต�องมี
กําหนดการเวลาอย&างเคร&งครัด การเตรียมงานท่ีดีในช&วงก&อนการถ&ายทํา จะช&วยให�การทํางานใน
ข้ันตอนนี้เป5นไปด�วยดี นอกจากนี้แล�วการรู�จักแก�ปNญหาเฉพาะหน�าในระหว&างถ&ายทําเม่ือเกิดปNญหา
ด�านต&างๆ ยังเป5นสิ่งท่ีจําเป5นอย&างมาก 

3. ข้ันตอนหลังการถ&ายทํา (Post-Production)  
ข้ันตอนนี้เป5นข้ันตอนท่ีต�องการความชํานาญของผู�ดําเนินการในข้ันนี้เป5นอย&างมาก 

เพราะเป5นเรื่องของการตัดต&อภาพยนตร�ท่ีต�องอาศัยความคล&องแคล&วและความละเอียดของผู�ตัดต&อใน
การตัดต&อท้ังทางด�านภาพและด�านเสียง ถ�าภาพหรือเสียงมีปNญหา จะต�องรีบแก�ไขอย&างรวดเร็ว เพ่ือ
ไม&ให�กระทบต&อกระบวนการตัดต&อซ่ึงอาจทําให�เกิดความล&าช�า 
 
ข�อจํากัดและป�ญหา  

ข�อจํากัดและปNญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน สามารถสรุปเป5นข�อๆได� ดังต&อไปนี้  
1. ปNญหาการคัดเลือกนักแสดง 

การคัดเลือกนักแสดงของภาพยนตร�สั้นเรื่อง เด็ก แก& แดด ถือว&าเป5นปNญหาท่ียาก
ท่ีสุด เนื่องจากภาพยนตร�เรื่องนี้มีตัวละครหลักท่ีเป5นเด็กอายุประมาณ 10-12 ปP กับ ผู�สูงอายุวัย 55-
65 ปP ซ่ึงยากต&อการหา ท้ังนี้เพราะนอกจากจะต�องมีอายุใกล�เคียงกับท่ีต�องการแล�ว รูปร&างหน�าตา
และการแสดงจะต�องมีความเหมาะสมอีกด�วย โดยแรกเริ่มผู�จัดทําได�หานักแสดงตามสระว&ายน้ําท่ี
กรุงเทพฯ เพราะนักแสดงท้ังสองตัวละครจะต�องว&ายน้ําได� จนได�นักแสดงเด็กท่ีเหมาะสม แต&หลังจาก
ตกลงกันเรียบร�อยแล�ว น�องท่ีผ&านการคัดเลือกไม&อยากเล&นภาพยนตร�แล�ว ทําให�ผู�จัดทําต�องเสียเวลา
ค�นหานักแสดงใหม& จนกระท่ังได�นักแสดงท่ีเล&นเป5นผู�สูงอายุในเรื่องแล�ว แต&ก็ยังหานักแสดงเด็กไม&ได� 
จึงกลับไปท่ีโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงเป5นโรงเรียนเก&าผู�จัดทํา ไม&ว&าจะคัดเลือกนักแสดงไปกว&า 
20 คนก็ยังไม&มีใครเหมาะสมกับบทนี้ จนผู�จัดทําถอดใจและคิดจะติดต&อนักแสดงเด็กจากโมเดลลิ่งซ่ึง
จะทําให�เสียงบประมาณมากข้ึน จนสุดท�ายผู�จัดทําตัดสินใจกลับไปโรงเรียนเดิมอีกครั้ง และได�พบกับ
นักแสดงเด็กท่ีต�องการ ซ่ึงผู�จัดทําทราบภายหลังว&า ครั้งก&อนท่ีเคยมาคัดเลือกเป5นวันท่ีน�องคนนี้ไม&
ได�มาเรียน พอนําเสนอนักแสดงให�คณะกรรมการตรวจจุลนิพนธ� ปรากฎว&าน�องคนท่ีคัดเลือกได� ไม&
ผ&านความเห็นจากกรรมการ ซ่ึงผู�จัดทําเลือกท่ีจะไม&หานักแสดงใหม& แต&ใช�การเวิร�คช็อปกับนักแสดง
เป5นเวลากว&า 2 อาทิตย�แทน จนในท่ีสุดกรรมการก็ให�ผ&าน 
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2. ปNญหาเรื่องตารางเวลาของนักแสดง  
เนื่องจากนักแสดงเด็กยังเป5นนักเรียน ทําให�การจัดตารางให�ลงตัวกับทีมงานเป5นเรื่อง

ยาก เพราะสามารถถ&ายได�แค&วันเสาร� อาทิตย�และวันหยุดนักขัตฤกษ� และเม่ือมีกําหนดการถ&ายทําข้ึน
จึงต�องเคร&งครัดเรื่องเวลาเป5นอย&างมาก  

3. ปNญหาเรื่องสภาพอากาศ 
เหตุการณ�ในภาพยนตร�สั้นเรื่อง เด็ก แก& แดด เกิดข้ึนในฤดูร�อนช&วงเมษายน ทําให�

ฉากท่ีอยู&ภายนอกต�องการแสงอาทิตย�เพ่ือให�ได�ภาพท่ีดูอบอุ&น แต&ในกระบวนการถ&ายทําภาพยนตร� 
จะต�องถ&ายในช&วงตุลาคม-ธันวาคม ซ่ึงในเดือนพฤศจิกายนยังเป5นช&วงท่ีฝนยังตกอยู&บ�าง ทําให�ในบาง
วันของการถ&ายทํา ไม&สามารถถ&ายได�เนื่องจากฝนตก 
 
ข�อเสนอแนะ  

การถ&ายทําภาพยนตร�เป5นงานศิลปะท่ีไม&สามารถทํางานเพียงคนเดียวได� ดังนั้นการ
ทํางานเป5นทีมจึงมีความสําคัญอย&างมากท่ีจะช&วยให�งานออกมาเสร็จสมบูรณ� แต&ในกระบวนการถ&าย
ทําภาพยนตร�มีเวลาเพียง 3 เดือนซ่ึงมีกองถ&ายจํานวนมาก ทําให�จัดสรรเวลาของทีมงานได�ยาก วิธีท่ี
สามารถทําให�งานสําเร็จลุล&วงตามกําหนดการคือ ทีมงานจะต�องจับกลุ&มช&วยกัน จึงจะสามารถถ&ายทํา
ได�ทันกําหนดการณ� แต&ในทางปฏิบัติยังมีปNจจัยอ่ืนเข�าไปเก่ียวข�องทําให�การถ&ายทําไม&เป5นไปตามแผน 
เช&น สภาพอากาศ หรือมีเพ่ือนต�องการให�ไปช&วยเป5นทีมงานโดยไม&ได�นัดล&วงหน�า ทําให�มีการ
ปรับเปลี่ยนแผนในการออกกองระหว&างทีมอยู&ตลอดเวลา ซ่ึงถ�าหากมีการคุยกันระหว&างเพ่ือนในการ
เตรียมงานมากกว&านี้ จะทําให�ลดปNญหาในการจัดคิวทีมงานมากข้ึน และหากผู�จัดทําได�มีโอกาสในการ
สร�างภาพยนตร�อีกครั้ง ประสบการณ�จากการสร�างภาพยนตร�เรื่องนี้จะนําไปสู&การทํางานอย&างเข�าใจ
มากข้ึนแน&นอน 
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