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บทท่ี  1 

   บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

สถาบันครอบครัวเป็นรากฐานส าคัญท่ีสุดในสังคม เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันต่าง 
ๆ ท าหน้าท่ีในการเล้ียงดู อบรมส่ังสอนสมาชิกในของครอบครัวให้เป็นพลเมืองท่ีดี องค์ประกอบหลัก
ของสถาบันครอบครัวคือ พ่อ แม่ และลูก โดยส่วนใหญ่แล้ว “พ่อ” จะท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าใหญ่ ดูแล
ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว  

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นบ่อยของสถาบันครอบครัวในปัจจุบันคือการเล้ียงดู “วัยรุ่น” ซึ่งถือว่าเป็น
วัยที่มีการเปล่ียนแปลงท้ังด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก การจ ากัดขอบเขตมากเกินไป อาจจะ
เป็นการท าลายความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกได้ 

ผู้จัดท าได้วิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวและส่ือสารออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ส้ันเชิง
ล้อเลียนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก โดยศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการเล้ียงดูของพ่อแม่ ท่ี
จะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของลูก นอกจากนี้ยังศึกษาความแตกต่างกันระหว่างวัยรุ่นท่ีถูกเล้ียงมา
อย่างเคร่งครัด กับวัยรุ่นท่ีถูกเล้ียงมาอย่างไม่เคร่งครัด เพื่อให้สามารถสร้างลักษณะนิสัยของตัวละคร
ได้ตรงตามความเป็นจริง และสร้างสถาณการณ์ต่าง ๆ ให้ตัวละครได้คิดหาแนวทางในการแก้ปญหา
นั้น ๆ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้ชมสามารถได้รับข้อคิดท้ังในแง่ของผู้เป็นพ่อและในแง่ของลูกอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น 
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเล้ียงดูวัยรุ่น 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการรับมือกับวัยรุ่น 
4. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ตลก 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
การศึกษาและท าความเข้าใจพฤติกรรมการเล้ียงดูวัยรุ่น และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างพ่อกับลูก ประกอบกับการศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ในการสร้างตัวละคร การเล่าเรื่อง และการ 
ถ่ายท า รวมท้ังศึกษาจากภาพยนตร์ท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงเพื่อน ามาเป็นข้อมูลและตัวอย่าง จากนั้ นจึง
น ามาวิเคราะห์เรียบเรียงออกมาเป็นบทภาพยนตร์ และถ่ายท าออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ส้ัน 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์หรือสอบถามจากบุคคลอื่น 

2.1 ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น 
2.2 ศึกษาเกี่ยวกับการเล้ียงดูวัยรุ่น 
2.3 ศึกษาแนวทางการรับมือกับวัยรุ่น 
2.4 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ 

3. การศึกษา ตีความข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลท่ีได้มารวบรวมและวิเคราะห์และสรุปผล 
3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood 

and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ 
4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์ 
4.2 ก าหนดตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 

4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
4.3.4 บทถ่ายท า (Shooting Script) 

4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
4.5 หาสถานท่ีถ่ายท า (Location) 
4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉาก และเส้ือผ้า (Prop and Wardrobe) 

5. ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
6. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 

6.1 การตัดต่อภาพและใส่เสียง 
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6.2 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score,Foley,Sound effect) 
6.3 การตัดต่อภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ 

7. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556  2557  

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

ท่ีมาและแนวคิด           

ทฤษฎีอ้างอิง เรื่องย่อ (Synopsis)           

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 
อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood 
and Tone) 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

          

บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
หาสถานท่ีถ่ายท า (Location) 

          

บทถ่ายท า (Shooting Script) 
ตารางการถ่ายท า (Break down) 
ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 

          

ตัดต่อ (Editing)           

จัดท ารูปเล่ม           

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้พัฒนาทักษะในกระบวนการสร้างภาพยนตร์เพื่อน าไปใช้ในวิชาชีพ 
2. ภาพยนตร์ส้ันเรื่องนี้สามารถให้ความบันเทิงและข้อคิดแก่ผู้รับชม 
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก น าไปสู่แนวคิดเรื่อง
พฤติกรรมการเล้ียงดูลูกของพ่อแม่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างพ่อแม่กับลูก ในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษารวบรวม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 

 แนวคิดและทฤษฎี 
1. พฤติกรรมของวัยรุ่น1 

1.1 ต้องการความเป็นอิสระ 
วัยรุ่นชอบท่ีจะมีความเป็นส่วนตัว ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาแยกตัว แต่เป็น

ความรู้สึกอยากมีความเป็นส่วนตัว อยากมีห้องของตนเองท่ีจะท าอะไรได้ตามอิสระ ไม่ชอบการตรวจ
เช็ก ไม่ชอบการตรวจค้น ตรงจุดนี้พ่อแม่ต้องให้วัยรุ่นมีความเป็นอิสระตามสมควร แต่ไม่ใช่ปล่อยอย่าง
อิสระจนไม่มีขอบเขต เพราะถึงแม้ว่าจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตาม วัยรุ่นก็ยังต้องการค าแนะน าในส่ิงท่ี
ควรหรือไม่ควรเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานของชีวิต แต่การแนะน านั้นต้องแนะน ากันด้วยเหตุผลและอยู่
บนพื้นฐานของสัมพันธภาพอันดี ต่อกันระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่น 

1.2 มีลักษณะต่อต้านผู้ใหญ่การต่อต้านผู้ใหญ่ 
ลักษณะต่อต้านผู้ใหญ่การต่อต้านผู้ใหญ่กับความต้องการความเป็นอิสระนั้นดูจะ

เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นสอดคล้องกัน คือเมื่อต้องการความเป็นอิสระก็จะรู้สึกต่อต้านการควบคุม ต่อต้าน
ผู้ใหญ่ วัยรุ่นมักจะไม่ฟังค าแนะน าส่ิงท่ีเราพูดให้ฟังวัยรุ่นจะคิดว่าไปส่ังสอนเขา ส่ิงท่ีพ่อแม่จุกจิกบ่น
กับวัยรุ่น วัยรุ่นก็จะบอกว่าถูกพ่อแม่ด่าอีกแล้ว การต่อต้านผู้ใหญ่นี้เองท าให้ผู้ใหญ่หงุดหงิด และเกิด
ความรู้สึกเข้าใจผิดบ่อยๆว่าเด๋ียวนี้ลูกไม่เคารพพ่อแม่แล้ว เด๋ียวนี้ปีกกล้าขาแข็งแล้วหรือเป็นเด็กท่ีไม่
ส านึกบุญคุณท่ีพ่อแม่เล้ียงดูมาแต่อ้อนแต่ออกเสียแล้ว ในท่ีสุดพ่อแม่อาจจะคิดน้อยใจและมีเจตคติไม่
ดีต่อวัยรุ่น เช่น ไม่อยากมองหน้า ไม่อยากพูดคุยด้วย เป็นต้น 

 
 
                                                             
1รศ.นพ.อัมพล สูอ าพัน. เข้าใจนิสัยวัยรุ่น. เข้าถึงเมื่อ 17 พฤษภาคม 2554. เข้าถึงได้จาก 
www.momypedia.com/momy-article-7-37-35/เข้าใจนิสัยวัยรุ่น/  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

1.3 ไวต่อความรู้สึก  
วัยรุ่นจะอ่อนไหวต่อความรู้สึกมากต่อการถูกต าหนิเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องท่ีผู้ใหญ่

ไม่เห็นด้วย วัยรุ่นจะมีความรู้สึกมากและมักจะย้อนถามอยู่ในใจของวัยรุ่นเสมอว่า แค่นี้ท าไมถึงให้
ไม่ได้ เรื่องเล็กนิดเดียวไม่เห็นสลักส าคัญอะไร ไม่เห็นจะเป็นส่ิงส าคัญในชีวิตสักหน่อย ท าไมถึงได้คอย
ต าหนิติเตียนกันอยู่ร่ าไป 

1.4 ความรู้สึกสองจิตสองใจ  
ความรู้สึกสองจิตสองใจ ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้ ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยแน่ คิดแล้ว 

ตัดสินใจแล้วประเด๋ียวเดียวก็เปล่ียนอีกแล้ว ลักษณะนี้ผู้ใหญ่คงต้องเข้าใจ ต้องท าใจ และอดทนต่อ
อารมณ์ของตนเองนะครับ ในท่ีสุดเมื่อเขาโตขึ้นความรู้สึกสองจิตสองใจนี้จะค่อยๆหายไป 

1.5 มีความรู้สึกว่าเพื่อนมีความส าคัญกับเขามาก  
ลักษณะนี้เป็นพัฒนาการตามปกติท่ีวัยรุ่นทุกคนจะต้องพัฒนามาถึงจุดท่ีเขามี

ความรู้สึกว่าเพื่อนมีอิทธิพลกับเขามากจนดูเหมือนว่าจะมีความส าคัญมากกว่าพ่อแม่เสียอีก อะไรๆก็
จะบอกว่าเพื่อนเขาท ากันอย่างนั้น เพื่อนเขาคิดกันอย่างนี้ 

 

2. ความเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น2 
2.1 ด้านร่างกาย 

เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ร่างกายของวัยรุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง 
เช่น สูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหัน มีสิว มีกล่ินตัว มีขนขึ้นในท่ีลับ หน้าอกขึ้น และเริ่มมีประจ าเดือน
ส าหรับเด็กผู้หญิง เสียงแตก มีขนขึ้นตามใบหน้าและล าตัว มีการหล่ังน้ าอสุจิส าหรับเด็กผู้ชาย ในช่วง
วัยรุ่นตอนต้น นี่เป็นช่วงท่ีเด็ก ๆ จะเริ่มใส่ใจกับรูปร่างหน้าตามากขึ้น เด็กผู้หญิงอาจเริ่มมีปัญหาเรื่อง
การกินเพราะกลัวอ้วน เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง พวกเขาจะเริ่มลองผิดลองถูกกับรูปลักษณ์ของ
ตัวเอง แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย พวกเขาก็จะเริ่มยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง เด็กผู้ชายท่ีโตช้า
และเด็กผู้หญิงท่ีโตเร็วมักประสบปัญหากับการปรับตัวมากกว่าเด็กผู้ชายท่ีโตเร็วและเด็กผู้หญิงท่ีโตช้า 

2.2 ด้านอารมณ์ 
เด็กในช่วงวัยรุ่นตอนต้นจะสนใจแต่ตัวเอง พวกเขาคิดว่าทุกคนก าลังจ้องมองเขา

อยู่และรู้สึกกระดากอายได้ง่าย เด็กในวัยนี้มักมีอารมณ์แปรปรวนจากฮอร์โมนการเจริญเติบโต 
(Growth hormone) มีเด็กจ านวนมากในวัยนี้ท่ีรู้สึกซึมเศร้าหรือเครียดง่าย ซึ่งอาจท าให้เรียนหนังสือ
ได้ไม่ดี หันหน้าเข้าหาเหล้าหรือยาเสพติด และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พวกเขาจะเริ่มตีตัวออก

                                                             
2องุ่น จุฑาทิพ. เข้าใจความเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น . เข้าถึงเมื่อ 6 มิถุนายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://th.theasianparent.com/เข้าใจความเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น/  
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ห่างจากพ่อแม่ และพยายามพึ่งพาตัวเองมากขึ้น พวกเขาจะค้นพบตัวตนของตัวเองเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น
ตอนปลาย 

2.3 ด้านสังคม 
เมื่อวัยรุ่นพยายามเป็นอิสระจากพ่อแม่ พวกเขาจะสนใจท่ีจะสร้างสัมพันธ์กับ

เพื่อนในวัยเดียวกันมากขึ้น เริ่มมีกลุ่มเพื่อน และเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขามากขึ้น 
ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่น้อยลง นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง พวก
เขายังอาจเริ่มทดลองมีเพศสัมพันธ์เพราะความอยากรู้อยากเห็น และจะเริ่มสนใจเพศตรงข้ามจริงจัง
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย และพัฒนาความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 

2.4 ด้านกระบวนการคิดและจิตใจ 
ท้ังเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะพัฒนาทักษะการคิดแบบนามธรรมและแก้ปัญหา

ได้ดีขึ้น เด็กผู้หญิงจะมีความถนัดเรื่องการใช้ภาษาในขณะท่ีผู้ชายจะถนัดคิดค านวณมากกว่า ดังนั้น
พวกเขาจะเริ่มคิดวิเคราะห์ มีหลักการ และมั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้น จะพยายามถ่ายทอดอารมณ์ 
ความคิดและความรู้สึกออกมาเป็นค าพูด และคิดเกี่ยวกับการศึกษาและอนาคตของตัวเองมากขึ้น 

 

3. การรับมือเม่ือลูกก้าวสู่วัยรุ่น3 
เมื่อลูกก าลังก้าวย่างเข้าสู่การเป็น "วัยรุ่น" วัยที่พ่อแม่หลายๆ คนกังวล และล าบากใจ 

เพราะจะเล้ียงดูอย่างไรไม่ให้ลูกเข้าไป เกี่ยวพันกับสารพันปัญหาของวัยรุ่น ท่ีก าลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคม
ปัจจุบัน ท้ังเรื่องยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มั่วสุม พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

3.1 เตรียมตัว เตรียมใจ รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของลูก 
ในความเป็นจริง หลายๆ พฤติกรรมท่ีวัยรุ่นทุกวันนี้เป็น หรือแสดงออกนั้นเป็น

พัฒนาการตามวัยปกติของวัยรุ่น แต่ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นส่วนหนึ่ งมาจากการ ท่ีผู้ใหญ่ท่ีดูแลเด็ก
วัยรุ่นไม่เข้าใจพัฒนาการของพวกเขา หลายคนยังใช้วิธีการดูแลลูกเสมือนลูกยังเป็นเด็กเล็ก เมื่อลูกไม่
เช่ือฟังเหมือนตอนยังเล็ก ท าให้พ่อแม่หลายคนอาจจะยอมรับไม่ได้ และกลายเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กในท่ีสุด เพราะฉะนั้นส่ิงแรกท่ีส าคัญมาก ส าหรับการดูแลเด็กวัยรุ่นก็คือ พ่อแม่
หรือผู้ใหญ่ ท่ีดูแลเด็กต้องเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยรุ่น และเตรียมตัวเองส าหรับการเปล่ียนแปลง 
ในตัวลูกท่ีก าลังจะเกิดขึ้น 

 
 

 
                                                             

3
 อ๊อด-เมืองแปู[นามแฝง]. ติวเข้มพ่อแม่รับมือลูกก้าวสู่วัยรุ่น. เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2553. 

เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=615256 
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3.2 เตรียมลูกเรื่องการดูแลร่างกายให้เหมาะสม 
ในช่วงวัยรุ่น ท้ังเด็กหญิงเด็กชายจะมีการเปล่ียนแปลง ด้านร่างกายซึ่งเป็นผลมา

จากฮอร์โมนเพศ ท้ังรูปร่างทรวดทรง อวัยวะส่วนต่างๆ ท่ีจะบ่งบอกความเป็นเพศหญิงเพศชายชัดเจน 
ส่ิงส าคัญอันดับแรกท่ีพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องเตรียมตัวลูกคือ การดูแลสุขอนามัยของตนเอง เนื่องจาก
ฮอร์โมนเพศท่ีไม่ได้ใช้ จะถูกขับออกมาตามรูขุมขนตามผิวหนัง ถ้าหากบริเวณท่ีเป็นซอกมุมอับ ใน
ร่างกายอับช้ืนจะเป็นอาหารของแบคทีเรีย ส่งผลให้บริเวณนั้นมีกล่ิน ท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น เด็กผู้ชาย
จะต้องท าความสะอาดบริเวณซอกรักแร้ และบริเวณขาหนีบ และถุงอัณฑะให้สะอาด และแห้งอยู่
เสมอ ในขณะท่ีเด็กผู้หญิงต้องท าความสะอาดบริเวณซอกรักแร้ และบริเวณอวัยวะเพศเช่นกัน
นอกจากนี้พ่อแม่ยังต้องเตรียมความพร้อมลูกชาย เรื่องการมีน้ าสีขาวขุ่นๆ ออกมาจากอวัยวะเพศซึ่ง
เมื่อก่อนไม่เคยมี โดยอาจจะบอกถึงสาเหตุท่ีมาว่า เป็นเพราะในช่วงนี้ร่างกายจะผลิตอสุจิออกมามาก
จนอาจล้นถุงเก็บ จนบางครั้งอาจมีอสุจิไหลปนเป้ือนออกมา พร้อมปัสสาวะ รวมถึงบอกวิธีดูแลตนเอง 
หากเป็นลูกสาวพ่อแม่ก็ต้องเตรียมความพร้อม เรื่องการมีประจ าเดือนว่าควรจะดูแลตนเองในช่วง ท่ีมี
ประจ าเดือนอย่างไร  

3.3 เตรียมลูกให้รู้เท่าทันอารมณ์เพศ  
ในช่วงวัยรุ่น ท้ังเด็กหญิง และเด็กชายมีปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อการกระตุ้นเร้า

ทางเพศมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวัยที่ฮอร์โมนเพศท างานมากท่ีสุด หากเป็นเด็กผู้หญิงมักมีอารมณ์
เพศ เมื่อถูกกระตุ้นเร้าผ่านทางผิวหนังบางส่วน เช่น ต้นขา ล าตัว หน้าอก ริมฝีปาก เพราะฉะนั้นพ่อ
แม่ผู้ปกครองควรจะอธิบายให้ลูกเข้าใจ และสอนให้ลูกวางตัวกับเพศตรงข้ามในระยะ ท่ีเหมาะสม ท่ี
ส าคัญคือไม่ควรยอมให้ใครมา สัมผัสร่างกายของลูกเลย เพราะการสัมผัสจะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศ
ได้ ในเด็กผู้หญิง โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัยนี้จะยังไม่มีความสามารถ ในการยับยั้งช่ังใจตนเองในเรื่อง
เพศ เนื่องจากสมองส่วนหน้า (ส่วนการคิด ใช้เหตุผล และยับยั้งช่ังใจ) ยังเติบโตไม่เต็มท่ี ส่วน
เด็กผู้ชายอาจเกิดอารมณ์เพศได้ เมื่อถูกกระตุ้นเร้าผ่านทางสายตา เช่น การดู/มอง ซึ่งกระตุ้นให้คิด
เรื่องเพศ เด็กผู้ชาย เมื่อมีปัจจัยมากระตุ้นเร้า อารมณ์เพศของเขาจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และควบคุม
ได้ยาก ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีมีลูกชาย ควรจะสอนลูกไม่ใช่เพียงแค่ห้ามสัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับ
เพศตรงข้ามเท่านั้น แต่ยังต้องสอนให้หลีกเล่ียงการมองภาพต่างๆ ท่ีจะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศ ใน
เด็กผู้ชายหากเกิดอารมณ์เพศ จะมีโอกาสไปมีเพศสัมพันธ์ได้สูง เนื่องจากเด็กผู้ชายจะมีอารมณ์เพศท่ี
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และควบคุมไม่ได้ ดังนั้นการปูองกันไม่ให้ลูกท้ังลูกสาว และลูกชายมีพฤติกรรม
ทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ก็คือการพูดคุยท าความเข้าใจกับลูก เรื่องการเกิดอารมณ์เพศ และการจัดการ
อารมณ์ของตนเองให้ได้ เช่น ให้ลูกหลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะกระตุ้น ให้เกิดอารมณ์เพศ และให้ลูกรู้จักจัดการ
กับอารมณ์เพศ อย่างเหมาะสม โดยให้ลูกหันมาใช้พลังไปกับส่ิงท่ีตนเองสนใจ หรือท ากิจกรรมท่ี
สามารถกระตุ้น ให้สมองหล่ังสารความสุข 
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3.4 ฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ให้ลูก  
อย่างท่ีทราบกันว่าในช่วงวัยรุ่นจะเป็นช่วง ท่ีฮอร์โมนเพศท างาน ท าให้เด็กวัยนี้

อาจมีอารมณ์ท่ี เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่น จิตใจว้าวุ่น ห่อเหี่ยว หรืออารมณ์แปรปรวน อารมณ์
ต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากการเริ่มท างาน ของฮอร์โมนเพศนั่นเอง ดังนั้นเด็กวัยรุ่นจ านวนมากอาจจะ
แสดงออก ทางสังคมท่ีไม่เหมาะสม เช่น อาละวาด ก้าวร้าว เด็กหลายคนอาจเคยเป็นเด็ก ท่ีว่านอน
สอนง่ายเมื่อสมัยยังเล็กอยู่ แต่พอก้าวเข้าสู่วัยรุ่น เด็กอาจเปล่ียนบุคลิกนิสัยจากท่ีเคยว่านอนสอนง่าย 
ไปเป็นเด็กท่ีโต้เถียงพ่อแม่ บางครั้งเด็กอาจควบคุมตัวเองไม่ได้ จนถึงขั้นอาละวาด เด็กวัยนี้อาจมีการ
ท าร้ายเพื่อน รังแกสัตว์ รุกรานคนอื่น ซึ่งเป็นผลมาจากจิตใจท่ีว้าวุ่น พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องฝึกฝน ให้
ลูกสามารถติดตามอารมณ์ของตนเองให้ได้ เมื่อลูกโกรธก็ท าให้ลูกรู้ว่าลูกก าลังโกรธ พ่อแม่อาจตกลง
กติกากับลูกว่า ถ้าลูกโกรธพ่อแม่จะช่วยเตือน ซึ่งถ้าหากลูกยอมรับกติกานี้ การกระตุ้นเตือนของพ่อ
แม่จะช่วยท าให้ลูกรู้ตัว การท่ีพ่อแม่ช่วยกระตุ้นเตือนลูก จะช่วยให้สมองส่วนหน้า (ส่วนการคิดใช้
เหตุผล) ท างาน และสมองส่วนกลาง (ส่วนอารมณ์ความรู้สึก) ท างานน้อยลง ดังนั้นการท่ีพ่อแม่ช่วย
เตือนลูก และช่วยให้ลูกสามารถจ าแนกอารมณ์ความรู้สึก ของตนเอง รวมถึงเรี ยนรู้ปัจจัยท่ีเป็น
ตัวกระตุ้นเร้าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆ จะช่วยฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ ของตนเองให้ลูก นั่น
คือลูกจะรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง รู้จักหลบหลีกปัจจัยเร้ าท่ีจะท าให้เกิดอารมณ์ และรู้จักจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม การก้าวร้าวต่อบุคคลอื่นโดยเฉพาะเด็กในวัยเดียวกัน นอกจาก
จะมาจากสาเหตุ ท่ีฮอร์โมนเพศท าให้อารมณ์แปรปรวนง่ายแล้ว ความรู้สึกมีอคติหรือหวาดระแวงว่า
ผู้อื่นจะท้าทายหรือคิดร้ายต่อตน ท าให้เด็กคอยจับผิดเด็กอื่น และเข้าไปก้าวร้าวข่มเหงเด็กอื่นๆ เป็น
การรุกก่อนรับ ก็เป็นลักษณะปกติของเด็กวัยนี้ เช่นกัน ท้ังนี้เป็นเหตุจากฮอร์โมนเพศ ท่ีกระตุ้นให้
ก้าวร้าวประกอบกับการไม่คุ้นเคย กับความแตกต่างท่ีเด็กอื่นอาจมีพฤติกรรม ลักษณะนิสัยแตกต่างไป
จากตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดทักษะทางสังคมท าให้เด็กวัยนี้ ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเด็กวัย
เดียวกันง่ายเหมือนวัยอื่นๆ พ่อแม่ผู้ปกครอ งจึงควรจัดให้เด็กยอมรับความแตกต่าง ด้วยการเพิ่ม
โอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ กับเด็กวัยเดียวกันในแวดวง ท่ีหลากหลายมากขึ้น เช่น กระตุ้นให้เด็กจัด
กิจกรรมชุมชน จัดงานพบปะสังสรรค์ในชุมชน จัดงานวันเด็ก วันครอบครัว เข้ากลุ่มท ากิจกรรมค่าย
อาสาสมัคร การบ าเพ็ญประโยชน์ นอกจากนั้นยังควรฝึกทักษะ ทางสังคมให้เด็กมากเป็นพิเศษ แนะ
วิธีการส่ือสารกับเด็กวัยเดียวกัน หัดให้เด็กมองผู้อื่นทางบวก และท าความเข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้ก่อน 
จะมีข้อสรุปอะไรต่อผู้อื่น จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมสุภาพเหมาะสม และเป็นมิตรต่อผู้อื่น  

3.5 เตรียมลูกเรื่องความผูกพันทางใจ 
เด็กวัยรุ่นมักจะมีความรู้สึกว่า เมื่อมีความผูกพันทางจิตใจ จะต้องอยู่ใกล้ชิดทาง

กายเสมอ ดังนั้นเด็กอาจจะอยู่ด้วยกัน หรือใกล้ชิดกับเพื่อนหรือคนท่ีรักตลอดเวลา พ่อแม่ผู้ปกครอง
ควรท าให้ลูกเข้าใจว่าการผูกพันทางจิตใจนั้น ไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลา ท้ังกับพ่อแม่ พี่
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น้อง เพื่อน คนรัก ศิลปินคนโปรด พ่อแม่ควรให้ลูกเรียนรู้ว่าการนิยมชมช่ืนศิลปินไม่จ าเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์ทางร่างกาย ไม่จ าเป็นต้องใกล้ชิดสนิทสนม เพราะฉะนั้นเด็กวัยนี้ไม่ควรจะรู้สึกว่าชีวิต
ของเราผูกพันกับศิลปิน หรือนักร้อง หรือใครคนหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น ถ้าปราศจากคนๆ นี้แล้วเราจะ
รู้สึกส้ินหวัง เพราะจะท าให้เด็กมีภาวะซึมเศร้าและพยายามฆ่าตัวตายตามไป พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะ
เตรียมความพร้อมทางจิตใจของลูกว่า ในชีวิตจริงคนเราอาจมีการพลัดพรากกันได้ และการพลัดพราก
จากกันไม่จ าเป็นต้องมองว่าเป็นปัญหา ในขณะเดียวกันการอยู่ห่างกัน และติดต่อส่ือสารกันเป็น
ระยะๆ ก็สามารถสร้างความผูกพันกันได้ เด็กต้องเรียนรู้ถึงระยะห่างท่ีเหมาะสมท่ีเด็กจะสามารถใช้
ชีวิตอย่างอิสระ แม้ว่าจะมีความผูกพันกับเพื่อน /คนรัก/ พ่อแม่/ พี่น้อง และใช้การติดต่อส่ือสารเพื่อ
รักษาสัมพันธภาพ อันแน่นแฟูนแม้จะไม่อยู่ใกล้ชิดกัน  

ส่ิงเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐาน ท่ีพ่อแม่จะสามารถช่วยให้ชีวิตวัยรุ่นข องลูกด าเนินไปได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และลดปัญหาต่างๆ ท่ีจะตามมา ส่ิงส าคัญท่ีพ่อแม่พึงระลึกไว้คือ ไม่ใช่เพียงแค่
เตรียมตัวลูกในการก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเท่านั้น แต่ตัวเราเองต้องปรับเปล่ียนวิธีการเล้ียงลูก ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการตามวัยของลูกด้วย 

 
4. แนวทางการเลี้ยงดูวัยรุ่น4 

4.1 หันมาเคารพลูกตัวเองบ้าง 
มีพ่อแม่จ านวนไม่น้อย ยกย่องลูกคนอื่นและชอบน ามาเปรียบเทียบกับลูกของ

ตัวเองว่า ท าไมไม่ท าแบบนั้น ไม่เป็นแบบนี้ ซึ่งความคาดหวังนี้ ท าให้คุณพ่อคุณแม่กระโดดเข้าไป
อบรมส่ังสอนลูกมากข้ึน ท าให้เด็กไม่มีความสุข และเกิดการต่อต้านขึ้นได้ ทางท่ีดีควรลดระดับความ
คาดหวังจากสังคมลงบ้าง และหันมาเคารพและยอมรับในส่ิงท่ีลูกเป็น 

4.2 ห่วงใยมากไปก็ไม่ดี 
 เด็กวัยรุ่นไม่ต้องการให้พ่อแม่จู้จ้ีจุกจิกในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งบางเรื่องควร

มองข้ามไปบ้างก็ได้ เช่น การดูแลท าความสะอาดห้องนอน การรีดผ้า ซักผ้า เหล่านี้เป็นเรื่องท่ีเด็ก
สามารถจัดการได้เองโดยมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง เรียบร้อยบ้าง ไม่เรียบร้อยบ้าง เป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในส่วนของเขา แต่เรื่องท่ีพ่อแม่ควรท าก็คือ เป็นท่ีปรึกษาในเรื่องส าคัญ ๆมากกว่า  เด็ก
วัยรุ่นไม่ชอบให้เน้นรายละเอียดมากนัก พ่อแม่ควรเน้นในภาพใหญ่มากกว่าว่า ควรท าอย่างไรให้
ประสบความส าเร็จ หรือทางไหนท่ีมันน่ากลัว และอันตรายเกินไปส าหรับลูก พูดง่าย ๆ คือมองใน

                                                             
4
 ผู้จัดการออนไลน์. เทคนิคลดการปะทะระหว่างพ่อแม่วัยทอง VS ลูกวัยรุ่น. เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 

2554. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9540000 
157656 
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จุดส าคัญๆ ว่าลูกจะด าเนินชีวิต และมีเปูาหมายอย่างไรมากกว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ท่ีเด็กไม่ค่อย
ชอบให้พ่อแม่มาจุกจิกเขาบ่อยนักหรอก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรลดระดับความห่วงใยลงมาบ้าง นั่น
จะท าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ปัญหาความขัดแย้งก็จะลดลงตามไปด้วย 

4.3 พยายามลดกฎเกณฑ์ที่เกินจ าเป็น 
เรื่องบางเรื่อง คุณพ่อคุณแม่ควรเข้าใจด้วยว่า ลูกโตพอท่ีจะสามารถแยกแยะออก

ว่า อะไรควร หรือไม่ควร ซึ่งเขาไม่ใช่เด็ก ๆ ท่ีจะไปบังคับ หรือควบคุมได้ตามใจชอบอีกต่อไปแล้ว 
ดังนั้นควรเปิดช่องให้ลูกได้ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการตั้งกฎระเบียบด้วย หากลูกไม่ท าตามกฎท่ีตก
ลงกันไว้ ควรตักเตือนในขอบเขตท่ีเหมาะสม พูดคุยด้วยท่าทีเป็นมิตร และอย่าลืมรับฟังลูกด้วย 

4.4 สื่อสารไม่เป็นท าลูกมีอคติได้ 
การส่ือสารเป็นหัวใจส าคัญท่ีพ่อแม่ควรใช้ให้เป็นด้วย เพราะไม่เช่นนั้นอาจท าให้

ลูกไม่เช่ือฟังได้ เช่น ภาษาพูด ควรมีการกล่ันกรองให้เหมาะสม และพูดด้วยน้ าเสียง สีหน้า และ
ท่าทางท่ีแสดงความรัก ห่วงใย ไม่ควรพูดจาประชดประชัน เปรียบเทียบ ใช้อารมณ์หรือพูดซ้ าซากใน
ส่ิงท่ีผ่านมา หากมีอารมณ์โกรธ ควรควบคุมอารมณ์ และหากท าไม่ได้ควรเดินหนีไปจากสถานการณ์
ก่อนดีท่ีสุด 

5. ปัญหาของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูวัยรุ่น5 
5.1 ขาดความรู้ ความเข้าใจ 

ในพื้นฐานการเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น ท้ังในเรื่อง การเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ร่างกาย การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ซึ่งวัยนี้มีอารมณ์เปล่ียนแปลงได้หลากหลายรูปแบบ ซึมเศร้า 
วิตกกังวล ก้าวร้าวรวมทั้งอารมณ์ทางเพศ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของจิตใจ
เนื่องจากมีความคิดอ่านได้ลึกซึ้งมากขึ้น สังเกตตนเอง ส่ิงแวดล้อม เพื่อน ๆ ท าให้วัยรุ่นต้องการค้นหา
เอกลักษณ์ของตนเองในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเกิดความต้องการเป็นอิสระติดกับกลุ่มเพื่อนมากขึ้น อาจดู
เหมือนเรียกร้องเอาแต่ใจตนเอง ท้ังนี้เพราะวัยรุ่นยังไม่ค่อยรู้จักความพอดี ไม่รู้จักการประนีประนอม 
การผ่อนปรนบนพื้นฐานของขอบเขตท่ีเหมาะสม จะช่วยท าให้วัยรุ่นเรียนรู้ต่อไปได้ในแนวทางท่ี
เหมาะสม เป็นต้น 

5.2 ขาดการเตรียมตัวล่วงหน้า  
ในการพัฒนาทักษะท่ีพ่อแม่จ าเป็นต้องใช้เมื่อลูกเข้าวัยรุ่น ท้ังนี้การเล้ียงแบบท่ี

พ่อแม่คอยให้ความช่วยเหลือมากไป ท าให้วัยรุ่นไม่ ช่วยตัวเองหรืออาจร าคาญพ่อแม่ หรือถ้าเล้ียง
แบบเข้มงวดก็เท่ากับกันวัยรุ่นให้ห่างออกไป ผู้ท่ีฝึกฝนจึงจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบ เทคนิคในการ

                                                             
5คลินิกจิต-ประสาท. ปัญหาของพ่อแม่ในการเล้ียงดูวัยรุ่น. เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2550. เข้าถึงได้
จาก http://www.psyclin.co.th/new_page_42.htm 
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ฝึกสอนให้เหมาะสมตามวัย ท้ังนี้วัยรุ่นจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาต่อตามวัยเพื่อเสริม
พฤติกรรมท่ีจ าเป็นเช่น การท ากิจกรรมกลุ่ม กีฬา งานอดิเรก การสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม 
ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

5.3 ขาดเป้าหมาย  
ในการเสริมพัฒนาการของวัยรุ่นในแนวกว้าง ๆ ซึ่งจะไปช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ 

พ่อแม่หลายคู่ท่ีไม่เข้าใจ พยายามท่ีจะบีบบังคับเฉพาะในเรื่องการเรียนเท่านั้น โดยไม่ให้ความส าคัญท่ี
จะพัฒนาวัยรุ่นในด้านอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ   เปูาหมายของการฝึกฝนท่ีส่งเสริม
วัยรุ่นเพื่อให้เกิด พัฒนาการท่ีดีในทุกด้าน ซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นบุคลิกภาพท่ีดีต่อไป 
 

6. เทคนิคการเลี้ยงดูของพ่อแม่ส าหรับวัยรุ่น6 
6.1 เทคนิคของพ่อแม่ที่เหมาะสมกับวัยรุ่น 

6.1.1 รับฟังความคิดเห็น เหตุผล ให้มองโลกในแง่ดี และหาข้อดีในความคิดและ
เหตุผลของวัยรุ่น ท้ัง ๆ ท่ีอาจจะไม่ตรงกับความคิดเห็นและเหตุผลของพ่อแม่ก็ตาม 

6.1.2 ส่งเสริมความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมท่ีดีให้ชัดเจน หลีกเล่ียงการ
บังคับตรง ๆ โดยเสนอแนะทางออกแบบประนีประนอมโดยท่ีวัยรุ่นมีส่วนร่วม 

6.1.4 เปิดโอกาสให้ทดลอง หัดท า ฝึกฝนจนเกิดทักษะ ภายใต้ขอบเขตท่ี
เหมาะสม และให้มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระท า 

6.1.5 ยอมรับในข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด ให้โอกาสแก้ตัวใหม่ภายใต้ขอบเขต
ท่ีเหมาะสม 

6.1.6 เพิ่มคุณภาพการส่ือสาร 2 ทางในครอบครัว และเรียนรู้ที่จะท าความเข้าใจ
ในความคิด ค่านิยม ความชอบ และอิทธิพลของกระแสสังคมวัยรุ่น เพื่อจะส่งเสริมท าให้การส่ือสาร
กับวัยรุ่นง่ายข้ึน 

 6.2 เทคนิคของพ่อแม่ที่ไม่เหมาะสมกับวัยรุ่น 
6.2.1 จู้จ้ีขี้บ่น จุกจิก จ้องจับผิด 
6.2.2 ไม่รับฟังเหตุผล หรือท าท่าฟังแต่ไม่ใส่ใจ ยึดความคิดเห็นของผู้ใหญ่เพราะ

เห็นว่าส าคัญกว่า มีประสบการณ์มากกว่า 
6.2.3 ใช้อ านาจ บังคับตรง ๆ 

                                                             
6
 คลินิกจิต-ประสาท. ปัญหาของพ่อแม่ในการเล้ียงดูวัยรุ่น. เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2550. เข้าถึงได้

จาก http://www.psyclin.co.th/new_page_42.htm 
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6.2.4 ลงโทษรุนแรง หรือท าให้อับอาย เสียหน้า หรือประจานความผิด หรือ
ความคิดเห็นท่ีอาจไม่ดีเท่าไรต่อหน้าคนอื่น ท าให้เกิดความรู้สึกอับอาย 

6.2.5 ลงโทษไม่รู้จักจบ ยังพูดถึงความผิดเดิม ๆ ซ้ าซาก หรือฝังใจในความ
ผิดพลาดว่าจะท าผิดซ้ าอีก 

 การท่ีพ่อแม่เรียนรู้และสามารถปรับตัว ปรับเทคนิควิธีการท่ีใช้ให้เหมาะสมกับวัยของ
วัยรุ่น เพิ่มคุณภาพการส่ือสาร รวมท้ังคาดหวังความรับผิดชอบจากวัยรุ่น ภายใต้บรรยากาศท่ีอบอุ่น 
มีความรัก ให้โอกาสฝึกฝน ท้ังหมดท่ีกล่าวมาจะช่วยท าให้พ่อแม่พัฒนาวัยรุ่นให้อยู่ในทิศทางท่ี
เหมาะสม และวัยรุ่นเองก็สามารถใช้พลังท่ีมีอยู่มากมาพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป และ
สามารถเกื้อกูลคนรอบข้างในทางท่ีสร้างสรรค์ 

 
7. วิธีเข้าถึงใจลูกวัยรุ่น7 

7.1 ปัญหา 
ตอนท่ีลูกเป็นเด็ก เขาคุยกับคุณทุกเรื่อง แต่พอเป็นวัยรุ่น เขากลับไม่บอกอะไร

คุณเลย เมื่อคุณพยายามชวนคุย เขาก็ตอบแบบเสียไม่ได้หรือพูดจากวนโมโหจนบ้านแทบกลายเป็น
สนามรบ คุณสามารถ เรียนรู้เคล็ดลับท่ีจะเข้าถึงใจลูกวัยรุ่นได้ แต่ก่อนอื่น ให้เรามาดูสาเหตุสอง
ประการท่ีท าให้เกิดปัญหานี้ 
 

7.2 สาเหตุของปัญหา 
7.2.1 ลูกอยากมีอิสระ ก่อนท่ีเด็กวัยรุ่นจะโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความรับผิดชอบ เขา

ต้องค่อยๆฝึกรับผิดชอบตัวเองเหมือนกับการขยับจากท่ีนั่งผู้โดยสารไปนั่งหลังพวงมาลัยและเรียนรู้ท่ี
จะน าพาชีวิตของตนแล่นไปบนเส้นทางท่ีมีอุปสรรคขวากหนาม จริงอยู่ วัยรุ่นบางคนต้องการอิสระ
มากกว่าท่ีเขาควรได้รับ แต่ในอีกด้านหนึ่งพ่อแม่บางคนก็ให้อิสระลูกน้อยเกินไป สถานการณ์เช่นนี้อาจ
สร้างความตึงเครียดให้กับท้ังพ่อแม่และลูกวัยรุ่น 

7.2.2 ลูกรู้จักคิดแบบมีเหตุมีผล เด็กเล็กมักจะคิดตามท่ีพวกเขาเห็น เช่น ขาวก็
คือขาว ด าก็คือด า แต่เด็กวัยรุ่นจะมองลึกกว่านั้นและสามารถแยกแยะรายละเอียดท่ีซับซ้อนได้ 
ความสามารถนี้เป็นส่วนส าคัญของการคิดหาเหตุผลซึ่งจะช่วยให้หนุ่มสาวตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตได้
อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่าง ความยุติธรรมในความคิดของเด็กเป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน เช่น “แม่หักคุกกี้
เป็นสองช้ินแล้วให้หนูครึ่งหนึ่ง ให้น้องครึ่งหนึ่ง” ในกรณีนี้ ความยุติธรรมเป็นเพียงสูตรคณิตศาสตร์ 

                                                             
7
 เว็บไซต์ทางการของพยานพระยะโฮวา. หาวิธีเข้าถึงใจลูกวัยรุ่น. เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2554. 

เข้าถึงได้จาก www.jw.org/th/ส่ิงพิมพ์และวีดิทัศน์/วารสาร/g201301/วิธีเข้าถึงใจลูกวัยรุ่น 
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แต่ส าหรับเด็กวัยรุ่น ความยุติธรรมเป็นเรื่องซับซ้อนกว่านั้น ท่ีจริง ความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่า
จะต้องเท่าเทียมกันและความเท่าเทียมกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะยุติธรรมเสมอไป เด็กวัยรุ่นท่ีรู้จักคิด
หาเหตุผลจะขบคิดเรื่องท่ีซับซ้อนเช่นนั้น แต่ข้อเสียก็คือลูกวัยรุ่นจะเริ่มมีความคิดเห็นท่ีขัดแย้งกับคุณ 

7.3 วิธีแก้ไขปัญหา 
7.3.1 หาโอกาสคุยกันแบบสบายๆ ฉวยจังหวะตอนท่ีท้ังคุณและลูกรู้สึกผ่อน

คลาย ตัวอย่างเช่น พ่อแม่บางคนรู้สึกว่าลูกวัยรุ่นจะเปิดใจพูดคุยมากกว่าระหว่างท่ีช่วยกันท างานบ้าน 
หรือนั่งรถไปไหนมาไหนด้วยกัน เพราะในเวลาเช่นนั้นเขาจะรู้สึกเป็นกันเองกับพ่อแม่มากกว่าตอนท่ี
นั่งพูดคุยแบบเป็นทางการ 

7.3.2 อย่าพูดยืดยาว คุณไม่จ าเป็นต้องแจกแจงทุกรายละเอียดจนท าให้การ
พูดคุยกันกลายเป็นการทะเลาะกัน จงพูดเฉพาะเรื่องท่ีเป็นปัญหาแล้วก็หยุดลูกจะ “ได้ยิน” เรื่องท่ีคุณ
พูดจริงๆก็ตอนท่ีเขาอยู่คนเดียวและมีเวลาคิดถึงเรื่องท่ีคุณพูดกับเขา จงให้เขามีโอกาสได้ใช้ความคิด
บ้าง 

7.3.3 รับฟังและรู้จักผ่อนปรน เพื่อจะเข้าใจปัญหาท้ังหมด คุณควรต้ังใจฟังให้ดี
ก่อนโดยไม่พูดแทรก เมื่อตอบคุณก็ควรตอบแบบมีเหตุผล ถ้าคุณเข้มงวดกับกฎท่ีคุณต้ังไว้มากเกินไป 
ลูกวัยรุ่นก็อาจหาช่องท่ีจะแหกกฎ หนังสือพูดคุยกับลูกวัยรุ่นเสมอ (ภาษาอังกฤษ) เตือนว่า “ถ้าท า
เช่นนั้น เด็กอาจกลายเป็นคนตีสองหน้า เมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อแม่ เด็กจะพูดส่ิงท่ีพ่อแม่อยากได้ยิน แต่พอ
ลับหลังพวกเขาก็จะท าส่ิงท่ีตัวเองต้องการ 

 
8. ทฤษฎีของเร่ืองตลก (Theory of Comedy)8 

Dr. Richard F. Taflinger กล่าวว่า “เรื่องตลกคือส่ิงท่ีท าให้เราหัวเราะออกมาได้”. 
ฟังดูไม่เห็นว่าจะลึกซึ้งอะไรเลย แต่อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีตามมาซึ่งน่าสนใจกว่าก็คือ เขาได้ท าการศึกษา
ถึงพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องตลกท่ีท าให้คนเราหัวเราะออกมา และได้สรุปออกมาเป็นข้อๆเรียกว่า แก่นแท้ 
6 ประการ ส าหรับการท าให้บางส่ิงเป็นเรื่องท่ีขบขัน คือ 

1. มันจะต้องเป็นส่ิงท่ีเรียกร้องการใช้ความคิดสติปัญญามากกว่าการใช้อารมณ์
ความรู้สึก  

2. มันจะต้องเป็นเรื่อง กลไกปฏิกริยาอัตโนมัติ 
3. มันต้องเป็นเรื่องของมนุษย์ท่ีมีมาแต่ก าเนิด โดยท่ีสามารถท่ีจะเตือนเรา ให้ระลึก

ถึงเกี่ยวกับ ความเป็นมนุษย์ได้ 

                                                             
8
 Joob2000[นามแฝง]. ทฤษฎีของเรื่องตลก. เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2556. เข้าถึงได้จาก  

www.scribd.com/doc/120255966/ทฤษฎีของเรื่องตลก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

4. มันจะต้องเป็นบรรทัดฐานทางสังคม ท่ียอมรับกันชุดหนึ่ง ซึ่งผู้อ่านมีความคุ้นเคย , 
ไม่ว่าจะโดยผ่าน ชีวิตประจ าวัน หรือการตระเตรียมขึ้นมาโดยของนักเขียนในเนื้อหาท่ีแสดง ออกมาก็
ได้ และ บรรทัดฐาน เหล่านั้น ได้ถูกฝุาฝืน 

5. มันจะต้องเป็นสถานการณ์และองค์ประกอบต่างๆ (ท่าทีของพฤติกรรม และค าพูด) 
ท่ีไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรือไม่สัมพันธ์กันกับบริบทนั้นๆ 

6. มันจะต้องถูกรับรู้โดยผู้สังเกตุการณ์ในฐานะท่ีไม่เป็นภัยอันตรายใดๆหรือสร้าง
ความเจ็บปวดต่อผู้มีส่วนร่วม. 

เมื่อบรรทัดฐานเหล่านี้ถูกค้นพบ ผู้คนจะหัวเราะออกมา ถ้าเผ่ือว่าส่ิงหนึ่งส่ิงใดขาด
หายไป ความพยายามอันนั้น ต่อเรื่องความขบขันก็จะหายไปด้วย เมื่อลงรายละเอียดกันดูในแต่ละข้อ 
Richard F. Taflinger ให้ค าอธิบายว่าอย่างไรบ้าง 

ข้อแรก เรื่องการเรียกร้องให้ใช้ความคิดสติปัญญามากกว่าอารมณ์ อันนี้จะเห็นได้ชัด
เมื่อเป็น เรื่องของความขบขัน ท่ีเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย อย่างเช่นเรื่องของ ชาวโปลิช ชาวไอริช หรือคน
ขาว พวกชาวเกย์ และองค์กรหรือ สมาคมต่างๆ เช่น สมาคมสตรี เป็นต้น ฯลฯ) 

ต่อชนกลุ่มต่างๆเหล่านี้ ท่ีถูกท าให้เป็นเรื่องตลกขบขันเกี่ยวกับความเสียๆหายๆของ
พวกเขา ซึ่งท่ีจริงแล้ว ชนกลุ่มต่างๆท่ีต้องประสบกับเรื่องเหล่านี้โดยตรงจะไม่รู้สึกสนุกสนานไปด้วย 
ท้ังนี้เพราะพวกเขาอาจถูกดูถูก อาจถูกสบประมาท และถูกกระท าอย่างไม่สุภาพ 

โดยธรรมชาติแล้ว ผู้คนท้ังหลานยจะขานรับต่อการดูถูกเหยียดหยาม และความไม่
สุภาพในลักษณะท่ีเป็นอัตวิสัย หรือเป็นส่วนตัวเอามากๆ เช่นด้วยการก้าวร้าว หรือด้วยความโกรธ
แค้น ซึ่งนั่นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ส่วนผู้ท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย อย่างเช่นคนท่ีไม่ได้ถูกสบ
ประมาท หรือผู้ท่ีบังเอิญไปได้ยิน คนพวกนี้จะขานรับต่อ เรื่องดังกล่าวในลักษณะท่ีเป็นวัตถุวิสัย
มากกว่า และจะมีมุมมองทางด้านสติปัญญา เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และสามารถโต้ตอบกับมันได้หากว่า
เขาต้องเผชิญหน้ากับมัน 

Lenny Bruce เป็นคนท่ีเช่ือมั่นในเรื่องพื้นฐานของสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องตลก มีอยู่
คราวหนึ่งท่ีเขาต้องลุกขึ้น พูดกับแขกท่ีมาในงาน เขาเริ่มต้นด้วยการจ าแนกเช้ือชาติแขกท้ังหมด และ
ชนกลุ่มน้อยท้ังหลาย ในหมู่ผู้ฟังของเขาด้วยลักษณะของการสบประมาท “ผมเห็นว่าเรามีพวกนิเกอร์
อยู่สามคนอยู่ตรงนั้น. และตรงโน้น ผมเห็นชาวตะวันออกกลางสองคน และนั่นก็สแปนนิชอเมริกันห้า
คน ตรงนู๊นก็คนยิว” และนั่นก็คนจีน ฯลฯ… ขณะท่ีเขาเริ่มต้นด้วยลักษณะท่าทีเช่นนี้ มันได้ท าให้เกิด
อาการหายใจหายคอไม่ค่อยออกหรืออึดอัดขึ้นมาในหมู่ผู้ฟัง และผู้ฟังบางคนรู้สึกโกรธขึ้นมาตะหงิดๆ 
บรรดาผู้ชมไม่เช่ือว่า Bruce จะเป็นคนท่ีชอบดูถูกและสบประมาทผู้คนเช่นนี้ และช่าวเป็นคนท่ีไม่มี
อารมณ์อ่อนไหวเอาเสียเลย แต่ขณะท่ี Bruce พูดต่อไปและรายช่ือต่างๆ ได้ถูกเอ่ยพูดออกมาเรื่อยๆ 
จนนานมากพอทีเดียว มันก็เป็นท่ีกระจ่างชัดว่า เขาก าลังรายงานสภาพทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเขาเห็นและ
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คิดถึงนั่นเอง ค าพูดต่างๆของเขาได้ เริ่มสูญเสียความหมายของมันลงไป นั่นคือความหมายทางอารมณ์
ท่ีเป็นการดูถูกหรือสบประมาท และได้เปล่ียนไปเป็นเสียงท่ีดังออกมาอย่างไร้ความหมายท่ีจริงจังใดๆ
เท่านั้น 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกมันได้สูญเสียเนื้อหาสาระทางอารมณ์และกลับกลายเป็นเรื่ อง
ภายนอกบริบทหรือสภาพแวดล้อมไป ณ จุดนี้ บรรดาผู้ชมท้ังหลาย ท่ีครั้งแรกรู้สึกหายใจหายคอไม่
ท่ัวท้องและรู้สึกโกรธขึ้นมากับค าพูดเหล่านั้น เริ่มท่ีจะหัวเราะออกมาได้ เพราะผู้ชมตอนนี้ ก าลัง
โต้ตอบกับเรื่องของสติปัญญา มากกว่าท่ีจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก 

ธาตุแท้ของเรื่องตลกในข้อท่ีสอง ท่ีบอกว่าเป็นเรื่องกลไกอัตโนมัติ และข้อท่ีสามท่ี
กล่าวถึงความเป็นมนุษย์โดยก าเนิด ได้รับการแยกแยะโดย Henri Bergson ในความเรียงของเขา
เรื่อง”Laughter” ทฤษฎีของเขาได้พัฒนาขึ้นมาบนความจริงในตัวมันเองอันหนึ่ง ท่ีว่า แก่นแท้ท่ีท าให้
คนเราหัวเราะออกมาได้นั้น สร้างขึ้นมาโดยกลไกอัตโนมัติท่ีไม่รู้จักยืดหยุ่น ในเรื่องท่ีเราคาดหวังว่าจะ
ปรับตัวได้และยืดหยุ่นได้ 

มันเป็นเรื่องท่ีตลกเมื่อใครคนหนึ่งกระท าการในลักษณะหรือท่าทีท่ีไม่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์หรือส่ิงเร้าหนึ่งๆ เช่นด่ังในละครตลกท่ีไม่ค่อยเป็นสัปะรดท้ังหลาย อย่างพวกตลกท่ีใช้ไม้
มาตีกันแรงๆให้คนดูตลกเป็นต้น มันเป็นเรื่องสนุกเมื่อเก้าอี้ถูกดึงออกมาจากก้นของคนท่ีก าลังจะนั่งลง
มาพอดี ท้ังนี้เพราะ เขาไม่สามารถท่ีจะปรับตัวในสถานการณ์นั้นได้นั่นเอง และยังคงนั่งลงไปด้วย
กลไกอัตโนมัติ ผลก็คือ ก้นจ้ าเบ้าลงไปบนพื้นนั่นเอง 

หรืออย่างเรื่องของเจ้าหน้าท่ีต ารวจคนหนึ่ง ในเรื่อง Much Ado About Nothing 
ของ Shakespeare มันเป็นเรื่องท่ีสนุกสนานก็เพราะว่า เจ้าหน้าท่ีต ารวจคนดังกล่าวยังคงไม่เข้าท่า
เข้าทางและไม่รู้ตัว ด้วยการคิดว่า เขาในฐานะต ารวจยังคงต้องมีหน้าท่ีในการดูแลรับผิดชอบต่อ
สถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ีจริงๆแล้ว เขาไม่มีไอเดียหรือความรู้อะไรเลย
ว่า ได้เกิดอะไรขึ้นมาในสถานการณ์นั้นๆ และจะต้องแก้ปัญหากับมันอย่างไร 

Lucy ในเรื่อง I Love Lucy เป็นเรื่องท่ีสนุกเพราะว่า เธอมีปฏิกริยาอัตโนมัติต่อ
เหตุการณ์ท้ังหลายโดยไม่ได้คิดเลยว่า เหตุการณ์นั้นๆมันได้เปล่ียนแปลงสถานการณ์ไปแล้ว 

ขยายความเกี่ยวกับทฤษฎีของ Bergson ก็คือ ไอเดียของเขานั้นท่ีว่า เรื่องตลกเป็น
เรื่องของมนุษย์มาแต่ก าเนิด มันมีบางส่ิงซึ่งเป็นท่ีสนุกสนานเพียงเพราะมันได้เตือนผู้ดูท้ังหลา ย
เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์นั่นเอง ผู้ชมอาจหัวเราะออกมาเพราะ การกระท าอันแปลกวิตถารของสัตว์ตัว
ใดตัวหนึ่ง อย่างเช่น ลิงชิมแปนซี หรือม้า หรือหมี เพียงเพราะพฤติกรรมของสัตว์พวกนั้น มันได้มา
เตือนความทรงจ าของเราเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์บางอย่างนั่นเอง ดังนั้น สัตว์ต่างๆอย่างเช่น 
ชิมแปนซีและอุรังอุตัง บ่อยครั้ง มันแต่งตัวในเส้ือผ้าอย่างมนุษย์เพื่อเพิ่มเติมความทรงจ าของเรา และ
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ม้า อย่างเช่น Mr.En และล่อท่ีช่ือ Francis ซึ่งพูดได้ สามารถท่ีจะคิดได้เหนือกว่ามนุษย์ท่ีอยู่รายรอบ 
เป็นต้น 

จุดท่ีส าคัญอันหนึ่งท่ีเด่นชัดเมื่อเราตรวจสอบเรื่องตลกต่างๆก็คือ มันต้ังอยู่บน 
พื้นฐานของการไม่ลงรอย หรือสอดคล้องกันนั่นเอง ความไม่คาดฝันใน ส่ิงท่ีเราคาดหวัง ความไม่ปกติ
ในความเป็นปกติ ความผิดแผกไป หรือไม่สามารถปรับตัวได้ในส่ิงซึ่งได้รับการยอมรับแล้ว ในฐานะ
บรรทัดฐานทางสังคม 

ส าหรับการท่ีมันเป็นส่ิงท่ีไม่ลงรอยกันนั้น จะต้องเป็นบางอย่างท่ีมันไม่เข้ากัน ด้วย
เหตุนี้ ส าหรับเรื่องตลกท่ีมันเข้าท่าเข้าทาง หรือท างานนั้น มันจะต้องเป็นเรื่องของบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรม ความเป็นมนุษย์และสังคม ขนบธรรมเนียม ศัพท์แสลง หรือส านวน ค าศัพท์ ในลักษณะ
สวนทาง ซึ่งการไม่ลงรอยกันจะถูกพบเสมอ บรรทัดฐานต่างๆอันนั้นอาจเป็นเรื่องภายในหรือเรื่อง
ภายนอกก็ได้ บรรทัดฐานภายในคือส่ิงต่างๆท่ีผู้เขียนได้ตระเตรียมขึ้นมาในต้นฉบับ. ส่วนบรรทัดฐาน
ภายนอกก็คือส่ิงท่ีมีอยู่ในสังคม ซึ่งต้นฉบับได้เขียนถึง 

ปัญหาส าคัญคือว่า บรรทัดฐานอะไรท่ีมีอยู่ และอะไรท่ีล้าสมัยไปแล้วบ้าง หลายครั้ง
ผู้คนท่ีได้ยินเรื่องตลก ไม่สามารถรู้สึกตลกไปด้วยได้ ทังนี้เพราะพวกเขาไม่รู้หรือเข้าใจบรรทัดฐานทาง
สังคมนั่นเอง อันนี้จะเห็นได้ชัดเกี่ยวกับตลกฝรั่ง ซึ่งคนไทยมักจะฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่ข า ก็เพราะเราไม่
ทราบว่า โจ๊กหรือเรื่องตลกนั้น มันได้ไปละเมิดต่อบรรทัดฐานทางสังคมของฝรั่งอย่างไรนั่นเอง 

อันนี้เป็นเหตุผลท่ีว่าท าไม เราจึงไม่สามารถอธิบายได้ถึงเรื่องตลกเรื่องหนึ่ง การท่ีเรา
สามารถจะอธิบายมันได้ แรกสุดเลยนั้น เราจะต้องช้ีแจงถึงบรรทัดฐานทางสังคมนั้นได้ ต่อจากนั้นก็
แสดงให้เห็นว่ามันได้ถูกฝุาฝืนกฎอย่างไร การอธิบายนั้นจะยักย้ายความไม่ลงรอยกันออกไปโดยแสดง
ให้เห็นภาพว่า มันท างานภายในบรรทัดฐานต่างๆ 

เกี่ยวกับบรรทัดฐานต่างๆ ยังอธิบายด้วยว่า ท าไมเรื่องขบขันบางเรื่องมันจึงพ้นความ
เข้าใจไปแล้ว. ละครตลกและเรื่องโจ๊กอาจจะล้าสมัยไปได้ ละครตลกต้นๆของ Neil Simon หลายๆ
ครั้งขึ้นอยู่อย่างมาก กับทัศนคติทางสังคมของยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างชายหญิง อย่างไรก็ตาม บทบาทและท่าทีในเรื่องเซ็กซ์ได้แปรเปล่ียนไปค่อนข้างมาก นับต้ังแต่
ปี 1961 เป็นต้นมา และในเรื่อง Come Blow Your Horn และเรื่องขบขันในตัวละคร Alan Baker 
ค่อนข้างจะเป็นไปในลักษณะมีอคติทางเพศต่อผู้หญิงและเรื่องเซ็กซ์  ปัจจุบันนี้เรื่องดังกล่าวมัน
กลายเป็นปลุกเร้าปฏิกริยาทางอารมณ์ของคนเราไป ถือว่าเป็นเรื่องท่ีไร้รสนิยม มากกว่าเรื่องท่ีจะท า
ให้คนหัวเราะออกมาได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม ละครตลกบางเรื่องยังคงสามารถเตือนความสนุกสนานได้ แม้ว่ า
บรรทัดฐานต่างๆจะเปล่ียนไปก็ตาม ตลกกางเกงขี่ม้าของผู้ชาย Shakespeare อย่าง Viola ในเรื่อง 
Twelfth Night หรือ Rosalind ใน As You Like It ได้ปลุกเร้าผู้ดูในสมัย Elizabethan ให้หัวเราะ
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ออกมาได้ก็เพราะ บรรทัดฐานทางสังคมของยุคสมัยนั้นถือว่า ผู้หญิงไม่ควรใส่ เส้ือผ้าของผู้ชาย และ
ภาพท่ีเห็นเกี่ยวกับ Viola และ Rosalind ในเครื่องแต่งตัวแบบผู้ชาย เป็นเรื่องท่ีดูไม่ได้หรือไม่
เหมาะสม ทุกวันนี้ ผู้หญิงต่างก็สวมเส้ือผ้าแบบผู้ชายซึ่งถือเป็นเรื่องมาตรฐานธรรมดา และด้วยเหตุนี้ 
การเห็น Viola ในชุดกางเกงขี่ม้า ของผู้ชายจึงไม่ใช่เรื่องตลก 

มีอีกหลายส่ิงหลายอย่างในบทละครของ Shakespeare ท่ีเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหรือ
ถูกกาละเทศะส าหรับบรรทัดฐานในทุกวันนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุใดเรื่องตลกหรือหัสนาฏกรรมของ
เขาจึงยังคงให้ความสนุกสนานอย่างต่อเนื่องอีกส่ีร้อยปีภายหลังได้ ท าไมเรายังคงหัวเราะกับเรื่อง
เหล่านั้นได้ ซึ่งบางที อาจจะไม่ใช้ในเหตุผลเดียวกันกับผู้ดูในสมัย Elizabethan เข้าใจ แต่ละครตลก
เหล่านั้นมันยังสร้างความขบขันต่อมาได้ก็เพราะ เขาได้เข้าถึง ความตลกขบขัน จากความเป็นมนุษย์
มากกว่า เป็นเรื่องบรรทัดฐานของสังคมนั่นเอง 

แง่มุมท่ีน่าสนใจในท่ีนี้ 3 ประการเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับ
กาละเทศะ คือ 1 เรื่องตามตัวอักษร(literalization) 2 เรื่องการพลิกกลับ(reversal) และ 3 ความ
มากจนเกินไป(exaggeration) 

ในเรื่องตลกตามตัวอักษร เรื่องโจ๊กมาจาก การเป็นตัวแทนภาพอันหนึ่งของค าพูด และกระท า
การในลักษณะตามตัวอักษร. ตัวอย่างเช่น เมื่อ Max Smart (GET SMART)ขอเจ้าหุ่นยนต์ Hymie ว่า 
“give me a hand” Hymie ก็ดึงแขนข้างหนึ่งของมันออกมาแล้วส่งให้ อันนี้เป็นการตีความเชิงตรรก
ตามตัวอักษรตรงๆของหุ่นยนต์ Hymie 

การพลิกกลับ ก็คือการพลิกผวนไปจากธรรมดานั่นเอง นั่นคือ อะไรท่ีเป็นธรรมดา
และเป็นท่ีคาดหวัง กลับกลายเป็น อีกเรื่องหนึ่งไป ในทางตรงกันข้าม อันนี้อย่างเช่น ตอนท่ี Retief, 
ในนวนิยายวิทยาศาสตร์ของ Keith Laumer ในเรื่อง Retief and the Warlords ได้ถูกควบคุมตัว 
เขาคิดไปว่าผู้จับกุมเขาคงจะน าตัวเขาไปทรมานอย่างแสนสาหัส แต่การณ์กลับกลายเป็นว่า เขาได้ถูก
ท าร้าย ด้วยงานศิลปะสมัยใหม่ และภาพท่ีมีกล่ินเกี่ยวกับความเหน็ดเหนื่อยท่ีทุรนทุราย ขนมปังปิ้ง
ไหม้ๆ ก๋วยเต๋ียวผัดราดหน้า เนยแข็งท่ีมีกล่ินเหม็น และช่ือเสียงอันเลวร้ายท่ีจะได้รับจากผู้คน 

ในเรื่องของการเกินเลยไปจากความเป็นจริงท่ีเข้ามาทดแทนความเป็นปกติธรรมดา 
อันนี้จะเห็นได้จากตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น ซึ่งบรรดาตัวละครท้ังหลายต่างมีปฏิกริยาเหนือไป
จากความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมท้ังหมด เช่น ภูเขาท้ังลูกหลุดไปจาก เนินดิน ท่ีมันก่อตัวขึ้นมา พร้อมๆ
กัน หรือการค้นพบของภรรยาขี้หึงคนหนึ่ง เกี่ยวกับเส้นผมสีทอง บนเส้ือคลุมของสามี ได้น าเธอไปสู่ 
ฉากท่ีคิดขึ้นมาเองในใจ ของการนัดพบบ้าๆระหว่างสามีของตนและชู้รัก การเดินทางไปสู่ Riveria 
และพล็อทเรื่อง การฆาตกรรมท่ีจะมีต่อเธอ จนกระท่ังเขาช้ีไปท่ีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ท่ีใกล้เท้าของเธอ. 
การให้ภาพเกิน ความเป็นจริงไป เป็นมาตรฐานอันหนึ่งของเรื่องตลก 
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ความไม่เหมาะสมหรือถูกกาละเทศะท่ีสุดก็คือการละเมิดเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆทาง
สังคมนั่นเอง การฝุาฝืนนี้สามารถ ปลุกให้คน หัวเราะได้มากท่ีสุด Richard F. Taflinger ได้
ยกตัวอย่าง เช่น ในสังคมอเมริกัน ข้อห้ามสุดๆท่ีผู้คนระมัดระวังก็คือ การสนทนา กันเกี่ยวกับเรื่อง
เซ็กซ์ ความตาย และหน้าท่ีทางชีววิทยา ส่ิงเหล่านี้เป็นหัวข้อท่ีสังคมประกาศิตไว้ว่า ควรพูดคุยถึงเรื่อง 
ดังกล่าวอย่างจริงจัง อย่างรอบคอบสุขุม และอย่างสุภาพ ถ้าเผ่ือว่าจะคุยกันถึงเรื่องราวเหล่านี้ จาก
ข้อห้ามดังกล่าว เรื่องตลกต่างๆ ได้พลิกแพลงน ามาใช้กันมากเลยทีเดียว 

ธาตุแท้ข้อท่ี 6 ส าหรับความตลกขบขันคือ ดังท่ี Aristotle ได้กล่าวเอาไว้ว่า “…ซึ่ง
จะต้องไม่เป็นเหตุให้เจ็บปวด หรือท าลายล้าง… มันอาจจะบีบค้ันแต่จะไม่มีความเจ็บปวด” อันนี้มี
ตัวอย่างเช่น ภาพการ์ตูนต่างๆได้ถูกรับรู้โดยผู้ดู ในฐานะท่ีเป็นผู้ซึ่งมีส่วนร่วม แต่จะต้องไม่เป็น
อันตรายใดๆขึ้นมาจริงๆ ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นสุข ผู้ดูอาจจะถูกขึง
พืด ถูกบิดเบือน หรือถูกขยี้ แต่พวกเขาจะกู้ภาวะอารมณ์นั้นคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็ว และใน
ท้ายท่ีสุด พวกเขาจะได้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติอีกครั้ง เหมือนดังเดิม 

ตัวอย่างท่ีนิยมยกกันมาก็คือ Road Runner ตัวการ์ตูนของ Wanner Brother ซึ่ง 
Wile E. Coyote (หมาปุา) ได้ถูกท้ิงลงมา, ถูกบดขยี้, ถูกตี, ถูกหมุน, ถูกบีบ ถูกอัด, หรือไม่เช่นนั้นก็
ถูกท าโทษในความพยายามของมันท่ีจะจ้องจับ Road Runner แต่ต่อมา มันก็ได้รับการน ากลับมา
ปะติดปะต่อกันใหม่เพื่อรอท่ีจะถูกฉีกขาดอีกครั้งในตอนต่อไป 

จะเห็นได้ว่า เจ้าหมาปุานี้ไม่เคยท่ีจะถูกท าลายลงอย่างถาวร ไม่ว่ามันจะล่วงลงมา
จากหน้าผาสูง หรือมีหินก้อนใหญ่กล้ิงมาทับมันก็ตาม 

บรรทัดฐานอันนี้ ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงด้วย กล่าวคือ มันเป็นเรื่องท่ีสร้าง 
ความสนุกสนาน เมื่อมีใครล่ืนไหลจาก พื้นน้ าแข็งและหกล้ม: ผู้คนจะหัวเราะออกมาดังล่ัน – แต่หาก
ว่าพวกเขารู้ว่าชายคนท่ีล่ืนหกล้มบนลานน้ าแข็งต้องขาหักหรือพิการ เหตุการณ์นั้นจะท าให้ผู้ชม
หัวเราะไม่ออกเอาเลย 

เกณฑ์ 6 ประการท่ีกล่าวมานี้ ได้ถูกน าเสนอเพื่อพยายามท่ีจะท าให้ความตลกขบขัน
ประสบความส าเร็จ ถ้าหากว่ามีอันหนึ่งอันใด ได้ขาดหายไป ความตลกขบขันก็จะล้มเหลว ตราบเท่าท่ี
ผู้ชมทราบถึง บรรทัดฐานต่างๆ และสามารถเห็นถึง ความไม่เหมาะสม หรือถูกกาละเทศะดังกล่าว คน
ท่ีมีส่วนร่วมกระท าในลักษณะท่ีขาดความยืดหยุ่น แต่มีความเป็นมนุษย์โดยก าเนิด และไม่มีใครต้อง 
เจ็บตัว และผู้ชมไม่ได้ยึดถือมันว่าเป็นเรื่องส่วนตัว หากเป็นเช่นว่านี้ ความพยายามของเรื่องตลกอัน
นั้น จะประสบความส าเร็จสร้างความสนุกสนานขึ้นมาได้ 
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9. ทฤษฎีภาพยนตร์9  
9.1 ทฤษฎีการเล่าเร่ือง 

ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ์ต่างๆ ได้รับ
การถ่ายท าและวิธีการท่ีเรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพา
ตัวเองให้ไป เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่ง
ไปกว่านั้น ปกติแล้ว เราได้รับการเช้ือเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม 
นั่นคือเราได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือส่ิงดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนท่ีจะด ารงอยู่
กับบริบทของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจท่ีใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เรา
ได้ถูกให้ เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา ส าหรับหนทางท่ี
พวกเขา รู้สึกและปฏิบัติการเล่าเรื่องต่างๆของผู้คนมีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่างหรืออย่าง
น้อยท่ีสุด ได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติ
ท้ังหมด เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมท่ีแทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงส่ิงนี้ท่ีมัน
ท างานอยู่ใน ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูก
น าเสนอการเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่ จะโฟกัสลงไปท่ีตัวละครหลักตัว หรือ
สองตัวเท่านั้น มันเช้ือเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ ทาให้
ตัวละครดังกล่าวเป็นท่ีน่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอื่นๆ โดยมี ดารา
ต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่านี้บ่อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนท่ีมีเสน่ห์ ซึ่งจะ
แสดงในส่วนนี้ แต่ส่ิงซึ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนท่ัวๆไปของการเล่าเรื่องนั้นได้แสดงใหเ้ห็นว่า 
ตัวละครหลักต่างๆจะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปล่ียนแปลงของชีวิต เติบโตและ พัฒนาการไป
ในลักษณะท่ีเป็นปัจเจก ขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเรื่องของสถานการณ์ท่ีมั่นคง เผชิญกับอุป
สรรค์ ได้พบกับสถานการณ์ท่ีมั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption -New Stable 
Situation), ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปล่ียนแปลงอัตลักษณ์ 

ละครที่ ส าคัญต่างๆ เดิมที จะถูกน าเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะท่ีมีข้อบกพร่อง
อะไรบางอย่างในอัตลักษณ์ ของพวกเขา หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้น ภาพยนตร์จะ
เตรียมสถานการณ์อันหนึ่งขึ้นมาท่ีจะทดสอบพวกเขา จะต้องด าเนินชีวิตไปโดยผ่านปัญหาและ
อุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระท า ดังกล่าว พวกเขาจะแก้ไขอัตลักษณ์ท่ีเป็นข้อบกพร่องของตัวเอง 
พวกเขาจะด าเนินชีวิตไปโดยผ่าน กระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงาม
ขึ้นทางด้านอัตลักษณ์ อันนี้มิได้ เกิดขึ้นเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู่กับสถานการณ์ท่ีเป็น
ข้อบกพร่องของพวกเขา และจบ ลงอย่างไม่มีความสุข การเน้นในเรื่องความเจริญเติบโตของปัจเจก

                                                             
9
 ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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ดังกล่าว และการแก้ไขอุปสรรคได้ ไปขับไล่ไสส่งประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆออกไป และน าพาให้
เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องรองๆ ในการด าเนินเรื่องท้ังหลายของภาพยนตร์กระแสหลัก 

9.2 หน้าที่เล่าเร่ืองของภาพยนตร์ (Narrative Function) 
9.2.1 การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ 

ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความจริงตามท่ีสายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น 
ภาพยนตร์สารคดี 

9.2.2 การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา 
เน้นการส่ืออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพื่อการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่อง ให้เป็นไปได้
ด้วยดี ไม่ตลก ไม่บู๊ ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง 

9.2.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่าง
มากการเล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 

9.3 ตัวละคร 
ค าจ ากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือด

เนื้อของ ภาพยนตร์ทุกเรื่อง ถ้าก าหนดบุคลิกของตัวละครไม่ชัดเจน บทของคุณก็จะไม่มีโอกาสถูก
สร้างเป็น ภาพยนตร์ เพราะไม่มีดาราคนไหนรับเล่น ถ้าไม่มีดารายอมเล่น ก็สร้างเป็นภาพยนตร์ไม่ได้
คุณอาจข้องใจว่า ภาพยนตร์แย่ๆก็ต้ังหลายเรื่องท่ีได้ฉายบนจอใหญ่ พวกมันไปถึงท่ีนั่น ได้ยังไง ความ
จริงก็คือ บทภาพยนตร์หลายเรื่องท่ีสตูดิโอซื้อมานั้น ต้นฉบับถือว่าอยู่ในขั้นคุณภาพ  แต่ใน
กระบวนการน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ มีการช าระตัวละครหลายตัวในขั้นตอนของการปรับปรุงบท ดู
อย่างส่ิงท่ีเกิดกับหนังเรื่อง Up close and personal เป็นเรื่องท่ีมาจากชีวิตจริงของ เจสซิก้าซา วิทส์ 
ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะขนานแท้ได้เลย แต่เมื่อผ่านกระบวนการแก้ไขปรับปรุงมาเก้าปี เต็ม ก็ออกมา
เป็นแค่ขยะขนานแท้กองหนึ่งในระหว่างขั้นตอนท่ีต้องผ่านผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์และนักส ารวจตลาด 
ของดีมักถูกแทนท่ีด้วยสินค้าท่ีหน้าตาเหมือนกัน นี่คือความล้มเหลวของศิลปะท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ (art by committee) ค ากล่าวท่ีว่า อูฐคือม้าในสายตาของคนกลุ่มหนึ่ง น่าจะมา
จากสถานการณ์เช่นนี้ ธุรกิจหนังเป็นธุรกิจเต่าล้านปีท่ียอมรับส่ิงใหม่และโอกาสใหม่เพียงไม่กี่อย่าง 
และค านึงถึงเม็ดเงินท่ีจะได้มากกว่าสุนทรียศาสตร์เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะท าหนังสักเรื่องไม่ควรให้เรื่อง
นี้บั่นทอนก าลังใจในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ดีท่ีสุดของตน หนังหลายเรื่องประสบความส าเร็จเพราะ
แนวคิดเดิม และตัวละครที่ผู้เขียนเขียนขึ้นนั้นสมบูรณ์และชัดเจนมากจนผู้สร้างและผู้ก ากับไม่อาจทา
ลายลงได้ พี่น้องตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีช่ือเสียงในการสร้างตัวละคร เขาเขียน สร้าง และ
ก ากับภาพยนตร์ของตัวเอง เรื่อง Fargo ท้ังคู่จับเอาต ารวจหญิงผู้มีใจคอหนักแน่นมั่นคง (รับบทโดย 
ฟรานซิส แมคคอร์แมนด์) ท่ีท างานอย่างตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขยไม่เอาถ่าน จอมอันธพาลท่ีไม่
ยอมเคยลงให้ใคร นอกจากตัวเอง คนท าหนังฮอลลีวู้ดจะรู้ถึงความคิดดีๆ เมื่อพวกเขาได้เห็นมัน ส่วน
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อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดท่ีว่าดีนั้นต้องเจอกับการปรับให้เลวลงก็เป็นอีกเรื่อง ในฐานะคนเขียน อย่า
ท างานให้คนอื่นแก้ไขได้ สร้างตัวละครของคุณให้สมจริงและสมบูรณ์ แล้วพวกนั้นก็จะไม่อยากยุ่งกับ
งานของคุณ เพราะตัวละครเหล่านั้นดีจนไม่มีท่ีติ นี่ต่างหากคือจุดหมาย 

9.4 วิธีการด าเนินเร่ือง โครงสร้างของการด าเนินเร่ืองแบบหนังีีวิต (Drama) 
9.4.1 แก่นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main 

Theme) ของเรื่องท่ีจะน าเสนอซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่
ออกนอกแนวความคิดหลัก 

9.4.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
1) การเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์

จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์
หลัก (Main Plot) และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณ์รองท่ีใส่เข้าไปต้องผสมกลมกลืนเป็น
เหตุเป็นผลกับเหตุการณ์หลัก 

2) ตัวละคร (Character) มีหน้าท่ีด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่
จุดส้ินสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ ส่ิงของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัวละ
คนขึ้นมาต้องค านุงถึงภูมิหลังพื้นฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรม
ต่างๆ ของตัวละครนั้น ๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือ
ตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต้องส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอก
ย่อมมีความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 

- ตัวละครแบน คือตัวละครท่ีมีขั้วขาว ด าชัดเจน ไม่มีมิติทางอารมณ์ 
(Type Character) 

- ตัวละครกลม คือตัวละครท่ีมีท้ังความดีความเลวปนกันไปในหนึ่งคน 
(Round Character) 

3) การกระท าของตัวละคร ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร 
9.5 การพัฒนาเนื้อเร่ือง (Story Development) 

9.5.1 การเปิดเรื่อง (Exposition) เช่น บอกยุคสมัย พื้นเพตัวละคร บอกสภาพ 
เหตุการณ์ในขณะนั้น 

9.5.2 สถานการณ์ท่ีเริ่มส่งเค้าถึงความเปล่ียนแปลง ( Inciting Moment) ส่ิงท่ี
ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 

9.5.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได้อีกอย่างว่า 
Conflict 
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9.5.4 การลดการกระท าของตัวละครลง (Falling Action) เพื่อให้คนดูพักจาก
การตื่นเต้นจาก Turning Point 

9.5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ์ท่ีคับขันและตรึงเครียด 
9.5.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป็นช่วงท่ีเผชิญหน้ากับปัญหา

ครั้งสุดท้ายท่ีถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ท าให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 
9.5.7 จุดคล่ีคลาย (Conclusion) คือทางออกหรือข้อสรุป ท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น และสถานการณ์คล่ีคลาย 
9.6 ภาพยนตร์โรแมนติกคอเมดี (romantic comedy film) 

เป็นภาพยนตร์ประเภทเบาสมอง เบิกบานใจ มีเนื้อเรื่องข าขัน มีประเด็นอยู่ท่ี
ความรักในอุดมคติ อย่างเช่น รักแท้ท่ีสามารถฟันฝุาอุปสรรคท้ังหลาย ภาพยนตร์โรแมนติกคอมีดีเป็น
แนวย่อยของภาพยนตร์คอมมีดี หรือภาพยนตร์ตลก เช่นเดียวกับภาพยนตร์โรแมนติกหรือภาพยนตร์
รัก และมักจะมีองค์ประกอบของความเพี้ยนหรือตลกหน้าตาย แนวโรแมนติกคอมมีดียังสามารถ
หมายถึงซีรีส์ทางโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน 

9.7 Story Development  
9.7.1 Intro (Exposition): การขึ้นต้นเรื่อง บ่งบอกเวลา สถานท่ี สถานการณ์ 

และตัวละคร 
9.7.2 Inciting Moments: กระตุ้นความสนใจของคนดู มีเหตุการณ์เกิดขึ้น มี

ปัญหาความขัดแย้ง และเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่อกันไปเรื่อยๆ  
9.7.3 Turning Point: จุดหักเหของเรื่อง  
9.7.4 Falling Action: ปัญหาต่างๆ ของตัวละครท่ีพยายามแก้ไขเท่าไหร่ก็ตึง

เครียด จนเกิดปัญหาความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหา ความตึงเครียด และวิกฤต ซึ่งในช่วงระหว่างนี้ตัว
ละครจะวกวนอยู่กับปัญหาจนกระท่ังถึงขั้นวิกฤต  

9.7.5 Climax: การท่ีตัวละครเอกเข้าไปเผชิญปัญหาโดยตรง  
9.7.6 Conclusion: สรุปเรื่องราวท้ังหมด ว่าตัวละครแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 
สรุป  

จากแนวคิดและทฤษฎีท้ังหมดท่ีน ามาประกอบการศึกษาล้วนมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อกระบวนการสร้างภาพยนตร์ส้ันในครั้งนี้ ผู้จัดท าสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
วัยรุ่นและแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับวัยรุ่น มาประกอบกันเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการสร้างบท
ภาพยนตร์ส้ันในส่วนของปมปัญหาระหว่างพ่อกับลูก วิธีแก้ปัญหา และบทสรุปของเรื่อง  เพื่อน าไป
ปรับใช้ในขั้นตอนการถ่ายท าต่อไป 
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บทที่ 3 

การเก็บข้อมูล 
 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุํน แนวทางการรับมือกับวัยรุํน 
และทฤษฎีทางภาพยนตร๑ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร๎างบทภาพยนตร๑ จากนั้นจึงทําการเก็บข๎อมูล โดย
การศึกษาจากภาพยนตร๑เรื่องตํางๆ ที่มีประเด็นเนื้อหาและแนวทางของอารมณ๑ในภาพยนตร๑ที่
ใกล๎เคียงดังนี้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง 21 and Over ผู้ก ากับ Jon Lucas, Scott Moore ปีที่ฉาย พ.ศ.
2556 

เรื่องราวของ เจฟฟ์ ชาง รับบทโดย จัสติน ชอน นักศึกษาเกียรตินิยม ที่ดํานินชีวิต
ตามที่พํอแมํวางแผน แตํเมื่อ เคซี่ย๑ รับบทโดย สกายลาร๑ ออสติน และ มิลเลอร๑ รับบทโดย ไมล๑ เทล
เลอร๑ สองเพ่ือนสุดแสบ ตัดสินใจเซอร๑ไพรซ๑ เจฟฟ์ เนื่องในโอกาสอายุครบ 21 ด๎วยการพาไปฉลอง 
แม๎วําในวันรุํงขึ้นเขาต๎องไปสอบสัมภาษณ๑กับโรงเรียนแพทย๑ชั้นนํา แตํแล๎วค่ําคืนแหํงการสังสรรค๑
เล็กน๎อยก็ได๎แปรเปลี่ยนเป็นความบ๎า ฮา เพื้ยน และสนุกสุดเหวี่ยง ที่เขาและทุกคนจะไมํมีวันลืม 

จากภาพยนตร๑เรื่อง 21 and Over นั้น มีเนื้อหาใกล๎เคียงกับข๎อมูลชัดเจนในเรื่องของ
การดําเนินชีวิตของวัยรุํนตามที่พํอแมํวางแผนไว๎ให๎ และการแหกกฎนั้นซึ่งตรงตามลักษณะตัวละคร
และเรื่องราวที่ผู๎จัดทําได๎ศึกษา 

 
ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร๑เรื่อง 21 and Over 
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2. ภาพยนตร์เรื่อง เมล์นรก หมวยยกล้อ ก ากับโดย กิตติกร เลียวศิริกุล ปีที่ฉาย พ.ศ.
2550 

ในวันสงกรานต๑ โก๐ รับบทโดย อุดม แต๎พานิช กระเป๋ารถเมล๑สาย 39 (สนามหลวง-
รังสิต) ยังต๎องมาทํางาน ซ้ํายังต๎องจับคูํไปกับคนขับขี้บํนที่ไมํชอบหน๎ากันอยําง เฮียหลา รับบทโดย สุ
เทพ โพธิ์งาม ด๎วย เฮียหลานั้นบํนได๎ทุกเรื่องไมํเว๎นแม๎กระทั่งเรื่องการเมืองหรือสังคม ซึ่งโก๐เองก็
ปากร๎ายไมํแพ๎กัน และยิ่งมาเมื่อต๎องมาขับรถในวันสงกรานต๑ที่มีคนเลํนสาดน้ํากันข๎างถนนด๎วยแล๎ว 
เฮียหลายิ่งหงุดหงิดใหญํ จนกระท่ังเฮียหลาถูกสาดน้ําเข๎าให๎โดยรถกระบะคันหนึ่ง  

เฮียหลาขับรถไปตามจะเอาเรื่อง เลยทําให๎ ยามคนหนึ่งชื่อทรัพย๑ รับบทโดย เกียรติ 
กิจเจริญ ที่นัดหมายกับเพ่ือนจะลงรถเมล๑เพ่ือไปตํอรถเพ่ือนกลับบ๎านไปหาลูกสาวที่โคราช ไมํได๎ลง
ป้าย เลยโมโหสติแตกหยิบปืนขึ้นมาขูํให๎ขับไปเรื่อยๆ ทําให๎ผู๎โดยสารที่มีอยูํบนรถขณะนั้นอีก 7 คน 
ตกอกตกใจ ที่จูํ ๆ ก็ตกเป็นตัวประกัน ขณะเดียวกัน หมวย รับบทโดย พิมพ๑ชนก พลบูรณ๑ แฟนสาว
ของโก๐ ที่กําลังใจจดใจจํอรอให๎โก๐มาพบกับพํอแมํของตน รับบทพํอโดย อดิเรก วัฏลีลา แตํโก๐ก็ไมํมา
ซักที เลยต๎องโทรศัพท๑มาตาม อยูํตลอด จนในที่สุดต๎องบอกวําตัวเองกําลังท๎อง  

รถเมล๑ยังคงวิ่งไปเรื่อย ๆ โดยที่ทรัพย๑เองก็ไมํรู๎เหมือนกันวําทําไปทําไม และจะไปลง
เอยที่ไหน เพราะถูกตํารวจตามตลอด จนท๎ายที่สุด ขณะที่กําลังแยํงปืนกันอยูํนั้น ปืนก็เกิดลั่นไปโดน
เฮียหลา รถก็เลยไมํมีคนขับ โก๐จึงต๎องรับภาระมาขับรถให๎ แตํในที่สุดเรื่องราวก็จบลงได๎ด๎วยดี เพราะ
โก๐ท่ีขอให๎ทุกคนให๎อภัยทรัพย๑ และอาสาขับรถสํงให๎ถึงบ๎านที่โคราชด๎วย 

จากภาพยนตร๑เรื่อง เมล๑นรก หมวยยกล๎อซึ่งเหตุการณ๑เกิดขึ้นภายในรถเมล๑ซึ่งมี
เนื้อหาใกล๎เคียงกับในสํวนของภาพยนตร๑สั้นเรื่อง เพลิน ผู๎จัดทําสามารถนําภาพยนตร๑เรื่องนี้มาศึกษา
ในสํวนของเหตุการณ๑ตํางๆที่เกิดขึ้นในรถเมล๑และวิธีการแก๎ไขปัญหาได๎ 

   
ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร๑เรื่อง เมล๑นรก หมวยยกล๎อ 
 
อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood & Tone) 

ภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้า มาหานะเธอ ก ากับโดย อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม ปีท่ีฉาย 2552 
เหมยลี่ รับบทโดย คริส หอวัง สาวอายุ 30 ที่มีพฤติกรรมป่วนประจําตัวอยํางหนึ่ง 

คือ การเมาในงานแตํงงานเพ่ือน เพราะมันชํางตอกย้ําซ้ําเติมชีวิตโสดสนิทไร๎ชายใดมาแผ๎วพานของลี่ 
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วันหนึ่งหลังลากสังขารกลับจากการสํงเพ่ือนสาวสุดซี้เข๎าห๎องหอ ลี่ขับรถเสยเข๎ากับแผงโจ๏กในตลาด
โต๎รุํง สํงผลให๎รถเก๐งคันงามของเธอถูกป๊าผู๎ตํอต๎านแอลกอฮอลล๑ทุกชนิดขายทิ้ง โทษฐานเมาแล๎วขับ  

ชีวิตที่ไมํมีชายหนุํมคอยไปรับไปสํงอยํางลี่ จึงต๎องออกไปผจญการจราจรสุดโหดของ
เมืองบางกอกเพียงลําพัง แตํละวันลี่ต๎องปากกัดตีนถีบ ขึ้นมอเตอร๑ไซค๑ ตํอรถตู๎ โบกแท็กซี่ โหนรถเมล๑ 
โดดลงเรือ ฯลฯ สารพันความเม่ือยล๎าจากการเดินทางแบบเมก๎าฮิตทําให๎เวลานอนของลี่แปรปรวน  

คืนหนึ่งลี่ตื่นมากลางดึกและแอบขึ้นไปกินเบียร๑บนดาดฟ้า โชคดีปนร๎าย ลี่บังเ อิญไป
เจอลูกจ๎างชายหญิงกําลังแสดง "หนังสด" กันอยูํ กลายเป็นคดีอ้ือฉาวกลางดึกที่นําพาให๎ลี่ได๎พบกับ ลุง 
รับบทโดย เคน ธีรเดช วงศ๑พัวพันธ๑ วิศวกร Maintenance แหํงรถไฟฟ้า BTS  

การได๎พบกับผู๎ชายชื่อแปลกคนนี้แบบไมํเมา ในคืนตํอมาทําให๎ลี่เริ่มรู๎สึกแปลก ๆ 
ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสามสิบฝน ในหัวลี่อัดแนํนด๎วยคําถาม "ผู๎ชายที่ทั้งขาว ทั้งหลํอ ทั้งเทํ ไหงถึงมา
ซํอนตัวทํางานรถไฟฟ้ากะดึกอยูํอยํางนี้" ลี่รู๎สึกราวกับวํา ลุง คือ ขุมทรัพย๑ที่เธอบังเอิญไปพบลายแทง
เข๎า หากเธอไมํลงมือทําอะไร ไมํทําในสิ่งที่ใจต๎องการ เธออาจกลายเป็นหญิงโสดคนสุดท๎ายใน
กรุงเทพมหานคร ลี่ตัดสินใจทําในสิ่งที่ผู๎หญิงทุกคนเคยคิด แตํไมํกล๎าลงมือ นั่นคือ การจีบผู๎ชายกํอน!! 

แตํทุกอยํางมันก็ไมํงํายสําหรับมือใหมํหัดจีบอยํางลี่ ไหนจะเวลาไมํตรงกันจนเหมือน
อยูํคนละโลกของเขากับเธอ ไหนจะถูก เพลิน รับบทโดย แพท อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา สาวน๎อย
ข๎างบ๎านหักหลัง แปรพักตร๑จากครูไปเป็นคูํแขํงความรัก แตํไมํวําจะต๎องผจญอุปสรรคไหน ๆ ลี่ก็ไมํคิด
ถอดใจ ตั๋วรักรถไฟ(ฟ้า) เที่ยวสุดท๎ายใบนี้ ลี่สาบานวําจะไมํยอมให๎หลุดมือเด็ดขาด 

ภาพยนตร๑แนวโรแมนติกคอมเมดี้ ผู๎จัดทําได๎ศึกษาอารมณ๑ความตลกของเรื่อง 
อารมณ๑ของภาพและเพลงประกอบ เพ่ือใช๎ในกระบวนการเขียนบทและถํายทํา อีกทั้งยังเป็นแนวทาง
ในสํวนของการตัดตํอและเทคนิคตําง ๆ สําหรับเสียง 

   
ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร๑เรื่อง รถไฟฟ้า มาหานะเธอ 
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จากการศึกษาภาพยนตร๑ข๎างต๎น สิ่งที่สําคัญที่สุดของภาพยนตร๑ที่ต๎องการพูดถึงประเด็น
การเลี้ยงดูเด็กวัยรุํนและพฤติกรรมของวัยรุํน ผู๎จัดทําได๎นํามาตํอยอดการเขียนบท สร๎างบุคลิกของตัว
ละครเพลินและพํอ รวมทั้งสถานการณ๑และมุกตลกตําง ๆ ที่เพลินต๎องพบเจอในเรื่อง รวมทั้งมี
การศึกษาลักษณะของภาพ การตัดตํอ และเสียง ซึ่งสามารถใช๎เป็นแนวทางในการถํายทอดเรื่องราวได๎
อยํางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาข๎อมูลด๎านทฤษฎี และแนวคิดตํางๆ ท าให๎เกิดการประมวลผลเรื่องราว 
และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการเลี้ยงดูวัยรุํนและพฤติกรรมของวัยรุํน จนได๎สร๎างสรรค์ออกมาเป็นบท
ภาพยนตร์ ตลอดจนการศึกษาข๎อมูลอ๎างอิง (Reference) และอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and 
Tone) เพ่ือเตรียมการส าหรับกระบวนการถํายท าซึ่งมีความส าคัญในการที่จะท าให๎การผลิตชิ้นงาน
ด าเนินตามแผนการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และส าเร็จได๎ด๎วยดีดังจะปรากฏในขั้นตอนตาม
ตํอไปนี้ 

 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แนวความคิด (Concept) 
ความเข๎มงวดของพํอแมํในการเลี้ยงดูวัยรุํน 

2. แก่นเรื่อง (Theme) 
การเลี้ยงดูที่เข๎มงวดเกินไป ไมํสํงผลดีตํอลูก 

3. เรื่องย่อ (Synopsis) 
เพลินหญิงสาวจากตํางจังหวัดที่เข๎ามาเรียนในกรุงเทพ เพลินมีพํอที่เครํงครัด แม๎วํา

เพลินจะเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล๎วแตํพํอก็ยังห๎ามไมํให๎กลับหอหลังหกโมงเย็นและคอยโทรเช็ค
ตลอดเวลา วันหนึ่งปอเพ่ือนสนิทของเพลินสมัยมัธยมชวนเพลินออกไปปาร์ตี้กํอนวันเกิด ซึ่งเพลินและ
ปอเกิดวันเดียวกัน แตํเพลินปฏิเสธเพราะกลัววําพํอจะรู๎ระหวํางที่เพลินก าลังคุยกับปอนั้น พํอก็โทร
เข๎ามาเป็นสายซ๎อนแตํเพลินไมํรู๎ จึงไมํได๎รับเมื่อปอตื้อเพลินไมํส าเร็จจึงวางสายไป หลังจากนั้นพํอก็
โทรมาและตํอวําที่เพลินไมํรับโทรศัพท์ เพลินจึงโกหกไปวําโทรศัพท์ไมํคํอยดี ใกล๎จะเสียแล๎ว คืนนั้ น
พํอสไกป์มาหาเพลินและบอกวําพํอจะมาจากตํางจังหวัด เพ่ือมารับเพลินไปท าบุญในวันพรุํงนี้เช๎าให๎
เพลินรีบเข๎านอน ปอโทรมาหาเพลินอีกครั้งและพยายามตื้อเพลินจนเพลินต๎องยอมไปด๎วย  

เพลินเที่ยวเพลินจนเมาและตื่นขึ้นมาอีกทีในตอนเช๎าซึ่งพํอโทรเข๎ามา เพลินไมํกล๎ารับ
โทรศัพท์พํอเพราะกลัววําพํอจะรู๎ เพลินรีบลุกลี้ลุกลนกลับไปที่หอของตัวเอง แตํระยะทางจากหอของ
ปอและเพลินอยูํไกลกัน เพลินออกมาจากหอปอ ก าลังจะโบกแทกซี่แตํก็ต๎องชะงักเมื่อเงินในกระเป๋ามี
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ไมํพอ เพลินจึงต๎องเดินไปขึ้นรถเมล์ เมื่อนั่งรถเมล์ไปซักพักมีผู๎ชายตัวเหม็นขึ้นมาบนรถ เพลินก็รู๎สึก
อยากอ๎วกมาก ทันใดนั้น คนขับรถเมล์ได๎เบรกรถกะทันหัน หน๎าของเพลินทิ่มไปที่รักแร๎ของชายตัว
เหม็นเพลินอ๎วกใสํชายคนนั้น เพลินมองดูโทรศัพท์พํอของเพลินยังคงกระหน่ าโทรแบบไมํหยุด เมื่อถึง
ป้ายที่เพลินต๎องลงเพลินพยายาม เบียดผู๎คนเพ่ือไปถึงประตูแตํก็ไมํทัน รถเมล์ขับเลยป้ายไป เพลินรีบ
ลงในป้ายถัดไปแล๎ววิ่งกลับไปที่หอ พํอของเพลินก็ยังคงโทรหาเพลินตลอด  

เพลินวิ่งมาจนถึงประตูคียการ์ดและมองโทรศัพท์ซึ่งพอได๎หยุดโทรไปแล๎ว ขณะนั้นเสียง
โทรศัพท์ได๎ดังขึ้นจากบนห๎องของเพลินซึ่งอยูํเหนือจากประตูคีย์การ์ด เพลินรีบวิ่งเข๎าหอไป เพลินยก
โทรศัพท์รับกลับกลายเป็นปอที่โทรมาถามวําเพลินถึงหอหรือยัง เพลินเซงที่อุตสาห์รีบมา เสียง
โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแตํเป็นพํอของเพลินที่โทรมา พํอตะโกนดําเพลินที่เพลินไมํยอมรับโทรศัพท์ 
เพลินโกหกแก๎ตัวไปวําโทรศัพท์เสียและลงไปซักผ๎ามา เมื่อพํอใจเย็นลง พํอจึงบอกเพลินวําวันนี้ไมํได๎
ไปหาแล๎ว เพราะติดธุระดํวน เพลินช๏อคมากที่อุตสาห์รีบมาแตํพํอกลับไมํมาแล๎ว พํอเห็นโทรศัพท์
โทรศัพท์เพลินเสีย จึงซื้อเครื่องใหมํให๎เพลินและฝากลูกน๎องที่กรุงเทพเอามาให๎ เพลินรู๎สึกซึ้งและรู๎สึก
ผิดตํอพํอ จึงจะสารภาพผิดกับพํอ แตํพํอพูดขึ้นมากํอนวําโทรศัพท์ที่พํอซื้อให๎เป็นรุํนเดียวกับที่กองทัพ
ซื้อให๎ทหารที่เป็นสายลับใช๎เพราะจะมีGPS คอยติดตามตัว เพลินที่ก าลังจะสารภาพผิดถึงกับช๏อคและ
คาดไมํถึงแบบสุดๆ 

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

ฉากที่ 1 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน 

เพลินเดินจากป้ายรถเมล์เข๎าหอพร๎อมกับปอ เพื่อนสนิทตั้งแตํสมัยม.ปลาย ปอแวะมา
ท าธุระแถวหอเพลินจึงมาเพ่ือชวนเพลินไปเที่ยวคืนนี้เพราะวันพรุํงนี้เป็นวันเกิดของทั้งพลอยและ
เพลิน แตํเพลินก็ ปฏิเสธเพราะกลัวพํอจะรู๎ ระหวํางนั้นพํอของเพลินโทรเข๎าสายมาแตํเพลินไมํรู๎ ปอ
ยังคงตือ๊เพลินตํอ แตํเพลินก็ปฏิเสธเด็ดขาด เพลินถามถึงพ่ีธีร์พ่ีชายของปอที่เพลินแอบชอบตั้งแตํสมัย
ม.ปลายซึ่งตอนนี้ พ่ีธีร์ไปเรียนตํอที่ตํางประเทศ ปอแซวเพลินวําถามหาแตํพ่ีชายของเพลิน เพลินยิ้ม
เขินๆ เพลินหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดูและเห็นวําพํอโทรมาสิบสายไมํได๎รับ จึงลาปอและรีบวิ่งกลับหอไป 

ฉากที่ 2 ภายใน/บ๎านเพลิน/กลางวัน 

พํอยืนถือโทรศัพท์โทรหาเพลิน และนับจังหวะตามเสียงตื้ดที่ดังขึ้น เมื่อถึงครั้งที่ห๎าซึ่ง
เป็นครั้งสุดท๎ายเพลินจึงกดรับทันพอดี 

-ตัดสลับ- 
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ฉากที่ 2 ภายนอก/ประตูคีย์การ์ด/กลางวัน 

เพลินวิ่งมาจนถึงประตูคีย์การ์ดของหอ และกดรับสายทันพอดี พํอตะโกนดําด๎วย
ความโมโหที่เพลินไมํยอม รับโทรศัพท์ เพลินกลัวมากเลยโกหกพํอไปวําโทรศัพท์ไมํคํอยดี ที่พํอโทรมา
ไมํรู๎ไมํเห็นเลย พํอเริ่มใจเย็นลงแตํก็ยังคงบํนเพลินและบอกให๎รีบขึ้นห๎อง เพลินรีบวิ่งจนชนกับประตู
กระจก 

ฉากที่ 3 ภายใน/หอพักของเพลิน/กลางคืน 

เพลินเดินเช็ดหัวออกมาจากห๎องน้ า เสียงสายเข๎าสไกป์จากคอมของเพลินดังขึ้น 
เพลินเดินไปกดรับ แล๎วนั่งอยูํที่หน๎าจอซึ่งคํูสนทนาก็คือพํอของเพลินที่แตํงตัวในชุดทหารเต็มยศ เพลิน
ท าหน๎าเอือม เมื่อเห็นชุดที่พํอใสํ พํอบอกเพลินแกมสั่งวําคืนนี้ให๎รีบนอนเพราะวันพรุํงนี้จะมาหาและ
พาเพลิน ไปท าบุญวันเกิดแตํเช๎า เพลินตกใจนิดหนํอยแตํก็ตอบตกลงตามท่ีพํอสั่ง 

ฉากที่ 4 ภายใน/หอพักเพลิน/กลางคืน 

เพลินล๎มตัวลงนอนบนเตียงแล๎วยื่นมือไปกดปิดโคมไฟที่หัวเตียง แล๎วเสียงโทรศัพท์
ของเพลินก็ดังขึ้น เพลินเอ้ือมมือเปิดโคมไฟขึ้นอีกครั้ง แล๎วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเป็นชื่อของปอที่ โทร
เข๎ามา เพลินกดรับ ปอโทรมาตื๊อเพลินอีกครั้ง เพลินก็ยังคงปฏิเสธอยูํเหมือนเดิม และบอกเหตุผลวํา
พํอของเพลินจะมาหา ปอยังคงตื้อและบอกกับปอวําจะไมํกลับดึก เพลินเลยพูดติดตลกไปวําถ๎าปอมา
รับที่หอตอนนี้เลย เพลินจะยอมไปปอจึงบอกให๎เพลินยื่นหน๎าออกมาที่หน๎าตําง 

ฉากที่ 5 ภายนอก/หน๎าประตูคีย์การ์ด/กลางคืน 

ปอตะโกนเรียกเพลินจากชั้นลํางของหอพักเพลิน เพลินยื่นหน๎าลงมาดูเห็นเพ่ือนๆยืน
อยูํข๎างลํางของ หอพักเธอ ปอบอกวําเพลินต๎องยอมไปเพราะเพลินพูดไว๎แล๎ว แตํเพลินยังคงยึกยักและ
อ๎างวําพูดเลํน ปอโวยวายที่เพลินผิดค าพูดและยืนตะโกนดําเพลิน จนเพลินกลัววํายามที่หอจะมาดําจึง
ยอมไปกับปอ  

ฉากที่ 6 ภายใน/ร๎านเหล๎าแหํงหนึ่ง/กลางคืน 

เพลินต๎องออกมาอยํางจ าใจ ทุกคนในร๎านเต๎นและดื่มกันอยํางสนุกสนาน ปอมาชวน
เพลินออกไปเต๎นแตํเพลินไมํยอมไปแล๎วโทรศัพท์เพลินก็ดังขึ้น เพลินท าตาโตและรีบวิ่งออกมาจากร๎าน 
เพราะสายที่โทรมาคือพํอของเพลิน  
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ฉากที่ 7 ภายนอก/ละแวกร๎านเหล๎า/กลางคืน 

เพลินวิ่งออกมาหํางจากร๎านพอที่จะไมํได๎ยินเสียงเพลงแล๎วกดรับพํออยํางกลัวๆ พํอ
ของเพลินถาม เพลินวําท าไมไมํรับโทรศัพท์เครื่องที่อยูํในหอ เพลินเลิกลักแล๎วโกหกไปวําลงมากรอก
น้ ากินที่ตู๎น้ า ข๎างลํางหอ พํอยังคงสงสัยแล๎วถามวําท าไมถึงลงมาดึกๆ เพลินจึงโกหกอีกครั้งวําข๎าวที่กิน
ไปเมื่อเย็น นําจะใสํผงชูรสเยอะท าให๎เพลินรู๎สึกกระหายจนนอนไมํหลับ แล๎วน้ าข๎างบนห๎องก็หมดพอดี 
เมื่อพํอเลิกสงสัยเพลินจึงถามวําพํอโทรมาตอนดึกมีอะไรรึเปลํา พํอบอกวําจะโทรมาย้ าให๎รีบนอน 
เพราะพรุํงนี้ต๎องตื่นแตํเช๎า และพํอยังถามเพลินตํอวําโทรศัพท์ดีแล๎วเหรอ เพลินโกหกไปวําบางครั้ง 
มันดีบางครั้งมันก็เสีย พํอจึงไมํสงสัยอะไร 

ฉากที่ 8 ภายใน/ร๎านเหล๎าแหํงหนึ่ง/กลางคืน 

เพลินเดินกลับเข๎ามาในร๎านแล๎วไปบอกปอวําจะกลับแล๎วเพราะเมื่อกี้พํอโทรมา ปอ
ยังคงยื้อเพลินอีก เหมือนเดิม แตํคราวนี้เพลินไมํยอมแล๎วท าทําจะเดินออกจากร๎านไปแตํไฟทั้งร๎านก็
ดับลง เพลินและปอ งงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล๎วสักพักก็มีแสงจากเทียนเค๎กวันเกิดที่พ่ีธีร์พ่ีชาย
ของปอที่เพลินแอบชอบถือมา ทุกคนในร๎านร๎องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ เพลินและปอเป่าเทียนพร๎อมกัน 
พ่ีธีร์ให๎ของขวัญเพลินเป็นเสื้อรูปตัวพี เพลินชอบมากๆ ปอแซวเพลินกับพ่ีธีร์ พ่ีธีร์จึงเอาครีมที่เค๎กป้าย
ที่หน๎าปอหลังจากนั้น ทุกคนในร๎านก็ป้ายเค๎กใสํกันอยํางสนุกสนาน 

-ผํานเวลา- 

ฉากที่ 9 ภายใน/ร๎านเหล๎าแหํงหนึ่ง/กลางคืน 

เพลินยืนบนโต๏ะและยกขวดเหล๎าเทใสํปากทั้งจนหมดขวด ทุกคนในร๎านตบมือเชียร์
เพลิน เพลินยืนเต๎นอยูํกับ ปอ พ่ีธีร์และเพ่ือนๆอยํางสนุกสนาน 

ฉากที่ 10 ภายใน/ห๎องพักปอ/กลางวัน 

เพลินลืมตาขึ้นมาในตอนเช๎าและมองไปรอบๆห๎องที่มีเพ่ือนๆนอนกันอยูํเต็มพ้ืน เพลิน
หันไปเห็นพ่ีธีร์ซึ่งนอนอยูํข๎างๆเพลิน เพลินแอบมองพ่ีธีร์และยิ้ม ทันใดนั้นมีโทรศัพท์โทรเข๎ามาเพลิน
หยิบดูเห็นวําเป็นเบอร์ของพํอโทรเข๎ามา เพลินตกใจแบบสุดขีดเพราะนึกถึงที่พํอบอกวําจะมาหาตอน
เช๎าวันนี้ เพลินรีบวิ่งข๎ามกองเพ่ือนๆ ที่นอนอยูํเต็มพ้ืนและหยิบเสื้อที่พ่ีธีร์ให๎แล๎วออกจากห๎องไป 
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ฉากที่ 11 ภายนอก/ริมถนน/กลางวัน 

เพลินวิ่งออกมาถึงริมถนนก าลังยกมือจะโบกแทกซี่แตํกลับชะงักแล๎วเปิดกระเป๋าเงิน
ขึ้นมาดู แตํมีเงินไมํถึงร๎อย ซึ่งไมํพอจํายแนํนอนเพราะหอของเพลินและปออยูํไกลกัน เพลินจึงรีบเดิน
ไปที่ ป้ายรถเมล์ที่อยูํใกล๎ๆ 

ฉากที่ 12 ภายใน/บนรถเมล์/กลางวัน 

เพลินเดินขึ้นรถเมล์มาแล๎วเห็นที่วํางแตํมีมนุษย์ป้าวางของขวางไว๎ เพลินมองอยําง
เอือมๆ แล๎วก็มีผู๎ชายคนนึงผลักเพลินแล๎วเดินไปนั่งตรงที่นั้น เพลินยืนผะอืดผะอมอยูํบนรถเมล์ พลาง
มองโทรศัพท์ที่พํอโทรมาไมํหยุด แตํเพลินก็ไมํกล๎ากดรับ เพราะกลัววําพํอจะรู๎วําไมํได๎อยูํที่ห๎อง ซักพัก
มีผู๎ชายอ๎วนตัวเหม็นคนหนึ่งขึ้นมาบนรถเมล์ เพลินรู๎สึกปวดหัวและอยากอ๎วกมากๆ ทันใดนั้นคนขับ
รถเมล์เบรกรถกะทันหันท าให๎หน๎าเพลินไปทิ่มกับรักแร๎ของชายตัวเหม็น เพลินอ๎วกใสํหน๎าชายตัว
เหม็นจนเลอะไปหมด เพลินจึงจ าเป็นที่จะต๎องให๎เสื้อที่พ่ีธีร์ซื้อให๎กับชายคนนั้นไป เพลินมองข๎างทาง
เห็นวําใกล๎จะถึงหอแล๎วจึงเดินไปหน๎ารถ แตํมีสก๏อยกับผู๎ชายคนหนึ่งทะเลาะกันและขวางทางเดินอยูํ 
ท าให๎เพลินออกไมํได๎จนรถเมล์เลยป้ายไป เพลินจึงผลักจนหน๎าของผู๎ชายชนนมสก๏อย เมื่อรถจอด
เพลินก าลังจะเดินลงแตํมีคนอ๎วนและคนท๎องเดินมาตัดหน๎าเพลิน ทันใดนั้นพํอได๎โทรเข๎ามาอีก เพลิน
จึงผลักคนท๎องที่ขวางทางและรีบวิ่งกลับหอ 

ฉากที่ 13 ภายใน/โต๏ะยาม/กลางวัน 

พํอของเพลินโทรหาเพลินแตํเพลินก็ไมํยอมรับ พํอจึงโทรศัพท์เข๎ามาที่หอโดยมียาม
เป็นคนรับโทรศัพท์ พํอถามยามวําเห็นเพลินมั้ย แตํยามไมํรู๎วําเพลินคือคนไหน พํอจึงให๎ยามขึ้นไปดู
บนห๎อง แตํยามปฏิเสธเพราะเป็นหอหญิง พํอจึงให๎ยามบอกให๎แมํบ๎านขึ้นไปดู แตํยามบอกวําวันนี้
วันหยุดแมํบ๎านไมํมา พํอจึงบอกให๎ยามบอกให๎คนดูแลหอไปดู แตํยามก็บอกอีกวําคนดูแลหอไมํมา พํอ
โมโหสุดขีดและบอกวําถ๎าเพลินเป็นอะไรไปพํอจะเอากองทัพไปถลํมที่หอและวางสายไป 

ฉากที่ 14 ภายนอก/หน๎าประตูคีย์การ์ด/กลางวัน 

เพลินวิ่งมาจนถึงหน๎าประตูคีย์การ์ดแล๎วหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดู ตอนนี้พํอของเพลินเลิก
โทรมาแล๎ว ขณะเพลินค๎นหาคีย์การ์ดในกระเป๋า เพลินได๎ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากบนห๎อง เพลินคิด
วําต๎องเป็น พํอแนํๆที่โทรเข๎ามา เพลินรีบรูดคีย์การ์ดแล๎วรีบวิ่งเข๎าไปบนห๎อง 
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ฉากที่ 15 ภายใน/ห๎องพักเพลิน/กลางวัน 

เพลินยกหูโทรศัพท์ กลับกลายเป็นปอที่โทรเข๎ามาถามวําเพลินถึงห๎อง แล๎วใชํไหม
เพลินรู๎สึกเซงๆ ที่อุตสําห์รีบวิ่งมาแตํกลับไมํใชํพํอ เมื่อคุยเสร็จจึงวางสายไป โทรศัพท์เครื่องที่หอดังขึ้น
อีกครั้ง เพลินคิดวําเป็นปอโทรมาอีกจึงรับสายและดําไป เสียงที่ตอบกลับ ท าให๎เพลินตกใจสุดๆเพราะ
เป็นเสียงพํอที่ตะโกนดําเพลินจนเพลินแทบฟังไมํทัน พํอถามเพลินวํา หายไปไหนมาท าไมไมํรับ
โทรศัพท์ เพลินอึกอักแล๎วโกหกไปวําลงเอาผ๎าไปซักข๎างลํางหอ พํอถามเพลินตํอ วําท าไมถึงนาน 
เพลินโกหกอีกวําไมํมีเรียนจึงเดินออกไปแลกที่เซเวํน พํอยังถามตํอ วําแคํเซเวํนหน๎าปากซอยท าไมถึง
นาน เพลินก็โกหกตํอวําเซเวํนหน๎าปากซอยไมํมีเหรียญพอ เลยต๎องเดินไปอีกซอยนึง พํอไมํติดใจอะไร 
แตํยังคงบํนที่เพลินไมํยอมรับโทรศัพท์ เพลินก็โกหกแก๎ตัว ไปวําโทรศัพท์มันไมํดีสงสัยใกล๎จะพัง แล๎ว
เพลินก็ถามพํอวําถึงไหนแล๎วใกล๎จะถึงหรือยัง พํอบอกวํา ก็ที่โทรหาเป็นร๎อยๆสายเพ่ือจะบอกวําไมํได๎
ไปหาแล๎วเพราะติดงานดํวน เพลินตะโกนด๎วยความตกใจ และเซงท่ีตัวเองอุตสาห์รีบกลับมาด๎วยความ
ล าบาก เพลินถามถึงของขวัญวันเกิดที่พํอฝากไว๎ที่พ่ียามวําพํอซื้ออะไรให๎ 

-ผํานเวลา- 

ฉากที่ 16 ภายใน/ห๎องพักเพลิน/กลางวัน 

เพลินนั่งแกะกลํองของขวัญโดยนั่งอยูํหน๎าคอมพิวเตอร์ที่ก าลังสไกป์คุยกับพํอ เพลิน
เปิดออกมา เห็นเป็นกลํองโทรศัพท์ พํอบอกวําเห็นโทรศัพท์เพลินไมํคํอยดี เลยซื้อเครื่องใหมํให๎เป็น
ของขวัญวันเกิด เพลินรู๎สึกซึ้งมากและรู๎สึกผิดมากที่โกหกพํอ เพลินตัดสินใจจะสารภาพผิดเรื่อง
ทั้งหมดกับพํอ เพลินก าลังจะอ๎าปากพูด พํอก็พูดแทรกขึ้นวําชอบมั้ย รุํนนี้เป็นรุํนใหมํลํ าสุดที่ทาง
กองทัพสั่งท าขึ้นมา พิเศษส าหรับทหารที่เป็นสายลับ และจะมีGPSติดอยูํด๎วยที่โทรศัพท์ พํอเลยขอซื้อ
ด๎วยเครื่องนึง ตํอไปนี้จะได๎รู๎วําเพลินอยูํที่ไหน หลังพูดจบพํอหัวเราะอยํางสะใจ เพลินที่ก าลังจะ
สารภาพผิด เปลี่ยนอารมณ์เป็นตกใจและคาดไมํถึงแบบสุดๆ 
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5. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

ฉากที่ 1 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน 

เพลินเดินจากป้ายรถเมล์เข๎าหอพร๎อมกับปอเพ่ือนสนิทสมัยตั้งแตํสมัยม.ปลายของ

เพลินที่ผํานมาท าธุระแถวหอเพลินพอดี จึงแวะมาหาเพลิน 

ปอ 

พํอมึงอยูํตั้งล าปาง เค๎าจะรู๎ได๎ไง น๎าๆไปเถอะ วันเกิดทั้งทีนะเวํย 

เพลิน 

แล๎วท าไมมึงไมํจัดงานกลางวันหลํะ กูไปได๎แนํนอนอํะ 

ปอ 

บ๎านมึงเค๎ากนิเหล๎าตอนกลางวันกันเหรอวะ อินี่ 

เพลิน 

ก็ตอนกลางคืนกูไปไมํได๎จริงๆอํะ 

ระหวํางที่เพลินคุยกับปอ พํอของเพลินโทรเข๎ามาแตํโทรศัพท์ของเพลินอยูํในกระเป๋า และเพลินไมํได๎

ยิน 

ปอ 

เซงอํะ มีเพื่อนๆก็ไมํรัก ไมํใสํใจ ไมํสนใจ ฮือๆ 

เพลิน 

เวอร์ละๆ เออมึง แล๎วไปเรียนเมืองนอกพ่ีธีร์เป็นไงบ๎างอํะ 

ปอ 

คุยกับน๎องก็ถามหาแตํพ่ีนะมึงเนี่ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพลิน 

ท าไมวะ ก็กูชอบพี่ธีร์ กูไมํได๎ชอบมึงหนิ่ 

ปอ 

หวาย หน๎าด๎านอํะบอกชอบผู๎ชายกํอน เพลิน ไปกับกูเถอะนะ นะ พวกกูจองโต๏ะกันไว๎แล๎วเนี่ย 

เพลิน 

ก็วันเกิดมึงเหมือนกันหนิ่ มึงเป็นตัวแทนกูละกัน ฮําๆ 

ปอ 

ไมํตลก กูจะต๎องเอามึงไปให๎ได๎ 

เพลินค๎นหาโทรศัพท์ที่อยูํในกระเป๋าแล๎วเห็นวําพํอโทรมาสิบสายไมํได๎รับ 

เพลิน 

เชี่ย!! พํอโทรมาสิบสายไมํได๎รับ 

ปอ 

ตายแนํอิเพลิน 

เพลิน 

ฮือๆ ท าไงดีอํะ 

โทรศัพท์ของเพลินดังขึ้น เห็นเป็นพํอโทรมาอีกครั้ง  

เพลิน 

เห๎ย พํอโทรมาอีกแล๎ว มึงกูไปกํอนนะ โชคดีแฮบปี้ลํวงหน๎า บาย 

เพลินตกใจมาก รีบบอกลาปอและวิ่งกลับหอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 2.1 ภายใน/บ๎านเพลิน/กลางวัน 

พํอยืนถือโทรศัพท์โทรหาเพลิน และนับจังหวะตามเสียงตื้ดที่ดังข้ึน 

พํอ 

หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  ห๎า! 

ครั้งที่ห๎าเป็นครั้งสุดท๎ายพอดีแตํเพลินกดรับสายทัน 

เพลิน 

ฮัลโหลคํะ 

-ตัดสลับ- 

ฉากที่ 2.2 ภายนอก/ประตูคีย์การ์ด/กลางวัน 

เพลินวิ่งมาจนถึงหน๎าประตูคีย์การ์ดของหอ และกดรับสายทันพอดี 

พํอตะโกนดําเข๎ามา 

พํอ 

ท าไมไมํรับโทรศัพท์ 

เพลิน 

เอํอคือ เอํอ โทรศัพท์เพลินมันไมํคํอยดีคํะพํอ เวลาคนโทรมามันชอบไมํเตือน สงสัยใกล๎จะพังละ 

พํอ 

แล๎วนี่ถึงหอรึยัง 

เพลิน 

ถึงแล๎วคํะพํอ ถึงพอดีเลย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพลินยกคีย์การ์ดข้ึนรูดที่เครื่อง 

เครื่องรูดคีย์การ์ด 

ประตูเปิดแล๎วขอบคุณคํะ 

พํอ 

แล๎วนี่มันกี่โมงแล๎ว 

เพลิน 

ช๎าไปห๎านาทีเองคํะพํอ 

พํอ 

ห๎านาทีก็ถือวําช๎า ไมํมีวินัย ขึ้นห๎องเดี๋ยวนี้ ปฏิบัติ! 

เพลินรีบวิ่งเข๎าหอไปทันทีแตํชนประตูกระจก 

ฉากที่ 3 ภายใน/ห๎องพักของเพลิน/กลางคืน 

เพลินเดินเช็ดผมออกมาจากห๎องน้ า เสียงสายเข๎าสไกป์จากคอมของเพลินดังขึ้น 

เพลินเดินไปกดรับ แล๎วนั่งบนเก๎าอ้ีที่วางอยูํหน๎าคอม ซึ่งคูํสนทนาก็คือพํอของเพลินที่แตํงตัวในชุด

ทหารเต็มยศ 

เสียงสไกป์เข๎า 

พํอ 

อาบน้ าเสร็จละเหรอ 

เพลิน 

คํะ 

พํอ 

แล๎วเรื่องเรียนแกหลํะเป็นไง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพลิน 

ก็ดีคํะ 

พํอ 

ไปเรียนก็ตั้งใจเรียน เรียนเสร็จก็รีบกลับหอ เข๎าใจมั้ย! 

เพลิน 

คํะพํอ 

พํอ 

รีบนอนได๎ละ พรุํงนี้พํอจะไปรับแกไปท าบุญแตํเช๎า 

 

เพลินท าสีหน๎าตกใจ 

เพลิน 

อ๎าว พํอจะมาเหรอ 

พํอ 

ใชํ ก็วันเกิดแก ท าไม แกมีนัดกับใคร 

เพลิน 

ป่าวคํะ เพลินแคํถามเฉยๆ 

พํอ 

ท าอะไรก็อยําให๎จับได๎ก็แล๎วกัน เตือนไว๎เลย 

เพลิน 

ป่าวคํะพํอ เพลินไมํได๎ท าอะไรเลยจริงๆ 

พํอ 

เออดี งั้นแคํนี้แหลํะ 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

ฉากที่ 4 ภายใน/หอพักเพลิน/กลางคืน 

เพลินล๎มตัวลงนอนบนเตียงแล๎วยื่นมือไปกดปิดสวิชไฟที่หัวเตียง แล๎วเสียงโทรศัพท์

ของเพลินก็ดังขึ้น เพลินเอ้ือมมือเปิดสวิชไฟขึ้นอีกครั้ง แล๎วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเป็นชื่อของปอที่โทร

เข๎ามา 

เสียงโทรศัพท์ดัง 

ปอ 

เพลินแตํงตัวเสร็จยัง 

เพลิน 

แตํงอะไร ใครบอกมึงวํากูจะไป 

ปอ 

โหยๆ ยังไมํยอมใจอํอนอีกเหรอ 

เพลิน 

ไมํมีทาง ยิ่งพํอกูเพ่ิงบอกวําพรุํงนี้จะมาหา 

ปอ 

โหํย กลัวไรแคํพํอ สัญญาไมํกลับดึกเดี๋ยวมาสํงถึงที่เลย 

 

เพลิน 

ท าไมมึงข้ีตื้อจังวะ เอางี้ถ๎ามึงมารับกูได๎ภายในสิบวิกูยอมไปเลย สิบ เก๎า แปด เจ็ด 

ปอ 

ไมํต๎องนับแล๎ว ยื่นหน๎ามาดูที่หน๎าตํางได๎เลยเพ่ือน 

 

ฉากที่ 5 ภายนอก/หน๎าประตูคีย์การ์ด/กลางคืน 

ปอตะโกนเรียกเพลินจากชั้นลํางของหอพักเพลิน เพลินยื่นหน๎าลงมาดูเห็นเพ่ือนๆยืน

หัวเราะกันอยําง สะใจ 

ปอ 

มึงพูดแล๎วน๎า 

เพลินท าทําทางเลิกลั่ก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพลิน 

กูพูดเลํน 

ปอ 

เลํนอะไรอยํามาเบี้ยว โหํยพูดไมํเป็นค าพูด 

เพลิน 

ก็กูไปไมํได๎จริงๆ พํอกูจะมาพรุํงนี้เช๎าอํะ มึงเข๎าใจมั้ย 

ปอ 

กูไมํเข๎าใจ อีผิดค าพูด อีผิดค าพูด 

ปอและเพ่ือนรุมตะโกนค าวําอีผิดค าพูดใสํเพลิน 

เพ่ือน 

อีผิดค าพูดๆๆๆ 

เพลิน 

โอ๎ย พวกมึงจะตะโกนกันท าไมเนี่ย เดี๋ยวยามมาดํา 

เพ่ือนๆยังคงไมํยอมหยุดจนเพลินต๎องยอมไป 

 

ฉากที่ 6 ภายใน/ร๎านเหล๎าแหํงหนึ่ง/กลางคืน 

เพลินต๎องออกมาอยํางจ าใจ และนั่งเบื่ออยูํคนเดียวในร๎าน ปอเห็นจึงมาคุยด๎วย 

ปอ 

เพลิน มึงมานั่งท าเหี้ยไรเนี่ย ออกมาเต๎นกัน 

เพลิน 

เออกูมาท าเหี้ยไรเนี่ย กูไมํอยากเต๎น กูไมํอยากกิน กูไมํอยากเมา 

ปอ 

เห๎ย ไหนๆก็ออกมาแล๎ว พํอมึงเค๎าไมํรู๎หรอกนํา 

โทรศัพท์ของเพลินสั่นและเป็นพํอที่โทรเข๎ามา เพลินตกใจแล๎วหันไปดําปอ 

เพลิน 

ไมํรู๎เหี้ยไรหลํะ พํอกูโทรมาละเนี่ย 

เพลินรีบวิ่งออกจากร๎านไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 7 ภายนอก/ละแวกร๎านเหล๎า/กลางคืน 

เพลินวิ่งออกมาหํางจากร๎านพอที่จะไมํได๎ยินเสียงเพลงแล๎วกดรับพํออยํางกลัวๆ 

เพลิน 

ฮัลโหลคํะ 

พํอ 

ออกไปไหน ท าไมไมํรับโทรศัพท์เครื่องบนห๎อง 

เพลิน 

อํอ เอํอ เพลินลงมากรอกน้ าคํะ พอดีน้ าบนห๎องมันหมด 

พํอ 

ลงมาท าไมดึกๆ 

เพลิน 

ข๎าวที่เพลินกินตอนเย็นสงสัยเค๎าจะใสํผงชูรสมากไป เพลินเลยคอแห๎งมากคํะ 

พํอ 

จริงเหรอ ดูมีพิรุธ 

เพลินแกล๎งท าเสียงไอเพ่ือให๎พํอเชื่อ 

เพลิน 

แคํก แคํก  ไมํมีพิรุธเลยคํะพํอ เนี่ยคอแห๎งมาก แคํก แคํก 

พํอ 

อืมๆ รีบๆขึ้นห๎องไปได๎ละ นี่มันดึกแล๎ว แล๎วโทรศัพท์มือถือดีละเหรอ 

เพลินหยิบถุงพลาสติกมาขย าเพ่ือให๎ดูเหมือนสัญญาณขาดๆหายๆ 

เพลิน 

อํอ บางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็เสียคํะ 

พํอ 

เออนําจะใกล๎พังแล๎ว ฟังไมํรู๎เรื่องเลย 

เพลิน 

นั่นแหลํะเพลินบอกแล๎วไง 

พํอตะโกนสั่งเพลินเหมือนผู๎บังคับบัญชาสั่งลูกน๎อง แล๎ววางสายไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พํอ 

เออๆ นี่กรอกเสร็จรึยัง รีบขึ้นห๎องได๎แล๎ว ปฏิบัติ!  

หลังจากวางสายเพลินถอนหายใจโลํงที่ไมํโดนพํอจับได๎ 

 

ฉากที่ 8 ภายใน/ร๎านเหล๎าแหํงหนึ่ง/กลางคืน 

เพลินเดินกลับเข๎ามาในร๎านแล๎วไปบอกปอวําจะกลับแล๎วเพราะพํอโทรมา 

เพลิน 

ปอกูกลับละนะ เสียววาบเลย 

ปอ 

เห๎ย จะรีบกลับไปไหนอยูํตํออีกนิดน๎าๆๆ 

 

เพลิน 

ไมํเอาแล๎ว ดึกแล๎ว เดี๋ยวถ๎าพํอโทรมาอีกจะท ายังไง กูไปละนะ 

เพลินไมํยอมแล๎วท าทําจะเดินออกจากร๎านไปแตํไฟทั้งร๎านก็ดับลง เพลินและปอ งงๆกับเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึน แล๎วสักพักก็มีแสงจากเทียนเค๎กวันเกิดที่พ่ีธีร์ถือมาทุกคนในร๎านร๎องเพลง แฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่ีธีร์

เดินถือเค๎กมาหยุดที่หน๎าเพลินและปอ จากนั้นเพลินและก็ปอเป่าเค๎กวันเกิด  

ธีร์หยิบถุงของขวัญยื่นให๎เพลิน 

ธีร์ 

สุขสันต์วันเกิดนะครับน๎องเพลิน 

เพลินรับมาอยํางเขินๆ 

พ่ีธีร์ 

แกะเลยสิ่ จะได๎รู๎วําชอบมั้ย 

เพลินแกะถุงของขวัญดูเป็นเสื้อยืดรูปตัวP 

เพลิน 

ขอบคุณคํะพ่ีธีร์ เพลินชอบมากเลย นี่พ่ีธีร์กลับมาตั้งแตํเม่ือไหรํคะเนี่ย 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ธีร์ 

เมื่อวานหนํะครับ พอดีซัมเมอร์ พี่เลยกลับมาบ๎าน  

ปอแทรกเข๎ามาขัดจังหวะ 

ปอ 

แหมๆๆ บอกสุขสันต์วันเกิดสาวกํอนน๎องอีกนะ ไหนอํะของน๎อง 

ธีร์ 

ของแกก็อยูํที่บ๎านแล๎วไง สุขสันต์วันเกิดนะ อํะนี่ 

พ่ีธีร์เอาครีมที่เค๎กป้ายหน๎าปอหลังจากนั้น ทุกคนในร๎านก็ป้ายเค๎กใสํกันอยํางสนุกสนาน ธีร์ก าลังจะ

เอาเค๎กป้ายหน๎าเพลินแตํก็หยุดชะงักกับความนํารักของเพลิน ทั้งสองจ๎องมองหน๎ากัน 

ปอ 

เอ๎าจะมาปาร์ตี้หรือจะมาสํงสายตาจีบกันคะ 

เพลินตีปอเขินๆ 

ปอ 

นี่ๆพี่ธีร์ จีบเพลินงํายนิดเดียว ให๎กินเหล๎าซักสองแก๎ว เดี๋ยวมันก็เมา แล๎วก็ปล้ าเลย ฮําๆ 

 

เพลินท าทําจะตีปอแตํปอวิ่งหนีไปเต๎นกับเพ่ือนๆทิ้งให๎ธีร์และเพลินมองหน๎ากันเขินๆ 

ธีร์ 

น๎องเพลินคออํอนเหรอครับ 

เพลิน 

อํอ เพลินไมํคํอยกินเหล๎าอําคํะ 

 

ฉากที่ 9 ภายใน/ร๎านเหล๎าแหํงหนึ่ง/กลางคืน 

เพลินยกขวดเหล๎าเทใสํปากท้ังขวดจนหมดขวด ทุกคนในร๎านตบมือเชียร์เพลิน เพลิน

ยืนเต๎นอยูํกับ ปอ พ่ีธีร์และเพ่ือนๆอยํางสนุกสนาน เพลินปีนขึ้นไปบนโต๏ะด๎วยความเมาอยํางไมํรักษา

ภาพพจน์ ทุกคนในร๎านสนุกสนานกันมาก 

เพ่ือนๆ 

หมดขวด หมดขวด หมดขวด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 10 ภายใน/ห๎องพักปอ/กลางวัน 

เพลินลืมตาขึ้นมาในตอนเช๎าและมองไปรอบๆห๎องที่มีเพ่ือนๆนอนกันอยูํเต็มพ้ืน เพลิน

หันไปเห็นพ่ีธีร์ซึ่งนอนอยูํข๎างๆเพลิน เพลินแอบมองพ่ีธีร์และยิ้ม ทันใดนั้นมีโทรศัพท์โทรเข๎ามาเพลิน

หยิบดูเห็นวําเป็นเบอร์ของพํอโทรเข๎ามา เพลินตกใจแบบสุดขีดเพราะนึกถึงที่พํอบอกวําจะมาหาตอน

เช๎าวันนี้  

ภาพ flash back ตอนี่พํอบอกวําจะมาหา 

พํอ 

พรุํงนี้พํอจะไปรับแกไปท าบุญแตํเช๎า 

เพลิน 

ชิบหาย! 

เพลินหยิบเสื้อที่พ่ีธีร์ให๎เป็นของขวัญใสํถุงแล๎วรีบวิ่งข๎ามกองเพ่ือนๆ ที่นอนอยูํเต็มพ้ืน 

 

ฉากที่ 11 ภายนอก/ริมถนนละแวกหอปอ/กลางวัน 
เพลินวิ่งออกมาถึงริมถนนก าลังยกมือจะโบกแทกซี่แตํกลับชะงักแล๎วหยิบเงินใน

กระเป๋าขึ้นมาดู แตํมีเงินอยูํไมํก่ีบาทซึ่งไมํพอจํายแนํนอนเพราะหอของเพลินและปออยูํไกลกัน 
 

ฉากที่ 12 ภายใน/บนรถเมล์/กลางวัน 
เพลินเดินขึ้นรถเมล์มาแล๎วเห็นที่วํางแตํมีมนุษย์ป้าวางของขวางไว๎ เพลินมองอยําง

เอือมๆ แล๎วก็มีผู๎ชายคนนึงผลักเพลินแล๎วเดินไปนั่งตรงที่นั้นเพลินท าหน๎าเซงๆ หันกลับมาโหนราว
รถเมล์ เพลินหันไปเหนคนที่ก าลังเดินขึ้นมาบนรถ เป็นผู๎ชายอ๎วนทําทางสกปรกก าลังเดินตรง มาทาง
เพลิน เพลินหันซ๎ายหันขวาแตํก็ไมํมีที่นั่งเหลือแล๎ว ชายคนนั้น เดินมายืนข๎างๆเพลินแล๎วจับที่จับ ตรง
เบาะคนนั่ง เพลินได๎กลิ่นตัวชายคนนี้ เพลินรู๎สึกอยากอ๎วกมาก แล๎วก็อ๎วกออกมา แตํเพลินกลั้นไว๎และ
กลืนลงไป ทันใดนั้นรถเมล์เบรกกะทันหันชายคนนั้น เซจะล๎มจึงยกแขนขึ้นจับที่ราวรถเมล์ ท าให๎หน๎า
ของเพลินแนบกับรักแร๎ ของชายคนนั้นซึ่งมีกลิ่นเหม็นมากพอดี เพลินอ๎วกพํุงออกจากปาก เลอะรักแร๎
และเสื้อผ๎าของชายคนนั้น เพลินตกใจรีบขอโทษและเอามือเช็ดๆอ๎วกบนตัวและใบหน๎าของชายคนนั้น  

เพลิน 
ขอโทษคํะพี่ หนูไมํได๎ตั้งใจ ขอโทษคํะๆ 

ชายคนนั้นท าหน๎าโมโหและหันไปสะดุดกับเสื้อในถุงที่เพลินถือมา เพลินมองตามสายตาชายคนนั้น 
เมื่อเห็นเสื้อ ในมือตัวเอง เพลินท าหน๎าตกใจเพราะรู๎วําชายคนนั้นต๎องการอะไร 
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-ผํานเวลา- 

ชายอ๎วนยืนยิ้มโหนรถเมล์อยํางมีความสุข โดยใสํเสื้อรูปตัวPที่พ่ีธีร์ซื้อให๎เพลิน เพลินท าหน๎าตาเซงสุด
ขีด ที่ต๎องเสียเสื้อไป ก๎มมองโทรศัพท์เห็นวําพํอโทรมา เพลินหันซ๎ายหันขวาเห็นวําใกล๎จะถึงป้ายที่ต๎อง
ลงเพลินรีบเดินเบียดคนไปที่ประตูรถ แล๎วไปโดนผู๎ชายทําทางธรรมมะธรรมโมคนหนึ่งเซจนมือของ
ผู๎ชายคนนี้ไปจับโดนหน๎าอกของสก๏อยคนนึง 

สก๏อย 
กรี๊ดดดดด แกแต๏ะอ๋ังชั้นเหรอ 

ชายคนนั้นตอบด๎วยทําทางเจี๋ยมเจี้ยม 
ผู๎ชาย 

เราเปลํานะ เราขอโทษ เราไมํได๎ตั้งใจ 
สก๏อย 

โกหก ท าเป็นแตํงตัวธรรมมะธรรมโม แตํจริงๆแกมันโรคจิตใชํมั้ย กรี๊ดๆๆ 
ชายคนนั้นยังคงตอบด๎วยเสียงเนิบๆ 

ผู๎ชาย 
ป่าวๆไมํใชํนะ เราบอกแล๎วไงวําเราไมํได๎ตั้งใจ 

เพลินมองสองคนทะเลาะกันซึ่งยืนขวางทางลงรถเมล์ บวกกับพํอที่โทรเข๎ามา เพลินรีบขอเดินผํานเพ่ือ
จะลง 

เพลิน 
ขอโทษนะคะๆ ขอลงหนํอยคํะ 

สก๏อยและชายคนนั้นยังคงเถียงกันขวางทางลง 
สก๏อย 

ชั้นไมํเชื่อแกหรอก ก็เห็นอยูํวําแกจ๎องนมชั้น 
เพลินยังคงขอทางลง 

เพลิน 
ขอโทษจริงๆคํะขอลงหนํอยนะคะ 

 
ชายคนนั้นยังคงตอบเสียงติดอําง 

ผู๎ชาย 
เรา ขอ ขอ ขอ 
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เพลินยังขอทางลง 
เพลิน 

ขอลงหนํอยคํะถึงป้ายแล๎วจริงๆ 
เพลินหันไปมองเห็นรถเมล์ขับเลยป้ายไป บวกกับโทรศัพท์ในมือที่พํอโทรมาอยํางไมํหยุด 

สก๏อย 
ขออะไร ขออะไร 

ทันใดนั้นเพลินผลักชายคนนั้นหน๎าทิ่มจิ้มนมสก๏อยอีกที สก๏อยยืนกรี๊ด เพลินเดินผํานมาไมํสนใจอะไร 
หันไปตะโกนบอกคนขับรถเมล์ 

เพลิน 
พ่ีจอดป้ายด๎วย 

รถเมล์จอดท่ีป้าย เพลินก าลังเดินจะลงบันไดรถแตํมีคนอ๎วนและคนท๎องเดินมาตัดหน๎าเพลิน ทันใดนั้น
พํอได๎โทรเข๎ามาอีก เพลินจึงผลักคนท๎องที่ขวางทางและรีบวิ่งกลับหอ 

 
ฉากที่ 13 ภายใน/ตู๎ยาม/กลางวัน 
พํอของเพลินโทรหาเพลินแตํเพลินก็ไมํยอมรับ พํอจึงโทรศัพท์เข๎ามาที่หอโดยมียาม

เป็นคนรับโทรศัพท์ 
ยาม 

สวัสดีครับ 
พํอ 

ฮัลโหลคุณยาม คุณเห็นลูกผมบ๎างไหม 
ยาม 

ลูกคุณคือคนไหนหลํะครับ 
พํอ 

ก็เด็กผู๎หญิงผมยาวหน๎าตานํารัก 
ยามหันไปมองใต๎หอมีเด็กผู๎หญิงผมยาวนําตาหน๎ารักอยูํหลายคน 

ยาม 
โอ๎ยคุณ ที่นี่มันไมํได๎มีเด็กผู๎หญิงผมยาวหน๎าแคํลูกคุณนะ 

พํอ 
ลูกผมหายไปไหนไมํรู๎ งั้นคุณชํวยขึ้นไปดูที่ห๎อง204หนํอย 

ยาม 
โอ๎ยไมํได๎หรอกครับ หอนี่เค๎าไมํให๎ผู๎ชายเข๎า 
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พํอ 
งั้นก็ให๎แมํบ๎านไปดูให๎หนํอย 

ยาม 
วันนี้วันหยุดแมํบ๎านไมํมาท างานครับ 

พํอ 
งั้นก็ให๎คนดูแลหอไปดู 

ยาม 
คนดูแลหอก็ไมํมาครับ 

พํอเริ่มรู๎สึกโมโห 
พํอ 

โถํเวํย ใครๆก็ไมํมา   
ยาม 

แตํผมมานะครับ 
พํอ 

แล๎วคุณขึ้นไปดูได๎มั้ยหลํะ คอยดูนะถ๎าลูกผมเป็นอะไรไป ผมจะเอากองทัพไปถลํมหอคุณ พํอวางสาย
ไปด๎วยความโมโหสุดขีดยามท าหน๎างงๆ 
 

ฉากที่ 14 ภายนอก/หน๎าประตูคีย์การ์ด/กลางวัน 
เพลินวิ่งมาจนถึงหน๎าประตูคีย์การ์ดแล๎วหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดู ตอนนี้พํอของเพลินเลิก

โทรมาแล๎ว ขณะเพลินค๎นหา คีย์การ์ดในกระเป๋า เพลินได๎ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากบนห๎อง เพลินคิด
วําต๎องเป็น พํอแนํๆที่โทรเข๎ามา เพลินรีบรูดคีย์การ์ดแล๎วรีบวิ่งเข๎าไปบนห๎อง 
 

ฉากที่ 15 ภายใน/ห๎องพักเพลิน/กลางวัน 
เพลินยกหูโทรศัพท์เพ่ือรับสายแตํกลับกลายเป็นปอที่โทรเข๎ามาเพลินเซงๆแล๎ววางไป 

หลังจากนั้น มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง เพลินจึงคิดวําเป็นปอจึงรับสายและดําไปแตํกลับกลายเป็น
พํอ ที่โทรเข๎ามา 

เพลิน 
ฮัลโหลคํะพํอ 

ปอ 
พํออะไรมึง เป็นเอามากนะ 
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เพลิน 
อ๎าว มึงเองเหรอ โอ๎ยๆๆ นี่กูรีบวิ่งมาท าไมเนี่ย 

ปอ 
เออ กูจะโทรมาถามวํามึงถึงหอรึยัง 

เพลิน 
ยังมัง้ กูพกโทรศัพท์หอติดตัวด๎วยมั้ง 

ปอ 
อินี่กูโทรมาถามดีๆมากวนตีนใสํ เออแคํนี้แหลํะ บายเวํย 

 
โทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง เพลินยกหูโทรศัพท์ข้ึนรับ 

เพลิน 
อะไรอีกหลํะอีนี่ 

พํอ 
อินี่อะไร!! 

เพลิน 
อ๎าวพํอเหรอ เพลินขอโทษคํะ 

พํอ 
ไอ๎เพลินแกหายไปไหนมา ฉันโทรหาแกก่ีร๎อยสาย ตอบ!! 

เสียงพํอตะโกนเข๎ามาในสายจนเพลินสะดุ๎ง 
เพลิน 

เอํอ เพลินลงไปซักผ๎ามาคํะพํอ 
พํอ 

แกซักทั้งกองทัพเลยเหรอนานขนาดนี้อํะ 
เพลินโกหกพํอเป็นเรื่องเป็นราวเพ่ือเอาตัวรอด 

เพลิน 
พอดีที่แลกเหรียญข๎างลํางมันหมด เพลินเลยเดินไปแลกที่เซเวํนหน๎าปากซอย ก็ดันมีไมํพอ เพลินเลย

ต๎องเดินไปแลกที่เซเวํนซอยนู๎น 
พํอ 

แกโกหกฉันใชํมั้ย เมื่อคืนแกไปไหนมา 
เพลิน 

ไมํได๎โกหกเลยคํะพํอ 
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พํอ 
อยําให๎ฉันรู๎นะวําแกโกหก  

เพลิน 
ไมํโกหกคํะพํอ แล๎วนี่พํอถึงไหนละคะ 

พํอ 
เออก็เนี่ย ฉันจะโทรมาบอกแกวําฉันไปหาแกไมํได๎แล๎วเพราะติดงานดํวน 

เพลินลืมตัวเผลออุทานออกไป 
เพลิน 
ห๏ะ!!! 
พํอ 

ท าไมดีใจมากหรอ 
เพลิน 

ป่าวคํะพํอ เพลินไมํได๎ดีใจ เอ๎อของที่พํอฝากมาเพลินได๎แล๎วนะ อยากรู๎จังวําเป็นอะไร 
 

ฉากที่ 16 ภายใน/ห๎องพักเพลิน/กลางวัน 
เพลินนั่งแกะกลํองของขวัญโดยนั่งอยูํหน๎าคอมพิวเตอร์ที่ก าลังสไกป์คุยกับพํอเพลิน

เปิดออกมา เห็นเป็นกลํองโทรศัพท์ 
พํอ 

ฉันเห็นโทรศัพท์แกมันไมํคํอยดี  
เลยซื้อเครื่องใหมํให๎เป็นของขวัญวันเกิด รักษาดีๆหลํะ 

เพลินรู๎สึกซึ้งมากและรู๎สึกผิดมากที่โกหกพํอ เพลินตัดสินใจจะสารภาพผิดเรื่องทั้งหมดกับพํอแตํก็ไมํ
กล๎า 

เพลิน 
ขอบคุณมากคํะพํอ พํอ เอํอคือ...เมื่อคืน…..เพลินขอ… 

พํอ 
เมื่อคืนท าไม ขออะไร 

เพลิน 
ขอขอบคุณพํอมากนะคะ ที่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหมํให๎เพลิน 
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พํอ 
ไมํเป็นไรหรอกลูก เพราะตํอจากนี้ไปแกจะอยูํในสายตาของชั้นตลอดเวลา โทรศัพท์รุํนนี้เป็นรุํนใหมํ
ลําสุด ที่ทางกองทัพสั่งท าขึ้นมาพิเศษส าหรับทหารที่เป็นสายลับ และจะมีGPSติดอยูํด๎วยที่โทรศัพท์ 

ฉันเลยขอซื้อด๎วยเครื่องนึง ตํอไปนี้ฉันก็จะรู๎วําแกอยูํที่ไหน ท าอะไร ไปกับใคร สบายดีรึเปลํา 
 
หลังพูดจบพํอหัวเราะอยํางสะใจ เพลินถึงกับเงิบกับค าพูดของพํอ 

--จบ-- 
ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 

1. เลือกนักแสดง (Casting) 
1.1 เพลิน 

เพลินเป็นคนจังหวัดล าปางซึ่งเข๎ามาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเพลินเป็นลูก
สาวคนเดียว มีพํอเป็นทหารซึ่งหวงลูกสาวมาก เพลินเป็นคนผิวขาวตามแบบฉบับของชาวเหนือ 
หน๎าตานํารัก รูปรํางสูงผอม เพลินเป็นเด็กรําเริงเข๎ากับผู๎คนได๎งําย แตํไมํคํอยมีความมั่นใจในตัวเอง สิ่ง
ที่เพลินกลัวที่สุดคือพํอ โดยปกติแล๎วเพลินจะมีนิสัยสนุกสนานเฮฮามากเวลาอยูํกับเพ่ือน แตํเมื่ออยูํ
กับพํอเพลินจะกลายเป็นเด็กผู๎หญิงที่เรียบร๎อย 

 
นางสาวธันยรัสย์ ตันสุธิรพงษ์ (กวาง) อายุ 22 ปี 

 
ภาพที่ 4-1 นักแสดงบท เพลิน 

ด๎วยบุคลิกที่นํารักของน๎องกวาง ท าให๎ผู๎จัดท าคิดวําน๎องกวางมีความเหมาะสมกับ
บทเพลิน จึงได๎ลองแคสติ้งดูซึ่งน๎องกวางสามารถท าออกมาได๎ดีในสํวนของการพูดและความนํารักนํา
หยิก แตํน๎องกวางยังดูไมํคํอยมีสมาธิในการเลํนท าให๎ยังเข๎าถึงบทบาทเพลินได๎ไมํเป็นไปตามที่ผู๎จัดท า
ต๎องการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นางสาวพรรัตนา อ้นนาค (เอิร์ธ) อายุ 21 ปี 

 
ภาพที่ 4-2 นักแสดงบท เพลิน 

บุคลิกของน๎องเอิร์ธเป็นคนตลกและสนุกสนานเฮฮา สามารถเลํนมุกตลกได๎ ตรง
กับบุคลิกของเพลิน ผู๎จัดท าจึงได๎ลองแคสติ้งน๎องเอิร์ธ น๎องเอิร์ธสามารถเลํนได๎ดูตลก แตํยังขาดในสํวน
ของเสนํห์ที่นําหลงใหล อีกท้ังน๎องเอิร์ธยังพูดติดส าเนียงใต๎ซึ่งขัดกับตัวเพลินที่เป็นคนเหนือ ผู๎จัดท าจึง
ไมํเลือกน๎องเอิร์ธให๎มารับบทเพลิน 

นางสาวพารุ่ง ชุมพลอโนมคุณ (อีฟ) อายุ 22 ปี 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4-3 นักแสดงบท เพลิน 

พารุํงเป็นคนที่ดูกึ่งนํารักกึ่งตลก ซึ่งเหมาะกับบุคคลิกของเพลิน ถ๎าพารุํงอยูํคน

เดียวจะดูเป็นเด็กนํารักเรียบร๎อย แตํเมื่อไหรํที่อยูํกับเพื่อนพารุํงจะดูแกํนและซนขึ้นมาทันที และพารุํง

เคยเลํนภาพยนตร์สั้นนักศึกษาหลายเรื่องท าให๎สามารถท าความเข๎าใจและเข๎าถึงบทได๎งํายจึงแสดง

ออกมาได๎ดี ท าให๎ตัวละครเพลินดูมีเสนํห์ของความนํารักและความตลกไปในตัว ผู๎จัดท าจึงเลือกพารุํง

ให๎รับบทเพลิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2 พ่อ 
พํอเพลินเป็นทหารดูเป็นคนขาด ๆ เกิน ๆ แตํรักและหวงลูกสาวมาก พํอเพลิน

จะโทรหาเพลินทุกวัน เช๎า กลางวัน เย็น และกํอนนอนจะต๎องสไกป์กับเพลินทุกคืน พํอมีบุคคลิก
ภายนอกดูตลก แตํจริงๆแล๎วเป็นคนดุและเครํงครัดในระเบียบวินัยมาก พํอมีลักษณะอวบและลงพุง
นิดหนํอย ผิวไมํขาวมากเพราะเคยไปออกรบและพํอจะไว๎หนวดเพ่ือให๎ดูนําเกรงขาม 

 

นายวรฐ การยูรวัฒน์ (อ๊อด)  

 
ภาพที่ 4-4 นักแสดงบท พํอ 

อาจารย์วรฐสามารถแสดงได๎เป็นอยํางดี แตํจะติดส าเนียงฝรั่ง เนื่องจากอาจารย์
สอนวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์ยังดูเด็กไปส าหรับบทพํอ ผู๎จัดท าจึงไมํเลือกอาจารย์ให๎รับบทพํอ
ของเพลิน 

นาย เบญจ โคสกฤษณ์ (เบญจ)  

 

ภาพที่ 4-5 นักแสดงบท พํอ 
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เนื่องจากคุณเบญจเป็นนักแสดงมืออาชีพอยูํแล๎ว จึงท าให๎แสดงออกมาได๎เป็น

ธรรมชาติ และมีบุคลิกที่นําเกรงขาม สามารถเข๎าถึงบทพํอที่เป็นทหารและดุได๎ จึงเหมาะกับตัวละคร

พํอของเพลิน และด๎วยความเป็นมืออาชีพของคุณเบญจท าให๎สามารถท างานออกมาได๎ดีและรวดเร็ว  

ผู๎จัดท าจึงเลือกคุณเบญจให๎รับบทเป็นพํอของเพลิน 

1.3 ปอ 
ปอเป็นคนจังหวัดล าปางที่เข๎ามาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเชํนเดียวกับเพลิน 

ปอจะมีนิสัยตลกเฮฮา เป็นตัวสร๎างเสียหัวเราะ มีความกล๎าลองกล๎าท าสิ่งตํางๆ ซึ่งจะตํางกับเพลินที่จะ
กลัวพํอตลอดเวลา ปอมีพ่ีชายชื่อพ่ีธีร์ซึ่งเป็นคนที่เพลินแอบชอบ 

 

นางสาว นันท์นิชา ค าแหวน (ปอ) อายุ 22 ปี 

 

ภาพที่ 4-6 นักแสดงบท ปอ 

ตัวละครนี้มีความเหมือนตัวปอจริงๆมาก ทั้งเรื่องของชื่อที่บังเอิญตรงกันและปอก็เป็นคน
ล าปางจริงๆเหมือนในเรื่อง อีกทั้งปอตัวจริงยังเป็นคนที่มีความตลกเฮฮา สามารถสร๎างเสียงหัวเราะ
ให๎กับเพ่ือนๆ ได๎ ตรงตามลักษณะนิสัยของตัวละครปอในเรื่องท าให๎สามารถแสดงความเป็นปอได๎ดี 
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1.4 พี่ธีร์ 
พ่ีธีร์เป็นพ่ีชายแท๎ๆของปอซึ่งมีใบหน๎าที่แตกตํางกันมาก พ่ีธีร์เป็นหนุํมนักเรียน

นอก มีหน๎าตาที่หลํอเหลา บุคคลิกเป็นคนสุขุมนุํมลึก อยูํด๎วยแล๎วอบอุํน มีเสนํห์ดึงดูดเพศตรงข๎าม 
นาย ฌานุพงศ์ พรหมสรนันทน์ (โบตั๋น) อายุ 21 ปี 

 

ภาพที่ 4-7 นักแสดงบท พ่ีธีร์ 
2. สถานที่ถ่ายท า (Location) 

จากบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง เพลิน เรื่องราวจะด าเนินไปตามสถานที่ทั่วไปของ
นักศึกษาทั่วไป จึงเลือกใช๎สถานที่ในการถํายท าที่ผู๎คนทั่วไปเคยพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เชํน หอพัก 
ผับ และในภาพยนตร์มีฉากที่เกิดขึ้นภายในรถเมล์ จึงเลือกใช๎สถานที่ถํายท าเป็นรถเมล์ตามจริง 

2.1 หอพักหญิง สองพระอพาร์ทเมนต์ 
เนื่องด๎วยหอพักห๎องนี้เป็นห๎องของตัวผู๎จัดท าเอง ซึ่งจะใช๎ในการถํายท าใน

สํวนของหอพักเพลิน ท าให๎มีความสะดวกในการขอใช๎พ้ืนที่ อีกทั้งยังตรงตามบทที่เพลินต๎องอาศัยอยูํ
หอหญิงเนื่องจากพํอเป็นหํวงไมํยอมให๎อยูํหอพักรวม อีกทั้งมีห๎องนี้เป็นห๎องริมสุดและอยูํเพียงชั้น2 ท า
ให๎สามารถตะโกนคุยกันจากชั้น1กับสํวนของหน๎าตํางห๎องได๎ การจัดตกแตํงห๎องก็เป็นไปได๎งําย 
เนื่องจากมีข๎าวของเครื่องใช๎อยูํแล๎วและมีขนาดไมํใหญํมากเหมาะกับส าหรับการอยูํคนเดียว 

  

ภาพที่ 4-8 หอพักหญิงสองพระอพาร์ทเมนต์  

   ส
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2.2 คอนโด The station 

เนื่องจากความต๎องการแสดงให๎เห็นความแตกตํางระหวํางเพลินกับปอ จึง
เลือกใช๎คอนโดเป็นที่พักอาศัยของปอซึ่งแสดงออกถึงความอิสระเสรีกวําหอพัก และคอนโด The 
station อยูํไมํไกลจากมหาวิทยาลัยท าให๎ทีมงานและนักแสดงสามารถเดินทางมาได๎อยํางสะดวก อีก
ทั้งบรรยากาศห๎องยังมีความทันสมัย เหมาะกับการเป็นห๎องของปอ 

 

ภาพที่ 4-9 คอนโด The station 

2.3 ร้านบางกอกบาร์ 
เนื่องจากร๎านบางกอกบาร์มีสถานที่ๆ ไมํกว๎างมากและไมํแคบมาก จึงเหมาะ

แกํการเป็นผับที่เพลินไปเที่ยว ท าให๎ไมํต๎องใช๎เอกตร๎าจ านวนมากเกินไป อีกทั้งยังมีพ้ืนที่สํวนของเวที
และพ้ืนที่ๆ เหมาะแกํการตั้งกล๎องจากมุมสูง ท าให๎ภาพที่ถํายออกมาดูสวยได๎ 

 

ภาพที่ 4-10 ร๎านบางกอกบาร์ 

 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

2.4 รถเมล์ครีมแดง 
เนื่องจากในบทภาพยนตร์มีฉากที่ต๎องถํายท าในรถเมล์ จึงเลือกรถเมล์ครีม

แดง เพราะมีขนาดกว๎าง สามารถเลือกวางต าแหนํงของกล๎องได๎ตามที่ต๎องการ อีกทั้งยังมีพ้ืนที่
เพียงพอส าหรับทีมงานและนักแสดง 

 

ภาพที่ 4-11 รถเมล์ครีมแดง 

3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 

3.1 โทรศัพท์Blackberry Curve ใช๎ในฉากท่ีเพลินคุยโทรศัพท์กับพํอ โทรศัพท์
เครื่องนี้เป็นตัวชํวยเรํงการด าเนินเรื่อง ท าให๎เพลินร๎อนรนเมื่อพํอโทรเข๎ามา เลือกใช๎โทรศัพท์รุํนนี้
เพราะดูไมํล๎าหลังแตํก็ไมํทันสมัยเกินไป 

 

ภาพที่ 4-12 โทรศัพท์ Blackberry Curve 
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3.2 โทรศัพท์ Iphone5 ใช๎ในฉากสุดท๎ายของเรื่อง ตอนที่เพลินแกะของขวัญที่
พํอซื้อให๎ออกมาเป็นโทรศัพท์ Iphone5 ที่เลือกใช๎เนื่องจากต๎องการให๎เห็นถึงความทันสมัยขึ้นจาก
โทรศัพท์เครื่องเกําของเพลิน  

 

ภาพที่ 4-13 โทรศัพท์ Iphone5 

3.3 เสื้อยืดลายตัว P เลือกใช๎เป็นของขวัญที่พ่ีธีร์ให๎กับเพลิน เหตุผลที่เลือกเสื้อ
ลายตัว P เพราะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน งํายตํอการจดจ า เพราะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวที่เพลินต๎องยอม
เสียสละให๎กับชายตัวเหม็นไป  

 
 

ภาพที่ 4-14 เสื้อยืดรูปตัวP 
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4. เครื่องแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 
4.1 เพลิน เสื้อผ๎าของเพลินจะเรียบงํายสบายๆ แบบวัยรุํนทั่วๆไป ไมํตามกระแส 

 

ภาพที่ 4-15 เครื่องแตํงกายของเพลิน 

4.2 พ่อ ชุดทหารเต็มยศแบบเกินๆ เน๎นให๎ภายนอกดูตลกขัดกับนิสัยของพํอ 

 

ภาพที่ 4-16 เครื่องแตํงกายของพํอ 
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4.3 ปอ เสื้อผ๎าของปอจะมีสีสันมากขึ้น มีการใสํหมวกและแวํนตาเพ่ือเพ่ิมความ

ตามกระแสแฟชั่นมากข้ึน 

 

ภาพที่ 4-17 เครื่องแตํงกายของปอ 

4.4 พ่ีธีร์ เสื้อผ๎าของพ่ีธีร์จะคํอนข๎างเนียบดูเป็นระเบียบและเป็นผู๎ใหญํ เน๎นเสื้อ
แขนยาวเพ่ือให๎ดูลักษณะเป็นเด็กนักเรียนนอก 

 

ภาพที่ 4-18 เครื่องแตํงกายของพ่ีธีร์ 

จากขึ้นตอนการเตรียมการถํายท าข๎างต๎น ซึ่งประกอบไปด๎วยองค์ประกอบส าคัญได๎แกํ 

บทภาพยนตร์ นักแสดง สถานที่ถํายท า เสื้อผ๎านักแสดง และอุปกรณ์ประกอบฉาก  ที่จะน ามา

ประกอบกันเพ่ือเข๎าสูํขั้นตอนของการถํายท า ผู๎จัดท าได๎รวบรวมและจัดท าเป็นตารางภาพรวมการถําย

ท าของภาพยนตร์สั้นเรื่อง เพลิน 

   ส
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เอกสาร Overall Sheet 
ตารางที่ 4-1 Overall Sheet 
Sc Time INT/EXT Set/Location Cast Description Remark CUT 
1 D1 EXT ป้ายรถเมล์ เพลิน,ปอ,คนที่ 

ป้ายรถเมล์3คน 
เพลินเดินจากป้ายรถเมล์เข๎าหอพร๎อมกับปอที่ผํานมาท าธุระ 
แถวมหาลัยเพลินพอดี จึงแวะมาหาเพลินและชวนเพลินไปเที่ยว 

 28 

2.1 D1 INT บ๎านเพลิน พํอ พํอยืนถือโทรศัพท์โทรหาเพลิน และนับจังหวะตามเสียงที่ดังข้ึน  1 
2.2 D1 EXT หน๎าประตูคีย์

การ์ด 
เพลิน เพลินวิ่งมาจนถึงหน๎าประตูคีย์การ์ดของหอ และกดรับสายทัน

พอดี 
 13 

3 N1 INT หอพักเพลิน เพลิน,พํอ เพลินเดินเช็ดผมออกมาจากห๎องน้ า เสียงสายเข๎าสไกป์จากคอม 
ของเพลินดังขึ้น เพลินเดินไปกดรับ แล๎วนั่งบนเก๎าอ้ีที่วางอยูํหน๎า
คอม ซึ่งคํูสนทนาก็คือพํอของเพลินที่แตํงตัวในชุดทหารเต็มยศ 

 17 

4 N1 INT หอพักเพลิน เพลิน เพลินล๎มตัวลงนอนบนเตียงแล๎วยื่นมือไปกดปิดสวิชไฟที่หัวเตียง 
แล๎วเสียงโทรศัพท์ของเพลินก็ดังขึ้น เพลินเอื้อมมือเปิดสวิชไฟขึ้น
อีกครั้ง แล๎วหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดูเป็นชื่อของปอที่โทรเข๎ามา 

 4 

5 N1 EXT หน๎าประตูคีย์
การ์ด 

เพลิน,ปอ,เพ่ือน 3
คน 

ปอตะโกนเรียกเพลินจากชั้นลํางของหอพักเพลิน เพลินยื่นหน๎า
ลงมาดูเห็นเพื่อนๆยืนหัวเราะกันอยําง สะใจ 

 9 

6 N1 INT ร๎านเหล๎า เพลิน,ปอ,คนใน 
ร๎าน20คน 

เพลินต๎องออกมาอยํางจ าใจ และนั่งท าหน๎าเบื่ออยูํคนเดียวใน
ขณะที่ เพ่ือนๆก าลังสนุกสนาน 

 7 
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ตารางที่ 4-1 Overall Sheet (ตํอ) 

Sc Time INT/EXT Set/Location Cast Description Remark CUT 
7 N1 EXT ละแวกร๎านเหล๎า เพลิน เพลินวิ่งออกมาหํางจากร๎านพอที่จะไมํได๎ยินเสียงเพลงแล๎ว กด

รับสายพํออยํางกลัวๆ 
 8 

8 N1 INT ร๎านเหล๎า เพลิน,ปอ,ธีร์, คน
ในร๎าน20คน 

เพลินเดินกลับเข๎ามาในร๎านแล๎วไปบอกปอวําจะกลับแล๎ว เพราะ
พํอโทรมา 

เค๎ก เสื้อตัวP 38 

9 N1 INT ร๎านเหล๎า เพลิน,ปอ,ธีร์, คน
ในร๎าน20คน 

เพลินยกขวดเหล๎าเทใสํปากทั้งขวดจนหมดขวด ทุกคนในร๎าน 
ตบมือเชียร์เพลิน เพลินยืนเต๎นอยูํกับ ปอ พ่ีธีร์และเพ่ือนๆ 
อยํางสนุกสนาน เพลินปีนขึ้นไปเต๎นบนโต๏ะด๎วยความเมา อยําง
ไมํรักษาภาพพจน์ ทุกคนในร๎านสนุกสนานกันมาก 

ขวดเหล๎าใสํน้ าชา 9 

10 D2 INT ห๎องปอ เพลิน,ปอ,ธีร์,

เพ่ือน 3คน 

เสียงโทรศัพท์ของเพลินดังขึ้นในตอนเช๎า เพลินลืมตาขึ้นมาดูเห็น

วําเป็น เบอร์ของพํอโทรเข๎ามา เพลินตกใจแบบสุดขีดเพราะนึก

ถึงท่ีพํอบอกวํา จะมาหาตอนเช๎าวันนี้ 

ของขวัญ เสื้อตัวP 12 

11 D2 EXT ริมถนน เพลิน เพลินวิ่งออกมาถึงริมถนนก าลังยกมือจะโบกแทกซี่แตํกลับชะงัก

แล๎วเปิดกระเป๋าเงินขึ้นมาดูแตํมีเงินอยูํไมํก่ีบาท 

แท๏กซี่ 9 
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ตารางที่ 4-1 Overall Sheet (ตํอ) 

Sc Time INT/EXT Set/Location Cast Description Remark CUT 
12 D2 INT รถเมล์ เพลิน,คนตัวเหม็น 

กระเป๋ารถเมล์ 

สก๏อย1คน 

 ชายธรรมะ ป้า 

คนบนรถ25คน 

เพลินเดินขึ้นรถเมล์มา มีที่วํางเพลินก าลังจะไปนั่งแตํมีป้าคน  
นึงวางกระเป๋าขวางไว๎ ซักพักมีผู๎ชายคนนึงเดินมาเบียดเพลิน
และไปนั่งที่ตรงนั้น หลังจากนั้นมีคนตัวเหม็นเดินมายืนข๎าง
เพลิน เพลินเหม็นจนอ๎วกใสํคนนั้น ผํานเวลาชายอ๎วนยืนยิ้ม
โหนรถเมล์อยํางมีความสุข โดยใสํเสื้อตัวที่ พ่ีธีร์ซื้อให๎เพลิน 
เพลินท าหน๎าตาเซงสุดขีดที่ต๎องเสียเสื้อไป ก๎มมองโทรศัพท์มี
สายพํอโทรเข๎า เพลินหันซ๎ายหันขวาเห็นวําใกล๎จะถึงป้ายที่ต๎อง
ลงเพลินรีบเดินเบียดคนไปที่ประตูรถ แล๎วไปโดนผู๎ชายทําทาง
ธรรมมะธรรมโมคนหนึ่ง เซจนมือของผู๎ชายคนนี้ไปจับโดน
หน๎าอกของสก๏อยคนนึง 

อ๎วก เสื้อตัวP  

ถุงของป้าแกํ 

48 

13 D2 INT ตู๎ยาม ยาม,ผู๎หญิง 4คน พํอของเพลินโทรหาเพลินแตํเพลินก็ไมํยอมรับ พํอจึงโทรศัพท์

เข๎ามา ที่หอโดยมียามเป็นคนรับโทรศัพท์ 

 11 
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ตารางที่ 4-1 Overall Sheet (ตํอ) 

SC Time INT/EXT Set/Location Cast Description Remark CUT 

14 D2 EXT หน๎าประตูคีย์

การ์ด 

เพลิน เพลินวิ่งมาจนถึงหน๎าประตูคีย์การ์ดแล๎วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู 

ขณะที่เพลินหาคีย์การ์ดในกระเป๋า เพลินได๎ยินเสียงโทรศัพท์ดัง

มาจากบนห๎อง เพลินคิดวําต๎องเป็น พํอแนํๆ เพลินรีบรูดคีย์

การ์ดแล๎ว รีบวิ่งเข๎าไป 

  

7 

15 D2 INT ห๎องเพลิน เพลิน เพลินยกหูโทรศัพท์เพ่ือรับสายแตํกลับกลายเป็นปอที่โทรเข๎ามา

เพลิน เซงๆแล๎ววางไป หลังจากนั้น มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง 

เพลินจึงคิดวําเป็นปอจึงรับสายและดําไปแตํกลับกลายเป็นพํอ ที่

โทรเข๎ามา 

 11 

16 D2 INT ห๎องเพลิน เพลิน,พํอ เพลินนั่งแกะกลํองของขวัญโดยนั่งอยูํหน๎าคอมพิวเตอร์ที่ก าลัง 

สไกป์คุยกับพํอเพลินเปิดออกมา เห็นเป็นกลํองโทรศัพท์ 

โทรศัพท์จีพีเอส 9 
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาข๎อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กวัยรุํนและ
พฤติกรรมของเด็กวัยรุํนในปัจจุบัน น ามาเขียนบทภาพยนตร์ และผํานกระบวนการกํอนการผลิต
ภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล๎ว น ามาสูํกระบวนการผลิตภาพยนตร์ เรื่อง เพลิน ซึ่งมี
รายละเอียดของแตํละฉากดังตํอไปนี้ 
 

ฉากที่ 1 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่1 

เพลินเดินจากป้ายรถเมล์เข๎าหอพร๎อมกับปอ เพ่ือนสนิทตั้งแตํสมัยม.ปลาย ปอแวะมาท า
ธุระแถวหอเพลินจึงมาเพ่ือชวนเพลินไปเที่ยวคืนนี้เพราะวันพรุํงนี้เป็นวันเกิดของทั้งพลอยและเพลิน 
แตํเพลินก็ ปฏิเสธเพราะกลัวพํอจะรู๎ ระหวํางนั้นพํอของเพลินโทรเข๎าสายมาแตํเพลินไมํรู๎ ปอยังคงตื๊อ
เพลินตํอ แตํเพลินก็ปฏิเสธเด็ดขาด เพลินถามถึงพ่ีธีร์พ่ีชายของปอที่เพลินแอบชอบตั้งแตํสมัยม.ปลาย
ซึ่งตอนนี้ พ่ีธีร์ไปเรียนตํอที่ตํางประเทศ ปอแซวเพลินวําถามหาแตํพ่ีชายของเพลิน เพลินยิ้มเขินๆ 
เพลินหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดูและเห็นวําพํอโทรมาสิบสายไมํได๎รับ จึงลาปอและรีบวิ่งกลับหอไป 

ฉากเปิดเรื่องเป็นการบอกบุคลิกของตัวละครเพลินและให๎เห็นถึงความสนิทสนมกันของ
เพลินและปอ อีกทั้งยังเลําเหตุการณ์ที่วําเพลินกลัวพํอมาก เป็นฉากที่เป็นตัวเริ่มของเรื่องราวทั้งหมด 
โดยปอเพ่ือนสนิทของเพลินได๎มาชวนเพลินไปเที่ยวกลางคืน ใช๎ภาพขนาด MS เพ่ือให๎ไมํดูอึดอัด 
กล๎องจะถอยตามตัวละคร ให๎คนดูรู๎สึกเหมือนอยูํในสถานการณ์นี้ด๎วย  
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2.1 ภายใน/บ๎านเพลิน/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่2 

พํอยืนถือโทรศัพท์โทรหาเพลิน และนับจังหวะตามเสียงตื้ดที่ดังขึ้น เมื่อถึงครั้งที่ห๎าซึ่ง
เป็นครั้งสุดท๎ายเพลินจึงกดรับทันพอดี 

ในฉากนี้มีการใช๎มุมกล๎องที่แคบ เพ่ือเร๎าอารมณ์คนดู โดยมีการตัดสลับและใช๎เพลงเร็ว
เป็นอีกหนึ่งตัวชํวย ในฉากนี้จะไมํเห็นใบหน๎าของพํอทั้งหมด ออกแบบมาเพ่ือให๎คนดูคํอย ๆ เห็น
บุคลิกของตัวละครพํอ 

2.2 ภายนอก/ประตูคีย์การ์ด/กลางวัน 

เพลินวิ่งมาจนถึงประตูคีย์การ์ดของหอ และกดรับสายทันพอดี พํอตะโกนดําด๎วยความ
โมโหที่เพลินไมํยอม รับโทรศัพท์ เพลินกลัวมากเลยโกหกพํอไปวําโทรศัพท์ไมํคํอยดี ที่พํอโทรมาไมํรู๎ไมํ
เห็นเลย พํอเริ่มใจเย็นลงแตํก็ยังคงบํนเพลินและบอกให๎รีบขึ้นห๎อง เพลินรีบวิ่งจนชนกับประตูกระจก 

 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่2 

ในฉากนี้แสดงให๎เห็นถึงความเรํงรีบของเพลิน มีมุมกล๎องที่กว๎างตัดสลับกับแคบ เพ่ือให๎
คนดูรู๎สึกตื่นเต๎นและลุ๎นไปกับตัวละคร 
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ฉากที่ 3 ภายใน/หอพักของเพลิน/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่3 

เพลินเดินเช็ดหัวออกมาจากห๎องน้ า เสียงสายเข๎าสไกป์จากคอมของเพลินดังขึ้น เพลิน
เดินไปกดรับ แล๎วนั่งอยูํที่หน๎าจอซึ่งคูํสนทนาก็คือพํอของเพลินที่แตํงตัวในชุดทหารเต็มยศ เพลินท า
หน๎าเอือม เมื่อเห็นชุดที่พํอใสํ พํอบอกเพลินแกมสั่งวําคืนนี้ให๎รีบนอนเพราะวันพรุํงนี้จะมาหาและพา
เพลิน ไปท าบุญวันเกิดแตํเช๎า เพลินตกใจนิดหนํอยแตํก็ตอบตกลงตามท่ีพํอสั่ง 

ฉากนี้เป็นการแนะน าตัวละครพํอแบบเห็นหน๎าเต็มๆ บอกให๎คนดูรู๎อีกสิ่งหนึ่งคือเพลิน
และพํอจะต๎องคุยสไกป์กันเป็นประจ า อีกทั้งยังเพ่ิมปมปัญหาที่วําพํอของเพลินจะมาหาเพลินในวัน
พรุํงนี้เช๎า มีการใช๎มุมกล๎องแทนหน๎าตํางของโปรแกรมสไกป์เพ่ือให๎เห็นสีหน๎าของเพลินที่กลัวพํออยําง
ชัดเจน 

ฉากที่ 4 ภายใน/หอพักเพลิน/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่4 

เพลินล๎มตัวลงนอนบนเตียงแล๎วยื่นมือไปกดปิดโคมไฟที่หัวเตียง แล๎วเสียงโทรศัพท์ของ
เพลินก็ดังข้ึน เพลินเอ้ือมมือเปิดโคมไฟขึ้นอีกครั้ง แล๎วหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดูเป็นชื่อของปอที่โทรเข๎ามา 
เพลินกดรับ ปอโทรมาตื้อเพลินอีกครั้ง เพลินก็ยังคงปฏิเสธอยูํเหมือนเดิม และบอกเหตุผลวําพํอของ
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เพลินจะมาหา ปอยังคงตื๊อและบอกกับปอวําจะไมํกลับดึก เพลินเลยพูดติดตลกไปวําถ๎าปอมารับที่หอ
ตอนนี้เลย เพลินจะยอมไปปอจึงบอกให๎เพลินยื่นหน๎าออกมาท่ีหน๎าตําง 

ฉากนี้ปอโทรมาตื้อให๎เพลินไปเที่ยวด๎วยกันแตํเพลินก็ไมํไป จนสุดท๎ายเพลินก็ต๎องยอมไป
เพราะค าพูดของตัวเอง องค์ประกอบของภาพนี้จะมีตุ๏กตาวางอยูํเต็มไปหมด สื่อให๎เห็นความเด็กในตัว
เพลิน 

ฉากที ่5 ภายนอก/หน๎าประตูคีย์การ์ด/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-6 ฉากที่5 
ปอตะโกนเรียกเพลินจากชั้นลํางของหอพักเพลิน เพลินยื่นหน๎าลงมาดูเห็นเพ่ือนๆยืนอยูํ

ข๎างลํางของ หอพักเธอ ปอบอกวําเพลินต๎องยอมไปเพราะเพลินพูดไว๎แล๎ว แตํเพลินยังคงยึกยักและ
อ๎างวําพูดเลํน ปอโวยวายที่เพลินผิดค าพูดและยืนตะโกนดําเพลิน จนเพลินกลัววํายามที่หอจะมาดําจึง
ยอมไปกับปอ 

ในฉากนี้จะเป็นการล๎อกันของมุมกล๎อง เพลินซึ่งอยูํในต าแหนํงสูงจะท าให๎ดูมีอ านาจ 
สํวนปอจะอยูํในต าแหนํงลํางจะให๎ความรู๎สึกด๎อยกวํา แตํในหนังกลับกลายเป็นปอที่อยูํเหนือกวําเพลิน
และเปน็ฝ่ายเอาชนะเพลินในครั้งนี้ได๎ 

ฉากที่ 6 ภายใน/ร๎านเหล๎าแหํงหนึ่ง/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพลินต๎องออกมาอยํางจ าใจ ทุกคนในร๎านเต๎นและดื่มกันอยํางสนุกสนาน ปอมาชวน
เพลินออกไปเต๎นแตํเพลินไมํยอมไปแล๎วโทรศัพท์เพลินก็ดังขึ้น เพลินท าตาโตและรีบวิ่งออกมาจากร๎าน 
เพราะสายที่โทรมาคือพํอของเพลิน 

ภาพเปิดฉากนี้จะเป็นมุมกว๎างให๎เห็นวําเพลินนั่งอยูํคนเดียวในขณะที่คนอ่ืน ๆ ก าลัง
สนุกสนานกัน และมีภาพที่เห็นหน๎าจอโทรศัพท์ใกล๎ ๆ วําพํอโทรมา ยิ่งท าให๎คนดูเห็นมากขึ้นอีกวํา
เพลินกลัวพํอ เพลงที่ใช๎เปิดฉากนี้คือเพลง play girl ของ ส๎ม อมรา ซึ่งจะล๎อเลียนเพลินที่ไมํอยาก
ออกมาเที่ยว 

ฉากที ่7 ภายนอก/ละแวกร๎านเหล๎า/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-8 ฉากที7่ 

เพลินวิ่งออกมาหํางจากร๎านพอที่จะไมํได๎ยินเสียงเพลงแล๎วกดรับพํออยํางกลัวๆ พํอของ
เพลินถาม เพลินวําท าไมไมํรับโทรศัพท์เครื่องที่อยูํในหอ เพลินเลิกลักแล๎วโกหกไปวําลงมากรอกน้ ากิน
ที่ตู๎น้ า ข๎างลํางหอ พํอยังคงสงสัยแล๎วถามวําท าไมถึงลงมาดึกๆ เพลินจึงโกหกอีกครั้งวําข๎าวที่กินไป
เมื่อเย็น นําจะใสํผงชูรสเยอะท าให๎เพลินรู๎สึกกระหายจนนอนไมํหลับ แล๎วน้ าข๎างบนห๎องก็หมดพอดี 
เมื่อพํอเลิกสงสัยเพลินจึงถามวําพํอโทรมาตอนดึกมีอะไรรึเปลํา พํอบอกวําจะโทรมาย้ าให๎รีบนอน 
เพราะพรุํงนี้ต๎องตื่นแตํเช๎า และพํอยังถามเพลินตํอวําโทรศัพท์ดีแล๎วเหรอ เพลินโกหกไปวําบางครั้ง 
มันดีบางครั้งมันก็เสีย พํอจึงไมํสงสัยอะไร 

ฉากนี้จะแสดงให๎เห็นถึงการเอาตัวรอดของเพลิน และความขี้สงสัยซักไซร๎ของพํอ จะมี
มุขตลกเรื่องโทรศัพท์ไมํดี และใช๎ sound effect ชํวยให๎ตลกมายิ่งขึ้น องค์ประกอบของภาพในฉากนี้
จะมีไฟสีสันสวยงามของยามค่ าคืน แสดงให๎เห็นถึงความสุขและความสนุกของการมาเที่ยว แตํจะขัด
กับเพลินที่ไมํมีความสุขเลย 
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ฉากที ่8 ภายใน/ร๎านเหล๎าแหํงหนึ่ง/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่8 

เพลินเดินกลับเข๎ามาในร๎านแล๎วไปบอกปอวําจะกลับแล๎วเพราะเมื่อกี้พํอโทรมา ปอยังคง
ยื้อเพลินอีก เหมือนเดิม แตํคราวนี้เพลินไมํยอมแล๎วท าทําจะเดินออกจากร๎านไปแตํไฟทั้งร๎านก็ดับลง 
เพลินและปอ งง ๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล๎วสักพักก็มีแสงจากเทียนเค๎กวันเกิดท่ีพ่ีธีร์พ่ีชายของปอที่
เพลินแอบชอบถือมา ทุกคนในร๎านร๎องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ เพลินและปอเป่าเทียนพร๎อมกัน พ่ีธีร์ให๎
ของขวัญเพลินเป็นเสื้อรูปตัวพี เพลินชอบมาก ๆ ปอแซวเพลินกับพ่ีธีร์ พ่ีธีร์จึงเอาครีมที่เค๎กป้ายที่หน๎า
ปอหลังจากนั้น ทุกคนในร๎านก็ป้ายเค๎กใสํกันอยํางสนุกสนาน 

ฉากนี้เป็นการเปิดตัวละครพ่ีธีร์ ท าให๎เห็นวําเพลินชอบพ่ีธีร์มากขนาดที่วําลืมเรื่องที่พํอ
โทรมาและต๎องรีบกลับหอ และให๎เห็นชัดๆ วําพ่ีธีร์ให๎ของขวัญวันเกิดเพลินเป็นเสื้อรูปตัวP มีภาพ 
montage ให๎เห็นวําเพลินและเพ่ือน ๆ สนุกสนานกันมากจนเพลินลืมเรื่องที่พํอโทรมาเลย มีฉากให๎
เห็นความนํารักของเพลินและพ่ีธีร์ 

ฉากที่ 9 ภายใน/ร๎านเหล๎าแหํงหนึ่ง/กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่9 
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เพลินยืนบนโต๏ะและยกขวดเหล๎าเทใสํปากท้ังจนหมดขวด ทุกคนในร๎านตบมือเชียร์เพลิน 
เพลินยืนเต๎นอยูํกับ ปอ พ่ีธีร์และเพ่ือนๆอยํางสนุกสนาน 

ฉากนี้มีไว๎เพ่ือขัดแย๎งกับค าพูดของเพลินที่บอกวําไมํคํอยชอบกินเหล๎ า มีการถํายภาพ
แบบ montage เพ่ือให๎เห็นความสนุกสนานของเพลินและเพ่ือนๆ และใช๎การเหวี่ยงกล๎องเพ่ือตัดจบ 

ฉากที่ 10 ภายใน/ห๎องพักปอ/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-11 ฉากที1่0 
เพลินลืมตาขึ้นมาในตอนเช๎าและมองไปรอบๆห๎องที่มีเพ่ือนๆนอนกันอยูํเต็มพ้ืน เพลินหัน

ไปเห็นพ่ีธีร์ซึ่งนอนอยูํข๎างๆเพลิน เพลินแอบมองพ่ีธีร์และยิ้ม ทันใดนั้นมีโทรศัพท์โทรเข๎ามาเพลินหยิบ
ดูเห็นวําเป็นเบอร์ของพํอโทรเข๎ามา เพลินตกใจแบบสุดขีดเพราะนึกถึงที่พํอบอกวําจะมาหาตอนเช๎า
วันนี้ เพลินรีบวิ่งข๎ามกองเพ่ือนๆ ที่นอนอยูํเต็มพ้ืนและหยิบเสื้อที่พ่ีธีร์ให๎แล๎วออกจากห๎องไป 

ฉากนี้ให๎เห็นอาการเขินพ่ีธีร์ของเพลิน และตัดอารมณ์ด๎วยสายของพํอที่โทรเข๎ามา  ใช๎
ภาพมุมกว๎างให๎เห็นวําทุกคนเมาจนนอนสลบไมํเป็นที่เป็นทาง ใช๎เพลงประกอบเพ่ือให๎คนดูคล๎อยตาม
ความเขินของเพลิน 

ฉากที ่11 ภายนอก/ริมถนน/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่11 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 

 

เพลินวิ่งออกมาถึงริมถนนก าลังยกมือจะโบกแทกซี่แตํกลับชะงักแล๎วเปิดกระเป๋า เงิน
ขึ้นมาดู แตํมีเงินไมํกี่บาท ซึ่งไมํพอจํายแนํนอนเพราะหอของเพลินและปออยูํไกลกัน เพลินจึงรีบเดิน
ไปที่ ป้ายรถเมล์ที่อยูํใกล๎ๆ 

ในฉากนี้มีการใช๎มุมกล๎องที่ถํายเท๎าเพลินวิ่ง เพื่อให๎เห็นถึงความรีบของเพลิน สถานที่ถําย
ท าและองค์ประกอบของภาพจะเป็นลักษณะของในเมืองมีตึก รถติด เพ่ือให๎เห็นความทันสมัยของที่อยูํ
อาศัยของปอ 

ฉากที่ 12 ภายใน/บนรถเมล์/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-13 ฉากที่12 

เพลินเดินขึ้นรถเมล์มาแล๎วเห็นที่วํางแตํมีมนุษย์ป้าวางของขวางไว๎ เพลินมองอยํางเอือมๆ 
แล๎วก็มีผู๎ชายคนนึงผลักเพลินแล๎วเดินไปนั่งตรงที่นั้น เพลินยืนผะอืดผะอมอยูํบนรถเมล์ พลางมอง
โทรศัพท์ที่พํอโทรมาไมํหยุด แตํเพลินก็ไมํกล๎ากดรับ เพราะกลัววําพํอจะรู๎วําไมํได๎อยูํที่ห๎อง ซักพักมี
ผู๎ชายอ๎วนตัวเหม็นคนหนึ่งขึ้นมาบนรถเมล์ เพลินรู๎สึกปวดหัวและอยากอ๎วกมากๆ ทันใดนั้นคนขับ
รถเมล์เบรกรถกะทันหันท าให๎หน๎าเพลินไปทิ่มกับรักแร๎ของชายตัวเหม็น เพลินอ๎วกใสํหน๎าชายตัว
เหม็นจนเลอะไปหมด เพลินจึงจ าเป็นที่จะต๎องให๎เสื้อที่พ่ีธีร์ซื้อให๎กับชายคนนั้นไป เพลินมองข๎างทาง
เห็นวําใกล๎จะถึงหอแล๎วจึงเดินไปหน๎ารถ แตํมีสก๏อยกับผู๎ชายคนหนึ่งทะเลาะกันและขวางทางเดินอยูํ 
ท าให๎เพลินออกไมํได๎จนรถเมล์เลยป้ายไป เพลินจึงผลักจนหน๎าของผู๎ชายชนนมสก๏อย เมื่อรถจอด
เพลินก าลังจะเดินลงแตํมีคนอ๎วนและคนท๎องเดินมาตัดหน๎าเพลิน ทันใดนั้นพํอได๎โทรเข๎ามาอีก เพลิน
จึงผลักคนท๎องที่ขวางทางและรีบวิ่งกลับหอ 

ฉากนี้เป็นการเพ่ิมอุปสรรคมากมายที่เพลินจะต๎องพบเจอระหวํางทางกลับหอ อีกทั้งยัง
ทั้งยังมีพํอที่คํอยโทรมาตลอดเวลา มีการตัดตํอโดยเน๎นย้ าตอนที่เพลินเอาหน๎าไปชนรักแร๎ของผู๎ชายตัว
เหม็น เพ่ือให๎คนดูเข๎าถึงอารมณ์และรู๎สึกขยะแขยงไปพร๎อมๆกับเพลิน 
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ฉากที่ 13 ภายใน/โต๏ะยาม/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-14 ฉากที่13 

พํอของเพลินโทรหาเพลินแตํเพลินก็ไมํยอมรับ พํอจึงโทรศัพท์เข๎ามาที่หอโดยมียามเป็น
คนรับโทรศัพท์ พํอถามยามวําเห็นเพลินมั้ย แตํยามไมํรู๎วําเพลินคือคนไหน พํอจึงให๎ยามขึ้นไปดูบน
ห๎อง แตํยามปฏิเสธเพราะเป็นหอหญิง พํอจึงให๎ยามบอกให๎แมํบ๎านข้ึนไปดู แตํยามบอกวําวันนี้วันหยุด
แมํบ๎านไมํมา พํอจึงบอกให๎ยามบอกให๎คนดูแลหอไปดู แตํยามก็บอกอีกวําคนดูแลหอไมํมา พํอโมโห
สุดขีดและบอกวําถ๎าเพลินเป็นอะไรไปพํอจะเอากองทัพไปถลํมที่หอและวางสายไป 

ในฉากนี้จะเน๎นมุกตลกที่บทสนทนาระหวํางพํอของเพลินและยาม มีการใช๎มุมกล๎อง
ขนาดแคบที่อาหาร และเห็นวํายามไมํได๎กินอาหาร เพ่ือเน๎นย้ ามุกตลก 

ฉากที ่14 ภายนอก/หน๎าประตูคีย์การ์ด/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-15 ฉากที่14 

เพลินวิ่งมาจนถึงหน๎าประตูคีย์การ์ดแล๎วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ตอนนี้พํอของเพลินเลิก
โทรมาแล๎ว ขณะเพลินค๎นหาคีย์การ์ดในกระเป๋า เพลินได๎ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากบนห๎อง เพลินคิด
วําต๎องเป็น พํอแนํๆที่โทรเข๎ามา เพลินรีบรูดคีย์การ์ดแล๎วรีบวิ่งเข๎าไปบนห๎อง 
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ในฉากนี้จะใช๎ภาพของเพลินที่วิ่งไปเรื่อย ๆ จากหลายสถานที่ ชํวยเพ่ิมความเรํงรีบของ
เพลิน และชํวยเร๎าอารมณ์ของคนดูให๎ตื่นเต๎นไปพร๎อมกับเพลิน 

ฉากที ่15 ภายใน/ห๎องพักเพลิน/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-16 ฉากที่15 

เพลินยกหูโทรศัพท์ กลับกลายเป็นปอที่โทรเข๎ามาถามวําเพลินถึงห๎อง แล๎วใชํไหมเพลิน
รู๎สึกเซงๆ ที่อุตสําห์รีบวิ่งมาแตํกลับไมํใชํพํอ เมื่อคุยเสร็จจึงวางสายไป 

โทรศัพท์เครื่องที่หอดังขึ้นอีกครั้ง เพลินคิดวําเป็นปอโทรมาอีกจึงรับสายและดําไป เสียง
ที่ตอบกลับ ท าให๎เพลินตกใจสุดๆเพราะเป็นเสียงพํอที่ตะโกนดําเพลินจนเพลินแทบฟังไมํทัน พํอถาม
เพลินวํา หายไปไหนมาท าไมไมํรับโทรศัพท์ เพลินอึกอักแล๎วโกหกไปวําลงเอาผ๎าไปซักข๎างลํางหอ พํอ
ถามเพลินตํอ วําท าไมถึงนาน เพลินโกหกอีกวําไมํมีเหรียญจึงเดินออกไปแลกที่เซเวํน พํอยังถามตํอ วํา
แคํเซเวํนหน๎าปากซอยท าไมถึงนาน เพลินก็โกหกตํอวําเซเวํนหน๎าปากซอยไมํมีเหรียญพอ เลยต๎องเดิน
ไปอีกซอยนึง พํอไมํติดใจอะไร แตํยังคงบํนที่เพลินไมํยอมรับโทรศัพท์ เพลินก็โกหกแก๎ตัว ไปวํา
โทรศัพท์มันไมํดีสงสัยใกล๎จะพัง แล๎วเพลินก็ถามพํอวําถึงไหนแล๎วใกล๎จะถึงหรือยัง พํอบอกวํา ก็ที่โทร
หาเป็นร๎อยๆสายเพ่ือจะบอกวําไมํได๎ไปหาแล๎วเพราะติดงานดํวน เพลินตะโกนด๎วยความตกใจ และเซง
ที่ตัวเองอุตสาห์รีบกลับมาด๎วยความล าบาก เพลินถามถึงของขวัญวันเกิดที่พํอฝากไว๎ที่พ่ียามวําพํอซื้อ
อะไรให๎ 

ฉากนี้เป็นฉากคลี่คลายปัญหาวําจริงๆแล๎วพํอไมํมาหาเพลินแล๎ว และมีการโกหกเพ่ือเอา
ตัวรอดของเพลิน มุมกล๎องในตอนแรกที่เพลินรีบมารับโทรศัพท์จะแคบ เพ่ือให๎คนดูรู๎สึกอึดอัด แตํเมื่อ
รู๎วําคนที่โทรเข๎ามาเป็นปอไมํใชํพํอ มุมกล๎องจึงกว๎างขึ้น 
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ฉากที ่16 ภายใน/ห๎องพักเพลิน/กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-17 ฉากที่16 

เพลินนั่งแกะกลํองของขวัญโดยนั่งอยูํหน๎าคอมพิวเตอร์ที่ก าลังสไกป์คุยกับพํอ เพลินเปิด
ออกมา เห็นเป็นกลํองโทรศัพท์ พํอบอกวําเห็นโทรศัพท์เพลินไมํคํอยดี เลยซื้อเครื่องใหมํให๎เป็น
ของขวัญวันเกิด เพลินรู๎สึกซึ้งมากและรู๎สึกผิดมากที่โกหกพํอ เพลินตัดสินใจจะสารภาพผิดเรื่อง
ทั้งหมดกับพํอ เพลินก าลังจะอ๎าปากพูด พํอก็พูดแทรกขึ้นวําชอบมั้ย รุํนนี้เป็นรุํนใหมํลําสุดที่ทาง
กองทัพสั่งท าขึ้นมา พิเศษส าหรับทหารที่เป็นสายลับ และจะมีGPSติดอยูํด๎วยที่โทรศัพท์ พํอเลยขอซื้อ
ด๎วยเครื่องนึง ตํอไปนี้จะได๎รู๎วําเพลินอยูํที่ไหน หลังพูดจบพํอหัวเราะอยํางสะใจ เพลินที่ก าลังจะ
สารภาพผิด เปลี่ยนอารมณ์เป็นตกใจและคาดไมํถึงแบบสุดๆ 

ฉากสุดท๎ายจะแสดงให๎เห็นความรู๎สึกผิดของเพลินที่โกหกพํอมาตลอดจนจะยอมรับ
สารภาพ แตํด๎วยความที่เพลินกลัวพํอมากๆ จึงเลือกที่จะไมํบอกพํอ แตํสุดท๎ายเพลินก็โดนพํอเอาคืน
ด๎วยการให๎โทรศัพท์ที่มีGPS ติดอยูํด๎วย มุมกล๎องจะเป็นหน๎าตํางแทนจอโปรแกรมสไกป์ เพ่ือให๎เห็นสี
หน๎าที่สะใจของพํอ และเห็นสีหน๎าเงิบของเพลินเชํนกัน 
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บทท่ี  6 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสรรสร้างภาพยนตร์ ส้ันท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกเรื่อง เพลิน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับความเข้มงวด
ในการเล้ียงดูวัยรุ่นและพฤติกรรมนอกลู่นอกทางของวัยรุ่น โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลจากทฤษฎี 
บทความ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กวัยรุ่น และพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น มา
พัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ส้ัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนก่อการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ 
(Production) และ ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งการท างานตาม
ขั้นตอนข้างต้นท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการสร้างภาพยนตร์โดยละเอียด ต้ังแต่การคัดเลือกแนวคิด
และค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บทภาพยนตร์ การสรรหาสถานท่ีในการถ่ายท าและคัดเลือก
นักแสดงท่ีมีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร์ การวางแผนงานก่อนการถ่ายท า การถ่ายท าและ
การบริหารเวลาในกองถ่าย ไปจนถึงการตัดต่อภาพยนตร์ท่ีต้องอาศัยความละเอียดท้ังด้านภาพและ
เสียง เพื่อความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ ตามจุดประสงค์ท่ีผู้จัดท าได้วางไว้และเป็นท่ีน่าพอใจ 
 
สรุปผลการศึกษา 

 ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญท่ีค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production)  
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ียากและต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานยาวนาน 

เนื่องจากเป็นขั้นตอนเริ่มต้น ต้องมีการคิดประเด็นและเรื่องราวท่ีสนใจเพื่อจะน ามาศึกษาและพัฒนา
ออกมาเป็นบทภาพยนตร์ส้ันเรื่องเพลิน ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเล้ียงดูท่ีเคร่งครัดจนเกินไปของพ่อจน
ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูก ขั้นตอนนี้ยังรวมไปถึงการค้นหานักแสดงท่ีตรงตามบุคลิกลักษณะท่ีเรา
ต้องการ สถานท่ีถ่ายท า เส้ือผ้า อุปกรณ์ประกอบฉาก ทีมงาน อีกท้ังรวมไปถึงการวางแผนตารางถ่าย
ท าและงบประมาณท่ีเหมาะสม 
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2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production)  
ขั้นตอนนี้ต้องมีการบริหารงานกองถ่ายให้ดีท่ีสุด เนื่องจากเป็นการท างานกับคนหมู่

มาก มีเวลาเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญท่ีสุดในการท างาน อีกท้ังยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของสถานท่ีถ่ายท า การ
เตรียมการในขั้นตอนก่อนการถ่ายท าท่ีดีจะช่วยให้ขั้นตอนการถ่ายท าด าเนินไปได้ด้วยดีเช่นกัน 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production)  
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีต้องการความเช่ียวชาญและช านาญของผู้ด าเนินการในขั้นนี้

เป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นเรื่องของการตัดต่อภาพยนตร์ท่ีต้องอาศัยความคล่องแคล่วและความ
ละเอียดของผู้ตัดต่อในการตัดต่อท้ังทางด้านภาพและด้านเสียง  อีกท้ังภาพยนตร์เรื่อง เพลิน ต้องใช้
เทคนิคและจังหวะเพื่อเพิ่มความตลกของภาพยนตร์มากขึ้นอีกด้วย 

 
ข้อจ ากัดและปัญหา  

ข้อจากัดและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ ดังต่อไปนี้  
1. ปัญหาการขออนุญาตใช้สถานท่ี  

เนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง เพลิน มีฉากท่ีต้องถ่ายท าในรถเมล์ ซึ่งถือเป็นความ
ยากล าบากในการขอเช่ารถเมล์ เนื่องจากขสมก.เป็นองค์กรของรัฐจึงต้องมีขั้นตอนยุ่งยากในการขอ
เช่า อีกท้ังราคาค่าเช่าค่อนข้างสูง และมีข้อจ ากัดด้านเวลาท าให้ต้องรีบถ่าย จึงไม่สามารถละเอียดกับ
งานภาพได้มากเท่าท่ีควร  

2. ตารางเวลาของนักแสดงและทีมงาน 
เนื่องจากนักแสดงและทีมงานทุกคนยังเป็นนักศึกษา และแต่ละคนก็มีตารางเรียน

แตกต่างกันตามช้ันปี สาขาวิชาท่ีเรียน และมหาวิทยาลัยและทีมงานแต่ละคนก็มีจุลนิพนธ์ของตัวเอง
ให้รับผิดชอบ เป็นผลให้การจัดตารางให้ลงตัวเป็นเรื่องยาก และเมื่อมีกาหนดการถ่ายท าขึ้นจึงต้อง
เคร่งครัดเป็นอย่างมาก ในการถ่ายท าบางครั้งมีทีมงานเพียง 4 คน รวมนักแสดง ท าให้แต่ละคนต้อง
ท าหลายหน้าท่ี จึงท าได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร 

3. ปัญหาระหว่างการถ่ายท า 
ในการถ่ายท าภาพยนตร์ครั้งนี้ เกิดปัญญาต่างๆระหว่างการถ่ายท าโดยท่ีผู้จัดท าไม่

อาจรู้ล่วงหน้า เช่นกระจกแตก ไมค์เสีย หรือแม้แต่การไม่ให้ความร่วมมือของเจ้าของสถานท่ี ท าให้ไม่
สะดวกต่อการท างาน และเกิดความเร่งรีบเกิดข้ึน ผลงานท่ีออกมาจึงไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมายไว้ 

4. ระยะเวลาในการตัดต่อ  
เนื่องจากตัวผู้จัดท าไม่มีความช านาญในการตัดต่อ จึงท างานได้ล่าช้าละไม่ดี

เท่าท่ีควรและจากการไปช่วยเพื่อนออกกอง ท าให้เวลาในการตัดต่อมีจ ากัดจึงท าผลงานออกได้ไม่
เต็มท่ี  
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ข้อเสนอแนะ  
1.ผลงานภาพยนตร์ส้ันเรื่อง เพลิน เป็นเพียงการพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการเล้ียงดู

วัยรุ่นของสังคมในปัจจุบัน และพฤติกรรมท่ีออกนอกลู่นอกทางของวัยรุ่นในปัจจุบัน  
2.การผลิตภาพยนตร์นั้นเป็นงานท่ีต้องอาศัยการวางแผนท่ีดี และการร่วมมือจากคน

จ านวนมาก เนื่องจากภาพยนตร์เป็นงานท่ีไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยคนๆเดียว  
3.การผลิตภาพยนตร์จะออกมาดีได้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายส่ิงเช่น งบประมาณ 

ระยะเวลา แต่ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือตัวของผู้จัดท า จะต้องมีความรับผิดชอบและความทุ่มเทในการ
ท างานเป็นอย่างสูง 
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