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เรื่อง: การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน เรื่อง Again 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการท างาน กระบวนการคิดและการ
ผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้จัดท าได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และกลไกในการป้องกันตัวเอง อีกทั้งยังได้ท าการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและแหล่งอ้างอิงเพ่ือน ามา
ประกอบในการคิดแก่นเรื่องและท าการเขียนบท จนน าไปสู่การสรรสร้างภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง 
Again ที่มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของซัน หญิงสาวผู้ผิดหวังจากความรักท่ีเกินเลยที่มีต่อ นาว เพ่ือนสาวคน
สนิท ความผิดหวังในความรักครั้งนี้น าพาให้เธอออกเดินทางเพ่ือหลีกหนีจากความเจ็บปวด แต่สุดท้าย
เธอทั้งคู่ก็ได้กลับมาพบกันและทบทวนความรู้สึกของตัวเองกันอีกครั้งในวันที่สายไป เมื่อนาว เพ่ือนรัก
ของซันก าลังจะแต่งงาน และซันต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอีกครั้ง  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้จัดท าต้องผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า ขั้นตอนการถ่ายท า และขั้นตอนหลังการถ่ายท า โดยน า
ประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมมาจากการเรียนและการศึกษาเพ่ิมเติมมาใช้ในการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้   
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ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
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ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนที่สละเวลา ให้การใส่ใจ ความร่วมมือ จน
ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถส าเร็จลุล่วงมาได้ และขอบคุณก าลังใจที่เพ่ือน ๆ เอกภาพยนตร์รุ่น 4 มีให้
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คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
ครอบครัว ในสังคม ในองค์กร และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ก่อให้เกิดความผูกพันธ์ที่ต่างระดับกัน
ออกไป เริ่มตั้งแต่คนรู้จัก เพื่อน พัฒนาไปจนถึงขั้นลึกซึ้ง โดยขอบเขตความสัมพันธ์ที่ได้กล่าวมาไม่ได้
จ ากัดแค่ระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน ชายกับ
ชาย หญิงกับหญิงอีกด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิงนั้นถือเป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อน และซับซ้อนเป็น
อย่างมาก จนในบางครั้งความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นอาจไม่ได้เป็นเพียงความผูกพันในระดับความเป็น
เพ่ือนเท่านั้น แต่กลับเกินเลยไปจนถึงระดับลึกซ้ึง ที่เรียกว่าความรัก ตามหลักของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal) ซึ่งหมายถึงความรักแบบชายกับหญิง เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างหญิง
กับหญิงด าเนินมาจนถึงระดับลึกซ้ึงก็จะพบกับปัญหา ทั้งทางด้านสังคม ครอบครัว อาจหมายรวมไป
ถึงความขัดแย้งในตัวเองอีกด้วย ซึ่งความรักระหว่างหญิงกับหญิง หรือที่เรียกว่า เลสเบียน ( Lesbian) 
นั้น ไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากนักในสังคมไทย และยังมีอีกหลาย ๆ ปัจจัยที่ท าให้ความรักในลักษณะนี้มัก
พบจุดจบที่ไม่สมหวัง 

เมื่อคนเราได้พบเจอกับความผิดหวัง อกหักจากความรักแล้ว ก็นับว่าเป็นปัญหาหนึ่งในชีวิตที่
ต้องได้รับการแก้ไข เยียวยา และคนเราก็จะมีกลไกที่จะปกป้องตัวเอง ( Defense Mechanism) ซ่ึง
เป็นทฤษฎีที่ ซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้ค้นคว้าเอาไว้ ซึ่งน าไปสู่ประเด็นของภาพยนตร์สั้น
เรื่องนี ้
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการท าภาพยนตร์ 

2. เพ่ือสื่อสารประเด็นความสัมพันธ์และปัญหาความรักระหว่างหญิงกับหญิง (Lesbian) 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิงที่พัฒนาไปจนถึงขั้นของ

ความรักและเมื่อพบกับความผิดหวัง ตัวละครจะมีวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร โดยอ้างอิงทฤษฏี

กลไกการป้องกันตัวเองของ ซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud) รวมไปถึงการศึกษาทางภาพยนตร์ใน

กระบวนการต่างๆ 

ขั้นตอนการศึกษา 
1.ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2.รวบรวมทฤษฏีและข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
  2.1ศึกษาแหล่งอ้างอิงที่ต้องการจะน าเสนอในผลงาน 

   2.2 ค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ 
3.การศึกษา ตีความ ข้อมูล 
  3.1 รวบรวมข้อมูลแล้วน ามาเรียบเรียง ตีความ แล้วสรุป 
  3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference)บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and 
Tone) 
4.ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) 
  4.1 คิดแก่นเรื่อง (Theme) โครงเรื่อง (Plot)  

   4.2 คิดคาแรคเตอร์ตัวละคร (Character Profile) 
   4.3 เขียนบทภาพยนตร์ (Screenplay) 
   4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
   4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Scout Location) 
   4.6 เตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก เสื้อผ้านักแสดง 

5.ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
   5.1 เริ่มถ่ายท าภาพยนตร์ 
 6.ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 

  6.1 ล าดับและตัดต่อภาพยนตร์ 
   6.2 ใส่เสียงและเทคนิคพิเศษ 

7.เสนอผลงานการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ 
7.1 เผยแพร่ภาพยนตร์ให้คณะกรรมการได้รับชม สอบถามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรังปรุงชิ้นงาน และการท าผลงานชิ้นต่อๆไป  
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 8.การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 

 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1-1 แสดงตารางแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

คิดโครงเรื่อง แก่นเรื่อง คาแรคเตอร์ตัวละคร           

เขียนบทภาพยนตร์           

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
และวางแผนการถ่ายท า 

          

ขั้นตอนการถ่ายท า (Production)           

ขั้นตอนการตัดต่อ (Post-Production)           

ท ารูปเล่ม           

หมายเหตุ : ตารางการด าเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ฝึกฝนและน าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมจากการศึกษา มาใช้ในการสร้างงาน
ภาพยนตร์จริง ๆ 
2. ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สะท้อนพฤติกรรมที่เกิดจากความรักท่ีไม่สมหวัง 

   ส
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ท าการศึกษารวบรวม แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 
 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) 

ในชีวิตของเราต้องสัมพันธ์อยู่กับบุคคลหลายประเภท แต่ละประเภทล้วนมีบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติต่างกันออกไป นักวิชาการได้จัดจ าแนกประเภทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยอาศัยระดับ
ความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์จากผิวเผินไปสู่ลึกซึ้ง การจัดประเภทเช่นนี้จะท าให้เรารู้ล่วงหน้าว่าจะ 
คาดหวังอะไรจากกันและกันได้และจะเตรียมตัวติดต่อกันอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในที่นี้จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ 

 1.1 คนรู้จัก คนรู้จักนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผิน การสื่อสารกันมักเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
และจากข้อเทจ็จริงก็จะประเมินว่า ควรจะสร้างความสัมพันธ์ ในระดับต่อไปหรือไม่ คนรู้จักกันนั้นจะ
ใช้ยุทธวิธีในการสื่อสารเพ่ือหาข้อเท็จจริงจากกันและกันใน 3 ประเภท 

ประเภทแรก เป็นการตั้งรับ หมายถึง ใช้การสังเกตการกระท าของคนอ่ืนแทนที่จะ
ซักถามหรือเข้าไปร่วมในสถานการณ์ 

ประเภทที่สอง แบบรุก หมายถึง การเข้าไปจัดการกับสถานการณ์ทางสังคมเพ่ือให้
ได้ข้อมูลมากขึ้น เช่น ใช้การคุย การถาม หรือการสัมภาษณ์ 

ประเภทที่สาม แบบปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ใช้การสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน ข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นระหว่างกันและกัน ควบคู่กันไปกับการสังเกต  
จากข้อมูลที่ได้มาไม่ว่าจะโดยวิธีใด คนเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพ่ือกรองว่าเราจะสัมพันธ์กับ

คนผู้นั้นต่อไปในระดับใด ความสัมพันธ์อาจเป็นไปในระดับเดิมหรือเพ่ิมระดับไปสู่ความลึกซึ้ง หาก
ข้อมูลที่รับมาก่อให้เกิดความพอใจ แต่หากข้อมูลที่รับมาเป็นข้อมูลที่ไม่น่าพอใจเราก็อาจเลือกที่จะไม่
พบกันต่อไปอีก 
  1.2 เพื่อน ค าว่าเพ่ือนเป็นค าที่พูดง่ายแต่ให้ความหมายยาก เพราะเพ่ือนเป็นบทบาทที่
เกิดขึ้นได้ในคู่สัมพันธ์ทุกประเภท ตั้งแต่เพ่ือน กับเพ่ือนจริง ๆ เพ่ือนในระหว่างสามีภรรยา นายกับ
ลูกน้อง ครูกับศิษย์ หรือแม้แต่พ่อแม่กับลูก เมื่อเอ่ยถึงค าว่าเพ่ือน นักมนุษยสัมพันธ์ได้เสนอว่า 
หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษ ดังนี้  
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1.2.1 เพ่ือนมีสถานะพิเศษในชีวิต เป็นคนที่เราไว้ใจและเป็นที่ยอมรับ ยิ่งไปกว่านั้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนเป็น ความสัมพันธ์แบบ ไม่เอาเปรียบ ทั้งนี้มิได้หมายความว่า
คนเราจะ ไม่รับสิ่งใดจากเพ่ือน แต่การได้สิ่งใดจากเพ่ือนนั้นเป็นการได้มาโดยไม่ท าให้อีกฝ่าย
หนึ่งรู้สึกว่าตน ถูกบังคับหรือขู่เข็ญ 

1.2.2 เพ่ือนมีฐานอยู่บนความเท่าเทียมกัน หมายถึงว่า ระหว่างเพ่ือนไม่มีใครมี
อ านาจหรือ อิทธิพลเหนือใคร แม้ว่าอีกคนหนึ่ง จะมีสถานภาพเหนือกว่า และตรงจุดนี้เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีเพ่ือนที่มีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจต่างจากตนเองมาก ๆ 
ได้ เนื่องจากอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างบทบาทข้ึน 

1.2.3 เพ่ือนต้องยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะรู้ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่าย
หนึ่ งว่าคล้อยตามกฏของความเป็นเพ่ือนหรือไม่  กฏของความเป็นเพ่ือนโดยทั่วไป
ประกอบด้วย 

- เมื่อมีข่าวใด ๆ เกี่ยวกับความส าเร็จก็บอกให้เพื่อนรู้ 
- แสดงการสนับสนุนทางอารมณ์ 
- เสนอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
- พยายามท าให้มีความสุขเมื่ออยู่ร่วมกัน 
- เสนอตัวท างานแทนถ้าเพ่ือนขาดไป 

อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านได้ส ารวจกฎดังกล่าวและเสนอว่ากฎเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพ่ือให้
รางวัลส าหรับความเป็นเพ่ือน โดยพยายามหลีกเลี่ยง ความขัดแย้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์อีกด้านหนึ่งที่
เกิดข้ึนได้ในระหว่างเพ่ือน ส าหรับการที่ยอมรับใครเข้ามามีความสัมพันธ์ในระดับเพ่ือนนั้น เป็นไปตาม
ทฤษฎีการเกิดความสัมพันธ์และสาเหตุการเกิดความสัมพันธ์ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

1.3 ระดับลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ในระดับนี้เป็น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ เปิดตนเองต่อกัน
มาก ขึ้นต่อกัน และกันสูง มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมาก ความสัมพันธ์เช่นนี้ปรากฏอยู่ใน
สามี-ภรรยา พ่อแม่-ลูก พ่ี-น้อง เพ่ือนสนิท คู่รัก หรือลักษณะอ่ืน ๆ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจส าหรับ
ความสัมพันธ์ประเภทนี้ ดังนี้ 

1.3.1 คู่สัมพันธ์ระดับลึกซึ้งมักคาดหวังจากกันและกันสูง เกินกว่าขอบเขตที่เป็นจริง 
เมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดก็มักกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่ง 

1.3.2 ความสัมพันธ์ระดับนี้มิได้ขึ้นอยู่กับคู่สัมพันธ์อย่างเดียว การสื่อสารจากคนอ่ืน 
ๆ ก็มี อิทธิพลต่อความสัมพันธ์นั้นด้วย 

1.3.3 ความสัมพันธ์ระดับลึกซึ้งที่เรียกว่าความรักนั้น จ าแนกได้เป็น 3 ประเภทย่อย
และแต่ละประเภทก็มีลักษณะต่างกัน ดังนี้ 
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1.3.3.1 รักแบบหลงใหล ซึ่งปรกติจะอยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นเรื่องของ
อารมณ์แท้มากกว่าเหตุผล มักกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองอย่างฉับพลัน พฤติกรรม
ระหว่างคู่สัมพันธ์มักพยากรณ์ไม่ได้ และไม่เป็นฐานความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน การได้อยู่
ร่วมกันเป็นประจ าหรือการที่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศสม่ าเสมอจะท าให้ความ
ตื่นเต้นอันเกิดจากความหลงไหลลดลง 

1.3.3.2 รักแบบความจริง เป็นความรักที่พัฒนามาจากแบบแรก เกิดขึ้นที
ละน้อยและอยู่ภายใต้การควบคุมของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง มีการตอบแทนกันและ
กัน มองความสัมพันธ์ในลักษณะสมดุล 

1.3.3.3 รักแบบเอ้ืออาทร เป็นรักที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน ซึ่งจะมีส่วน
เพ่ิมชีวิตชีวาให้กับความรักแบบที่สอง 
1.3.4 พฤติกรรมที่สื่อให้เห็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งนั้น เป็นได้ทั้งภาษาถ้อยค าและ

ท่าทาง ภาษาเหล่านี้ส่อให้เห็นว่า คู่สัมพันธ์มีความใกล้ชิดกัน ทั้งกายและใจ อาจเห็นได้จาก
การมองตา การใช้เวลาอยู่ร่วมกันมาก การยิ้ม การยืนใกล้กัน หรือการสัมผัส เป็นต้น 

 
การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

การที่บุคคลจะเลือกมีความสัมพันธ์กับใครเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาสังคมให้ความสนใจมาก 
นักวิชาการในสาขานี้ได้พัฒนาทฤษฎีและข้อคิดเห็นเพื่อน ามาอธิบาย ดังนี้ 

  
1. ทฤษฎีอธิบายการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

1.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
ทฤษฎีนี้ได้อธิบายการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปของก าไรและต้นทุน โดยที่ ก าไร 

หมายถึง สิ่งที่เราได้จากการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ขณะที่ต้นทุน หมายถึง สิ่งที่ไม่น่าพอใจในการ
สร้างความสัมพันธ์นั้น เช่น ความล้า เบื่อ วิตกกังวล เป็นต้น คนเราจะประเมินก าไรจาก ความสัมพันธ์
โดยอาศัยมาตรฐาน 2 ประการ ประการแรก ได้แก่ ระดับของการเปรียบเทียบในอดีต ซึ่งเป็นสิ่งที่เคย
ได้รับจากการมีความสัมพันธ์ในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน และประการที่สอง ได้แก่ ระดับการ
เปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืน ๆ ในปัจจุบัน ในข้อนี้หมายถึงว่า บุคคลจะเลือกสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ใดต้องค านึงแล้วว่า ระหว่างคนต่าง ๆ ที่แวดล้อมอยู่ผู้ใดจะท าให้ได้สิ่งที่ต้องการ มากที่สุด ไม่ว่า
ความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันจะท าให้ได้ผลดีแค่ไหนก็ตาม หากบุคคลคิดว่าการสร้างความสัมพันธ์กับ
คนใหม่ให้ผลดีกว่า เขาก็มีแนวโน้มที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่หรือกลุ่มใหม่ ในทางตรงข้าม
แม้ความสัมพันธ์ในปัจจุบันจะท าให้ไม่พอใจขนาดใดก็ตามบุคคลจะยังคงความสัมพันธ์นั้นไว้ หาก
เปรียบเทียบแล้วว่าการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่อาจท าให้ได้ผลร้ายกว่าเดิม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

1.2 ความคล้ายคลึงของเจตคติ 
ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ผู้ที่มีเจตคติคล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันและเป็นองค์ประกอบส าคัญของ

การคบหากัน 
1.3 การเติมความแตกต่างให้สมบูรณ์ 
ในบางกรณีพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดขึ้นได้แม้จะมีความแตกต่างกันโดย สิ้นเชิง 

ลักษณะเช่นนี้อธิบายด้วยหลักของการเติมให้สมบูรณ์ โดยทฤษฎีนี้กล่าวว่า ลักษณะที่ แตกต่างกันของ
บุคคลนั้นหากสามารถตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ความต่างจะกลายเป็นเสมือนสิ่ง
ดึงดูดใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ด้วย ทฤษฎีนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
เนื่องจากลักษณะของอีกฝ่ายหนึ่งจะถือว่า เป็นก าไรของอีกฝ่ายหนึ่งที่มิได้เป็นเจ้าของลักษณะนั้น 

1.4 การเปรียบเทียบทางสังคม 
ทฤษฎีนี้อธิบายว่า คนเราแต่ละคนมีความต้องการที่จะประเมินตนเอง ดังนั้นจึงต้องการ

ทดสอบตนเองกับคนอ่ืน ๆ เพ่ือทราบว่าสิ่งที่เรามีหรือเราคิดหรือเราเป็นสอดคล้องกับความเป็นจริง 
ทางสังคมหรือไม่ และการที่จะกระท าเช่นนี้ได้จ าเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ 

1.5 ตัวแบบเสริมแรง 
ทฤษฎีนี้เสนอว่า ความดึงดูดระหว่างบุคคลนั้นส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ที่ได้รับ การ

เสริมแรงเม่ือมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทฤษฎีนี้เสนอว่า คนเราจะชอบบุคคลที่มีความสัมพันธ์อยู่กับ
สิ่งเร้าที่ท าให้เราพอใจ นักทฤษฎีนี้ตั้งข้อเสนอว่า ปฏิกิริยาซึ่งเป็นความชอบพอที่เราจะตอบสนองต่อ
บุคคลหรือวัตถุเกิดขึ้นได้โดยการวางเงื่อนไขด้วยความใกล้กันในแง่ของพ้ืนที่หรือเวลา ตัวอย่างเช่น เรา
อาจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อใครคนหนึ่งได้เพียงเพราะเขามาปรากฏตัวอยู่ในขณะที่เรามีประสบการณ์ที่
น่ายินดีและพึงพอใจ 
 
2. สาเหตุโดยท่ัวไปของการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ส าหรับสาเหตุโดยทั่วไปที่ควรจะน ามาพิจารณาประกอบด้วย 
2.1 การมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน 
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครนั้นอาจเกิดขึ้นได้เพราะการมองเห็นประโยชน์ซึ่งอาจได้รับทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าทั้งคู่มีจุดมุ่งหมายท่ีเข้ากันได้ 
2.2 ความต้องการใฝ่สัมพันธ์ 
หากรับรู้ว่าการมีความสัมพันธ์กับใครสามารถจะตอบสนองความต้องการที่จะได้รับ ความรัก 

ความเป็นมิตรและการได้ผูกพัน ก็มีแนวโน้มที่เราจะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคนผู้นั้น 
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2.3 ความพอใจในกิจกรรมของผู้อื่น 
กิจกรรมที่ผู้อื่นท าอยู่เป็นสาเหตุที่ท าให้มีผู้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากการมีความสัมพันธ์
นั้นเป็นโอกาสให้ได้เข้าไปท ากิจกรรมที่ตนพอใจ 
  2.4 การส่งเสริมสถานภาพส่วนตัว 
ในบางกรณีแม้ตัวบุคคลที่ตั้งใจจะมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นไม่น่าสนใจและไม่ดึงดูดใจ แต่หากบุคคลนั้นมี
สถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงก็อาจเป็นปัจจัยดึงดูดให้เข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วย 
เพราะจะได้รับเกียรติและการยกย่องว่าเป็นพวกเดียวกันกับบุคคลผู้นั้น 
  2.5 การลดความวิตกกังวล 
สาเหตุหนึ่งที่คนเราสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนก็เพ่ือลดความวิตกกังวลอันเกิดจากความรู้สึกไม่
ปลอดภัยเมื่อต้องอยู่โดดเดี่ยว การมีความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อคนเรา รู้สึกว่าถูกขู่
หรือถูกท าให้กังวล การเข้าร่วมกับคนอ่ืนจะท าให้ความรู้สึกดังกล่าวลดลงเพราะคนอ่ืน ๆ ก็กังวล
เหมือนกัน หรือเป็นไปได้ว่าเมื่อมาอยู่รวมกันก็สามารถจะหาทางจัดการกับความวิตกกังวลนั้น อย่างไร
ก็ตามหากสถานการณ์นั้นท าให้กังวลร่วมกับอับอาย คนเรามีแนวโน้มจะอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่รวมกับ
ผู้อื่น 
  2.6 การใช้ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนเป็นเครื่องมือส าหรับการบรรลุจุดมุ่งหมายส่วนตัว 
การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นเป็นไปได้อีกเช่นกันที่คนเราจะท าไปเพราะเป็น ช่องทางที่ท าให้
ตนเองได้ประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตนได้โดยที่มิได้พอใจในตัวบุคคลนั้นเลย 
 
ขั้นตอนของการเกิดความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เกิดขึ้นอย่างมีเงื่อนไข และเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ ท่าทีและ
ความรู้สึกที่ เราแสดงต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ท่าทีเหล่านี้มีผลอย่ างยิ่งต่อการงอกงามและการสิ้นสุด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ซึ่งกระบวนการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเริ่มความสัมพันธ์ 
มีปัจจัยจ านวนมากที่มีอิทธิพลต่อการเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่ได้รับความ

สนใจ กันมาก ได้แก่  
1.1 การมีลักษณะทางกายที่ดึงดูดใจ  
1.2 ความถี่ของการได้พบปะกัน และ  
1.3 ความคล้ายคลึงกันในลักษณะต่างๆ 

2. การสร้างความสัมพันธ์ 
ขั้นตอนที่สองนี้ยากท่ีจะระบุให้ชัดเจนลงไป แต่โดยทั่วไปจะเกิดใน 2 ลักษณะ คือ 
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2.1 เกิดทีละน้อยตามเวลาของการที่ได้ติดต่อกัน และ 
2.2 เกิดเพราะมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้ว ทั้งสอง

ฝ่ายจะเพ่ิมปริมาณของความสัมพันธ์ขึ้นเรื่อย ๆ เช่น อาจท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ใช้เวลา
อยู่ร่วมกันมากขึ้น มีการป้องกันตนเองน้อยลง บอกถึงความต้องการของตนเองมากขึ้น และ
จะเริ่มรู้สึกสนิทกัน สามารถสื่อสารกันถึงเรื่องส่วนตัว ซึ่งก้าวไปไกลกว่าการคุยกันตาม
มารยาท 
3. การกระชับความสัมพันธ์ 

          ในขั้นนี้ต่างฝ่ายต่างพยายามหาวิธีรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการรักษา
ความน่าสนใจในการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้นิสัยของอีกฝ่ายหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็พัฒนานิสัยบางอย่าง
ของตนเพ่ือ การตอบสนองและการปรับตัว ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างต้องท าเช่นนี้ด้วยกัน ความสัมพันธ์จะ
เริ่มงอกงามจนรับรู้ได้ ทั้งคู่จะขึ้นอยู่กับกันและกันมากขึ้น มีพันธะในการคบหากันในลักษณะของการ
ท าประโยชน์ให้แก่กันและกัน แนวคิดท้ังหมดท าให้มองเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แปรเปลี่ยน
ไปได้เป็นระยะ หากเป็นไปตามข้ันตอนความสัมพันธ์จะก้าวคืบหน้าไปจนกระชับแน่น ในทางตรงข้าม
หากขั้นตอนหมุนย้อนหลังความสัมพันธ์จะเสื่อมคลายลงและอาจมาถึงขั้นตอนที่ 4 คือ การจบ
ความสัมพันธ์ 

4. การจบความสัมพันธ์ 
          ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ มีการเริ่มต้นและมีการ
สิ้นสุดและ การสิ้นสุดความสัมพันธ์มักตามมาด้วยความรู้สึกทางลบหรือความขัดแย้ง ในการจบ
ความสัมพันธ์มีขั้นตอนที่เข้ามาเก่ียวข้องด้วย ดังนี้  

4.1 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามีปัญหาเกิดข้ึนในความสัมพันธ์ 
4.2 อีกฝ่ายหนึ่งจะเริ่มต้นสื่อให้อีกฝ่ายทราบถึงความรู้สึกนั้น 
4.3 คู่สัมพันธ์เผชิญหน้ากับปัญหาอันอาจน าไปสู่การปรับความเข้าใจกันหรือขัดแย้ง  
4.4 หากไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้จะมีการหันไปหาฝ่ายที่สาม ซึ่งตรงจุดนี้จะ

มีการเข้าข้างหรือแยกฝ่าย 
4.5 ทั้งสองฝ่ายรู้ว่าความสัมพันธ์สิ้นสุดลงจึงอาจตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หรือปรับ 

รูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ 
อย่างไรก็ตามไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นประเภทใด นักจิตวิทยาล้วนเตือนว่า

เป็นเพียงความสัมพันธ์ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์จะแปรเปลี่ยนระดับ
หรืออาจ สิ้นสุดลง ซึ่งหมายความว่า เราเองได้เรียนรู้เรื่องของมนุษยสัมพันธ์ไปอีกขั้นตอน
หนึ่งแล้ว 
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จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของบุคคลสามารถสร้างเรื่องราวและประเด็นปัญหาของตัวละครให้
เกิดอารมณ์ความรู้สึก เพ่ือให้สามารถเสริมเทคนิคการเร่งภาพได้สมเหตุสมผลมากข้ึน 
 
2. กลไกในการป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism) 
 ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) (1856 - 1939) บิดาแห่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ผู้ที่สร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ได้กล่าวว่า 
“มนุษย์มิได้เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ดังเช่นที่พวกเขาเชื่อหรืออยากเป็น หากแต่ว่าความคิดของมนุษย์ถูก
ก าหนดโดยพลังแห่งจิตไร้ส านึกที่ซ่อนเร้น และหลุดรอดจากความเข้าใจของมนุษย์ตลอดมาทุกยุคทุก
สมัย” ฟรอยด์พบว่าการกระท า , ความคิด , ความเชื่อ หรือเรื่องเกี่ ยวกับตัวตนนั้นถูกก าหนด
แสดงออกโดยไร้จิตส านึก (Unconscious) , แรงขับ (Drive) และความปรารถนา (Desire) มนุษย์
ขจัดประสบการณ์และความทรงจ าอันเจ็บปวดโดยการเก็บกดไว้ในจิตไร้ส านึก อันจะส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของเขา และก่อให้เกิดกลไกที่ท าหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตัวเองที่เรียกว่า “Ego Defense 
Mechanism” ขึ้นมา ซึ่งฟรอยด์ได้แบ่งประเภทกลไกในการป้องกันตัวดังนี้ 
 2.1 การไม่ตัดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่ง (Ambivalence) เป็นสภาวะที่ Ego ไม่ตัดสินใจ
เลือกข้างใดข้างหนึ่งให้เด็ดขาดลงไป แต่อยู่ในสภาวะสองจิตสองใจ เอียงไปข้างนั้นทีข้างนี้ที มีลักษณะ
โลเลหลายใจนั่นเอง 
 2.2 ปฎิกิริยาการหลบหนี (Avoidance) เป็นปฎิกิริยาการหลบหนีจากวัตถุ ผู้คน หรือ
เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องเจ็บปวด เนื่องจากต้องข่มความรู้สึกที่พลังทางเพศและความก้าวร้าวอันแฝงอยู่
ในจิตไร้ส านึกถูกกระตุ้นให้ส าแดงความปรารถนาออกมา 
 2.3 การหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง (Fixation) เป็นสภาวะที่หยุดอยู่กับที่ไม่ยอมเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงไปเพราะประสบการณ์อันเจ็บปวด (Trauma) เช่น เด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ก็จะไม่สร้าง
ความรักกับใครอีกเลย หากจะเกาะยึดกับความรู้สึกสูญเสียที่เกิดขึ้น 
 2.4 การเลียนแบบ (Identification) คือ การปรับตัวโดยการเลียนแบบพฤติกรรม ทัศนคติ 
ค่านิยมของบุคคล หรือสิ่งของที่ตนชื่นชอบ โดยการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความรู้สึกทาง
จิตใจ เช่น การแสดงพฤติกรรมให้เหมือนกับบุคคลต้นแบบ ซึ่งอาจเป็นดารา นักแสดง หรือตัวละคร
ต่าง ๆ โดยการแต่งตัว แสดงลักษณะท่าทางเหมือนผู้ที่เลียนแบบ นอกจากนั้นก็มีความรู้สึกร่วมกับผู้ที่
เราเลียนแบบด้วย 
 2.5 การกล่าวโทษผู้อื่นหรือการโยนความผิดให้แก่ผู้อ่ืน (Project) คือ การลดความวิตกกังวล
โดยการย้ายหรือโยนความผิด ความไม่ดีงามของตนเอง หรือความรับผิดชอบจากผลการกระท าของ
ตนเอง หรือผลจากความคิดที่ไม่เหมาะสมของตนไปให้บุคคลอ่ืน 
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 2.6 การแสดงปฎิกิริยาตรงข้ามกับความปรารถนาที่แท้จริง (Reaction Formation) คือ การ
แสดงออกในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ตนรู้สึก เพราะคิดว่าสังคมอาจยอมรับไม่ได้ โดยการทุ่มเทในการแสดง
พฤติกรรมตรงข้ามกับความรู้สึกของตนเอง ที่ตนเองคิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมอาจจะไม่ยอมรับ 
 2.7 การเก็บกด (Repression) เป็นการเก็บความรู้จักผิด ความคับข้องใจเอาไว้ในจิตใต้ส านึก
จนกระท่ังลืม ซึ่งการเก็บกดนี้หากต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้มากอาจท าให้เป็นโรคประสาทได้ 
 2.8 การขจัดความรู้สึก (Suppression) มีลักษณะคล้ายกับ Repression แต่เป็น
กระบวนการขจัดความรู้สึกดังกล่าวออกไปจากความคิด และเป็นกระบวนการที่เกิดอย่างที่ผู้กระท ามี
ความรู้ตัวและตั้งใจ ขณะที่ Repression นั้นไม่รู้ตัว 
 2.9 การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) คือ การหาเหตุผล หาค าอธิบาย มา
อ้างอิง มาประกอบการกระท าของตนเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน เป็นการปรับตัวโดยการหา
เหตุผลเข้าข้างตนเอง โดยให้ค าอธิบายที่เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน การใช้วิธีการป้องกันตนเองแบบนี้
คล้าย ๆ กับการแก้ตัว นั่นคือบุคคลจะพยายามหาเหตุผล อ้างข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน 
  2.9.1 แบบองุ่นเปรี้ยว (Sour Grape) เช่น นักเรียนอยากเรียนแพทยศาสตร์ แต่
สอบเข้าไม่ได้ สอบได้วิศวกรรมศาสตร์ อาจจะบอกว่าเข้าแพทย์ไม่ได้ก็ดีแล้ว เพราะอาชีพแพทย์เป็น
อาชีพที่เสียสละ เสี่ยงภัย เหน็ดเหนื่อย ไม่มีเวลาของตนเอง เป็นวิศวกรดีกว่า เพราะเป็นอาชีพอิสระ 
มีรายได้มาก 
  2.9.2 แบบมะนาวหวาน (Sweet Lemon) เช่น นักเรียนไม่อยากเรียนกฎหมาย พ่อ
แม่อยากให้เรียน ก็เลยลองสอบเข้าคณะนิติศาสตร์แล้วสอบเข้าได้ พ่อแม่ดีใจ สนับสนุนจึงต้องเรียน
วิชากฎหมาย เลยคิดว่าเรียนกฎหมายก็ดี มีความรู้ เป็นอาชีพมีเกียรติ มีประโยชน์ต่อสังคม มีรายได้
สูงและวันหนึ่งอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้  
 2.10 การชดเชยหรือการทดแทน (Substitution / Compensation) การชดเชยหรือการ
ทดแทนด้วยการหาทางออกในอันที่จะแสดงความต้องการของตน เช่น การต้องการระบายความ
ก้าวร้าวก็หันไปเล่นกีฬาทดแทน หรือวิพากษ์วิจารณ์ศิลปะ เป็นการชดเชยในสิ่งที่สังคมยอมรับได้ 
 2.11 การถดถอย (Regression) คือการหนีกลับไปอยู่กับสภาพอดีตที่ตนเคยมีความสุข เป็น
การแสดงพฤติกรรมถดถอยไปเป็นการหนีกลับไปอยู่ในสภาพอดีตที่เคยท าให้ตนมีความสุข เช่น ผู้ใหญ่
เมื่อเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดก็แสดงอาการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง หรือเด็ก 2-3 ขวบ ที่ช่วยตนเอง
ได้ มีน้องใหม่ เห็นแม่ให้ความเอาใจใส่น้อง จึงมีความรู้สึกว่าแม่ไม่รักและไม่สนใจตนเท่ากับที่เคยได้รับ 
จะมีพฤติกรรมถดถอยไปอยู่ในวัยทารก ที่ช่วยตนเองไม่ได้ ต้องให้แม่ท าให้ทุกอย่าง 
 2.12 การสร้างวิมานในอากาศ หรือการฝันกลางวัน (Fantasy / Day Dreaming) คือ การ
คิดฝัน หรือสร้างวิมานขึ้นเอง สร้างจินตนาการหรือมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ตนมีความต้องการแต่เป็นไป
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ไม่ได้ ไม่สามารถเป็นจริงได้ ฉะนั้นจึงคิดฝันหรือสร้างวิมานในอากาศขึ้นเพ่ือสนองความต้องการ
ชั่วขณะหนึ่ง 
 2.13 การแยกตัว (Isolation) คือ การแยกตัวให้พ้นจากสถานการณ์ที่น าความคับข้องใจมา
ให้ โดยการแยกตนเองออกไปอยู่ตามล าพัง เป็นอารมณ์ที่อยากอยู่เงียบๆคนเดียว ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับ
ใครและไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วย 
 2.14 การแทนที่ (Displacement) คือ การระบายอารมณ์โกรธ หรือคับข้องใจต่อคนหรือ
สิ่งของที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความคับข้องใจ เช่น พนักงานที่ถูกเจ้านายดุ ด่า หรือท าให้คับข้องใจ 
เมื่อกลับมาบ้านอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อภรรยาและลูก 
 2.15 การไม่ยอมรับความจริง (Denial of Reality) เป็นวิธีการที่บุคคลไม่ยอมรับรู้ ไม่ยอม
เข้าใจ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะความเจ็บปวดกับความจริงที่
เกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ รับไม่ได้กับความจริงที่ท าให้ตนต้องสูญเสียหรือไม่ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา การปฎิ
เสธความเป็นจริงมาก ๆ ก็ท าให้เป็นโรคประสาทได้ 
 2.16 การแสดงออกความก้าวร้าว (Aggression) เป็นการกระท าของบุคคลเมื่อถูกขัดขวาง
ความคิด ความต้องการของตน ความต้องการเอาชนะ จึงแสดงอ านาจโดยการต่อสู้ ทางกาย วาจา 
ด้วยความก้าวร้าวเพ่ือท าลายผู้อ่ืนหรือท าร้ายผู้อื่นให้เจ็บปวด และยอมแพ้บุคคลนั้นในที่สุด 
 กลไกการป้องกันตัว (Defense Mechanism) จึงเป็นวิธีการปรับตัวในระดับจิตไร้ส านึก 
กลไกในการป้องกันตัวมักจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของบุคคลปกติทุกวัย ตั้งแต่
อนุบาลจนถึงวัยชรา เป็นวิธีการที่บุคคลใช้ในการปรับตัว เมื่อประสบปัญหาความคับข้องใจ การใช้
กลไกป้องกันตัวจะช่วยยืดเวลาในการแก้ปัญหา เพราะจะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด ความไม่สบาย
ใจ ท าให้คิดหาเหตุผลหรือแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด 
 ซึ่งผู้จัดท าได้น าทฤษฎีกลไกการป้องกันตัว (Defense Mechanism) ดังกล่าวมาใช้กับการ
แสดงออกของตัวละครเมื่อประสบปัญหาในเรื่อง ตัวละคร ซัน และนาว เป็นเพ่ือนสนิทคิดไม่ซื่อ แต่
ความรักของทั้งสองไม่อาจเป็นจริงได้ เพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้หญิง เมื่อความรักครั้งนี้คือความผิดหวัง 
ตัวละครทั้งสองต่างก็มีกลไกในการป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดแตกต่างกันออกไป ในตัวละครซัน 
โดยพ้ืนฐานนิสัยตัวละครที่ได้วางไว้ ท าให้ตัวละครซัน เลือกที่จะหนีหน้าไปจากนาว ซึ่งก็คือวิธีการ
แยกตัวและปฎิกิริยาการหลบหนี ในขณะที่ตัวละคร นาว เองก็เลือกที่จะคบกับผู้ชายคนอ่ืนเพ่ือปกปิด
ความเจ็บปวด สิ่งที่ตัวละครนาวกระท าคือการเก็บกดและทดแทนความรักที่ผิดหวังครั้งนี้ด้วยการ
ตัดสินใจแต่งงานกับคนอ่ืน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ของตัวละครล้วนแล้วแต่เข้าข่ายทฤษฎีกลไกการ
ป้องกันตัวทั้งสิ้น 
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3. ทฤษฎีภาพยนตร์  
 3.1 ทฤษฎีการเล่าเรื่อง 
  ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รับการ
ถ่ายท า และวิธีการที่เรื่องราวนั้น ๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพาตัวเอง
ให้ไป เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่าง ๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา หรือยิ่ง
ไปกว่านั้น ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม 
นั่นคือเราได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะด ารงอยู่
กับบริบทของสังคม , การเมือง และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เรา
ได้ถูกให้เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา ส าหรับหนทางที่
พวกเขารู้สึกและปฎิบัติการเล่าเรื่องต่าง ๆ ของผู้คนมีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่างหรืออย่าง
น้อยที่สุด ได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากกว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดม
คติทั้งหมด เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มัน
ท างานอยู่ในตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอนโดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูก
น าเสนอ 
  การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่  จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลัก
ตัวหรือสองตัวเท่านั้น มันเชื้อเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดย
การท าให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอ่ืน ๆ 
โดยมีดาราต่าง ๆ ซึ่งตัวดาราเหล่านี้บ่อยครั้งมีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนที่มีเสน่ห์ 
ซึ่งจะแสดงในส่วนนี้ แต่สิ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเรื่องนั้นแสดงให้เห็น
ว่าตัวละครหลักต่าง ๆ จะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และพัฒนาไป
ในลักษณะที่เป็นปัจเจกขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเรื่องของสถานการณ์ที่มั่นคง เผชิญกับ
อุปสรรค ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation – Disruption – New Stable 
Situation) ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ตัวละครที่ส าคัญต่าง ๆ 
เดิมทีจะถูกน าเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในอัตลักษณ์ของพวกเขา 
หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้นภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์อันหนึ่งขึ้นมาที่จะทดสอบ
พวกเขา จะต้องด าเนินชีวิตโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระท าดังกล่าว พวกเขาจะ
แก้ไขอัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเอง พวกเขาจะด าเนินชีวิตไปโดยผ่านกระบวนการอันหนึ่ง
ของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามข้ึนทางด้านอัตลักษณ์ อันนี้มิได้เกิดข้ึนเสมอ ๆ ตัวละคร
บางตัวยังติดตายอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของพวกเขา และจบลงอย่างไม่มีความสุข การ
เน้นในการเจริญเติบโตของปัจเจกดังกล่าวและการแก้ไขอุปสรรคได้ จะไปขับไล่ไสส่งประเด็นปัญหา
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ทางสังคมต่าง ๆ ออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องรอง ๆ ในการด าเนินเรื่องของ
ภาพยนตร์กระแสหลัก 
 3.2 หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function) 
  3.2.1 การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้
ความส าคัญกับการถ่ายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น
ภาพยนตร์สารคดี 
  3.2.2 การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เน้น
การสื่ออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพ่ือการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดี 
ไม่ตลก ไม่บู๊ ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง 
  3.2.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่างมาก 
การเล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 
 3.3 ตัวละคร 
  ค าจ ากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเนื้อ
ของภาพยนตร์ทุกเรื่อง ถ้าก าหนดบุคลิกของตัวละครไม่ชัดเจน บทของคุณก็จะไม่มีโอกาสถูกสร้างเป็น
ภาพยนตร์เพราะไม่มีดาราคนไหนรับเล่น ถ้าไม่มีดารายอมเล่น ก็สร้างภาพยนตร์ไม่ได้ 
  คุณอาจข้องใจว่าภาพยนตร์แย่ ๆ ก็ตั้งหลายเรื่องที่ได้ฉายบนจอใหญ่ พวกมันไปถึงที่
นั่นได้ยังไง ความจริงก็คือบทภาพยนตร์หลายเรื่องที่สตูดิโอซื้อมานั้น ต้นฉบับถือว่าอยู่ในขั้นคุณภาพ 
แต่ในกระบวนการน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ มีการช าระตัวละครหลายตัวในขั้นตอนของการปรับปรุง
บท 
  ในระหว่างขั้นตอนที่ต้องผ่านผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์และนักส ารวจการตลาด ของดีมัก
ถูกแทนที่ด้วยสินค้าหน้าตาเหมือนกัน นี่คือความล้มเหลวของศิลปะที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ (Art by committee) ค ากล่าวที่ว่า อูฐคือม้าในสายตาของคนกลุ่มหนึ่ง น่าจะมาจาก
สถานการณ์เช่นนี้ ธุรกิจหนังเป็นธุรกิจเต่าล้านปีที่ยอมรับสิ่งใหม่และโอกาสใหม่เพียงไม่กี่อย่าง และ
ค านึงถึงเม็ดเงินที่จะได้มากกว่าสุนทรียศาสตร์เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะท าหนังสักเรื่อง 
  ไม่ควรให้เรื่องนี้บั่นทอนก าลังใจในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ดีท่ีสุดของตน หนังหลาย
เรื่องประสบความส าเร็จเพราะแนวคิดเดิม และตัวละครที่ผู้เขียน เขียนขึ้นนั้นสมบูรณ์และชัดเจนมาก 
จนผู้สร้างและผู้ก ากับไม่อาจทลายลงได้ 
  ในฐานะคนเขียนบท อย่าท างานให้คนอ่ืนแก้ไขได้ สร้างตัวละครของคุณให้สมจริง
และสมบูรณ์ แล้วพวกนั้นจะไม่อยากยุ่งงานของคุณ เพราะตัวละครเหล่านี้ดีจนไม่มีที่ติ นี่ต่างหากคือ
จุดหมาย 
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3.4 วิธีการด าเนินเรื่อง โครงสร้างของการด าเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)  
  3.4.1 แก่นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) 
ของเรื่องที่จะน าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรอง ๆ (Sub Theme) อีกก็ได้ แต่ก็ต้องไม่ออก
นอกแนวความคิดหลัก 
  3.4.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
   3.4.2.1 การเล่าเรื่องล ากับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์
จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์
หลัก (Main Plot) และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไปต้องผสมกลมกลืนเป็น
เหตุเป็นผลกับเหตุการณ์หลัก 
   3.4.2.2 ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่
จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัว
ละครขึ้นมาต้องค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิก นิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของตัวละครนั้น ๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือ
ตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต้องส่งผลต่อสถานการณ์นั้น ๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัว
เอกย่อมมีความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 
    - ตัวละครแบน คือตัวละครที่มีขั้วขาว ด า ชัดเจน ไม่มีมิติทาง
อารมณ์ (Type Character) 
    - ตัวละครกลม คือตัวละครที่มีทั้งความดีและเลวปนกันในหนึ่งคน 
(Round Character) 
   3.4.2.3  การกระท าของตัวละคร ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 
 3.5 การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development)  
  3.5.1 การเปิดเรื่อง (Exposition) เช่น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ
เหตุการณ์ในขณะนั้น 
  3.5.2 สถานการณ์ท่ีเริ่มส่งเค้าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่ส่งผล
ให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  
  3.5.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได้อีกอย่างว่า 
Conflict 
  3.5.4 การลดการกระท าของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให้คนดูพ้นจากการ
ตื่นเต้นจาก Turning Point 
  3.5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ์ท่ีคับขันและตึงเครียด 
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  3.5.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป็นช่วงที่เผชิญหน้ากับปัญหาครั้ง
สุดท้ายที่ถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ท าให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 
  3.5.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือข้อสรุป ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน และสถานการณ์คลี่คลาย 
 
สรุป 

จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดตั้งต้นในการท าภาพยนตร์ 
ทั้งเรื่องกลไกการป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวด ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) แนวคิด
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรักระหว่างหญิงรักหญิง ได้น าไปสู่ประเด็นที่สามารถ
น ามาใช้ในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์สั้น เรื่อง Again โดยชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการแสดงอกของตัว
ละคร ที่มีต่อความเจ็บปวด จากความรักที่ไม่สมหวัง จนเกิดกลไกการป้องกันตัวเองขึ้นมา ด้วยการ
หลบหนีและแยกตัว 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงรักหญิง เป็นการพยายามสะท้อนภาพ
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ที่มีต่อความผิดหวังและความเจ็บปวดที่เกิดจากความรัก ในเพศ
เดียวกัน ภายใต้กรอบของสังคมไทยที่ยังมีคนส่วนใหญ่เชื่อว่าความรักเป็นเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิง 
และการรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องยากเกินยอมรับซึ่งส่งผลต่อชีวิต ความรู้สึก และพฤติกรรมของตัว
ละคร 

 ซึ่งผู้จัดท าได้น าประเด็นความเชื่อ และค่านิยมในเรื่องความรักที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
ตัวเองที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเก็บซ่อนความรู้สึกและปิดบังตัวตนที่ยากจะเป็นที่ยอมรับของสังคม
ของตัวละครมาเป็นแกนความคิดหลัก (Concept) ของการสร้างภาพยนตร์สั้นและการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือ
ความเข้าใจ อารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดท าได้หาข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง (Reference) และเข้าถึง
อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ ที่สามารถ
อธิบายลักษณะที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้น เรื่อง Again ได้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง Spider Liliesก ากับโดย ซีโร ชู (Zero Chou)ออกฉายในปี 2007 
 Spider Lilies เล่าถึงเรื่องราวของ ทาเคโกะ หญิงสาวช่างสัก ที่เคยผ่านการสูญเสีย
ครอบครัวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ 8 ปี ก่อน ซึ่งส่งผลให้ชีวิตของทาเคโกะเปลี่ยนไป เธอทุ่มเท
เวลาทั้งหมดให้กับการออกแบบลายสักและดูแลน้องชายที่มีอาการทางจิต และปิดกั้นตัวเอง แต่แล้ว
วันหนึ่งทาเคโกะก็ได้พบกับเจด เด็กสาวที่เข้ามาตามตื้อเธอ จนเริ่มหวั่นไหว แต่เมื่อทาเคโกะเริ่มเปิดใจ 
เค้าลางแห่งความสูญเสียก็เริ่มมาเยือนชีวิตเธออีกครั้ง เหมือนเมื่อในอดีต เมื่อครั้งที่เธอมีความรักกับ
ผู้หญิงด้วยกันเอง 
 จากภาพยนตร์เรื่อง Spider Lilies นั้น มีความชัดเจนในลักษณะพฤติกรรมของตัวละคร
ที่ปฎิเสธสิ่งที่ตัวเองเป็น กลัวที่จะยอมรับและเปิดเผย ดังนั้นผู้จัดท าจึงเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็น
ข้อมูลอ้างอิงด้านลักษณะนิสัย และพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครซัน  ในภาพยนตร์สั้น เรื่อง 
Again ที่พยายามปิดกั้นตัวเองจากความเจ็บปวด ไม่อยากพบเจอหน้านาว เพ่ือนของตัวเอง และมี
พฤติกรรมนิ่งเฉย ไม่แสดงความรู้สึกคล้ายกับตัวละครทาเคโกะในบางครั้ง 
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ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์ เรื่อง Spider Lilies 

 
2.ภาพยนตร์เรื่อง Hana and Aliceก ากับโดยชุนจิ อิวาอิ (Shunji Iwai)ออกฉายในปี 

2004 
Hana and Aliceเล่าถึงเรื่องราวของฮานะกับอลิศ เด็กสาววัยมัธยมที่เป็นเพ่ือนรักกัน ฮานะ

แอบรักผู้ชายคนนึง และวันนึงผู้ชายคนนั้นก็เกิดป่วยเป็นโรคประหลาด ความทรงจ าบางส่วนของเขา
หายไป ฮานะจึงสวมรอยเป็นคนรักของเขา แถมยังเอาอลิศเข้าไปพัวพันด้วยการบอกกับชายหนุ่มว่า 
อลิศคืออดีตคนรักของเขา ทั้งสามคนเริ่มล้อเล่นกับความทรงจ าทั้งของตัวเองและคนอ่ืนมากเกินไปจน
เรื่องราวบานปลาย จนในที่สุดฮานะก็ได้เรียนรู้ว่าการบังคับใจคนอ่ืนไม่ได้ยาก และมีความหมาย
เท่ากับการรักษามิตรภาพระหว่างเธอกับอลิศเอาไว้ 
 จากภาพยนตร์เรื่องHana and Alice นั้น มีความชัดเจนในลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน
ของตัวละครฮานะและอลิศ ในภาพยนตร์มีหลายฉากที่แสดงออกมาได้ถึงมิตรภาพอันยาวนานและ
แน่นแฟ้นของทั้งคู่ ดังนั้นผู้จัดท าจึงเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นข้อมูลอ้างอิงด้านความสัมพันธ์
ระหว่างเพ่ือนผู้หญิงพฤติกรรมการแสดงออก ภาษาที่ใช้ระหว่างเพ่ือน เพ่ือน ามาพัฒนาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวละครซันและนาวในภาพยนตร์สั้น เรื่อง Again 

 
ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์ เรื่อง Hana and Alice 
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3.ภาพยนตร์เรื่อง Butterflyก ากับโดย Yan Yan MAK ออกฉายในปี 2006 
Butterflyเล่าถึงเรื่องราวของหูเตี่ย หญิงสาววัย 30 ที่มีครอบครัวแล้ว วันหนึ่งเธอได้พบกับ

รุ่นน้องสาวที่อายุห่างจากเธอถึง 10 ปี อย่างเสี่ยวเย่ หญิงสาวที่ก้าวเข้ามารื้อฟ้ืนความรู้สึกในอดีตที่
หูเตี่ยเก็บง าเอาไว้ นั่นคือการที่เธอเคยมีรักแรกเป็นผู้หญิง แต่ก็ถูกพ่อแม่ของตัวเองจับได้ จนเธอต้อง
แต่งงาน แต่เมื่อได้พบกับเสี่ยวเย่ ความปรารถนาในความรักเพศเดียวกันก็หวนกลับมาอีกครั้งและใน
ครั้งนี้หูเตี่ยเลือกที่จะละทิ้งครอบครัวอันอบอุ่นเพ่ือท าตามสิ่งที่ใจตัวเองต้องการ 
 จากภาพยนตร์เรื่อง Butterflyนั้น มีความชัดเจนในเรื่องของการไม่ยอมรับของพ่อแม่ที่มีต่อ
ลูกที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน การถูกบีบบังคับให้ใช้ชีวิตตามแบบแผนของสังคม ด้วยการแต่งงาน
กับผู้ชาย ดังนั้นผู้จัดท าจึงเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นข้อมูลอ้างอิงด้านภูมิหลังของตัวละคร น ามาใช้
สร้างโลกและปัญหาของตัวละคร เพ่ือน ามาพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครต่อปัญหาที่
เกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้น เรื่อง Again 

 
ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์ เรื่อง Butterfly 
 

4.ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิท ก ากับโดยคมกฤษ ตรีวิมล ออกฉายในปี 2005 
เพ่ือนสนิท เล่าถึงเรื่องราวของไข่ย้อย นักศึกษาหนุ่ม ม.เชียงใหม่ ที่ออกเดินทางไปเกาะพะ

งัน แต่ได้รับอุบัติเหตุจนต้องนอนอยู่โรงพยาบาล ไข่ย้อยได้พบกับนุ้ย พยาบาลสาวที่คอยดูแลเขา ซึ่ง
ท าให้ไข่ย้อยย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวสมัยเรียนที่เขาแอบหลงรักเพ่ือนสนิทของตัวเองที่ชื่อดากานดา 
แต่ยังไม่มีโอกาสได้บอก  
 จากภาพยนตร์เรื่อง เพ่ือนสนิท นั้น มีความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนที่
คลุมเครือ พฤติกรรมความรัก ความห่วงใยที่แสดงออกได้ยากล าบากเมื่ออยู่ในฐานะเพ่ือนสนิท ดังนั้น
ผู้จัดท าจึงเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นข้อมูลอ้างอิงด้านความสัมพันธ์ของตัวละครที่แสดงออกตรง
ข้ามกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึก และพฤติกรรมการหลบหนี แยกตัวออกจากสังคม เพราะเรื่องราวที่เจ็บปวด
จากความรักซ่ึงตรงกับพฤติกรรมตัวละครซัน ในภาพยนตร์สั้น เรื่อง Again 
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ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตร์ เรื่อง เพ่ือนสนิท 
 
อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

 
1.ภาพยนตร์เรื่องรักจัง ก ากับโดยเหมันต์ เชตมี ออกฉายในปี 2006 
รักจังเล่าถึงเรื่องราวของฟิล์ม นักร้องซุปเปอร์สตาร์ที่เกิดอุบัติเหตุตกเขาความจ าเสื่อมจน

ต้องไปใช้ชีวิตเป็นชาวเขา และได้พบกับจ๋า ปาปารัสซี่ สาวที่ตามฟิล์มมา จนเกิดเป็นเรื่องราวความรัก
โรแมนติก– คอมเมดี้ ขึ้นโดยมีฉากหลังเป็นอ าเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องแบบใช้ธรรมชาติช่วยดึงดูดความสนใจทั้งภูเขา น้ าตก 
หมู่บ้านชาวเขาท้องถิ่น ให้อารมณ์ความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติ ความโรแมนติกของสถานที่ และ
เน้นถ่ายภาพกว้างเพ่ือสื่อถึงความสวยงามของสถานที่ที่ เกิดเรื่ องราว แต่ให้ความรู้สึกเหงาได้
เช่นเดียวกัน เน้นใช้แสงธรรมชาติในเวลาที่เหมาะสม ท าให้ภาพที่ออกมาอยู่ในโทนสีฟ้าอมเขียวของ
ต้นไม้ตามสถานที่ถ่ายท าและสภาพแสง ให้ความรู้สึกเย็น แต่แฝงไว้ด้วยความเศร้า ซึ่งผู้จัดท าได้ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงด้านอารมณ์ โทนสี และมุมกล้องของภาพให้คล้ายคลึงกันเพ่ือสื่อถึงสถานที่ธรรมชาติที่มี
ความสวยงาม และให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอิสระของตัวละคร 

 
ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตร์ เรื่อง รักจัง 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

 
2.ภาพยนตร์ส้ันเรื่องหลงรักเลย  ก ากับโดยวีรชิต ทองจิลา ออกฉายในปี 2013 
หลงรักเลย เล่าถึงเรื่องราวของชายหนุ่มนักเขียนที่สะพายกล้องไปหาแรงบันดาลใจไกลถึง

เชียงคาน ที่นั่นเขาได้พบกับสาวสวยเจ้าของโฮมสเตย์ ที่ท าให้เขาตกหลุมอย่างง่ายดาย แต่ความรู้สึก
พิเศษของเขาต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับเพราะคนรักของเธอก าลังจะกลับมา ชายหนุ่มจึงจากมาพร้อม
กับความรู้สึกดีและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เชียงคาน และหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในใจเขาก็ได้ถูก
ถ่ายทอดลงในหนังสือท่ีมีหน้าปกเป็นรูปเธอคนนั้น  
 ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้สถานที่เป็นหนึ่งในตัวด าเนินเรื่อง อาศัยความ
สวยงามของสถานที่ ธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ และใช้แสงธรรมชาติอีกเช่นกัน ท าให้ได้ภาพในโทนสีเย็น 
นั่นคือฟ้าอมเขียวและดูมัวไม่ค่อยชัด เพราะสีขาวของหมอก ซึ่งผู้จัดท าได้ใช้ เป็นข้อมูลอ้างอิงด้าน
อารมณ์ โทนสี รวมไปถึงวิธีการเล่าเรื่อง ที่ค่อยเป็น ค่อยไป และอาศัยฉากหลังเพ่ิมความน่าสนใจ
ให้กับฉากนั้นๆ 

 
ภาพที่ 3-6 ภาพจากภาพยนตร์สั้น เรื่อง หลงรักเลย 
 
 จากการศึกษาหาข้อมูลจากข้อมูลอ้างอิง (Reference)    และอารมณ์ของภาพยนตร์ 
(Mood and Tone)ท าให้ผู้จัดท าได้พัฒนาบท เทคนิคการเล่าเรื่องของภาพยนตร์และสร้าง
บรรยากาศความคลุมเครือของความสัมพันธ์ของตัวละคร ความอึดอัด และความเป็นอิสระในบางฉาก 
ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์ เรื่อง รักจัง และ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง หลงรักเลย ในเรื่องของภาพแสง
ธรรมชาติตามเวลาที่เหมาะสม จนได้สีในโทนฟ้าอมเขียว ของท้องฟ้า แม่น้ า และต้นไม้ เทคนิคการใช้
ภาพที่แคบมากๆเพ่ือสื่อถึงความรู้สึกอึดอัดของตัวละครในบางที และภาพกว้างที่เห็นวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติให้ความรู้สึกอิสระปนความเหงาในบางครั้ง รวมไปถึงพัฒนาแนวทางของบทภาพยนตร์และ
สร้างนิสัยใจคอ , ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร จากภาพยนตร์ เรื่อง 
Spider Lilies, Hana and Alice ,Buterflyและ เพ่ือนสนิท ในด้านเนื้อหา การด าเนินเรื่อง ปมปัญหา
ของตัวละคร บทสนทนา มุมกล้อง และเหตุการณ์ที่ควรจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ เพ่ือให้เกิดความ
สมจริงกับสถานการณ์และตัวละครในภาพยนตร์สั้น เรื่อง Again ที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของหญิงสาว
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สองคนที่คิดเกินเลยกันมากกว่าความเป็นเพ่ือน แต่ไม่อาจเปิดเผยความในใจออกไป จนในวันที่สายจึง
ได้มีโอกาสทบทวนความรูสึกของตัวเองกันอีกครั้ง โดยเล่าผ่านเทคนิคภาพและเสียงที่กล่าวมาข้างต้น 
ให้เกิดเป็นเรื่องราวในภาพยนตร์สั้นที่สมบูรณ์  
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เอกสารวางแผนการถ่ายท า (Breakdown)  
คิว 1  สถานที่ถ่ายท า : อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
ตารางที่ 4-1 การแสดงการวางแผนการถ่ายท า 1  

Time Sc D/N Int/Ext Location/Set Cast Description Wardrobe Props Remark 
06.00 – 
08.00 น. 

3 D1 Ext สะพานมอญ ซัน, นาว ซันเดินถ่ายรูป เห็นนาวอยู่ไกล ๆ ชุดนาว D1 
ชุดซันD1 

กล้องของซัน, กระเป๋า
กล้องของซัน, กระเป๋า
ของนาว 

 

10.00 – 
12.00 น. 

6 D1 Ext ทางเดินกลับ
จากสะพาน
มอญ 

ซัน, นาว นาววิ่งตามซันมา เพื่อขอให้ซัน
ถ่ายรูปให้ 

ชุดนาว D2  
ชุดซันD1 

กล้องของซัน , 
กระเป๋ากล้องของซัน , 
ถุงของกินที่นาวต้องถือ
มา 

 

16.30 – 
18.00 น. 

5 D1 Ext สะพาน
ลูกบวบ 

ซัน, นาว ซันพานาวออกมานั่งเล่น ชุดนาว D2 
ชุดซันD1 

กล้องของซัน , 
กระเป๋ากล้องของซัน , 
ถุงของกินที่นาวต้องถือ
มา 
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คิว 2  สถานที่ถ่ายท า : อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
ตารางที่ 4-2 การแสดงการวางแผนการถ่ายท า 2  

Time Sc D/N Int/Ext Location/Set Cast Description Wardrobe Props Remark 
06.30 – 
08.30 น. 

9 D2 Ext จุดชมวิว อบต. 
สังขละบุรี 

ซัน, นาว ซันพานาวมาเดินเล่น และหยุด
พักคุยกัน 

ชุดนาว D3 
ชุดซันD2 

กล้องของซัน, 
โทรศัพท์ของนาว 

 

10.00 – 
12.00 น. 

10 D2 Ext ทางเดินตรง
ข้าง จุดชมวิว 
(ป่าไผ่) 

ซัน, นาว นาวเดินตามซันจนเหนื่อย บ่น 
โดนซันถ่ายรูปแกล้ง วิ่งเล่นกัน 

ชุดนาว D3 
ชุดซันD2 

กล้องของซัน, กระเป๋า
กล้องของซัน, 
โทรศัพท์ของนาว 

 

14.20 – 
16.00 น. 

4 D1 Int บ้านพักซัน ซัน, นาว ซันพานาวมาที่บ้านพัก คุยกันอึด
อัด 

ชุดนาว D1 
ชุดซันD1 

กล่องเก็บโปสการ์ด, 
โปสการ์ด, รูปถ่ายนาว 

 

16.30 – 
17.30 น. 

14 D3 Int บ้านพักซัน ซัน, นาว ซันแปรงฟันหลังคุยกับนาวผ่าน
กระจกเรื่องไปงานแต่งงาน 

ชุดนาว D5 
ชุดซันN2 

แปรงสีฟัน  

17.30 – 
18.40 น. 

11 D2 Int บ้านพักซัน ซัน, นาว ซันกับนาววิ่งกลับเข้ามาในบ้าน 
นาวอาบน้ า เดินออกมาไม่เจอใคร 

ชุดนาว D3 
ชุดซันD2 

กระเป๋ากล้องของซัน  

20.00 – 
22.00 น. 

7 N1 Int บ้านพักซัน ซัน, นาว นาวขอให้ซันเล่านิทานให้ฟังก่อน
นอน 

ชุดนาว N1 
ชุดซันN1 

หนังสือเล่มเล็ก ๆ  

22.30 – 
23.30 น. 

13 N2 Ext หน้า
บ้านพักซัน 

ซัน, นาว นาวขอให้ซันเล่านิทานให้ฟังจน
จบ 

ชุดนาว N2 
ชุดซันN2 

เบียร์ 2 กระป๋อง  
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คิว 3  สถานที่ถ่ายท า : อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  วันอังคาร ที่ 27พฤศจิกายน 2556 
ตารางที่ 4-3 การแสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 
 

Time Sc D/N Int/Ext Location/Set Cast Description Wardrobe Props Remark 
06.30 – 
07.30 น. 

12 D2 Ext สะพานซองกา
เลีย 

ซัน, นาว นาวบอกซันเรื่องที่ก าลังจะ
แต่งงาน 

ชุดนาว D3 
ชุดซันD4 

  

09.30 – 
10.30 น. 

8 D2 Ext หน้า
บ้านพักซัน 

ซัน, นาว ซันนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือที่
ระเบียง นาวเดินมาคุยด้วย 

ชุดนาว D2 
ชุดซันN1 

แก้วกาแฟ, หนังสือ
เล่มเล็ก ๆ , โปสการ์ด, 
รูปถ่าย 

โปสการ์ดกับ
รูปถ่ายสอด
อยู่ในหนังสือ
ที่ซันอ่าน 

11.00 – 
11.30 น. 

1 D1 Ext หน้า
บ้านพักซัน 

ซัน ซันนั่งผูกเชือกรองเท้าอยู่หน้า
บ้านพัก 

ชุดซันD1 กระเป๋ากล้องของซัน  
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คิว 4  สถานที่ถ่ายท า : บ้าน 1194 ถนนจันทน์ 
  วันอาทิตย์ ที่ 22ธันวาคม2556 
ตารางที่ 4-4 การแสดงการวางแผนการถ่ายท า 4 
 

Time Sc D/N Int/Ext Location/Set Cast Description Wardrobe Props Remark 
10.30 – 
22.00 น. 

15 D Int ห้องแต่งตัว
เจ้าสาว 

ซัน, นาว, 
เชน 

ซันมาแสดงความยินดีกับนาว 
ก่อนพิธีแต่งงาน 

ชุดเจ้าสาว-
นาว 
ชุดซันD5 

กล่องของขวัญ, รูป
ถ่าย, โปสการ์ด 

ใช้ Extra 
ช่างแต่งหน้า
ท าผม 2 คน 
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บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 

ในการสรรสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงรักหญิง เป็น
ภาพยนตร์ที่ผู้จัดท าต้องการน าเสนอประเด็นสภาวะของพฤติกรรมที่แสดงออกต่อความเจ็บปวดและ
น าไปสู่กลไกการป้องกันตัวเอง ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผิดหวังจากความรักในเพศเดียวกัน เกิดเป็นสภาวะ
การหลบหนีและปิดกั้นความรู้สึกของตัวเอง ซึ่งตัวละครของเรื่อง เลือกที่จะแยกตัวออกจากสังคมที่
เคยอยู่ เพื่อจะได้ไม่ต้องพบเจอกับความรู้สึกเจ็บปวดซ้ าซากที่เกิดจากการอยู่ใกล้ชิดเพ่ือนสนิทที่ตัวเอง
แอบหลงรัก และการสร้างภาพยนตร์ให้ออกมาตามความต้องการของ ผู้จัดท านั้น ต้องผ่าน
กระบวนการงานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฎในขั้นตอนตามต่อไปนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1.แนวความคิด (Concept) 
ภาพยนตร์รักที่จบแบบไม่สมหวัง ที่แสดงให้เห็นว่ากลไกการป้องกันตัวเอง บางครั้งก็ใช้ไม่ผล

กับเรื่องของความรู้สึกที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อน เช่นเรื่องความรัก 
2.แก่นเรื่อง (Theme) 
เราไม่สามารถหนีความรู้สึกของตัวเองไปได้การเผชิญหน้า และการยอมรับความจริงเป็น

ทางออกที่ดีที่สุดถึงแม้จะมันจะเจ็บปวดก็ตาม 
3.เรื่องย่อ (Synopsis) 
ซันและนาว สองสาวเพ่ือนรักท่ีต่างมีทางเดินชีวิตเป็นของตนเอง ทั้งคู่ไม่ได้พบกันมานาน

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ซันออกแบ็กแพ็กไปใช้ชีวิตอิสระและอยู่ไม่เป็นที่ ในขณะที่นาวท างาน
เป็นพนักงานกินเงินเดือนอยู่ในกรุงเทพ ซันกับนาวติดต่อกันผ่านโปสการ์ดที่เป็นภาพถ่ายฝีมือซันที่ถูก
ส่งมาให้นาวเป็นประจ า เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวระหว่างทางของซัน แต่นาวกลับติดต่อซันไม่ได้เลย 

จนวันหนึ่ง นาวมีเรื่องส าคัญต้องการพบซัน แต่ไม่สามารถติดต่อได้ นาวจึงตัดสินใจออก
เดินทางไปตามโปสการ์ดใบล่าสุดที่ซันส่งมาให้ และเมื่อพบกับโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ความยินดีที่ได้
พบกันของเพ่ือนสนิทกลับแฝงไปด้วยความรู้สึกอึดอัดและการวางตัวยากของซันที่ดูเหมือนจะมีก าแพง
บาง ๆ ที่ซันพยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือเว้นระยะห่างจากนาว ในขณะที่นาวกลับดีใจที่ได้พบซันอีกครั้งจึง
พยายามพาตัวเองเข้าไปใกล้ชิด และท าตัวสนิทสนมเหมือนเดิมตามประสาเพื่อน จึงเป็นเหตุท าให้
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ความรู้สึกบางอย่างที่ซันพยายามเก็บกดเอาไว้ เริ่มเด่นชัดขึ้นมาอีกครั้ง เพียงแค่อยู่ใกล้กัน และได้มอง
นาวผ่านช่องมองภาพ(View Finder)ของกล้องตัวเก่ง  

ซันเริ่มมีความสุขท่ีมีนาวอยู่ใกล้ๆ และเริ่มวางตัวเป็นปกติและผ่อนคลายมากขึ้น ถึงแม้จะ
เป็นช่วงเวลาเพียงสองวัน แต่การได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ก็ท าให้ซันคิดอยากจะบอกความในใจที่ไม่
เคยคิดอยากจะบอกเพ่ือนไปเพราะกลัวความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงให้นาวได้รับรู้ ผ่านนิทานพระ
อาทิตย์ที่ซันถูกนาวคะยั้นคะยอให้เล่าให้ฟังให้จบหลังจากท่ีค้างคามานาน (เป็นเรื่องเล่าที่ซันเคยเล่า
ให้นาวฟังตอนสมัยเรียน) ซันแทนความรู้สึกของตัวเองลงในตัวพระอาทิตย์ และแทนตัวของนาวผ่าน
ตัวพระจันทร์ เพ่ือเป็นการเล่าทุกอย่างที่ซันรู้สึกให้นาวได้เข้าใจ ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ซันไม่ได้คิดกับ
นาวแค่เพ่ือนคนหนึ่ง แต่ซันรักนาว แบบคนรัก แต่กว่าจะรู้ตัวว่าตัดสินใจผิดไปเมื่อในอดีตก็ในวันที่
สายไป เหมือนกับซันและนาวในตอนนี้ ที่กว่าซันจะเล่านิทานเรื่องนี้จบ นาวก็ตัดสินใจบอกธุระที่พา
เธอมาหาซัน นั่นคือข่าวดีเรื่องการแต่งงานของเธอ 

ความรู้สึกของซันที่มีต่อนาวยังคงค้างคา จนถึงวันแต่งงานของนาว ซันตัดสินใจมาจบ
เรื่องราวคาใจของตัวเอง ด้วยการมาแสดงความยินดีกับนาวและมาเล่าเรื่องนิทานพระอาทิตย์ที่ยังขาด
ตอนจบที่สมบูรณ์ให้อีกคนฟัง นัยว่าเป็นการมาถามนาวว่า เมื่อรู้แล้วว่าซันรัก แล้วนาวล่ะ ที่ผ่านมา 
รักซันแบบไหน ค าว่ารักของซันที่ไม่ได้บอกออกมาตรงตัว แต่ก็เข้าใจได้ บวกกับของขวัญที่เป็นรูปภาพ
แอบถ่ายนาวในอิริยาบถต่างๆ ตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงครั้งล่าสุดที่อยู่ด้วยกัน โดยที่นาวไม่เคยเห็นมันมา
ก่อน ท าให้นาวรู้ได้ทันทีว่าที่ผ่านมาซันยังรู้สึกกับเธอไม่เปลี่ยนแปลง และค ายินดีที่ซันได้เอ่ยบอก ท า
ให้นาวเริ่มทบทวนเรื่องราวที่เกิดข้ึนอย่างกะทันหันในวันส าคัญของตัวเองและได้รู้ใจตัวเองว่าก็ยังรู้สึก
รักและผูกพันธ์กับซันมากเช่นกัน แต่นาวก็เลือกท่ีจะแต่งงานไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข
อะไรได้นิทานของซันกับนาวจึงจบลงที่รอยน้ าตาและค าบอกลาของซัน 

 
4.โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
ฉากที่ 1 ภายนอก / สะพานมอญ / กลางวัน 

ซันก าลังเดินเล่น ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์อยู่บนสะพาน ถ่ายเสร็จทีนึงซันก็ลดกล้องลงมา
กดดูรูปทีนึงซันหยุดยืนหมุนซ้ายหมุนขวา หามุมถ่ายรูปต่อ แต่จู่ ๆ ซันก็ชะงัก ซันลดกล้อง
ลงมา แล้วเพ่งมองไปข้างหน้าก็เห็นนาวก าลังยืนยิ้ม โบกมือให้อยู่ด้วยท่าทางดีใจ 
 
ฉากที่ 2 ภายใน / บ้านพักของซัน / กลางวัน 

ซันพานาวกลับมาที่บ้านพัก ซันท าท่าเหมือนไม่อยากให้นาวมาอยู่ด้วย นาวจึงตัด
พ้อ ซันรู้สึกอึดอัด แต่ก็ยอมให้นาวอยู่ด้วย 
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ฉากที่ 3 ภายนอก / สะพานบวบ / กลางวัน (เย็น) 

ซันพานาวไปนั่งเล่นที่สะพานลูกบวบ ซันเผลอมองหน้านาวแล้วกดถ่ายรูปนาวตอน
ทีเผลอ นาวโวยวายให้ซันถ่ายรูปให้ใหม่ 
 
ฉากที่ 4 ภายนอก / ทางเดินกลับบ้านพัก / กลางวัน (เย็น) 

นาวยังคงตื้อซันเรื่องถ่ายรูปไม่เลิก ซันจึงบอกปัดไปว่าพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยว 
 
ฉากที่ 5 ภายใน / บ้านพักของซัน / กลางคืน 

นาวนอนเล่นอยู่บนเตียงของซัน แต่โทรศัพท์ของนาวไม่สามารถท าอะไรได้เลย
เนื่องจากไม่มีสัญญาณ นาวจึงขอร้องแกมบังคับให้ซันเล่าเรื่องนิทานพระอาทิตย์ เรื่องเล่าที่
นาวยังฟังไม่เคยจบของซัน แต่สุดท้ายนาวก็ชิงหลับไปก่อนที่ซันจะเล่าเรื่องจบ 

 

ฉากที่ 6 ภายนอก / สวน (จุดชมวิว+บันไดในจุดชมวิว) / กลางวัน 

ซันพานาวไปเดินเล่น แต่ก็ไม่ได้สนใจนาว ซันเอาแต่ถ่ายรูป จนนาวเริ่มเบื่อ ซัน

รู้สึกตัวว่านาวเริ่มออกอาการเซ็ง จึงมานั่งคุยด้วย และเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เจอหน้ากันอีกครั้ง

ที่ซันและนาวคุยกันได้หลายประโยค นาวถามซันว่าท าไมถึงชอบถ่ายรูป ซันตอบทีเล่นทีจริง

ว่าเป็นเพราะนาว และชวนนาวมาอยู่ด้วยกัน ก่อนจะเดินหนีไป 

 ฉากที่ 7 ภายนอก / ทางเดิน (ทางเดินที่จุดชมวิว) / กลางวัน 

นาวเดินตามซันจนเหนื่อย ซันได้ทีเลยแกล้ง ถ่ายรูปนาวตอนก าลังหอบ นาว

โวยวาย ทั้งคู่วิ่งเล่นกันสนุกสนาน 

ฉากที่ 8 ภายใน / บ้านพัก / กลางวัน  

หลังจากกลับจากเดินเล่น นาวเข้าไปอาบน้ า พอออกมานอกห้องก็ไม่เจอใคร ท าให้

นาวนึกไปถึงเมื่อครั้งอดีต 
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ฉากที่ 9 ภายนอก / ริมแม่น้ า (สะพานซองกาเลีย) / กลางวัน (เย็น) 

นาวเดินตามหาซันจนเจอ ซันเหมือนมีอะไรอยากจะพูดกับนาว เพราะบรรยากาศ

และโอกาส ท าให้ซันตัดสินใจที่จะบอกความรู้สึกที่มีทั้งหมดกับนาว แต่นาวกลับบอกเรื่องที่

ก าลังจะแต่งงานท าให้ซันต้องเก็บค าพูดของตัวเองที่ตั้งใจจะบอกเอาไว้ 

ฉากที่ 10 ภายนอก / หน้าบ้านพัก / กลางคืน 

ซันนั่งเหงา ๆ อยู่หน้าบ้านพัก นาวเดินเข้ามานั่งด้วย ความเงียบที่อึดอัดท าให้นาว

ขอร้องให้ซันช่วยเล่าเรื่องนิทานพระอาทิตย์ต่อจากเม่ือคืนที่ยังฟังไม่จบ ซันยอมเล่าโดยเล่า

เรื่องนิทานโดยแทนความรู้สึกของตัวเองเข้าไปด้วย และก็บอกรักนาวผ่านนิทาน นาวเหมือน

จะรับรู้ แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมานอกจากซบไหล่ของซันนิ่ง ๆ ยิ่งท าให้ซันสับสน ไม่รู้ว่าที่นาว

ท า เพราะความรู้สึกจริง ๆ หรือเพราะเมากันแน่   

 ฉากที่ 11ภายใน / บ้านพัก / กลางวัน 

นาวก าลังจะกลับ จึงมาทวงสัญญาเรื่องที่ซันจะไปงานแต่งงาน ซันรับปาก ถึงแม้

จะเจ็บปวด 

 ฉากที่ 12ภายใน / ห้องพัก (กรุงเทพ) / กลางวัน 

ซันมายินดีกับนาวในวันงานแต่งงานซันเอาของขวัญมาให้นาว และมาเพ่ือเล่า

นิทานพระอาทิตย์ให้จบอย่างสมบูรณ์เสียที โดยแทนตัวเองเป็นพระอาทิตย์ และนาวคือ

พระจันทร์ ซันถามนาวว่ารักพระอาทิตย์บ้างมั้ย นาวอ้ึงไป เมื่อเห็นของขวัญในกล่อง รูป

แอบถ่ายมากมายตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงครั้งสุดท้ายที่อยู่ด้วยกัน นาวอยู่ในสายตาของซัน

เสมอ ยังไม่ทันจะได้ค าตอบ เจ้าบ่าวของนาวก็เข้ามา ซันจึงเลือกที่จะเดินจากไปพร้อมกับทิ้ง

เพ่ือนรักให้ร้องไห้เพราะความสับสนในความรู้สึกของตัวเอง 
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5. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
 
ฉากที่ 1 ภายนอก / สะพานมอญ / กลางวัน 

ซันก าลังเดินเล่น ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์อยู่บนสะพาน ถ่ายเสร็จทีนึงซันก็ลดกล้องลงมา
กดดูรูปทีนึงซันหยุดยืนหมุนซ้ายหมุนขวา หามุมถ่ายรูปต่อ แต่จู่ ๆ ซันก็ชะงัก ซันลดกล้อง
ลงมา แล้วเพ่งมองไปข้างหน้าก็เห็นนาวก าลังยืนยิ้ม โบกมือให้อยู่ด้วยท่าทางดีใจ 
 
ฉากที่ 2 ภายใน / บ้านพักของซัน / กลางวัน 

นาวเดินลากกระเป๋าตามซันมาจนถึงหน้าบ้านพัก มองซ้าย มองขวา อย่างส ารวจ 
ในมือของนาวมีโปสการ์ดใบนึงอยู่ ซันไขกุญแจและเปิดประตูให้นาวเดินเข้าไปในบ้านพัก 
นาวเก็บโปสการ์ดใส่กระเป๋า เดินเข้ามานั่งที่เตียงนอน ปล่อยให้ซันลากเอากระเป๋าของเธอ
ไปเก็บที่มุมห้อง 

 
นาว 

ฉันรู้ละว่าท าไมแกอยู่ที่นี่นานกว่าที่อ่ืน 
ทั้งท่ีมันอยู่ไกลขนาดนี้ 

 
ซัน 

ไกลแล้วจะมาท าไมล่ะ (พูดเสียงเบาๆ) 
 

นาว 
ท าไมอ่ะ หรือว่าแกไม่อยากให้มา 

เออ...มาไม่ได้ใช่ป่ะ 
เดี๋ยวนี้ทิ้งกันแล้วนี่ (น้ าเสียงงอน พูดเบาๆ) 

 
นาวท าหน้างอใส่ ซันเดินมาหยุดอยู่ที่โต๊ะที่วางของใช้ของซันอยู่เกลื่อนกลาด ซันท าเนียน
เก็บโปสการ์ดและรูปภาพที่อยู่บนโต๊ะสอดค้ันไว้ในหนังสือ วางให้พ้นจากสายตานาว 

 
ซัน 

เปล่า มาได้ 
ก็ไม่ได้ว่าอะไร แค่แปลกใจที่มาถูก 

   ส
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ซันหันกลับมามองนาว ยืนพิงโต๊ะเหมือนท าตัวไม่ค่อยถูก นาวมองซันยิ้ม ๆ เปลี่ยนเรื่องคุย 

 
นาว 

ก็แค่อยากรู้ว่าแกอยู่ยังไง 
หืม...แล้วนี่ดูห้องแกสิ เรียบร้อยกว่าห้องที่ฉันอยู่ทุกวันนี้อีกอ่ะ 

 
ซัน 

ก็ฉันว่างนี่ แกต้องท างาน มันจะไปเหมือนกันได้ยังไง 
 
ซันมองนาวนิ่งๆ ใบหน้าเหมือนครุ่นคิดอะไรอยู่ 

 
ซัน 

ถ้า..ฉันเป็นแก ฉันไม่มาให้เหนื่อยหรอก ได้หยุดยาวทั้งที 
นอนอยู่บ้านสบายกว่าตั้งเยอะ 

 
นาวยิ้มให้ซัน 

 
นาว 

ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง 
แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆ ห้องแกสวยมาก 

และท่ีส าคัญฉันอยากมาหาแก 
 
ซันชะงักมองนาวนิ่ง นาวมองตอบสีหน้าเริ่มขัดใจ 

 
นาว 

ท าไม? ฉันคิดถึงแกบ้างไม่ได้หรอ 
 
ซันอึกอัก หลบสายตานาวที่จ้องตอบมา 
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นาว 
แกไม่คิดถึงฉันบ้างหรือไง มาอยู่ไกลขนาดนี้ 

ใจคอแกไม่อยากจะเจอฉันเลยหรอ 
 
นาวถามซันด้วยน้ าเสียงเง้างอน ซันมองท่าทางแบบนั้นของนาวนิ่ง ไม่ตอบอะไร จนนาวเริ่ม
นิ่งตาม 

นาว 
ซัน..คือฉัน.. 

 
ซัน 

ไปอาบน้ าเหอะ มาเหนื่อยๆ 
หิวมั้ย เดี๋ยวพาไปหาอะไรกิน 

  
ซันเปลี่ยนเรื่อง และปรับสีหน้าให้ดีขึ้น นาวมองตามหน้าจ๋อยแว๊บนึง แล้วก็กลับมาร่าเริง 

 
นาว 

สุดๆ นึกว่าจะไม่ถาม 
  

นาวจะลุกข้ึน แต่ก็ลีลา ขอให้ซันช่วยฉุดให้ลุกขึ้น ซันมีท่าทีอึกอักแต่ก็ยอมท าตาม 
 
ซัน 

ห้องน้ าอยู่ตรงนั้น ฉันรอข้างนอก เร็วๆนะ 
 
ซันชี้บอกทิศทางและมองตามนาวเดินไป ซันมีท่าทีเหมือนท าตัวไม่ถูก และถอนหายใจ ก่อน
จะเปิดประตูออกจากห้องพักไป 
 
ฉากที่ 3 ภายนอก / สะพานบวบ / กลางวัน (เย็น) 

นาวนั่งรอซันที่ไปซื้อของอยู่ที่สะพานลูกบวบ ซันเดินถือของกินเข้ามา มองนาว
จากระยะไกล และหยุดนิ่ง  
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คัทย่อย (FB)  

นาวในชุดนักศึกษานั่งคุยเล่นอยู่กับแฟนหนุ่ม ซันยืนมองอยู่ห่างๆ นาวรู้สึกตัวว่ามีคนมอง 

หันกลับมายิ้มให้ 

 cut 

     นาว 

ซัน(VO.) (เรียกเสียงดัง) 
 
นาวตะโกนเรียกซันซันเหมือนนึกข้ึนได้ ก็ปรับสีหน้า เดินเข้าไปหา และนั่งข้าง ๆ นาว ที่แย่ง
ถุงขนมไปเปิดดู ซันมองนาวในระยะใกล้อยู่อึดใจ ก็ยกกล้องข้ึนมากดถ่ายนาวโดยที่นาวไม่
ทันรู้ตัว แต่เสียงชัตเตอร์ที่ดังขึ้นใกล้ ๆ ท าให้นาเงยหน้ามองซัน 

 
นาว 

เฮ้ย ! ท าอะไรอ่ะ 
 
ซันอมยิ้มกวนประสาท นาวเอ้ือมจะคว้ากล้องดู ซันเอ้ียวตัวหลบ 

 
นาว 

ถ่ายรูปแบบนี้อีกแล้วอ่ะดูดิปากก็เบี้ยว 
 

ซัน 
ท าไมอ่ะ น่ารักดีออก 

 
นาวพยายามแย่งกล้อง ซันเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ ก็ถอยห่าง และปิดกล้อง 
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นาว 
ก็มันไม่สวยอ่ะ ถ่ายให้ใหม่เลยนะ เร็ว ๆ เลย 

ซัน (เสียงอ้อน) (ยิ้มให้ซัน) 
 
ซันส่ายหัว ลุกขึ้นเดินหนี นาวมองตามซันสีหน้าขัดใจ ลุกข้ึนเดินตามและพยายามตะโกน
เรียกซัน 
 
ฉากที่ 4 ภายนอก / ทางเดินกลับบ้านพัก / กลางวัน (เย็น) 

ซันกับนาวเดินมาตามทางเดินที่เริ่มมืด แต่ยังพอมองเห็นทางอยู่บ้าง นาวเดินล้อม
หน้าล้อมหลังซันที่เดินอมยิ้มแกล้งมาสนใจสิ่งที่นาวพูด 

 
นาว 

นะ..นะซัน ถ่ายใหม่เหอะ รูปเมื่อกี๊ไม่สวยเลย 
เร็ว อย่าเล่นตัว 

 
ซันหยุดเดิน นาวท าหน้างอใส่ เขย่าแขนซัน 

 
ซัน 

ไม่เอา ไม่มีอารมณ์ถ่ายแล้ว (พูดยิ้ม ๆ แต่ยังเก๊กอยู่) 
 

นาว 
โหย ท างี้ได้ไงอ่ะ 

ไม่เอาอ่ะ มาเร็ว เดี๋ยวโพสต์ท่ารอ แค่รูปเดียวก็ได้ 
 
นาวถอยห่างจากซันสองสามก้าว ไปยืนโพสต์ท่าเตรียมถ่ายรูป ซันมองนาวยิ้ม ๆ สุดท้ายก็
ต้องยอมยกกล้องขึ้นมา แต่ก็นิ่งไปอีก  
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คัทย่อย (FB) 

นาวก าลังยืนโพสต์ท่าให้ซันถ่ายรูปในชุดนักเรียน ซันในชุดนักเรียนยืนสะบัดรูปที่ออกมาจาก

กล้องโพลารอยด์ นาววิ่งมาเกาะแขนรอดูรูปอย่างใจจดใจจ่อซันสะบัดรูปอีกสองสามที 

ยกข้ึนให้สูงในระดับสายตา นาวมองตามมือซัน รูปถ่ายไม่ชัด นาวเบะปากใส่ซันจะเก็บรูปใส่

กระเป๋ากระโปรงตัวเอง นาวไม่ยอมดึงมือซันไว้ ซันส่ายหน้าข าๆ แย่งรูปกันกับนาว 

cut 

นาวยืนรอนานจึงเรียกขึ้น 
นาว 

ซัน...ซัน 
 
นาวโบกไม้โบกมืออยู่ตรงหน้า ซันลดกล้องลงมองนาว 

 
ซัน 

วะ...ว่าไง (ตะกุกตะกัก) 
 

นาว 
เป็นไร 

 
ซันส่ายหน้า จะเดินหนี นาวจับแขนซันเอาไว้ 

 
นาว 

ถ่ายไปหรือยัง 
 
ซันมองหน้านาวนิ่ง 

 
ซัน 

ท าไมถึงต้องอยากให้เราถ่ายขนาดนั้นด้วยอ่ะ 
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นาว 
มาเท่ียวก็ต้องถ่ายรูปสิ 

แล้วอีกอย่างยังไม่เคยมีรูปสวย ๆ ที่แกถ่ายให้เลยนะ 
 

ซัน 
พรุ่งนี้แล้วกัน เดี๋ยวพาไปเที่ยว 

 
ซันพูดแล้วเดินหนี ปล่อยนาวมองตามและยิ้มออกมา 

 
นาว 

จริงนะ 
 

ซัน 
เคยหลอกป่ะล่ะ 

 
นาวยิ้มออกมา กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปเกาะแขนซัน แล้วเดินไปด้วยกัน 
 
ฉากที่ 5 ภายใน / บ้านพักของซัน / กลางคืน 
 

นาวนอนหงุดหงิดกดมือถืออยู่บนเตียงนอน 
 

นาว 
โอ๊ย อะไรเนี่ย 
เออ ! ยอมก็ได้ 

 
นาวกดโทรศัพท์อีกสองสามที แล้วโยนไปไว้ข้างๆ มองซันที่มีผ้าขนหนูพาดบ่าเดินออกมา
จากห้องน้ าและไปนั่งที่เก้าอ้ีมุมห้อง 

 
ซัน 

ท าอะไร ? 
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ซันมองนาว นาวมองหน้าซันงอน ๆ เหมือนเคืองอะไรอยู่ 
 

ซัน 
ถ้าจะโทรศัพท์ ก็ต้องโทรตั้งแต่ตอนอยู่ตลาดแล้ว  

ที่นี่ไม่มีสัญญาณหรอก 
 

นาว 
แล้วอยู่เข้าไปได้ยังไง (บ่นเบา ๆ ) 

 
ซัน 

ก็ไม่ต้องโทรหาใครไง 
 
ซันมองหน้านาวนิ่ง ๆ เหมือนจะสื่ออะไร นาวท าเป็นค้อน 

 
นาว 

เออ นอนก็ได้ ไม่ง้อหรอก 
 

ซัน 
เอ้า! ความผิดฉันหรือไงวะ (บ่นเบา ๆ ) 

 
ซันมองนาวที่กระแทกตัวลงบนเตียงมุดลงผ้าห่มไปงง ๆ 

 
นาว 

แล้วนั่นจะไม่นอนหรือไง 
 
โผล่หน้าขึ้นมาถามเสียงวีน ๆ ซันหัวเราะเบา ๆ กับท่าทางของนาวที่ดูหัวเสียแบบเด็กเอาแต่
ใจ 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซัน 
เดี๋ยวนอน..ยังไม่ง่วง 

 
ซันหยิบหนังสือข้ึนมาเปิดอ่าน ไม่ได้สนใจนาวที่นอนมองตัวเองอยู่ 

 
นาว 

ไม่ง่วงก็มานอนเป็นเพื่อนได้ เร็ว ! ง่วงแล้ว 
 

ซัน 

ง่วงก็นอนไปดิ เกี่ยวอะไรกับฉันล่ะ 

 

ซันยังก้มหน้าก้มตาเปิดหนังสือในมือ ท าเป็นไม่สนใจ 

นาว 

เกี่ยว จะฟังแกเล่านิทาน  

มานี่เลยเร็วๆ (เสียงเข้ม) 

นาวลุกขึ้นนั่งกวักมือเรียกซันซันมองนิ่งเหมือนก าลังตัดสินใจ 

นาว 

อย่าให้ต้องลุกไปนะ  

  

 นาวท าท่าชี้หน้าคาดโทษซัน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซัน 

โตจนป่านนี้แล้วยังจะต้องมีนิทานก่อนนอน 

แอ๊บแบ๊วตายล่ะ (บ่นเบาๆ) 

ซันยอมลุกขึ้นยืน พาดผ้าบนบ่าลงเก้าอ้ี แล้วเดินเข้าไปหานาวในที่สุด 

นาว 

มานอนนี่ 

 นาวตบที่ว่างข้างๆ ซันนั่งลงไป แล้วหันมองนาว 

ซัน 

นอนสิ จะเล่าให้ฟัง 

นาว 

นอนด้วยกัน 

นาวคว้าแขนซัน กระชากให้เข้ามาใกล้ๆ ล้มตัวลงนอนพร้อมลากซันลงไปนอนด้วย ซันขยับ

เอาตัวขึ้นมาพิงหัวเตียง 

นาว 

เอาเรื่องที่แกชอบเล่าบ่อยๆนะ เรื่องนั้นฉันอยากฟังอีก 

ซัน 

เรื่องท่ีเคยฟังแล้ว จะอยากฟังท าไมอีก ไม่เบื่อหรอ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นาว 

ก็ฉันไม่เคยฟังมันจบเลยนี่นา 

นิทานพระอาทิตย์อ่ะ 

ซันขยับตัวออกห่างนาวที่ขยับเข้ามาใกล้ จนสุดท้ายนาวก็คว้าแขนซันเอาไว้ แล้วเงยหน้า

ขึ้นมาดุ 

นาว 

เร็วดิ ง่วงแล้วนะ 

ซัน 

เออๆ รู้แล้ว 

นาวยอมปล่อยแขนซัน แล้วหันกลับมานอนดีๆ นาวนอนนิ่งตามองเพดาน ซันเหลือบมอง

นิดนึง 

ซัน 

พระอาทิตย์ กับพระจันทร์เป็นเพื่อนกัน.. 

 ซันนิ่งไปนิดนึง 

นาว 

แล้วไงต่อ(พูดยิ้มๆ เหมือนจะแกล้ง) 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซัน 

ก็รูอ้ยู่แล้วยังจะถาม (บ่นเบาๆ) 

ทั้งคู่มีความสุขที่ได้ร้องร าท าเพลงขับกล่อมจักรวาลร่วมกัน 

พระจันทร์ที่เป็นผู้หญิง สวยงามจนใครๆต่างพากันหลงใหล 

วันนึง ก็มีดวงดาวรูปหล่อมาหลงรักและคอยเฝ้าติดตามพระจันทร์อยู่ไม่ห่าง 

พระอาทิตย์เห็นแบบนั้นก็เลยโกรธ.. 

 

ซันหยุดนิ่งไป ซันหันมองนาว นาวก็ก าลังมองซันอยู่เหมือนกัน สบตากันนิ่งนิดนึงซันก็หัน

กลับมานอนท่าเดิม 

ซัน 

นานวันเข้า ความสัมพันธ์ที่มีกันสามคนเริ่มไม่สวยงาม  

พระอาทิตย์กลายเป็นส่วนเกินโดยที่พระจันทร์ไม่ได้ตั้งใจ 

พระอาทิตย์หงุดหงิดที่พระจันทร์เองก็ดูเหมือนจะมีใจให้ดวงดาว 

พระอาทิตย์ก็เลย.... 

ซันหยุดเล่า เหลือบมองแขนกับขานาวที่จู่ๆก็พาดมาบนตัวซัน พอมองหน้าถึงได้รู้ว่านาว

หลับไปแล้ว ซันถอนหายใจออกมาเบาๆ ซันแกะมือนาวออก จัดท่าทางให้นาวนอนดีๆพร้อม

กับห่มผ้าให้ ซันนั่งมองนาวที่หลับอยู่บนเตียง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 6 ภายนอก / สวน (จุดชมวิว+บันไดในจุดชมวิว) / กลางวัน 

ซันก าลังถือกล้องถ่ายรูปวิวอยู่ นาวเดินตามซันลงบันไดไปเรื่อยๆ เงียบๆ ซัน

ถ่ายรูปไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดชมวิว ซันหันกลับมามองนาวที่เดินตามมาพยายามกดมือถือ แต่

ไม่ส าเร็จ นาวเก็บมือถือใส่กระเป๋ากางเกง ซันมองนาวนิ่งๆ นาวเงยหน้าขึ้นมาเห็นวิว

ตรงหน้า ก็รีบเดินไปมองด้วยความตื่นเต้นกับภาพตรงหน้า ซันมองตาม เดินเข้ามายืนเทียบ 

ซัน 

ท าไม? เบื่อหรอ 

 นาวส่ายหน้าปฎิเสธ 

นาว 

เปล่า  

 แล้วทุกอย่างก็เงียบไป ซันนั่งลงแล้วยกกล้องขึ้นเล็งไปตรงหน้า นาวก้มมอง 

นาว 

แค่สงสัยท าไมแกชอบถ่ายรูปจัง 

ฉันเคยถามแกไปหรือยังนะ (พูดเบาๆกับตัวเอง) 

นาวทรุดตัวลงมานั่งยองๆข้างซัน 

ซัน 

ไม่รู้สิ  

เพราะแกมั้ง(พูดเสียงเบา) 

 นาวหันมองซันซันแกล้งท าเป็นไม่สนใจ ถ่ายรูปวิวตรงหน้าต่อ ไม่กล้ามองนาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นาว 

เอาดีๆดิ 

ซัน 

ท าไมจู่ๆ ถึงถามล่ะ 

 ซันพูดท้ังๆที่ยังไม่เลิกยกกล้องถ่ายรูปและเช็ครูปตลอด นาวมองตามไปตรงวิวข้างหน้าบ้าง 

นาว 

ฉันอิจฉาแกม้ัง ได้ท าในสิ่งที่ชอบ 

ซัน 

แล้วที่ท าอยู่แกไม่ชอบหรือไง  

เงินออกจะดี 

จะมาอิจฉาคนแบบฉันท าไม 

นาว 

เงินดีแต่โคตรเหนื่อยเลย 

ไหนบอกว่าเรียนมาทางนี้จะสบาย 

โกหกเห็นๆ 

ซัน 

บ่นเป็นยายแก่เลยนะ 

เหนื่อยก็ไม่ต้องท าไง ไม่เห็นจะยาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นาว 

เลิกท าแล้วจะเอาอะไรกิน 

ซันยักไหล่ลดกล้องลงหันมายิ้ม(กวนประสาท)ให้นาว นาวมองตอบซันยิ้มๆ 

ซัน 

มาอยู่แบบฉันก็ดีนะ  

อยู่ในที่ไกลๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก  

อยากท าอะไรก็ได้ท า 

แกอยากลองมั้ยล่ะ สนุกดีนะ 

นาว 

พูดเหมือนจะชวนฉันมาอยู่ด้วย 

ซันมองหน้านาวยิ้มๆ นาวมองหน้าซัน นิ่งไปวูบนึง ก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆกลบเกลื่อน 

นาว 

บ้า! ใครจะไปอยู่ได้ 

ซัน 

ก็ฉันนี่ไง 

 ซันลุกขึ้นเดินหนีนาวไปถ่ายรูปที่มุมอ่ืน นาวมองตาม 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 7 ภายนอก / ทางเดิน (ทางเดินที่จุดชมวิว) / กลางวัน 

  ซันเดินขึ้นเนินมากับนาวที่มีท่าทีเหนื่อย  

ซัน 

ไหวมั้ยเนี่ย 

หันไปถามนาวที่เดินอยู่ข้างๆ เอ้ือมมือไปจับไหล่ เมื่อนาวหยุดเดินก้มตัวลงท าท่าเหนื่อยหอบ 

นาว 

นี่แกจะพาฉันไปไหนเนี่ย ท าไมมันไกลจัง 

ซัน 

ไม่รู้ดิ เดินไปเรื่อยๆ 

นาวเงยมองหน้าซันเหวอๆ 

นาว 

เฮ้ย!! ไม่รู้ได้ไงอ่ะ เดินมาตั้งไกล เหนื่อยนะเว้ย (เริ่มโวยวาย) 

ซันยิ้มยกกล้องขึ้นถ่ายนาวที่ก าลังอ้าปากจะบ่น 

ซัน 

เออ หน้าแกตอนนี้ก็ตลกดีนะ 

ซันพลิกกล้องโชว์รูปให้นาวดู นาวท าท่าโมโห ง้างมือจะตีซันซันข าวิ่งหนี นาวสูดหายใจลึกๆ

รวบรวมแรงแล้ววิ่งตาม ซันวิ่งไปก็หันกลับมองนาวทางด้านหลังไป  ยกกล้องขึ้นจะถ่ายนาวแบบตลกๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คัทย่อย (FB) 

ซันกับนาวในชุดนักศึกษาวิ่งไล่จับกันมาสนุกสนาน นาวหยุดพักเหนื่อยซันเลยตามทัน ซันมองกล้อง

ตัวเองในมือของนาวยิ้มๆ ซันคว้าไปถือไว้เองส่วนมืออีกข้างก็คว้ามือนาวมาจับไว้ยิ้มๆแล้วลากให้นาว

เดินตามมา จนสุดท้ายทั้งคู่เดินจับมือกัน ทั้งสองคนหัวเราะคิกคัก จนเดินมาเจอเพ่ือนสองคนท่ีเดิน

สวนมา ซันปล่อยมือที่จับนาวอยู่ออก แล้วทักทายเพ่ือนสองคนนั้นและเดินตามเพ่ือนไป ปล่อยให้นาว

ยืนมองตามซันอ้ึงๆ ซันเหลียวหลังหันมามอง ยิ้มแห้งๆให้นาว แล้วท าสัญลักษณ์มือว่าจะโทรหา นาว

ถอนหายใจหันหลังเดินไปอีกทาง 

 cut 

 

ฉากที่ 8 ภายใน / บ้านพัก / กลางวัน  

 นาวที่ออกมาจากห้องน้ ามองหาซัน 

นาว 

ซัน 

 เดินมาเมียงๆมองๆไม่เห็นใคร อยู่ในห้อง 

นาว 

ซัน(เสียงดังข้ึน) 

 นาวนิ่งไปเหมือนก าลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง แล้วเดินออกจากห้องพักไป 

คัทย่อย (FB) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นาวเรียกซันในชุดนักศึกษาที่เดินหันหลัง ซันเดินสวนกับพ่ีเชน(แฟนนาว) ซันยิ้มให้พ่ีเชน พ่ี

เชนที่ในมือมีช่อดอกไม้อยู่ก็ยิ้มตอบซัน และเดินตรงมาหานาวที่ยืนอึ้งอยู่ 

 cut 

 

ฉากที่ 9 ภายนอก / ริมแม่น้ า (สะพานซองกาเลีย) / กลางวัน (เย็น) 

ซันยืนอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ าคนเดียว ในมือไม่มีกล้องแล้ว นาวเดินตรงเข้ามาหา 

นาว 

มาอยู่ที่นี่เอง เดินหาตั้งนาน 

ซันมองนาวที่เดินเข้ามายิ้มให้นิด ๆ 

ซัน 

มีอะไรหรือเปล่า 

นาวส่ายหน้า ซันพยักหน้ารับรู้ หันไปมองวิวตรงหน้าให้นาวได้มองตาม  

นาว 

สวยดีเนอะ 

ซัน 

อืม หลังฝนตกก็สวยแบบนี้แหล่ะ 

ซันนิ่งไปมองวิว 

ซัน 

ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่ฉันชอบมากที่สุดเลยนะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพราะที่นี่ฉันถึงไปไหนไม่ได้สักที 

ซันหันมายิ้มให้นาว 

 

นาว 

แกดูมีความสุขเนอะ ที่ได้อยู่ที่นี่ 

นาวมองซันที่ก าลังอมยิ้มเพราะบรรยากาศสวย ๆ ซันชะงัก หันมามองนาวที่ท าเสียงเหมือน

ก าลังเศร้า 

ซัน 

ไม่สบายหรือเปล่า เสียงหงอยเชียว 

ซันยกมือขึ้นมาอังหน้าผากนาว 

ซัน 

ตัวก็ไม่เห็นร้อน 

นาว 

ก็ใครว่าไม่สบายล่ะ 

ซัน 

จะไปรู้กับแกหรอ ก็คนเค้าเป็นห่วงนี่ 

นาวจับมือซันที่ก าลังจะชักออกไป นาวมองหน้าซันนิ่ง ๆ จนซันเริ่มท าหน้าไม่ถูก 

นาว 

รู้มั้ย ท าไมฉันถึงชอบแก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซันมองหน้านาวนิ่ง ๆ  

นาว 

ก็เพราะแกดีกับฉันแบบนี้ไง 

แกเป็นเพ่ือนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะเว้ย 

ซันมองหน้านาวนิ่งเหมือนก าลังไม่เข้าใจ 

ซัน 

เป็นอะไรหรือเปล่ามาท าซึ้ง 

นาว 

เปล่า แค่อยากบอก 

นาวปล่อยมือซันลงมา แต่ยังจับกันไว้อยู่ ซันเหลือบมองมือที่จับกันนิด ๆ ต่างคนต่างนิ่ง 

มองดูวิวไปสักพัก ซันสูดหายใจลึก เหมือนตัดสินใจ 

ซัน 

แล้วแกรู้มั้ย..ท าไมฉันถึงชอบแก 

นาวมองซันที่ก าลังพูดโดยไม่มองหน้าเธอ 

ซัน 

ก็เพราะแกชอบฉันไง (ยิ้มเศร้า) 

นาวมองซันนิ่ง ๆ ก่อนจะมีท่าทีเหมือนท าอะไรไม่ถูก นาวปล่อยมือซันแล้วหันกลับไปมอง

แม่น้ าตรงหน้า ซันก้มหน้ายิ้มนิด ๆ เมื่อนาวปล่อยมือออก นิ่งเงียบอยู่สักพักนาวมองซันที่มีท่าทีอึดอัด

นิดหน่อยเลยพูดขึ้น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นาว 

ที่จริงที่ฉันมา..(พูดเสียงเบา ๆ ) 

ซันเหมือนไม่ได้ยินที่นาวพูด หน้าตาซันเหมือนก าลังคิดทบทวนอะไรบางอย่าง 

นาว 

เพราะว่า.. 

ซันไม่ได้สนใจที่นาวพูด ก็สูดลมหายใจรวบรวมความกล้า หันหน้ามาหานาวอย่างตัดสินใจ 

ซัน 

นาว..คือฉัน.. 

นาว 

ฉันก าลังจะแต่งงาน 

ซันที่เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างหยุดนิ่งไป มองหน้านาวอ้ึง ๆ 

นาว 

ฉันอยากให้แกไปงานแต่งฉัน ได้มั้ย? 

 

ฉากที่ 10 ภายนอก / หน้าบ้านพัก / กลางคืน 

ซันนั่งเงียบๆคนเดียวที่หน้าบ้าน เงยหน้าขึ้นมองดูดาวเป็นระยะ นาวเดินตามเข้า

มาส่งกระป๋องเบียร์ให้ซัน 

ซัน 

ยังไม่เลิกอีกหรือไง (เสียงเนือยๆ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ซันรับกระป๋องเบียร์มาจากนาว นาวหัวเราะในล าคอนิดหน่อย 

นาว 

มาเท่ียวแบบนี้มันก็ต้องจิบบ้าง 

นาวนั่งลงข้างซัน แหงนมองขึ้นฟ้าเหมือนที่ซันก าลังมองอยู่ 

นาว 

ถ้าไม่ได้มาที่นี่ ฉันก็คงไม่ได้มาเห็นอะไรแบบนี้ 

นาวมองดาวที่มีอยู่เต็มท้องฟ้า นิ่งๆ ซันเองก็ไม่ได้พูดอะไร นานหลายอึดใจ นาวเริ่มขยับด้วย

ท่าทีอึดอัด 

นาว 

ซัน.. 

ซัน 

หืม(ขานรับเบาๆ) 

นาว 

แกช่วยเล่าเรื่องนิทานพระอาทิตย์ต่อหน่อยสิ 

ฉันยังไม่เคยฟังมันจนจบสักที 

ซัน 

ก็ใครล่ะ หลับก่อนทุกที  

นาวยิ้มนิดๆเหมือนคิดอะไรอยู่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นาว 

ตลกเนอะที่เมื่อก่อนฉันติดแกมากขนาดนั้น 

 

 นาวหันมายิ้มมองซันซันเองก็มองหน้านาวนิดนึง นาวยกเบียร์ขึ้นดื่ม แต่ซันแค่วางมันเอาไว้

ข้างตัว 

ซัน 

อือ 

นาว 

ฉันอยากฟังให้จบ แกเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้มั้ย 

ซัน 

แล้วจะไม่ง่วงก่อนหรือไง 

นาว 

เล่ามาเหอะน่า สัญญาว่าจะฟังจนจบ 

คืนนี้ฉันจะได้นอนหลับฝันดีไง 

นาวหันมายิ้มเศร้าๆให้ซันซันพยักหน้าให้ 

ซัน 

พระอาทิตย์กับพระจันทร์... 

 นาวจับแขนซันซันชะงักมองนาว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นาว 

เอาตอนจบเลยได้มั้ย ที่ค้างจากเม่ือคืนก็ได้ 

ซัน 

อ๋อ อืม...พระอาทิตย์หงุดหงิดที่ดวงดาวได้มาอยู่ใกล้ๆพระจันทร์ 

และดูเหมือนว่าทุกๆอย่างก าลังเปลี่ยนไป 

พระอาทิตย์ก็เลยหนี 

ไม่ยอมมาเจอหน้าพระจันทร์อีก 

พระจันทร์เองพอถูกเพ่ือนหนีหน้าไปแบบนั้นก็เสียใจ  

แต่พระอาทิตย์ก็เห็นว่ามีดวงดาวคอยปลอบใจอยู่ไม่ห่าง  

พระอาทิตย์หลีกเลี่ยงทุกหนทางที่จะท าให้พบเจอกับพระจันทร์  

พระอาทิตย์มาท าหน้าที่ของตัวเองในตอนกลางวัน  

ส่วนพระจันทร์มาในตอนกลางคืน ก็เพราะ.. 

ซันนิ่งไป นาวจิบเบียร์อยู่ก็หันมามองหน้าซัน 

ซัน 

เพราะว่าพระอาทิตย์สาปพระจันทร์เอาไว้ด้วยความโกรธ 

ที่เห็นพระจันทร์ให้ความส าคัญกับดวงดาวมากกว่า  

นาว 

งั้นที่พระอาทิตย์มาในตอนกลางวัน.. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซัน 

เพราะพระอาทิตย์เองก็ไม่อยากมาเจอหน้าพระจันทร์อีก 

ไม่อยากเจออีกแล้ว(พูดเสียงเบา เหมือนบอกตัวเอง) 

 ซันมองหน้านาวนิ่งๆ นาวขยับตัวเข้ามาใกล้ซันมากกว่าเดิม 

นาว 

น่าสงสารพระจันทร์เนอะ 

ซัน 

แต่ใครจะรู้ล่ะว่าที่พระอาทิตย์ท าไปทั้งหมด 

ก็เพราะหลงรักพระจันทร์...เพ่ือนของตัวเอง 

ซันเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า นาวเอียงหัวซบไหล่ซันนิ่งๆ 

  

ฉากที่ 11ภายใน / บ้านพัก / กลางวัน 

ซันล้างหน้าอยู่ท่ีอ่างล้างหน้า ไม่ได้ปิดประตูห้องน้ า นาวเดินมา เงาสะท้อนอยู่ใน

กระจก ซันเงยหน้าจากอ่าง  มองนาวผ่านกระจก 

ซัน 

แฮงค์มั้ย 

นาว 

บ้า กินนิดเดียวเอง 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ซันยิ้มให้นาวนิดๆ ซันบีบยาสีฟันใส่แปรงแล้วแปรงฟัน นาวยืนมองซันนิ่งๆผ่านกระจก

เช่นกัน 

นาว 

วันนี้ฉันกลับแล้วนะ 

ซัน 

อือ 

นาว 

การ์ดอยู่บนโต๊ะ อย่าลืมนะว่าพูดอะไรไว้ 

 ซันมองหน้านาวนิ่งๆ หยุดการเคลื่อนไหว พูดออกมาท้ังที่ฟองเต็มปาก 

ซัน 

รู้แล้ว ไม่เบี้ยวหรอก 

นาว 

ดีมาก แล้วก็ไปส่งฉันที่ท่ารถด้วยนะ 

สั่งแล้วก็เดินไป ซันมองตามหน้าเศร้าๆ ก่อนจะก้มลงล้างหน้า 

 

  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 12ภายใน / ห้องพัก (กรุงเทพ) / กลางวัน 

นาวยืนอยู่หน้ากระจกในชุดเจ้าสาว มีคนคอยดูแลความเรียบร้อยให้นิดหน่อย 

เสียงเคาะประตูดังขึ้น เมื่อประตูเปิดออก ซันยืนยิ้มเจื่อนๆให้นาว นาวจูงมือเพ่ือนเข้ามาใน

ห้อง คนอ่ืนพากันขอตัวออกไป 

นาว 

มาเอาวันงานเลยนะ ไม่คิดจะมาช่วยกันบ้างเลยหรือไง 

ซัน 

ตอนแรกว่าจะไม่มาแล้ว (ซันพูดเบาๆ) 

 นาวท าหน้างอ 

นาว 

จริงป่ะเนี่ย เสียใจนะเว้ย 

ซัน 

ล้อเล่นหรอกน่า แกแต่งงานถ้าฉันไม่มา ก็ไม่มีใครมาแล้ว 

ซันแกล้งหัวเราะ นาวมองหน้าซันนิ่งๆ แล้วก็กอดซันซันดูตกใจนิดหน่อย แต่ก็ยอมกอดตอบ 

นาว 

ถ้าไม่มีแก ฉันก็คงไม่มีวันนี้หรอก 

แกส าคัญส าหรับฉันมากเลยนะ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซัน 

รู้แล้วล่ะน่า 

อย่ามาท าซึ้งได้มั้ย ฉันไม่ใช่เจ้าบ่าวแกซะหน่อย 

แล้วนี่พี่เชนไปไหนล่ะ 

นาวผละออกมาจากซัน ส่ายหน้าพร้อมยักไหล่ให้เล็กน้อย นาวถอยห่างจากซันเล็กน้อย 

พร้อมจับชายกระโปรงหมุนซ้ายหมุนขวา เหมือนจะโชว์ให้ซันดู 

นาว 

สวยมั้ย 

 ซันมองนาวแล้วฝืนยิ้มให้ 

ซัน 

สวยสิ แกสวยที่สุดส าหรับฉันอยู่แล้ว  

 นาวมองซันซันมองตอบไม่หลบสายตา จนเป็นนาวที่ต้องหลบสายตาไปเอง 

นาว 

เอ่อ ซัน.. 

ซัน 

วันนี้ฉันคงอยู่ไม่ถึงงานจบหรอกนะ 

พอดี..ฉันมีธุระ 

นาว 

ธุระในวันแต่งงานเพ่ือนเนี่ยนะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นาวมีสีหน้าผิดหวัง ซันมองอย่างรู้สึกผิด 

ซัน 

ขอโทษจริงๆ แต่ฉันไม่ได้ลืมหรอกนะว่าพูดอะไรไว้ 

ซันยื่นกล่องที่ถือมาให้นาว 

ซัน 

ของขวัญวันแต่งงานจากฉัน 

นาวรับมาแต่ยังคงท าหน้าเคืองๆซันอยู่  

นาว 

จะให้อภัยก็ได้ เพราะแกให้ของขวัญฉันคนแรก 

นาวพูดยิ้มออกมา ก าลังจะแกะกล่อง ซันไม่ได้ห้ามอะไร 

ซัน 

เมื่อวันนั้นที่ฉันเล่าเรื่องนิทานพระอาทิตย์ให้แกฟัง 

จริงๆแล้วมันยังไม่จบหรอกนะ 

นาวที่ก าลังพยายามแกะกล่องอยู่เงยหน้ามองซัน 

ซัน 

จริงๆแล้วพระอาทิตย์ไม่ได้รักพระจันทร์ข้างเดียวหรอก มันเป็นความผิดพลาด 

จากความงี่เง่าของพระอาทิตย์เอง ที่ท าให้เรื่องมันจบแบบนั้น 

นาว 

แกหมายความว่า... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซัน 

พระจันทร์เองก็รักพระอาทิตย์เหมือนกัน 

แต่พระอาทิตย์ไม่เคยรู้ 

แล้วแกล่ะ(พูดเสียงเบา) 

นาวมองหน้าซันที่ก าลังฝืนยิ้มให้อยู่ นาวเริ่มท าหน้าไม่ถูก 

นาว 

ซัน..ฉัน 

  

 เสียงเคาะประตูดังขึ้น ซันหันกลับมองไปที่หน้าประตู นาวมองซันที่ยืนหันหลังให้ ไม่สนใจ

เสียงเรียกเคาะ นาวแกะกล่องของขวัญมือสั่น มองโปสการ์ดและรูปถ่ายในนั้นอึ้งๆ 

ซัน 

ของส าคัญของฉัน ฉันให้แก 

ทั้งหมดมันเป็นของแก  

ตั้งแต่แรก (พูดเสียงเบาลง) 

ขอโทษที่อยู่ต่อไม่ได้ (พูดเสียงดังขึ้น) 

 

ซันน้ าตาไหล พยายามจะกลั้นสะอ้ืนไม่ให้นาวรู้ว่าก าลังร้องไห้ 

ซัน 

มีความสุขมากๆนะนาว ฉันยินดีด้วยจริงๆว่ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นาวยังคงมองของในมืออยู่อ้ึงๆ ซันเดินไปเปิดประตู เดินสวนกับพ่ีเชน เจ้าบ่าวของนาว ที่

ท าท่าจะทักซัน แต่ก็ต้องหุบยิ้มเม่ือเห็นน้ าตาบนแก้มซัน กลับเป็นซันที่ยิ้มทั้งน้ าตาให้พ่ีเชน และเดิน

ไป พ่ีเชนมองตามซันสีหน้าดู งงๆพ่ีเชนเดินเข้ามาหานาวที่ก าลังหยิบโปสการ์ดและรูปภาพพวกนั้น

ขึ้นมาดู น้ าตานาวค่อยๆไหล พี่เชนพยายามมองคนท่ีก้มหน้าอยู่ พอเห็นว่านาวก าลังร้องไห้ก็ตกใจ 

พ่ีเชน 

นาว  

 เชนเอื้อมมือไปแตะบ่านาว แต่นาวเบี่ยงหลบ ทรุดตัวลงนั่งกับพ้ืนร้องไห้โฮ ของในกล่องตก

กระจาย เชนมองรูปภาพพวกนั้น หยิบมันขึ้นมาดูเป็นรูปนาวที่ถ่ายไม่ชัดตั้งแต่สมัยมัธยม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 
1.เลือกนักแสดง (Casting) 
 1.1 นางสาวแก้วตา เรือนอินทร์(แก้ว) อายุ 21 ปี 

 
 
ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบท ซัน 

ซันหญิงสาวอายุ 24 ปี ว่างงาน 
บุคลิกและนิสัย – ภาพลักษณ์ของซันดูห้าวและเท่ ดูเป็นผู้หญิงขาลุยที่ไม่มีความ

อ่อนหวาน ลักษณะนิสัยภายนอกดูเงียบขรึม ไม่ค่อยแสดงความรู้สึก ทั้งที่เป็นคนคิดมาก มีอะไร
ชอบเก็บง าเอาไว้คนเดียว จึงดูเหมือนเป็นคนขี้เก๊ก แต่กับคนที่สนิทมักจะร่าเริง กวนประสาทนิดๆ 
มีความเป็นผู้ใหญ่ในด้านการกระท า เป็นที่ พ่ึงให้ผู้ อ่ืนได้ แต่ก็มีมุมของความเป็นเด็กในด้าน
ความคิดและความรู้สึก ที่ต้องการหนีจากความเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา จนตัดสินใจมาใช้ชีวิตเรื่อย
เปื่อย ไม่มีหลักมีฐาน ไม่มีความมั่นคงในชีวิต  
ความสนใจ – การถ่ายภาพ การท่องเที่ยว 

พ้ืนหลังตัวละคร –ซันเป็นลูกสาวคนกลางของบ้านคนเชื้อสายจีนที่มีฐานะดี ซันมีพ่ีชาย
ที่เป็นเพ่ือนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ ท าให้ซันติดนิสัยห้าว ๆ แมน ๆ แบบผู้ชายมา แต่เพราะมี
น้องสาวที่ต้องดูแล ท าให้ซันเป็นคนอบอุ่นและคอยเทคแคร์ ห่วงใยคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่ซัน
จะเก็บกระเป๋าแบ็กแพ็กออกเที่ยวถ่ายภาพ ซันเรียนจบจากคณะบัญชี ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ซึ่งเป็นที่เดียวกับนาว (เพ่ือนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมต้น) ซึ่งสิ่งที่ซันเรียน ไม่ใช่สิ่งที่ซันรัก แต่ที่ยอม
ท าเพราะครอบครัวอยากให้เรียน บวกกับ อยากอยู่ ใกล้ชิดนาว แต่พอนาวมีแฟน ซึ่งเป็นเวลา
เดียวกับที่ซันและนาวเรียนจบ ซันจึงเลือกท าตามใจตัวเองบ้าง เพราะคิดว่าได้ท าในสิ่งที่พ่อแม่
ต้องการแล้ว และอีกอย่างซันก็ไม่ต้องการเจอหน้านาวให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เหตุผลในการเลือก – หลังจากคัดเลือกนักแสดงมาแล้วหลายคน แต่ก็ไม่มีใครที่มีคาแรก
เตอร์ตรงตามบทบาทโดยที่ไม่ต้องแสดงอะไรมากนัก ตามที่อยากได้ จนได้มาเจอกับแก้ว ซึ่งเป็น
รุ่นน้องของเพ่ือนที่เรียนสาขาภาพยนตร์เหมือนกัน ท าให้แก้วมีความเข้าใจในกระบวนการท างาน 
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เรียนรู้ ท าความเข้าใจบทได้เร็ว รวมถึงเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ใน
การแสดง ถึงแม้จะเป็นการแสดงเรื่องแรกของแก้ว แต่ด้วยบุคลิกและลักษณะนิสัยของแก้วนั้น 
ตรงตามคาแรกเตอร์ที่อยากได้มากที่สุด โดยที่แก้วไม่ต้องแสดงอะไรมากนัก ก็ดูเป็นตัวละครซันได้
อย่างธรรมชาติ ถึงแม้จะมีบางจุดที่ไม่เหมือนกัน แต่แก้วก็พยายามท าความเข้าใจ และตั้งใจ
ถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่ จนรู้สึกพึงพอใจ 
 
1.2นางสาวชวิศาปิยานันทรักษ์(เมิร์ธ) อายุ 21 ปี 

 
 
ภาพที่ 4-2 นักแสดงที่รับบท นาว 
 นาวหญิงสาวอายุ 24 ปี พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

บุคลิกและนิสัย – ภาพลักษณ์ของนาวดูเป็นผู้หญิงสวย มีเสน่ห์ ยิ้มง่าย และร่าเริงมาก ๆ มี
ความเป็นผู้หญิงสูงทั้งด้านนิสัยและความคิด เช่น ขี้งอน ขี้อ้อน เอาแต่ใจ ภายนอกนาวดูเป็นคน
ไม่คิดอะไรมากนัก แสดงออกอย่างที่อยากท านาวมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน จนหลงลืมความรู้สึกที่
แท้จริงของตัวเองไป แต่ลึกๆแล้ว นาวก็เหมือนจะรู้ความต้องการของตัวเองดี แต่ท าเป็นไม่รับรู้ 
และเลือกท่ีจะแสดงออกตรงกันข้าม ใช้รอยยิ้มปิดบังความรู้สึก เพ่ือรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ 
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พ้ืนหลังตัวละคร –นาวเป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวที่แตกแยกเธออยู่กับแม่ที่เอาแต่
ท างานหาเงินมาให้ลูก และอยู่กับพ่ีสาวที่ไม่เคยพูดจากันดี ๆ ได้นาน ท าให้นาวค่อนข้างขี้เหงา 
และเมื่อมาเจอเพ่ือน (ตั้งแต่สมัยมัธยมต้น) อย่างซันที่เป็นคนไม่เรื่องมาก ไม่ค่อยมีความเป็น
ผู้หญิงมากนัก ด้วยลักษณะนิสัยที่ตรงข้ามกัน ท าให้ทั้งคู่เข้ากันได้ดี เพราะเมื่อนาวเอาแต่ใจ ซันก็
จะคอยตามใจและยอมตลอด เพราะความใจดี ท าให้นาวรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข เมื่ออยู่ใกล้ซัน 
ทั้งคู่จึงผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง เป็นความรู้สึกที่ละเอียอดอ่อนที่ต่างคนต่างไม่กล้ายอมรับ สุดท้าย
นาวก็เลือกท่ีจะท าตามความฝันของผู้หญิงทุกคนในกรอบสังคมแห่งความถูกต้องด้วยการแต่งงาน
กับผู้ชายที่ดีพร้อมและรักเธอ เพราะลึกๆแล้วนาวก็ความโหยหาครอบครัวที่อบอุ่นและอยากมี
ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ 

เหตุผลในการเลือก – หลังจากท่ีคัดเลือกนักแสดงมาแล้วหลายคน มีคนที่มีบุคลิกตรงตามคา
แรกเตอร์ที่ต้องการ แต่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงบทบาทและเข้าใจอารมณ์ ความคิดของตัวละคร
นาวได้เลย จึงตัดสินเลือกเมิร์ธ ซึ่งเป็นคนที่มาคัดเลือกบทนี้เป็นคนแรก ๆ แต่ไม่ได้ตัดสินใจเลือก
ในทันที เพราะบุคลิก สีหน้า ท่าทางที่ดูเด็กไปส าหรับบทนี้ ท าให้ค่อนข้างหนักใจ แต่เพราะเมิร์ธมี
ทักษะทางการแสดงและเข้าใจอารมณ์ตัวละคร เพราะเคยมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับบท
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงบทบาท สุดท้ายจึงตัดสินเลือกคนที่เข้าใจบทมาร่วมงาน 
อีกอย่างเมิร์ธเคยผ่านงานแสดงมาบ้างแล้ว จึงเป็นเรื่องง่ายในการที่จะคุยบท บอกรายละเอียด
ของอารมณ์ต่างๆที่ต้องแสดง รวมไปถึงช่วยต่อบท ส่งอารมณ์ ให้นักแสดงมือใหม่อย่างแก้ว ก็ท า
ได้ดี   
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1.3นายณภูพรรษ์ แสงชูตระกูล(โอเล่) อายุ 24 ปี 

 
 
ภาพที่ 4-3 นักแสดงที่รับบท เชน 
 เชนชายหนุ่มอายุ 28 ปี นักธุรกิจ มีกิจการส่วนตัว 

พ้ืนหลังตัวละคร – เชนเป็นรุ่นพ่ีที่มหาวิทยาลัยของซันและนาว ที่เข้ามาจีบนาว จนได้เป็น
แฟนกัน และคบกันเรื่อยมา จนกระท่ังวันที่เขามั่นใจ จึงขอนาวแต่งงาน เพ่ือไม่ให้นาวต้องล าบาก
ท างานหาเลี้ยงตัวเองอีกต่อไป และทางครอบครัวของเชนเองก็อยากให้ลูกชายคนเดียวของบ้าน
เป็นฝั่งเป็นฝา มีครอบครัวที่อบอุ่นได้แล้ว นาวตัดสินใจตอบตกลงไม่ยาก เพราะความดีของเชน 
และความร่ ารวย มั่นคงที่จะท าให้นาวสบาย ซึ่งเชนเองก็เต็มใจที่จะดูแลนาว ถึงแม้จะสะกิดใจ
เรื่องของนาวและเพ่ือนรักอย่างซันก็ตาม แต่เพราะความรัก เชนจึงท าเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไร เพ่ือให้
งานแต่งงานของเขากับนาวผ่านพ้นไปด้วยดี 

เหตุผลในการเลือก –โอเล่ มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านการแสดง ผ่านงานแสดงระดับ
มืออาชีพมาแล้ว จึงเข้าใจวิธีการแสดงสีหน้า และท่าทางกังวล เหมือนจะรู้แต่ก็ท าเป็นไม่รู้ และไม่
มีบทพูดอะไร ได้แต่แสดงสีหน้ากระอักกระอ่วนใจ ซึ่งเป็นอารมณ์ของตัวละครเชน ในฉากสุดท้าย
ของภาพยนตร์ได้  
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2. สถานที่ถ่ายท า (Location) 
 จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์สั้น เรื่อง Again นั้น ด าเนินเรื่องภายใต้
การท่องเที่ยวของตัวละครซัน สถานที่ใช้ถ่ายท าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจากการหาข้อมูลออนไลน์
จากอินเตอร์เน็ต และการเดินทางออกไปส ารวจสถานที่ด้วยตัวเองในหลาย ๆ แห่ง  ก็พบว่าอ า เภอ
สังขละบุรี มีความสวยงามของธรรมชาติที่ยังมีอยู่มาก ทั้งแม่น้ า ภูเขา วิถีชีวิตผู้คน ทั้งฝั่งไทย และฝั่ง
มอญ ที่มีความน่าสนใจ และยังเป็นเมืองที่เงียบสงบเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนอย่าง
แท้จริง จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล ให้ตัวละครซันมาเที่ยวและพักอยู่ที่นี่ (แต่ใน
ภาพยนตร์ไม่ได้กล่าวถึงว่าคือที่ใด)  
 สถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้จัดท าได้เลือกใช้ในการถ่ายท านั้น   ยังสามารถช่วยบอกเล่ารายละเอียด
อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มีการพูดถึงในภาพยนตร์ ซึ่งจะถูกกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปของแต่ละสถานที่ 

2.1อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  2.1.1 ที่พักของซัน– สามประสบ รีสอร์ท 

ห้องพักของซันจะเน้นความเรียบง่าย มีเครื่องใช้สอยไม่มากนัก เพราะซันไม่ได้อยู่
เป็นการถาวร แต่ห้องก็ต้องไม่เล็กและดูโทรมจนเกินไป เพราะตามภูมิหลังตัวละคร ซันมา
จากครอบครัวที่มีฐานะพอสมควร ถึงแม้จะแบ็กแพ็ก แต่ที่พักก็ควรจะดูสะอาด สะดวก 
ปลอดภัย เหมาะส าหรับหญิงสาวตัวคนเดียวมาพักอาศัย ซึ่งเหตุผลที่เลือกสามประสบรี
สอร์ท เพราะเป็นรีสอร์ทที่อยู่บนเขา มองลงไปจากบ้านพัก สามารถเห็นสะพานมอญ ซึ่งถือ
เป็นจุดศูนย์กลางของสังขละได้พอดี ท าให้สะดวกในการออกไปถ่ายท าตามสถานที่ต่าง ๆ 
ในสังขละ  ห้องพักก็สะดวกสบาย สะอาด และสวยงาม นอกจากจะเป็นสถานที่ใช้ถ่ายท า
แล้ว ยังเป็นที่พักของทีมงานและนักแสดงตลอด 4 วัน 3 คืน ของการถ่ายท า 
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รูปที่ 4-4 แสดงพื้นที่ภายนอกที่พักของซัน (สามประสบ รีสอร์ท) 
 

 
รูปที่ 4 - 5 แสดงพื้นท่ีภายในที่พักของซัน (สามประสบ รีสอร์ท) 
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2.1.2สะพานมอญ และ แพลูกบวบ 
สะพานมอญ ปรากฏในฉากที่ซันและนาวเจอกันอีกครั้ง หลังจากไม่ได้เจอกันนาน

ผู้จัดท าใช้สถานที่เพ่ือสื่อถึงจากตัดขาดของคนสองคนนี้ เพราะสะพานมอญนั้นพังลงและ
ขาดเป็นสองฝั่ง เมื่อกลางปี 2556 แต่สถานที่นี้ก็ยังคงความสวยงามเพราะแม่น้ า และวิว
ทิวทัศน์ วิถีชีวิตผู้คนจากมุมมองบนสะพาน ส่วนสะพานแพลูกบวบ เป็นสะพานชั่วคราวที่
ปรากฏในฉากที่ซันและนาวพากันออกมานั่งเล่น และซันก็ยังรู้สึกเคอะเขินกับการอยู่ใกล้
นาว ที่เลือกสถานที่นี้ก็เพ่ือเปรียบกับความรู้สึกของซันในตอนนั้นที่เริ่มไม่มั่นคง โยกเอนไป
ตามการกระท าของนาวที่พยายามเข้าหาซัน ทั้งท่ีซันพยายามท้ิงระยะห่าง 
 

 
 
รูปที่ 4 - 6 แสดงพื้นท่ีบริเวณสะพานมอญ และ สะพานแพลูกบวบ 
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2.1.3 สะพานซองกาเลีย 
สะพานซองกาเลีย ปรากฏในฉากที่ซันกับนาวยืนคุยกัน และซันก าลังจะบอกความ

ในใจที่มีต่อนาว แต่นาวกลับพูดเรื่องแต่งงานขึ้นมา สะพานซองกาเลียเป็นสะพานปูนที่ทอด
ยาว มีรถผ่านสัญจรไปมาน้อย มองออกจากไปสะพานจะเห็นวิว สะพานมอญ และแม่น้ า
กว้างสุดลูกหูลูกตา ซึ่งบริเวณนี้เป็นพ้ืนที่โปร่งที่มองเห็นพ้ืนที่ท้องฟ้ามากกว่าตรงอ่ืน จึง
เหมาะที่จะใช้ในฉากที่ต้องการความรู้สึกปลอดโปร่ง เหมือนซันที่ก าลังจะปลดปล่อยตัวเอง
ออกจากความรู้สึกอึดอัดที่เก็บไว้มานาน แต่พอนาวบอกเรื่องจะแต่งงานก็ใช้พ้ืนที่ท้องฟ้าที่ดู
กว้าง เป็นตัวแทนของความเคว้งคว้าง และว่างเปล่า 

 
 
รูปที่ 4 - 7 แสดงพ้ืนที่บริเวณสะพานซองกาเลีย 
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2.1.4 สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสังขละบุรี 
สวนสุขภาพปรากฏในหลายฉาก เนื่องจากสถานที่มีพ้ืนที่กว้าง และแบ่งออกเป็น

หลายส่วนทั้งสถาปัตกรรม ลานกว้างริมแม่น้ าที่ มองออกไปเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล 
ธรรมชาติ ที่ผู้จัดท าเลือกใช้คือทางเดินที่มีป่าไผ่ปกคลุมเป็นร่มเงา ซึ่งสถานที่ที่ใช้ทั้งหมด 
ล้วนให้ความรู้สึกเย็นสบาย จากสีเขียวของต้นไม้ จากสีฟ้าของท้องฟ้ากว้างและแม่น้ า รวม
ไปถึงความมัวไม่ชัดเจน ที่เกิดจากหมอกในช่วงเวลาที่ถ่ายท า 

 

 
 

รูปที่ 4 - 8 แสดงพ้ืนที่บริเวณสวนสุขภาพ 
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2.2 ห้องแต่งตัวเจ้าสาว (นาว) 
ต้องการห้องท่ีมีความเรียบง่ายแต่ดูดี ไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากนัก มิดชิด ให้ความรู้สึก

อึดอัด เพ่ือสื่อถึงฉากที่ซันต้องเอาของขวัญมาให้นาวด้วยความรู้สึกอึดอัด และเจ็บปวด ก่อนจะจากไป
และท้ิงนาวไว้ให้จมอยู่กับความเสียใจในห้องนั้น 

 
 

รูปที่ 4 - 9 แสดงพ้ืนที่ภายในห้องพักแต่งตัว 
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3. อุปกรณ์ประกอบฉาก(Props) 
3.1 กล้องถ่ายรูป 

อุปกรณ์ประจ าตัวส าคัญของซัน ที่ใช้บ่งบอกถึงวิถีการใช้ชีวิตและงานอดิ เรกที่ซัน
รักและผูกพันธ์นั่นคือการถ่ายรูป ในแต่ละฉากจะเห็นซันมักจะถือกล้องไปไหนมาไหนด้วย
เสมอ และการชอบถ่ายรูปของซันยังน าไปสู่เรื่องราวในตอนสุดท้าย ที่ซันน ารูปที่เคยแอบ
ถ่ายนาวตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงครั้งล่าสุดที่เจอกันทั้งหมดมาให้นาว เพ่ือเป็นของขวัญในวัน
แต่งงาน 

 
 รูปที่ 4 –10 กล้อง DSLR ของซัน 
 

3.2 โปสการ์ด 
โปสการ์ดที่ซันเป็นคนถ่ายเองทั้งหมด มันถูกส่งให้กับนาวเสมอ ๆ เพ่ือบอกเล่า

เรื่องราวระหว่างทางของซัน และมันยังเป็นคนน าทางที่พานาวให้มาพบกับซันอีกครั้ง 

 
 รูปที่ 4 – 11 โปสการ์ด 
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3.3 รูปถ่ายของนาว 
รูปแอบถ่ายของนาวตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงกระทั่งปัจจุบัน โดยฝีมือการถ่ายของซัน 

เป็นหนึ่งในที่เก็บความทรงจ าความรักของซันที่มีต่อนาว ส าคัญในฉากสุดท้ายที่ซันเอา
ของขวัญมาให้กับนาว ของในกล่องคือโปสการ์ดและรูปแอบถ่ายนาว ที่นาวไม่เคยรู้มาก่อน
ว่ามี เพ่ือเป็นการเฉลยความรู้สึกทั้งหมดที่ผ่านมาที่ซันยังคงมีต่อนาวอย่างเป็นรูปธรรม มี
ตัวตน มีหลักฐาน 

โดยรูปถ่ายที่ใช้ประกอบฉาก มีทั้งรูปที่ถ่ายนักแสดงที่รับบทเป็นนาวขึ้นมาใหม่ทั้ง
ในตอนที่ถ่ายท าอยู่ที่สังขละโดยฝีมือการถ่ายของนักแสดงที่แสดงเป็นซันจริง ๆ และรูปถ่าย
เก่าสมัยเรียนมัธยมและรูปถ่ายปัจจุบันที่ได้ขออนุญาตเอามาจากตัวนักแสดงที่ รับบทเป็น
นาวเองด้วย  

 
 รูปที่ 4 - 12รูปภาพแอบถ่ายของนาว 
 

 
3.4 โทรศัพท์มือถือ 

โทรศัพท์มือถือของนาวที่จะเห็นได้ในฉากท่ี5 และ 6 ที่ต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่ใน
ฉาก เพื่อแสดงถึงชีวิตคนเมืองของนาว ที่ชีวิตติดอยู่กับการสื่อสารกับคนอ่ืนตลอดเวลาทั้ง ๆ
ที่ก็มีเพ่ือนเดินอยู่ข้าง ๆ และโทรศัพท์ที่นาวใช้ก็เป็นโทรศัพท์ไอโฟน (IPhone) ซึ่งแทนถึง
ความทันสมัย หรูหราและฟุ้งเฟ้อ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัย และบุคลิกของตัวละครนาว 
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รูปที่ 4 - 13โทรศัพท์มือถือของนาว 

 
 
4. เครื่องแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 
 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะบ่งบอกบุคลิก ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละ
ตัวได้แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังช่วยควบคุมอารมณ์และโทนสีของภาพได้อีกด้วย 
 4.1ซัน 
 เครื่องแต่งกายของซันจะเน้นความทะมัดทะแมง ดูไม่เป็นผู้หญิงมากนัก แต่ก็ไม่ได้ดูเหมือน
ผู้ชายจนเกินไป และอยู่ในโทนสีหม่น เช่น น้ าตาล เทา เพื่อแสดงความรู้สึกของตัวละครไปพร้อม ๆ 
กัน 

 
 รูปที่ 4 – 14 เครื่องแต่งกาย ซัน 
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4.2 นาว 
 เครื่องแต่งกายของนาวจะเป็นแนวหวาน ๆ ตามสมัย ดูเป็นผู้หญิงมากกว่าเครื่องแต่งกาย
ของซัน และตามบทนาวจะต้องแต่งตัวโดยไม่ได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่ต่างจังหวัด เสื้อผ้าของนาวจึง
ตามแฟชั่นและมีสีสันสดใสปะปนอยู่ ต่างจากของซัน 

 
 รูปที่ 4 –15เครื่องแต่งกาย นาว 
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด และน ามาเขียนบทภาพยนตร์ เมื่อผ่านกระบวนการก่อน
การผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว จะน ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง Again ซึ่ง
มีรายละเยดแต่ละฉาก และความหมายดังต่อไปนี้ 
 
ฉากที่ 1 ภายนอก / สะพานมอญ / กลางวัน 

 
 
รูปที่ 5-1 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 1 
 

ซันก าลังเดินเล่น ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์อยู่บนสะพาน ถ่ายเสร็จทีนึงซันก็ลดกล้องลงมากดดูรูป
ทีนึงซันหยุดยืนหมุนซ้ายหมุนขวา หามุมถ่ายรูปต่อ แต่จู่ ๆ ซันก็ชะงัก ซันลดกล้องลงมา แล้วเพ่งมอง
ไปข้างหน้าก็เห็นนาวก าลังยืนยิ้ม โบกมือให้อยู่ด้วยท่าทางดีใจ 

ฉากเปิดเรื่อง เริ่มต้นด้วยซัน ผู้หญิงท่าทางดูทะมัดทะแมง สังเกตจากลักษณะการแต่งตัว
และบุคลิกภาพ ก าลังเดินถ่ายรูปอยู่บนสะพานมอญ และได้พบกับนาวโดยไม่คาดฝัน  

ในฉากนี้จะใช้เทคนิคขนาดภาพ LS และ MS เพ่ือไม่ให้กรอบภาพดูอึดอัดจนเกินไป เพ่ือให้
ความรู้สึกโปร่งสบาย เป็นอิสระ กับฉากหลังที่เป็นธรรมชาติ 
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ฉากที่ 2 ภายใน / บ้านพักของซัน / กลางวัน 

 
 
รูปที่ 5-2 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 2 

 
ซันพานาวกลับมาที่บ้านพัก ซันท าท่าเหมือนไม่อยากให้นาวมาอยู่ด้วย นาวจึงตัดพ้อ ซันรู้สึก

อึดอัด แต่ก็ยอมให้นาวอยู่ด้วย 
ฉากที่สองเป็นฉากท่ีบ่งบอกความสัมพันธ์ของซันและนาว ที่เป็นเพ่ือนกัน เคยรู้จักกันมาก่อน 

รวมไปถึงบอกลักษณะนิสัยของตัวละคร ผ่านค าพูดที่ใช้สื่อสารกัน รวมไปถึงสีหน้า และพฤติกรรมที่
แสดงออก 

ในฉากนี้จะใช้เทคนิคขนาดภาพ ขนาดภาพของซันเป็นขนาด MCU ที่ดูอึดอัด เพ่ือบ่งบอก
อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ขนาดภาพของนาวเป็นขนาด MS ดู
ไม่อึดอัดเท่าของซัน เพ่ือบ่งบอกอารมณ์ของตัวละครที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แถมยังมี
อิริยาบถที่สบาย ๆ ผ่อนคลายมากกว่าซันซะด้วยซ้ า 
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ฉากที่ 3 ภายนอก / สะพานบวบ / กลางวัน (เย็น) 

 
 
รูปที่ 5-3 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 3 

ซันพานาวไปนั่งเล่นที่สะพานลูกบวบ ซันเผลอมองหน้านาวแล้วกดถ่ายรูปนาวตอนทีเผลอ 
นาวโวยวายให้ซันถ่ายรูปให้ใหม่ 
 ฉากที่สามแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของซันที่พยายามปิดก้ันตัวเองที่มีต่อนาวที่พยายามรุก
เข้าหา แต่ซันก็ท าไม่ได้นาน เมื่อนาวเข้ามาใกล้ชิดนิดหน่อยก็เผลอเปิดเผยตัวเองออกมามากข้ึน 
สังเกตได้จากท่าทางท่ีดูผ่อนคลายกว่าฉากก่อน และการแกล้งแอบถ่ายรูปนาว ให้อีกคนโวยวายเล่น 
 ในฉากนี้ใช้เทคนิคมุมกล้องแบบถ่ายตรง ๆ เพ่ือให้สังเกตพฤติกรรม ท่าทางของคนทั้งคู่ และ
ในขั้นตอนการ Post-Production ก็ได้ใช้เทคนิค ในการเลื่อนภาพให้ค่อย ๆ มีขนาดใหญ่ขึ้น 
เหมือนกับว่า คนดูก าลังเฝ้ามองคนทั้งคู่และค่อย ๆ ขยับเข้าใกล้เรื่องราวของซันกับนาว ตามขนาด
ภาพที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละนิดอย่างไม่รู้ตัว 

 
ฉากที่ 4 ภายนอก / ทางเดินกลับบ้านพัก / กลางวัน (เย็น) 

 
 

รูปที่ 5-4 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 4 
นาวยังคงตื้อซันเรื่องถ่ายรูปไม่เลิก ซันจึงบอกปัดไปว่าพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยว 
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ฉากที่สี่แสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของนาวที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้หญิงสูงและเอาแต่ใจตัวเอง
จนดูน่าร าคาญ และถึงซันจะแสดงท่าทีออกมาว่าไม่สบอารมณ์อย่างไรก็ตาม แต่ซันก็ยังยอมตามใจ 
อ่อนข้อให้นาวในที่สุด ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยของซัน และระดับความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ 
 
ฉากที่ 5 ภายใน / บ้านพักของซัน / กลางคืน 

 
รูปที่ 5-5 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 5 

นาวนอนเล่นอยู่บนเตียงของซัน แต่โทรศัพท์ของนาวไม่สามารถท าอะไรได้เลยเนื่องจากไม่มี
สัญญาณ นาวจึงขอร้องแกมบังคับให้ซันเล่าเรื่องนิทานพระอาทิตย์ เรื่องเล่าที่นาวยังฟังไม่เคยจบของ
ซัน แต่สุดท้ายนาวก็ชิงหลับไปก่อนที่ซันจะเล่าเรื่องจบ 
 ฉากที่ห้าแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของซันกับนาว ผ่านบทสนทนา และเป็นการค่อย ๆ 
คลี่คลาย ปมปัญหา ความรู้สึกภายในใจของซัน ผ่านทางนิทานพระอาทิตย์ ที่ซันนั้นเปรียบกับชีวิต
ของตัวเอง ที่ไปหลงรักนาวเพ่ือนของตัวเอง แต่ไม่กล้าบอก จนกระทั่งมีคนอ่ืนเข้ามาพัวพัน ซันก็
แสดงออกคล้ายกับพระอาทิตย์ในนิทาน ที่หนีหน้าไป ไม่ยอมเผชิญหน้ากับปัญหา และก็ต้องเจ็บปวด
อยู่ฝ่ายเดียว แต่เล่ายังไม่ทันจบ นาวก็หลับไปก่อน ท าให้ซันยังคงแบกความรู้สึกอึดอัดที่มีต่อผู้หญิง
ตรงหน้าต่อไป 

ในฉากนี้ใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงขนาดภาพในขั้นตอนการ Post-Production ก็ได้ใช้
เทคนิค ในการเลื่อนภาพให้ค่อย ๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนกับว่า คนดูก าลังเฝ้ามองคนท้ังคู่และค่อย ๆ 
ขยับเข้าใกล้เรื่องราวของซันกับนาว ตามขนาดภาพที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละนิดอย่างไม่รู้ตัว เหมือนกับ
ว่าก าลังร่วมฟังนิทานของซันไปด้วย  
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ฉากที่ 6 ภายนอก / สวน (จุดชมวิว+บันไดในจุดชมวิว) / กลางวัน

 

รปูที่ 5-6 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 6 
ซันพานาวไปเดินเล่น แต่ก็ไม่ได้สนใจนาว ซันเอาแต่ถ่ายรูป จนนาวเริ่มเบื่อ ซันรู้สึกตัวว่า

นาวเริ่มออกอาการเซ็ง จึงมานั่งคุยด้วย และเป็นครั้งแรกตั้งแต่ท่ีเจอหน้ากันอีกครั้งที่ซันและนาวคุย

กันได้หลายประโยค นาวถามซันว่าท าไมถึงชอบถ่ายรูป ซันตอบทีเล่นทีจริงว่าเป็นเพราะนาว และชวน

นาวมาอยู่ด้วยกัน ก่อนจะเดินหนีไป 

ฉากที่หกแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของซันกับนาว ผ่านบทสนทนา ที่สะท้อนทัศนคติ

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของทั้งคู่ นาวดูเหมือนจะเบื่อหน่ายกับการท างาน ในขณะที่ซันยังคงติดใจการใช้

ชีวิตล่องลอย ไม่มีแก่นสาร  

ในฉากนี้ใช้เทคนิคการขนาดภาพ โดยขนาดภาพของนาวจะมีขนาดแคบกว่าซัน เพราะนาว
ก าลังอยู่ในอารมณ์เซ็ง เบื่อหน่าย ในขณะที่ขนาดภาพของซันจะดูกว้างกว่าแต่ไม่มาก เพราะสภาวะ
ทางอารมณ์ของซันในฉากนี้คือมีความสุข มีท่าทีผ่อนคลายกว่าฉากแรก ๆ ที่ผ่านมา  
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ฉากที่ 7 ภายนอก / ทางเดิน (ทางเดินที่จุดชมวิว) / กลางวัน

 

รูปที่ 5-7 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 7 
นาวเดินตามซันจนเหนื่อย ซันได้ทีเลยแกล้ง ถ่ายรูปนาวตอนก าลังหอบ นาวโวยวาย ทั้งคู่วิ่ง

เล่นกันสนุกสนาน 
ฉากที่เจ็ดแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ซันแสดงต่อนาว นั่นคือความห่วงใย และในฉากนี้เป็น

การเปิดเผยตัวตนของซันให้เห็นมากข้ึน ในมุมที่มากกว่าความนิ่งเฉย นั่นคือความขี้เล่น ที่ซันนั้นแกล้ง
ถ่ายรูปนาว แล้ววิ่งไล่กันและอาการเหนื่อยของนาวแทนถึงการที่นาวต้องปกปิดตัวเองจากสิ่งที่เธอก็รู้
แก่ใจว่าซันคิดอย่างไรกับเธอ เมื่อนาวได้ลองเป็นคนเดินตามดูบ้าง ก็ได้รู้ว่ามันเหนื่อย 

ในฉากนี้ใช้เทคนิคมุมกล้องแบบเดินตามด้านหลังซันกับนาว ให้รู้สึกเหมือนกับว่าคนดูได้
ติดตามคนทั้งคู่ไปด้วย  

 
ฉากที่ 8 ภายใน / บ้านพัก / กลางวัน  

 

รูปที่ 5-8 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 8 
หลังจากกลับจากเดินเล่น นาวเข้าไปอาบน้ า พอออกมานอกห้องก็ไม่เจอใคร ท าให้นาวนึก

ไปถึงเมื่อครั้งอดีต 
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ฉากที่แปดแสดงให้เห็นถึงความกังวลบางอย่าง ผ่านทางสีหน้าของนาว เมื่อไม่เห็นว่าซันอยู่

ใกล้ ๆ อย่างที่ควรจะเป็น  

ในฉากนี้ใช้เทคนิคมุมกล้องแบบตั้งนิ่ง ให้คนดูจับจ้องอยู่ที่การแสดงสีหน้า ท่าทาง ของตัว
ละครนาว 

 
ฉากที่ 9 ภายนอก / ริมแม่น้ า (สะพานซองกาเลีย) / กลางวัน (เย็น) 

 
รูปที่ 5-9 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 9 

นาวเดินตามหาซันจนเจอ ซันเหมือนมีอะไรอยากจะพูดกับนาว เพราะบรรยากาศและ

โอกาส ท าให้ซันตัดสินใจที่จะบอกความรู้สึกที่มีทั้งหมดกับนาว แต่นาวกลับบอกเรื่องที่ก าลังจะ

แต่งงานท าให้ซันต้องเก็บค าพูดของตัวเองที่ตั้งใจจะบอกเอาไว้ 

ฉากทีเ่ก้าแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงและความรู้สึกของตัวเองของ

ซัน ที่เกิดข้ึนในวันที่สายไป กว่าจะตัดสินใจได้ นาวก็บอกเรื่องจะแต่งงานขึ้นมาเสียก่อน 

ในฉากนี้ใช้เทคนิคขนาดภาพอยู่ 2 แบบ คือภาพกว้าง ที่ให้ความรู้สึกเหงา อ้างว้าง ปนความ
เศร้าด้วยสีของภาพก็เป็นส่วนประกอบ และภาพขนาดแคบ MCU เพ่ือต้องการให้สีหน้าของตัวละคร 
ทั้งซันและนาว ที่ต่างก็มีเรื่องในใจที่อยากจะพูด ใช้ขนาดภาพแบบแคบเพื่อให้ความรู้สึกอึดอัด และ
บีบคั้น และเปลี่ยนมาเป็นขนาดภาพ แบบ MS ในตอนท้าย ที่นาวพูดเรื่องการแต่งงานไปแล้ว เพ่ือ
เป็นการปลดปล่อยตัวละครนาวจากความค้างคาใจเรื่องที่อยากจะบอก 
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ฉากที่ 10 ภายนอก / หน้าบ้านพัก / กลางคืน

 

รูปที่ 5-10 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 10 
ซันนั่งเหงา ๆ อยู่หน้าบ้านพัก นาวเดินเข้ามานั่งด้วย ความเงียบที่อึดอัดท าให้นาวขอร้อง

ให้ซันช่วยเล่าเรื่องนิทานพระอาทิตย์ต่อจากเมื่อคืนที่ยังฟังไม่จบ ซันยอมเล่าโดยเล่าเรื่องนิทานโดย

แทนความรู้สึกของตัวเองเข้าไปด้วย และก็บอกรักนาวผ่านนิทาน นาวเหมือนจะรับรู้ แต่ไม่ได้พูดอะไร

ออกมานอกจากซบไหล่ของซันนิ่ง ๆ ยิ่งท าให้ซันสับสน ไม่รู้ว่าที่นาวท า เพราะความรู้สึกจริง ๆ หรือ

เพราะเมากันแน่   

ฉากที่สิบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของซันกับนาวที่เริ่มมีช่องว่างอีกครั้ง ผ่านบทสนทนา 
ที่วนกลับไปหาเรื่องนิทานพระอาทิตย์อีกครั้ง ครั้งนี้นาวนั่งฟังซันเล่าจนจบ และได้รู้ว่าที่จริงแล้วที่พระ
อาทิตย์หนีหน้าพระจันทร์ไป เป็นเพราะพระอาทิตย์หลงรักพระจันทร์เพ่ือนของตัวเอง นาวรับรู้
ความรู้สึกของซันได้ แต่แค่ไม่พูดอะไรออกมา 

ในฉากนี้ใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงขนาดภาพในขั้นตอนการ Post-Production ก็ได้ใช้
เทคนิค ในการเลื่อนภาพให้ค่อย ๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนกับว่า คนดูก าลังเฝ้ามองคนท้ังคู่และค่อย ๆ 
ขยับเข้าใกล้เรื่องราวของซันกับนาว ตามขนาดภาพที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละนิดอย่างไม่รู้ตัว เหมือนกับ
ว่าก าลังร่วมฟังนิทานของซันไปด้วย  
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ฉากที่ 11ภายใน / ห้องพัก (กรุงเทพ) / กลางวัน

 

รูปที่ 5-10 แสดงภาพประกอบในฉากที่ 10 
 

ซันมายินดีกับนาวในวันงานแต่งงานซันเอาของขวัญมาให้นาว และมาเพ่ือเล่านิทานพระ
อาทิตย์ให้จบอย่างสมบูรณ์เสียที โดยแทนตัวเองเป็นพระอาทิตย์ และนาวคือพระจันทร์ ซันถามนาว
ว่ารักพระอาทิตย์บ้างมั้ย นาวอ้ึงไป เมื่อเห็นของขวัญในกล่อง รูปแอบถ่ายมากมายตั้งแต่สมัยมัธยม
จนถึงครั้งสุดท้ายที่อยู่ด้วยกัน นาวอยู่ในสายตาของซันเสมอ ยังไม่ทันจะได้ค าตอบ เจ้าบ่าวของนาวก็
เข้ามา ซันจึงเลือกท่ีจะเดินจากไปพร้อมกับทิ้งเพ่ือนรักให้ร้องไห้เพราะความสับสนในความรู้สึกของ
ตัวเอง 

ฉากที่สิบเอ็ดแสดงให้เห็นถึงจุดจบปัญหาคาใจของซัน โดยซันเลือกท่ีจะเผชิญหน้ากับความ
เป็นจริงเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้พูดอีก ซันมาเพ่ือเอาของที่คิดว่าถ้าอยู่กับเธอก็มีแต่จะ
ท าให้ตัวเธอไม่สามารถเริ่มต้นรักใครใหม่ได้อีก ซันจึงตั้งใจเอามันมาให้นาว นัยหนึ่งเพ่ือให้นาวรับรู้
ความรู้สึกตลอดเวลาที่ผ่านมา ว่ามันไม่เคยเปลี่ยนแปลง และมาเพ่ือเล่าตอนจบที่สมบูรณ์ของนิทานที่
วันนั้นซันไม่ได้พูดไป นาวตั้งใจฟังในสิ่งที่ซันก าลังเล่า พระจันทร์เองก็รักพระอาทิตย์เหมือนกันแต่พระ
อาทิตย์ไม่เคยรู้ ซันจึงถามนาวออกไปว่าแล้วนาวล่ะคิดยังไง ยิ่งพอนาวได้เห็นของในกล่องของขวัญ ก็
ยิ่งสับสนต่อความรู้สึกในตอนนี้ เพราะนาวเองก็รักซัน เพียงแต่เธอไม่เคยคิดว่ามันจะมากมายจนท าให้
เสียใจและรู้สึกผิดได้มากขนาดนี้ ที่ก าลังจะแต่งงาน 

ในฉากนี้ใช้เทคนิคมุมกล้องแบบ MS แทบท้ังฉาก เพราะสถานที่ท่ีเป็นห้องนั้นให้ความรู้สึก
อึดอัดมากพออยู่แล้ว จึงใช้ขนาดภาพที่ท าให้เห็นรายละเอียดอื่นบ้าง รวมไปถึงใช้เทคนิคการถ่ายผ่าน
กระจก เพ่ือสื่อถึงความรู้สึกของซันที่มายินดีกับนาว แต่ใจจริงแล้วไม่ได้รู้สึกแบบนั้น ตัวตนจริง ๆ 
ของซันก าลังร้องไห้ ในขณะที่ก าลังยิ้มให้นาวอยู่ และเมื่อซันออกจากห้องไป ความรู้สึกทั้งหมดถูกโยน
มาให้นาวรับเอาไว้ ซึ่งขนาดภาพก็จะเปลี่ยนมาแคบข้ึน เพ่ือกดดันความรู้สึกสับสนและเสียใจของนาว 
ให้คนดูรู้สึกตามไปด้วย  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
และปัญหาความรักระหว่างหญิงรักหญิง เรื่อง Again มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนที่พัฒนาไปจนถึงระดับลึกซึ้งระหว่างเพศเดียวกัน และปัญหาที่ต้องเผชิญ
เมื่อความรักท่ีเกิดข้ึนไม่สมหวัง จนเกิดกลไกการป้องกันตัวเองขึ้น โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลจาก
ทฤษฎี แนวคิด บทความ และแหล่งข้อมูลแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาโครงเรื่อง บุคลิกของตัว
ละคร ความสัมพันธ์ของตัวละคร จนได้มาเป็นบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์จนพร้อมส าหรับการถ่ายท า
และปฎิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งบางออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า
ภาพยนตร์ (Pre-Production), ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งการท างานตามขั้นตอนข้างต้นท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการ
สร้างภาพยนตร์โดยละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ 
และค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บทภาพยนตร์ การสรรหาสถานที่ในการถ่ายท าให้เหมาะสมและ
คัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร์ การวางแผนงานก่อนการถ่ายท า การถ่าย
ท าและการบริหารเวลาในกองถ่าย ไปจนถึงการตัดต่อภาพและเสียงของภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความ
ละเอียดทั้งด้านภาพและเสียง เพื่อความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดท าได้คาดหวังไว้ 
และเป็นที่น่าพอใจ    
สรุปผลการศึกษา 
 ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการด าเนินการ
ตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลายาวนานและใช้ความละเอียดรอบคอบในการท างาน

มากที่สุด เพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความส าคัญเป็นขั้นตอนแรกของการเริ่มต้นการท าภาพยนตร์ ไม่
ว่าจะเป็นการหาข้อมูล ทฤษฎี ประเด็น แนวคิดท่ีน่าสนใจ หรือเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเป็นบทภาพยนตร์ที่
สมบูรณ์ที่สุด และเม่ือได้บทภาพยนตร์ตามที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนนี้ยังเป็นการเตรียมงานต่าง ๆ ก่อน
การถ่ายท า ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาสถานที่ในการถ่ายท า การคัดเลือกนักแสดงที่ตรงตามบท
ภาพยนตร์ การเตรียมงานก่อนการถ่ายท าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตารางการถ่ายท า การขอสถานที่ การ
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จัดการตารางการท างานของทีมงานและนักแสดง รวมไปถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากและ
เสื้อผ้านักแสดงตามความเหมาะสมของบทภาพยนตร์ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนนี้มีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นจึงต้องใส่ใจกับขั้นตอนนี้ให้มากที่สุด เพ่ือช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงขั้นตอนของการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ให้เหลือน้อยที่สุด  

2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
เนื่องจากเป็นการท างานกับคนหมู่มาก ทั้งนักแสดงและทีมงาน จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน

ในขึ้นตอนก่อนการถ่ายท ามาอย่างดี ทั้งในเรื่องงบประมาณ การจัดตารางเวลาการถ่ายท า การบริหาร
เวลา จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม การวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการ
ถ่ายท าให้น้อยที่สุด  

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ เป็นการน าเอาข้อมูลภาพและ

เสียงมาเรียบเรียงตัดต่อ ตามบทภาพยนตร์ รวมไปถึงการใส่เทคนิคพิเศษต่าง ๆ ทั้งด้านภาพและเสียง 
เพ่ือให้ได้ภาพยนตร์ที่สามารถเล่าเรื่องตามบทภาพยนตร์ได้สมบูรณ์ โดยผู้จัดท าต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อน ความรอบคอบในการด าเนินการขั้นตอนนี้ และยังเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการ
ท างานมากพอสมควร เพ่ือความเรียบร้อยและป้องกันการผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพ่ือให้ได้ผลงานที่น่า
พึงพอใจ 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

ข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 
1.ปัญหาของตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 

 เนื่องจากนักแสดงยังเป็นนักศึกษา และเรียนกันต่างสถาบัน ท าให้เวลาเรียนและ
เวลาว่างไม่ตรงกัน และภาพยนตร์ต้องไปถ่ายท าที่จังหวัดกาญจนบุรี ก็มีปัญหาเรื่องการนัดวันเวลา ที่
ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีก จนกระทั่งนักแสดงต้องขาดเรียนไปถ่ายภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ให้เป็นเวลา 4 วัน 
ซึ่งพอจะถ่ายเพ่ิมเติมจากฉากที่ต่างจังหวัดก็กลายเป็นหาเวลาว่างตรงกันได้ยาก เนื่องจากนักแสดงที่
รับบทซัน ต้องไปเก็บตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยหลังจากกลับมาจากการถ่ายท าที่กาญจนบุรีเพียงไม่กี่วัน 
ท าให้ไม่สามารถถ่ายเพ่ิมเติมได้ จึงท าให้เสียรอเวลารอไปพอสมควร แต่ก็สามารถผ่านมาได้ด้วยความ
ร่วมมือของนักแสดงและทีมงาน ซึ่งก็มีจุลนิพนธ์ของตัวเองที่ต้องท าเช่นกัน ท าให้ต้องจัดสรรเวลากัน
ให้ดี เพื่อความคืบหน้าในงานของทุกคน 

2.ปัญหาของสภาพอากาศและทิศทางแสง 
 เนื่องจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง Again ต้องใช้สถานที่ที่อ าเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี และต้องใช้แสงธรรมชาติเพราะถ่ายภายนอกเสียส่วนใหญ่ ปัญหาเกิดขึ้นเพราะผู้จัดท าและ
ทีมงานไปส ารวจสถานที่มาสองครั้ง ครั้งแรกเป็นมีพายุเข้า ท าให้สภาพอากาศที่สังขละบุรี มืดครึ้ม
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และมีฝนตกตลอดทั้งวัน ไม่มีแดดเลยตลอดทั้งวัน มีแต่ฝนที่ตกลงมาเท่านั้น และในครั้งที่สองก็เข้าสู่
ฤดูหนาว อากาศดี มีหมอกลงแทบทั้งวัน มองไม่ดวงอาทิตย์ ไม่มีแดด จึงจัดการค านวณทิศทางแสง 
และเวลาที่สามารถถ่ายท าได้ แต่พอถึงก าหนดการถ่ายท าจริงสภาพอากาศกลับเปลี่ยนไป อากาศ
หนาวในตอนกลางคืน และค่อนข้างร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน รวมไปถึงมีแดดที่ค่อนข้างแรง เป็น
แสงแข็งในช่วงประมาณ เก้าโมงเช้า ไปจนถึงสี่โมงเย็น เลยทีเดียว ท าให้การถ่ายท าภายนอกต้อง
ท างานแข่งกับแสงที่มีช่วงเวลาสั้นเพียงนิดเดียว นั่นคือช่วงเช้าตรู่และเย็นจนเกือบค่ า ท าให้เกิด
อุปสรรคในการถ่ายท า เพราะทิศทางแสงที่เปลี่ยน และความไม่ต่อเนื่องของแสงและสี ในฉากเดียวกัน
พอสมควร 

3.ปัญหาทางเทคนิคเสียง 
 การประกอบเทคนิคเสียงทางภาพยนตร์ต้องใช้ผู้ที่ช านาญด้านเสียง โปรแกรม 

และอุปกรณ์ที่เกี่วข้อง ซึ่งผู้จัดท ามีความรู้เรื่องนี้น้อย จึงต้องใช้เวลาในการท างานขั้นตอนนี้นาน และ
เพราะปัญหาทางด้านอุปกรณ์ที่เกิดมาจากตอนถ่ายท า ท าให้ข้อมูลเสียงที่ได้มาไม่สมบูรณ์ มีปัญหา
เรื่องเสียงรบกวนมาก ผู้จัดท าจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการให้นักแสดงพากย์เสียงทับอีกที แต่ก็ยังได้ผลที่
ไม่น่าพอใจเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง Again เป็นเพียงการพยายามสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความรัก
ระหว่างเพศเดียวกัน อุปสรรค ปัญหา และความขัดแย้งในตัวเองที่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในชีวิต
ทั้งนี้การตัดสินใจ การกระท า และเหตุผลของตัวละคร อาจตรงหรือไม่ตรงกับความรู้สึก หรือ
ข้อคิดเห็นของผู้ที่ได้รับชม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนตัว เหตุผล มุมมองต่อเรื่องรักเพศเดียวกันและ
ประสบการณ์ความรักท่ีผ่านมาของแต่ละบุคคล 

2. การผลิตภาพยนตร์นั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนที่ดี และเนื่องจากภาพยนตร์เป็น
งานที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคนเดียว ทั้งนี้ต้องอาศัยทีมงานที่ดี ที่สามารถพูดคุย เสนอแนะข้อติ
ชมต่าง ๆ ได้ภายในกลุ่ม ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและเต็มที่กับการท างาน 

3. หากผู้จัดท าได้มีโอกาสในการสร้างภาพยนตร์อีกครั้ง ประสบการณ์จากการสร้าง
ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จะน าไปสู่การท างานอย่างเข้าใจได้มากข้ึนอย่างแน่นอน 
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