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!!
 บทที่ 1 
!
บทนำ 

!
ที่มาและความสำคัญของโครงการจุลนิพนธ์ 

เป็นที่แน่นอนว่า ความตาย  เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของมนุษย์  ทุกคนล้วนเกิดมา
เพื่อที่จะมีจุดจบที่เหมือนกัน แต่  ความผูกพัน  ที่มีอยู่ในระหว่างการใช้ชีวิตกลับทำให้ ความตาย  เป็น
เรื่องยากที่จะยอมรับถึงแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะรู้จุดจบของตนเองอยู่แล้วก็ตาม 

ภาพยนตร์เรื่อง “ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายพระเอกตายตอนจบ” บอกเล่าเรื่องราวของ 
“เอก” ชายหนุ่มที่กำลังจะตาย  การจัดการกับสิ่งต่างๆที่เขายังคงผูกพัน การดิ้นรนต่อสู้กับความรู้สึก
ของตนเองและการหาวิธีใช้ชีวิตที่เหลืออยู่คือโจทย์ข้อสุดท้ายในชีวิตของเขา ถึงแม้ความผูกพันกับ
ความตายจะเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันได้ยาก แต่ในท้ายที่สุดแล้วทุกชีวิตของมนุษย์ก็ต้องจัดการกับสองสิ่งนี้
ให้อยู่ด้วยกันได้ และนั้นคือที่มาของผลงานภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์เรื่องนี้ !
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์กับการรับมือกับความตาย 
3. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ !

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
การศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของมนุษย์ 

พฤติกรรมการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดในด้านของการรับมือกับความตาย รวมถึงการศึกษา
กระบวนการสร้างภาพยนตร์และรวบรวมข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างอารมณ์ของภาพยนตร์นำมาสู่การ
สร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายพระเอกตายตอนจบ” !
ขั้นตอนและแผนการดำเนินการ 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
    2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน 
    2.2 ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์กับการรับมือกับความตาย 
    2.3 ศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ 
3. การศึกษา ตีความข้อมูล เพื่อปรับใช้ในการเขียนบทภาพยนตร์สั้น 
4. ขั้นตอนการพัฒนาบท (Development) 
    4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่อง 
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    4.2 กำหนดตัวละครในเรื่อง 
    4.3 พัฒนาและเขียนบทภาพยนตร์สั้น (Screenplay) 
5. กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production) 
    5.1 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
    5.2 จัดหาสถานที่ถ่ายทำ (Location) 
    5.3 จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก และเสื้อผ้า 
6. กระบวนการผลิต (Production) 
7. กระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) 
   7.1 การตัดต่อและลำดับภาพ (Editing) 
    7.2 เทคนิคภาพพิเศษ (Special Effect) 
    7.3 ออกแบบและตกแต่งเสียง (Sound Disign) 
8. สรุปผลงานและจัดทำรูปเล่ม !

แผนการดำเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาในรูปแบบตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ !

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557

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

ที่มาและแนวคิด

เรื่องย่อ 
รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 
อารมณ์ภาพยนตร์ (Mood and Tone)

บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
จัดหาสถานที่ถ่านทำ (Location)

บทถ่ายทำ (Shooting Script) 
ตารางการถ่ายทำ (Breakdown)

ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production)

ตัดต่อภาพยนตร์ 
สรุปผลและจัดทำรูปเล่ม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รับความรู้และความเข้าใจจากการศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน 
 2. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์กับการรับมือกับความตายเพื่อประยุกต์ใช้กับ
เนื้อหาในภาพยนตร์ 
 3. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างภาพยนตร์สั้น
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!!
บทที่ 2 

!
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

!
จากความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมที่เกิดจากการรับมือกับความตาย 

ผนวกเข้ากับเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับความผูกพัน ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานภาพยนตร์สั้น จุลนิพนธ์เรื่อง “ภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย
พระเอกตายตอนจบ” !
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพัน !

1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันในเชิงสัมพันธภาพทางสังคม1 
   ความผูกพันหรือพันธะทางสังคม   ในความหมายแบบกว้างคือ   ความใส่ใจผู้อื่นต่อ 

ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้อื่น อันเป็นความรู้สึกที่มีลักษณะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคน
อื่นๆมากกว่าผลประโยนชน์ส่วนตัว มีพื้นฐานจากความรู้เรื่องบรรทัดฐานของสังคมที่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่น  
ความผูกพันเป็นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มั่นคงซึ่งมนุษย์แสวงหาและต้องการไปตลอดชีวิต และเป็นที่
ต้องการมากขึ้นเมื่อได้รับความเครียดหรือความกดดัน มนุษย์มีแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพและมี
ความรู้สึกต่อสัมพันธภาพกับบุคลอื่นแตกต่างกันไป บางคนรู้สึกพึงพอใจในการมีสัมพันธภาพแบบใกล้
ชิดและมีความไว้วางใจในสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นในขณะที่บางคนจะรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจ ทั้งนี้เป็น
ผลมาจากการที่บุคคลมีความพอใจในตนเองหรือมองบุคคลอื่นว่าน่าไว้วางใจมากน้อยเพียงใด ผู้ที่มอง
บุคคลอื่นไม่น่าไว้วางใจจะหลีกเลี่ยงการมีสัมพันธภาพและการสร้างความผูกพันกับบุคคลอื่น         
โดยลักษณะของสัมพันธภาพที่แตกตางกันเป็นผลมากจากรูปแบบความผูกพัน (Attachement) ของ
แต่ละบุคคล 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันเชิงวิทยาศาสตร์2 

หากจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว ความผูกพันคืออาการทางสมองอย่างหนึ่งที่เกิด
ขึ้นจากฮอร์โมน อ๊อกซิโตซิน (oxytocin) ประกอบกับระบบการทำงานอื่นๆของสมองผนวกกัน 
ฮอร์โมนดังกล่าวมีความสำคัญต่อร่างกายในหลายๆด้าน เช่น การปรับตัวทางร่างกายของเพศหญิงเมื่อ
มีบุตร การตื่นตัวทางเพศ การเกิดพฤติกรรมของแม่ที่มีต่อลูก ลดความเครียด ความเจ็บปวด เป็นต้น 
__________________________ 

1กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. ทฤษฎีความผูกพัน. เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 
2557. เข้าถึงได้จาก http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=969 

2foosci[นามแฝง]. อ๊อกซิโตซิน ฮอร์โมนแห่งความผูกพัน. เข้าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 
2557. เข้าถึงได้จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Physical/Oxytocin.htm   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นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนเชื่อมโยงกับการทำงานของระบบความทรงจำซึ่งเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความ
สำคัญของสมอง  โดยความสัมพันธ์หรือความผูกพันที่เกิดขึ้นจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ต่างๆที่อยู่ใน
ระบบความทรงจำ เชื่อมโยงกันทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆต่อไป !

2.1 อาการที่เกี่ยวข้องต่อความทรงจำที่มีผลต่อความผูกพัน 
1) Eidetic Memory3 

โรค Eidetic Memory หรือรู้จักกันในนาม  Photographic Memory  หรือ 
Total Recall คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ทำให้เกิดความสามารถในการจำระบบภาพ 
เสียง สิ่งของต่างๆได้อย่างถูกต้อง  แม่นยำ  และรวดเร็ว ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นที่แน่ชัด
ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร บางทฤษฎีค้นพบว่าบางส่วนของสมองมีขนาดใหญ่กว่าปกติ  ซึ่งได้แก่ส่วน
กลีบสมองซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบความจำทางการมองเห็นและการบันทึกความทรงจำใหม่  
และอีกส่วนหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคือส่วนที่เรียกว่า“นิวเคลียสมีหาง”(Caudate Nucleus)  
เป็นส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และความทรงจำ เป็นส่วนที่ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า“อาการ
ย้ำคิดย้ำทำ” (Obsessive-compulsive disorder) บางทฤษฎีจึงกล่าวว่าอาการ  Eidetic Memory 
เกิดจากอาการย้ำคิดย้ำทำ จึงทำให้เกิดอาการจดจ่ออยู่กับความทรงจำของผู้ป่วยเองจนสามารถเรียก
คืนความทรงจำได้ทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยระบบความทรงจำเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผูกพันกับ
สิ่งต่างๆมากเป็นพิเศษ เนื่องจากส่วนที่เรียกว่า“นิวเคลียสมีหาง”นอกจากจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้และความทรงจำโดยตรงแล้ว ยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกอีกด้วย 
หมายความว่าทุกสิ่งที่ผู้ป่วยจำได้ ไม่ว่าจะผ่านเวลานานเพียงใดก็ตาม  ผู้ป่วยจะมีอารมณ์ร่วมต่อความ
ทรงจำนั้นไม่ต่างจากวันที่เกิดขึ้น  !

2) อัลไซม์เมอร์ (Alzheimer)4 

โรคอัลไซเมอร์เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อย  เกิดจากความเสื่อมของ
สมองที่ไม่สามารถรักษาได้และจัดเป็นอาการป่วยระยะสุดท้าย  โ ดยทั่วไปแล้วสามารถวินิจฉัยอาการ
ป่วยได้ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป  อาการของผู้ป่วยที่มีจะแตกต่างกันออกไป  เช่น อาการสูญ
เสียความทรงจำในระยะสั้นๆ อาการสับสน  งุนงง  หงุดหงิด  อารมณ์แปรปรวน  ก้าวร้าว  สูญเสียความ
ทรงจำในระยะยาว การเพิกเฉยต่อสิ่งต่างๆเนื่องจากผู้ป่วยเสียการรับความรู้สึกซึ่งในไปสู่การเสีย
ระบบความสัมพันธ์และความผูกพันต่อคนรอบข้างหรือแม้กระทั้งคนในครอบครัว !
__________________________ 
 3Wikipedia. Eidetic memory. เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าถึงได้จาก http://
en.wikipedia.org/wiki/Eidetic_memory 

4Siamhealth[นามแฝง]. โรคสมองเสื่อม. เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าถึงได้จาก 
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/neuro/alzheimer/
alzheimers.html#.Uxn6uvS1Zj0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   6

ระยะของอาการ 
 - ระยะก่อนสมองเสื่อม (Predementia) อาการแรกสุดมักจะเข้าใจผิดว่าเกิด

ขึ้นเองจากความชรา หรือเกิดจากภาวะเครียด  การทดสอบทางจิตประสาทวิทยาแสดงความบกพร่อง
ทางการรู้เล็กน้อยซึ่งกินเวลาถึง 8 ปีกว่าที่ผู้ป่วยจะมีลักษณะครบตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ 
อาการเริ่มแรกจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันที่ซับซ้อนส่วนใหญ่ ความบกพร่องที่เห็นชัดคือการสูญ
เสียความจำ คือพยายามจำข้อมูลที่เรียนรู้เมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้และไม่สามารถรับข้อมูลใหม่ได้ ปัญหา
เกี่ยวกับหน้าที่การบริหารจัดการ อาทิความใส่ใจต่อสิ่งหนึ่งๆ การวางแผน , ความยืดหยุ่น  และความ
คิดเชิงนามธรรม หรือความบกพร่องของความจำเชิงอรรถศาสตร์ (การจำความหมายและความ
สัมพันธ์เชิงแนวคิด เช่น ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แอปเปิลมีสีแดง เป็นต้น) อาจปรากฏอาการ
ได้ในโรคอัลไซเมอร์ระยะแรก อาจพบภาวะไร้อารมณ์ (apathy)   ได้ในระยะนี้และจะเป็นอาการที่คง
ปรากฏอยู่ตลอดทุกระยะเวลาการดำเนินโรค   ในระยะก่อนแสดงอาการทางคลินิกนี้อาจเรียกอีกอย่าง
ว่า ความบกพร่องทางการรู้เล็กน้อย  (mild cognitive impairment) แต่ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่า
ชื่อดังกล่าวเป็นโรคหนึ่งซึ่งได้รับการวินิจฉัยต่างหากหรือเป็นเพียงระยะแรกของโรคอัลไซเมอร์ 

- ระยะสมองเสื่อมระยะแรก (Early dementia) ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมี
ความบกพร่องของความจำและการเรียนรู้จนสามารถวินิจฉัยอย่างแน่นอนได้ ผู้ป่วยบางส่วนมีอาการ
บกพร่องทางภาษา การบริหาร  การกำหนดรู้  (ภาวะเสียการระลึกรู้ (agnosia) หรือการจัดการ
เคลื่อนไหว (ภาวะเสียการรู้ปฏิบัติ (apraxia) เด่นกว่าการสูญเสียความทรงจำโรคอัลไซเมอร์ไม่ได้มี
ผลกระทบต่อความจำทั้งหมดเท่าๆกัน แต่ความทรงจำระยะยาวที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว
ของผู้ป่วยจำพวกความจำเชิงเหตุการณ์ (episodic memory) ความรู้ทั่วไปหรือความจำเชิงอรรถ
ศาสตร์ (semantic memory) และความจำโดยปริยาย (implicit memory) ทั้งสามอย่างนี้จะได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่าความจำหรือความรู้ใหม่ปัญหาทางภาษามีลักษณะเด่นคือการรวบคำให้สั้นและพูด
หรือใช้ศัพท์ไม่ฉะฉานหรือคล่องเหมือนเดิม ซึ่งทำให้พูดหรือเขียนภาษาได้น้อยลง   ในระยะนี้ผู้ป่วยโร
คอัลไซเมอร์ยังสามารถสื่อสารบอกความคิดพื้นฐานของตนได้ เมื่อผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวโดยละเอียด 
เช่น การเขียน การวาดภาพ  หรือการแต่งตัว  อาจพบความบกพร่องของการประสานการเคลื่อนไหว
และการวางแผน (ภาวะเสียการรู้ปฏิบัติ) ทำให้ผู้ป่วยดูเงอะงะหรือซุ่มซ่าม  เมื่อโรคดำเนินต่อไปผู้ป่วย
โรคอัลไซเมอร์มักสามารถทำงานหลายอย่างได้ด้วยตัวเองแต่อาจต้องอาศัยผู้ช่วยหรือผู้ดูแลในกิจกรรม
ที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดหรือการรู้อย่างมาก 

- ระยะสมองเสื่อมระยะปานกลาง (Moderate dementia) จะพบความเสื่อม
ของสมองจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองมีความบกพร่องด้านการพูดปรากฏชัดเจน
เนื่องจากไม่สามารถนึกหาคำศัพท์ได้ ทำให้ใช้ศัพท์ผิดหรือใช้คำอื่นมาแทน (paraphasia) ทักษะการ
อ่านและการเขียนค่อยๆเสียไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปการประสานงานเพื่อการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน 
จะลดลง ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ได้อย่างปกติในระยะนี้ปัญหา            
ความจำของผู ้ป ่วยจะแย ่ลงเรื่อยๆและผู ้ป ่วยไม ่สามารถจำญาติสนิทของตนเองได ้ความ                  
ทรงจำระยะยาวซึ่งแต่เดิมยังคงอยู่ก็จะค่อยๆบกพร่องไป และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง  อาการแสดงที่
พบบ่อยคือการหนีออกจากบ้าน ความรู้สึกผิดปกติ สับสนหรือเห็นภาพหลอนในเวลาโพล้เพล้หรือ
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กลางคืน (sundowning)หงุดหงิดโมโหง่าย และอารมณ์แปรปรวน  เช่นร้องไห้ ก้าวร้าวอย่างไม่มี
เหตุผล หรือดื้อต่อผู้ดูแล  ประมาณร้อยละ  30 ของผู้ป่วยอาจมีอาการเชื่อว่าบุคคล สิ่งของ  หรือสถาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (เรียกว่ากลุ่มอาการ Delusional misidentification syndrome) และอาจมี
อาการหลงผิดอื่นๆอาจมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ อาการดังกล่าวทำให้เกิดความเครียดต่อผู้ดูแลหรือ
ญาติ ซึ่งต้องตัดสินใจส่งผู้ป่วยไปยังสถานรับดูแลผู้ป่วยระยะยาวอื่นๆ เพื่อลดความเครียด 

- ระยะสมองเสื่อมระยะสุดท้าย  (Advanced dementia) ผู้ป่วยต้องพึ่งพาผู้
ดูแลตลอดเวลา ทักษะทางภาษาของผู้ป่วยลดลงแม้เพียงการพูดวลีง่ายๆ  หรือคำเดี่ยวๆ  จนกระทั่งไม่
สามารถพูดได้เลยแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่สามารถพูดจาตอบโต้เป็นภาษาได้ แต่ผู้ป่วยมักสามารถเข้าใจคำพูด
และตอบสนองกลับมาด้วยการแสดงอารมณ์ ถึงแม้ผู้ป่วยจะยังมีลักษณะก้าวร้าว แต่ลักษณะของ    
ภาวะไร้อารมณ์และอ่อนเพลียจะเด่นกว่า   ในที่สุดผู้ป่วยจะไม่สามารถทำกิจกรรมใดได้เลยหากขาดผู้
ช่วยเหลือ มวลกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวร่างกายลดลงจนผู้ป่วยต้องนอนนิ่งอยู่เฉยๆ และไม่
สามารถป้อนอาหารด้วยตนเองได้ และสุดท้ายผู้ป่วยจะเสียชีวิตจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยตรง อาทิ 
แผลกดทับหรือโรคปอดบวม แต่ไม่ได้เสียชีวิตจากตัวโรคโดยตรง 

            
การให้การดูแลผู้ป่วย 

                          เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้   และผู้ป่วยต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ดูแลจึงมีความสำคัญ
ในการรักษาและต้องช่วยจัดการดูแลอย่างระมัดระวังตลอดการดำเนินโรค 

         ในผู้ป่วยระยะแรกและระยะปานกลาง   การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย
และวิถีชีวิต ช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้นและลดภาระต่อผู้ดูแลได้ตัวอย่างเช่นการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น การล็อกบ้านและรั้ว  การติดป้ายหรือฉลากบนเครื่อง
ใช้ภายในบ้านเพื่อบอกหรือเตือนผู้ป่วย หรือการใช้อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน เนื่องจากผู้ป่วย
อาจไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง จึงควรทำอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ หรือเป็นของเหลว ถ้าผู้ป่วยเริ่ม
มีอาการกลืนลำบากอาจต้องใช้สายยางให้อาหาร (feeding tube) ใ นกรณีดังกล่าวผู้ดูแลและสมาชิก
ในครอบครัวควรคำนึงถึงประสิทธิผลและจริยธรรมของการให้อาหารทางสายยางต่อเนื่องไม่มีข้อบ่งชี้
ให้ทำการยึดยั้งผู้ป่วยอยู่กับที่ในระยะใดๆ ของโรค แม้ว่าจะมีสถานการณ์จำเป็นที่ต้องป้องกันไม่ให้ผู้
ป่วยเกิดอันตรายหรือทำอันตรายต่อผู้ดูแล 

          เมื่อโรคดำเนินไปอาจเกิดปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ ตามมาอีก อาทิ โรคในช่อง
ปากและฟัน แผลกดทับ  ขาดสารอาหาร  ปัญหาสุขอนามัย  หรือการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ผิวหนัง
หรือตา การดูแลอย่างระมัดระวังช่วยป้องกันภาวะดังกล่าว  และหากเกิดปัญหาดังกล่าวตามมาแล้ว
ต้องรับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ในระยะสุดท้ายของโรค การรักษาจะมุ่งเน้นไปยังการลดความรู้สึกไม่
สะดวกสบายไปจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต 

 ! !
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความตาย 
ความตายเป็นสถานะสิ้นสุดการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิต ความตายเกี่ยวข้องอย่างมากกับ

วัฒนธรรมของมนุษย์และเป็นส่วนสำคัญในหลายความเชื่อทางศาสนา ความตายสามารถมองได้จาก
หลากหลายมุมมองเช่นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านจิตวิทยาเป็นต้น  

1 ความตายในมุมมองจิตวิทยา5 
  ใ นทางจิตวิทยามีการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตายกันอย่างกว้างขวาง   มีการ

อธิบายถึงสาเหตุ ความสัมพันธ์  และผลที่ตามมาจากอารมณ์ทางลบของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับความตาย 
เช่น ความกลัว  ความกระวนกระวายใจ หรือความเศร้าโศกเสียใจ คิวเบลอ  ลอส  (Kubler-Ross, 
1969) ไ ด้อธิบายไว้ว่า ความรู้สึกทางลบต่างๆ  ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิตไม่ว่าจะกับตนเอง
หรือกับคนที่ตนเองรักเป็นความรู้สึกปฏิเสธความจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการป้องกันตัวเอง 

  1.1 ทฤษฎีกลไกการป้องกันตัวเอง6 
      ความรู้สึกปฏิเสธความจริงถือเป็นหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นในทฤษฎีกลไกการป้องกันตัว

เองของนักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ซิกมันด์  ฟรอยด์  (Sigmund Freud, 1856-1939) โ ดยมีเนื้อหา
เกี่ยวก ับพฤติกรรมของมนุษย ์ที่ เกิดขึ้นเพราะความเครียดหรือความวิตกก ังว ัลและเพื่อลด            
สภาวะความเครียดเหล่านี้เอง ระบบสมองจึงสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันตนเองอย่างไม่รู้ตัว ซึ่ง
หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะกลายเป็นบุคลิกภาพของมนุษย์คนนั้นๆได้ ซึ่งกลไกการป้องกับตัวที่สำคัญๆมี
ดังนี้ 

        
1) การเก็บกด (Repression) 
เป็นการเก็บกดประสบการณ์ ความรู้สึกไม่สบายใจ หรือความรู้สึกผิดหวัง  ความ

คับข้องใจ กังวลใจ กลัว ไม่อยากนึกถึง โดยผลักประสบการณ์ ความรู้สึกเหล่านี้ไว้ในระดับจิตไร้สำนึก 
ทำให้เราลืมประการณ์ความรู้สึกเหล่านั้นไป 

2) การหาเหตุผลมาอ้าง (Rationalisation) 
         เป็นการปรับตัวโดยการหาเหตุผลที่สังคมยอมรับมาอธิบายพฤติกรรมต่างๆของ

ตนเพื่อให้การกระทำของตนเองสมเหตุสมผล 
3) การกล่าวโทษผู้อื่น (Projection) 

         เป็นการป้ายความคิดให้แก่ผู้อื่นว่าเป็นตันเหตุของความล้มเหลว หรือความคับ
ข้องใจที่เกิดขึ้น !!
__________________________ 
 5wikipedia. ความตาย. เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก http://th.wikipe 
dia.org/wiki/ความตาย 
 6แพรภัทร ยอดแก้ว. กลไกในการป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism). เข้าถึงเมื่อ 7 
กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/283791 
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4) การถดถอย (Regression) 
เป็นการถอยหลัง หรือหนีกลับไปอยู่ในสภาพอดีตที่เคยทำให้ตนเองมีความสุข 

เมื่อพบสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความคับข้องใจ โดยแสดงพฤติกรรมที่อยู่ระดับต่ำว่าวุฒิภาวพที่เป็นอยู่ 
5) การปฏิเสธความจริง (Denial) 
เป็นการหลีกเลี่ยงการรับรู้ความเป็นจริงที่ยอมรับไม่ได้เพราะความจริงนั้นๆทำให้

เกิดการกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง เจ็บปวดไม่สามารถทนต่อความรู้สึกดังกล่าวได้ จึงต้องปฏิเสธ
ว่าไม่จริง ซึ่งเป็นกลไกการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

6) ปฎิกิริยาการหลบหนี (Avoidance) 
เป็นปฏิกิริยาการหลบหนีออกจากวัตถุ ผู้คน หรือจากเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเจ็บ

ปวด เกิดจากการข่มความรู้สึกก้าวร้าวที่อยู่ในจิตไร้สำนึก 
7) การแยกตัว (Isolation) 
เป็นปฏิกริยาการแยกตัวให้พ้นจากสถานการณ์ที่นำความคับข้องใจมาให้ โดยการ

แยกตัวออกไปอยู่ตามลำพัง 
8) การแสดงความก้าวร้าว (Aggression) 
การกระทำของบุคคลเมื่อถูกขัดขวางความคิด หรือความต้องการของตน จึง

แสดงอำนาจโดยการต่อสู้ ไ ม่ว่าจะด้วยทางดายหรือทางวาจา  เพื่อทำลายหรือทำร้ายผู้อื่นให้รู้สึกเจ็บ
ปวด และย้อมแพ้ในที่สุด !
ทฤษฎีภาพยนตร์7 

!
1. แนวคิดโครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Naration of film) 
โครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เป็นรูปแบบในการเขียนบทภาพยนตร์ซึ่งมีส่วน

ช่วยสำคัญในการช่วยผนวกปัจจัยต่างๆที่สำคัญของเรื่องไว้ด้วยกัน    โดยโครงสร้างของภาพยนตร์นั้น
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1.1 ส่วนแรก เรียกว่า องค์  1 เป็นส่วนที่ใช้ในการเปิดเรื่อง มีเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นและ
เข้าใจพื้นฐานตัวละคร ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  ทิศทางของภาพยนตร์ก่อนที่จะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราว
ต่างๆต่อไป 

1.2 ส่วนที่  2 (องค์ 2) จะเรียกว่าการเผชิญหน้า เป็นช่วยที่ตัวละครจะเผชิญกับ
อุปสรรคต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความต้องการของตัวละคร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อเรื่องราวทั้งหมด !

1.3 ส่วนที่  3 (องค์ 3) ถือเป็นส่วนสุดท้ายของเรื่อง เป็นส่วนที่กล่าวถึงผลสรุปที่เกิด
ขึ้นกับตัวละครหลักว่ามีผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็นอย่าง ถือเป็นจุดวิกฤตสูงสุด  และเป็นจุดที่ตื่นเต้น
ที่สุดในภาพยนตร์ ซึ่งอาจจะตามมาด้วยบทส่งท้าย เพื่อเป็นบทสรุปสำหรับผู้ชมอีกครั้ง 
__________________________ 
 ประวิทย  ์ แต่งอักษร. มาทำหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคปพลัส, 2551!
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2. องค์ประกอบของโครงสร้างการเล่าเรื่อง 
2.1 โครงเรื่อง (Plot)  คือเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องที่ดำเนินตั้งแต่ต้นจนจบ โดยส่วน

ใหญ่แล้วจะมีโครงสร้างลำดับขั้นเหตุการณ์ 5 ขั้นตอนอันได้แก่ 
1) การเริ่มเรื่อง (Exposition) เป็นการชักจูงความสนใจให้ติดตามเรื่องราว มี

การแนะนําตัวละคร แนะนําฉากหรือสถานที่  การเปิดประเด็นปัญหา  หรือเผยปมขัดแย้งเพื่อ
ให้เรื่องชวนติดตาม การเริ่มเรื่องไม่จําเป็นต้องเรียงตามลําดับเหตุการณ์ อาจเริ่มเรื่องจากตอน
กลางเรื่องหรือย้อนจากตอนท้ายเรื่องไปหาต้นเรื่องก็ได้ 

2) การพัฒนาเหตุการณ์  (Rising Action) คือ  การที่เรื่องราวดําเนินไปอย่างต่อ
เนื่องและสมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ตัวละครอาจมีความลํา
บากใจ และสถานการณ์ก็อยู่ในช่วงยุ่งยาก  

3) ภาวะวิกฤติ (Climax) จะเกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวกําลังถึงจุดแตกหัก และตัวละคร
อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ  

4) ภาวะคลี่คลาย  (Falling Action) คือ  สภาพหลังจากที่จุดวิกฤติได้ผ่านพ้นไป
แล้วเงื่อนงําและประเด็นปัญหาได้รับการเปิดเผยหรือข้อขัดแย้งได้รับการขจัดออกไป  

5) การยุติเรื่องราว (Ending) คือ  การสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมด การจบอาจ
หมายถึงความสูญเสีย อาจจบแบบมีความสุข หรือทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดก็ได ้ !

2.2 ความขัดแย้ง  (Conflict) คือ  นอกเหนือจากการศึกษาโครงเรื่องโดยการแบ่งลํา
ดับ  เหตุการณ์และแบ่งภาวการณ์ตามท้องเรื่องแล้ว ความขัดแย้งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับ  การนํา
ศึกษา อยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อทําการศึกษาความขัดแย้งก็จะทําให้เข้าใจเรื่องราวได้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น 
ความขัดแย้งเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของโครงเรื่องที่สร้างปมปัญหา การหาหนทางแก้ปัญหา !
ความขัดแย้งของตัวละคร คือความเป็นปริปักษ์ต่อกัน หรือความไม่ลงรอยในพฤติกรรม การกระทํา  
ความคิด ปรารถนา หรือความตั้งใจของตัวละครในเรื่อง ซึ่งความขัดแย้งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประ
เภทใหญ่ๆ ได้แก่  

1) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คือ การที่ตัวละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน 
แต่ละฝ่ายต่อต้านกัน หรือพยายามทําลายล้างกัน 

2) ความขัดแย้งภายในจิตใจ เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน  ตัวละครจะมี
ความสับสน หรือยุ่งยากลําบากใจในการตัดสินใจเพื่อจะกระทําการอย่างที่คิดไว้รับผิดชอบ หรือความ
รู้สึกขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ ทางสังคม 

3) ความขัดแย้งกับพลังภายนอก เช่น ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรือ
ธรรมชาติอันโหดร้าย ความสําคัญของความขัดแย้งที่มีต่อโครงเรื่องคือ มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องราวดํา
เนินไปอย่างมีทิศทาง หากเรื่องใดมีความขัดแย้งที่สมเหตุผลมีที่มาที่ไปแน่นอน เรื่องราวนั้นๆก็จะดํา
เนินไปอย่างน่าเชื่อถือ 
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2.3 ตัวละคร (Character) คือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวในเรื่องเล่า 
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลิกลักษณะของตัวละคร ลักษณะรูปร่างหน้ าตา หรืออุปนิสัยใจคอของตัวละคร 
ปัจจัยทางด้านตัวละครที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาพยนตร์อีกหนึ่งอย่างที่มีผลต่อความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นภายในเรื่อง 

2.4 แก่นความคิด  (Theme) คือ  ความคิดหลักในการดําเนินเรื่องซึ่งเป็นองค์ประกอ
บที่สําคัญในการเล่าเรื่องเพื่อให้มีความเข้าใจถึงแนวคิดหลักของผู้เล่า ซึ่งลักษณะที่ปรากฏในเรื่อง อาจ
เป็นแก่นเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรม, เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์, เรื่องอํานาจ เป็นต้น  ซึ่งแก่นเรื่อง
จะมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างที่ต้องการนําเสนอ 

2.5 ฉาก  (Setting) ฉากเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเรื่องเล่าทุกประเภทเนื่องจา
กการเล่าเรื่องคือการถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน และเพราะเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นโดย
ปราศจากสถานที่มิได้ ดังนั้นฉากจึงมีความสําคัญเพราะทําให้มีสถานที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆของเรื่อง 
นอกจากนี้ฉากยังมีความสําคัญในแง่ที่สามารถบ่งบอกความหมายบางอย่างของเรื่องมีอิทธิพลต่อความ
คิด หรือการ กระทําของตัวละครได้อีกด้วย !

2.6 สัญลักษณ์พิเศษ  (Symbol) ลักษณะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์มักมีการใช้สัญลัก
ษณ์ พิเศษ เพื่อสื่อความหมายอยู่เสมอ สําหรับสัญลักษณ์พิเศษในภาพยนตร์ที่ใช้ในการสื่อความหมาย
นั้นประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ทางภาพ และสัญลักษณ์ทางเสียง  

1) สัญลักษณ์ทางภาพ คือองค์ประกอบของภาพยนตร์ที่ถูกนําเสนอซ้ําๆ อาจเป็น 
วัตถุ สถานที่ หรือ สิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ หรือบุคคลก็ได้สัญลักษณ์อาจเป็นภาพเพียงภาพเดียว หรือ
เป็นกลุ่มของภาพที่เกิดจากการตัดต่อ 

2) สัญลักษณ์ทางเสียง คือเสียงต่างๆที่ถูกใช้เพื่อแสดงความหมายอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบความหมาย หรือเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของตัวละคร ไ ม่ใช่การใช้อารมณ์ร่วมกับตัวละคร 
และเรื่องราวของภาพยนตร์  !

2.7 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) คือการมองเหตุการณ์  การเข้าใจ
พฤติกรรมของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือหมายถึง การที่ผู้เล่ามองเหตุการณ์จากวงในใกล้ชิด หรือจาก
วงนอกในระยะห่างๆ ซึ่งแต่ละจุดยืนมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน จุดยืนในการเล่าเรื่องมีความ
สําคัญต่อการเล่าเรื่องอย่างยิ่งเพราะจุดยืนจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชม และมีผลต่อการชักจูงอา
รมณ์อีกด้วย 

1) เล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่ง (The frist-Person Narraror) คือการที่ตัว
ละครตัวเอกของเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่องเอง ข้อสังเกตในการเล่าเรื่องนี้คือ ตัวละครหลักเป็นผู้เล่าเอง
ทําให้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ แต่มีข้อเสียตรงเป็นการเล่าเรื่องที่อาจมีอคติปะปนอยู่ด้วย การเล่าเรื่องใน
จุดยืน บุคคลที่หนึ่งพบได้บ่อยในภาพยนตร์นักสืบ และภาพยนตร์อัตชีวประวัติ  

2) เล่าเรื่องจากบุคคลที่สาม (The Third-Person Narrator) คือการที่ผู้เล่ากล่าว
ถึงตัวละครตัวอื่น ที่ตัวเองพบเห็นหรือเกี่ยวพันด้วย จุดเน้นของเรื่องทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้เล่า  
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3) การเล่าเรื่องจากจุดยืนที่เป็นกลาง (The Objective Narrator) เป็นจุดยืนที่
ผู้สร้างพยายามทําให้เกิดความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการนําเสนอ  เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่สามารถ
เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นการเล่าเรื่องจากวงนอก เป็นการสังเกตหรือ
รายงานเหตุการณ์โดยให้ผู้ชมตัดสินเรื่องราวเอง ผู้สร้างมักไม่ใช้กล้องมุมสูง หรือใช้ฟิลเตอร์เพื่อปรุง
แต่งรูปภาพ เนื่องจากจะทําให้ภาพยนตร์ขาดความสมจริง การเล่าเรื่องชนิดนี้พบบ่อยในภาพ
ยนตร์ข่าว สารคดี รวมทั้งภาพยนตร์แนวสมจริง  

4) การเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient Narrator) คือการเล่าเรื่องที่
ไม่มีข้อจํากัด สามารถหยั่งจิตใจของตัวละครทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์ สถานที่ และข้ามพ้นข้อจํา
กัดด้านเวลา สามารถย้อนอดีต  ก้าวไปในอนาคต  และสามารถสํารวจความคิดฝันของตัวละครได้อย่าง
ไร้ขอบเขต 

3. เทคนิคการถ่ายทำ 
เนื่องจากขนาดภาพและมุมกล้องมีส่วนสําคัญที่ทําให้เราสามารถเข้าใจมุมมองของตัว

ผู้กํากับและวิธีการสื่อความหมายในการถ่ายทอดไปยังผู้ชมได้มากขึ้น การกําหนดขนาดภาพของแต่ 
ละช็อตในการถ่ายทําภาพยนตร์จึงมีความสําคัญเพราะการใช้มุมกล้อง เป็นการโน้มน้าวชักจูงใจความ
สนใจ ของคนดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายที่ผู้สร้างต้องการสื่อสารกับผู้ชม ซึ่งต้องพิจารณา
ใช้องค์ประกอบหลายอย่างในการกําหนดภาพ เช่น ความยาวของช็อต แอ็คชั่นของผู้แสดง ระยะความ
สัมพันธ์ระหว่างคนดูกับผู้แสดง ตลอดจนบอกหน้าที่ของช็อตว่าทําหน้าที่อะไร เช่น แทนสายตาใคร 
เป็นต้น 

3.1 ขนาดภาพ  
การกําหนดขนาดภาพในแต่ละช็อตไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย เพราะขนาดนั้นต้องสอด

คล้องกับความหมายที่ต้องการสื่อ แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายของภาพระยะใกล้และระยะไกลของ
ผู้กํากับคนหนึ่งอาจมีความแตกต่างจากของผู้กำกับอีกคนหนึ่ง นอกจากนี้แล้วการใช้ภาพต้องมีความ
สัมพันธ์เชื่อมต่อกันได้อย่างดี   โดยทั่วไปการกําหนดขนาดภาพนั้นไม่มีกฎแกณฑ์แน่นอนตายตัว  ใน
หลักปฏิบัติแล้วมักใช้ 3 ขนาด  คือ  ขนาดภาพระยะไกล  ระยะปานกลาง  ระยะใกล้  ดังที่ได้กล่าวมา
แล้วเป็นขนาดเรียกกว้างๆที่ถูกเขียนไว้ในบทภาพยนตร์ซึ่งใช้รูปร่างของคนเป็นตัวกําหนดขนาดของ
ภาพ แต่อย่างไรก็ต่าม เราสามารถแบ่งย่อยขนาดของภาพได้อีกและมีชื่อรียกชัดเจนขึ้นดังนี้ 

1) ภาพระยะไกลมากหรือระยะไกลสุด (Extreme long shot/ELS) ได้แก่ ภาพ
ที่ถ่ายภายนอกสถานที่โล่งแจ้ง มักเน้นพื้นที่หรือบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาล เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของมนุษย์ที่มีขนาดเล็กภาพELS ส่วนใหญ่ใช้สําหรับการเปิดฉากเพื่อบอกเวลาและสถานที่อาจเรียกว่า 
Establishing shot ก็ได้  เป็นช็อตที่แสดงความยิ่งใหญ่ของฉากหลังหรือแสดงแสนยานุภาพของตัว
ละครในหนังประเภทสงครามหรือประวัติศาสตร์ ส่วนช็อตที่ใช้ตามหลังมักเป็นภาพระยะไกล (LS) 
แต่ภาพยนตร์หลายเรื่องใช้ภาพระยะใกล้  (CU)  เปิดฉากก่อนเพื่อเป็นการเน้นเรียกจุดสนใจ  หรือบีบ
อารมณ์คนดูให้สูงขึ้นอย่างทันทีทันใด  

2) ภาพระยะไกล  (Long Shot/LS) ภาพระยะไกลเป็นภาพที่ค่อนข้างสับสน
เพราะมีขนาดที่ไม่แน่นอนตายตัว บางครั้งเรียกภาพกว้าง (Wide Shot) เวลาใช้อาจมีความหมายตั้ง
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แต่ภาพระยะไกลมาก(ELS) ถึงภาพระยะไกล  (LS) ซึ่งเป็นภาพขนาดกว้างแต่สามารถเห็นรายละเอียด
ของฉากหลังและผู้แสดงมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาพระยะไกลมากหรือเรียกว่า Full shot    
เป็นภาพกว้างเห็นผู้แสดงเต็มตัว ตั้งแต่ศีรษะจนถึงส่วนเท้า ภาพระยะไกล (LS) บางครั้งนํา
ไปใช้เปรียบเทียบเหมือนกับขนาดภาพระหว่างหนังกับละครที่คนดูมองเห็นเท่ากัน คือ  สามารถมอง
เห็นแอ็คชั่นหรืออากัปกิริยาของผู้แสดงเต็มตัวและชัดเจน 

3) ภาพระยะไกลปานกลาง  (Medium Long/MLS) เป็นภาพที่เห็นรายละเอียด
ของผู้แสดงมากขึ้นตั้งแต่ศรีษะจนถึงขาหรือหัวเข่าซึ่งบางครั้งเรียกว่า Knee shot เป็นภาพที่เห็นตัว
ผู้แสดงเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับฉากหลัง หรือเห็นเฟอนิเจอร์ในฉากนั้น  

4) ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot/MS) ภาพระยะปานกลางเป็นขนาดที่มี
ความหลากหลายและมีชื่อเรียกได้หลายชื่อเช่นเดียวกัน แต่โดยปกติจะมีขนาดประมาณตั้งแต่หนึ่งใน
สามถึงในสี่ของร่างกาย บางครั้งเรียกว่า mid Shot หรือ Waist Shot ก็ได้ เป็นช็อตที่ใช้มากที่สุดอัน
หนึ่งในภาพยนตร์  

5) ภาพระยะใกล้ปานกลาง (Medium Close-Up/MCU) เป็นภาพแคบ
ครอบคลุมบริเวณตั้งแต่ศีรษะถึงไหล่ของผู้แสดง ใ ช้สําหรับในฉากของสนทนาที่เห็นอารมณ์ความรู้สึก
บนใบหน้า ผู้แสดงรู้สึกเด่นในเฟรมบางครั้งเรียก Best Shot มีขนาดเท่ารูปปั้นครึ่งตัว  

6) ภาพระยะใกล้  (Close-Up/CU) เป็นภาพที่เห็นบริเวณศรีษะและบริเวณใบ
หน้าของผู้แสดง มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น เช่น ริ้วรอยบนใบหน้า  น้ําตา  ส่วนใหญ่เน้นความรู้สึกของ
ผู้แสดงที่สายตา แววตา เป็นช็อตที่นิ่งเงียบมากกว่าให้มีบทสนทนา  โดยกล้องนําคนดูเข้าไปสํารวจตัว
ละครอย่างใกล้ชิด สายตาเป็นส่วนสําคัญของขนาดภาพนี้  จึงใช้ภาพนี้บอกทิศทางการเคลื่อนไหวที่มัก
จัดองค์ประกอบภาพให้อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเฟรมเพื่อให้เกิดจังหวะในการเปลี่ยนช็อต  

7) ภาพระยะใกล้มาก  (Extreme Close Up/ ECU หรือ  XCU) เป็นภาพที่
เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น ตา  ปาก  เท้า  มือ  เป็นต้น  ภาพจะถูกขยายใหญ่บนจอเห็นราย
ละเอียดมาก เป็นการเพิ่มการเล่าเองในหนังให้ได้อารมณ์มากขึ้น !

จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องความผูกพัน กลไก
การป้องกันตัว และในส่วนของโรค Eidetic Memory และอัลไซม์เมอร์ ร่วมกับทฤษฎีภาพยนตร์เพื่อ
เล่าเรื่องเชิงความผูกพัน   โดยถ่ายทอดผ่านภาษาภาพยนตร์เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ที่เป็นผลกระทบ
จากความตาย ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายพระเอกตายตอนจบ”
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!!
บทที่ 3 
!

การเก็บข้อมูล 
!
จากแนวคิดการสรรค์สร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพัน และพฤติกรรม

ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับความตายนำไปสู่การเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบ
ของทฤษฎีบทความหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนนี้ผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
อ้างอิง (Reference) และศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์  (Mood and Tone) 
จากภาพยนตร์หรือสื่ออื่นๆเพื่อนำมาประกอบการสร้างผลงานภาพยนตร์สั้นดังนี้ !
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 
               1. ภาพยนตร์เรื่อง The Sea Inside กำกับภาพยนตร์โดย Alejandro Amenábar 
ออกฉายในปี ค.ศ. 2004 

  ภาพยนตร์สัญชาติสเปนที่สร้างจากเรื่องจริง บอกเล่าเรื่องราวของ รามอน  ซามเปโดร 
กะลาสีเรือที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการประดาน้ำขณะอายุได้  26 ปี  ส่งผลให้เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่
คอลงมา และไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้มาเป็นเวลา 29 ปี  ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการดูแลจากคน
รอบข้างอย่างอบอุ่น แต่เขากลับเห็นว่าตนเองนั้นไร้ซึ่งศักดิ์ศรีและไร้คุณค่า จนนำมาซึ่งความต้องการที่
จะจบชีวิตของตนเอง แต่โดยอาหารอัมพาตเขาก็ไม่สามารถฆ่าตัวตายได้ รามอนจึงเรียกร้องสิทธิใน
การตายของเขา แต่กลับถูกแรงต้านจากทั้งผู้นำศาสนา นักอนุรักษ์นิยม  หรือแม้กระทั้งน้องชายของ
เขาเอง 

The Sea Inside เป็นภาพยนตร์ที่มีประเด็นพูดถึงการยอมรับในความตายทั้งจากตัวผู้
ต้องการจะตายเอง และบุคคลรอบข้าง อีกทั้งยังพูดถึงความผูกพันกับสิ่งต่างๆก่อนที่ตัวละครเอก       
จะตาย และยังมีการพูดถึงมุมมองของความตายที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำข้อมูลต่างๆมาศึกษา 
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ต่อไป 

ภาพที่ 3-1 ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Sea Inside   
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2. ภาพยนตร์ชุดเรื่อง House M.D. ตอน You Must Remember This กำกับโดย 
David Platt ออกฉายในปี ค.ศ. 2011 

House M.D. คือภาพยนตร์ชุดออกฉายทางช่องฟ็อกซ์ (FOX) เป็นเรื่องราวของ เฮ้าส์ 
หมอวัยกลางคนในแผนกวินิจฉัย แต่ละตอนจะมีผู้ป่วยมาพร้อมกับโรคประหลาดที่ไม่สามารถอธิบาย
ได้ จึงเป็นหน้าที่ของเฮ้าส์ในการหาทางรักษา ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ 

ในตอน You Must Remember This พูดถึง  นาเดียพนักงานเสริฟในร้านอาหาร
เล็กๆผู้ป่วยจากโรค Eidetic Memory เกิดอาการอัมพาตแบบเฉียบพลันทำให้ต้องส่งตัวเข้าโรง
พยาบาลเพื่อหาสาเหตุ นอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องราวระหว่างเธอและน้องสาวที่ไม่ลงรอยกัน ด้วยเหตุ
ที่ว่า    นาเดียสามารถจำเรื่องราวไม่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้อย่างแม่นยำ และเธอไม่สามารถก้าวผ่าน
เรื่องราวเหล่านั้นได้ 

จากภาพยนตร์ชุดเรื่อง House M.D. ตอน  You Must Remember This นั้น  ผู้จัด
ทำได้หยิบยกเอาข้อมูลทางด้านผู้ป่วยเป็นโรค Eidetic Memory ระบบการใช้ชีวิตประจำวันของผู้
ป่วย รวมถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวนำมาศึกษาและเป็นตัวอย่างในการเขียนบท 

 

ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างภาพยนตร์ชุดเรื่อง House M.D. ตอน You Must Remember This 
               
 3. ภาพยนตร์เรื่อง Away From Her ภาพยนตร์โดย Sarah Polley ออกฉายในปี 
ค.ศ. 2006 

เป็นเรื่องราวของ แกรนด์ และ ฟีโอน่า สามีภรรยาคู่หนึ่งที่แต่งงานกันมานานกว่า 40 
ปี ต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า ฟีโอน่า ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซม์เมอร์  และทั้งคู่กำลัง
ตัดสินใจที่จะส่ง ฟีโอน่า  เข้าสู่สถานพักฟื้น ซึ่งหมายความว่าทั้งคู่จะต้องแยกกันอยู่เป็นครั้งแรกในรอบ 
40 ปี นอกเหนือไปกว่านั้น ในช่วง 30 วันแรกของการเข้าสู่สถานที่พักฟื้น แกรนด์จะไม่สามารถเข้าไป
เยี่ยมฟีโอน่าได้เลย และเมื่อเขากลับไปเยี่ยมเธอครั้งแรกในรอบเดือน ฟีโอน่าก็ไม่สามารถจำสามีของ
เขาได้อีกต่อไป !
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   ภาพยนตร์เรื่อง Away From Her มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการเป็นโรคสมองเสื่อม ตั้งแต่
อาการของโรค ระบบการใช้ชีวิตของผู้ป่วย รวมไปถึงการรับมือจากคนรอบข้าง  และยังพูดถึงเรื่องการ
ปล่อยวางจากสิ่งที่ตนเองรัก เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละคร ความผูกพันที่เกิดขึ้น  ผู้จัดทำได้
นำเอาข้อมูลส่วนนี้มาศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนบทภาพยนตร์สั้นในหัวข้อของความ
สัมพันธ์ ความผูกพันของตัวละครที่มีอาการเป็นโรคสมองเสื่อมต่อไป 

ภาพที่ 3-3 ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Away From Her 
!
อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 
 1. ภาพยนตร์เรื่อง กอด โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี ออกฉายในปี ค.ศ. 2008 
    กอดบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มผู้มีความฝันจะเข้ากรุงเทพฯเพื่อตัดแขนข้างที่ 3 
โดยหวังว่าจะทำให้ชีวิตของเขากลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง หลังจากที่ถูกสังคมมองว่าเป็นตัวประหลาด 
และเรื่องราวของหญิงสาวอีกคนหนึ่ง ที่ต้องการเข้ากรุงเทพฯเพื่อไปตามหาสามีที่หายออกไปจากบ้าน 
ทั้งคู่จึงต้องออกผจญภัยในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย นอกจากนั้นก็ยังบอกเล่าถึงเรื่องราวความฝันต่างๆของ
คนต่างจังหวัดที่เดินทางไปพร้อมกับพระเอก 
  ภาพสถานที่ต่างๆในภาพยนตร์เรื่อง กอด นั้นถ่ายทำเพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของคนต่าง
จังหวัด ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ธรรมดาอย่างเช่น ที่ทำการไปรษณีย์  ตลาด  หรือแม้แต่บ้านของตัวเอก
ล้วนแล้วแต่เป็นภาพสถานที่ธรรมดา แต่แฝงไปด้วยบรรยากาศของความเป็นต่างจังหวัดโดยใช้โทนสี  
ที่เย็น เช่นสีเขียว สีฟ้า  ภาพที่ใช้เป็นภาพขนาดกว้างเป็นส่วนใหญ่ทำให้รับรู้ถึงบรรยากาศโดยรวม       
ในส่วนขององค์ประกอบต่างๆจำพวกอุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกายนักแสดง  ถูกจัดออกมาให้
สมกับสถานะของตัวละคร และยังสามารถควบคุมโทนสีของภาพให้เหมาะสมไม่ทำให้รู้สึกแปลกแยก        
ให้ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง นอกจากนี้ยังมีการใช้เพลงประกอบภาพยนตร์ ซึ่ง
เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สลับกับเครื่องคนตรีพื้นบ้าน ทำให้เกิดอารมณ์ที่
สอดคล้องกับภาพและสถานที่นั้นๆ !
!
!
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!
ภาพที่ 3-4 ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง กอด 

2. ภาพยนตร์เรื่อง Lost And Found โดย ณต ทองศรีพงษ์ ออกฉายในปี ค.ศ. 2008 
เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากหลากหลายมุมมอง และการ

ใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนที่ต่างก็เคยผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมา กลายเป็นภาพยนตร์ที่หาคำตอบว่า
สิ่งที่หลงเหลืออยู่จากการสูญเสียคืออะไร และจะก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นอย่างไร 

Lost And Found แสดงให้เห็นภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างจังหวัด แต่มี
เอกลักษณ์ในการบรรยายความโศกเศร้าผ่านทางภาพ แสง และสี รวมไปถึงจังหวะของภาพยนตร์ที่นิ่ง 
ยิ่งสร้างความกัดดันบางอย่าง ส่งเสริมให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โดดเด่นจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ในส่วนของ
องค์ประกอบเช่น อุปกรณ์ประกอบฉากให้ความรู้สึกของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เสื้อผ้าถูกจัดอยู่ในโทน
สีหม่น ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเศร้าของตัวละครผ่านทางเครื่องแต่งกายได้เป็นอย่างดี สถาน
ที่ถ่ายทำที่ใช้มีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได่เป็นอย่างดีคืออีกหนึ่งจุดเด่นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ผลงานภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์เรื่องนี้ได้ 

ภาพที่ 3-5 ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Lost And Found 

!
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!!
บทที่ 4 

!
ผลการศึกษา 

!
 ในการสรรสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพัน และพฤติกรรมของมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับการรับมือกับความตาย ผู้จัดทำต้องการที่จะสื่อสารและนำเสนอประเด็นการปล่อยวาง
จากความผูกพันที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตเพื่อที่จะก้าวผ่านไปสู่การรับมือกับความตาย เพื่อการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ให้ออกมาสมบูรณ์และเป็นแบบแผน ผู้จัดทำนั้น  ต้องผ่านกระบวนการงานสร้างภาพยนตร์
ดังจะปรากฏในขั้นตอนดังต่อไปนี้ !
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แนวความคิด (Concept) 
    จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถจำทุกสิ่งที่อย่างในชีวิตได้ 
2. แก่นเรื่อง (Theme) 
    ทุกความผูกพันล้วนมีจุดจบ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
3. เรื่องย่อ (Synopsis) 
    เอก  (29 ปี ) อาจารย์มหาวิทยาลัยหนุ่มผู้มีความสามารถในการจำทุกสิ่งทุกอย่างที่

ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างระเอียดและแม่นยำ กำลังที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปหาน้องชาย 
“อ้น” (25 ปี ) พนักงานไปรษณีย์มือใหม่ที่ชีวิตไม่ได้คิดจะก้าวไปที่ไหน  และ  “วันเพ็ญ”(69 ปี ) อดีต
คุณครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้เด็กประถม 4 ผู้มีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์ และอีกทั้งยังจำไม่ได้ว่า
ตนเองเป็นแม่ของเอก จำไม่ได้ว่าสามีของตัวเองได้ตายไปแล้ว  หรือแม้กระทั้งปัจจุบันเธอยืนอยู่ที่ไหน 
กำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม 

   ในการกลับบ้านของเอกครั้งนี้เขาต้องการที่จะสะสางปัญหาที่ค้างคาในใจ อีกเรื่องหนึ่ง
คือกลับไปบอกกับอ้นว่าตนเองกำลังจะตายหลังจากที่ปกปิดเรื่องการที่ตนเองเป็นมะเร็งไว้ 4 ปี ใ นวัน
แรกที่เขากลับไปที่บ้านทุกอย่างก็ดูกระอักกระอวนไปหมด แม่ที่ก็เกลียดลูกชายคนโตแบบที่หาเหตุผล
ไม่ได้ ในขณะที่กำลังกินข้าวมื้อแรกผู้เป็นแม่สั่งให้อ้นไปตามพ่อมากินข้าว ทั้งโต๊ะเงียบสนิท  มีแต่เอกที่
ตอบกลับด้วยท่าทีที่เรียบเฉยว่าพ่อของเขาตายไปนานแล้ว บรรยากาศในบ้านก็ยิ่งพาลกระอักกระอวน
กันเข้าไปใหญ่ 

กิจวัตรประจำวันของทุกคนในบ้านก็ยังดำเนินต่อไป อ้นยังคงไปทำงาน  ส่วนแม่ก็ยังคง
แต่งตัวเหมือนตัวเองยังไม่ปลดเกษียร เธอยืนรอสามีให้มารับไปทำงานหน้าบ้านทุกวันเหมือนปกติ  สิ่ง
แปลกปลอมสำหรับบ้านนี้เช่นเอกจึงต้องออกไปตามแต่ผู้เป็นแม่ก็จำเอกไม่ได้แต่น้อย ทั้งคู่จึงยืนคุยกัน
หน้าบ้านประหนึ่งคนที่ไม่เคยรู้จักกัน และด้วยอะไรบางอย่างเอกตัดสินใจขับรถพาแม่ไปโรงเรียน      
ทั้งๆที่ปิดเทอม ความสัมพันธ์ของแม่กับเอกที่เธอก็ไม่รู้จักว่าเป็นลูกก็เริ่มพัฒนาขึ้น 
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  ใ นบ่ายวันนั้นเอง อ้นกลับมาพร้อมความคิดที่จะทำธุรกิจขายตรง  ด้วยความคิดตื้นๆที่
จะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยวิธีนี้ ความคิดเหล่านั้นถูกปัดตกไปโดยเอก  ระหว่างที่คุยกันเรื่องนี้เอง เอกก็
เสนอความคิดที่จะซื้อบ้านใหม่แต่อ้นก็ปัดความคิดนี้ตกไปเช่นกันด้วยเหตุผลที่ว่าทุกคนในบ้านเคยคุย
กันแล้วและจะไม่ซื้อบ้านหลังใหม่ ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็เกิดเสียงดังขึ้น
หลังบ้านขัดจังหวะการคุย เสียงนั้นคือเสียงของแม่ที่ควานหา  “หม้อสแตนเลส”  ใบหนึ่ง เอกฉุนด้วย
ความคิดที่ว่าเธอหาหม้อนี้เป็นเวลานานมากแล้ว หามาเป็นปีๆและไม่เคยเจอและเหตุการณ์ที่แม่ของ
เขาหาหม้อสแตนเลสนี้ก็คงดำเนินต่อไปเรื่อยๆเป็นบางครั้งบางคราว 

   คืนนั้นเองขณะที่อ้นตื่นขึ้นมากลางดึกเขาก็พบว่าเอกมานั่งจ้องพัดลมอยู่คนเดียว อ้น
ทักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก   ในเช้าวันต่อมาพัดลมตัวใหม่ก็ตั้งอยู่กลางบ้าน   อ้นถามถึงเหตุผล
ของการซื้อเอกก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไร  ใ นช่วงบ่ายระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งดูทีวีก็เกิดมีปากเสียงขึ้นมา
อีกครั้งหนึี่งเพราะเอกเผลอพูดเรื่องการซื้อบ้านใหม่ เอกฉุนขาดเดินหนีออกจากบ้านและหายไปในคืน
นั้นเอง 

เช้าวันต่อมาเอกกลับมาบ้านสวนกับอ้นที่กำลังจะไปทำงาน เอกเดินเข้ามาเจอแม่
ทักทายเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นแม่เป็นลูกกัน เอกพาแม่ไปโรงเรียนในเช้าวันนั้น   ใ นช่วงบ่ายขณะที่อ้น
กำลังกลับมากินข้าวกับที่บ้าน เขาเดินเรื่อยๆเหมือนวันปกติทั่วไป แต่เมื่อเดินกลับเข้ามาในบ้าน   ใน
บ้านกลับไม่มีสิ่งใดอยู่เลย  ไม่มีตู้  ไม่มีเตียง ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆทั้งสิ้น ทุกอย่างถูกขนออกไปทั้งหมด 
เขาตกใจมากหลังจากนั้นไม่นานก็ได้รู้ว่าเป็นฝีมือของเอก ทั้งคู่ทะเลาะกันก่อนที่เอกจะโพล่งความจริง
ว่าเขาไม่สามารถทนต่อสิ่งที่เขาเห็นได้ ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เขาคิดถึงพ่อที่เสียไป ต่างจากแม่ที่ไม่เคย   
จำได้เลยว่าสามีได้ตายไปแล้ว    ใ นคืนนั้นขณะที่เอกกำลังพยายามข่มตาหลับก็เกิดเสียงดังขึ้นหลัง
บ้าน เป็นเสียงที่คุ้นเคย  เขาเดินลงไปดูแม่ที่นั่งจมอยู่กับกองของไม่กี่ชิ้น ทั้งคู่คุยกันเหมือนคนไม่รู้จัก
และสุดท้ายเขาก็ระบายความในใจทั้งหมดออกไป   ในท้ายที่สุดเอกตัดสินใจที่จะกลับบ้าน  ถึงแม้ว่า
เขาจะลืมเรื่องทุกอย่างไม่ได้ แต่เขาก็สามารถหาวิธีจัดการกับสิ่งที่ค้างคาในใจได้บ้างแล้ว ชีวิตของแม่
และอ้นยังคงดำเนินต่อไป โดยที่เอกทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง และกลับมาตายที่กรุงเทพ !

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) !
ฉากที่1 ภายใน / ห้องออดิทอเรียม / กลางวัน 
 ภายในห้องออดิทอเรียมขนาดใหญ่ ที่มีนักศึกษาจำนวนหนึ่ง  นั่งโต๊ะเว้นโต๊ะ พร้อมที่        

จะสอบ เอกชายหนุ่มหน้าตาอายุประมาณ  29 ปีในชุดเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กางเกงสแลคสีดำ  รองเท้าหนัง 

เขาเดินวางข้อสอบทีละชุดๆไว้บนโต๊ะ จนครบถึงคนสุดท้าย เอกเดินมาที่ด้านหน้าของห้องประชุม      

และเริ่มกล่าวเสียงดังต่อหน้าเด็กนักศึกษาที่เข้าสอบถึงกฏกติกาสอบ   โจทย์ที่แจกให้   และวิธีการ          

ทำ ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคุยกันจากเด็กสองคนที่มุมหนึ่งของห้อง เอกหันไปมองครู่หนึ่งจึงทัก  เด็ก

ทั้งสองเงียบลง เอกถามว่าทั้งคู่คุยอะไรกัน เด็กทั้งสองคนนั้นเกี่ยงกันได้ครู่หนึ่งเอกจึงเรียกหนึ่งในสอง

คนนั้นให้ลุกขึ้นยืนและอธิบาย เด็กคนนั้นพูดตอบเสียงเบา  “หนูถามเพื่อนว่า อาจารย์ชื่ออะไรค่ะ” 

เอกนิ่งเมื่อได้ยินคำตอบจากเด็ก เขาถามกลับว่าได้คำตอบอะไรหรือไม่ เด็กส่ายหน้าเจื่อนๆ เอก
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อารมณ์เสียเล็กน้อยที่เด็กไม่รู้ชื่อทั้งๆที่เรียนกันมาหนึ่งเทอม เด็กอ้างว่า  “อาจารย์เองก็คงไม่รู้หรอกว่า

หนูชื่ออะไร” ยังไม่สิ้นคำถามเอกสามารถบอกชื่อของเด็กคนนั้นได้ในทันที เด็กคนนั้นหน้าเจื่อน เอกไม่

หยุด เขาสามารถบอกชื่อของนักศึกษาคนอื่นๆที่นั่งถัดไปจากเธอได้อีกห้าหกคน สุดท้ายเขาจึงถามเด็ก

ทั้งห้องว่ามีใครบอกได้หรือไม่ว่าเขาชื่ออะไร ทุกคนนิ่ง  เอกประกาศต่อเด็กทั้งห้อง  ถ้าใครสามารถบอก

ชื่อเขาได้ เขาจะบวกให้ครึ่งเกรด เด็กทั้งห้องโห่เบาๆก่อนที่เอกจะบอกให้นักศึกษาเริ่มทำข้อสอบ เอก

เดินคุมสอบได้ครู่หนึ่งก็ล้มลง 

!
ฉากที่2 ภายใน / ไปรษณีย์ / กลางวัน 
 Montage อ้นชายหนุ่มอายุ  25 ปี  ทำงานทั่วไปในองค์การไปรษณีย์  ปิดท้าย  montage 
ด้วยอ้นรับโทรศัพท์ !
ฉากที่3 ภายนอก / ไปรษณีย์จังหวัด / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 
 อ้นเดินออกมาจากประตูหน้าของไปรษณีย์      ในมือยังถือโทรศัพท์จ่อไว้กับหู   ห่างไป
ประมาณห้าเมตร เอกยืนโบกมือทักทายเขา(ในมือที่เขาโบกถูกพันด้วยผ้ายืดพันแผล) เอกมีโทรศัพท์
แนบกับหูเช่นกัน บนพื้นข้างเขามีกระเป๋าสัมภาระใบหนึ่งวางอยู่ !
ฉากที่4 ภายใน / รถของอ้น / กลางวัน 
 ภายในรถกระบะของอ้น  เป็นกระบะเก่าๆที่ไม่ได้สะอาดนัก  ณ  ขณะนั้นอ้นเป็นผู้ขับ  เอก

นั่งข้างคนขับ ระหว่างที่อ้นขับรถไปบนถนนเส้นเล็กๆ  เขาก็ถามไถ่ความเป็นไปในชีวิตของเอกอย่าง

กระตือรือร้น ทั้งคู่คุยกันแห้งๆก่อนที่อ้นจะถามว่ามือของเอกไปโดนอะไรมาจึงต้องใส่ผ้าพันมือ เอก

ตอบ “.. กูเป็นมะเร็ง” อ้นเบรครถกลางถนนหัวคว่ำ  สีหน้าดูตกใจและทำอะไรไม่ถูก เอกพยายาม

เกลี่ยกล่อมให้เขาใจเย็นๆแต่ไม่สำเร็จอ้นสติแตกอยู่ในรถคันนั้นอย่างช่วยไม่ได้  อ้นถามว่าเอกเป็น

มะเร็งเพราะโรคไอเดติกหรือเปล่า เอกตอบว่าเขาก็ไม่รู้ อ้นพยายามหาสิ่งของ วันที่ ต่างๆมาทดสอบ 

เอกสามารถตอบได้อย่างแม่นยำว่าสิ่งของสิ่งนั้นซื้อมาจากที่ใดหรือวันนั้นเอกอยู่ที่ไหน และถามกลับ

ไปว่า “ถามแล้วมึงรู้คำตอบเหรอ” อ้นจึงสงบลง 

!
ฉากที่5 ภายนอก / หน้าบ้านอ้น / กลางวัน 

 รถกระบะของอ้นเคลื่อนตัวมาจอดที่หน้าบ้านสองชั้นหลังหนึ่ง  ตัวบ้านเป็นบ้านไม้กึ่งปูน 

มีลักษณะเป็นแบบห้องแถว ประตูบ้านเปิดอยู่ตลอดเวลา หน้าบ้านหลังนั้นมีหญิงสูงอายุคนหนึ่งแต่ง

กายด้วยชุดไทยผ้าไหมยืนเก้ๆกังๆอยู่หน้าบ้าน อ้นและเอกเดินลงจากรถ  ทั้งคู่มองไปที่ผู้หญิงชุดไทย

คนนั้นและหันมามองหน้ากัน อ้นทักหญิงคนนั้น  “แม่” เธอหันกลับมาทั้งคู่คุยกันเล็กน้อยก่อนที่อ้น   

จะชี้ให้เธอเห็นเอก เธอนิ่งไปพักหนึ่ง เธอจำเอกไม่ได้ เอกหน้าเจื่อนลงเล็กน้อย อ้นอธิบายกับเธอว่านั้น
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คือพี่เอก แม่มองเอกอีกครู่หนึ่ง  อยู่ดีๆสีหน้าเธอก็บึ้งตึง  รีบเดินเข้าบ้าน อ้นต้องตะโกนไล่หลังให้เธอ

เดินระวังๆก่อนที่อ้นจะหันไปปลอบใจเอกที่แม่จำเขาไม่ได้ อ้นเดินตามแม่เข้าไป ทิ้งเอกไว้หน้าบ้าน 

!
ฉากที่6 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวััน (ต่อเนื่อง) 

 ภายในบ้านไม้กึ่งปูนเก่าๆ  มีของใช้ต่างๆจำพวกทีวี เตียงไม้  เก้าอี้เอนหลัง  และกรอบรูป

ต่างๆที่ติดตามผนัง เอกเดินเข้ามาในตัวบ้านมองไปรอบๆตัวบ้าน ด้านในสุดของบ้านเป็นโต๊ะกินข้าว

ขนาด 6 คนนั่ง โดยมีอ้น ยกกับข้าวที่เทใส่ในชามเดินมาเสริฟที่โต๊ะ ครู่หนึ่งอ้นเรียกเอกให้กินข้าว เขา

ตอบรับ เมื่อทุกคนเตรียมอาหารลงบนโต๊ะหมดแล้ว  แม่เริ่มนั่งและชวนให้อ้นไปตามพ่อมากินข้าว ทั้ง

โต๊ะเงียบ มีเพียงแม่ที่กินข้าวต่อไปโดยไม่สนใจอะไร สักครู่หนึ่งเอกก็พูดขึ้น  “พ่อตายไปนานแล้วแม่” 

แม่นิ่ง อึ้งไปครู่หนึ่งตอบรับเล็กน้อย ทั้งโต๊ะกลับไปกินข้าวกันเงียบๆก่อนที่แม่จะสะอื้นขึ้นจากหัว      

โต๊ะ ลูกทั้งสองหันไปมอง  เอกมองแม่เขายกแก้วน้ำปากบิ่นดื่มได้ครู่หนึ่งกินข้าวต่อไป ทำเหมือนไม่มี

อะไรเกิดขึ้น  

!
ฉากที่7 ภายใน / รถของอ้น / กลางวัน 

 รถของอ้นขับเข้ามาภายในสำนักงานไปรษณีย์ บนรถของอ้น  เอกเป็นคนขับ  ส่วนอ้นนั่ง

อ่านเอกสารอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่งข้างคนขับ เอกอธิบายว่ามันเป็นเอกสารอณุญาตในการขอร่างของ

เอกเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ถ้าอ้นพร้อมที่จะเซ็นเมื่อไหร่ก็เซ็นมอบ อ้นขอบ่ายเบี่ยงไปก่อน  เขาขอตัวไป

ทำงาน เอกไม่ได้ว่าอะไร อ้นเดินลงจากรถ ในขณะที่เอกกำลังจะถอยรถเพื่อขับกลับบ้าน อ้นวิ่งมาเปิด

ประตูและเข้ามาในตัวรถอย่างรวดเร็ว อ้างว่าป่วย  ขอลาครึ่งวันและอยากนอนพักที่บ้าน  เอกไม่ได้ว่า

อะไร 

!
ฉากที่8 ภายใน / บ้านของอ้น / กลางวัน (เย็น/กลางคืน) 

 เอกนั่งจ้องแก้วน้ำที่ปากบิ่นเล็กน้อยพลิกมันไปมาก่อนที่อ้นที่นั่งดูทีวีอยู่จะทัก  เอกได้สติ

หันกลับมาตอบว่าไม่อะไร ทั้งคู่ยิ้มๆกันครู่หนึ่งมีเสียงของหล่นดังมาจากหลังบ้าน ทั้งคู่หันไปมอง 

!
ฉากที่8B ภายใน / ห้องครัว / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

 เอกและอ้นเดินตามเสียงมาก็พบกับแม่ที่จมอยู่กับสิ่งของต่างๆ เธอนั่งกับพื้น คุ้ยของ

ต่างๆออกมาจากตู้ ทีละชิ้นสองชิ้น เอกและอ้นยืนมองภาพตรงหน้าก่อนที่เอกจะเริ่มทัก เขาถามแม่ว่า

เธอกำลังทำอะไร เธอตอบกลับมาว่ากำลังหาหม้อใบหนึ่งอยู่ เอกได้ยินคำตอบก็หัวเสีย ก่อนที่แม่          

จะอธิบายต่อถึงลักษณะของหม้อใบนั้น เอกสามารถพูดต่อได้ในทันทีว่าลักษณะของหม้อใบนั้นเป็น

อย่างไร เขาฉุนเฉียวและเดินออกจากบ้านไป ทิ้งให้อ้นต้องเดินเข้าไปช่วยแม่ที่นั่งกองอยู่กับพื้น ครู่หนึ่ง

ก็มีเสียงรถสตาร์ทเครื่องและขับออกจากบริเวณไป 
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!
ฉากที่9 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน 

 เอกดูทีวีเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆบนตักมีข้อสอบวางกองอยู่  ไ ม่นานนักอ้นก็เดินแต่งตัวแบ

บรีบๆเข้ามาในบริเวณ เอกหันไปสนใจเล็กน้อย อ้นบอกว่าเขาทิ้งรถไว้ให้ที่บ้าน ขอตัวรีบไปทำงาน 

เอกตอบรับเล็กๆ ไ ม่นานนักแม่ก็เดินตามมาอีกคนหนึ่ง เธออยู่ในชุดผ้าไหมกระเป๋าสะพาย  เอกเรียก

ทักได้สองถึงสามที แม่จึงตอบกลับมาว่าอย่ายุ่ง  เธอเดินออกจากบ้านไป  เอกทำเป็นไม่สนใจได้ครู่หนึ่ง

ก็จำต้องเดินออกไปคุยด้วย 

!
ฉากที่9B ภายนอก / หน้าบ้านอ้น / กลางวัน 

 เอกเดินออกมาจากในบ้าน  เขาเดินเข้าไปใกล้แม่จนแม่รู้สึกตัว เธอหันมายิ้มตอบรับแล้ว

หันกลับไปชะเง้อมองถนนเช่นเคย เอกได้แต่มองถอนหายใจอยู่อย่างนั้น แม่ หันกลับมาถามว่ามีอะไร

กับเธอหรือเปล่า โ ดยที่เธอเองจำไม่ได้ว่านั้นคือเอก เอกตอบรับเจื่อนๆ พร้อมถามกลับไปว่าเธอมายืน

ทำอะไรอยู่ตรงนี้ เธอเล่าว่าเธอมารอสามีขับรถพาเธอไปส่งโรงเรียนเพื่อไปทำงาน เอกนิ่งไปพักหนึ่ง

ก่อนจะตอบเธอกลับไปว่า สามีของเธอมาไม่ได้แล้ว  เธอตอบรับว่าไม่เป็นอะไร เธอไปเองก็ได้  แม่ของ

เอกเดินออกจากบริเวณนั้นได้สองถึงสามก้าวก็หยุด หลงลืมว่าเธอกำลังจะทำอะไรต่อไป 

!
ฉากที่10 ภายนอก / โรงเรียน / กลางวัน 

 รถเคลื่อนตัวผ่านป้ายโรงเรียน เอกเลี้ยวเข้ามาจอดรถเมื่อมาถึงบริเวณสนามแม่เดินลง

จากรถ เช่นเดียวกับเอก แม่กำลังเดินตรงเข้าไปในอาคารเรียน เอกเดินช้าๆตามเข้าไป เดินไปได้สัก

สองสามก้าวแม่ก็หันกลับมาพูดคุยเล็กน้อยก่อนจะทักว่าหน้าตาไม่คุ้น 

!
ฉากที่10B ภายนอก / จุดพักผ่อนโรงเรียน / กลางวัน 

 เอกนั่งบนเก้าอี้ม้าหิน  เห็นอาคารเรียนอยู่ไม่ไกลนัก แม่เดินเข้ามาพร้อมถือน้ำขวดในมือ 

เธอยื่นให้เอกและนั่งลงข้างๆ แม่เล่าเรื่องลูกชายของเธอที่ออกไปทำงานที่กรุงเทพ เล่าเรื่องที่ลูกของ

เธอเป็นคนหัวดี เป็นคนจำเก่ง  ทั้งคู่คุยกันอยู่พักหนึ่งโทรศัพท์ของเอกก็ดังขึ้น  แม่ปลีกตัวออกจาก

บริเวณ เอกรับโทรศัพท์ 

!
ฉากที่11 ภายนอก / หน้าบ้านอ้น / กลางวัน 

 อ้นและเอกนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้าน ใ นมือของอ้นถือหนังสือเล่มหนึ่งสองมือ โ ชว์หน้าปก

หนังสือเล่มนั้นให้เอกดูด้วยความภูมิใจ ส่วนเอกกลับมีท่าทีงงๆว่าน้องชายของเขาจะมาไม้ไหน ปก

หนังสือเล่มนั้นมีรูปนางแบบโพสท่าคู่กับกระทะและตะหลิว ตัวอักษรกราฟฟิคชื่อเล่มเขียน “ยัวร์-        

สตาร์” อ้นพยายามอธิบายถึงสรรพคุณของ  “ยัวร์-สตาร์” ไ ด้ครู่หนึ่งเอกก็ทักท้วงเล็กน้อยเรื่องอ้น       
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จะขายตรง อ้นให้เหตุผลว่าเมื่อเอกตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่ารายได้ของตนเองจะสามารถเลี้ยงดูบ้านได้หรือ

ไม่ อ้นพูดด้วยความเศร้าทำให้เอกต้องช่วยปลอบ   ในระหว่างที่อ้นกำลังเก็บหนังสืออยู่นั้นเอง   อ้น

สังเกตเห็นว่าเอกกำลังดื่มกาแฟจากแก้วใหม่ อ้นจึงทัก เอกบอกว่าเขาพึ่งซื้อมาใหม่ เขาดูมีความสุขกับ

แก้วนั้นมาก แต่อ้นไม่เข้าใจ เพราะมีความรู้สึกว่ามันก็แค่แก้ว เอกเจื่อนลง นิ่งไปพักหนึ่งเอกพูดเรื่องว่า

จะซื้อบ้านใหม่ อ้นต้องยั้งความคิดของเอกไว้เพราะเขากลัวว่าแม่จะได้ยิน พร้อมกับอ้างว่าทั้งคู่ได้คุย

กันเรื่องนี้แล้ว และจะไม่ซื้อบ้านใหม่   ในขณะที่กำลังจะทะเลาะกันใหญ่โตก็เกิดเสียงของหล่นดังหลัง

บ้าน   ทั้งคู่ชะเง้อไปมอง  แม่ส่งเสียงออกมาจากหลังบ้านให้ช่วยหาหม้อ  อ้นตัดบทสนทนากับเอก        

และวิ่งเข้าไปช่วยแม่ในบ้าน 

!
ฉากที่12 ภายใน / บ้านอ้น / กลางคืน 

 เอกกำลังนั่งจ้องพัดลมเก่าๆที่ส่ายไปมา  เขานั่งอยู่ในความมืดคนเดียว ไ ม่นานนักอ้นเดิน

ลงมาจากชั้นสองของบ้าน เอกไม่รู้ตัว  จนกระทั้งอ้นทัก เอกได้สติเล็กน้อยหันมามอง อ้นถามว่าทำไม

เขายังไม่นอน เอกตอบกลับไปว่าเขานอนไม่หลับ อ้นตัดบทสนทนาและทิ้งเอกให้อยู่คนเดียวกับพัดลม

อีกครั้ง 

!
ฉากที่13 ภายนอก / บ้านของอ้น / กลางวัน 

 เช้าวันต่อมาขณะที่อ้นในชุดนอนกำลังย้อมสีผมให้แม่ ขณะเดียวกันแม่ก็กินปาท่องโก๋กับ

กาแฟในชุดนอนเช่นกัน ครู่เดียวกระบะก็จอดเทียบหน้าบ้าน  เอกเดินลงจากรถและตรงเข้าบ้าน อ้น

เดินตามเข้ามาในบ้าน และทักว่า  พัดลมตัวใหม่ที่ตั้งอยู่ในบ้านนั้นได้มากจากไหน  และพัดลมตัวเก่า

หายไปไหน เอกตอบบ่ายเบี่ยงและหายเข้าไปในบ้าน 

!
ฉากที่14 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน 

 โทรทัศน์ในบ้านถูกเปลี่ยนช่องกลายเป็นรายการพบหมอศิริราช    ในขณะที่ทุกคนนั่งจ้อง

มองไปที่ทีวี แต่เอกที่มองหน้าอ้น อ้นหันกลับมามองหน้าเอกแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวก่อนที่เอกจะคว้า

รีโมตออกจากมืออ้น เอกเปลี่ยนช่องพลางบ่นว่าไม่มีอะไรน่าดูเลย พร้อมพูดลอยๆว่าจะติดจาน

ดาวเทียม ขณะที่อ้นกำลังจะทักท้วง เอกก็พูดต่อว่าจะซื้อเก้าอี้ใหม่ด้วย ทั้งคู่ทะเลาะกันเล็กน้อยก่อนที่

แม่จะห้ามปรามไว้ ทั้งคู่จึงเงียบลง  แต่เงียบได้เพียงครู่เดียวเอกก็พูดถึงเรื่องการซื้อบ้านใหม่ ทำให้         

ทัั้งบ้านกลับมาทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่ง บทสนทนาจบลงที่เอกหุนหันออกจากบ้านไป 

!
ฉากที่15 ภายใน / รถกระบะ / เย็น 

 เอก เดินออกจากรถกระบะที่จอดนิ่งอยู่ริมทะเล   เขาทอดสายตามองไปยังสุดลูกหูลูกตา   

ไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงทะเลที่ดังอยู่ไม่ไกลนัก สีหน้าเรียบนิ่ง 
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ฉากที่16 ภายใน / บ้านของอ้น / กลางวัน 

 ในเช้าวันต่ออ้นอยู่ในชุดเตรียมพร้อมไปทำงานเขากำลังควานหาปากกา เขาตะโกนเข้าไป

ในบ้านเพื่อถามหาปากกาจากแม่ แม่ที่ใส่ชุดผ้าไหมเดินหงุดหงิดออกมา  อ้นทำหน้าเอือมและบอกลา 

เขาออกจากบ้านมาก็พบกับเอกที่ขับรถกลับมา เอกจอดรถ ทั้งคู่พยักหน้าใส่กันเล็กน้อยก่อนที่เอก       

จะเข้าบ้าน เขาเดินมาหาแม่และทักเธอว่า “ป้าครับ” 

!
ฉากที่17 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน (เย็น) 

 อ้นเดินกลับเข้ามาในบ้าน   ในมือถือหนังสือพิมพ์อ่านโดยไม่ได้สนใจอะไร เขาเดินเข้ามา

ในบ้านถอดกระเป๋าวางไว้บนเก้าอี้เหมือนทำเป็นกิจวัต กระเป๋าตกพื้นดังตุ๊บ อ้นจึงละสายตาจาก

หนังสือพิมพ์มองไปที่กระเป๋าที่ตกลงบนพื้นเขาเริ่มมองไปรอบๆบ้าน บ้านโล่ง  ไม่มีเฟอนิเจอร์  ไม่มีทีวี  

ไม่มีของ ไ ม่มีอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียว จะเหลือของก็ไม่กี่อย่างที่วางบนพื้นบ้านบ้าง  เช่นพวกโอ่งใส่เงิน 

แก้วน้ำ อ้นเดินออกไปนอกบ้านแล้วชะโงกออกไปดู ว่าใช่บ้านของเขาจริงหรือไม่ อ้นเดินเข้ามาในบ้าน

อีกครั้ง เขาได้ยินเสียงลากของอะไรบางอย่างจากชั้น 2 ของบ้าน อ้นจึงค่อยๆเดินขึ้นไปดูเงียบๆ 

!
ฉากที่18 ภายใน / บ้านอ้นชั้น 2 / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

 อ้นค่อยๆเปิดประตูที่แง้มอยู่ ใ นมือมีหนังสือพิมพ์ม้วนไว้ป้องกันตัว เขาเห็นเอกพยายาม

ขยับตู้ อ้นถอนใจเดินมาใกล้แล้วทักให้เอกหยุด เอกไม่หยุดและยังขยับตู้นั้นต่อไป อ้นพยายามห้ามเอก

ไว้ เอกจึงเริ่มโวยวาย ทั้งคู่ทะเลาะกัน  อ้นพยายามถามเหตุผลว่าเพราะเหตุใดเอกจึงขนของออกจาก

บ้าน เอกระเบิดออกมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านทำให้เขาคิดถึงพ่อ เขาทนไม่ได้ที่อยู่ในสภาพแบบ

นี้ 

!
ฉากที่19 ภายใน / บ้านของอ้น / กลางวัน (เย็น) 

 เอกยืนอยู่หน้าบ้านหน้าตาบึ้งตึง  อ้นและแม่ลงมาจากรถ  แม่นำเข้ามาก่อน เธอหยุดอยู่

หน้าบ้านแล้วเรียกหาอ้น ถามว่าของภายในบ้านหายไปไหนหมด  อ้นตอบว่าเขาเอามันไปเก็บไว้ที่อื่น 

แม่และอ้นเดินเข้ามาในบ้าน นั่งกินข้าวกับพื้น โดยมีเอกยืนมองอยู่หน้าบ้าน 

!
ฉากที่20 ภายใน / ห้องนอนของเอก / กลางคืน 

 เอกนอนเอามือก่ายหน้าผาก  ตายังเบิกโพล่ง  พลิกไปมา  จนเหมือนจะได้ที่  ก็เกิดเสียง        

โคร้งเคร้งดังมาจากด้านล่างของบ้าน เอกลุกขึ้นมามอง 

!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 25

ฉากที่21 ภายใน / บ้านของอ้นชั้นล่าง / กลางคืน (ต่อเนื่อง) 

 แม่ของเขาจมอยู่ท่ามกลางของใช้ต่างๆ ถึงแม้จะมีแค่ไม่กี่อย่างแม่ก็ยังจะคุ้ย  เอกหยุดยืน

ดูแม่อยู่อย่างนั้นสักพักจนแม่หันมายิ้มให้ เธอจำเอกไม่ได้  เอกนั่งลงและเริ่มเล่นไปตามบท เขาถามเธอ

ว่ากำลังหาอะไรอยู่ เธอตอบว่ากำลังหาหม้อ  แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอได้หม้อนั้นมาจากงานแต่งงาน 

มันเป็นของชิ้นเดียวที่เวลาเธอคิดถึงสามีเธอก็จะคิดถึง เอกเล่าชีวิตของตนเองให้แม่ฟังเช่นกัน เขาเล่า

ว่าเขารู้สึกผิดที่ตนเองละเลยกับอาการของพ่อ จนทำให้พ่อของเขาเสียชีวิต ท้ายที่สุดเขาก็ขอโทษแม่ 

!
ฉากที่22 ภายใน / บนรถของอ้น / กลางวัน (เวลาเย็น) 

 อ้นกับเอกนั่งคุยกันอยู่บนรถกระบะ  ซึ่งมีเอกเป็นคนขับ  อ้นถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน 

เอกอธิบายให้ฟังเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน และก็อธิบายว่าอันที่จริงเขาอาจจะไม่ได้อยากลืม เขา

แค่อยากหาวิธีจบเรื่องราวทั้งหมด และติดค้างอะไร เอกล้วงกุญแจออกจากกระเป๋า ยื่นให้อ้น เขาบอก

กับอ้นว่าถัดจากบ้านไปสองซอยมีบ้านเก่าๆหลังหนึ่ง เขาเก็บของทุกอย่างไว้ที่นั้น เขาอยากให้อ้นเก็บ

ของเหล่านั้นมากคืน 

!
ฉากที่23 ภายนอก / หน้าบ้านของอ้น /  กลางคืน 

 เอกและแม่ยืนอยู่หน้าบ้าน    มีเตาถ่านขนาดไม่ใหญ่นักตั้งอยู่   โดยมีแม่ที่ยืนคีบอาหาร

พลิกไปพลิกมา  แม่ที่กำลังปิ้งอาหารอยู่อย่างมีความสุข  ระหว่างนั้นเธอก็ร้องเพลง  you are my 

sunshine เบาๆคนเดียว ในระหว่างนั้นอ้นยกเอาเก้าอี้เอนตัวหนึ่งลงจากรถและเดินเข้ามาในบ้านผ่าน

แม่พอดี  อ้นหยอกล้อกับแม่เล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปในตัวบ้าน 

!
ฉากที่23B ภายใน / บ้านของอ้น /  กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

 อ้นวางเก้าอี้ที่ถือไว้กับพื้น เอกยืนมองเก้าอี้ตัวนั้นพักหนึ่งอ้นก็ทักว่าเอกเป็นอะไรหรือ

เปล่า เอกบอกไม่ได้เป็นอะไร เขาเล่าให้ฟังว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ของพ่อ พ่อมักจะนั่งเป็นประจำก่อนที่

พ่อจะเสีย เอกนั่งลงบนเก้าอี้และยิ้มให้อ้น อ้นวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบซองบางอย่างมาให้เอก มันเป็นซอง

เอกสารมอบสิทธิ์ในร่างกายของเอก เอกยิ้มรับก่อนที่อ้นจะเดินออกไปนอกบ้าน  เอกหยิบกองข้อสอบ

ออกมาตรวจ ไ ม่นานนักแม่ของเขาก็เดินเข้ามาในบ้าน แม่ตามหาที่คีบปลาเธอตะโกนถามเอก  เอกไม่

ได้สนใจ จนกระทั้งแม่เรียกเอกด้วยชื่อจริง เขาหันกลับมาตอบรับและถามว่าเมื่อสักครู่นี้แม่เรียกเขาว่า

อะไร แม่ตอบกลับโดยไม่ได้คิดอะไรพร้อมกับถามย้ำอีกครั้งว่าที่คีบปลาอยู่ที่ไหนเป็นภาษาอังกฤษ เอก

ตอบกลับไปเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับยิ้มให้ ไม่นานนักเธอก็เดินออกไปจากบ้าน เอกตรวจข้อสอบต่อ

ไปได้ครู่หนึ่งเขาถอดผ้าพันแขนที่มือและเดินออกไปร่วมกินอาหารกับครอบครัว 

!
!
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ฉากที่24 ภายนอก / หน้าบ้านของอ้น / กลางวัน 

 อ้นยกกระเป๋าสัมภาระขึ้นหลังรถโดยมีเอกยืนอยู่ใกล้ๆ อ้นถามเอกว่าแน่ใจจริงๆหรือ
เปล่าที่จะกลับกรุงเทพ เอกอธิบายเหตุผล ทั้งคู่กอดกัน เอกฝากอ้นดูแลแม่ ตัดไป เอกเดินเข้ามาหาแม่
ที่ยืนรออยู่หน้าบ้าน ทั้งคู่ร่ำลาและกอดกัน  ระหว่างที่กอดเอกมองไปรอบๆบ้าน  และหยุดมองที่เก้าอี้
ม้าหินหน้าบ้าน ในอีกวินาทีหนึ่งเขาเห็นพ่อของเขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ เอกยิ้มรับภาพนั้น !!
ฉากที่24B ภายนอก / หน้าบ้านของอ้น / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 
 รถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากหน้าบ้าน ทิ้งแม่ให้ยืนอยู่หน้าบ้านเพียงลำพังในชุดอยู่บ้าน
ธรรมดา รถค่อยๆขับออกไกลไปเรื่อยๆๆ สักครูหนึ่งนั้นเองก็มีคนมาสะกิดแม่จากด้านหลัง  เมื่อแม่หัน
กลับไปก็รู้ว่าเป็นอ้น เธองุนงงเล็กน้อยก่อนที่จะหันกลับไปอีกครั้ง  เธอพบว่ารถคันนั้นได้หายไปแล้ว 
อ้นจึงสะกิดแม่และเรียกเธอเข้าบ้าน ระหว่างที่กำลังเดินเข้าบ้านนั้นเอง อ้นเห็นกล่องไปรษณีย์วางไว้ที่
หน้าบ้านของเขา !
ฉากที่25 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 
 อ้นนั่งอยู่บนเตียงไม้     โดยมีกล่องที่เปิดแล้ววางไว้อยู่ตัว  เขาหยิบซองเอกสารต่างๆมา

อ่าน ภายในเป็นเอกสารต่างเขาวางเอกสารเหล่านั้นลงแล้วเอื้อมมือไปหยิบสิ่งของอีกสิ่งในกล่อง 

ภายในเป็นหม้อสแตนเลซใหม่เอี่ยม ผูกโบว์สีแดง  เขาหยิบมันขึ้นมาจากกล่อง กระดาษโน้ตเล็กๆที่ติด

อยู่จึงร่วงลงบนพื้น เขาหยิบมันขึ้นมาดู บนกระดาษแผ่นนั้นเขียนตัวหนังสือ “A+”อ้นยิ้มแล้วถอน

หายใจ เขาวางหม้อนั้นไว้ข้างตัว ลุกขึ้น และออกจากเฟรมไป 

!!
5. บทภาพยนตร์ (Screenplay) !

ฉากที่1. ภายใน / ห้องออดิทอเรียม / กลางวัน 
 ภายในห้องออดิทอเรียม (ห้องประชุมใหญ่มหาลัย) ที่มีนักศึกษาจำนวนหนึ่ง  นั่งโต๊ะเว้น

โต๊ะ ทุกคนแต่งกายสุภาพ  บ้างเสื้อยับ  บ้างหน้ายับจากอาการง่วง  บ้างใช้ปากกาเคาะโต๊ะเพื่อระบาย

อาการตื่นเต้น เอกชายหนุ่มหน้าตาอายุประมาณ 29 ปีในชุดเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กางเกงสแลคสีดำ รองเท้า

หนังเขาเดินวางข้อสอบทีละชุดๆไว้บนโต๊ะ จนครบถึงคนสุดท้าย เอกเดินมาที่ด้านหน้าของห้องประชุม

และเริ่มกล่าวเสียงดังต่อหน้าเด็กนักศึกษาที่เข้าสอบ 

เอก 

ข้อสอบจะมีสี่ข้อ เลือกทำ 3 ข้อนะครับ ผมคิดข้อละ 20 คะแนน 

ใครทำมาทั้ง 4 ข้อผมตรวจข้อที่ผมอยากตรวจ ว่ากันไม่ได้นะครับ 

แล้วก็อย่าลืมกรอกทุกอย่างลงหน้าปกข้อสอบให้เรียบร้อยด้วย พวกชื่อ พวกนามสกุล.. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 27

เอกแผ่วเสียงลงเล็กน้อย เขาเห็นเด็กสองคนคุยกัน 

เอก 

อ่าวสองคนนั้นว่าไง มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ? อ่าวเร็ว ตอบ 

เด็กหันมาหน้าตื่นๆ มีท่าทีเกี่ยงกัน 

เอก 

ไม่ต้องเกี่ยง คนนั้นอ่ะ ยืน มีอะไรว่ามา 

เด็กคนนั้นค่อยๆยืนขึ้น 

เด็ก1 

คือว่าจารย์คะ.. 

!
เอก (พูดตัด) 

ดังๆ ไม่ได้ยิน เมื่อกี้คุยอะไรกัน 

!
เด็ก1 

คือ หนูถามเพื่อนว่า.. อาจารย์.. ชื่ออะไรอ่ะค่ะ 

!
เอกนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วพูดต่อ 

เอก 

..โอเค แล้วไง ได้คำตอบมั้ยละ 

เด็กคนนั้นส่ายหน้า ทำเป็นขำแหะๆ 

เอก 

 อะไรวะ เรียนมาตั้งเทอมนึงชื่อผมยังจำไม่ได้ แล้วจะสอบได้หรอ 

!
เด็ก1 

โห จารย์ มันก็แบบ.. ถ้าเป็นจารย์จารย์ก็จำชื่อผมไม่ได้ใช่ป่ะละ 

!
เอก (สวน) 

นัดฐิดา 

!
เอกพูดชื่อนักศึกษาไล่ไปทางซ้ายมือของนัดฐิดาเรื่อยๆ พร้อมกับบอกชื่อนักศึกษาทุกคน 

เอก 

สมพล นฤดม จิณภัทร ปิยดา ธนเสฎ พิศณุพงษ์ เฮ้ย!! 

   ส
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 พิศณุพงษ์สะดุ้งโหย่ง  เนื่องจากเขาพยายามแอบใช้นิ้วเปิดกระดาษข้อสอบอ่านก่อน เอก

ทำหน้าติ พิศณุงพงศ์เล็กน้อย ก่อนจะหันมาหาทรงสิทธิ์ นักศึกษาคนแรกที่กำลังยืนอยู่ นัดฐิดาทำหน้า

เจื่อนๆ เอกถอนหายใจเล็กๆก่อนจะเปล่งเสียงดังถามนักศึกษาทั้งห้อง 

เอก 

เอ้า ไหนใครก็ได้ช่วยบอกเพื่อนทีว่าผมชื่ออะไร 

!
นักศึกษาทุกคนเงียบ มองหน้าเพื่อนนักศึกษา บ้างหลบตาอาจารย์ 

!
เอก 

เอาจริงดิ ไม่มีใครรู้จักชื่อผมเลยจริงดิ 

เอกหันไปทางพิศณุพงษ์ 

เอก 

พิศณุพงษ์ ผมชื่ออะไร 

!
พิศณุพงษ์ ทำหน้าตื่นตระหนก พยายามจะหันไปถามเพื่อน 

เอก 

อ่ะเร็ว ตอบ 

พิศณุพงษ์หันกลับมาจากเพื่อน 

 พิศณุพงษ์ (ตอบอย่างไม่มั่นใจ) 

สม.. สมศักดิ์ สม สมชาย สม.. 

!
 พิศณุพงษ์พยายามพูดไปเรื่อยๆพร้อมกับทำหน้าขอคำใบ้จากเอก เอกนิ่งและไม่ตอบ

อะไร พิศณุพงษ์หยุดและขำแก้เขิน และสักพักก็หยุดขำไปเอง เอกละสายตาจากพิศณุพงษ์แล้วหันมา

หาทุกคนในห้อง 

เอก 

อ่ะ ใครเขียนชื่อผมถูก ผมบวกเพิ่มให้ครึ่งเกรด 

นักศึกษาส่งเสียงฮือกันลั่นห้อง 

เอก 

ให้เวลา 45 นาที เริ่ม 

!
/ ไตเติ้ลซีเคว้นซ์ Montage ภาพนักศึกษาทำข้อสอบ แต่ยังไม่จบดี เอกก็ล้มตึงไป 

   ส
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ฉากที่2 ภายใน / ไปรษณีย์ / กลางวัน 
 Montage อ้นชายหนุ่มอายุ 25 ปี ทำงานทั่วไปในองค์การไปรษณีย์ ปิดท้าย montage 
ด้วยอ้นรับโทรศัพท์ !
ฉากที่3 ภายนอก / ไปรษณีย์จังหวัด / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 
 อ้นเดินออกมาจากประตูหน้าของไปรษณีย์    ใ นมือยังถือโทรศัพท์จ่อไว้กับหู   ห่างไป
ประมาณห้าเมตรเอกยืนโบกมือทักทายเขา(ในมือที่เขาโบกถูกพันด้วยผ้ายืดพันแผล) เอกมีโทรศัพท์
แนบกับหูเช่นกัน บนพื้นข้างเขามีกระเป๋าสัมภาระใบหนึ่งวางอยู่ !
ฉากที่4 ภายใน / รถของอ้น / กลางวัน 
 ภายในรถกระบะของอ้น  เป็นกระบะเก่าๆที่ไม่ได้สะอาดเท่าไหร่  ณ ขณะนั้นอ้นเป็นผู้ขับ 

เอกนั่งข้างคนขับ ระหว่างที่อ้นขับรถไปบนถนนเส้นเล็กๆ เขาก็ถามไถ่ความเป็นไปในชีวิตของเอกอย่าง

กระตือรือร้น 

!
อ้น 

เห้ยแล้วพี่เป็นไงบ้างอ่ะ อยู่ดีๆก็มา น่าจะโทรมาบอกก่อน  

!
เอก 

ก็ดีอะ พอดีปิดเทอมเลยกลับมาเยี่ยม 

!
อ้น 

แล้ว พี่จะมาอยู่กี่วันอ่ะ 

!
เอก 

ยังไม่รู้วะ 

!
อ้น 

กลับมาทั้งทีอยู่นานๆก็ดีนะพี่ 

เอกยิ้มแห้งๆ 

!
เอก 

แล้วมึงอ่ะ อ้น เป็นไงบ้าง !

   ส
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อ้น 

เดิมๆว่ะพี่ เช้าทำงาน เที่ยงกลับบ้านหาแม่ บ่ายทำงาน เย็นกลับบ้าน 

แล้วก็..วนๆอยู่แค่เนี่ย 

!
เอก 

ก็ดีแล้วหนิ 

!
อ้น 

ดีไรละพี่ น่าเบื่อจะตายห่า 

!
อ้นขับรถเงียบๆได้ระยะหนึ่งก่อนที่อ้นจะเริ่มทัก 

อ้น 

แล้ว... มือ พี่ เป็นอะไรอ่ะ? 

อ้นพูดพร้อมกับชี้ไปที่ผ้ายืดพันแผลบนแขนเอกเล็กๆ 

!
!
เอก 

... 

อ่อ.. 

พอดี กู.. 

กู... เป็นมะเร็งวะ 

!
อ้นเบรครถหัวคว่ำกลางถนน เอกถึงกับสบถ 

!
เอก 

เหี้ยยอ้น 

!
เอกพูดพร้อมหันตัวไปดูด้านหลังของรถ ส่วนอ้นทำหน้าตื่นๆ 

!
เอก 

อ้น.. อ้น!!! 

!

   ส
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เอกเขย่าตัวอ้น 

เอก 

เหี้ยอ้น!!  

  

อ้น 

พี่เป็นอะไรนะ.. 

!
เอก 

..มะเร็ง มึงขับๆไปก่อนมั้ย 

เอกยังมองซ้ายมองขวาออกไปนอกรถ 

อ้น 

มะเร็งที่.. แขนหรอ? 

!
!
เอก 

ที่สมอง 

แขนนี้กูล้มเฉยๆ  อ้น.. 

อ้น 

แล้ว.. ตั้งแต่เมื่อไหร่ 

!
เอก 

มึง ขับไปข้างทางก่อนก็ได้นะมันขวางคนอื่นเดี๋ยวรถชนตายห่า 

อ้นกดสัญญาณไฟฉุกเฉินตัดคำพูดเอก เอกถอนใจเล็กๆ 

อ้น 

พี่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ 

!
เอก 

ก็.. สี่ปีอ่ะ 

!
อ้น 

สี่ปี!!! 

อ้นเปิดประตูและออกจากรถไป เขาเดินทำสติครู่หนึ่ง 

   ส
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เอก 

อ้น อ้น อ้น!!! 

เข้ามาในรถ!!! 

!
อ้นเข้าไปมาในรถแล้วปิดประตู 

!
อ้น 

แล้ว.. แล้วพี่ไปเป็นมาได้ยังไงอ่ะ 

เอก 

แล้วกูจะไปรู้มั้ยล่ะ 

!
อ้น 

แล้วมันเกี่ยวกับที่พี่เป็นอยู่ป่ะ ไอ้ไออะไรนั้นอ่ะ 

!
เอก 

ไอเดติกอะนะ กูก็ไม่รู้ 

!
!
อ้น 

แล้วพี่ยังเป็นไอ้ไอเดติกอยู่หรือเปล่าอ่ะ 

(อ้นอึกอักนึกก่อนจะโพล่ง) 12 สิงหา 38 

!
เอก 

วันเสาร์ ไปเที่ยวบ้านกรูด เอออ กูยังจำได้ 

!
อ้น 

แล้ว.. 

อ้นคว้าตุ๊กตาที่แปะติดกับหน้าคอนโซลรถยื่นให้เอก 

!
อ้น 

อันนี้อ่ะ ซื้อวันไหน 

!

   ส
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เอก 

ศุกร์ 4 เมษา 51 พ่อซื้อ ถามทำไมเนี่ย ถามแล้วมึงรู้คำตอบหรอ 

!
ทั้งคู่น่ิงไปพักหนึ่ง 

!
เอก 

อ้น.. 

มึงโอเคนะ 

อ้นไม่ได้ตอบอะไร 

!
ฉากที่5 ภายนอก / หน้าบ้านอ้น / กลางวัน 

 รถกระบะของอ้นเคลื่อนตัวมาจอดที่หน้าบ้านสองชั้นหลังหนึ่ง  ตัวบ้านเป็นบ้านไม้กึ่งปูน 

มีลักษณะเป็นแบบห้องแถว ประตูบ้านเปิดอยู่ตลอดเวลา หน้าบ้านหลังนั้นมีหญิงสูงอายุคนหนึ่งแต่ง

กายด้วยชุดไทยผ้าไหมยืนเก้ๆกังๆอยู่หน้าบ้าน อ้น(หิ้วถุงกับข้าวมาด้วย)และเอกเดินลงจากรถ  ทั้งคู่

มองไปที่ผู้หญิงชุดไทยคนนั้นและหันมามองหน้ากัน อ้นเดินเข้าไปหาหญิงชุดไทย 

!
อ้น (เข้าไปคุยกับหญิงคนนั้นด้วยความอ่อนโยน) 

แม่ ออกมาทำอะไรข้างนอก 

แม่ของอ้นกะพริบตาสองสามที หันมาหาอ้นเหมือนเพิ่งได้สติจากอะไรบางอย่าง 

!
แม่ 

อ่าว อ้น 

!
อ้น (ยิ้ม) 

ใช่ อ้นเอง 

แม่ วันนี้มีคนมาเยี่ยมเราด้วยนะ เห็นป่ะ 

อ้นเบี่ยงตัวเองออกให้แม่เห็นเอก ซึ่งโบกมือเล็กๆ ยิ้มเก้ๆกังๆ 

แม่หรี่ตามองไปดูก่อนที่จะถาม 

แม่ 

ใครละหนะ 

เพื่อนหรอ 

หน้าของเอกเจื่อนลง 

   ส
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อ้น 

พี่เอกไงแม่ แม่จำไม่ได้หรอ 

!
สิ้นเสียงอ้น แม่ก็มีท่าทางโกรธฉุนเฉียว หันตัวกลับแล้วเดินเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว 

!
อ้น 

อ่าวๆๆ ระวังๆ 

!
เขาพูดไล่หลังแม่ก่อนจะหันมาทางพูดกับเอก 

!
อ้น(พูดพลางขำแหะๆ) 

พี่เอกอย่าคิดมากนะ แม่เขาก็อย่างงี้แหละ 

เข้าบ้านเหอะพี่ 

!
 อ้นพูดเสร็จก็เดินเรียกหาแม่ ทิ้งให้เอกอยู่หน้าบ้าน เอกยืนหยุดนิ่ง จ้องมองบ้านตรงหน้า

อยู่ไม่นานอ้นที่พึ่งเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับโยนกระเป๋าไว้บนชั้นวางก็หันมาเรียก 

!
!

อ้น 

พี่.. เป็นไรป่าว 

!
เอกละสายตาจากบ้านมามองอ้น ยิ้มเจื่อนๆรับ แล้วเดินตามอ้นเข้าไปในตัวบ้าน 

!
ฉากที่6 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวััน (ต่อเนื่อง) 

 ภายในบ้านไม้กึ่งปูนเก่าๆ  มีของใช้ต่างๆจำพวกทีวี เตียงไม้  เก้าอี้เอนหลัง  และกรอบรูป

ต่างๆที่ติดตามผนัง เอกเดินเข้ามาในตัวบ้านมองแม่และอ้นเตรียมอาหารอยู่บนโต๊ะเขาถอนใจ ด้านใน

สุดของบ้านเป็นโต๊ะกินข้าวขนาด 6 คนนั่ง โดยมีอ้น ยกกับข้าวที่เทใส่ในชามเดินมาเสริฟที่โต๊ะ 

!
อ้น 

พี่เอก กินข้าว 

   ส
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 เอกพยักหน้าน้อยๆรับ  เขาเดินเข้าไปทางโต๊ะกินข้าว อ้นถือจานข้าวเดินมาจากหลังบ้าน 

เอกรับและวางลงบนโต๊ะระหว่างนั้นแม่ก็หยิบจานข้าวมาเต็มสองมือมาวางเช่นกัน อ้นกลับมาอีกรอบ

พร้อมจานอาหาร เอก และแม่เริ่มนั่งบนเก้าอี้ สมทบด้วยอ้นที่กำลังจะนั่ง 

แม่ 

อ้นไปตามพ่อมากินข้าวสิลูก 

!
 อ้นค่อยๆนั่งลงมองหน้าเอกอย่าง เหล่อหลา อ้นหันกลับไปมองหน้าแม่แต่ยังเงียบและไม่

พูดอะไร มีแต่เพียงเอกที่นิ่งกับเรื่องนี้ 

!
เอก 

พ่อเขาตายไปตั้งนานแล้วว 

!
 เอกพูดโดยไม่สนใจ ตักกับข้าวใส่จานตัวเอง อ้นหันควับไปทางเอกตาเบิกโพล่ง อ้นหัน

กลับไปที่แม่ แม่ของเขาเหมือนได้สติกระพริบตาถี่หายใจแรง 

!
แม่ 

เหรอ ตายไปแล้วเหรอ 

!
 แม่พูดจบก็หยิบแก้วน้ำข้างตัวขึ้นมาดื่ม  และวางไว้ที่เดิม เอกชำเรืองมองที่แก้วนั้นซึ่งบิ่น 

ก่อนที่เขาจะละสายตาและกินข้าวต่อ ทั้งโต๊ะเงียบ ไม่มีใครพูดอะไร อ้นชำเรืองตามองไปรอบๆแล้วก้ม

หน้าตักข้าวใส่ปาก ก่อนที่จะได้ยินเสียงสะอื้นเล็กๆจากแม่ที่กำลังกินข้าวเคล้าน้ำตา เอกถอนหายใจ

และกินข้าวต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

!
คัทย่อย ภาพหน้าศพพ่อตั้งอยู่บนแท่นวาง 

!
ฉากที่7 ภายใน / รถของอ้น / กลางวัน 

รถของอ้นขับเข้ามาภายในสำนักงานไปรษณีย์ บนรถของอ้น เอกเป็นคนขับ  ส่วนอ้นนั่งอ่านเอกสาร

อะไรบางอย่างอยู่ที่นั่งข้างคนขับ 

!
อ้น 

คือ มันหมายความว่า.. 

!

   ส
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เอก 

ก็..  คือเขาอยากได้.. ศพพี่ไปวิจัย 

!
อ้น 

แล้ว.. พี่อยู่ได้อีก.. กี่ปีอ่ะ 

!
เอกถอนใจไม่ตอบ อ้นจึงหันกลับไปมองที่เอกสาร 

!
อ้น 

คือถ้าผมเซ็น ก็คือ. เขาจะเอา 

!
เอก(พูดต่อให้) 

ศพกูไป ใช่ 

อ้นนิ่งไปพักหนึ่ง 

อ้น 

ผมขอคิดก่อนได้มั้ยอ่ะพี่ 

เอกพยักหน้ารับ อ้นปลดเข็มขัดรถยนต์ออก 

เอก 

งั้นเดี๋ยวกูขอรถไปหาที่พักแถวนี้ก่อนละกันนะ 

!
อ้นชะงักก่อนจะตอบเอก 

อ้น 

เห้ย พี่ อยู่บ้านดิ กลับมาทั้งที 

!
เอกนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าตอบรับ 

!
เอก 

โอเค 

!
 อ้นยิ้มเศร้าๆรับก่อนจะลงจากรถ  เอกมองตามเขาเล็กน้อยก่อนที่จะเขาเกียร์เพื่อที่จะถอย

รถ เขาเอี้ยวตัวมองไปด้านหลังเพื่อเตรียมจะถอย ถอยได้เล็กน้อย  อ้นก็วิ่งกลับขึ้นมาบนรถ  เอกหยุด

   ส
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และหันมองอ้นที่กลับขึ้นมานั่งข้างๆ เอกมองหน้าอ้นเล็กน้อยเหมือนต้องการคำตอบอะไรบางอย่าง 

อ้นหันไปมองหน้าเอก 

!
อ้น 

อ่อ.. พอดีรู้สึก..ไม่ค่อยสบาย 

ลางานครึ่งวัน 

เอกนิ่งไปพักหนึ่ง 

!
เอก 

โอเค 

เอกหันกลับไปถอยรถต่อ 

เอก 

…ไม่ค่อยสบาย 

-ตัดไป- 

!
ฉากที่8 ภายใน / บ้านของอ้น / กลางวัน (เย็น/กลางคืน) 

เอกนั่งจ้องแก้วน้ำที่ปากบิ่นเล็กน้อยพลิกมันไปมาก่อนที่อ้นที่นั่งดูทีวีอยู่จะทัก 

!
อ้น 

พี่.. 

พี่เอก.. 

เอกได้สติหันมาตอบรับ 

!
เอก 

หื้ม? 

!
อ้น 

เป็นไรป่าวพี่ 

!
เอก 

อ่อ ป่าว 

!

   ส
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ทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงโคร้งเคร้งโครมครามหลังบ้าน ทั้งคู่หันไปตามเสียงในทันที 

!
เอก 

เค้ายังเป็นอยู่อีกหรอ? 

!
เอกหันกลับมาถามอ้น 

!
ฉากที่8B ภายใน / ห้องครัว / กลางวัน (เย็น/กลางคืน) 

 เอกและอ้นเดินตามเสียงมาก็พบกับแม่ที่จมอยู่กับสิ่งของต่างๆ เธอนั่งกับพื้น คุ้ยของ

ต่างๆออกมาจากตู้ ทีละชิ้นสองชิ้น เอกและอ้นยืนมองภาพตรงหน้าก่อนที่เอกจะเริ่มทัก 

!
!
เอก 

แม่..  แม่!! 

!
แม่ 

หะ? 

แม่หันมาตอบรับ 

เอก 

ทำไร 

แม่ 

อ่อ.. หาหม้อ 

!
เอกทำหน้าเอือมระอา 

แม่ (ต่อเนื่อง) 

นี่มาก็ดี มาช่วยกันหามานี่นะ มันเป็นหม้อสแตนเลสนะ.. 

!
เอก 

ใหม่มาก ยังไม่ได้ใช่ บลาๆๆ โว้.. 

!
เอกพูดจบแล้วก็เดินออกจากบริเวณไป ทิ้งให้อ้นย่อตัวลงไปช่วยแม่ ครู่เดียวก็ได้ยินเสียงรถสตาร์ตและ

ขับออกไป อ้นเดินออกมามองเอกเล็กน้อยก่อนที่จะกลับไปช่วยแม่ดังเดิม 

   ส
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ฉากที่9 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน 

 เอกดูทีวีเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆบนตักมีข้อสอบวางกองอยู่ ไม่นานนักอ้นก็เดินแต่งตัวแบ

บรีบๆเข้ามาในบริเวณ เอกหันไปสนใจเล็กน้อย 

!
อ้น 

เห้ยพี่ เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะ ผมเอารถไว้บ้านเผื่อไว้ 

แล้วก็.. ฝากแม่ด้วยนะพี่ 

โอเคนะ 

!
อ้นพูดพร้อมหยิบกระเป๋าเอกสารสิ่งของต่างๆพร้อมจะออกจากบ้าน 

!
เอก 

เออๆๆ ไปดีๆ 

!
 อ้นเดินออกไปจากบ้านไปอย่างรีบๆ เอกละสายตาจากอ้นกลับมาตรวจข้อสอบได้ครู่

เดียวแม่ในชุดไทยชุดใหม่ก็เดินผ่านหน้าเอกไป ในมือของแม่ถือกระเป๋าถุงผ้ามีเอกสารยิบย่อยอยู่ใน

นั้น 

เอก 

แม่ แม่ แม่!! 

!
แม่ 

อย่าพึ่งยุ่ง จะรีบไปทำงาน 

 เอกมองตามแม่ที่เดินออกจากบ้านไป  แม่ยืนอยู่หน้าบ้านเหมือนกับวันแรกที่เอกกลับมา 

เอกส่ายหน้าทำเหมือนไม่สนใจและหันกลับไปตรวจข้อสอบต่อ แต่ได้แค่พักเดียวเท่านั้นเอกก็ถอนใจ 

!
ฉากที่9B ภายนอก / หน้าบ้านอ้น / กลางวัน 

 เอกเดินออกมาจากในบ้าน  เขาเดินเข้าไปใกล้แม่จนแม่รู้สึกตัว เธอหันมายิ้มตอบรับ แม่

หันมาทักแล้วหันกลับไปชะเง้อมองถนนเช่นเคย เอกได้แต่มองถอนหายใจอยู่อย่างนั้น แม่หันกลับมา

ยิ้ม 

แม่ 

หนูมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ 

เอกยิ้มรับเจื่อนๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 40

เอก 

คือ..  ป้ามายืนทำไรอะครับ 

!
แม่ 

อ่อ ป้าจะไปทำงานหน่ะจ๊ะ แต่ไอ้ยศผัวป้าหนะสิไม่รู้หายไปไหน ไม่มารับไปส่งโรงเรียนซักที 

!
แม่พูดจบก็หันมายิ้มให้เอก ก่อนจะหันกลับไปชะโงกมองถนนเช่นเดิม 

!
เอก 

ป้าครับ 

!
แม่หันกลับมาหาเอก 

!
เอก 

เฮียยศฝากบอกว่า.. 

เฮียยศฝากบอกว่ามารับไม่ได้แล้วครับ 

!
แม่เจื่อนยิ้มลง 

!
แม่ 

หรอ... 

อืมมม  ไม่เป็นไรจ๊ะ เดี๋ยวป้าไปเองก็ได้ 

 แม่ยิ้ม หันกลับไป เธอเดินได้สองสามก้าวแล้วเธอก็หยุด ชะงัก เอกยืนมองเธอยืนหยุด

ชะงักอยู่อย่างนั้นครู่หนึ่ง 

!
เอก 

ป้าครับ.. 

!
ฉากที่10 ภายนอก / โรงเรียน / กลางวัน 

/คัทย่อย รถกระบะขับเข้าไปในโรงเรียน 

 เอกจอดรถเมื่อมาถึงโรงเรียน แม่เดินลงจากรถ เช่นเดียวกับเอก แม่กำลังเดินตรงเข้าไป

ในโรงเรียน เอกเดินช้าๆตามเข้าไป เดินไปได้สักสองสามก้าวแม่ก็หันกลับมา 

   ส
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แม่ 

อ่าว แล้วนี้ไม่กลับไปทำงานหรอ 

เอก 

เฮียยศบอกให้มารอรับกลับเลยอะครับ 

!
แม่ 

งั้นหรอ.. ลำบากหน่อยนะ 

ถ้าไม่มีอะไรทำก็ เดินๆไปตรงสหกรณ์ก็ได้นะลูก 

!
เอกยิ้มเจื่อนๆรับ 

!
แม่ 

หน้าไม่คุ้นเลยนะเราอะ 

!
เอก (หัวเราะเจื่อนๆ) 

หรอครับ 

ฉากที่10B ภายนอก / จุดพักผ่อนโรงเรียน / กลางวัน 

 เอกนั่งบนเก้าอี้ม้าหิน เห็นอาคารเรียนอยู่ไม่ไกลนัก แม่เดินเข้ามาพร้อมถือน้ำขวดในมือ 

เธอยื่นให้เอกและนั่งลงข้างๆ 

แม่ 

มาใหม่ละสิ 

ป้าก็มีลูกชายอายุประมาณหนูเนี่ยแหละ แต่เขาก็ ทำงานอยู่กรุงเทพ 

!
แม่ 

ได้ดีลืมบ้านลืมช่องไปแล้วมั้ง 

เป็นคนหัวดี เขาจำ.. อะไรของเขาได้ไปเรื่อยแหละ 

จำแม่น จำไม่ปล่อย 

เกิดมาโชคดี 

!
เอก 

หรอครับ? 

แม่หันกลับมาหาเอกเพื่อตอบ 

   ส
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แม่ 

อื้มสิ 

อย่างป้านะ บอกอะไรแปปเดียวเดี๋ยวก็ลืมแล้ว สมองมันไม่ค่อยจะดี 

จำได้สิดี 

!
เอก 

แล้ว..ถ้าวันไหนเขาอยากจะลืมขึ้นมาละครับ 

แม่หยุดเดิน เธอครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง 

แม่ 

อันนี้ก็ไม่รู้มันเหมือนกันนะ 

แต่อย่างว่าแหละ มันเป็นคนฉลาด มันคงคิดเองได้แหละ 

!
 เอกยิ้มหึๆมุมปาก แม่หันมายิ้มๆให้เขา เวลานั้นโทรศัพท์ของเอกดังพอดี แม่มองไปตาม

เสียง ยิ้ม แล้วเดินออกไปจากบริเวณ เอกรับโทรศัพท์ 

!
เอก 

ฮัลโหล อ้น มีอะไร 

ฉากที่11 ภายนอก / หน้าบ้านอ้น / กลางวัน 

 อ้นและเอกนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้าน   ในมือของอ้นถือหนังสือเล่มหนึ่งสองมือ   โชว์หน้า

ปกหนังสือเล่มนั้นให้เอกดูด้วยความภูมิใจ ส่วนเอกกลับมีท่าทีงงๆว่าน้องชายของเขาจะมาไม้ไหน ปก

หนังสือเล่มนั้นมีรูปนางแบบโพสท่าคู่กับกระทะและตะหลิว ชื่อเล่มเขียน“ยัวร์-สตาร์” 

เอก 

อะไรของมึงวะ 

!
อ้น 

ยัวร์ สตาร์ไงพี่ พี่ไม่รู้จักหรอ? 

เอกส่ายหน้า 

เอก 

ไม่อ่ะ 

อ้น 

คืองี้เว้ย เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง 

   ส
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 อ้นพูดจบก็ยื่นหนังสือยัวร์สตาร์ให้เอก เอกรับมาอย่างงงๆ อ้นพยายามควานหาเอกสาร

เล่มอื่นๆจากในกระเป๋าข้างๆตัวเขา 

อ้น 

ยัวร์สตาร์นะพี่ มันเป็นระบบธุรกิจแบบหมุนเวียนที่ได้ผลกำไรเป็นเม็ดเงินรวมปีละหลายๆล้านบาท 

!
อ้นพูดจบประโยคก็มีเอกสารยื่นให้เอกรับ 

อ้น(ต่อเนื่อง) 

และด้วยไอ้ระบบการหมุนวนแบบเนี่ยมันเลยสร้างรายได้ให้กับคนที่เป็นสมาชิก 

!
เอก 

อ้น.. 

!
อ้น 

ครับพี่ 

!
เอก 

คือมึงจะขายตรง? 

อ้นส่ายหน้าน้อยๆ 

อ้น 

ธุรกิจแบบหมุนเวียนพี่ 

!
เอก 

มันก็คือขายตรงนั้นแหละ 

!
อ้น 

(เสียงสูง)ไม่ใช่ 

ตอนแรกผมก็คิดว่าขายตรงพี่ แต่พี่ที่ออฟฟิศผมเขาบอกว่าไม่ใช่ 

มันเป็นธุรกิจหมุนเวียนกำไร เชื่อมต่อลูกข่าย ยิ่งเรามีลูกข่ายเยอะเราก็จะยิ่งมีกำไร 

แล้วเราก็จะได้เครื่องยืนยันความสำเร็จ 

!
เอก 

เป็นอะไรอ่ะ 
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อ้น 

ดาวทองคำ ทองคำแท้เลยพี่ 

เอกทำหน้าเอื่อมระอา 

!
เอก 

อ่ะๆๆๆ และมึงจะเริ่มยังไง ไหนมึงลองว่ามาดิ้ 

!
อ้น 

ผมก็จะเริ่มที่พี่เลย อ่าาาา 

หมุนเวียนกันในครอบครัว เงินก็จะไม่หายไปไหน เราก็จะมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆ 

!
เอก 

อ้น กูเป็นมะเร็ง เดี๋ยวกูก็ตาย มึงจะมาหมุนกับกูในนรกมั้ยละ 

!
อ้นเริ่มเจื่อนลง 

!
เอก 

แล้วทำไมอยู่ดีๆคิดจะทำขึ้นมาอ่ะ 

!
อ้น 

ก็ ก็ถ้าพี่ไม่อยู่แล้ว.. 

!
อยู่ดีๆอ้นก็เสียงสั่นเครือ เอกเหวอเล็กน้อย 

!
อ้น(เริ่มพูดไม่รู้เรื่อง) 

ผมไม่รู้ว่าไอ้เงินเดือนผมมันจะ.. 

!
เอก 

ใจเย็น ใจเย็น ฮึ้บ!! 

!
อ้น 

ฮึ้บ 
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เอก 

โอเคนะ 

!
 อ้นพยักหน้าหงึกๆเก็บสมุดต่างๆเข้ากระเป๋าก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นว่าเอกยกแก้วน้ำใบ

ใหม่แปลกตาขึ้นมาดื่ม 

!
อ้น 

แก้วจากไหนอะพี่ 

!
!
เอก 

อ่อ กูซื้อมาใหม่ สวยป่ะ? 

!
อ้น 

มันก็แค่แก้วป่าววะพี่ (ยิ้มแห้งๆ) 

อ้นพูดพลางเก็บของ เอกนั่งมองครู่หนึ่งจึงตัดสินใจพูดอะไรบางอย่าง เอกวางแก้วลงแล้วเริ่มพูด 

!
เอก(ซีเรียส) 

อ้น 

!
อ้น 

ครับพี่? 

!
เอกนิ่งไปพักหนึ่ง 

เอก 

ซื้อบ้านใหม่กัน 

!
อ้น 

เห้ยพี่เบาๆดิ เดี๋ยวแม่ได้ยิน 

!
เอก 

เห้ยอ้นมึงฟังกูก่อนดิ 

   ส
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!
อ้น 

แต่เราคุยกันแล้วนะพี่ว่าจะไม่ขายอ่ะ 

!
เอก 

ก็ไม่ต้องขาย ก็แค่ซื้อใหม่ไง บ้านนี้เราก็เก็บไว้ 

!
อ้น 

แต่ว่าพี่ผมว่า.. 

!
เอก 

เห้ยอ้น 

ยังพูดไม่ทันจบก็มีเสียงของตกพื้นโคร้งเคร้งในบ้าน 

เอกทำหน้าเอือม ส่วนอ้นชะโงกเข้าไปดูในบ้าน 

!
แม่ (ตะโกนจากในบ้าน) 

อ้น!!!  

!
อ้น 

อะไรแม่.. 

!
แม่ 

มาช่วยแม่หาหม้อหน่อยสิมันอยู่ไหนเนี่ยห่ะ? 

!
อ้น 

จ้าๆๆๆ 

!
ว่าแล้วอ้นลุกจากเก้าอี้แล้วเดินเข้าไปสมทบกับแม่ภายในบ้าน 

!
แม่ (ต่อเนื่อง) 

อ่าวแล้วนั้นพาใครมาอีกหน่ะ 

ชวนเค้าเข้ามากินน้ำกินท่าก่อนมั้ย 

   ส
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ฉากที่12 ภายใน / บ้านอ้น / กลางคืน 

 เอกกำลังนั่งจ้องพัดลมเก่าๆที่ส่ายไปมา  เขานั่งอยู่ในความมืดคนเดียว ไ ม่นานนักอ้นเดิน

ลงมาจากชั้นสองของบ้าน เอกไม่รู้ตัว จนกระทั้งอ้นทัก 

อ้น 

พี่เอก 

อ้นทักด้วยความงัวเงีย เอกหันมามอง 

เอก 

อ่าว.. อ้น 

!
อ้น 

ยังไม่นอนอีกหรอพี่ 

!
เอก 

ยังอ่ะ นอนไม่ค่อยหลับ 

!
อ้น 

อ่าา โอเค 

อ้นตอบรับโดยความง่วงแล้วเดินหายไป ปล่อยให้เอกหันมานั่งจ้องพัดลมเหมือนเดิม 

!
ฉากที่13 ภายนอก / บ้านของอ้น / กลางวัน 

 วันต่อมาขณะที่อ้นในชุดนอนกำลังย้อมสีผมให้แม่ ขณะเดียวกันแม่ก็กินปาท่องโก๋กับ

กาแฟในชุดนอนเช่นกัน ครู่เดียวกระบะก็จอดเทียบหน้าบ้าน เอกเดินลงจากรถและตรงเข้าบ้าน 

!
อ้น 

พี่ไปไหนมาแต่เช้าอ่ะ 

!
เอก 

ธุระ 

เอกเดินเข้าบ้านไป อ้นลุกจากเก้าอี้และเดินตามเอกไป 

อ้น 

พี่เอก 

เอกกำลังเดินเข้าไปในบ้านหันมาหาอ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ้น 

ไอ้นี้มาจากไหนอ่ะ 

!
อ้นพูดพลางชี้ไปที่พัดลมตัวใหม่ 

เอก 

ซื้อมาไง 

!
อ้น 

แล้ว.. ซื้อทำไมอะพี่ 

!
เอก 

ก็ตัวเก่ามันเก่าแล้ว 

!
อ้น 

แต่มันก็ยังใช้ได้นะพี่ 

!
เอก 

ก็.. ถือว่าพี่ซื้อให้ละกัน 

เอกพูดจบตบไหล่อ้นสองทีแล้วเดินเข้าบ้านไป 

!
อ้น(ตะโกนไล่หลัง) 

แล้ว.. ตัวเก่าไปไหนอ่ะพี่... 

!
ฉากที่14 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน 

/คัทย่อย ทีวีรายการสตาร์สเตจ ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นรายการพบหมอศิริราช 

 ทุกคนนั่งจ้องมองไปที่ทีวี เว้นแต่เอกที่มองหน้าอ้น อ้นกุมรีโมตหันมามองเอกกลับ

ประมาณว่ามองอะไร 

!
อ้น 

ก็.. พี่ป่วย ก็ ดูๆไว้ไง 

!
/คัทย่อยรายการพบหมอศิริราชตอน คุณแม่ตั้งครรภ์ อ้นอึกอักเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนช่องหนี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอก(พูดพร้อมคว้ารีโมตจากมืออ้น) 

เอามานี้ 

!
เอกกดเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ ส่วนอ้นหยิบถ้วยขนมบัวลอยที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆขึ้นมากิน 

เอก 

ไม่มีอะไรดูเลยวะ 

ติดจานมั้ย 

อ้นถอนหายใจ 

อ้น 

หกช่องนี้ก็พอแล้วพี่ จะมีเยอะๆไปทำไม 

!
แม่(หันไปบ่นกับเอก) 

จะเปลี่ยนอะไรเยอะแยะ เลือกดูสักช่องสิตาลาย 

เอกก็ยังคงกดไปเรื่อยๆอยู่ 

เอก 

ก็เผื่อเบื่อๆไง 

แม่คว้ารีโมตจากมือเอกแล้วทำหน้าเอ็ด เอกหันมาทำหน้ามุ่ยเล็กน้อย 

อ้น 

ไม่เป็นไรพี่ ทีวีมันก็เก่าแล้ว ดูแค่นี้แหละ 

!
เอก 

หึ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูซื้อให้ใหม่ 

!
อ้น 

ไม่ต้องหรอก อันนี้แหละดีแล้ว ปกติก็ไม่มีใครดูทีวีอยู่แล้วที่บ้าน 

!
เอก 

ก็เห็นมึงดูอยู่บ่อยๆ เอามั้ยละซื้อให้ 

จะได้ซื้อพร้อมเก้าอี้ด้วยเลย.. 

!
อ้น 

ห่ะ? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอก(พูดต่อ) 

จะพังเหล่ไม่พังเหล่อยู่แล้วเนี่ย 

!
เอกพูดพรางขยับตัวเองบนเก้าอี้ไปมา 

อ้น 

พี่ก็นั่งดีๆดิ นั่งกันมาเป็นสิบๆปีไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลย 

!
แม่ 

ไปคุยกันที่อื่นมั้ย จะดูทีวี 

!
ทั้งหมดสงบลง แล้วหันกลับไปจ้องที่ทีวีอีกครั้ง 

อ้นเริ่มตักขนมเข้าปาก 

สักพักหนึ่ง 

เอก 

ซื้อบ้านใหม่กันมั้ย 

อ้นทำหน้าเอื่อมระอา แม่หันควับ 

แม่ 

ไม่ได้ คุยกันแล้ว 

เอก(เอือม) 

ทีเนี่ยละจำแม่นเชียว 

!
อ้น 

พี่ใจเย็นๆก่อนนะ แต่เราก็คุยกันแล้วไงว่าเราจะไม่ขาย 

เอก 

ก็ไม่ได้ขายไง 

!
แม่ 

ใครบอกจะขาย 

!
เอก 

ไม่มีใครบอกว่าขาย 

อ้นเริ่มกัดฟันพูดเล็กๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ้น 

แต่ก็ไม่ต้องซื้อใหม่ไงพี่ 

!
เอก 

กูซื้อให้ไง กูซื้อให้ตัวเองก็ได้อ่ะ 

!
แม่ 

ซื้อฉันก็ไม่ย้าย จะขายทำไมฉันไม่เข้าใจ 

!
เอก 

ก็บอกว่ายังไม่ได้ขาย 

!
อ้น 

ถ้าซื้อผมก็ไม่ย้ายเหมือนกันนะพี่ 

!
แม่ 

อยู่ๆดีจะมาขายได้ยังไง 

!
เอก 

ก็บอกว่าไม่ได้ขายๆ เอะ 

!
อ้น 

แต่ก็ไม่ซื้อไงพี่ พี่จะซื้อทำไมอะบ้านนี้ก็อยู่ได้หนิ 

!
อ้นพูดพร้อมเหวี่ยงแขนทำให้บัวลอยหกใส่มือ 

อ้น 

อ่าว หกอีก 

อ้นเหันไปมองโต๊ะวางของเพื่อหาทิชชู่ 

เอก 

ก็.. (ถอนใจ) 

อ้น 

ผมเข้าใจนะว่าพี่แบบ ป่วยอยากจะทำนู้นทำนี้แต่แบบนี้ก็เกินไปนะพี่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 52

แม่ 

นี้มันบ้านฉันนะ 

!
อ้น 

แล้ว..กล่องทิชชู่ไปไหนเนี่ย 

!
เอก 

ก็ทำไมวะ ก็แค่ลองถามเฉยๆ 

!
อ้นหยิบโอ่งใบเล็กๆขึ้นมา 

อ้น 

เดี๋ยวพี่ อันนี้คืออะไรอ่ะ 

!
เอก 

โอ่ง ใส่เหรียญ 

!
แม่ 

ซื้อมาทำไม 

!
เอก 

ก็ใส่เหรียญไง 

อ้นถอนหายใจเล็กๆ 

อ้น 

แล้วอย่างพัดลมเงี่ย ทำไมถึงซื้ออะไรแบบไม่ปรึกษา 

!
แม่ 

อยู่ดีๆจะมาบังคับให้ย้ายกันแบบนี้ไม่ได้นะ 

อยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน 

!
เอก 

แล้วจะทำไม 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ้น แม่ 

ก็นี้ก็บ้านผมนะ/ 

ก็นี้มันบ้านฉัน 

!
เอก 

นี่ก็บ้านกูป่าวอ่ะ ชื่อก็เป็นชื่อกู 

อ้น 

แต่ของในบ้านก็เป็นของผมหรือเปล่าวะ 

แล้วทิชชู่ไปไหนเนี่ยยยย!! 

!
เอก 

เออ!!! 

!
 เอกจบประโยคการสนทนาลุกขึ้นออกจากบ้านสตาตรถแล้วขับหนีออกไป  ทั้งบ้านตกอยู่

ในอาการเงียบ 

!
ฉากที่15 ภายใน / รถกระบะ / เย็น 

 เอกเดินออกจากรถกระบะที่จอดนิ่งอยู่ริมทะเล เขาทอดสายตามองไปยังสุดลูกหูลูกตา 

ไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงทะเลที่ดังอยู่ไม่ไกลนัก สีหน้าเรียบนิ่ง 

!
ฉากที่16 ภายใน / บ้านของอ้น / กลางวัน 

 ใันเช้าวันต่ออ้นอยู ่ในชุดเตรียมพร้อมไปทำงานเขากำลังควานหาอะไรบางอย่างบน       

โต๊ะวางของในบ้านอย่างเร่งรีบ เขาถอนหายใจก่อนที่จะตะโกนเข้าไปในบ้าน มือก็ยังคงค้นอยู่ 

!
อ้น 

แม่.. ปากกาอยู่ไหนอ่ะ 

!
แม่ 

โวยวายอะไรเสียงดังไม่รู้เรื่อง 

!
แม่เดินออกมาในชุดผ้าไหมไทย พร้อมเกล้าผมไปด้วย อ้นหันมามองแม่ ก่อนจะถอนใจ 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ้น 

อ่าา.. ไม่ต้องก็ได้ 

แม่ ผมไปและนะ 

!
 อ้นหันหลังกลับแล้วกำลังจะเดินออกจากบ้านไป ซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่เอกขับรถเข้า

มาจอดในบริเวณ เอกเดินลงจากรถปิดประตูปัง  อ้นมองเอกครู่หนึ่ง  ทักทายโดยการพยักหน้าบึ้งๆใส่

กัน อ้นเดินจากไป ส่วนเอกเดินเข้ามาภายในบ้านซึ่งพบกับแม่ที่กำลังจัดแจงเอาของต่างๆใส่กระเป๋า 

!
เอก 

ป้าครับ 

แม่หันมายิ้มรับและตอบ 

!
แม่ 

จ๊ะ? 

ข้ามเวลา 

ฉากที่17 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน (เย็น) 

 อ้นเดินกลับเข้ามาในบ้าน ในมือถือหนังสือพิมพ์อ่านโดยไม่ได้สนใจอะไร เขาเดินเข้ามาใน

บ้านถอดกระเป๋าวางไว้บนเก้าอี้เหมือนทำเป็นกิจวัต กระเป๋าตกพื้นดังตุ่บ อ้นจึงละสายตาจาก

หนังสือพิมพ์มองไปที่กระเป๋าที่ตกลงบนพื้น 

เขาเริ่มมองไปรอบๆบ้าน บ้านโล่ง   ไ ม่มีเฟอนิเจอร์  ไ ม่มีทีวี  ไ ม่มีของ ไ ม่มีอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียว          

จะเหลือของก็ไม่กี่อย่างที่วางบนพื้นบ้านบ้าง เช่นพวกโอ่งใส่เงิน แก้วน้ำ  อ้นเดินออกไปนอกบ้านแล้ว

ชะโงกออกไปดู ว่าใช่บ้านของเขาจริงหรือไม่ หน้าบ้านมีกระถางต้นไม้  ที่ไม่มีต้นไม้  มีร่องรอยการขุด

ออกไป แต่ยังพอมีดินอยู่  อ้นเดินเข้ามาในบ้านอีกครั้ง เขาได้ยินเสียงลากของอะไรบางอย่างจากชั้น 

สองของบ้าน อ้นจึงค่อยๆเดินขึ้นไปดูเงียบๆ 

!
ฉากที่18 ภายใน / บ้านอ้นชั้น 2 / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

อ้นค่อยๆเปิดประตูที่แง้มอยู่ ในมือมีหนังสือพิมพ์ม้วนไว้ป้องกันตัว เขาเห็นเอกพยายามขยับตู้ 

!
อ้น 

พี่!!! 

เอกหยุดมองไปที่อ้นครู่หนึ่ง 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ้น 

ทำไร!! 

 เอกไม่ตอบ หันกลับไปพยายามขยับตู้เหมือนเดิม 

อ้น 

พี่มาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดิ 

พี่   พี่!! 

อ้นเรียกเอกพร้อมกับไปกระชากแขนของเอก 

เอก 

อะไร!!! 

!
อ้น 

พี่นั้นแหละ เป็นอะไร 

จะเอาของไปไหน 

เอก 

เรื่องของกู อย่ามายุ่ง 

!
อ้น 

เรื่องของพี่อะไรอะ นี้บ้านผมนะเว้ย 

!
เอก (พูดพร้อมหันกลับไปขยับตู้) 

บ้านของกู ของๆมึง มึงพูดเอง 

!
อ้น 

พี่เป็นอะไรอ่ะ ทำไมพี่ไม่พูด 

อยู่บ้านนี้แล้วไม่มีความสุขหรือไง 

เห็นแล้วทนไม่ได้หรอ 

เอกหันมาตวาด 

เอก 

เออ!!! 

กูไม่มีความสุข 

กูทนไม่ได้ 

จบป่ะ? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ้น 

แล้วถ้าพี่เกลียดที่นี่นัก พี่จะกลับมาทำไม? 

.. 

พี่เป็นอะไรอ่ะ? 

เอกนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะเอามือเท้าตู้และตีตู้นั้นสองสามที 

เอก 

อ่ะ อ้น มึงเห็นอะไร 

!
อ้น 

ก็.. ก็ตู้ไง 

!
เอก 

22 พฤศจิกา 34 พ่อซื้อตู้นี้มาครั้งแรกในราคา 980 

3 มีนา 35 กูเดินเตะตู้ 

14 มิถุนา 39 มึงมานอนแอบอยู่ในนี้แล้วทั้งบ้านหาไม่เจอ 

20 กุมภา 40 พ่อยกตู้นี้ให้มึงใช้ 

30 ตุลา 46 กูเดินเตะตู้รอบสอง 

16 ธันวา 49 ประตูตู้หลุดพ่อเลยเอามาซ่อม 

24 มกรา 50 พ่อเดินเตะตู้นิ้วซ้น 

!
อ้น 

แล้วไงอ่ะ พี่โกรธที่พี่เตะตู้หรอ? 

เอก 

กูโกรธเพราะกูจำได้ 

!
มึงรู้มั้ยว่าวันๆนึงกูเห็นอะไรบ้างอ่ะ 

กูเห็นแก้วกูคิดถึงพ่อ 

กูเห็นทิชชู่กูคิดถึงพ่อ 

กูเห็นโป๊ยเซียนกูคิดถึงพ่อ 

แล้วพอกูคิดถึงพ่อ กูก็จำได้แต่วันที่เขาตาย 

กูเห็นทุกวัน  เขาตายทุกวัน 

แล้วดูแม่มึงดิ จำห่าอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 57

อ้นนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะนึกขึ้นได้เรื่องแม่ 

อ้น 

... พี่เอาแม่ไปขายหรอ? 

เอกทำหน้าเอือมไม่ได้ตอบอะไร 

!
ฉากที่19 ภายใน / บ้านของอ้น / กลางวัน (เย็น) 

 เอกยืนอยู่หน้าบ้านหน้าตาบึ้งตึง อ้นและแม่ลงมาจากรถ แม่นำเข้ามาก่อน เธอหยุดอยู่

หน้าบ้านแล้วเรียกหาอ้น 

!
แม่ 

อ้น... 

ของมัน... หายไปไหนหมดหนะลูก 

!
 สักพักอ้นก็เดินหิ้วถุงพลาสติกสองสามถุงตามเข้ามาสมทบ ภายในบรรจุ จาน ช้อน บ้างก็

เป็นกับข้าวต่างๆ  

!
อ้น 

อ้นแบกขึ้นไปไว้ชั้นสองหนะแม่ 

อ้นมองหน้าเอกก่อนจะพูดประชดประชัน 

!
อ้น 

ไม่เป็นไรหรอกแม่ เดี๋ยวแม่ก็ลืม เข้าบ้านเหอะ 

อ้นเดินผ่านเอกไปแบบบึ้ง 

!
 อ้น  และแม่นั่งบนพื้นบ้าน บนพื้นถุงใส่จาน ใส่ช้อน อ้นแกะห่อข้าวอาหารตามสั่งแล้ววาง

บนจาน ยกจานกินข้าว แม่ก็กำลังจัดแจงของตนเอง โดยมีเอกมองอยู่ไกลๆ ทั้งสองเริ่มกินข้าว อ้นมอง

ตาเขม้งไปที่เอก กินข้าวด้วยหน้าตาบูดบึ้งเอกมองทั้งคู่แล้วหันออกไปมองนอกบ้าน 

!
ฉากที่20 ภายใน / ห้องนอนของเอก / กลางคืน 

 เอกนอนเอามือก่ายหน้าผาก  ตายังเบิกโพล่ง  พลิกไปมา  จนเหมือนจะได้ที่  ก็เกิดเสียงดัง

มาจากด้านล่างของบ้าน เอกถอนใจ 

!
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ฉากที่21 ภายใน / บ้านของอ้นชั้นล่าง / กลางคืน (ต่อเนื่อง) 

 แม่ของเขาจมอยู่ท่ามกลางของใช้ต่างๆ ถึงแม้จะมีแค่ไม่กี่อย่างแม่ก็ยังจะคุ้ย เอกหยุดยืน

ดูแม่อยู่อย่างนั้นสักพักจนแม่หันมายิ้มให้ 

แม่ 

.. หนูมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ 

!
เอกนิ่งไปพักหนึ่ง แม่พูดไปหันกลับไปหาของต่อไป 

!
แม่ 

ช่วยป้าหาของมั้ยละ ว่างๆ 

!
เอกค่อยๆย่อตัวลงและเริ่มเล่นไปตามน้ำ 

เอก 

แล้วป้าหาอะไรอยู่ละครับ 

!
แม่ (แม่พูดไป คุ้ยของไป) 

หม้อลูก ป้าหาหม้ออยู่ 

 มันเป็นแบบ แบบสแตนเลสนะ ใหม่เอี่ยมเลยยังไม่ได้ใช้เลย แล้วก็ แล้วก็มีโบว์แดงนะ ผูกข้างหน้า 

!
เอก 

แล้ว ป้าจะเอาหม้อไปทำอะไรอ่ะครับ 

แม่หยุด แล้วหันกลับมาตอบ 

แม่ 

ป้าก็ไม่รู้เหมือนกัน 

แม่พูดจบแล้วก็ขำตัวเองหันกลับไปคุ้ยของต่อ 

!
แม่ 

ป้าได้มาตอนงานแต่ง ตาสิงห์บ้านตรงข้ามเขาให้มาเป็นของขวัญวันแต่ง 

ตอนได้มานะ ข๊ามมขำ คนจะแต่งงานกัน ให้ของขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นหม้อผูกโบว์ 

ผัวป้าเอาไปล้อมันเป็นเดือนๆเลย 

ป้าก็เลยเก็บไว้เฉยๆ ไม่เอาไปใช้ จะใช้ก็แค่เอาไปรองน้ำฝนตอนที่พายุมันเข้า 

เอกยิ้มนั่งฟังเรื่องที่แม่ตนเองเล่า 
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แม่ 

แต่ก็นะ ผัวป้าก็ตายไป กี่ปีแล้ว..ป้าจำไม่ได้  

บางทีป้าก็ลืมว่ามันตายแล้ว 

อย่าว่าอย่างงั้นอย่างงี้เลยนะ (แม่ทำท่ากระซิบให้เอกฟัง) ป้าเป็นอัลไซม์เมอร์ 

!
แม่พูดจบแล้วก็ขำเล็กๆ 

แม่ 

ถ้าพวกลูกมันไม่บอก ป้าก็จำไม่ได้หรอกว่าผัวป้าตายไปแล้ว 

(ถอนหายใจ)ก็นะ คิดถึงมันแล้วก็คิดถึงหม้อ 

!
แม่นิ่งยิ้มอยู่ตรงนั้น เช่นเดียวกับเอก ทั้งคู่เงียบกันไปพักหนึ่ง 

เอก 

พ่อผม.. พ่อผมก็ตายแล้วเหมือนกัน 

!
เอกพูด เขาพยายามกลั้นน้ำตาโดยการยิ้มเอาไว้ แม่หันมายิ้มเศร้าๆแล้วถอนหายใจ 

เอก 

ตายไป ห้าปี  

......สองเดือนสิบหกวัน ...มั้ง 

เอกยิ้มเล็กๆ 

เอก 

ผมว่านะ 

เอกขำเล็กๆกลบเกลื่อน 

เอก 

แต่เอาจริงๆเหมือนเขาพึ่งตายไป.. เมื่อวานนี้เองมั้ง 

โคตรโง่เลย.. 

ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ 

ผมคิดว่าก็แค่ไอ เป็นเรื่องปกติ 

...จนมันลาม 

คิดตลอดถ้าวันนั้นพาไปหาหมอมันก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ 

แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเน้อ 

ที่แย่ที่สุดคือมันวนอยู่ในหัว เห็นมันทุกวัน แต่มันทำอะไรไม่ได้แล้ว 

แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมก็ตายแล้ว 
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แม่นั่งฟังด้วยความสงสาร 

เอก 

แม่.. ผมขอโทษ 

!
แม่ยิ้มรับทั้งๆที่มีน้ำตา 

!
อ้น(OS Sc23) 

แล้วแม่ว่าไงอ่ะพี่ 

!
ฉากที่22 ภายใน / บนรถของอ้น / กลางวัน (เวลาเย็น) 

อ้นกับเอกนั่งคุยกันอยู่บนรถกระบะ เอกเป็นคนขับ 

เอก 

โอเค 

!
อ้น 

โอเค? 

เอก 

อืม.. โอเค 

!
อ้น 

หมายความว่าไงอ่ะ 

!
เอก 

ไม่รู้เหมือนกันวะ จำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ 

!
อ้น 

แล้วพี่อ่ะ ลืมได้ยัง 

เอกส่ายหน้า 

เอก 

ไม่อ่ะ 

เอาจริงๆกูอาจจะไม่ได้อยากลืมก็ได้ กูแค่อยากให้มันจบ ไม่ติดค้างอะไร 

!
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อ้นยิ้มๆ เอกพยายามล้วงกุญแจพวงหนึ่งขึ้นมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วยื่นให้อ้น 

!
เอก 

อ่ะ 

!
อ้น 

อะไรอ่ะพี่ 

!
เอก 

เลยบ้านเราไปสองซอยมีบ้านเล็กๆหลังนึง 

!
อ้น 

พี่เอก... 

!
เอก 

ของทุกอย่างอยู่ในนั้นอ่ะ มึงยกไปเก็บที่บ้านเหมือนเดิมเหอะ 

!
อ้นนิ่งไปพักหนึ่ง 

อ้น 

พี่ไม่ได้เอาไปขายหรอ 

เอกส่ายหน้า 

เอก 

ไม่อ่ะ ขายไม่ลง 

!
อ้น 

แล้ว.. พี่โอเคแล้วหรอ? 

!
เอก 

อืม.. โอเคแล้วมั้ง 

ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวก็กลับแล้ว 

อ้น.. กูฝากแม่ด้วยนะเว้ย 

กูจะกลับไปตายที่กรุงเทพ 
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อ้น 

เห้ยพี่แล้วผมจะอยู่ยังไง 

!
เอกจอดรถหน้าบ้านพอดีก่อนจะหันมาตอบอ้น 

เอก 

มึงไม่มีกูมึงก็อยู่ได้เชื่อกูดิ 

!
เอกเอื้อมไปด้านหลัง หยิบถุงอาหารจากด้านหลังแล้วเปิดประตูออกจากรถ 

!
ฉากที่23 ภายนอก / หน้าบ้านของอ้น /  กลางวัน 

 เอกและแม่ยืนอยู่หน้าบ้าน  มีเตาถ่านขนาดไม่ใหญ่นักตั้งอยู่ โดยมีแม่ที่ยืนคีบอาหารพลิก

ไปพลิกมา  แม่ที่กำลังปิ้งอาหารอยู่อย่างมีความสุข  ระหว่างนั้นเธอก็ร้องเพลง  you are my 

sunshine เบาๆคนเดียว ในระหว่างนั้นอ้นยกเอาเก้าอี้เอนตัวหนึ่งลงจากรถและเดินเข้ามาในบ้านผ่าน

แม่พอดี 

!
!

อ้น 

โห คุณนายวันเพ็ญอินเตอร์นะ ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ด้วย 

!
เอก 

เอ้า ก็แม่มึงสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

มึงยังโดนสั่งให้ร้องเป็นการบ้านอยู่เลย มึงจำไม่ได้หรอ 

!
อ้น (ยิ้มประชด) 

พี่ครับ เมื่อเช้าผมกินข้าวกับอะไรผมยังจำไม่ได้เลย 

เอกได้แต่ส่ายหน้า 

!
ฉากที่23B ภายใน / บ้านของอ้น /  กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

อ้นวางเก้าอี้ที่ถือไว้กับพื้น เอกยืนมองเก้าอี้ตัวนั้นพักหนึ่ง 

!
อ้น 

เป็นไรหรอพี่ 
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เอก 

อ่อ เปล่าหรอก 

แค่.. เก้าอี้พ่อ 

!
อ้นหันไปมองเอกอย่างเป็นห่วง 

!
เอก 

จำได้ป่ะที่ซื้อมาแล้วตอนแรกพ่อด่าอ่ะ 

หลังๆมาพ่อก็นั่งซะเอง ไม่ยอมให้คนอื่นนั่ง เลยกลายเป็นเก้าอี้คนป่วย 

อ้น 

พี่โอเคนะ 

!
เอกยิ้มรับ และค่อยๆลงไปนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้น 

!
เอก 

เป็นไง เหมือนคนป่วยมั้ย? 

อ้นยิ้ม ไม่ตอบอะไร 

อ้น 

เออพี่ 

อ้นวิ่งเข้าไปหลังบ้านครู่หนึ่งก็วิ่งออกมา 

!
อ้น 

อะ 

!
 อ้นยืนเอกสารซองสีขาวให้กับเอก เอกรับมาแล้วเปิดออก ภายในเป็นเอกสารบริจาก

ร่างกาย มีลายเซ็นของอ้นกำกับอยู่ด้านล่าง 

!
เอก 

มึงทำใจได้แล้วหรอ 

!
อ้นส่ายหน้า 

!
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เอก 

ไม่อ่ะพี่.. 

คิดอยู่ว่าจะพยายาม 

!
 เอกยิ้ม เขายัดเอกสารนั้นใส่กระเป๋าที่วางอยู่ใกล้ๆ พร้อมกับหยิบกองเอกสารข้อสอบขึ้น

มาวางไว้บนตัก 

!
อ้น 

อะไรอะพี่ 

!
เอก 

ข้อสอบ ตรวจยังไม่เสร็จเลย 

นี้กองสุดท้ายแล้ว เสร็จ ปิดจ็อบ ตายได้เลย 

!
 อ้นขำหึหึแล้วเดินไปหาแม่ที่ปิ้งอาหาร เอกเริ่มเปิดสมุดขึ้นมาอ่าน พอดีกับที่แม่ของเขา

เดินสวนเข้ามาในบ้านผ่านเอกเข้าไปและพูดเสียงดังออกมา 

!
!
!
แม่ 

มีใครเห็นไอ้ที่คีบปลาบ้างมั้ย 

!
หื้มมม เอก.. 

แม่เดินชะเง้อมองของในตู้ บนโต๊ะ 

แม่ 

เอก.. คุณณัชนนท์ 

!
เอกที่นั่งตรวจข้อสอบอยู่ชะงัก และหันกลับไปหาแม่ที่อยู่ในบ้าน 

!
เอก 

เมื่อกี้ว่าอะไรนะ 

!
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แม่ 

ทำไม เรียกชื่อนี้ไม่ได้หรอคะ? หื้มม? นายณัชนนท์? 

เอก 

..เปล่า ..ก็   

โอเค 

!
แม่ 

โอเค 

...โซ ..แวร์อีสอิท?? หื้มม?? 

!
เอก 

It’s in a basket.. back in the kitchen. 

!
แม่ 

เวรี่กู๊ด.. 

!
เอกยิ้มให้หนึ่งที หันกลับมาส่ายหน้าขำกับตัวเองและก้มลงไปตรวจข้อสอบต่อ 

/ คัทย่อยภาพทุกคนกินอาหารทะเลหน้าบ้านอย่างมีความสุข ประกอบเพลง you are my sunshine  

/ คัทย่อยภาพเอกถอดผ้าพันมือออกขณะกำลังจะตรวจข้อสอบ  

!
ฉากที่24 ภายนอก / หน้าบ้านของอ้น / กลางวัน 

อ้นยกกระเป๋าสัมภาระขึ้นหลังรถโดยมีเอกยืนอยู่ใกล้ๆ เสร็จแล้วจึงหันมาถามเอก !
อ้น 

พี่แน่ใจแล้วหรอ อยู่ต่ออีกสักหน่อยก็ได้นะพี่ !
เอก 

ไม่อ่ะ กูว่ากูกลับดีกว่า 
ครู่หนึ่งเอกจึงพูดต่อ !

เอก 
อ้น กูไปละนะ !
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!
อ้น 

เห้ยไปอะไรเดี๋ยวไปส่ง !
เอกนิ่ง และยิ้มให้อ้น ทั้งคู่กอดกัน !

เอก 
โชคดีนะเว้ย !
อ้น 

แล้ว.. เมื่อไหร่อ่ะ 
เอก 

เดี๋ยวมึงก็รู้เองอ่ะ !
ไม่ต้องบอกแม่นะ !

อ้น 
อืมมม !

กอดกันได้อยู่สักพักหนึ่ง !
เอก 
อ้น !
อ้น 
ฮืมม? !
เอก 

ปล่อยกูได้แล้ว !
อ้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆคลายกอดนั้นลง !
/คัท ทั้งคู่เดินไปหาแม่ที่อยู่อีกมุมหนึ่ง 

แม่ 
แล้วจะไปไหนอีกแล้วละ !
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เอก 
กัวลาลัมเปอร์ เดี๋ยวก็กลับ !

 เอกยิ้ม  ทั้งคู่เงียบกันไปสักพักหนึ่งก่อนเอกจะเดินเข้าไปกอดแม่ เอกกอดแม่แน่นที่สุดเท่า
ที่กอดได้ เขาเงยหน้าขึ้นมามองบ้านเขาเป็นครั้งสุดท้าย ตรงหน้าเขาเป็นโต๊ะหน้าบ้านที่นั่งอยู่เป็น
ประจำ บนโต๊ะมีหนังสือพิมพ์ปลิวลมเบาๆ วางคู่กับแก้วกาแฟปากบิ่น อีกวินาทีหนึ่งมันกลับกลายเป็น
ภาพของพ่อเขาที่อ่านหนังสือพิมพ์ พ่อลดหนังสือพิมพ์ลงมาเล็กน้อยและสบตามองเอก เอกยิ้มรับ อีก
วินาทีหนึ่งภาพนั้นก็หายไปแล้ว !
ฉากที่24B ภายนอก / หน้าบ้านของอ้น / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 
 รถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากหน้าบ้าน ทิ้งแม่ให้ยืนอยู่หน้าบ้านเพียงลำพังในชุดอยู่บ้าน
ธรรมดารถค่อยๆขับออกไกลไปเรื่อยๆๆ สักครูหนึ่งนั้นเองก็มีคนมาสะกิดแม่จากด้านหลัง !

อ้น 
แม่ !

แม่หันไปหาอ้น (เสื้อของแม่เปลี่ยนเป็นชุดผ้าไหมไทย) !
แม่ 

อ่าว.. อ้น !
อ้น 

อืม.. อ้นเอง !
แม่ 
แล้ว.. !

แม่หันกลับไปมองถนนเส้นเดิม ไม่มีรถอยู่อีกต่อไปแล้ว !
อ้น 

แม่ เข้าบ้านเหอะ !
 (เวลาผ่านไป 5 เดือน) อ้นและแม่เดินเข้าบ้าน ผ่านรถที่จอดอยู่หน้าบ้าน ขณะที่แม่กำลัง
เดินเข้าไป มีกล่องพัสดุใบใหญ่ประมาณหนึ่งตั้งอยู่หน้าบ้าน !!
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ฉากที่25 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 
 เขานั่งอยู่บนเตียงไม้ โ ดยมีกล่องที่เปิดแล้ววางไว้อยู่ตัว เขาหยิบซองเอกสารต่างๆมาอ่าน 

ภายในเป็นเอกสารต่างๆ เขาวางเอกสารเหล่านั้นลงแล้วเอื้อมมือไปหยิบสิ่งของอีกสิ่งในกล่อง ภายใน

เป็นหม้อสแตนเลสใหม่เอี่ยม ผูกโบว์สีแดง  เขาหยิบมันขึ้นมาจากกล่อง กระดาษโน้ตเล็กๆที่ติดอยู่จึง

ร่วงลงบนพื้น เขาหยิบมันขึ้นมาดู บนกระดาษแผ่นนั้นเขียนตัวหนังสือ “A+” อ้นยิ้มแล้วถอนหายใจ 

เขาวางหม้อนั้นไว้ข้างตัว ลุกขึ้น และออกจากเฟรมไป 

!
-จบ- 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 

 1. เลือกนักแสดง (Casting) 

     1.1 เอก 

  นาย จตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ (ชวน) อายุ 28 ปี 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบท เอก 

!
เอก ชายหนุ่มอายุ  29 ปี  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  ผู้นำของครอบครัว

ตั้งแต่ตนเองอายุ 25 ปี  เพราะพ่อเสียชีวิต  มักไม่ค่อยพูดถึงความรู้สึกของตนเองเพราะคิดว่าคนอื่น

คงจะไม่เข้าใจ ป่วยเป็นโรค Eidetic Memory ตั้งแต่เกิด ใช้ชีวิตอยู่แต่กับที่บ้านจนกระทั้งอายุได้ 26 

ปีจึงเข้ามาทำงานเป็นครูที่กรุงเทพและไม่กลับมาบ้านอีกเลย มีปัญหากับแม่บ่อยๆเพราะแม่เป็นคนขี้

ลืม ถึงจะโกรธแม่แต่ก็ไม่สามารถพูดออกมาตรงๆได้เพราะเข้าใจว่าแม่ป่วย ป่วยเป็นมะเร็งเมื่ออายุ 26 

ปีตัดสินใจไม่บอกกับที่บ้านจนกระทั้งเข้าขั้นวิกฤต ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยวางจากอะไรทั้งสิ้น เอกมี

บุคลิกเป็นคนเก็บกด ชอบประชดประชัน ไม่เปิดเผยความรู้สึก 

ผู้จัดทำเคยมีโอกาสได้รับชมการแสดงของคุณชวนมาก่อน คุณชวนมีอาชีพเป็นนัก

เขียน ผู้กำกับ  และนักแสดง  ทำให้เป็นคนที่มีพื้นฐานการแสดงและการเข้าใจบทดีอยู่แล้ว มีความเป็น

มืออาชีพสูง และให้คำปรึกษาในการทำงานในหลายๆด้านอีกด้วย 

!
!
!
!
!
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1.2 อ้น 

  นายทรงสิทธิ์ กสิฤกษ์ (น็อต) อายุ 20 ปี 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงที่รับบท อ้น 

!
อ้น น้องชายของเอก  อายุ  25 ปี พนักงานไปรษณีย์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอนาคต  เป็นผู้

ตามมาโดยตลอด  ไม่เคยเป็นผู้นำ  และไม่คิดที่จะเป็นผู้นำครอบครัว ใช้ชีวิตเป็นพนักงานไปรษณีย์ ไม่

พอใจกับชีวิตตนเองเท่าไหร่แต่ไม่มีทางเลือกและคิดจะหาทางเลือกอื่นๆ   ใช้ชีวิตซ้ำเดิมวนเวียนอยู่ทุก

วัน ทำงาน กลับบ้านมาดูแลแม่ และกลับออกไปทำงานต่อ เป็นคนคิดไม่เยอะและใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิด

อะไร อ้นมีบุคลิกเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง ไม่เอาจริงเอาจัง ซื่อ ตื้น แสดงออกชัดเจน 

ผู้จัดทำเลือกน็อตด้วยเหตุผลที่ว่า บุคลิกของน็อตเป็นคนสนุกสนาน   ไม่คิดมาก เป็น

คนที่มีทัศนคติความคิดที่สอดคล้องกับตัวละครอ้น  อีกทั้งมีลักษณะท่าทางและวิธีการพูดที่ใกล้เคียง

กับที่วางลักษณะตัวละครไว้ จึงง่ายต่อการแสดงและความเข้าใจในบท อีกทั้งผู้จัดทำยังเคยมีโอกาส

ร่วมงานกับน็อตมาก่อน น็อตเป็นคนที่ร่วมงานง่ายและสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี 

!
!
!
!
!
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1.3 วันเพ็ญ 

  นางชไมพร ฉายเหมือนวงศ์ อายุ 55 ปี 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงที่รับบท วันเพ็ญ 

!
วันเพ็ญ อายุ  69 ปี  แม่ของเอก  อดีตครูภาษาอังกฤษเด็กประถม  4 ผู้ป่วยจากอาการ

โรคอัลไซเมอร์ วันเพ็ญแต่งงานกับยศ สามีของเธอ มีลูกด้วยกัน 2 คน คือเอกกับอ้น ตามปกติแล้วยศ

จะขับรถไปส่งวันเพ็ญไปโรงเรียนทุกวัน หลังจากที่เธอเกษียณแล้วเธอก็ยังไปโรงเรียนบ้างแต่ไม่บ่อยนัก 

หลังจากนั้นอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เริ่มแสดงอาการมากขึ้นจึงอยู่กับบ้าน หลังจากนั้นไม่นานยศ

ก็เสียชีวิต ในเกือบทุกวัน วันเพ็ญจะแต่งตัวพร้อมที่จะไปทำงานและยืนรอยศที่หน้าบ้านทุกวัน และใน

ตอนเที่ยงอ้นจะกลับบ้านมาเพื่อกินข้าวกับเธอ ชีวิตของวันเพ็ญวนเวียนเป็นแบบนี้ในทุกวัน ส่วนความ

สัมพันธ์ระหว่างเธอกับเอกนั้นมักจะไม่ค่อยดีนัก เธอมักจะมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะโกรธจากเรื่องอะไร

บางอย่างที่เธอก็ลืมไปแล้ว บุคลิกของวันเพ็ญเป็นคนที่อารมณ์ดีกับคนอื่น อารมณ์เสียกับลูกตัวเอง 

เป็นคนเงียบๆ ใจดี บางครั้งติดนิสัยของความเป็นครู ดุ เจ้าระเบียบบ้างเป็นบางเวลา 

เนื่องจากความสมจริงของเรื่องจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกคนที่มีอายุจริงๆมาแสดง แต่ไม่

เยอะมากเพราะบทที่ต้องแสดงค่อนข้างต้องการทักษะการแสดงอยู่ในระดับหนึ่ง คุณแม่ชไมพรเคย

ผ่านการแสดงมาบ้างแล้วและในปัจจุบันก็ยังประกอบอาชีพครูอีกด้วยจึงง่ายต่อการเข้าใจบทในระดับ

หนึ่ง 

!
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 2. สถานที่ถ่ายทำ (Location) 

จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นที่บ้านของพระเอกในต่าง

จังหวัด สถานที่ที่เลือกใช้ในการถ่ายทำจึงเป็นการเลือกใช้สถานที่ทั่วๆไปที่ให้อารมณ์และความรู้สึก

ของความเป็นบ้าน ความเป็นต่างจังหวัด  สถานที่ต่างๆที่ผู้จัดทำได้เลือกใช้ในการถ่ายทำนั้นสามารถที่

จะบอกเล่าเรื่องราวๆต่าง และส่งเสริมคุณสมบัติต่างๆของภาพยนตร์ให้ดีมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะถูกกล่าวถึง

รายละเอียดของสถานที่ต่างๆดังต่อไปนี้ 

!
2.1 ห้องสอบ 

เป็นประชุมห้องที่มีขนาดกว้าง สามารถบรรจุนักศึกษาได้จำนวนมาก มีความเป็น

ทางการ โทนสีสบายตา ให้ความรู้สึกเงียบและกดดัน 

ผู้จัดทำเลือกใช้ห้องออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ  ด้วยเหตุผลที่

สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความกว้างและใหญ่โตซึ่งสามารถนำไปใช้เล่าเรื่องความสามารถของ

พระเอกที่สามารถจำชื่อนักศึกษาทุกคนในห้องได้ การที่ห้องสอบมีขนาดใหญ่ทำให้ความสามารถของ

พระเอกดูพิเศษมากขึ้นกว่าปกติ นอกจากนี้แล้ว ห้องออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ ยัง

เป็นสถานที่ที่เหมาะต่อการถ่ายทำ มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการ ติดต่อขอใช้สถานที่ได้ง่ายอีกด้วย 

!
ภาพที่ 4-4 ห้องออดิทอเรียม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

!
2.2 ที่ทำการไปรษณีย์ 

เป็นที่ที่มีความร่มรื่น  ตั้งอยู่ในเขตต่างจังหวัด  ผู้คนบางตา   ไม่พลุกพล่าน  ได้

บรรยากาศที่เงียบสงบ 
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ตามลักษณะของตัวละครอ้นซึ่งประกอบอาชีพเป็นพนักงานไปรษณีย์ ผู้จัดทำจึง

เลือกที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งเบญจา  จังหวัดจันทบุรี  เป็นการเปิดฉากความเป็นต่างจังหวัด  สถานที่แห่ง

นี้ถือเป็นสถานที่แรกในเรื่องที่เล่าถึงต่างจังหวัด และเป็นการกล่าวถึงการทำงานของอ้นซึ่งประกอบ

อาชีพพนักงานไปรษณีย์ ด้วยอาชีพที่ดูเรียบง่าย สถานที่ทำงานของอ้นจึงต้องดูไม่ทันสมัยจนเกินไป 

อยู่ห่างไกลจากความเป็นตัวเมือง การเลือกจังหวัดจันทบุรีก็เนื่องจากว่าทีมงานรู้จักจังหวัดจันทบุรีเป็น

อย่างดี สามารถช่วยเหลือในเรื่องการถ่ายทำได้ และเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับสถานที่       อื่นๆในการ

ใช้ถ่ายทำอีกด้วย 

ภาพที่ 4-5 ด้านหน้าของที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งเบญจา 

!
2.3 บ้านของอ้น 

เป็นบ้านตึกแถวสองชั้น ลักษณะเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูน ผ่านการพักอาศัยหรือ

ประกอบกิจการมาเป็นเวลานาน  โทนสีทึบ  เน้นที่สีน้ำตาลของไม้  ข้าวของภายในบ้านมีการจัดวาง

อย่างไม่เป็นระเบียบ บริเวณหน้าบ้านมีพื้นที่สำหรับจอดรถ สภาพแวดล้อมรอบๆบ้านมีผู้อยู่อาศัย

บางตา ค่อนข้างสงบ 

ผู้จัดทำเลือกใช้บ้านในหมู่บ้านตลาดเก่า จังหวัดนครนายก  เนื่องจากบ้านถือเป็น

สถานที่ถ่ายทำหลักที่สำคัญที่สุดในเรื่อง เพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่สถานที่แห่งนี้ 

บ้านที่ผู้จัดทำต้องการคือบ้านที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นต่างจังหวัด และที่สำคัญที่สุดคืออยากให้รู้สึก

ถึงความเก่าของบ้าน เพราะว่าความเก่าของบ้านจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นในเรื่อง และตัวบ้านมี

ผู้อาศัยอยู่จริงง่ายต่อการจัดองค์ประกอบต่างๆในแต่ละฉาก อีกทั้งยังต้องการให้ได้รับความรู้สึกถึง

ความเรียบง่าย ชุมชนตลาดเก่านครนายกจึงถูกเลือกมาให้เป็นสถานที่ถ่ายทำหลักของภาพยนตร์เรื่อง

นี้ ด้วยสาเหตุที่บ้านหลังนี้เคยใช้ในการถ่ายทำมาก่อนแล้ว สามารถติดต่อขอใช้ได้ง่ายและยังสามารถ

ตอบโจทย์ของผู้จัดทำได้ดีอีกด้วย 
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ภาพที่ 4-6 ภายในบ้าน ชุมชนตลาดเก่านครนายก 

 

2.4 โรงเรียนของวันเพ็ญ 

โรงเรียนที่ตัวอาคารเป็นไม้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด มีความร่มรื่นเงียบสงบ          

ดูผ่านการใช้งานมาเป็นเวลาพอสมควร  ไม่เก่าจนเกินไป ภายในบริเวณโรงเรียนมีมุมเก้าอี้ไว้สำหรับนั่ง

พักผ่อนใต้ร่มไม้ 

โรงเรียนคลองห้าวิทยาคมถูกเลือกใช้เป็นโรงเรียนของวันเพ็ญเช่นเดียวกับสถานที่

ถ่ายทำที่อื่นๆ ผู้จัดทำต้องการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของความเป็นต่างจังหวัดจึงเลือกใช้โรงเรียนที่ยังมี

ตัวอาคารที่ทำจากไม้ และอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง   โ รงเรียนคลองห้าวิทยาถือเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้าง

ตรงกับความต้องการของผู้จัดทำ อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่นักแสดงทำงานอยู่แล้วด้วย จึงสะดวกต่อการ

ถ่ายทำเป็นอย่างยิ่ง 

ภาพที่ 4-7 โรงเรียนคลองห้าวิทยาคม 
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2.5 ทะเล 

เป็นส่วนที่เงียบสงบ ห่างไกลจากผู้คน  มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์

ตกดินได้ 

หาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี ถูกเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำในฉากทะเล เพราะเป็น

สถานที่ที่เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพลาน  ตรงต่อความต้องการของผู้จัดทำ  อีกทั้งสะดวกต่อการถ่าย        

ทำเพราะใกล้กับสถานที่ถ่ายทำอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีความสวยงาม  มีหลายมุมให้เลือกใช้ในการถ่าย

ทำ 

ภาพที่ 4-8 ภาพจุดชมวิว หาดคุ้งวิมาน 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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 3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 

3.1 รถกระบะของอ้น 

รถกระบะถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ประกอบฉากที่สำคัญที่สุด เพราะหลายๆครั้งที่

สถานการณ์ต่างๆในเรื่องเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นในรถ รถที่ผู้จัดทำเลือกใช้คือรถกระบะเพราะจำเป็นต่อ

สถานการณ์สำคัญของเรื่องคือการขนของออกจากบ้าน รถที่เลือกมาควรเป็นรถที่ค่อนข้างเก่าเพื่อ

แสดงถึงฐานะและให้อารมณ์การใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดได้ดีอีกด้วย รถกระบะที่ผู้จำทำเลือกใช้

จึงเป็นรถกระบะยี่ห้อ Izuzu TFR ซึ่งเป็นรุ่นกลางเก่ากลางใหม่  มีสภาพการใช้งานระยะหนึ่งแล้วเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความเก่าของตัวรถ 

ภาพที่ 4-9 รถกระบะ Izuzu TFR 

3.2 พัดลม 

พัดถือเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้ในการเล่าเรื่องส่วนของการทนไม่ได้ที่จะเห็น

สิ่งของต่างๆภายในบ้านของตนเอง ซึ่งจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับพัดลมตัวใหม่ที่จะใช้ในเวลาต่อมา

ของเรื่อง พัดลมที่ผู้จัดทำต้องการคือพัดลมที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ

ระหว่างพัดลมตัวเก่าและตัวใหม่ซึ่งผู้จัดทำเลือกขนาดและสีของพัดลมที่ต่างกันเพื่อให้เกิดการเปรียบ

เทียบที่ชัดเจน 

ภาพที่ 4-10 พัดลมเก่า และพัดลมใหม่ 
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 3.3 หม้อสแตนเลสของวันเพ็ญ 

หม้อเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ประกอบฉากที่สำคัญเพราะเป็นสิ่งที่ตัวละครวันเพ็ญตามหา

มาตลอดทั้งเรื่องแต่ไม่เคยเจอ จนในท้ายที่สุดเอกซื้อใบใหม่และส่งกลับมาให้ที่บ้าน  หม้อสแตนเลสที่

เลือกใช้จะเป็นหม้อที่มีลักษณะตรงตามที่บทของวันเพ็ญกล่าวไว้ คือเป็นหม้อสแตนเลสใหม่ที่ดูเหมือน

ยังไม่เคยใช้มาก่อน 

ภาพที่ 4-11 หม้อสแตนเลสของวันเพ็ญ 

 3.4 แก้วบิ่น 

เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่เป็นตัวแทนของพ่อ ซึ่งถูกพูดถึงอยู่ในบทหลายครั้ง  ผู้จัด

ทำต้องการให้เห็นถึงความเก่าของตัวแก้วแต่ยังคงเป็นแก้วที่ใช้ได้จริงอยู่ 

 3.5 แก้วใหม่ 

เป็นแก้วที่เอกซื้อมาเปลี่ยนใหม่เพื่อกำจัดสิ่งของต่างๆที่ทำให้เขาคิดถึงพ่อ ลักษณะที่

ผู้จัดทำต้องการคือเป็นแก้วที่มีความแตกต่างจากแก้วของพ่ออย่างสิ้นเชิง 

ภาพที่ 4-12 แก้วเก่าและแก้วใหม่ 

!
!
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 3.6 หนังสือยัวร์สตาร์ 

เป็นหนังสือขายตรงที่อ้นนำเสนอให้กับเอก ผู้จัดทำต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่

โดดเด่นและแปลกแยกที่สุดในเรื่อง ต้องการแสดงถึงความถึงความแปลกประหลาด และแสดงถึง

ความคิดตื้นๆของตัวละครอ้นที่จะเลี้ยงครอบครัวด้วยวิธีขายตรง หนังสือจึงออกแบบเป็นลักษณะดัง

กล่าว 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 4-13 หนังสือยัวร์สตาร์ 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4. เครื่องแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักแสดงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความหน้าเชื่อถือและบอก

เล่าเรื่องราวสถานะของตัวละคร  และมีส่วนในเรื่องการคุมโทนสีของภาพอีกด้วย  โดยผู้จัดทำได้มีการ

วางรายละเอียดต่างๆดังที่จะปรากฏต่อไป 

4.1 เอก ซึ่งมีบุคลิกของความเป็นผู้ใหญ่ เลือกใส่เสื้อผ้าสีโทนทึบ แต่เมื่อตัวละครได้ปล่อยวาง

จากเรื่องต่างๆแล้ว เสื้อผ้าจะมีสีสันที่สดใส่กว่าปกติ  นอกจากเสื้อผ้าแล้วเอกยังมีผ้าพันแขน เพื่อเป็น

สัญลักษณ์ของความเจ็บปวดที่เอกมีอีกด้วย 

ภาพที่ 4-14 เครื่องแต่งกายของเอก 

!
4.2 อ้น  ด้วยอาชีพพนักงานไปรษณีย์  และบุคลิกไม่เอาไหน  เครื่องแต่งกายของอ้นจึงมี  2 

ประเภทคือชุดทำงาน และชุดอยู่บ้านแบบปกติ มีลักษณะใส่สบาย สีสันพื้นๆ 

ภาพที่ 4-15 เครื่องแต่งกายของอ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 80

4.3 วันเพ็ญ  ผู้ซึ่งประกอบอาชีพครู  เครื่องแบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ  ส่วนการแต่งตัวอยู่บ้าน  ผู้

จัดทำเน้นการแต่งตัวแบบสบายๆ ไม่ได้แต่งตามวัยเหมือนกับคนอายุ 70 แต่งกันทั่วไป แต่ลดอายุการ

แต่งตัวลงเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมในเรื่องของบท 

ภาพที่ 4-16 เครื่องแต่งกายของวันเพ็ญ

   ส
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   5. การวางแผนการถ่ายทำ (Breakdown) 
ตารางที่ 4-1 แสดงการวางแผนการถ่ายทำ 1 

CUE 1 พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 
 บ้านอ้น  นครนายก   /  ON SET 7:30 
 จำนวน 6 ซีน

ช่วงที่ 1  7:30 -  11:00 น.

Sc TIME INT/EXT SET/LOCATION CAST DESCRIPTION REMARK CUT

12 D3 EXT หน้าบ้าน
เอก 
อ้น 
เสียงแม่

อ้นแนะนำให้เอกรู้จักยัวร์สตาร์ / แก้วใหม่ / แม่เรียกหา
อ้น

หนังสือยัวร์สตาร์ 
แก้วน้ำใหม่ 
กระเป๋าอ้น 
ผ้ายืดพันแผล

10

23 D6 INT
รถกระบะ ถนนหน้า

บ้าน
เอก 
อ้น

เอกและอ้นเคลียกัน 
อ้นขับแทน

กุญแจบ้านเก็บของ 
ถุงอาหารทะเลที่ซื้อมา 
ผ้ายืดพันแผล

1

ช่วงที่ 2  12:00-16:30 น.

19 D5 INT ชั้น 2 ของบ้าน
เอก 
อ้น

เอกกับอ้นทะเลาะกัน
หนังสือพิมพ์ม้วน 
ตู้เสื้อผ้า 

ผ้ายืดพันแผล
4

9A D2 INT ในบ้าน
เอก 
อ้น

เอกนั่งมองแก้วน้ำ อ้นทัก ได้ยินเสียงโครมครามหลังบ้าน
แก้วบิ่น 

ผ้ายืดพันแผล
5

13 N3 INT ในบ้าน
เอก 
อ้น

เอกนั่งจ้องพัดลม อ้นลงมาทัก
พัดลมเก่าๆ 
ผ้ายืดพันแผล

5

21 N5 INT ห้องนอน เอก เอกนอนไม่หลับ
ที่นอนของเอก 
ผ้ายืดพันแผล

1 81
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สมุดกลาง



CUE 2 เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 
 บ้านอ้น  นครนายก   /  ON SET 7:30 
 จำนวน 7 ซีน

ช่วงที่ 1 7:30-12:30

Sc TIME INT/EXT SET/LOCATION CAST DESCRIPTION REMARK CUT

17 D5 INT/EXT ในบ้าน / หน้าบ้าน
เอก 
อ้น 
แม่

อ้นออกไปทำงาน / แม่แต่งตัวชุดไทย / เอกกลับมาบ้าน

กระเป๋าอ้น 
กระเป๋าแม่ 
รถกระบะ 
ผ้ายืดพันแผล

10

5 D2 EXT หน้าบ้าน
อ้น 
เอก 
แม่

อ้นและเอกลงจากรถ เจอแม่ / แม่เดินหุนหันเข้าบ้าน

ดอลลี่ 
ถุงกับข้าว 

กระเป๋าถุงผ้าของแม่พร้อมหนังสือ 
รถกระบะ 
ผ้ายืดพันแผล

9

6 D2 INT ในบ้าน
อ้น 
เอก 
แม่

เอกเดินเข้าบ้าน / กินข้าว

พัดลม กรอบรูป เก้าอี้ อื่นๆ) 
จานข้าว / ถุงอาหาร 
กรอบรูปหน้าศพพ่อ 
แก้วน้ำที่บิ่น 
ผ้ายืดพันแผล

8

15 D4 INT ในบ้าน
เอก 
อ้น 
แม่

เอกอ้นแม่ ดูทีวี จบท้ายด้วยการทะเลาะกัน เอกออกจาก
บ้านไป

ทีวี 
รีโมต 
โอ่งใส่เงิน 
ถ้วยบัวลอย 
ผ้ายืดพันแผล

2

ตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ่ายทำ 2
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ช่วงที่ 2  14:30-18:30 น.

Sc TIME INT/EXT SET/LOCATION CAST DESCRIPTION REMARK CUT

18 D5 INT ในบ้าน อ้น อ้นกลับบ้าน เจอบ้านโล่ง
กระเป๋าอ้น 
หนังสือพิมพ์ 

ขนของออกจากบ้าน
4+

20 D5 INT ในบ้าน
เอก 
อ้น 
แม่

เอกยืนหน้าบ้าน อ้นรับแม่กลับมากินข้าวกับอ้น

รถกระบะ 
ขนของออกจากบ้าน 
กระเป๋าของแม่ 
ถุงใส่อาหาร 

ถุงใส่จานช้อนส้อมที่พึ่งซื้อมาใหม่ 
ผ้ายืดพันแผล

6

ช่วงที่ 3  17:30-18:30 น.

22 N5 INT หลังบ้าน
เอก 
แม่

เอกเคลียกับแม่
ของที่แม่รื้อ ไม่เยอะมาก 

ผ้ายืดพันแผล
6

ตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ่ายทำ 2 (ต่อ)
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CUE 3 อาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 
 บ้านอ้น  นครนายก   /  ON SET 6:00 
 จำนวน 7 ซีน

Sc TIME INT/EXT SET/LOCATION CAST DESCRIPTION REMARK CUT

 6:00- 12:00 น.   (พัก 1 ชั่วโมง)

14 D4 EXT/INT หน้าบ้าน / ในบ้าน
เอก 
อ้น 
แม่

อ้นและแม่นั่งกินปาท่องโก๋ เอกกลับมา อ้นถามเรื่อง
พัดลม

ปาท่องโก๋ กาแฟ 
รถกระบะ 
พัดลมใหม่ 
ผ้ายืดพันแผล

6

10A D3 INT ในบ้าน
เอก 
อ้น 
แม่

เอกดูทีวี อ้นออกไปทำงาน แม่เดินตามออกไป

รีโมต 
ข้อสอบ 

อ้นและกระเป๋าทำงานอ้น 
ถุงผ้าของแม่ 
รถกระบะ 
ผ้ายืดพันแผล

4

25A D7 EXT หน้าบ้าน

เอก 
อ้น 
พ่อ 
แม่

ร่ำลากันหน้าบ้าน

กระเป๋าใส่เสื้อผ้า 
กระเป๋าสะพายข้างเอก 

รถกระบะ 
หนังสือพิมพ์ 
แก้วกาแฟบิ่น

11

ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายทำ 3
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Sc TIME INT/EXT SET/LOCATION CAST DESCRIPTION REMARK CUT

25B
D7/
D8

EXT หน้าบ้าน / ในรถ
เอก 
อ้น 
แม่

รถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากบ้าน แม่ยืนมอง ผ่านเวลา
รถกระบะ 
กล่องพัสดุ

8

26 D8 INT ในบ้าน
อ้น 
แม่

อ้นได้รับกล่องพัสดุที่บ้าน

กล่องพัสดุ 
เอกสารต่างๆที่เอกส่งให้ 
หม้อสแตนเลซ 
กระดาษ A+

5

ช่วงที่ 2   13:00- 17:30 น.

9B D2 INT ในบ้าน (หลังบ้าน)
เอก 
อ้น 
แม่

แม่หาหม้อ / เอกขับรถออกจากบ้าน
กองหม้อชามไหต่างๆที่แม่รื้อ 

เสียงรถกระบะ 
ผ้ายืดพันแผล

5

24 D6 INT/EXT หน้าบ้าน / ในบ้าน
เอก 
อ้น 
แม่

อ้นยกของกลับเข้าบ้าน เอกและแม่ทำอาหาร / เอก
ตรวจข้อสอบ

อุปกรณ์ทำหารปิ้งย่าง แก้วน้ำ จาน 
อาหารปิ้งย่าง 
เก้าอี้พ่อ 
ข้อสอบ 

เอกสารบริจากร่างกาย 
กระเป๋าสะพายข้างเอก 
ผ้ายืดพันแผล

11+

ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายทำ 3 (ต่อ)
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CUE 4 อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 
 โรงเรียนคลองห้า  ปทุมธานี   /  ON SET 8:00

Sc TIME INT/EXT SET/LOCATION CAST DESCRIPTION REMARK CUT

ช่วงที่ 1  8:00 - 11:00 น.

11 D3 EXT รร คลองห้า
เอก 
แม่

เอกพาแม่มารร
รถกระบะ 
ถุงผ้าของแม่ 

โทรศัพท์เอก / ผ้ายืดพันแผล
5

ช่วงที่ 2  14:00-19:00 น.    ห้องประชุมใหญ่ วังท่าพระ กรุงเทพ / ON SET 14:00

1 D1 INT
หอประชุมศิลปากรวัง

ท่าพระ
เอก 

EXTRA นศ 10 คน
เอกคุมสอบ กระดาษคำตอบจำนวน 50 ชุด 23+

CUE 5 อังคารที่ 3 ธันวาคม 
 จันทบุรี  /  ON SET 7:00

ช่วงที่ 1 ถนนโล่ง 7:00-09:30

4 D2 INT/EXT
บนรถกระบะ 
บนถนนตจว.

อ้น 
เอก

อ้นถามสารทุกข์สุขดิบ 
เอกบอกว่าเป็นมะเร็ง อ้นเบรครถกลางถนน

รถกระบะ 
ตุ๊กตา 

ผ้ายืดพันแผล
5

ตารางที่ 4-4 แสดงการวางแผนการถ่ายทำ 4
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ช่วงที่ 2 ไปรษณีย์ 10:00-13:00

Sc TIME INT/EXT SET/LOCATION CAST DESCRIPTION REMARK CUT

3 D2 EXT
หน้าไปรษณีย์อำเภอ 

NONO 
ตจว.

อ้น 
เอก

เอกยืนรออ้นหน้าไปรษณีย์

โทรศัพท์โง่ๆ 
กระเป๋าใส่เสื้อผ้า 

กระเป๋าใส่ของ(สะพายข้าง) 
ผ้ายืดพันแผล

2

2 D2 INT ไปรษณีย์อำเภอ
อ้น 

EXTRAพนักงานจริง
MONTAGE อ้นทำงาน / รับโทรศัพท์ โทรศัพท์ 3

ช่วงที่ 3 ถนนหน้าไปรษณีย์ 14:00-16:30

7-8 D2 EXT
รถกระบะหน้า
ไปรษณีย์อำเภอ

อ้น 
เอก

เอกขับรถมาจอด อ้นอ่านเอกสารขอศพเอก
เอกสาร 
รถกระบะ

2

ช่วงที่ 4 ริมทะเล  19:00-20:00

16 N4 EXT ริมถนนต่างจังหวัด เอก เอกนั่งอยู่คนเดียวบนรถกระบะริมถนน
รถกระบะ 
ผ้ายืดพันแผล

1

ตารางที่ 4-5 แสดงการวางแผนการถ่ายทำ 5 (ต่อ)
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!!
บทที่ 5 
!

การผลิตชิ้นงาน 
!
จากการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีต่างๆสู่การเขียนบทภาพยนตร์และผ่านกระบวนการก่อน

การผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) นำมาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง “ภาพยนตร์เรื่อง
สุดท้ายพระเอกตายตอนจบ” ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉากดังต่อไปนี้ !!
กระบวนการถ่ายทำ 
ฉากที่ 1 ภายใน / ห้องออดิทอเรียม / กลางวัน 

!
ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1 

ภายในห้องออดิทอเรียมขนาดใหญ่ ที่มีนักศึกษาจำนวนหนึ่ง  นั่งโต๊ะเว้นโต๊ะ พร้อมที่        

จะสอบ เอกชายหนุ่มหน้าตาอายุประมาณ  29 ปีในชุดเสื้อเชิ้ตสีอ่อน กางเกงสแลคสีดำ  รองเท้าหนัง 

เขาเดินวางข้อสอบทีละชุดๆไว้บนโต๊ะ จนครบถึงคนสุดท้าย เอกเดินมาที่ด้านหน้าของห้องประชุม       

และเริ่มกล่าวเสียงดังต่อหน้าเด็กนักศึกษาที่เข้าสอบถึงกฏกติกาสอบโจทย์ที่แจกให้ และวิธีการ          

ทำ ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคุยกันจากเด็กสองคนที่มุมหนึ่งของห้อง เอกหันไปมองครู่หนึ่งจึงทัก  เด็ก

ทั้งสองเงียบลง เอกถามว่าทั้งคู่คุยอะไรกัน เด็กทั้งสองคนนั้นเกี่ยงกันได้ครู่หนึ่งเอกจึงเรียกหนึ่งในสอง

คนนั้นให้ลุกขึ้นยืนและอธิบาย เด็กคนนั้นพูดตอบเสียงเบา  “หนูถามเพื่อนว่า อาจารย์ชื่ออะไรค่ะ” 

เอกนิ่งเมื่อได้ยินคำตอบจากเด็ก เขาถามกลับว่าได้คำตอบอะไรหรือไม่ เด็กส่ายหน้าเจื่อนๆ เอก

อารมณ์เสียเล็กน้อยที่เด็กไม่รู้ชื่อทั้งๆที่เรียนกันมาหนึ่งเทอม เด็กอ้างว่า  “อาจารย์เองก็คงไม่รู้หรอกว่า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 89

หนูชื่ออะไร” ยังไม่สิ้นคำถามเอกสามารถบอกชื่อของเด็กคนนั้นได้ในทันที เด็กคนนั้นหน้าเจื่อน เอกไม่

หยุด เขาสามารถบอกชื่อของนักศึกษาคนอื่นๆที่นั่งถัดไปจากเธอได้อีกห้าหกคน สุดท้ายเขาจึงถามเด็ก

ทั้งห้องว่ามีใครบอกได้หรือไม่ว่าเขาชื่ออะไร ทุกคนนิ่ง  เอกประกาศต่อเด็กทั้งห้อง  ถ้าใครสามารถบอก

ชื่อเขาได้ เขาจะบวกให้ครึ่งเกรด เด็กทั้งห้องโห่เบาๆก่อนที่เอกจะบอกให้นักศึกษาเริ่มทำข้อสอบ เอก

เดินคุมสอบได้ครู่หนึ่งก็ล้มลง 

ในฉากนี้เป็นการเปิดตัวตัวละคร “เอก” เพื่อให้เห็นถึงรูปร่าง  ลักษณะ  นิสัยคร่าวๆของ

ตัวละคร อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นความสามารถของตัวละครเอกที่สามารถจำชื่อของนักศึกษาได้ทั้ง

ออดิทอเรียม ฉากนี้เน้นการถ่ายแบบกว้างเพื่อแยกตัวละคร เอก กับ นักศึกษา ให้อยู่ห่างและแยกจาก

กัน อารมณ์ของภาพจะแตกต่างจากฉากอื่นๆเนื่องจากว่าเป็นฉากเดียวที่เนื้อเรื่องเล่าในกรุงเทพ การ

แต่งตัวของตัวละครจะแต่งกายด้วยชุดที่เป็นทางการ สีภาพจะสว่างมากกว่าฉากอื่นๆ 

!
ฉากที่ 2 ภายใน / ไปรษณีย์ / กลางวัน 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2 !
Montage อ้นชายหนุ่มอายุ  25 ปี  ทำงานทั่วไปในองค์การไปรษณีย์  ปิดท้าย  montage 

ด้วยอ้นรับโทรศัพท์ 
ในฉากนี้เป็นการแนะนำตัวละครอ้นเพื่อให้ได้เห็นกิจวัตการทำงานของอ้น และสร้าง

บรรยากาศความเป็นต่างจังหวัดในเรื่อง มีการจัดองค์ประกอบของภาพให้อุปกรณ์ประกอบฉากมีราย
ละเอียดมากกว่าฉากที่ 1 เช่นสิ่งของจะรกกว่าฉากแรก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของสถานที่
และตัวละคร !!
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ฉากที่ 3 ภายนอก / ไปรษณีย์จังหวัด / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3 !
อ้นเดินออกมาจากประตูหน้าของไปรษณีย์    ในมือยังถือโทรศัพท์จ่อไว้กับหู   ห่างไป

ประมาณห้าเมตร เอกยืนโบกมือทักทายเขา (ในมือที่เขาโบกถูกพันด้วยผ้ายืดพันแผล) เอกมีโทรศัพท์
แนบกับหูเช่นกัน บนพื้นข้างเขามีกระเป๋าสัมภาระใบหนึ่งวางอยู่ 

ฉากนี้เป็นการเปิดตัวเอกในต่างจังหวัด มีการวางรายละเอียดให้สีเสื้อของเอกยังคงมีสีสัน
ที่สดใส่จากภายนอก นอกจากนั้นแล้วยังมีผ้าพันข้อมือของเอกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดที่
เอกมีอีกด้วย !
4 ภายใน / รถของอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 4 !
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ภายในรถกระบะของอ้น เป็นกระบะเก่าๆที่ไม่ได้สะอาดนัก  ณ  ขณะนั้นอ้นเป็นผู้ขับ  เอก

นั่งข้างคนขับ ระหว่างที่อ้นขับรถไปบนถนนเส้นเล็กๆ  เขาก็ถามไถ่ความเป็นไปในชีวิตของเอกอย่าง

กระตือรือร้น ทั้งคู่คุยกันแห้งๆก่อนที่อ้นจะถามว่ามือของเอกไปโดนอะไรมาจึงต้องใส่ผ้าพันมือ เอก

ตอบ “.. กูเป็นมะเร็ง” อ้นเบรครถกลางถนนหัวคว่ำ  สีหน้าดูตกใจและทำอะไรไม่ถูก เอกพยายาม

เกลี่ยกล่อมให้เขาใจเย็นๆแต่ไม่สำเร็จอ้นสติแตกอยู่ในรถคันนั้นอย่างช่วยไม่ได้  อ้นถามว่าเอกเป็น

มะเร็งเพราะโรคไอเดติกหรือเปล่า เอกตอบว่าเขาก็ไม่รู้ อ้นพยายามหาสิ่งของ  วันที่  ต่างๆมาทดสอบ 

เอกสามารถตอบได้อย่างแม่นยำว่าสิ่งของสิ่งนั้นซื้อมาจากที่ใดหรือวันนั้นเอกอยู่ที่ไหน และถามกลับ

ไปว่า “ถามแล้วมึงรู้คำตอบเหรอ” อ้นจึงสงบลง 

ในฉากนี้ถือเป็นฉากแรกที่ตัวละครอ้นและเอกได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง เรื่องราวที่

เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบนรถยนต์และพูดถึงเรื่องราวที่อึดอัด ขนาดภาพจึงมีขนาดที่แคบกว่าปกติเพื่อให้เห็น

ความกดดันต่างๆของตัวละคร และในช่วงที่อ้นรู้สึกทนไม่ไหวและออกจากรถไปเดินสงบสติอารมณ์

ขนาดภาพจะกว้างและโล่งกว่าปกติเพื่อให้เห็นถึงความเคว้งคว้างของตัวละครอ้น 

!
5 ภายนอก / หน้าบ้านอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 5 

!
รถกระบะของอ้นเคลื่อนตัวมาจอดที่หน้าบ้านสองชั้นหลังหนึ่ง ตัวบ้านเป็นบ้านไม้กึ่งปูน 

มีลักษณะเป็นแบบห้องแถว ประตูบ้านเปิดอยู่ตลอดเวลา หน้าบ้านหลังนั้นมีหญิงสูงอายุคนหนึ่งแต่ง

กายด้วยชุดไทยผ้าไหมยืนเก้ๆกังๆอยู่หน้าบ้าน อ้นและเอกเดินลงจากรถ  ทั้งคู่มองไปที่ผู้หญิงชุดไทย

คนนั้นและหันมามองหน้ากัน อ้นทักหญิงคนนั้น  “แม่” เธอหันกลับมาทั้งคู่คุยกันเล็กน้อยก่อนที่อ้น   

จะชี้ให้เธอเห็นเอก เธอนิ่งไปพักหนึ่ง เธอจำเอกไม่ได้ เอกหน้าเจื่อนลงเล็กน้อย อ้นอธิบายกับเธอว่านั้น
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คือพี่เอก แม่มองเอกอีกครู่หนึ่ง  อยู่ดีๆสีหน้าเธอก็บึ้งตึง  รีบเดินเข้าบ้าน อ้นต้องตะโกนไล่หลังให้เธอ

เดินระวังๆก่อนที่อ้นจะหันไปปลอบใจเอกที่แม่จำเขาไม่ได้ อ้นเดินตามแม่เข้าไป ทิ้งเอกไว้หน้าบ้าน 

ในฉากนี้เป็นการเปิดตัวตัวละครวันเพ็ญหรือแม่ ช่วงแรกของการเปิดตัวผู้จัดทำต้องการ

ให้เห็นถึงความแปลกแยกของตัวละคร ภาพที่เลือกใช้จึงแสดงให้เห็นถึงความห่างของตัวละครเอกกับ

แม่  โดยที่จะมีเพียงอ้นกับแม่เท่านั้นที่จะอยู่ในภาพเดียวกัน  ส่วนเอกกับแม่จะอยู่แยกกันโดยตลอด 

!
6 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวััน (ต่อเนื่อง) 

ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 6 

!
ภายในบ้านไม้กึ่งปูนเก่าๆ มีของใช้ต่างๆจำพวกทีวี เตียงไม้  เก้าอี้เอนหลัง  และกรอบรูป

ต่างๆที่ติดตามผนัง เอกเดินเข้ามาในตัวบ้านมองไปรอบๆตัวบ้าน ด้านในสุดของบ้านเป็นโต๊ะกินข้าว

ขนาด 6 คนนั่ง โดยมีอ้น ยกกับข้าวที่เทใส่ในชามเดินมาเสิร์ฟที่โต๊ะ ครู่หนึ่งอ้นเรียกเอกให้กินข้าว เขา

ตอบรับ เมื่อทุกคนเตรียมอาหารลงบนโต๊ะหมดแล้ว  แม่เริ่มนั่งและชวนให้อ้นไปตามพ่อมากินข้าว ทั้ง

โต๊ะเงียบ มีเพียงแม่ที่กินข้าวต่อไปโดยไม่สนใจอะไร สักครู่หนึ่งเอกก็พูดขึ้น  “พ่อตายไปนานแล้วแม่” 

แม่นิ่ง อึ้งไปครู่หนึ่งตอบรับเล็กน้อย ทั้งโต๊ะกลับไปกินข้าวกันเงียบๆก่อนที่แม่จะสะอื้นขึ้นจากหัว       

โต๊ะ ลูกทั้งสองหันไปมอง  เอกมองแม่เขายกแก้วน้ำปากบิ่นดื่มได้ครู่หนึ่งกินข้าวต่อไป ทำเหมือนไม่มี

อะไรเกิดขึ้น 

ในฉากนี้เป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ ผู้จัดทำยังคงเลือกใช้

การจัดภาพที่แยกตัวละครแม่และตัวละครเอกให้อยู ่แยกกันโดยมีตัวละครอ้นเป็นตัวคั่นกลาง 

เนื่องจากเป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงความกดดันที่เกิดขึ้นภายในบ้านขนาดภาพจึงมีขนาดที่แคบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 93

มากกว่าปกติ อีกทั้งโทนสีและแสงภายในบ้านจะค่อนข้างมืดเพื่อสื่อถึงความเก่าและอารมณ์ความ

ลึกลับอะไรบางอย่างที่บ้านนี้มีต่อเอก 

!
7 ภายใน / รถของอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 7  

!
รถของอ้นขับเข้ามาภายในสำนักงานไปรษณีย์ บนรถของอ้น  เอกเป็นคนขับ  ส่วนอ้นนั่ง

อ่านเอกสารอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่งข้างคนขับ เอกอธิบายว่ามันเป็นเอกสารอนุญาตในการขอร่างของ

เอกเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ถ้าอ้นพร้อมที่จะเซ็นเมื่อไหร่ก็เซ็นมอบ อ้นขอบ่ายเบี่ยงไปก่อน  เขาขอตัวไป

ทำงาน เอกไม่ได้ว่าอะไร อ้นเดินลงจากรถ ในขณะที่เอกกำลังจะถอยรถเพื่อขับกลับบ้าน อ้นวิ่งมาเปิด

ประตูและเข้ามาในตัวรถอย่างรวดเร็ว อ้างว่าป่วย  ขอลาครึ่งวันและอยากนอนพักที่บ้าน  เอกไม่ได้ว่า

อะไร 

ฉากนี้เล่าถึงความกดดันที่เกิดในตัวของอ้นหลังจากที่ได้รับเอกสารอนุญาตของร่างกาย 

โดยมีสื่อความหมายว่า อ้นจะเซ็นได้ก็ต่อเมื่ออ้นสามารถปล่อยวางและพร้อมกับชีวิตใหม่แล้ว ภาพที่

แสดงออกมาจึงมีลักษณะที่แคบอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นความกดดันที่มีในตัวละคร และในตอน

ท้ายที่อ้นจะต้องไปทำงาน แต่กลับหนีงานมาเพื่อทำใจ แสดงให้เห็นถึงกลไกการป้องกันตัวที่เกิดขึ้นใน

ตัวของอ้น 

!
!
!
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8 ภายใน / บ้านของอ้น / กลางวัน (เย็น/กลางคืน) 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 8 

เอกนั่งจ้องแก้วน้ำที่ปากบิ่นเล็กน้อยพลิกมันไปมาก่อนที่อ้นที่นั่งดูทีวีอยู่จะทัก เอกได้สติ

หันกลับมาตอบว่าไม่อะไร ทั้งคู่ยิ้มๆกันครู่หนึ่งมีเสียงของหล่นดังมาจากหลังบ้าน ทั้งคู่หันไปมอง 

ฉากนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างภายในจิตใจของเอก  โดยการใช้ขนาดภาพที่แตกต่างกัน 

เมื่อเอกคิดมากขนาดของภาพก็จะแคบ และมีอาการของเอกกำเริบเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตก็จะเกิด

ดังวนขึ้นในหัวของเขา แต่เมื่อเอกถูกดึงออกไปสู่โลกภายนอก ขนาดภาพก็จะกว้างขึ้นอีกครั้ง 

!
8B ภายใน / ห้องครัว / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 8B 
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เอกและอ้นเดินตามเสียงมาก็พบกับแม่ที่จมอยู่กับสิ่งของต่างๆ เธอนั่งกับพื้น คุ้ยของ

ต่างๆออกมาจากตู้ ทีละชิ้นสองชิ้น เอกและอ้นยืนมองภาพตรงหน้าก่อนที่เอกจะเริ่มทัก เขาถามแม่ว่า

เธอกำลังทำอะไร เธอตอบกลับมาว่ากำลังหาหม้อใบหนึ่งอยู่ เอกได้ยินคำตอบก็หัวเสีย ก่อนที่แม่        

จะอธิบายต่อถึงลักษณะของหม้อใบนั้น เอกสามารถพูดต่อได้ในทันทีว่าลักษณะของหม้อใบนั้นเป็น

อย่างไร เขาฉุนเฉียวและเดินออกจากบ้านไป ทิ้งให้อ้นต้องเดินเข้าไปช่วยแม่ที่นั่งกองอยู่กับพื้น ครู่หนึ่ง

ก็มีเสียงรถสตาร์ทเครื่องและขับออกจากบริเวณไป 

ฉากนี้เป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นกับตัวละครวันเพ็ญนั้นคือการรื้อ

ค้นของต่างๆ แสดงให้เห็นถึงลักษณะความต้องการเอาแต่ใจตนเอง การรื้อของต่างๆสามารถเปรียบ

เทียบได้ถึงการค้นหาความทรงจำของตนเองที่หายไปอีกด้วย ภาพที่เลือกใช้มีโทนสีค่อนข้างมืด         

และเป็นสถานที่ค่อนข้างปิดเพื่อสื่ออารมณ์ภายในของตัวละครวันเพ็ญ 

!
9 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 9 

!
เอกดูทีวีเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆบนตักมีข้อสอบวางกองอยู่    ไ ม่นานนักอ้นก็เดินแต่งตัว  

แบบรีบๆเข้ามาในบริเวณ เอกหันไปสนใจเล็กน้อย อ้นบอกว่าเขาทิ้งรถไว้ให้ที่บ้าน ขอตัวรีบไปทำงาน 

เอกตอบรับเล็กๆ  ไม่นานนักแม่ก็เดินตามมาอีกคนหนึ่ง เธออยู่ในชุดผ้าไหมกระเป๋าสะพาย  เอกเรียก

ทักได้สองถึงสามที แม่จึงตอบกลับมาว่าอย่ายุ่ง  เธอเดินออกจากบ้านไป  เอกทำเป็นไม่สนใจได้ครู่หนึ่ง

ก็จำต้องเดินออกไปคุยด้วย 
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ฉากนี้เป็นการเล่าถึงกิจวัตประจำวันของอ้นและวันเพ็ญโดยผ่านมุมมองของตัวละครเอก 

โดยมีการเล่าเรื่องเพื่ออธิบายย้อนหลังในส่วนอาการของวันเพ็ญที่แต่งตัวและยืนอยู่หน้าบ้านในฉากที่ 

5 ต่อไป 

9B ภายนอก / หน้าบ้านอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 9B 

!
เอกเดินออกมาจากในบ้าน เขาเดินเข้าไปใกล้แม่จนแม่รู้สึกตัว เธอหันมายิ้มตอบรับแล้ว

หันกลับไปชะเง้อมองถนนเช่นเคย เอกได้แต่มองถอนหายใจอยู่อย่างนั้น แม่หันกลับมาถามว่ามีอะไร

กับเธอหรือเปล่า โ ดยที่เธอเองจำไม่ได้ว่านั้นคือเอก เอกตอบรับเจื่อนๆ พร้อมถามกลับไปว่าเธอมายืน

ทำอะไรอยู่ตรงนี้ เธอเล่าว่าเธอมารอสามีขับรถพาเธอไปส่งโรงเรียนเพื่อไปทำงาน เอกนิ่งไปพักหนึ่ง

ก่อนจะตอบเธอกลับไปว่า สามีของเธอมาไม่ได้แล้ว  เธอตอบรับว่าไม่เป็นอะไร เธอไปเองก็ได้  แม่ของ

เอกเดินออกจากบริเวณนั้นได้สองถึงสามก้าวก็หยุด หลงลืมว่าเธอกำลังจะทำอะไรต่อไป 

ในฉากนี้จะเล่าเรื่องและอธิบายเหตุผลของการมายืนหน้าบ้านของวันเพ็ญในฉากที่ 5 

โดยที่ในฉากนี้จะเป็นครั้งแรกที่ตัวละครเอกและวันเพ็ญจะอยู่ในภาพเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นฉากที่

เล่าเรื่องความพยายามที่จะทำความเข้าใจแม่ของตนเองเพื่อสะสางเรื่องราวในใจแต่เอกถูกเข้าใจว่าตัว

เองเป็นคนอื่นหมายความเอกจะสามารถอยู่ในภาพเดียวกันกับแม่ได้ก็ต่อเมื่อตนเองได้อยู่ในสถานะอื่น

ที่ไม่ใช่ลูกของวันเพ็ญ 

!
!

!
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10 ภายนอก / โรงเรียน / กลางวัน 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่ 10 

!
รถเคลื่อนตัวผ่านป้ายโรงเรียน เอกเลี้ยวเข้ามาจอดรถเมื่อมาถึงบริเวณสนามแม่เดินลง

จากรถ เช่นเดียวกับเอก แม่กำลังเดินตรงเข้าไปในอาคารเรียน เอกเดินช้าๆตามเข้าไป เดินไปได้สัก

สองสามก้าวแม่ก็หันกลับมาพูดคุยเล็กน้อยก่อนจะทักว่าหน้าตาไม่คุ้น 

ในฉากนี้จะเล่าถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจวัตประจำวันของวันเพ็ญก่อนที่จะเป็นโรค

สมองเสื่อม ขนาดภาพกว้างขึ้น  แสงและสีของภาพจะสว่างขึ้นเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายแตก

ต่างจากฉากอื่นๆของภาพยนตร์ 

!
10B ภายนอก / จุดพักผ่อนโรงเรียน / กลางวัน 

ภาพที่ 13 ฉากที่ 10B 
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เอกนั่งบนเก้าอี้ม้าหิน เห็นอาคารเรียนอยู่ไม่ไกลนัก แม่เดินเข้ามาพร้อมถือน้ำขวดในมือ 

เธอยื่นให้เอกและนั่งลงข้างๆ แม่เล่าเรื่องลูกชายของเธอที่ออกไปทำงานที่กรุงเทพ เล่าเรื่องที่ลูกของ

เธอเป็นคนหัวดี เป็นคนจำเก่ง  ทั้งคู่คุยกันอยู่พักหนึ่งโทรศัพท์ของเอกก็ดังขึ้น  แม่ปลีกตัวออกจาก

บริเวณ เอกรับโทรศัพท์ 

ในฉากนี้เป็นการเล่าถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครวันเพ็ญทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิด

ของเอกและวันเพ็ญมากขึ้น ภาพที่เลือกใช้จึงเป็นภาพแบบ 2-Shot แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดแต่ไม่

อึดอัด โทนสีและแสงของภาพยังคงแสดงให้เห็นถึงความสว่าง โปร่ง เพื่อให้อารมณ์ที่ไม่กดดัน 

!
11 ภายนอก / หน้าบ้านอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-14 ฉากที่ 11 

!
อ้นและเอกนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้าน    ในมือของอ้นถือหนังสือเล่มหนึ่งสองมือ  โชว์หน้า

ปกหนังสือเล่มนั้นให้เอกดูด้วยความภูมิใจ ส่วนเอกกลับมีท่าทีงงๆว่าน้องชายของเขาจะมาไม้ไหน ปก

หนังสือเล่มนั้นมีรูปนางแบบโพสท่าคู่กับกระทะและตะหลิว ตัวอักษรกราฟฟิคชื่อเล่มเขียน “ยัวร์-       

สตาร์” อ้นพยายามอธิบายถึงสรรพคุณของ   “ยัวร์-สตาร์”   ได้ครู่หนึ่งเอกก็ทักท้วงเล็กน้อยเรื่องอ้น  

จะขายตรง อ้นให้เหตุผลว่าเมื่อเอกตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่ารายได้ของตนเองจะสามารถเลี้ยงดูบ้านได้หรือ

ไม่ อ้นพูดด้วยความเศร้าทำให้เอกต้องช่วยปลอบ   ในระหว่างที่อ้นกำลังเก็บหนังสืออยู่นั้นเอง   อ้น

สังเกตเห็นว่าเอกกำลังดื่มกาแฟจากแก้วใหม่ อ้นจึงทัก เอกบอกว่าเขาพึ่งซื้อมาใหม่ เขาดูมีความสุขกับ

แก้วนั้นมาก แต่อ้นไม่เข้าใจ เพราะมีความรู้สึกว่ามันก็แค่แก้ว เอกเจื่อนลง นิ่งไปพักหนึ่งเอกพูดเรื่องว่า

จะซื้อบ้านใหม่ อ้นต้องยั้งความคิดของเอกไว้เพราะเขากลัวว่าแม่จะได้ยิน พร้อมกับอ้างว่าทั้งคู่ได้คุย

กันเรื่องนี้แล้ว และจะไม่ซื้อบ้านใหม่   ในขณะที่กำลังจะทะเลาะกันใหญ่โตก็เกิดเสียงของหล่นดังหลัง
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บ้าน   ทั้งคู่ชะเง้อไปมอง  แม่ส่งเสียงออกมาจากหลังบ้านให้ช่วยหาหม้อ  อ้นตัดบทสนทนากับเอก       

และวิ่งเข้าไปช่วยแม่ในบ้าน 

ในฉากนี้จะเป็นการเล่าเรื่องในส่วนของอ้นถึงทางออกของปัญหาที่อ้นคิด เพื่อแสดงให้

เห็นถึงความสดใสความสบายใจของตัวละครฉากนี้จึงใช้ภาพที่ค่อนข้างสว่างและไม่อึดอัด  

!
12 ภายใน / บ้านอ้น / กลางคืน 

ภาพที่ 5-15 ฉากที่ 12 

!
เอกกำลังนั่งจ้องพัดลมเก่าๆที่ส่ายไปมา เขานั่งอยู่ในความมืดคนเดียว  ไม่นานนักอ้นเดิน

ลงมาจากชั้นสองของบ้าน เอกไม่รู้ตัว  จนกระทั้งอ้นทัก  เอกได้สติเล็กน้อยหันมามอง  อ้นถามว่าทำไม

เขายังไม่นอน เอกตอบกลับไปว่าเขานอนไม่หลับ อ้นตัดบทสนทนาและทิ้งเอกให้อยู่คนเดียวกับพัดลม

อีกครั้ง 

เป็นฉากที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ ความอึดอัดและปัญหาของตัวละครเอก แสง         

และภาพที่ใช้จึงมีขนาดแคบและมืดเพื่อสื่ออารมณ์ของตัวละคร เมื่ออ้นทักภาพจึงดูกว้างขึ้นกว่าปกติ 

แต่เมื่ออ้นหายไปจากฉากเอกก็จะถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังอย่างโดดเดี่ยว 

!
!
!
!
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13 ภายนอก / บ้านของอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-16 ฉากที่ 13 

เช้าวันต่อมาขณะที่อ้นในชุดนอนกำลังย้อมสีผมให้แม่ ขณะเดียวกันแม่ก็กินปาท่องโก๋กับ

กาแฟในชุดนอนเช่นกัน ครู่เดียวกระบะก็จอดเทียบหน้าบ้าน  เอกเดินลงจากรถและตรงเข้าบ้าน อ้น

เดินตามเข้ามาในบ้าน และทักว่า  พัดลมตัวใหม่ที่ตั้งอยู่ในบ้านนั้นได้มากจากไหน  และพัดลมตัวเก่า

หายไปไหน เอกตอบบ่ายเบี่ยงและหายเข้าไปในบ้าน 

ในฉากนี้จะแสดงให้เห็นถึงกิจวัตประจำวันของตัวละครอ้นและวันเพ็ญ  โ ดยเล่าเรื่องสื่อ

ความหมายของการที่วันเพ็ญตามหาความทรงจำเก่าๆผ่านภาพของการย้อมผมของวันเพ็ญ 

!
14 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-17 ฉากที่ 14 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โทรทัศน์ในบ้านถูกเปลี่ยนช่องกลายเป็นรายการพบหมอศิริราช   ในขณะที่ทุกคนนั่งจ้อง

มองไปที่ทีวี แต่เอกที่มองหน้าอ้น อ้นหันกลับมามองหน้าเอกแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวก่อนที่เอกจะคว้า

รีโมตออกจากมืออ้น เอกเปลี่ยนช่องพลางบ่นว่าไม่มีอะไรน่าดูเลย พร้อมพูดลอยๆว่าจะติดจาน

ดาวเทียม ขณะที่อ้นกำลังจะทักท้วง เอกก็พูดต่อว่าจะซื้อเก้าอี้ใหม่ด้วย ทั้งคู่ทะเลาะกันเล็กน้อยก่อนที่

แม่จะห้ามปรามไว้ ทั้งคู่จึงเงียบลง  แต่เงียบได้เพียงครู่เดียวเอกก็พูดถึงเรื่องการซื้อบ้านใหม่ ทำให้          

ทัั้งบ้านกลับมาทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่ง บทสนทนาจบลงที่เอกหุนหันออกจากบ้านไป 

ฉากนี้เป็นฉากที่ตัวละครทั้งสามตัวระเบิดอารมณ์และทะเลาะกัน ผู้จัดทำเลือกที่จะใช้

การถ่ายแบบ Long Take เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความธรรมดาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการจัด

องค์ประกอบให้เอกนั่งอยู่ตรงกลางเพื่อให้ได้ความรู้สึกของการโดนรุมทั้งจากทางด้านซ้ายและขวาจน

ในที่สุดเอกทนไม่ได้และเดินออกจากฉาก 

!
!
15 ภายใน / รถกระบะ / เย็น 

ภาพที่ 5-18 ฉากที่ 15 

เอกเดินออกจากรถกระบะที่จอดนิ่งอยู่ริมทะเล   เขาทอดสายตามองไปยังสุดลูกหูลูกตา   

ไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงทะเลที่ดังอยู่ไม่ไกลนัก สีหน้าเรียบนิ่ง 

ในฉากนี้แสดงให้เห็นถึงการปลดปล่อยอารมณ์ของตัวละคร ภาพที่เลือกใช้จะมีลักษณะที่

กว้างเพื่อผ่อนคลายอารมณ์จากฉากที่แล้ว 

!
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16 ภายใน / บ้านของอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-19 ฉากที่ 16 

!
ในเช้าวันต่ออ้นอยู่ในชุดเตรียมพร้อมไปทำงานเขากำลังควานหาปากกา เขาตะโกนเข้าไป

ในบ้านเพื่อถามหาปากกาจากแม่ แม่ที่ใส่ชุดผ้าไหมเดินหงุดหงิดออกมา  อ้นทำหน้าเอือมและบอกลา 

เขาออกจากบ้านมาก็พบกับเอกที่ขับรถกลับมา เอกจอดรถ ทั้งคู่พยักหน้าใส่กันเล็กน้อยก่อนที่เอก      

จะเข้าบ้าน เขาเดินมาหาแม่และทักเธอว่า “ป้าครับ” 

ฉากนี้เล่าเรื่องราวหลังจากที่เอกหายไปสงบสติอารมณ์หนึ่งคืน เปิดฉากด้วยการเล่าเรื่อง

เหมือนกับว่าเป็นวันปกติ ตัวละครเอกกับอ้นที่ทะเลาะกันส่งผลให้ภาพที่ผู้จัดทำเลือกใช้ต้องแยกตัว

ละครทั้งสองตัวไม่ให้อยู่ในกรอบภาพเดียวกันเพื่อแสดงสถานะของตัวละคร 

!
17 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน (เย็น) 

ภาพที่ 5-20 ฉากที่ 17 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ้นเดินกลับเข้ามาในบ้าน   ในมือถือหนังสือพิมพ์อ่านโดยไม่ได้สนใจอะไร เขาเดินเข้ามา

ในบ้านถอดกระเป๋าวางไว้บนเก้าอี้เหมือนทำเป็นกิจวัต กระเป๋าตกพื้นดังตุ๊บ อ้นจึงละสายตาจาก

หนังสือพิมพ์มองไปที่กระเป๋าที่ตกลงบนพื้นเขาเริ่มมองไปรอบๆบ้าน บ้านโล่ง  ไม่มีเฟอนิเจอร์  ไม่มีทีวี  

ไม่มีของ ไ ม่มีอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียว จะเหลือของก็ไม่กี่อย่างที่วางบนพื้นบ้านบ้าง  เช่นพวกโอ่งใส่เงิน 

แก้วน้ำ อ้นเดินออกไปนอกบ้านแล้วชะโงกออกไปดู ว่าใช่บ้านของเขาจริงหรือไม่ อ้นเดินเข้ามาในบ้าน

อีกครั้ง เขาได้ยินเสียงลากของอะไรบางอย่างจากชั้น 2 ของบ้าน อ้นจึงค่อยๆเดินขึ้นไปดูเงียบๆ 

ในฉากนี้เริ่มต้นด้วยภาพของอ้นที่กลับมาจากที่ทำงานด้วยความรู้สึกปกติ และเปลี่ยน

จังหวะเมื่อตัวละครอ้นเข้ามาในตัวบ้านที่โล่งแล้ว ผู้จัดทำเลือกใช้ขนาดภาพที่กว้างทำให้รู้สึกได้ถึง

ความโล่งของบ้านอีกด้วย 

!
18 ภายใน / บ้านอ้นชั้น 2 / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

ภาพที่ 5-21 ฉากที่ 18 

!
อ้นค่อยๆเปิดประตูที่แง้มอยู่ ใ นมือมีหนังสือพิมพ์ม้วนไว้ป้องกันตัว เขาเห็นเอกพยายาม

ขยับตู้ อ้นถอนใจเดินมาใกล้แล้วทักให้เอกหยุด เอกไม่หยุดและยังขยับตู้นั้นต่อไป อ้นพยายามห้ามเอก

ไว้ เอกจึงเริ่มโวยวาย ทั้งคู่ทะเลาะกัน  อ้นพยายามถามเหตุผลว่าเพราะเหตุใดเอกจึงขนของออกจาก

บ้าน เอกระเบิดออกมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านทำให้เขาคิดถึงพ่อ เขาทนไม่ได้ที่อยู่ในสภาพแบบ

นี้ 

ในฉากนี้เริ่มต้นด้วยการทะเลาะกันของเอกและอ้น ผู้จัดทำเลือกที่จะใช้ Movement 

ของกล้องช่วยสร้างและสื่ออารมณ์ของตัวละครทั้ง 2 อีกด้วย ใ นส่วนของขนาดภาพและการจัดองค์

ประกอบผู้จัดทำเลือกที่จะแยกตัวละครเอกและอ้นไว้อยู่คนละกรอบภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงการ

แตกแยกของตัวละคร 

   ส
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19 ภายใน / บ้านของอ้น / กลางวัน (เย็น) 

ภาพที่ 5-22 ฉากที่ 19 

เอกยืนอยู่หน้าบ้านหน้าตาบึ้งตึง อ้นและแม่ลงมาจากรถ  แม่นำเข้ามาก่อน เธอหยุดอยู่

หน้าบ้านแล้วเรียกหาอ้น ถามว่าของภายในบ้านหายไปไหนหมด  อ้นตอบว่าเขาเอามันไปเก็บไว้ที่อื่น 

แม่และอ้นเดินเข้ามาในบ้าน นั่งกินข้าวกับพื้น โดยมีเอกยืนมองอยู่หน้าบ้าน 

ในฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความอึดอัดของการอยู่ด้วยกันของตัวละครทั้ง 3 ขนาดภาพที่

เลือกใช้จึงเป็นขนาดภาพที่แคบ แต่เมื่อตัวละครอ้นและวันเพ็ญเดินออกจากภาพและนั่งลงกินข้าวกับ

พื้นขนาดภาพจึงเปลี่ยนเป็นแบบกว้างมากเพื่อให้ถึงความโล่งของตัวบ้าน สีที่เลือกใช้มีลักษณะทึบเพื่อ

ให้เห็นอารมณ์ภายในของตัวละครทั้ง 3 

!
20 ภายใน / ห้องนอนของเอก / กลางคืน 

ภาพที่ 5-23 ฉากที่ 20 

เอกนอนเอามือก่ายหน้าผาก ตายังเบิกโพลง  พลิกไปมา  จนเหมือนจะได้ที่  ก็เกิดเสียง         

โคร้งเคร้งดังมาจากด้านล่างของบ้าน เอกลุกขึ้นมามอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความอึดอัดของตัวละครเอกถึงแม้จะขนของออกจากบ้านทั้งหมด

แล้วก็ยังไม่สามารถทำให้เอกรู้สึกหายกดดันไปได้ ภาพที่ใช้จึงมีลักษณะแคบ สีที่ใช้มีลักษณะมืดเพื่อ

บอกถึงอารมณ์ที่ตัวละครมี 

!
21 ภายใน / บ้านของอ้นชั้นล่าง / กลางคืน (ต่อเนื่อง) 

ภาพที่ 5-24 ฉากที่ 21 

แม่ของเขาจมอยู่ท่ามกลางของใช้ต่างๆ ถึงแม้จะมีแค่ไม่กี่อย่างแม่ก็ยังจะคุ้ย  เอกหยุดยืน

ดูแม่อยู่อย่างนั้นสักพักจนแม่หันมายิ้มให้ เธอจำเอกไม่ได้  เอกนั่งลงและเริ่มเล่นไปตามบท เขาถามเธอ

ว่ากำลังหาอะไรอยู่ เธอตอบว่ากำลังหาหม้อ  แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอได้หม้อนั้นมาจากงานแต่งงาน 

มันเป็นของชิ้นเดียวที่เวลาเธอคิดถึงสามีเธอก็จะคิดถึง เอกเล่าชีวิตของตนเองให้แม่ฟังเช่นกัน เขาเล่า

ว่าเขารู้สึกผิดที่ตนเองละเลยกับอาการของพ่อ จนทำให้พ่อของเขาเสียชีวิต ท้ายที่สุดเขาก็ขอโทษแม่ 

ฉากนี้เป็นฉากที่ตัวละครทั้ง 2 อธิบายความในใจที่มีแต่ในฐานะของคนที่ไม่รู้จักกัน เป็น

ซีนที่ทำให้เอกได้รู้สึกผ่อนคลาย เพื่อให้เห็นถึงความรู้สึกภายในผู้จัดทำจึงเลือกใช้ขนาดของภาพให้ดู

ใกล้ชิดกับตัวละคร 

22 ภายใน / บนรถของอ้น / กลางวัน (เวลาเย็น) 

ภาพที่ 5-25 ฉากที่ 22 

   ส
ำนกัหอ
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อ้นกับเอกนั่งคุยกันอยู่บนรถกระบะ ซึ่งมีเอกเป็นคนขับ  อ้นถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน 

เอกอธิบายให้ฟังเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน และก็อธิบายว่าอันที่จริงเขาอาจจะไม่ได้อยากลืม เขา

แค่อยากหาวิธีจบเรื่องราวทั้งหมด และติดค้างอะไร เอกล้วงกุญแจออกจากกระเป๋า ยื่นให้อ้น เขาบอก

กับอ้นว่าถัดจากบ้านไปสองซอยมีบ้านเก่าๆหลังหนึ่ง เขาเก็บของทุกอย่างไว้ที่นั้น เขาอยากให้อ้นเก็บ

ของเหล่านั้นมากคืน 

ในฉากนี้ตัวละครเอกและอ้นค่อนข้างผ่อนคลายจากเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดทั้งเรื่อง สี

ของภาพจึงเลือกใช้เป็นสีที่ค่อนข้างสว่างและดูโปร่ง เป็นฉากที่พูดถึงการยอมรับซึ่งความตายของตัว

ละครเอกหลังจากที่ได้ระบายความในใจให้ผู้เป็นแม่ฟังในฉากที่แล้ว 

!
23 ภายนอก / หน้าบ้านของอ้น /  กลางคืน 

ภาพที่ 5-26 ฉากที่ 23 

เอกและแม่ยืนอยู่หน้าบ้าน  มีเตาถ่านขนาดไม่ใหญ่นักตั้งอยู่    โดยมีแม่ที่ยืนคีบอาหาร

พลิกไปพลิกมา  แม่ที่กำลังปิ้งอาหารอยู่อย่างมีความสุข  ระหว่างนั้นเธอก็ร้องเพลง  you are my 

sunshine เบาๆคนเดียว ในระหว่างนั้นอ้นยกเอาเก้าอี้เอนตัวหนึ่งลงจากรถและเดินเข้ามาในบ้านผ่าน

แม่พอดี  อ้นหยอกล้อกับแม่เล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปในตัวบ้าน 

ในฉากนี้จะมีอารมณ์ที่ต่อเนื่องจากฉากที่แล้วคือให้อารมณ์ของความผ่อนคลาย ขนาด

ภาพจึงมีลักษณะกว้าง แสงและสีค่อนข้างสว่างอีกทั้งยังเป็นฉากแรกที่ทำให้เห็นภาพของตัวละครทั้ง 3 

ตัวอยู่ในกรอบภาพเดียวกันและไม่รู้สึกอึดอัดอีกด้วย 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 107

23B ภายใน / บ้านของอ้น /  กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

ภาพที่ 5-27 ฉากที่ 23B 

อ้นวางเก้าอี้ที่ถือไว้กับพื้น เอกยืนมองเก้าอี้ตัวนั้นพักหนึ่งอ้นก็ทักว่าเอกเป็นอะไรหรือ

เปล่า เอกบอกไม่ได้เป็นอะไร เขาเล่าให้ฟังว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ของพ่อ พ่อมักจะนั่งเป็นประจำก่อนที่

พ่อจะเสีย เอกนั่งลงบนเก้าอี้และยิ้มให้อ้น อ้นวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบซองบางอย่างมาให้เอก มันเป็นซอง

เอกสารมอบสิทธิ์ในร่างกายของเอก เอกยิ้มรับก่อนที่อ้นจะเดินออกไปนอกบ้าน  เอกหยิบกองข้อสอบ

ออกมาตรวจ  ไม่นานนักแม่ของเขาก็เดินเข้ามาในบ้าน แม่ตามหาที่คีบปลาเธอตะโกนถามเอก  เอกไม่

ได้สนใจ จนกระทั้งแม่เรียกเอกด้วยชื่อจริง เขาหันกลับมาตอบรับและถามว่าเมื่อสักครู่นี้แม่เรียกเขาว่า

อะไร แม่ตอบกลับโดยไม่ได้คิดอะไรพร้อมกับถามย้ำอีกครั้งว่าที่คีบปลาอยู่ที่ไหนเป็นภาษาอังกฤษ เอก

ตอบกลับไปเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับยิ้มให้ ไม่นานนักเธอก็เดินออกไปจากบ้าน เอกตรวจข้อสอบต่อ

ไปได้ครู่หนึ่งเขาถอดผ้าพันแขนที่มือและเดินออกไปร่วมกินอาหารกับครอบครัว 

เป็นฉากต่อเนื่องที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับซึ่งความตายของตัวละครเอกโดยการเลือก

ที่จะนั่งบนเก้าอี้ของพ่อเพื่อยอมรับในสถานะของผู้ป่วยและกำลังจะตาย เช่นกันกับตัวละครอ้นที่

ยอมรับความตายของพี่ชายตนเองโดยการยอมเซ็นเอกสารบริจากร่างกายของเอก    ในช่วยท้ายของ

ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงภาพความสุขครั้งสุดท้ายของเอก แสงและสีของภาพมีความสดใสเพื่อแสดงถึง

อารมณ์ภายในของตัวละคร 

!
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24 ภายนอก / หน้าบ้านของอ้น / กลางวัน 

ภาพที่ 5-28 ฉากที่ 24 

!
อ้นยกกระเป๋าสัมภาระขึ้นหลังรถโดยมีเอกยืนอยู่ใกล้ๆ อ้นถามเอกว่าแน่ใจจริงๆหรือ

เปล่าที่จะกลับกรุงเทพ เอกอธิบายเหตุผล ทั้งคู่กอดกัน เอกฝากอ้นดูแลแม่ ตัดไป เอกเดินเข้ามาหาแม่
ที่ยืนรออยู่หน้าบ้าน ทั้งคู่ร่ำลาและกอดกัน  ระหว่างที่กอดเอกมองไปรอบๆบ้าน  และหยุดมองที่เก้าอี้
ม้าหินหน้าบ้าน ในอีกวินาทีหนึ่งเขาเห็นพ่อของเขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ เอกยิ้มรับภาพนั้น 

ในฉากนี้เล่าเรื่องการกลับกรุงเทพ อารมณ์ของเรื่องที่ผู้จัดทำต้องการจะสื่อคืออารมณ์
เหงา เศร้า  จึงเลือกใช้โทนสีภาพที่ดูหม่น เสื้อผ้าของตัวละครออกไปทางสีขาวและสีดำ  นัยหนึ่งฉากนี้
คือฉากที่ให้อารมณ์ของงานศพของตัวละครเอกเช่นกัน !
24B ภายนอก / หน้าบ้านของอ้น / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 

ภาพที่ 5-29 ฉากที่ 24B 
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รถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากหน้าบ้าน ทิ้งแม่ให้ยืนอยู่หน้าบ้านเพียงลำพังในชุดอยู่บ้าน
ธรรมดา รถค่อยๆขับออกไกลไปเรื่อยๆๆ สักครูหนึ่งนั้นเองก็มีคนมาสะกิดแม่จากด้านหลัง  เมื่อแม่หัน
กลับไปก็รู้ว่าเป็นอ้น เธองุนงงเล็กน้อยก่อนที่จะหันกลับไปอีกครั้ง  เธอพบว่ารถคันนั้นได้หายไปแล้ว 
อ้นจึงสะกิดแม่และเรียกเธอเข้าบ้าน ระหว่างที่กำลังเดินเข้าบ้านนั้นเอง อ้นเห็นกล่องไปรษณีย์วางไว้ที่
หน้าบ้านของเขา 

ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงการจากลาของตัวละครเอกกับครอบครัว ภาพที่เลือกใช้มีขนาด
กว้างเพื่อแสดงอารมณ์ของความเศร้า และเหงาของตัวละครแม่ที่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง  และถูกเชื่อมด้วย
การทักของอ้นซึ่งเป็นการซ้ำฉากที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เปลี่ยนระยะเวลาเป็นในอนาคตเพื่อ
อธิบายความรู้สึกที่วันเพ็ญมีตลอดทั้งเรื่อง !
25 ภายใน / บ้านอ้น / กลางวัน (ต่อเนื่อง) !

ภาพที่ 5-30 ฉากที่ 25 
อ้นนั่งอยู่บนเตียงไม้    โดยมีกล่องที่เปิดแล้ววางไว้อยู่ตัว  เขาหยิบซองเอกสารต่างๆมา

อ่าน ภายในเป็นเอกสารต่างเขาวางเอกสารเหล่านั้นลงแล้วเอื้อมมือไปหยิบสิ่งของอีกสิ่งในกล่อง 

ภายในเป็นหม้อสแตนเลซใหม่เอี่ยม ผูกโบว์สีแดง  เขาหยิบมันขึ้นมาจากกล่อง กระดาษโน้ตเล็กๆที่ติด

อยู่จึงร่วงลงบนพื้น เขาหยิบมันขึ้นมาดู บนกระดาษแผ่นนั้นเขียนตัวหนังสือ “A+”อ้นยิ้มแล้วถอน

หายใจ เขาวางหม้อนั้นไว้ข้างตัว ลุกขึ้น และออกจากเฟรมไป 

!
ฉากนี้ถือเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องที่เล่าเหตุการณ์หลังจากที่เอกกลับกรุงเทพไปแล้ว 5 

เดือน มีการพูดถึงรายละเอียดที่มีการปูไว้ตลอดทั้งเรื่องได้แก่หม้อสแตนเลสผูกโบว์สีแดงที่แม่ตามหา

และกระดาษที่เขียนเกรด A+ ที่ปูไว้ในฉากที่ 1 ของเรื่อง ฉากนี้สิ้นสุดที่อ้นเดินออกจากกรอบภาพ   

และค้างภาพนั้นไว้เพื่อทิ้งความรู้สึกสุดท้ายของตัวละครและผู้ชม
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!!
บทที่ 6 

!
สรุป และข้อเสนอแนะ 

!
การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ

ผูกพันและพฤติกรรมของนุษย์กับความตายเรื่อง “ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายพระเอกตายตอนจบ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานะต่างๆ   โ ดยผู้จัด
ทำได้ทำการเก็บข้อมูลจากทฤษฎี บทความ  และแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ  มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ 
และปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น  3 ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนก่อนการถ่าย 
ทำภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์  (Production) และขั้นตอนหลังการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งการทำงานตามขั้นตอนข้างต้นทำให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้วิธีการ
สร้างภาพยนตร์โดยละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกแนวคิดและค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงพัฒนาสู่การสร้างบท
ภาพยนตร์ การสรรหาและเลือกใช้สถานที่ในการถ่ายทำและการคัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมตรงตาม
บทภาพยนตร์ การวางแผนงานก่อนการถ่ายทำ การถ่ายทำรวมไปถึงขั้นตอนหลังการถ่ายทำที่ต้อง
อาศัยความละเอียดทั้งด้านภาพและเสียง เพื่อความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัด
ทำได้ตั้งไว้และเป็นที่น่าพอใจ !
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญที่ค้นพบจาการ
ดำเนินการตามแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Pre-Production) 
ขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นรากฐาน

สำคัญในการสร้างภาพยนตร์อีกทั้งเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานยาวนานมากที่สุดโดย
เริ่มต้นตั้งแต่การคิดประเด็นและแนวคิดที่น่าสนใจนำมาสู่การค้นคว้าข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อการ
สร้างสรรค์บทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ ในขั้นตอนก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์นี้รวมไปถึงการสรรหาสถานที่
ถ่ายทำและคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบทภาพยนตร์ การวางแผนก่อนการถ่ายทำถือเป็นปัจจัย
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดรวมไปถึงการจัดตารางการถ่ายทำ การวางแผนงบประมาณ การ
ติดต่อขอใช้สถานที่ การวางแผนและการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่องแต่งการของนักแสดง 

2. ขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Production) 
การเตรียมงานก่อนการถ่ายทำถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับขั้นตอนการถ่าย        

ทำ เพราะการร่วมงานกับคนจำนวนมากซึื่งต้องมีการติดต่อประสานงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะทีมงาน 
นักแสดง สถานที่ถ่ายทำ  การจัดการเรื่องงบประมาณและเวลา จำเป็นที่จะต้องผ่านการคิด  วิเคราะห์
มาก่อนมาเป็นอย่างดีเพื่อทำให้การถ่ายทำจริงเป็นไปด้วยความสะดวก การเตรียมงานก่อนการถ่าย         
ทำจะช่วยทำให้รู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการถ่ายทำอีกด้วย 
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3. ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ (Post-Production) 
ขั้นตอนหลังการถ่ายทำนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างภาพยนตร์ ประกอบ

ไปด้วยการตัดต่อภาพยนตร์ การใช้เทคนิคเสียง เทคนิคภาพเพื่อช่วยในการเล่าเรื่องต่างๆให้ครบ       
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่างต้องการความละเอียดและความเข้าใจทางด้านเทคนิคในการ
ทำงานเป็นอย่างมาก !
ข้อจำกัดและปัญหา !

ข้อจำกัดและปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. ปัญหาเรื่องตารางเวลาของทีมงานและนักแสดง 
เนื่องจากการถ่ายภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์เรื่องนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ทั้งทีมงานและนัก

แสดงส่วนใหญ่ยังเป็นนักศึกษาและบางส่วนมีอาชีพการงานแล้ว ทำให้การจัดตารางการถ่าย             
ทำสามารถถ่ายได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น การถ่ายทำจึงเป็นไปด้วยความเร่งรัดเพื่อให้
สามารถถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งเรื่องในเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้คุณภาพของการถ่ายทำลดลง 

2. ปัญหาด้านอุปกรณ์การถ่ายทำ 
อุปกรณ์การถ่ายทำถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการสร้างภาพยนตร์ แต่ด้วย

สภาวะที่มีอุปกรณ์การถ่ายอย่างจำกัดและมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดสรร
และแบ่งปันอุปกรณ์การถ่ายทำ อีกทั้งอุปกรณ์ที่มีส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างชำรุดจึงทำให้เป็นปัญหา
ระหว่างการถ่ายทำ การเช่าอุปกรณ์จากภายนอกและการใช้เทคนิคหลังการถ่ายทำเป็นวิธีการแก้
ปัญหาดังกล่าวแต่จะทำให้เสียสรรพยากรเงินและเวลาเป็นอย่างมาก 

3. ปัญหาเรื่องการคัดเลือกนักแสดง 
ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายพระเอกตายตอนจบ” ตัวละคร 

“วันเพ็ญ” อดีตครูวัย  69 ปี จำเป็นที่จะต้องใช้นักแสดงที่สูงอายุเพื่อความสมจริงในการเล่าเรื่อง ซึ่ง
นอกจากจะต้องเลือกคนที่มีอายุมากและยังจำเป็นที่จะต้องเลือกนักแสดงที่มีความสามารถทางการ
แสดงอยู่บ้างแล้วด้วย จึงทำให้การค้นหานักแสดงผู้รับบท “วันเพ็ญ” ใช้เวลานานมากกว่าปกติ !
ข้อเสนอแนะ !

1. การผลิตภาพยนตร์นั้นเป็นงานที่จะต้องอาศัยทักษะการวางแผนที่ดี  เนื่องจากเป็น
งานที่ต้องมีการร่วมมือกับคนจำนวนมาก การจัดการเวลาและสถานที่ การเตรียมพร้อมก่อนการถ่าย
ทำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การผลิตภาพยนตร์ประสบความสำเร็จ 

2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นต่อการผลิตภาพยนตร์ในทุก
ขั้นตอน ซึ่งต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และการพัฒนาเพื่อทำให้การผลิตภาพยนตร์ประสบผลสำเร็จ
มากยิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไป 

3. การสร้างภาพยนตร์จำเป็นจะต้องมีการเปิดรับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  เพื่อสั่งสม
ประสบการณ์ทั้งเก่าใหม่ และนำมาใช้ในการแก้ไข้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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4. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายพระเอกตายตอนจบ”  เป็นการสร้าง
จากประสบการณ์ ความเชื่อ ความคิดของตัวผู้จัดทำ  ประกอบกับการค้นคว้า  ศึกษา  และวิเคราะห์
ข้อมูลจากภายนอกเพิ่มเติม ทั้งนี้การรับชมภาพยนตร์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ร่วม ความเชื่อและความ
คิดของผู้ชมในการตัดสิน
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