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13530480 : สาขาวิชานิเทศศาสตร�                                                                         
เรื่อง : การสรรสร�างภาพยนตร�สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับวัยรุ�นท่ีเลือกทําตามความฝ�นของตนเอง เรื่อง 
Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น 

 
จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีจุดประสงค�เพ่ือจะถ�ายทอดเพ่ือถ�ายทอดเรื่องราวของวัยรุ�นท่ีเลือกทํา

ตามความฝ(นของตนเอง   ซ่ึงมีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวชีวิตจริงจากคนรอบตัวข�าพเจ�า โดยผู�จัดทํา
ได�ทําการค�นคว�าและรวบรวมข�อมูลต�างๆ เก่ียวกับทัศนคติของวัยรุ�นท่ีมีต�อความฝ(นและเป,าหมายของ
การใช/ชีวิต วิธีการเล�าเรื่อง ทฤษฎีภาพยนตร� และเทคนิคการถ�ายทํา มาผลิตเป1นภาพยนตร�สั้นเรื่อง 
Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น  

ในการสร�างสรรค�ภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ ผู�จัดทําได�ดึงเอาจุดน�าสนใจเก่ียวกับทัศนคติของ
วัยรุ�นป�จจุบันมาถ�ายทอดให�กระชับและน�าสนใจมากข้ึน รวมท้ังได�สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับความ
นิยมศิลป5นเกาหลีในประเทศไทย ณ ป(จจุบัน ท่ีมีผลต�อทัศนคติในการใช/ชีวิตของวัยรุ�นลงไปด/วย โดย
นํามาผ�านกระบวนการผลิตภาพยนตร� ท้ังการพัฒนาบท ข้ันตอนก�อนการถ�ายทําท้ังการคัดเลือก
นักแสดง สถานท่ีถ�ายทํา การวางแผนการถ�ายทํา จนกระท่ังข้ันตอนการถ�ายทําและข้ันหลังการถ�ายทํา
ท่ีรวมไปถึงการลําดับภาพ เสียงและเทคนิคพิเศษต�างๆ จนออกมาเป9นภาพยนตร�สั้นแนวโรแมนติก 
ดราม�าท่ีเล�าเรื่องราวเก่ียวกับวัยรุ�นสองคนท่ีมีมุมมองต�างกันในเรื่องของความฝ(น เรื่อง Flying ติดป�ก
บินสู�ฝ�น 
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กระบวนการ ร�วมผ�านป(ญหาต�างๆ มาด/วยกันอย�างเต็มใจ ขอบคุณกําลังใจและความช�วยเหลือจาก
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

ในสังคมไทยบางครอบครัวเลี้ยงดูลูกให�เติบโตข้ึนภายในกรอบท่ีพ"อแม"หรือผู�ปกครองสร�าง 

ผู�ใหญ"มักมีส"วนสําคัญในการตัดสินใจของเด็กเสมอ อาทิ การเลือกเรียนสายวิชาต"างๆ ช"วงชั้นมัธยม

ปลาย หรือแม�กระท่ังการเลือกคณะในการเข�ามหาวิทยาลัย วัยรุ"นหลายคนไม"ได�เลือกคณะท่ีตนอยาก

เรียนแต"เลือกตามความต�องการของพ"อแม"แทน  ซ่ึงทําให�พวกเขาไม"มีเป2าหมายในการใช�ชีวิต ไม"รู�

ความฝ4นหรือความต�องการท่ีแท�จริงของตนเอง อย"างไรก็ดียังมีวัยรุ"นอีกกลุ"มท่ีถึงแม�จะรู�ความฝ4นของ

ตัวเองแต"พวกเขาเลือกท่ีจะไม"ทํา เพราะไม"ได�รับการสนับสนุนจากพ"อแม"และไม"กล�าเผชิญหน�ากับ

ความล�มเหลว เนื่องจากรอบๆตัวผู�จัดทํามีคนแบบนี้อยู"เยอะมาก ผู�จัดทําจึงได�นําทัศนคติเก่ียวกับ

ความฝ4นนี้มาเป7นแรงบันดาลใจในการสร�างภาพยนตร8สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับวัยรุ"นและความฝ4น 

ท้ังนี้ เ พ่ือถ"ายทอดเรื่องราวของวัยรุ"นท่ีเลือกทําตามความฝ4นของตนเองในรูปแบบ

ภาพยนตร8สั้น ผู�จัดทําได�มีการรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับทัศนคติของวัยรุ"นท่ีมีต"อความฝ4นและเป2าหมาย

ของการใช�ชีวิต ซ่ึงผู�จัดทําได�แทรกเนื้อหาเก่ียวกับความนิยมศิลป9นเกาหลีในประเทศไทย ณ ป4จจุบัน 

ท่ีมีผลต"อทัศนคติในการใช�ชีวิตของวัยรุ"นลงไปด�วย โดยนําเอาเทคนิคการถ"ายทําภาพยนตร8มาผลิตเป7น

ภาพยนตร8สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ภาพยนตร8เก่ียวกับวัยรุ"นสองคนท่ีมีมุมมองต"างกันในเรื่อง

ของความฝ4น 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือถ"ายทอดเรื่องราว และทัศนคติของวัยรุ"นเก่ียวกับความฝ4นของตนเอง 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการถ"ายทําภาพยนตร8 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ� 
เป7นจุลนิพนธ8แนวสร�างสรรค8ภาพยนตร8สั้นโดยได�ศึกษา ค�นคว�า และรวบรวมข�อมูลต"างๆ

เก่ียวกับทฤษฎีการถ"ายทําภาพยนตร8 อาทิเช"น เทคนิคการถ"ายทํา เทคนิคการตัดต"อภาพและเสียง 

เพ่ือนํามาปรับใช�ในภาพยนตร8สั้นเรื่อง “Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น”  
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ข้ันตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ8 
2. รวบรวมข�อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

2.1. สอบถามทัศนคติเก่ียวกับความฝ4นและการใช�ชีวิตของวัยรุ"นจากเพ่ือน
หลายๆกลุ"ม 
2.2. ศึกษาทฤษฎีทีเก่ียวกับภาพยนตร8  

3. การศึกษาวิเคราะห8ข�อมูล 
4. ข้ันพัฒนาบท (Development) 

4.1. การรวบรวมข�อมูล 
4.2. หาข�อมูลอ�างอิง 
4.3. วางโครงเรื่อง (Plot) 
4.4. เขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.5. เขียนบทภาพยนตร8 (Screenplay) 

5. ข้ันตอนก"อนการผลิต (Pre-Production) 
5.1. หาข�อมูลหรือภาพยนตร8อ�างอิง (Reference) 
5.2. หาทีมงานถ"ายทํา 
5.3. คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
5.4. หาสถานท่ีถ"ายทํา (Location) 
5.5. หาคนแต"งเพลง 
5.6. เตรียมแผนการถ"ายทํา (Breakdown) และตารางถ"ายทํา (Schedule) 
5.7. เตรียมอุปกรณ8ประกอบฉากและอุปกรณ8ถ"ายทํา 
5.8. เตรียมบทถ"ายทํา (Shooting Script) 

6. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
6.1. ถ"ายทําภาพยนตร8สั้น 
6.2. ทําเพลงประกอบภาพยนตร8 

7. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
7.1. เตรียมไฟล8ฟุตเทจสําหรับการตัดต"อ 
7.2. ตัดต"อภาพ 
7.3. ประกอบเสียงและดนตรี 
7.4. แก�สี 
7.5. ทําคําบรรยายสนทนา 
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8. การสรุปผลและจัดทํารูปเล"ม 
9. จัดฉายภาพยนตร8 

 
แผนการดําเนินงาน 

ต"อไปนี้เป7นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป7นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ8           

รวบรวมข�อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง           

การศึกษาตีความข�อมูล           

Development           

Pre-Production           

Production           

Post-Production           

การสรุปผลและจัดทํารูปเล"ม           

 
ผลท่ีคาดว,าจะได.รับ 

1. สามารถสร�างสรรค8ภาพยนตร8ท่ีผู�รับชมเพลิดเพลิน และได�สาระข�อคิดในแง"ของการ      
ทําตามความฝ4นและเป2าหมายของการใช�ชีวิตได� 

2. สามารถเข�าใจในกระบวนการผลิตภาพยนตร8มากข้ึนได� 
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บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

โครงการสร	างสรรค
ภาพยนตร
ขนาดสั้นเรื่อง flying ติดป�กบินสู�ฝ�น มีทฤษฎีและแนวคิดท่ี
เก่ียวข	องคือ ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับเป%าหมายชีวิต ทฤษฎีการสร	างความสัมพันธ
ระหว)างบุคคล และ
ทฤษฎีกระบวนการผลิตภาพยนตร
 โดยผู	จัดทําได	ทําการศึกษารวบรวมข	อมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวข	อง
เพ่ือใช	เป3นแนวทางในการผลิตภาพยนตร
 ดังนี้ 

1. ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับเป%าหมายในชีวิต 
2. ทฤษฎีความสัมพันธ
ระหว)างบุคคล 
3. กระบวนการผลิตภาพยนตร
 
4. ขนาดภาพและมุมกล	อง 

 
แนวคิดเก่ียวกับเป�าหมายในชีวิต1 

1.เป%าหมายชีวิตของบุคคลแบ)งได	 3 ระดับ คือ   
- การวางแผนเป%าหมายชีวิตข้ันต	น เป3นการวางแผนต้ังเป%าหมายของชีวิตโดยมุ)งม่ัน

ฝ;กฝนตนเองให	บรรลุเป%าหมายของชีวิต ว)าจะต	องเรียนให	จบ มีอาชีพ มีฐานะท่ีดีให	ได	  
- การวางแผนเป%าหมายชีวิตข้ันกลาง เป3นการต้ังเป%าหมายของชีวิตโดยต	องพยายาม

ต้ังตัวและสร	างฐานะของตนเอง มีชีวิตคู) มีชีวิตครอบครัว มีลูก  
- การวางแผนเป%าหมายชีวิตข้ันสูงสุด คือการต้ังใจดําเนินชีวิตให	ประสบความสําเร็จ

ในการศึกษาเล)าเรียน หน	าท่ีการงาน ชีวิตครอบครัว และต้ังใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบโดยการต้ังใจทํา
ความดี ฝ;กสมาธิเพ่ือให	จิตใจผ)องใส เกิดป?ญญา เพ่ือรักษาเป%าหมายของชีวิตให	ม่ันคง ในทุกๆด	าน 
 
2.การกําหนดเป%าหมายตามหลัก SMART Goal ประกอบด	วย  

- S = Specific คือ เป%าหมายควรมีความชัดเจน เช)น กําหนดเป%าหมายว)า (ฉันจะลด 
น้ําหนัก) เปรียบเทียบกับ “ฉันจะวิ่งวันละห	ากิโลเมตร” เป%าหมายแบบไหนจะชัดเจนกว)ากัน  
 
                                                           

1
 แนวคิดเก่ียวกับเป%าหมายในชีวิต. [ออนไลน
]. เข	าถึงเม่ือ 23 กุมพาพันธ
 2556. เข	าถึง

จาก http://.peoplevalue.co.th/index.phplay=show&ac=article&Id=539104074&N  
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- M = Measuradle คือ เป%าหมายนั้นจะต	องวัดผลได	 เช)น “ฉันต	องการอ)านหนังสือ  
Harry potter เล)มห	า ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 896 หน	า ให	จบภายในหนึ่งเดือน”  

- A = Attainable คือ เป%าหมายต	องอยู)ในวิสัยท่ีทําได	จริง เช)น “ฉันจะลดน้ําหนักให	 
ได	หนึ่งกิโลกรัมภายในหนึ่งสัปดาห
” ซ่ึงเป3นเป%าหมายท่ีเราทําได	แน)ๆ 

- R = Realistic คือ เป%าหมายต	องอยู)บนพ้ืนฐานความเป3นจริงของตัวเรา ไม)ควรหัก
ดิบ เช)น หลังเลิกงานเรามักจะเล)นอินเทอร
เน็ต 3-4 ชั่วโมงหากต	องการเปลี่ยนพฤติกรรมอาจ
ต้ังเป%าหมายว)า “ฉันจะลดชั่วโมงการเล)นอินเทอร
เน็ตลง และใช	เวลาท่ีลดลงไปออกกําลังกาย” แล	วก็
ค)อยๆ ปฏิบัติ จนในท่ีสุดก็สามารถทําได	โดย  

- T = Timely คือ เป%าหมายต	องมีการกําหนดเวลาแน)นอน หากไม)มีกรอบเวลาก็จะ
ทําให	ความมุ)งม่ันลดลง เพราะมัวแต)คิดว)าจะเริ่มทําเม่ือไหร)ก็ได	 
 
3.เทคนิคการกําหนดเป%าหมายสู)ความสําเร็จในชีวิต  

จากโครงการอบรมบุคลากรขององค
กรต)างๆในหัวข	อ “เทคนิคการพัฒนาตัวเองสู)
ความสําเร็จ” พบว)า คนหลายคนยังหาเป%าหมายในชีวิตของตัวเองไม)เจอ แม	บางคนจะมีอายุงานมาก
ก็ตาม ซ่ึงสาเหตุไม)ได	มาจากท่ีพวกเขาไม)พยายามหา แต)เป3นเพราะเขาเจอเป%าหมายและกําหนดมันสูง
เกินไปแบบท่ีไม)สามารถทําได	 พวกเขาจึงล	มเหลว แนวทางในการกําหนดเป%าหมายอย)างมี
ประสิทธิภาพมีดังนี้  

- หาความฝ?นและความอยากของตัวเองให	เจอก)อน จุดเริ่มต	นคือการถามตัวเองว)าใน
อนาคตเราอยากจะเป3นอะไร อยากมีอะไร อยากได	อะไร อยากเป3นเหมือนใคร แค)ไหน เม่ือไหร) 
เพราะถ	าเราไม)สามารถตอบคําถามนี้ได	 เราจะกําหนดเป%าหมายท่ีดีไม)ได	เช)นกัน  

- วิเคราะห
ความชอบของตัวเอง ใครท่ีคิดจะทําธุรกิจส)วนตัว แนะนําว)าควรเลือกทําใน
สิ่งท่ีตัวเองถนัดและชอบเป3นอันดับแรก เพราะธุรกิจท่ีเราทําเราจะต	องอยู)กับมันนานและถ	าใครเลือก
ทําธุรกิจท่ีตัวเองไม)มีความรักความชอบเป3นพ้ืนฐานแล	วจะทําได	ไม)ดี   

- ขีดกรอบเป%ามุ)งหมายและตีกรอบให	แคบลง การเลือกเป%าหมายท่ีเราต	องการถ	าเรารู	
ว)าเราชอบอะไร เวลามองออกไปภายนอกจะค)อนข	างง)าย เช)น เราอยากทําธุรกิจเก่ียวกับเสื้อผ	า เป3น
เสื้อผ	าสตรีนําสมัย กลุ)มเป%าหมายคือคนทํางาน และธุรกิจเสื้อผ	าท่ีลงทุนไม)เกิน 2 ล	านบาท อยู)ในเขต
กรุงเทพฯ ฯลฯ ถ	าเราสามารถกําหนดกรอบของเป%าหมายได	ชัดเจนและค)อยๆตีกรอบนั้นให	แคบลงๆ 
เราจะค	นพบว)าเป%าหมายนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม)  
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- ศึกษาข	อมูลเพ่ือไปสู)เป%าหมาย เม่ือเราได	เป%าหมายท่ีชัดเจนและอยู)ในกรอบท่ีเรา
สามารถทําได	 ข้ันต)อมาคือ การศึกษาหาข	อมูลเก่ียวกับเป%าหมายท่ีเรากําหนดไว	ว)าแนวทางในการไปสู)
เป%าหมายนั้นเป3นอย)างไรบ	าง ถ	าต	องการทําธุรกิจส)วนตัวเรื่องเสื้อผ	า ก็ควรจะไปศึกษาจากผู	ท่ีเคย
ประสบความล	มเหลวและผู	ท่ีกําลังประสบความสําเร็จในป?จจุบัน  

- ต้ังเป%าหมายให	ท	าทาย ซ่ึงหมายถึงเป%าหมายท่ีไม)ง)ายและไม)ยากเกินไปจนเกินไป  
- ควรจะมีเป%าหลักและเป%ารอง การต้ังเป%าหมายในชีวิตท่ีดีควรจะมีเป%าหมายหลักและ

เป%าหมายรองท่ีสอดคล	องเพราะ ถ	าเป%าหมายหลักมีป?ญหาอุปสรรคหรือเป3นไปไม)ได	 จะได	เอาสิ่งท่ีได	
ลงทุนไปกับเป%าหมายหลักมาใช	ประโยชน
กับเป%าหมายรองได	 การกําหนดเป%าหมายในชีวิตไม)จําเป3นว)า
จะต	องกําหนดครั้งเดียวแล	วใช	ได	ตลอดไป เราควรจะทบทวนความสําเร็จของเป%าหมายท่ีกําหนดไว	
เป3นระยะๆว)าควรจะมีการปรับเปลี่ยนเป%าหมายหรือไม) อย)างไร  

การกําหนดเป%าหมายถือเป3นป?จจัยสําคัญสู)ความสําเร็จในชีวิตไม)ว)าคนๆนั้นจะทํางานเป3น
ลูกจ	างหรืออาชีพอะไรก็ตามเพราะเป%าหมายคือสิ่งนําทางท่ีจะช)วยให	เราเห็นทิศทางท่ีเราต	องการจะ
ไปได	ง)าย  

ในภาพยนตร
สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น เป3นภาพยนตร
ท่ีเก่ียวกับความฝ?นและ
เป%าหมายในชีวิต ซ่ึงตัวละครหลักสองตัวคือบริบูรณ
และพ)อต)างมีเป%าหมาย มีความต	องการของตัวเอง
อยู) ผู	จัดทําจึงได	นําทฤษฎีแนวคิดท้ัง 3 อย)างดังกล)าวมาใช	ในการอ	างอิงการกระทํา ความคิด และ
ทิศทางของตัวละคร  
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ทฤษฎีการสร�างความสัมพันธ)ระหว*างบุคคล2  
องค)ประกอบพ้ืนฐานในการสร�างความสัมพันธ)ระหว*างบุคคล 

หลักพ้ืนฐานในการสร	างความสัมพันธ
ระหว)างบุคคลก็คือเพ่ือความประทับใจร)วมกัน 
ความรักใคร) ความชอบพอกัน เป3นมิตรกัน เป3นหนทางท่ีนําไปสู)มิตรภาพ การใช	ชีวิตร)วมกัน ตลอดจน
การทํางานร)วมกัน โดยความสัมพันธ
ของบุคคลเกิดจากองค
ประกอบ 3 ประการคือ  

1. ความใกล�ชิด  การท่ีบุคคลอยู)ใกล	ชิดกันจะก)อให	เกิดความสัมพันธ
มากกว)าบุคคลท่ี
อยู)ห)างไกลกัน 

2. ความเหมือนกันหรือความคล�ายกัน  ซ่ึงโดยทฤษฏีแล	วมนุษย
มีแนวโน	มท่ีจะสร	าง
ความสัมพันธ
 และมีความชอบพอกับคนท่ีมีความเหมือนหรือคล	ายกับตัวเอง 

3. สถานการณ)  เป3นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีทําให	มนุษย
 เกิดความสัมพันธ
ท่ีดีต)อกัน เช)น
การมีโอกาสได	แลกเปลี่ยนความรู	สึกท่ีดีร)วมกัน การมีโอกาสได	ปรับตัวเข	ากับบุคคลอ่ืน ความ
กระตือรือร	นในการท่ีจะพบปะกับผู	อ่ืน การถูกแยกตัวออกจากสังคมนาน ๆ และการเติมเต็มความ
ต	องการของกันและกัน  
การส่ือสารเพ่ือความสัมพันธ)ระหว*างบุคคล 

โดยท่ัวไปมนุษย
เราจะสื่อสารเพ่ือสร	างความสัมพันธ
ระหว)างบุคคลก็ต)อเม่ือมีบรรยากาศ
ของความไว	ใจกัน ความเข	าใจกัน โดยความสัมพันธ
ของมนุษย
สามารถแบ)งได	เป3น 2 ประเภทก็คือ 
ความสัมพันธ
ด	านกายภาพ (Physical Relationship) และความสัมพันธ
ด	านสภาพแวดล	อมทางสังคม
และจิตใจ (Climate or Social-Psychological Relationship) โดยความสัมพันธ
จะพัฒนาข้ึนได	
จะต	องประกอบด	วยองค
ประกอบคือ สภาพแวดล	อมทางสังคมและจิตใจ ระยะเวลา การแลกเปลี่ยน
ข	อมูลข)าวสารร)วมกัน การไว	วางใจซ่ึงกันและกัน ความรักและการควบคุมซ่ึงกันและกัน  
พลวัตของความสัมพันธ)ระหว*างบุคคล 

ในการสร	างความสัมพันธ
ระหว)างบุคคล ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
เกิดข้ึน ซ่ึง
โดยเหตุผลท่ัวไป ก็จะมีอยู) 3 ข้ันตอนคือ  

                                                           

2
  โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการและการส�งเสริมความสามัคคีเพ่ือความปรองดอง 

การสร�างความสัมพันธ ระหว�างบุคคล[ออนไลน ]. เข�าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ  2557. เข�าถึงจาก 

https://sites.google.com/site/reconflict/thbthwn-wrrnkrrm/kar-srang-khwam-

samphanth-rahwang-bukhkhl 
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1. ข้ันการเริ่มสร�างความสัมพันธ)  
ถือเป3นข้ันตอนแรกของการสร	างความสัมพันธ
เพ่ือท่ีจะสร	างความคุ	นเคยก)อนนําไปสู)ความสัมพันธ
ท่ี
ลึกซ้ึงต)อไป ซ่ึงก็จะเป3นการพูดคุยหรือสนทนาในเรื่องสัพเพเหระท่ัวๆ ไป 

2. ข้ันการรักษาความสัมพันธ)ให�ยืนยาว  
หลังจากท่ีเกิดความสัมพันธ
ข้ึนแรกก็จะก	าวเข	าสู)ข้ันของการรักษาความสัมพันธ
นั้นไว	 เพ่ือให	เกิดความ
ยั่งยืนและสมบูรณ
แบบ  

3. ข้ันหยุดหรือเลิกความสัมพันธ)ท่ีมีต*อกัน  
ข้ันตอนนี้นับเป3นข้ันถดถอยหลังจากท่ีเกิดความสัมพันธ
ในข้ันสูงสุดแล	ว โดยเป3นการยุติความสัมพันธ
  
ลักษณะการส่ือสารเพ่ือสร�างความสัมพันธ)ระหว*างบุคคล  
การเริ่มสร�างความสัมพันธ) 

ในการสร	างความสัมพันธ
กับผู	อ่ืนนั้น มีข้ันตอนท่ีเก่ียวข	องอยู)หลายประการท่ีจะสามารถ
ช)วยให	เกิดความสัมพันธ
 เช)น การมีทัศนคติท่ีดีต)อตัวเราเองเข	าใจตัวเอง การใช	ภาษาท่ีดีท้ังคําพูดและ
กริยาการแสดงออก ความม่ันใจในการเริ่มต	นสนทนา การจดจําชื่อและให	ความสําคัญคู)สนทนา การ
เป3นผู	ฟ?งท่ีดีการเปzดเผยตัวเองเพ่ือให	ผู	อ่ืนรู	จักตัวตนของเรา 
การสานต*อความสัมพันธ) 

หลังจากท่ีเกิดความสัมพันธ
ข้ึนแล	ว ควรจะต	องรักษาความสัมพันธ
นั้นไว	 ซ่ึงก็ก็มีหลาย
วิธีการท่ีควรทํา เช)น การสนใจเอาใจใส)ซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน การให	อภัยซ่ึงกันและกัน 
ยอมรับข	อบกพร)องของอีกฝ{ายหนึ่ง เคารพสิทธิหน	าท่ี และการให	ความรักความเอ้ืออาทร ก็สามารถ
ช)วยให	รักษาความสัมพันธ
ไว	ได	  
ลักษณะการส่ือสารเพ่ือถนอมความสัมพันธ)ให�ยืนยาว 

การถนอมความสัมพันธ
ให	ยืนยาวเป3นสิ่งท่ีทําได	ไม)ยาก หากแต)ว)าควรต	องเข	าใจและเห็น
ความสําคัญ เช)นรู	จักมีเวลาให	แก)กันและกัน มองกันในแง)ดี มีอารมณ
ขันบ	าง รักษาสัญญาและชมคน
อ่ืนให	เป3น การไม)วิพากษ
วิจารณ
คนอ่ืน เข	าใจความเป3นจริงของชีวิต ก็เป3นหนทางท่ีช)วยถนอม
ความสัมพันธ
ได	 

ในทฤษฎีการสร	างความสัมพันธ
ระหว)างบุคคล ผู	จัดทําได	เอาทฤษฏีนี้มาใช	กับตัวละคร
หลักอย)างอนงค
และบริบูรณ
 เพราะตัวละครท้ังสองตัวนี้มีการสร	างและพัฒนาความสัมพันธ
ท่ีค)อยๆ
เพ่ิมมากข้ึน ผู	จัดทําจึงได	นําทฤษฎีนี้มาอ	างอิงการกระทําของตัวละคร รวมถึงสถานการณ
ท่ีทําให	ท้ังคู)
เริ่มรู	จักกันจากการพูดคุยท้ังท่ีไม)เคยเห็นหน	ากันมาก)อน แต)เพราะความคล	ายคลึงและการมีความ
สนใจร)วมกันก็ทําให	ท้ังคู)ใกล	ชิดและสนิทสนมกันมากข้ึน 
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กระบวนการผลิตภาพยนตร) 3 
1.Development  

เป3นข้ันตอนแรกในการเตรียมการถ)ายทําภาพยนตร
 โดยข้ันตอนนี้คือ ข้ันตอนในการ 
เตรียมบทภาพยนตร
 เพ่ือถ)ายทําต)อไป  

- การเขียนบทภาพยนตร)  
   บทภาพยนตร
 คือแบบร)างของการสร	างจะมีการบอกเล)าเรื่องราวว)า ใครทําอะไร 
ท่ีไหน อย)างไร และต	องสื่อความหมายออกมาเป3นภาพ โดยใช	ภาพเป3นตัวสื่อความหมายเป3นการเขียน
อธิบายรายละเอียดเรื่องราวเม่ือได	โครงสร	างเรื่องท่ีชัดเจนแล	วจึงนําเหตุการณ
มาแตกขยายเป3นฉากๆ
ลงรายละเอียดย)อยๆ ใส)สถานการณ
 ช)วงเวลา สถานท่ี ตัวละคร บทสนทนา บางครั้งอาจกําหนดมุม
กล	อง หรือ ขนาดภาพ ให	ชัดเจนเลยก็ได	  

- องค)ประกอบการเขียนบทภาพยนตร) 
   1.เรื่อง (Story) หมายถึงเหตุการณ
หรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน โดยมีจุดเริ่มต	นและ
ดําเนินไปสู)จุดสิ้นสุดของเรื่อง อาจจะสั้นเพียงไม)ก่ีนาที อาจยาวนานเป3นป| หรือไม)รู	จบ (Infinity) ก็ได	 
สิ่งสําคัญในการดําเนินเรื่อง คือปมความขัดแย	ง (Conflict) ซ่ึงก)อให	เกิดการกระทํา ส)งผลให	เกิดเป3น
เรื่องราว  
   2.แนวความคิด (Concept) เรื่องท่ีจะนําเสนอมีแนวความคิด (Idea) อะไรท่ีจะสื่อ
ให	กับผู	ชมรับรู	  
   3.แก)นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) 
ของเรื่องท่ีจะนําเสนอซ่ึงอาจประกอบด	วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได	แต)ต	องไม)ออกนอก
แนวความคิดหลัก  
   4.เรื่องย)อ (Synopsis) เป3นจุดเริ่มต	นของภาพยนตร
 ไม)ว)าจะเป3นเรื่องท่ีคิดข้ึนมา
ใหม)  เรื่องท่ีนํามาจากเหตุการณ
จริง เรื่องท่ีดัดแปลงมาจากวรรณกรรม หรือแม	แต) เรื่องท่ี
ลอกเลียนแบบมาจากภาพยนตร
อ่ืน สิ่งแรกนั้นเรื่องต	องมีความน)าสนใจ มีใจความสําคัญชัดเจน ต	องมี
การมีการต้ังค)าถามว)า จะมีอะไรเกิดข้ึน (What...if...?) กับเรื่องท่ีคิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป3น
โครงเรื่องใหญ)ได	  

5. โครงเรื่อง (Plot) เป3นการเล)าเรื่องลําดับเหตุการณ
อย)างมีเหตุผล เหตุการณ
ทุก
เหตุการณ
จะต	องส)งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได	ชัดเจน ไม)ให	หลงประเด็นโครงเรื่องจะประกอบ

                                                           

3
 ประวิทย  แต�งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

เหตุการณ
หลัก (Main plot) และเหตุการณ
รอง (Sub plot) ซ่ึงเหตุการณ
รองท่ีใส)เข	าไป ต	องผสม
กลมกลืนเป3นเหตุเป3นผลกับเหตุการณ
หลัก  

6. ตัวละคร (Character) มีหน	าท่ีดําเนินเหตุการณ
จากจุดเริ่มต	นไปสู)จุดสิ้นสุดของ
เรื่อง ตัวละครอาจเป3นคน สัตว
 สิ่งของ หรือเป3นนามธรรมไม)มีตัวตนก็ได	การสร	างตัวละครข้ึนมาต	อง
คํานึงพ้ืนฐาน ท่ีมา บุคลิกนิสัย ความต	องการ อันก)อให	เกิดพฤติกรรมต)างๆของตัวละครนั้นๆตัวละคร
แบ)งออกเป3นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละคร
จะต	องมีส)งผลต)อเหตุการณ
นั้นๆ มากน	อยตามแต)บทบาทของตน ตัวเอกย)อมมีความสําคัญมากกว)าตัว
รองเสมอ  

7.บทสนทนา (Dialogue) เป3นถ	อยคําท่ีกําหนดให	แต)ละตัวละครได	ใช	แสดงโต	ตอบ
กัน ใช	บอกถึงอารมณ
 ดําเนินเรื่องและสื่อสารกับผู	ชมภาพยนตร
ท่ีดีจะสื่อความหมายด	วยภาพมากกว)า
คําพูด การประหยัดถ	อยคําจึงเป3นสิ่งท่ีควรทํา ความหมายหรืออารมณ
บางครั้งอาจจําเป3นต	องใช	
ถ	อยคํามาช)วยเสริมให	ดูดียิ่ง ข้ึนก็ได	   

- ข้ันตอนในการเขียนบทภาพยนตร)  
   1.การค	นคว	าหาข	อมูล (Research) เป3นข้ันตอนการเขียนบทภาพยนตร
อันดับแรก
ท่ีต	องทําถือเป3นสิ่งสําคัญหลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล	วจึงลงมือค	นคว	าหาข	อมูลเพ่ือเสริม
รายละเอียด เรื่องราวท่ีถูกต	อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากข้ึน คุณภาพของภาพยนตร
จะดีหรือไม)จึงอยู)
ท่ีการค	นคว	าหาข	อมูล ไม)ว)าภาพยนตร
นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม  
   2.การเขียนเรื่องย)อ (Synopsis) คือเรื่องย)อขนาดสั้น ท่ีสามารถจบลงได	 3-4 
บรรทัด หรือหนึ่งย)อหน	า หรืออาจเขียนเป3น Story Outline เป3นร)างหลังจากท่ีเราค	นคว	าหาข	อมูล
แล	วก)อนเขียนเป3นโครงเรื่องขยาย (Treatment)  
   3.การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) เป3นการเขียนคําอธิบายของโครงเรื่อง 
(plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น โครงเรื่องขยายอาจใช	สําหรับเป3นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร
ท่ี
สมบูรณ
 บางครั้งอาจใช	สําหรับยื่นของบประมาณได	ด	วย และการเขียนโครงเรื่องขยายท่ีดีต	องมี
ประโยคหลักสําคัญ (Premise) ท่ีง)าย ๆ น)าสนใจ  
   4.บทภาพยนตร
 (Screenplay) สําหรับภาพยนตร
บันเทิง หมายถึง บท (Script) ซี
เควนส
หลัก (Master Scene/Sequence)หรือ ซีนาริโอ (Scenario) คือ บทภาพยนตร
ท่ีมีโครงเรื่อง 
บทพูด แต)มีความสมบูรณ
น	อยกว)าบทถ)ายทํา (Shooting Script) เป3นการเล)าเรื่องท่ีได	พัฒนามาแล	ว
อย)างมีข้ันตอน ประกอบ ด	วยตัวละครหลักบทพูด ฉาก แอ็คชั่น ซีเควนส
 มีรูปแบบการเขียนท่ีถูกต	อง 
เช)น บทสนทนาอยู)ก่ึงกลางหน	ากระดาษฉาก เวลา สถานท่ี อยู)ชิดขอบหน	าซ	ายกระดาษ ไม)มีตัวเลข 
กํากับช็อต และโดยหลักท่ัวไปบทภาพยนตร
หนึ่งหน	ามีความยาวหนึ่งนาที  
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   5.บทถ)ายทํา (Shooting Script) คือบทภาพยนตร
ท่ีเป3นข้ันตอนสุดท	ายของการ
เขียน บทถ)ายทําจะบอกรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทภาพยนตร
 (Screenplay) ได	แก) ตําแหน)งกล	อง 
การเชื่อมช็อต เช)น คัท (Cut) การเลือนภาพ (Fade) การละลายภาพ หรือการจางซ	อนภาพ 
(Dissolve) การกวาดภาพ (Wipe) ตลอดจนการใช	ภาพพิเศษ (Effect) อ่ืนๆ เป3นต	น นอกจากนี้ยังมี
เลขลํา ดับช็อต กํากับเรียงตามลําดับต้ังแต)ช็อตแรกจนกระท่ังจบเรื่อง  
   6.บทภาพ (Story Board) คือ บทภาพยนตร
ประเภทหนึ่งท่ีอธิบายด	วยภาพ คล	าย 
หนังสือการ
ตูน ให	เห็นความต)อเนื่องของช็อตตลอดท้ังซีเควนส
หรือท้ังเรื่องมีคําอธิบายภาพประกอบ  
เสียงต)าง ๆ เช)น เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพูด เป3นต	น ใช	เป3นแนวทางสําหรับการถ)าย 
ทํา หรือใช	เป3นวิธีการคาดคะเนภาพล)วงหน	า (Pre-Visualizing) ก)อนการถ)ายทําว)า เม่ือถ)ายทําสําเร็จ 
แล	ว หนังจะมีรูปร)างหน	าตาเป3นอย)างไร  
 2.Pre-Production  

เป3นข้ันตอนการเตรียมงานสร	างภาพยนตร
 เป3นข้ันตอนแรกท่ีมีส)วนสําคัญอยากมากของ
ภาพยนตร
ว)าภาพยนตร
ท่ีทํานั้นจะออกมาดีหรือไม)ดี และเป3นข้ันตอนท่ีจะให	เราได	รู	ว)าเราจะต	องทํา
อะไรบ	างในการสร	างภาพยนตร
ของเรา  
3.Production  

เป3นข้ันตอนหลังจากข้ันตอน Pre-Production ซ่ึงข้ันตอน Production คือข้ันตอนใน
การผลิตภาพยนตร
 ต้ังแต)ถ)ายทําภาพยนตร
จากบท หรือจากการวางแผนการเขียนสตอรี่บอร
ดท่ีได	 
รวมถึงการบันทึกเสียง การจัดแสงในระหว)างถ)ายทําก็ถือว)าอยู)ในข้ันตอน Production ท้ังหมด จน
สําเร็จการถ)ายทํา     
 4.Post Production  

Post-Production เป3นข้ันตอนหลังจากข้ันตอน การเขียนบท, Pre-Production และ 
Production ตามลําดับ โดยข้ันตอน Post Production เป3นข้ันตอนหลังการผลิตภาพยนตร
 ท่ีได	ถ)าย
ทํามาแล	ว ข้ันตอนนี้จะทําเก่ียวกับการตัดต)อภาพยนตร
 (Editing) การใส)เอ็ฟเฟ3คต)างๆท่ีต	องการ รวม
ไปถึงการแปลงไฟล
ต)างๆ เพ่ือนําลงสื่อท่ีเหมาะสม  

  -การตัดต)อเสียง การใช	โปรแกรมท่ีใช	ในงานด	านการตัดต)อเสียง เช)น โปรแกรม  
Adobe Audition เป3นต	น ในการตัดต)อเสียงท่ีจะใช	ในการตัดต)อวิดีโอ  

  -การตัดต)อวิดีโอ การใช	โปรแกรมท่ีใช	ในงานด	านการตัดต)อวิดีโอ เช)น Sony 
vegus, Adobe Premier Pro, Edius เป3นต	น  

  -การใส)วิดีโอเอ็ฟเฟ3ค การใช	โปรแกรมท่ีใช	ในการสร	างเอ็ฟเฟ3คในงานวิดีโอ เช)น 
Adobe After Effect เป3นต	น  
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ขนาดภาพและมุมกล�อง4 
ขนาดภาพจัดว)าเป3นสิ่งท่ีสําคัญมากอย)างหนึ่งในการถ)ายภาพยนตร
 เพราะภาพสามารถ

ถ)ายทอดความรู	สึกของนักแสดง บอกเล)าเรื่องราวต)างๆให	 กับผู	ชมได	 เข	 าใจถึงเนื้อหาของ
ภาพยนตร
  ขนาดภาพจึงเป3นตัวกําหนดสิ่งท่ีต	องการนําเสนอ  ว)าต	องการให	ผู	ชมเห็นหรือไม)เห็นสิ่งใด
ในฉากองค
ประกอบต)างๆเหล)านี้เกิดข้ึนจากผู	สร	างภาพยนตร
ท่ีจะเลือกต้ังกล	องในมุมใด ระยะห)าง
จากสิ่งท่ีถ)ายเท)าใด และใช	ภาพขนาดใดเป3นตัวบอกเล)าเรื่อง ขนาดภาพจึงเป3นสิ่งท่ีจําเป3นมากท่ี
จะต	องเรียนรู	พอๆกับเรื่องอ่ืนในการสร	างภาพยนตร
 
ช็อตระยะไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) 

ขนาดภาพลักษณะนี้กล	องจะต้ังอยู)ไกลจากสิ่งท่ีถ)ายมาก ซ่ึงภาพท่ีได	จะเป3นภาพมุมกว	าง 
ผู	ชมสามารถมองเห็นองค
ประกอบของฉากได	ท้ังหมด  สามารถมองเห็นสิ่งท่ีถ)ายได	เต็มสัดส)วนแม	สิ่งท่ี
ถ)ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซ่ึงภาพลักษณะนี้จะใช	เป3นภาพแนะนําสถานท่ี เหมาะสําหรับการปูเรื่อง 
เริ่มเรื่อง ซ่ึงภาพยนตร
ในต)างประเทศนิยมใส)ไตเต้ิลส)วนหัวไว	ในฉากประเภทนี้ตอนท่ีภาพยนตร
เริ่ม
เข	าเนื้อเรื่อง  

ภาพขนาดไกลนี้จะสร	างความรู	สึกโอ)อ)า อลังการ แสดงออกถึงความใหญ)โตของสถานท่ี 
ความน)าเกรงขาม ความยิ่งใหญ) และยังสามารถสร	างความประทับใจรวมถึงสร	างความประทับใจ
ให	กับผู	ชมได	อีกด	วย 
 ซ็อตระยะไกล (Long Shot หรือ LS) 

ขนาดภาพแบบนี้ไม)สามารถกําหนดระยะห)างระหว)างกล	องกับสิ่งท่ีถ)ายได	 แต)จะกําหนด
โดยประมาณว)าสิ่งท่ีถ)ายจะอยู)ในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถ	าเป3นคน ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพ
ด	านบน ส)วนกรอบภาพด	านล)างก็จะพอดีกับเท	า ซ่ึงสามารถเห็นบุคลิก อากัปกิริยาการแสดง การ
เคลื่อนไหว ตําแหน)งท่ีอยู)ในการแสดงหรือในฉาก ด	วยเหตุนี้จึงสามารถใช	เป3นภาพแนะนําตัว
ละคร หรือเริ่มฉากใหม)ได	 บางครั้งอาจใช	เป3นภาพในฉากเริ่มเรื่องได	เช)นเดียวกันกับภาพขนาดไกล
มาก และบางครั้งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรียกอีกอย)างหนึ่งว)า เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing 
Shot) ส)วนองค
ประกอบรอบข	างผู	ชมจะได	เห็นรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน 

 
 
 

                                                           

4OKnation. ขนาดภาพและมุมกล�อง[ออนไลน ]. เข�าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ  2557. เข�าถึง

จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=66294  
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 ช็อตระยะปานกลาง (Medium Shot หรือ MS) 
ขนาดภาพลักษณะนี้ถ	าเป3นภาพบุคคล  ผู	ชมจะได	เห็นต้ังแต)เอวของนักแสดงข้ันไปจนถึง

ศีรษะ  ขนาดภาพแบบนี้ผู	ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง  และรายละเอียดของฉากหลัง
พอสมควร  ซ่ึงพอท่ีจะเข	าใจเรื่องราวต)างๆได	  จึงถือได	ว)าเป3นภาพท่ีถ)ายทอดเหตุการณ
ในเรื่องได	ดี
ขนาดภาพปานกลาง  เป3นขนาดภาพท่ีนิยมใช	มากท่ีสุด  เพราะใช	เป3นภาพเชื่อมต)อ  กล)าวคือ การ
เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป3นภาพใกล	หรือจากภาพใกล	มาเป3นภาพไกลก็ตาม จะต	องเปลี่ยน
มาเป3นภาพขนาดปานกลางเสียก)อน  ท้ังนี้เพ่ือไม)ให	ขัดต)ออารมณ
ความรู	สึกของผู	ชม เนื่องจากภาพจะ
กระโดด นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช	ถ)ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรือท่ีเรียกกัน
ว)า ภาพ Two Shot ซ่ึงนิยมใช	กันมากในภาพยนตร
บันเทิง 
 ช็อตระยะใกล� (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS)  

ภาพใกล	 ผู	ชมจะมองเห็นนักแสดงต้ังแต)ไหล)ข้ึนไป เป3นขนาดภาพท่ีผู	ชมสามารถเข	าถึง
อารมณ
ของนักแสดงได	มากท่ีสุด เพราะการใช	ภาพขนาดใกล	ถ)ายบริเวณใบหน	าของนักแสดงจะ
สามารถถ)ายถอดรายละเอียด เก่ียวกับอารมณ
ความรู	สึกท่ีอยู)ภายในของนักแสดงได	อย)างชัดเจนมาก 
นอกจากนี้ยังจะทําให	ผู	ชมได	รู	สึกใกล	ชิดกับสิ่งท่ีถ)ายอีกด	วยท้ังนี้เพ่ือทําให	เข	าใจถึงรายละเอียดของ
วัตถุต)างๆ ตามเนื้อหาท่ีกําลังนําเสนอ และภาพขนาดใกล	นี้ยังสามารถบังคับให	ผู	ชมสนใจในวัตถุท่ี
กล	องกําลังถ)ายหรือสิ่งท่ีกําลังนําเสนอ 
ช็อตระยะใกล�มาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot หรือ BCU) 

เป3นภาพท่ีถ)ายในระยะใกล	มากๆ  ท้ังนี้เพ่ือเป3นการเน	นสิ่งท่ีถ)าย  เพ่ือให	ผู	ชมเห็น
รายละเอียดของวัตถุ  หรือเพ่ือเพ่ิมความเข	าใจในกรณีท่ีวัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เช)น การถ)ายอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส
 เป3นต	น หรือถ	าถ)ายใบหน	านักแสดงก็เพ่ือเป3นการเน	นอารมณ
ของนักแสดง เช)น จับ
ภาพท่ีดวงตาของนักแสดง ทําให	เห็นน้ําตาท่ีกําลังไหลออกจากดวงตา เป3นต	น  
 

จากการศึกษา ค	นคว	า และรวบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวข	องต)างๆ ท้ังเรื่องแนวคิดเก่ียวกับ
เป%าหมายชีวิตและการสร	างความสัมพันธ
ระหว)างบุคคล ได	นําไปสู)ประเด็นท่ีสามารถนํามาเล)าเรื่องได	
ในภาพยนตร
สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น โดยจะทําการเล)าเรื่องถึงความสัมพันธ
ระหว)างพ)อลูก 
และความสัมพันธ
แบบชายหญิง โดยมีประเด็นความฝ?นของตัวละครหลัก 3 ตัว ท่ีจะทําให	เรื่องราว
ดําเนินไป นอกจากนี้ ผู	จัดทําก็ได	หาข	อมูลด	านเทคนิคการผลิตภาพยนตร
 อาทิ ทฤษฎีการเล)าเรื่อง 
ขนาดภาพและมุมกล	องมาใช	ในภาพยนตร
 เพ่ือผลิตผลงานภาพยนตร
สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความ
วัยรุ)นและความฝ?น เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ให	สมบูรณ
มากยิ่งข้ึน 
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บทที่  3 

การเก็บขอมูล 
 

การสร�างสรรค	ภาพยนตร	สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น มีจุดมุ�งหมายเพ่ือสะท�อนมุมมอง
ของวัยรุ�นเก่ียวกับความฝ"น รวมถึงพฤติกรรมของพ�อแม�ในการเลือกทางเดินให�แก�ลูกๆซ่ึงส�งผลต�อ
พฤติกรรมของวัยรุ�น  

ผู�จัดทําจึงได�มีการนําแนวคิดเก่ียวกับความฝ"นและเป1าหมายในชีวิตมาเป3นแกนความคิด
หลัก (Concept) ของการสร�างภาพยนตร	ครั้งนี้ เพ่ือความเข�าใจอารมณ	ของภาพยนตร	 ผู�จัดทําได�หา
ข�อมูลเพ่ือใช�ในการอ�างอิง (Reference) และเข�าถึงอารมณ	และบรรยากาศของภาพยนตร	 (Mood 
and Tone) จากภาพยนตร	เรื่องอ่ืนๆ ท่ีสามารถอธิบายถึงลักษณะท่ีจะเกิดในภาพยนตร	สั้นเรื่อง 
Flying ติดป�กบินสู�ฝ�นได� 
 
ขอมูลอางอิง (Reference) 

การศึกษาเนื้อเรื่องจากภาพยนตร	เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น นําเสนอเรื่องราวของผู�ชาย
คนหนึ่งท่ีมีความฝ"นอยากจะเป3นนักแต�งเพลง แต�ไม�กล�าลงมือทําเพราะพ�อไม�สนับสนุนและตัวเขาเอง
ก็ไม�กล�าออกจากกรอบท่ีพ�อสร�างไว�ให� ข�าพเจ�าจึงได�ทําการศึกษาภาพยนตร	ต�างๆ เพ่ือประโยชน	ใน
การสร�างสรรค	ผลงานได�แก� 
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ภาพยนตร!เรื่อง October Sky กํากับโดย โจ จอห!นสัน (Joe Johnston) ฉายในป2 1999 
โฮเมอร	 (Homer Hickam) ได�แรงบันดาลใจจากการได�เห็นจรวดสปุทนิก ของสหภาพโซ

เวียต รัสเซียทะยานข้ึนสู�ห�วงอวกาศ ในปQ 1957 ทําให�มีความใฝTฝ"นอยากจะเป3นวิศวกรสร�างจรวด
ให�กับประเทศของตัวเองได�ยิงข้ึนสู�อวกาศบ�าง แต�ก็ต�องพบอุปสรรคท่ีสําคัญ  คือ พ�อของเขาเองท่ีต้ัง
ป1อมค�านเรื่องนี้ท้ังต�อหน�าและลับหลัง เพราะอยากจะให�ลูกคนนี้สืบเชื้อสายอาชีพเป3นกรรมกรใน
เหมืองถ�านหินมากกว�าจะไปเป3นคนสร�างจรวดท่ีมองไม�เห็นอนาคต  แต�โฮเมอร	กับเพ่ือนๆก็ไม�ละความ
พยายามสามารถคิดค�นวิธีการทําให�ให�จรวดท่ีประดิษฐ	ยิงข้ึนสู�อากาศได� และยังได�รับรางวัลท่ี 1 
สําหรับนักเรียนท่ีส�งผลงานวิทยาศาสตร	เข�าประกวดในระดับประเทศ เลยทําให�ความบาดหมางของ
เขากับพ�อคลี่คลายลงไปในท่ีสุด 

ภาพยนตร	เรื่อง October Sky เป3นเรื่องของเด็กผู�ชายคนหนึ่งท่ีเชื่อม่ันในความฝ"นของ
ตัวเองอย�างแรงกล�าและลงมือทําตามความฝ"นของตนเอง ถึงแม�พ�อของเขาจะคัดค�านและมองว�าสิ่งท่ี
เขาทํามันไร�สาระ รวมถึงไม�เชื่อม่ันในตัวของลูกชาย แต�ก็ไม�สามารถทําให�เด็กหนุ�มคนนี้ยอมแพ�ได� 
ผู�จัดทําได�ทําการศึกษาภาพยนตร	เรื่องนี้ในฉากท่ีพ�อของโฮเมอร	สั่งห�ามลูกทําจรวดอีก ซ่ึงศึกษาในแง�
พฤติกรรมของตัวละคร และความสัมพันธ	ท่ีไม�ลงรอยกันของพ�อกับลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-1 (ภาพจากภาพยนตร	เรื่อง October Sky) 
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ภาพยนตร!เรื่อง A Cinderella Story กํากับโดย มาร!ค โรสแมน (Mark Rosman) ฉายในป2 
2004 

นักเรียนมัธยมปลาย แซม มอนโกเมอรี่ อาศัยอยู�ด�วยการรับใช�แม�เลี้ยงท่ีหลงตัวเองอย�าง    
ฟQโอน�า และสองน�องสาวตัวร�ายต�างมารดา ท่ีปฏิบัติกับเธอเหมือนเธอเป3นเยี่ยงสาวใช�มากกว�าท่ีจะเป3น
คนในครอบครัว ด�วยความมุ�งม่ันท่ีจะต�องเข�าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยพรินซ	ตันให�ได� เธอได�พบว�า ชีวิตท่ี
ถูกกดดันของเธอกลับน�าพิศวงและซับซ�อนมากข้ึนเม่ือเธอได�พบกับเจ�าชายของเธอทางอินเตอร	เน็ต 
แต�เม่ือเจ�าชายลึกลับท่ีเป3นบุพเพของเธอกลับกลายเป3นเพ่ือนร�วมชั้นอย�าง ออสติน อเมส ควอเตอร	
แบคสุดฮ็อต แซมก็รีบดึงตัวเองกลับมาสู�ความเป3นจริง โดยท้ิงโทรศัพท	มือถือของเธอเอาไว�ก�อนท่ี
นาฬิกาจะตีระฆังบอกเวลาเท่ียงคืน ด�วยความกลัวว�าจะถูกปฏิเสธถ�าความจริงถูกเป_ดเผย แซมหลบ
เลี่ยงความพยายามของออสตินท่ีจะค�นหาตัวตนของเจ�าหญิงของเขา แซมจะยอมให�ความหวาดกลัว
ดึงตัวเธอเอาไว�หรือเธอจะค�นพบคมกล�าหาญท่ีจะเป3นตัวเองและเรียกร�องสิทธิ์ในชีวิตท่ีเธอต�องการมา
ตลอดนั้นคืนมา? โอกาสท่ีเธอจะได�อยู�อย�างมีความสุขไปตลอดกาลนั้นข้ึนอยู�กับมัน 

ภาพยนตร	เรื่อง A Cinderella Story นอกจากจะบอกเล�าเรื่องราวของแซมซ่ึงเป3น
นางเอกของเรื่องแล�ว พ้ืนหลังตัวละครของพระเอกคือออสตินก็มีความน�าสนใจอยู�เหมือนกัน เพราะ
เขาเป3นผู�ชายท่ีมีความฝ"นแต�ไม�สามารถทําตามฝ"นของตัวเองได�เนื่องด�วยผู�เป3นพ�อได�ขีดเส�นทางเดิน
ชีวิตให�เขาไว�หมดแล�ว แซมกับออสตินรู�จักทางอินเตอร	เน็ตและแซมเป3นคนเดียวท่ีรู�ว�าออสตินเองก็มี
ความฝ"น ด�วยความท่ีเนื้อหาบางส�วนมีความคล�ายคลึงกันนี้เอง ผู�จัดทําจึงได�ศึกษาบทภาพยนตร	ของ
หนังเรื่องนี้เพ่ือให�ผู�จัดทําได�มีมุมมองท่ีกว�างข้ึนและสามารถนํามาต�อยอดบทภาพยนตร	เรื่อง Flying 
ติดป�กบินสู�ฝ�นได�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-2 (ภาพจากภาพยนตร	เรื่อง A Cinderella Story) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

 

ภาพยนตร!เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ@อย กํากับโดย นิธิวัฒน! ธราธร 
ฉายป2 2006 

ปลายฤดูหนาวหลังเรียนจบ ม.3 ป1อมตัดสินใจสอบเข�าเรียนต�อท่ีวิทยาลัยดุลิยางคศิลปd 
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนท่ีสอนดนตรีเป3นวิชาชีพต้ังแต�ชั้น ม.ปลาย ป1อมแอบรักผู�หญิงคนหนึ่งชื่อ
ดาว เธอสวย เรียบร�อย เรียนเก�ง เป3นท่ีหมายปองของหนุ�มๆท้ังโรงเรียน รวมถึงป1อมด�วย พอรู�ว�าดาว
มาสอบท่ีนี่ก็เลยตามมา ท้ังท่ีไม�เคยรู�จักโรงเรียนนี้มาก�อนเลย แล�วป1อมก็สอบติด! พ�อแม�ของป1อม
เข�าใจผิดว�าป1อมสอบติดเตรียมหมอ ป1อมเลยต�องป_ดเรื่องโรงเรียนเป3นความลับไปพร�อมๆกับการ
เรียนรู�โลกใบใหม�ท่ีแสนสนุก ป1อมไปสมัครเข�าวงออเคสตร�าเพ่ือหาทางใกล�ชิดกับดาวท่ีเป3นนักไวโอลิน
มือหนึ่งในนั้น แต�ผ�านฤดูฝนเข�าไปแล�วความสัมพันธ	กับดาวก็ยังไม�คืบหน�า ในขณะท่ีความเอาจริงเอา
จังของ อ�อม เพ่ือนซ้ีท่ีนั่งข�างๆกลับทําให�ป1อมเริ่มสนใจดนตรีคลาสสิคข้ึนมาทีละนิด เม่ือฤดูหนาวเวียน
กลับมาอีกครั้งป1อมต�องตัดสินใจระหว�างดาวกับอ�อม ระหว�างดนตรีสากลกับดนตรีคลาสสิก 

ภาพยนตร	เรื่อง Season Change เป3นเรื่องราวเก่ียวกับดนตรี จึงจะมีการแสดงทัศนคติ
ของพ�อแม�ท่ีมีเก่ียวกับดนตรีเข�าไปด�วย ว�าพ�อแม�มักมองว�าการเรียนดนตรีหรือการประกอบอาชีพ
เก่ียวกับดนตรีในสังคมไทยนั้นไม�มีความม่ันคง ทําให�พ�อแม�ไม�ค�อยสนับสนุนลูกให�เรียนดนตรีเท�าใดนัก 
ซ่ึงผู�จัดทําได�นําทัศนคติของพ�อแม�เหล�านี้มาประยุกต	ใช�ในภาพยนตร	เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-3 (ภาพจากภาพยนตร	เรื่อง Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ�อย) 
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ภาพยนตร!เรื่อง ป�ดเทอมใหญ หัวใจว$าวุ น กํากับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต! ฉายในป2 2008 
 โอgเล็กเป3นแฟนคลับของต้ีต้ี นักร�องชื่อดังจากประเทศจีน ซีดีทุกแผ�นทุกเพลงโอgเล็กท�อง

ได�ข้ึนใจ แม�เธอจะไม�เข�าใจสักนิดว�าคําจีนท่ีเธอร�องมันแปลว�าอะไร ความจริงข�อนี้เองท่ีทําให�โอgเล็กขัด
ใจ ก�อนวันคอนเสิร	ตครั้งแรกในเมืองไทยหน�าร�อนนี้ โอgเล็กจึงลงทุนไปสมัครเรียนภาษาท่ีวัดจีนเพ่ือให�
เข�าถึงบทเพลงของต้ีตี้ 

ภาพยนตร	เรื่องนี้เป3นเรื่องราวของเด็กผู�หญิงคนหนึ่งท่ีคลั่งไคล�ศิลป_นคนหนึ่งมากๆ และ
ศิลป_นคนนั้นมีอิทธิพลต�อการใช�ชีวิตของเธอ ผู�จัดทําจึงได�นําพฤติกรรมของตัวละครจากหนังเรื่องนี้มา
เป3นข�อมูลอ�างอิงเก่ียวกับการคลั่งไคล�ศิลป_นของตัวละครเอกในเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-4 (ภาพจากภาพยนตร	เรื่อง ป4ดเทอมใหญ�หัวใจว�าวุ�น) 
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อารมณ!และบรรยากาศของภาพยนตร! (Mood and Tone) 
 
ภาพยนตร!เรื่อง Raise your voice กํากับโดย ฌอณ แมคนามารา (Sean Macnamara) ฉาย
ในป2 2004 

แทร	รี่ เฟล็ตเชอร	 ดาวเด�นประจําคณะประสานเสียงของโบสถ	ในเมืองเล็กๆ ผู�มีพรสวรรค	
พิเศษคือเสียงอันไพเราะ แต�ชีวิตเธอต�องพลิกผันเม่ือประสบกับเรื่องเศร�า แทร	รี่รวบรวมแรงกายและ
ใจเพ่ือสู�ต�อ เธอได�เข�าเรียนหลักสูตรภาคฤดูร�อนท่ีโรงเรียนดนตรีชื่อดังท่ีสุดแห�งหนึ่งในเมืองลอสแองเจ
ลิสโดยไม�คาดฝ"น ซ่ึงท้ังเป3นเกียรติและเป3นป"ญหาหนักอกเพราะพ�อจอมเข�มงวดของเธอไม�ยอมให�ไป 
แทร	รี่ไม�อยากทําให�พ�อเสียใจแต�ก็รู�ว�านี่เป3นโอกาสครั้งเดียวในชีวิต เธอจึงขัดใจพ�อโดยมีแม�กับน�าคอย
ช�วยเหลือ เธอเดินทางไปลอสแองเจลิส ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาให�แก�นักเรียนเพียงคนเดียวเท�านั้น 
และเป3นฝ"นท่ีเกินเอ้ือมสําหรับเด็กสาวเมืองเล็กๆ แต�ด�วยความช�วยเหลือจากเพ่ือนและครูท่ีคอยเป3น
แรงใจ แทร	รี่จึงฮึดสู�ในการชิงทุนนั้น   

ภาพยนตร	เรื่อง Raise your voice เป3นภาพยนตร	แนวโรแมนติคดราม�า จังหวะในการ
ดําเนินเรื่องจึงออกมาเรื่อยๆ ไม�ช�าไม�เร็วจนเกินไป สีในภาพยนตร	จะใช�สีโทนเอิร	ธเป3นส�วนใหญ� ซ่ึง
สร�างความรู�สึกอบอุ�นให�กับอารมณ	ของหนัง นอกจากนี้ภาพยนตร	เรื่องนี้ยังมีการให�ตัวละครแต�ง
เพลงธีมไว�ใช�ประกอบในภาพยนตร	อีกด�วย ซ่ึงทําให�เรื่องราวมีความหมายลึกซ้ึงมากข้ึน ผู�จัดทําจึงนํา
จุดเด�นนี้มาใช�ในการเตรียมบทภาพยนตร	                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3-5 (ภาพจากภาพยนตร	เรื่อง Raise your voice) 
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ภาพยนตร!เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ@อย กํากับโดย นิธิวัฒน! ธราธร 
ฉายป2 2006 

ปลายฤดูหนาวหลังเรียนจบ ม.3 ป1อมตัดสินใจสอบเข�าเรียนต�อท่ีวิทยาลัยดุลิยางคศิลปd 
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนท่ีสอนดนตรีเป3นวิชาชีพต้ังแต�ชั้น ม.ปลาย ป1อมแอบรักผู�หญิงคนหนึ่งชื่อ
ดาว เธอสวย เรียบร�อย เรียนเก�ง เป3นท่ีหมายปองของหนุ�มๆท้ังโรงเรียน รวมถึงป1อมด�วย พอรู�ว�าดาว
มาสอบท่ีนี่ก็เลยตามมา ท้ังท่ีไม�เคยรู�จักโรงเรียนนี้มาก�อนเลย แล�วป1อมก็สอบติด พ�อแม�ของป1อมเข�าใจ
ผิดว�าป1อมสอบติดเตรียมหมอ ป1อมเลยต�องป_ดเรื่องโรงเรียนเป3นความลับไปพร�อมๆกับการเรียนรู�โลก
ใบใหม�ท่ีแสนสนุก ป1อมไปสมัครเข�าวงออเคสตร�าเพ่ือหาทางใกล�ชิดกับดาวท่ีเป3นนักไวโอลินมือหนึ่งใน
นั้น แต�ผ�านฤดูฝนเข�าไปแล�วความสัมพันธ	กับดาวก็ยังไม�คืบหน�า ในขณะท่ีความเอาจริงเอาจังของ 
อ�อม เพ่ือนซ้ีท่ีนั่งข�างๆกลับทําให�ป1อมเริ่มสนใจดนตรีคลาสสิคข้ึนมาทีละนิด เม่ือฤดูหนาวเวียนกลับมา
อีกครั้งป1อมต�องตัดสินใจระหว�างดาวกับอ�อม ระหว�างดนตรีสากลกับดนตรีคลาสสิก 

ภาพยนตร	เรื่องนี้เล�าเรื่องตามลําดับเวลา บางครั้งก็ใช�เสียงเพลงเล�าเรื่องแทนความรู�สึก
ของตัวละคร แม�ตัวละครจะใส�ชุดนักเรียนตลอดท้ังเรื่องแต�ก็มีสีโทนเหลืองอ�อนจากแสงไฟและ
แสงแดดสร�างความรู�สึกอบอุ�นให�กับภาพยนตร	 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-6 (ภาพจากภาพยนตร	เรื่อง Seasons Change) 
 

จากการศึกษาหาข�อมูลจากข�อมูลอ�างอิง (Reference) และอารมณ	ของภาพยนตร	 
(Mood and Tone) ผู�จัดทําได�พัฒนาแนวทางของบทภาพยนตร	และนิสัยใจคอของตัวละครจากเรื่อง 
October Sky, A Cinderella Story, Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ�อย และป_ด
เทอมใหญ�หัวใจว�าวุ�น ในด�านของเนื้อหา การดําเนินเรื่อง บทสนทนา มุมกล�อง รวมถึงเหตุการณ	ท่ีควร
จะเกิดข้ึนในภาพยนตร	 และได�มีการใช�สีเหลืองอ�อนและสีโทนเอิร	ธในการสร�างบรรยากาศอบอุ�น ดังท่ี
ปรากฏในภาพยนตร	เรื่อง Raise your voice และ Seasons Change เพ่ือให�เกิดความสมจริงกับ
ภาพยนตร	สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ชายหนุ�มผู�มีความฝ"นแต�ไม�กล�าลงมือทํา โดยเล�าผ�านเทคนิค
ภาพและเสียงดังท่ีกล�าวมาข�างต�น ให�เกิดเป3นภาพยนตร	สั้นท่ีสมบูรณ	 
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บทที่  4 

ผลการวิจัยศึกษา 

 
การสร�างสรรค	ภาพยนตร	สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น จากการสํารวจทัศนคติของวัยรุ�น

เก่ียวกับเป!าหมายในชีวิต และจากการศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการเล�าเรื่อง วิธีการใช�ภาพ และเทคนิค
พิเศษต�างๆแล�ว ได�ทําการรวบรวมความรู� และวิเคราะห	ข�อมูล จึงเข�าสู�ข้ันตอนก�อนการผลิต (Pre-
Production) โดยเตรียมในด�านต�างๆดังนี้ 
 
การเตรียมตัวบทภาพยนตร� 

1. แนวความคิด (Concept) 
ไม�ใช�ทุกคนท่ีรู�ว�าความฝ@นของตัวเองคืออะไร คนท่ีหาความฝ@นตัวเองเจอทําไมถึงไม�กล�าทํา 
2. แก*นเรื่อง (Theme) 
ทําตามความฝ@น 
3. เรื่องย*อ (Synopsis) 
บริบูรณ	หนุ�มคณะบริหารผู�ซ่ึงเข�าเรียนคณะนี้ตามความต�องการของพ�อ ได�รู�จักกับอนงค	 

หญิงสาวคนหนึ่งทางอินเตอร	เน็ตเพราะท้ังคู�เปFนแฟนคลับวง SQ5 เหมือนกัน อนงค	เปFนคนเดียวท่ีรู�ว�า
บริบูรณ	มีความฝ@นอยากเปFนนักแต�งเพลง อนงค	จึงเชียร	ให�บริบูรณ	แต�งเพลงอย�างจริงจัง วันหนึ่งวง 
SQ5 จะมาเปKดคอนเสิร	ตท่ีเมืองไทย อนงค	กับบริบูรณ	จึงนัดเจอกันท่ีหน�างานคอนเสิร	ต ท้ังคู�ตกใจมาก
เม่ือเจอหน�ากัน เพราะท้ังคู�เรียนอยู�คณะเดียวกันและเพ่ือนๆของท้ังสองคนต�างไม�ถูกกันอีกต�างหาก 
อนงค	มักจะโดนกลุ�มของบริบูรณ	ล�ออยู�บ�อยๆว�าเปFนพวกต่ิงเกาหลีไร�สติ โดยท่ีไม�มีใครรู�เลยว�าตัว
บริบูรณ	เองก็แอบต่ิงเกาหลีเหมือนกัน ความอึดอัดจากการเจอหน�ากันครั้งแรกเริ่มเบาบางลงเม่ือท้ัง
สองคนเริ่มคุยเก่ียวกับเรื่องของดนตรีและความฝ@น อนงค	พบว�าบริบูรณ	เหมาะแล�วท่ีจะเปFนนักแต�ง
เพลงอย�างท่ีเขาฝ@น อนงค	จึงพูดให�บริบูรณ	กล�าลุกข้ึนมาทําตามความฝ@นของตัวเองอย�างจริงจังเปFนครั้ง
แรก บริบูรณ	แต�งเพลงๆหนึ่งคือเพลงตามฝ@น แล�วส�งไปให�ค�ายเพลงตามคําแนะนําของอนงค	 แต�ถูก
ปฏิเสธกลับมา บริบูรณ	เสียใจมากจึงคิดท่ีจะยอมแพ�และตีตัวออกห�างจากอนงค	 เย็นวันหนึ่งบริบูรณ	
กลับจากมหาวิทยาลัยแล�วพบพ�อของเขายืนอยู�กลางห�อง พ�อจับได�ว�าบริบูรณ	แอบเปFนแฟนคลับวง 
SQ5 พ�อและบริบูรณ	จึงทะเลาะกัน บริบูรณ	โพล�งออกไปว�าอยากเปFนนักแต�งเพลง แต�พ�อของเขาหาว�า
เขาเพ�อเจ�อและไร�สาระ บริบูรณ	พูดกับพ�ออย�างตรงไปตรงมาถึงความต�องการของตัวเองจนพ�อของเขา
ต�องเปFนฝMายยอมแพ�ในท่ีสุด แม�บริบูรณ	ไม�รู�ว�าสุดท�ายแล�วจะผิดหวังอีกหรือไม� แต�บริบูรณ	เลือกท่ีจะสู�
กับความฝ@นของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง 
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4. ตัวละคร (Character) 
ในภาพยนตร	สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น มีตัวละครหลักจํานวน 3 คน ดังนี้ 

1.) บริบูรณ	 เจอบุญ (พระเอก)  ชายหนุ�มผู�ใฝMฝ@นอยากเปFนนักแต�งเพลงแต�ไม�กล�าทํา 
2.) อนงค	 แสงกล�า (นางเอก) ต่ิงเกาหลีท่ีหาความฝ@นตัวเองไม�เจอ 
3.) พ�อของบริบูรณ	  ผู�บังคับให�บริบูรณ	ทําตามความต�องการของตนเอง 
5. โครงเรื่องขยาย (Treatment)    
ในห�องนอนของบริบูรณ	 บริบูรณ	กําลังนั่งหันหน�าออกไปทางนอกหน�าต�างพร�อมกับ

ดีดกีต�าร	เหงาๆอยู�คนเดียว 
ในร�านดีวีดี อนงค	นั่งจ�องนาฬิกาอย�างลุ�นๆ อยู�ตรงเค�าท	เตอร	คิดเงินซ่ึงเธอทํางานพิเศษอยู� 

เม่ือเข็มนาฬิกาชี้มาเปFนเวลา 16.00 น. ตรง พนักงานกะเย็นเปKดประตูเข�ามาเปลี่ยนเวรอย�างตรงเวลา 
อนงค	จึงบอกลาเพ่ือนและวิ่งออกจากร�านไปอย�างรีบร�อน  

มอเตอร	ไซค	มาจอดท่ีหน�าหอพักของอนงค	 อนงค	จ�ายเงินเร็วๆและรีบวิ่งข้ึนห�องอย�างเร�ง
รีบ เม่ือมาถึงห�องพัก อนงค	พุ�งตรงไปท่ีคอมพิวเตอร	และเปKดเว็บ S-Question5 อนงค	กรีดร�องอย�าง
บ�าคลั่งเม่ือได�ดูวีดีโอบอยแบนด	วงหนึ่ง 

ในมหาวิทยาลัยตอนเช�า อนงค	และเพ่ือนๆ กําลังเดินคุยกันมาเรื่องท่ีศิลปKนเกาหลีวง S-
Question5 ปล�อย MV ตัวใหม�ออกมาเม่ือวาน ระหว�างท่ีกําลังจะเดินไปนั่งท่ีโตXะว�างตัวหนึ่ง กลุ�ม
เพ่ือนบริบูรณ	ก็เดินเข�ามานั่งตัดหน�าและท้ังสองกลุ�มก็ทะเลาะกัน เพ่ือนๆของบริบูรณ	ล�อเลียนอนงค	ว�า
เปFนต่ิงเกาหลี อนงค	ลากเพ่ือนๆเดินหนีออกมาสงบสติอารมณ	 ก�อนท่ีเสียงแชทจากโทรศัพท	จะดังข้ึน 
อนงค	กดเปKดดูและคุยกับคนในโทรศัพท	อย�างอารมณ	ดี ซ่ึงคนท่ีอนงค	คุยด�วยนั้นคือบริบูรณ	 แต�ท้ังสอง
คนต�างไม�รู�ตัวจริงของกันและกัน 

อนงค	และบริบูรณ	แชตคุยกันทุกท่ีท้ังท่ีมหาวิทยาลัยและท่ีบ�าน ในตอนกลางคืนคืนหนึ่งท่ี
อนงค	และบริบูรณ	ได�คุยกัน อนงค	ถามบริบูรณ	เก่ียวกับเรื่องความฝ@นของบริบูณ	ท่ีอยากเปFนนักแต�ง
เพลง และคติประจําใจของวง SQ5 ท่ีทําให�ท้ังคู�ได�มารู�จักกัน ก�อนจะแยกย�ายกันในตอนดึกอนงค	ได�
พูดให�กําลังใจบริบูรณ	และทําให�เขาแต�งเพลงจนถึงเช�า 

หลังจากท่ีบริบูรณ	แต�งเพลงท้ังคืน พ�อก็มาปลุกบริบูรณ	แต�เช�าเพ่ือเอางานมาให�ทํา ท้ังสอง
คนเถียงกันเก่ียวกับการทํางานหลังเรียนจบ บริบูรณ	เริ่มเกริ่นว�าอยากจะทําอย�างอ่ืน แต�พ�อแสดง
ความต�องการชัดเจนจะให�บริบูรณ	ทํางานท่ีบริษัทของพ�อ เม่ือพ�อออกจากห�องไป อนงค	ก็ทักแชตมา
หาบริบูรณ	พอดีว�าอัลบั้มใหม�ของ SQ5 วางขายท่ีไทยแล�ว 

บริบูรณ	มาท่ีร�านดีวีดีเพ่ือมาหาซ้ืออัลบั้มเพลงของ SQ5 บริบูรณ	ลังเลอยู�นานหลังจากได�
เห็นราคาหลังปกอัลบั้มแต�ก็ตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด บริบูรณ	เดินมาจ�ายเงินท่ีแคชเชียร	และได�พบว�าอนงค	
เปFนพนักงานคิดเงิน อนงค	แปลกใจท่ีเห็นบริบูรณ	ซ้ืออัลบั้มเพลง SQ5 ท่ีเปFนอัลบั้มศิลปKนเกาหลี ท้ัง
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สองคนต�างตกใจท่ีเจออีกฝMายแบบไม�ทันต้ังตัว หลังจากอนงค	คิดเงินเสร็จบริบูรณ	ก็รีบเดินออกจาก
ร�านไป 

บริบูรณ	แชตคุยกับอนงค	ในมหาวิทยาลัย อนงค	ชวนบริบูรณ	มาคอนเสิร	ต SQ5 ด�วยกัน
เพ่ือจะได�เจอกันเปFนครั้งแรกของท้ังคู� เพ่ือนๆบริบูรณ	เห็นบูรณ	ยิ้มเล็กยิ้มน�อยกับโทรศัพท	ก็แซวกัน
อย�างสนุกสนาน บูรณ	ยิ้มเขินๆแล�วชิ่งหนีออกมา 

อนงค	และบริบูรณ	มาเจอกันท่ีหน�างานคอนเสิร	ต SQ5 ท้ังสองคนต�างแปลกใจและผิดหวัง
ท่ีเห็นอีกฝMาย อนงค	ถามบริบูรณ	เก่ียวกับเพ่ือนๆของเขาว�ารู�หรือไม�ท่ีเขามาชอบเกาหลี บริบูรณ	จึงตอบ
ไปตรงๆว�าสําหรับเขาดนตรียังไงก็คือดนตรี เขาไม�เคยแบ�งแยกมัน อนงค	จึงรู�สึกว�าบริบูรณ	เหมาะท่ีจะ
เปFนนักแต�งเพลงท่ีสุดแล�ว อนงค	พูดให�บริบูรณ	หันมาเห็นคุณค�าของตัวเองและกล�าท่ีจะลองทําตาม
ความฝ@นดูสักครั้ง 

บริบูรณ	กลับจากงานคอนเสิร	ตและเจอพ�อกําลังจะเอางานจากบริษัทมาให�ทําอีกเช�นเคย 
บริบูรณ	รับงานมาเซ็งๆ บริบูรณ	นอนคิดถึงคําพูดท่ีอนงค	บอกกับเขาว�าควรเชื่อในตัวเองและลองต้ังใจ
ทําตามฝ@นของตัวเองดู บริบูรณ	จึงลุกข้ึนมาเขียนเนื้อเพลง 

บริบูรณ	เริ่มหันมาแต�งเพลงอย�างจริงจัง โดยมีอนงค	คอยช�วยเหลืออยู�ข�างๆ บริบูรณ	แต�ง
เพลงควบคู�กับทํางานให�พ�อไปพร�อมๆกัน จนกระท่ังเพลงตามฝ@นเสร็จสมบูรณ	 

บริบูรณ	นั่งรอนอนรอการติดต�อจากค�ายเพลง แต�จนแล�วจนรอดก็ไม�มีใครติดต�อกลับมา 
จนอนงค	ต�องเปFนฝMายกระตุ�นให�บริบูรณ	ลองโทรไปถามค�ายเพลงดู บริบูรณ	จึงโทรไปถามค�ายเพลง
แบบกล�าๆกลัวๆ แต�เพลงของบริบูรณ	ถูกปฏิเสธ บริบูรณ	จึงเสียใจมาก 

อนงค	มาดักรอบริบูรณ	อย�างกระวนกระวายเพ่ือถามข�าวเพลงท่ีส�งไป แต�เม่ือพบบริบูรณ	 
บริบูรณ	กลับบอกเธอว�าเขาคงไม�มีปYกอย�างท่ีอนงค	เคยบอก เขาควรจะอยู�ในท่ีท่ีควรอยู� และท้ังสองคน
ก็จากกันเงียบๆ  

บริบูรณ	กลับมาบ�านและเจอพ�อยืนรออยู�กลางห�อง พ�อจับได�ว�าบริบูรณ	แอบเปFนแฟนคลับ
เกาหลีไร�สาระ ท้ังสองคนจึงเถียงกัน พ�อบังคับให�บริบูรณ	ไปทํางานกับเขาตอนปKดเทอม และฉีก
โปสเตอร	 SQ5 ลงพ้ืน บริบูรณ	มองโปสเตอร	ท่ีถูกฉีกและคิดไปถึงคําพูดของอนงค	ท่ีผ�านมา บริบูรณ	
ตัดสินใจบอกพ�อว�าเขาต�องการเปFนนักแต�งเพลง แม�พ�อจะไม�เห็นด�วยแต�การยื่นคําขาดของบริบูรณ	ทํา
ให�พ�อจําเปFนต�องยอมรับ บริบูรณ	ส�งข�อความไปหาอนงค	ว�าเขาอยากจะลองบินอีกสักครั้ง อนงค	ดีใจไป
กับบริบูรณ	 
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4. บทภาพยนตร� (Screenplay) 

 

1.ห>องนอนบูรณ� / ภายใน / บ*ายเกือบเย็น  
บริบูรณ	นั่งเกากีต�าร	อยู�บนเตียงริมหน�าต�างห�องนอน  
 
2.ร>าน DVD / ภายใน / บ*ายเกือบเย็น 
อนงค	นั่งประจําตําแหน�งแคชเชียร	ร�าน DVD ท่ีเธอทํางานพิเศษด�วยอาการลุ�นระทึก สายตาของเธอ
จ�องไปท่ีนาฬิกาเรือนใหญ�ท่ีแขวนบนผนังนิ่ง เข็มวินาทีท่ีเดินหน�าไปเรื่อยๆทําอนงค	สูดหายใจเข�าอย�าง
ต่ืนเต�น เหง่ือของอนงค	ไหลซึมมาตามหน�าผาก เม่ือเข็มวินาทีมาหยุดท่ีเลข 12 เปFนเวลาบ�ายสี่โมงตรง 
ประตูร�าน DVD เปKดออกและเพ่ือนเปลี่ยนเวรของอนงค	ก็เดินเข�ามาอย�างตรงเวลา อนงค	ยิ้มกว�าง วิ่ง
ออกจากร�านอย�างเร็วพร�อมกับทักทายเพ่ือนร�วมงานสั้นๆว�า 

อนงค� 
โชคดี 

 
3.ห>องอนงค� / ภายใน /เย็น 
อนงค	ยื่นแบงค	 20 ให�วินมอเตอร	ไซค	แล�วรีบวิ่งเข�าบ�าน ทันทีท่ีเข�ามาในห�องอนงค	วิ่งไปเปKด
คอมพิวเตอร	อย�างรวดเร็ว อนงค	คลิกเข�าเว็บไซต	ประจําบนแถบบุXคมาร	ค ตัวเลขนับถอยหลังเด�งข้ึนมา
บนหน�าจอ อนงค	กัดเสื้อตัวเองด�วยความลุ�นระทึก ทันทีท่ีเลข 1 ดับลง เสียงเพลงเกาหลีก็ดังกระหึ่ม
ลําโพง อนงค	กรีดร�องอย�างบ�าคลั่ง  
 
4.หลังตึกเรียน / ภายนอก / กลางวัน 
อนงค	กับอีกสองสาวเพ่ือนซ้ีคือแก�วใจและตุ�มน�อยเดินชะเง�อมองหาโตXะว�างในโรงอาหาร ระหว�างหา
โตXะไปก็เดินเม�าท	มอยกันไป 

ตุ*มน>อย 
นงค	ทําไมวันนี้แกมาสายจังวะ? 

อนงค� 
เม่ือวาน SQ5 ปล�อย MV ใหม�ตอนเย็น เลยอยู�ต่ิงดึกไปหน�อย 

แก>วใจ 
แหมะ.. ต่ิงดึกหรือมัวแต�คุยกับก๊ิกในเน็ตกันแน�จXะ 
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อนงค� 
ก๊ิกอะไร ไม�ม๊ี.. เฮ�ยๆ 

อนงค	สะกิดเพ่ือนท้ังสองเม่ือเจอโตXะว�างหลบมุมอยู� แต�เม่ือท้ังสามคนกําลังจะเดินไปนั่งกลับมีผู�ชาย
กลุ�มหนึ่งเข�าไปตัดหน�าซะก�อน 

 
ตุ*มน>อย 
ได�ไงวะ? 

 
ผู�ชายท้ังโตXะนั้นหามามองงงๆ พอเห็นแกXงอนงค	กับเพ่ือนสาวยืนอยู�ก็ส�งเสียงโห�ฮาล�อเลียนพร�อมกัน   

 
ผู>ชายท้ังโตIะ 
ต่ิงเกาหลี! 

 
ตันหนึ่งในชายหนุ�มท่ีส�งเสียงแซวก็ลุกข้ึนทําท�าสะดีดสะด้ิงล�อเลียนแฟนคลับเกาหลี 

ตัน 
อปป!า.. อXายยยยย อปป!าๆๆๆๆ  

 
ตุ�มน�อยเพ่ือนของอนงค	ทนไม�ไหว เลยโวยวายเสียงดัง 

ตุ*มน>อย 
ทําไม? ต่ิงเกาหลีแล�วไง 

 
ผู>ชายท้ังโตIะ 

หูย.. น�ากลัวเว�อๆ น�ากลัวมาก 
 

ตันตบโตXะแล�วหันไปพูดกับเพ่ือนๆ  
ตัน 

เฮ�ย! ไปเกาหลีกันดีกว�าว�ะ ฮ�าๆ 
 

ตุ*มน>อย 
ไปทําไม? หน�าอย�างนี้เขาไม�ให�เข�าประเทศหรอกนะ ไอบ�า 
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อนงค	กับแก�วใจเห็นท�าไม�ดีเลยลากตุ�มน�อยเดินออกมาให�ไกลจากกลุ�มนั้น ซ่ึงยังมิวายมีเสียงล�อเลียน
ตะโกนตามหลังมาอีก บริบูรณ	เดินมาหาเพ่ือนๆท่ีกําลังโวยวายล�อเลียนกลุ�มของอนงค	ท่ีเดินหนีไปอีก
ฝ@aงหนึ่ง บริบูรณ	มองตามแบบไม�ใส�ใจ แล�วนั่งลงหยิบมือถือข้ึนมาเล�นเฉยๆ 

ตุ*มน>อย 
ชอบเกาหลีแล�วไงวะ แม�ง 

 
อนงค� 

เออ เอาน�า ใจเย็นๆ 
 

แก>วใจ 
หิวว�ะ ไปหาไรกินกันเหอะ 

 
แก�วใจลากตุ�มน�อยให�ออกไปหาซ้ืออะไรกินด�วยกัน โดยอนงค	อาสาจะเฝ!าโตXะเอง อนงค	เลือกนั่งหัน
หลังให�กับกลุ�มของบริบูรณ	 พร�อมๆกับท่ีโทรศัพท	สั่นเม่ือมีแชทเด�ง อนงค	หยิบโทรศัพท	ข้ึนมามองแล�ว
อมยิ้มเม่ือเห็นว�า Gray-Men ทักแชทมา 

Gray-Men (VO) 
คิดถึงเธอ 

 
อนงค� (VO) 

เพ่ิงคุยกันเม่ือไม�ก่ี ชม. ท่ีแล�วเอง 
 

Gray-Men (VO) 
เม่ือไหร�จะได�เจอกัน? 

อนงค	ครุ�นคิดกับข�อความสักพัก ก�อนจะกดตอบกลับไป 
อนงค� (VO) 
เร็วๆนี้.. ม้ัง? 

 
บริบูรณ	มองข�อความแชท “เร็วๆนี้.. ม้ัง?” บนหน�าจอโทรศัพท	นิ่ง แล�วยิ้มกับตัวเองบางๆ  
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5. คัทย*อย 
- อนงค	เดินไปแชทไป บริบูรณ	นั่งแชทจากมือถือในมุมส�วนตัวบนตึกเรียน 

Gray-Men (VO) 
เธอไม�ใช�ตุXด เกย	 กระเทย ปลอมตัวมาใช�ม้ัย? 

 
อนงค� (VO) 
แล�วถ�าใช�? 

 
Gray-Men (VO) 

เธอจะโดนต�อยเอาน�ะสิ 
 
- อนงค	กับบริบูรณ	แชทกันในห�องคอม ท้ังสองคนนั่งเครื่องตรงข�ามกัน 

 
อนงค� (VO) 

ตอนนี้นายเปFนไงบ�าง? 
 

Gray-Men (VO) 
ใช�ชีวิตอยู�บนความคาดหวังของคนอ่ืนตลอดเวลา..  

แล�วก็อยากเจอเธอ 
 

อนงค� (VO) 
(ยิ้มเขิน) นายว�าเราเคยเดินสวนกันบ�างม้ัย? 

 
Gray-Men (VO) 

ไม�รู�สิ.. มหาลัยกว�างจะตาย 
 

อนงค� (VO) 
อย�างน�อยอยู�ในรั้วเดียวกันนะ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

6.ห>องนอน(อนงค�และบริบูรณ�) / ภายใน / กลางคืน 
อนงค	คุยแชทกับบริบูรณ	ในคอมพิวเตอร	 

อนงค� (VO) 
นายไม�เคยบอกพ�อเรื่องแต�งเพลง? 

 
บริบูรณ� (VO) 

ถ�าเขาคิดจะฟ@งนะ.. ฉันไม�เคยบอกเขาว�าฉันอยากเปFนหรืออยากทําอะไร 
 

อนงค� (VO) 
แม�ฉันสอนฉันเสมอให�วิ่งไล�ตามความฝ@น ติดตรงท่ีฉันหามันไม�เจอสักทีนี่สิ เฮ�อ..  
เพราะผมศรัทธาในความฝ@น ผมจึงรู�ว�าผมมาบนโลกนี้อย�างมีเหตุผล (พูดช�าๆ) 

บริบูรณ	เหลือบไปมองโปสเตอร	ท่ีแปะอยู�บนตู� ซ่ึงเปFนประโยคเดียวกับท่ีอนงค	พิมพ	มาหา บริบูรณ	ยิ้ม
ขําขํา 

บริบูรณ�(VO) 
ฉันเริ่มสนใจ SQ5 ก็เพราะคําพูดเสี่ยวๆพวกนี้แหละ 

 
อนงค� (VO) 

ถึงจะเสี่ยวแต�ก็เปFนแรงบันดาลใจดีๆนะ 
 

บริบูรณ�(VO) 
ใช�.. และก็ทําให�เราได�รู�จักกัน 

 
อนงค� (VO) 

และก็ทําให�ฉันได�เพ่ือนดีๆเพ่ิมอีกหนึ่งคน 
เฮ�ย.. นี่จะตี 2 แล�ว! 

 
บริบูรณ�(VO) 

เปFนการคุยท่ียาวนานมาก 
 

อนงค� (VO) 
ต�องไปนอนแล�ว.. สลายโตi ฝ@นดี 
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บริบูรณ�(VO) 
ฝ@นดีครับ คุณหญิงไทยใจงาม 

 
อนงค� (VO) 

อ�อ! เผื่อนายอยากจะรู�.. อย�างน�อยๆก็มีฉันคนนึงท่ีอยากฟ@งเพลงของนายนะ 
 
อนงค	และบริบูรณ	ต�างคนต�างยิ้มให�กับหน�าจอคอมพิวเตอร	ของตัวเอง บริบูรณ	เปKดลิ้นชักหยิบสมุด
เปล�าเล�มหนึ่งข้ึนมา  เขาเริ่มต�นเขียนเนื้อเพลงลงในสมุดเล�มนั้นพร�อมๆกับเล�นกีต�าร	ไปด�วยอย�างมี
ความสุข 
 
7.ห>องนอนบริบูรณ� / ภายใน /เช>า 
บริบูรณ	นั่งหลับคากีต�าร	กับสมุดแต�งเพลง เสียงพ�อเรียกตะโกนปลุกให�บริบูรณ	ตื่น บริบูรณ	กําลัง
สะลึมสะลือ พ�อเปKดประตูเข�ามาในห�องนอน 

บริบูรณ� 
มีอะไรครับ? 

 
บริบูรณ	ปKดสมุดเขียนเพลงขณะท่ีพ�อเดินมาหยุดหลังโตXะทํางาน 

พ*อ 
นี่(โยนแฟ!มงานให�ลูก).. เคลียร	ยอดของเดือนนี้ให�พ�อด�วย 

แล�วก็อย�าลืมเช็คสต็อคสินค�าท่ีจะมาส�งวันศุกร	นี้ 
บริบูรณ� 

โห.. ทําไมพ�อไม�ให�ลูกน�องพ�อทําอะ 
พ*อ 

คนสมัยนี้ไว�ใจได�ท่ีไหน 
อีกไม�ก่ีปYแกก็จบแล�ว ต�องฝkกทําให�คล�องๆ จบมาพ�อจะได�วางมือสะดวก 

บริบูรณ� 
พ�อไม�คิดว�าผมเรียนจบแล�วอยากจะทําอย�างอ่ืนม่ังเลยเหรอ? 

พ*อ 
วะ! ฉันไม�ได�ส�งแกเรียนบริหารแพงๆเพ่ืออยากให�แกไปทําอย�างอ่ืน 

แกและบริษัทคือความภาคภูมิใจ 2 อย�างในชีวิตฉัน  
อย�าทําฉันผิดหวัง 
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พูดจบพ�อก็เดินออกจากห�องไป บริบูรณ	เก็บกีต�าร	ท่ีวางนอนกับพ้ืนข้ึนมานั่งกอดไว�เซ็งๆ บริบูรณ	นั่ง
มองกีต�าร	อยู�นาน สุดท�ายก็ถอนหายใจเฮือกใหญ�แบบท�อๆ บริบูรณ	นั่งคิดอะไรเงียบๆอยู�สักพัก 
จนกระท่ังอนงค	ทักแชทมา 

อนงค� (VO) 
เพ่ือนเพ่ิงโทรมาบอกว�าอัลบั้มใหม� SQ5 เข�าไทยแล�ว! ต่ืนเต�นสุดๆเลย 

 
8. ร>าน DVD / ภายใน / กลางวัน 
บริบูรณ	เดินเข�ามาภายในร�าน DVD บริบูรณ	เดินดูแผ�นหนังไปเรื่อยๆ ก�อนจะมาหยุดท่ีฝ@aงขายแผ�น
เพลง(อนงค	เข�ามาในร�านเพ่ือเปลี่ยนกะกับเพ่ือนพอดี) บริบูรณ	เห็นแผ�นเพลงของวง SQ5 วางขายอยู� 
เขาเดินตรงไปกําลังจะหยิบแผ�นเพลงนั้นข้ึนมาดู  บริบูรณ	พลิกดูราคาแล�วก�มควานหากระเปlาตังค	ใน
เป! 

อนงค� 
750 บาทค�ะ 

 
บริบูรณ	นับเงินจ�ายตังค	 บริบูรณ	ชะงักเม่ือแคชเชียร	ท่ีเงยหน�าข้ึนมารับเงินเปFนอนงค	 อนงค	ก็ชะงัก
เช�นกัน อนงค	มองหน�าบริบูรณ	สลับกับแผ�น SQ5 ไปมาด�วยความงง เม่ือเห็นว�าอนงค	ไม�รับเงินไปสักที 
บริบูรณ	ก็กระแอมเบาๆ 

บริบูรณ� 
(กระแอม).. เงิน 

 
อนงค	กระพริบตาปริบๆ ก�อนจะรับเงินของบริบูรณ	มา อนงค	เอาแผ�นซีดีใส�ถุงแล�วยื่นให�บริบูรณ	ท่ีกําลัง
ยืนรอรับของด�วยท�าทีอึดอัดใจ  

บริบูรณ� 
ขอบคุณ 

 
บริบูรณ	ยื่นมือมาจะรับถุงซีดีไปถือเองแต�อนงค	กลับจับถุงแน�น และถามด�วยความสนใจ 

อนงค� 
นายรู�จัก SQ5 ด�วย 

 
บริบูรณ	ไม�ตอบ กลับออกแรงดึงถุงมากข้ึน แต�อนงค	ก็ยังไม�ปล�อยสักที บริบูรณ	มองอนงค	อย�าง
หงุดหงิด 
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บริบูรณ� 
มีป@ญหาอะไร? 

 
อนงค� 
ไม�มี.. 

 
บริบูรณ� 

ง้ันก็ปล�อย 
 
อนงค	มองมือตัวเองท่ีจับถุงซีดีงงๆ ก�อนจะรีบปล�อยมือ บูรณ	หมุนตัวจะเดินออกจากร�านทันที แต�
อนงค	เรียกขัดไว�ซะก�อน 

อนงค� 
เด๋ียว! เอ�อ.. นี่โปสเตอร	แถม เม่ือก๊ีฉันลืมให�น�ะ 

 
บริบูรณ	หันกลับมารับโปสเตอร	แบบไม�ใส�ใจ เหลือบมองอนงค	เล็กน�อยก�อนจะเดินจ้ําพรวดๆออกจาก
ร�านไป 
 
9.มหาวิทยาลัย / ภายนอก / กลางวัน 
ท่ีลานหลังตึกเรียน บริบูรณ	นั่งอยู�กับกลุ�มเพ่ือน แต�กลับสนใจแต�โทรศัพท	มือถือ 

 
หญิงไทยใจงาม (VO) 

สรุปว�านายจะมาคอน SQ5 ด�วยกันม๊ัย? 
 

บริบูรณ� (VO) 
(ลังเล) ไม�รู�สิ.. ถ�าไป.. อาจจะไปบัตรตํ่าสุดม้ัง 

 
หญิงไทยใจงาม (VO) 

โอXย.. ขอให�มาเถอะ มาเจอกัน! 
 
เปFดหันมาเห็นบริบูรณ	นั่งแชทไปยิ้มไป เลยทักว�า 
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เปUด 
บูรณ	.. เด๋ียวนี้มึงมีก๊ิกเหรอวะ 

 
บริบูรณ� 
อะไร 

 
เปUด 

ก็เห็นนั่งยิ้มกับมือถือ.. เลยนึกว�ามึงมีก๊ิก 
 

บริบูรณ�  
(ยิ้มแบบมีเลศนัย) 

ตัน 
เฮ�ย! จริงดิ! คนโชคร�ายคนนั้นเปFนใครวะ 

 
บริบูรณ� 

จุXๆๆ 
 
บริบูรณ	ยิ้มกวนๆใส�เปFดและตัน เปFดกับตันเลยกระโจนไปจะแย�งมือถือบริบูรณ	มาดู แต�บริบูรณ	รีบลุก
เดินหนีไป 
 
10.หน>างานคอนเสิร�ต / ภายนอก / กลางวัน 
บริบูรณ	ยืนอยู�หน�างานคอนเสิร	ตมองบรรดาต่ิงเกาหลีท่ีแต�งตัวแปลกๆเดินไปเดินมาอย�างงงๆ บริบูรณ	
หยิบมือถือข้ึนมาทักแชทไปหาหญิงไทยใจงาม   

บริบูรณ� (VO) 
เธออยู�ไหน? 

 
หญิงไทยใจงาม (VO) 

ถึงแล�วเหรอ? 
 

บริบูรณ� (VO) 
อ้ือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

หญิงไทยใจงาม (VO) 
ง้ัน.. เจอกันใต�ป!ายอิมแพคละกัน 

 
บริบูรณ	เดินไปยืนรอท่ีป!ายอิมแพคตามนัด สายตาสอดส�ายไปท่ัวเพ่ือมองหาหญิงไทยใจงามพร�อมๆกับ
เคาะโทรศัพท	ในมือไปมาด�วยความต่ืนเต�น บริบูรณ	เห็นผู�หญิงคนหนึ่งกําลังเดินมาหาจากไกลๆ 
บริบูรณ	ยิ่งต่ืนเต�นหนักข้ึนอีก บริบูรณ	พยายามเพ�งมองผู�หญิงคนนั้นให�ชัดข้ึน แต�เม่ือเธอเดินเข�ามาใกล�
เรื่อยๆจนสามารถเห็นได�ชัดเจน บริบูรณ	ก็แทบช็อคเพราะเธอคืออนงค	 อนงค	เม่ือเห็นบริบูรณ	ท่ียืนอยู�
ตรงป!ายก็อาการไม�ต�างกัน อนงค	หมุนตัวหันหลังกลับ หยิบมือถือข้ึนมาพิมพ	หา Gray-Men ช�าๆ ไม�
ม่ันใจ 

อนงค� (VO) 
นายอยู�ไหน? 

 
บริบูรณ	มองอนงค	ท่ีกําลังยืนหันหลังอยู�อย�างระแวง ก�อนจะพิมพ	ตอบกลับไป 

 
บริบูรณ� (VO) 

แล�วเธอล�ะ.. อยู�ไหน? 
 

อนงค� (VO) 
อย�ามาล�อเล�น! นายอยู�ตรงไหนแน� นี่ไม�ตลกนะ! 

 
บริบูรณ� (VO) 
ใช�! ไม�ขําสักแอะ 

 
บริบูรณ	มองอนงค	ท่ีกําลังแอบหันกลับมามองเขา ท้ังสองคนสบตากันนิ่ง แล�วอนงค	ก็เปFนฝMายเดินมา
หาบริบูรณ	ช�าๆ ท้ังสองคนมองกันไปมาด�วยความอึดอัดใจ อนงค	กับบริบูรณ	เดินมานั่งท�ามกลางกลุ�ม
แฟนคลับแต�กลับไม�มีใครพูดจากัน ต�างฝMายต�างเอาแต�นั่งมองบรรยากาศรอบๆ อย�างอึดอัด  

บริบูรณ� 
บรรยากาศโคตรแย� (พูดลอยๆมองไปทางอ่ืน) 

อนงค� 
เออ.. จริง 
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บริบูรณ	หันกลับมามองหน�าอนงค	อีกครั้งคล�ายกําลังวิเคราะห	ข�อมูล 
บริบูรณ� 

ไม�อยากเชื่อว�าตลอดเวลาท่ีผ�านมาคนท่ีฉันคุยด�วย.. คือเธอ! 
 

อนงค� 
ขอโทษด�วยท่ีทําให�ผิดหวังนะ 

 
บริบูรณ� 

ฉันน�าจะเอะใจแต�แรก.. เธอมันเจ�าแม�ติ่งเกาหลี แล�วยังเรื่องไปรอท่ีสนามบินอีก 
 

อนงค� 
เด๋ียวๆ ในมหาลัยไม�ได�แค�ฉันท่ีติ่งซะหน�อย 

แต�จะว�าไป.. ฉันก็สังหรณ	อยู�แล�วเชียวว�านายมันทะแม�งๆ 
 

บริบูรณ� 
ทําไม? 

 
อนงค� 

ก็ท่ีร�านซีดีวันนั้นไง.. 
 เพ่ือนนายรู�รึเปล�าว�านายเองก็ชอบเพลงเกาหลีน�ะ 

 
บริบูรณ� 

ฉันไม�แบ�งแยกหรอกนะจะไทยจะเทศหรือเกาหลี  
ยังไงดนตรีก็คือดนตรี 

 
อนงค� 

เพราะอย�างนี้ไง.. นายถึงเหมาะจะเปFนนักแต�งเพลงสุดๆ 
 

บริบูรณ� 
(ยิ้ม) จริงอะ 
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อนงค� 
จริงดิ! 

บางทีถ�านายแต�งเพลงดีๆออกมา แล�วลองทําเดโม�ส�งค�ายเพลง 
ไม�แน�.. พวกเขาอาจจะชอบเพลงนายก็ได� 

 
บริบูรณ� 
คงยาก 

อนงค	เหลือบมองท�าทางท�อแท�ใจของบริบูรณ	 อนงค	หยุดเดินและพูดด�วยน้ําเสียงจริงจังข้ึน 
 

อนงค�  
นี่! รู�ม๊ัยว�าฉันอิจฉานาย 

 
บริบูรณ� 

(หันมามองอนงค	งงๆ) ทําไม 
 

อนงค� 
มีหลายล�านคน ท่ีใช�ชีวิตไปวันๆโดยไม�รู�ความต�องการของตัวเอง 

คนอย�างฉัน.. ท่ีไม�รู�จะเกิดมาทําไม เกิดมาเพ่ืออะไร เกิดมาเปFนอะไร 
เป!าหมายไม�มี หาความฝ@นไม�เจอ 

แต�นาย.. นายเจอมัน เจอสิ่งล้ําค�านี้ท่ีว�าแล�ว ทําไมถึงจะปล�อยไปง�ายๆล�ะ 
ถ�าฉันเปFนนาย.. ฉันจะม่ันใจในปYกของตัวเอง กางมัน แล�วลองบินดูสักต้ังนึง 

 
อนงค	ยิ้มให�กําลังใจบริบูรณ	 บริบูรณ	ยิ้มตอบกลับมา  
 
11.บ>านบริบูรณ� / ภายใน / กลางคืน 
พ�อเงยหน�าข้ึนมาจากกองแฟ!มเอกสารเม่ือเห็นบริบูรณ	เดินกลับเข�ามาในบ�านอย�างอารมณ	ดี  

พ*อ 
ปKดงบให�พ�อรึยัง 

บริบูรณ� 
เอ�อ.. ยังไม�เสร็จดีเลยครับ ช�วงนี้งานท่ีมหาลัยยุ�งๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

 

พ*อ 
รีบๆ ทําให�เสร็จ จะได�เอางานใหม�ไปทํา 

บริบูรณ� 
ครับ 

บริบูรณ	นั่งมองแฟ!มงานของพ�อด�วยอารมณ	เซ็ง ก�อนจะถอนหายใจปลงๆ แล�วกางแฟ!มดูข�อมูลเพ่ือ
เตรียมทํางาน แต�ระหว�างท่ีพยายามจะอ�านแฟ!มงานไปได�สักพัก บริบูรณ	ก็คิดถึงรอยยิ้มของอนงค	และ
คําพูดท่ีอนงค	บอกว�าเขาเหมาะจะเปFนนักแต�งข้ึนมา บริบูรณ	ปKดแฟ!มงานและเปKดสมุดเขียนเพลงข้ึนมา
แทน 
 
12.คัทย*อย 

- บริบูรณ	เล�นกีต�าร	ไปเขียนเพลงไป 

- พ�อบริบูรณ	เคาะประตูเข�ามาทวงงาน บริบูรณ	รีบปKดสมุดเพลง อ�างว�ายังไม�เสร็จ 

- อนงค	กับบริบูรณ	ยิ้มแย�มทักทายกันท่ีมหาลัย  

- บริบูรณ	หลบมุมไปนั่งเขียนเพลง อนงค	มาเห็นเลยเดินเข�าไปนั่งด�วย ท้ังสองคน
ช�วยกันเขียนเพลง 

- บริบูรณ	ทํางานให�พ�อ พอเครียดมากๆ บริบูรณ	เปKดเพลงวง SQ5 ฟ@ง และกลับไป
ทํางานให�พ�อต�อ 

- พ�อมาหาท่ีห�องเพ่ือมาตรวจงาน  

- บริบูรณ	เล�นกีต�าร	แต�งเพลงต�อ 

- อนงค	กับบริบูรณ	ช�วยกันแต�งเพลงจนเสร็จ 
 

13. ห>องนอนบริบูรณ� / ภายใน / เย็น 
บริบูรณ	นั่งหน�าโทรมมองนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆจนเริ่มเคลิ้มเกือบหลับ เสียงแชทเด�งปลุกบริบูรณ	ให�
สะดุ�ง บริบูรณ	หมุนเก�าอ้ีกลับไปดูหน�าจอคอมพิวเตอร	แล�วเห็นว�าอนงค	ทักมา 

อนงค� 
นายควรโทรไปเช็คท่ีบริษัท.. ฉันว�ามันนานเกินไปแล�ว 

บริบูรณ� 
แค�อาทิตย	เดียวเอง 

อนงค� 
ถ�ารอมากกว�านี้นายได�กลายเปFนซอมบี้แน�.. โทรซะ! 

   ส
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หลังจากบริบูรณ	วางสายจากอนงค	 บริบูรณ	พยายามต้ังสติ เขาสูดหายใจเข�าลึกๆ แล�วกดโทรไปท่ีค�าย
เพลง 

บริบูรณ� 
เอ�อ.. คือผมได�ส�งผลงานเพลงมาท่ีค�าย ไม�ทราบว�าจะติดต�อใครได�ครับ 

ครับ.. คือผมได�ส�งผลงานเพลงมาท่ีบริษัท แล�วอยากทราบความคืบหน�าครับ 
บริบูรณ	ครับ.. บริบูรณ	 เจอบุญ 

 
ระหว�างรอสาย บริบูรณ	เดินไปเดินมาอย�างกระสับกระส�าย จนกระท่ังปลายสายมารับอีกครั้ง บริบูรณ	
หยุดฟ@งอย�างต่ืนเต�น ก�อนจะค�อยๆแปรเปลี่ยนเปFนความผิดหวัง เสียใจ  

บริบูรณ� 
ครับ เข�าใจครับ ไม�เปFนไรครับ ขอบคุณครับ 

บริบูรณ	ท้ิงตัวลงบนเตียงด�วยความผิดหวัง เสียงทักแชทของอนงค	ดังเรื่อยๆ แต�บริบูรณ	ไม�มีทีท�าจะลุก
ข้ึนไปตอบ บริบูรณ	กดปKดโทรศัพท	มือถือเม่ือเห็นว�าอนงค	โทรมา บริบูรณ	เขวี้ยงมือถือออกไปอีกฟาก
หนึ่งของห�องด�วยความรู�สึกท้ังโกรธและเสียใจ 
 
14. มหาวิทยาลัย / ภายนอก / เช>า 
อนงค	พยายามโทรหาบริบูรณ	แต�บริบูรณ	ไม�รับ อนงค	เดินไปหาบริบูรณ	ท่ัวต้ังแต�โรงอาหาร มุมท่ี
บริบูรณ	หลบไปนั่งแต�งเพลง หรือในตึกเรียนก็ไม�พบ อนงค	จึงมายืนดักรอท่ีหน�าตึก และสุดท�ายอนงค	ก็
เห็นบริบูรณ	เดินมา 

อนงค� 
ทําไมถึงไม�รับสาย 

บริบูรณ� 
ก็แค�ยังไม�อยากคุย 

อนงค� 
เม่ือวาน นายโอเครึปMาว 

บริบูรณ� 
ฉันคิดว�า..  

ฉันคงไม�ได�มีปYกอย�างท่ีเธอบอก และฉันควรจะอยู�ในท่ีท่ีเปFนของฉัน 
ขอบคุณนะ 

 
บริบูรณ	เดินเลยเข�าตึกไป ไม�ได�หันกลับมามองอนงค	อีก 

   ส
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15. ห>องบริบูรณ� / ภายใน / เย็น 
บริบูรณ	เปKดประตูเข�ามาแล�วเจอพ�อยืนรออยู�กลางห�อง 

 
บริบูรณ� 

พ�อเข�ามาทําอะไรในห�องผม 
 

พ*อ 
จะเอางานใหม�มาให�แกทํา (ชูแฟ!ม)  
แต�บังเอิญดันเจอนี่ซะก�อน (ชูซีดี) 

แล�วก็นี่กับนี่ (ชูโปสเตอร	กับนิตยสารปก SQ5) 
 

พ*อ 
แกเปFนเกย	? 

 
บริบูรณ� 

ผมเปFนผู�ชาย  
บริบูรณ	เดินมานั่งขอบเตียงเซ็งๆ 

บริบูรณ� 
(ถอนหายใจ) มีอะไรอีกม๊ัยครับ 

 
พ*อ 

ไม�เคยคิดเลยว�าแกจะเสียเงินเกือบพันเพ่ือไปซ้ือของไร�สาระพวกนี้ 
 
พ�อโยนนิตยสารและซีดี SQ5ลงบนเตียงบริบูรณ	 แต�พ�อโยนไม�แม�นทําให�นิตยสารไหลตกเตียงและคว่ํา
หน�าไว� บริบูรณ	ก�มลงไปเก็บเพ่ือเลี่ยงการต�อปากต�อคํา 

 
พ*อ 

ปKดเทอมนี้ฉันจะให�แกไปฝkกงานท่ีบริษัทฉัน 
ห�ามเถียง ห�ามค�าน ห�ามปฏิเสธ! 
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บริบูรณ	มองนิตยสารในมืออ้ึงๆ นิตยสารกําลังเปKดหน�าท่ี SQ5 ให�สัมภาษณ	พอดี ตัวหนังสือตัวใหญ�สี
แดงกลางหน�ากระดาษเปFนคําพูดของหนึ่งในสมาชิกวง SQ5 “เพราะผมศรัทธาในความฝ�น ผมจึงรู-ว�า
ผมมาบนโลกนี้อย�างมีเหตุผล” 
 
Flash Back 

- อนงค	เคยส�งข�อความ “เพราะผมศรัทธาในความฝ�น ผมจึงรู-ว�าผมมาบนโลกนี้อย�างมี
เหตุผล” มาให�บริบูรณ	ทางแชท 

- คลิปสัมภาษณ	 SQ5 ท่ีบริบูรณ	ชอบเปKดฟ@งบ�อยๆเวลาท�อใจ 

- คําพูดของอนงค	ท่ีพูดกับบริบูรณ	หน�าคอนเสิร	ต “ถ-าฉันเป6นนาย.. ฉันจะม่ันใจในป�ก
ของตัวเอง กางมัน แล-วลองบินดูสักต้ังนึง” 

- ความสุขเวลาท่ีบริบูรณ	ได�แต�งเพลง 

- ความสุขตอนท่ีบริบูรณ	อัดเพลง 
 
บริบูรณ	เงยหน�าข้ึนไปมองพ�อท่ีกําลังมองกลับมางงๆ บริบูรณ	มองเห็นพ�อยืนอยู�ตรงกลางของประตู
ห�องเขาพอดี แล�วบริบูรณ	ก็นึกได�ว�าเขาอยู�ในกรอบของพ�อมานานเกินไปจนไม�เปFนตัวของตัวเอง เขา
ต�องฝsนทํางานให�พ�อโดยท่ีเขาไม�มีความสุขกับมันเลย 

 
บริบูรณ� 

ผมอยากเปFนนักแต�งเพลง 
พ*อ 
ฮะ? 

บริบูรณ� 
พ�อมีความฝ@นของพ�อ แล�วพ�อก็ทํามันสําเร็จต้ังนานแล�ว 

ทําไมพ�อไม�ปล�อยให�ผมมีความฝ@นของผมม่ัง 
พ*อ 

เพ�อเจ�ออะไรของแก 
บริบูรณ� 

ผมรักดนตรี ผมอยากเปFนนักแต�งเพลง! 
พ*อ 

ไม�ได�! แกต�องสืบทอดบริษัทของฉัน! 
 

   ส
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บริบูรณ� 
ผมจะสืบทอดงานของพ�อก็ต�อเม่ือผมได�ทําสิ่งท่ีผมอยากทํา 

ผมจะรักษาความฝ@นของพ�อไว�แต�พ�อก็ไม�มีสิทธิ์มาทําลายความฝ@นผมเหมือนกัน 
 
พ�อและบริบูรณ	ยืนจ�องหน�าวัดใจกัน ในท่ีสุดพ�อก็เปFนฝMายถอย 

 
พ*อ 

ก็ได�.. ต�อจากนี้ แกอยากจะทําอะไรก็ทํา 
แต�เรื่องงานในบริษัทก็ห�ามละเลยเข�าใจม๊ัย 

 
บริบูรณ� 

ขอบคุณครับ 
 
เม่ือพ�อเดินออกจากห�องไปแล�ว บริบูรณ	ก็ถอนหายใจอย�างโล�งอก บริบูรณ	เปKดโทรศัพท	ก�อนจะพิมพ	
ข�อความไปหาอนงค	 
 
อนงค	ยืนทบทวนความคิด ถึงเรื่องราวท่ีผ�านมาอย�างเศร�าๆ สักพักมีข�อความเข�า อนงค	ก�มลงไปเปKดดู 
ข�อความท่ีบริบูรณ	ส�งมาให�แล�วยิ้มกว�าง  

 
บริบูรณ� (VO) 

ฉันว�าฉันพร�อมสําหรับการบินเท่ียวต�อไปแล�วล�ะ 
 
อนงค	พิมพ	ข�อความตอบกลับไปอย�างรวดเร็ว 
 

อนงค� (VO) 
ค�ะ กัปตัน 

 
บริบูรณ	เดินมาเปKดหน�าต�างห�องตัวเอง แล�วยืนชมแสงอาทิตย	อย�างมีความสุข 

จบ. 
 
 

   ส
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ข้ันตอนก*อนการผลิตภาพยนตร� 
1. เลือกนักแสดง (Casting) 

1. บริบูรณ� เจอบุญ 
นายวรท เอกคุณากูล (วอร	ม) อายุ 19 ปY 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-1 นักแสดงบท บริบูรณ	 
  

บริบูรณ	 เจอบุญ อายุ 20 ปY เรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ 
บุคลิกและนิสัย : เงียบขรึม ไม�ค�อยพูด สนใจภาพลักษณ	ของตัวเอง กลัวคําวิพากษ	วิจารณ	

จากคนรอบๆตัว มีโลกส�วนตัวสูง ไม�ชอบให�ใครมาวุ�นวาย แม�จะมีกลุ�มเพ่ือนท่ีสนิทแต�ก็ไม�เคยแสดง
ตัวตนท่ีแท�จริงให�กลุ�มเพ่ือนได�รับรู� อนงค	เปFนคนเดียวท่ีรู�จักตัวตนท่ีแท�จริงของบริบูรณ	ท้ังๆท่ียังไม�เคย
เห็นหน�ากันมาก�อน บริบูรณ	เปFนคนไม�ม่ันใจในตัวเองและกลัวความล�มเหลว  

พ้ืนหลังตัวละคร : บูรณ	อาศัยอยู�กับพ�อแค� 2 คน พ�อเปFนคนท่ีเข�มงวดมาก และเลี้ยงลูกให�
อยู�ในกรอบของพ�อตลอดเวลา พ�อเปFนคนชี้ให�บริบูรณ	เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจในการเข�า
มหาวิทยาลัย เพราะบริบูรณ	เรียนจบจะได�มาสานต�อบริษัทของพ�อต�อไปได� แต�บริบูรณ	มีความฝ@นลึกๆ
ว�าอยากเปFนนักแต�งเพลงเพราะเขาชอบดนตรี แต�เขาไม�เคยกล�าลงมือทํา จนกระท่ังได�มาพบกับอนงค	 
ผู�ซึ่งเปFนคนเดียวท่ีเชื่อม่ันในตัวเขาว�าเขาจะเปFนนักแต�งเพลงท่ีดีได� 

เหตุผลท่ีเลือก : บุคลิกลักษณะภายนอกวอร	มดูเปFนคนขรึมและเหมือนเปFนคนท่ีเก็บอะไร
บางอย�างไว�ในใจตลอดเวลา ดูเปFนคนท่ีเข�าถึงยากและโลกส�วนตัวสูง ซ่ึงตรงกับคาแรคเตอร	ของ
บริบูรณ	 และวอร	มยังแสดงซีนอารมณ	ได�ดีด�วย 
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2. อนงค� แสงกล>า 
นางสาวนลินรัตน	 พงศ	พิจิตร (แตมปv) อายุ 20 ปY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-2 นักแสดงบท อนงค	 แสงล�า 
 

อนงค	 แสงกล�า อายุ 20 ปY เรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี 
บุคลิกและนิสัย : อนงค	เปFนผู�หญิงร�าเริง สดใส พูดคุยเก�ง มีความตรงไปตรงมา เปKดเผย

และไม�คิดมาก มองโลกในแง�ดี สามารถใช�ชีวิตและไปไหนมาไหนคนเดียวได� มีเพ่ือนไม�เยอะแต�จะเปFน
ท่ีรักของเพ่ือนๆท่ีคบด�วย อนงค	มีความม่ันใจในตัวเองระดับหนึ่ง เวลาเธออยากทําอะไรแล�วคิดว�าไม�
เดือดร�อนคนอ่ืนเธอก็จะทําเลย ไม�แคร	คํานินทาและสายตาดูถูกจากคนอ่ืน ถูกเพ่ือนๆในมหาวิทยาลัย
รู�จักในนาม “เจ�าแม�ติ่งเกาหลี” 

พ้ืนหลังตัวละคร : อนงค	ใช�ชีวิตอยู�หอคนเดียวในการเข�ามาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ 
เธอเข�าเรียนคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี เพราะเธอไม�รู�ว�าอยากเรียนหรืออยากเปFนอะไรแน� เธอ
จึงเลือกเรียนบัญชีท่ีสามารถหางานทําได�ง�ายหลังเรียนจบ อนงค	ชื่นชมและหลงใหลคนมีความฝ@นมาก 
ซ่ึงนี่เปFนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�เธอคลั่งไคล�ศิลปKนเกาหลีวง SQ5 เพราะเธอรู�สึกว�าการท่ีพวกเขาทําตาม
ความฝ@นของตัวเองอย�างยากลําบากนั้นดูเท�ห	สุดๆเลย อนงค	จึงทํางานพิเศษเปFนพนักงานขายอยู�ร�าน 
DVD เพ่ือจะได�เก็บเงินมาซ้ืออัลบั้มและบัตรคอนเสิร	ตตอน SQ5 มาไทย อนงค	ได�รู�จักบริบูรณ	ทาง
อินเตอร	เน็ตและให�กําลังใจตลอดมา รวมถึงมีส�วนผลักดันให�บริบูรณ	กล�าท่ีจะลุกข้ึนมาทําความฝ@นของ
ตัวเองในท่ีสุด 

เหตุผลท่ีเลือก : แตมปvเปFนคนร�าเริง ยิ้มเก�ง ชอบท่ีจะหัวเราะเสียงดังๆและยิ้มเห็นฟ@น
อย�างเปKดเผย ซ่ึงคาแรคเตอร	ตรงกับอนงค	มากๆ บุคลิกของแตมปvดูเปFนคนมีเสน�ห	 แตมปvสามารถ
แสดงแล�วเอาบุคลิกของตัวเองมาผสมกับบุคลิกของอนงค	ได�เปFนอย�างดี และแตมปvเข�ากับทีมงานได�
ง�าย มีความรับผิดชอบ ขยันท�องบทและตรงต�อเวลา 

   ส
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2. สถานท่ีถ*ายทํา (Location) 
จากบทภาพยนตร	สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ดําเนินเรื่องภายใต�สถานท่ีท่ัวไปของ

ชีวิตนักศึกษาธรรมดา สถานท่ีเลือกใช�ในการถ�ายทําจึงเปFนสถานท่ีจากบุคคลท่ัวไปท่ีสามารถพบได�ใน
ชีวิตจริง ซ่ึงได�แก�บ�าน หอพัก พ้ืนท่ีรอบๆมหาวิทยาลัย ร�านดีวีดี เปFนต�น แต�จะมีอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีเปFน
สัญลักษณ	การจัดคอนเสิร	ตเกาหลีในประเทศไทย นั่นก็คือ อิมแพค อารีน�า เมืองทองธานี ซ่ึงเปFน
สถานท่ีท่ีอนงค	และบริบูรณ	เจอกันครั้งแรกท่ีหน�างานคอนเสิร	ต 

 
2.1 ตึกเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�บางเขน 
เนื่องด�วยตึกเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	 เปFนตึกเรียนท่ีมี

เอกลักษณ	และดูทันสมัย เข�ากับบทภาพยนตร	ในเรื่อง รวมถึงนักแสดงหลักสองคนและทีมงานส�วน
ใหญ�อยู�ใกล�กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	ทําให�สะดวกต�อนักแสดงและทีมงานในการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-3 ตึกเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	บางเขน 
 
  2.2 ห>องนอน บ>านของนัทนลินนา 
  บ�านของนัทจะเน�นไปท่ีความเรียบง�าย เฟอร	นิเจอร	เปFนสีโทนเอิร	ธ ดูเนี้ยบในแบบ
ฉบับผู�ชายท่ีมีระเบียบและอยู�ในกรอบ บ�งบอกบุคลิกลักษณะของบริบูรณ	ได�เปFนอย�างดี สีภายในห�องมี
การคุมโทนอย�างดี ไม�ต�องเซ็ตหรือจัดแต�งอะไรมากก�อนถ�ายทํา ทําให�ประหยัดเวลาไปได�อีกด�วย 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-4 ห�องนอน บ�านของนัทนลินนา 
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  2.3 หอพักแนน จรัญสนิทวงศ� 65 
  หอพักของแนนเปFนห�องเด็กผู�หญิงท่ีมีเฟอร	นิเจอร	ครบอยู�แล�ว ทําให�ไม�ต�อง
จัดเตรียมอะไรมากในการเซ็ตเพ่ือถ�ายทํา หอพักของแนนขนาดห�องกําลังพอดีสําหรับทีมงานและ
นักแสดง ไม�คับแคบและสะดวกต�อการจัดไฟ และด�านล�างของหอพัก ตัวตึกทาสีหลายๆสี เหมือนกับ
บุคลิกลักษณะของอนงค	ท่ีมีหลายสีสันในตัวเอง และดูสดใสร�าเริง 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-5 หอพักของแนน จริญสนิทวงศ	 65 
 
  2.4 ร>าน DVD ป]^นแกล>า 
  ร�านเช�า DVD ร�านนี้เปFนร�านท่ีค�อนข�างใหญ�และดูไม�เก�า ในร�านมีพ้ืนท่ีให�ตัวละคร
เลือกดู DVD โดยมุมกล�องไม�บีบจนอึดอัดเหมือนหลายๆร�าน และเจ�าของร�านใจดี สามารถพูดคุยขอ
การถ�ายทําได�โดยท่ีไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการใช�สถานท่ี รวมถึงโทนสีของร�านเข�ากับโทนสีในหนังพอดี 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-6 ร�าน DVD ปKaนเกล�า 
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2.5 อิมแพค อารี่น*า เมืองทองธานี 
สัญลักษณ	ของการจัดคอนเสิร	ตเกาหลีในประเทศไทย ทุกคอนเสิร	ตของศิลปKน

เกาหลีจะจัดท่ีอิมแพค อารีน�า เมืองทองธานี ซ่ึงเปFนท่ีรู�กันในหมู�ของแฟนคลับเกาหลี ตามบทอนงค	
และบริบูรณ	จะต�องมาเจอกันท่ีหน�างานคอนเสิร	ตวง SQ5 จึงคิดว�าสถานท่ีนี้เหมาะสมท่ีจะใช�ถ�ายทํา
ท่ีสุด 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-7 อิมแพค อารีน�า เมืองทองธานี 
3. อุปกรณ�ประกอบฉาก (Props) 

3.1 โทรศัพท	สมาร	ทโฟน เปFนอุปกรณ	ท่ีทําให�คนในยุคป@จจุบันเสพข�าวได�รวดเร็ว มี
ฟ@งก	ชั่นในการสื่อสารกันท่ีหลากหลาย ซ่ึงเปFนอุปกรณ	หลักท่ีทําให�ตัวละครหลัก 2 ตัวใช�ในการ
ติดต�อกัน โดยเลือกใช�โทรศัพท	 IPhone รุ�น4s ท่ีวัยรุ�นกําลังนิยมใช�กัน และสามารถเปFนตัวแทนของ
สมาร	ทโฟนรุ�นอ่ืนๆได�ด�วย ซ่ึงมีสีเรียบๆอย�างสีขาวและสีดํา สามารถคุมโทนสีของภาพได�ง�าย 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-8 โทรศัพท	มือถือสมาร	ทโฟน 
3.2 กีต�าร	โปร�ง เปFนเครื่องดนตรีประจําตัวของบริบูรณ	ท่ีใช�ในการแต�งเพลง อัด

เพลง เล�นในเวลาท่ีรู�สึกแย�หรือมีความสุข และเปFนสิ่งท่ีเชื่อมโยงบริบูรณ	เข�ากับความฝ@นของตัวเองใน
การเปFนนักแต�งเพลง  

 
 
 
 

ภาพท่ี 4-9 กีต�าร	โปร�ง 
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3.3 สมุดแต�งเพลง เปFนสมุดท่ีบริบูรณ	หยิบข้ึนมาเขียนเนื้อเพลงบ�อยๆในการแต�ง
เพลง ซ่ึงผู�จัดทําได�เลือกสมุดสีน้ําตาล ให�เข�ากับบุคลิกของบริบูรณ	ท่ีเปFนคนขรึมๆ และสียังคล�ายคลึง
กับสีของกีต�าร	โปร�ง ซ่ึงง�ายต�อการคุมโทนสีของภาพ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-10 สมุดแต�งเพลง 
 

3.4 คอมพิวเตอร	โน�ตบุXค นอกจากบริบูรณ	และอนงค	จะคุยกันผ�านสมาร	ทโฟนแล�ว 
ท้ังสองคนยังใช�คอมพิวเตอร	ในการสื่อสารกันด�วย อนงค	ใช�คอมพิวเตอร	ในการตามข�าววง S-
Question5 ส�วนบริบูรณ	ใช�คอมพิวเตอร	ในการฟ@งเพลงและการทํางาน 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4-11 คอมพิวเตอร	โน�ตบุXค 
 

3.5 หนังสือเรียนคณะบริหาร อนงค	และบริบูรณ	เรียนคณะเดียวกันคือบริหารธุรกิจ 
การมีหนังสือบริหารในฉากจะทําให�ภาพยนตร	มีความสมจริงมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-12 หนังสือเรียนคณะบริหาร 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.6 อัลบั้มเพลง S-Question5 อัลบั้มของศิลปKนเกาหลีกลุ�มหนึ่งท่ีอนงค	และ
บริบูรณ	ชื่นชอบ ซ่ึงทางผู�จัดทําได�ทําข้ึนมาเอง 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4-13 อัลบั้มเพลง S-Question5 
 

3.7 แฟ!มเอกสาร พ�อของบริบูรณ	มีธุรกิจเปFนของตนเองและมักจะโยนงานมาให�
บริบูรณ	ทําเสมอเพ่ือเปFนการฝkกให�บริบูรณ	สามารถรับช�วงต�อจากพ�อได� ผู�จัดทําได�เลือกเอาแฟ!มสีพ้ืนๆ
อย�างสีดํา สีน้ําเงิน สีน้ําตาลอ�อน เพ่ือให�ดูเปFนทางการเหมาะกับแฟ!มเอกสารในท่ีทํางาน 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4-14 แฟ!มเอกสาร 
3.8 อุปกรณ	เชียร	ของแฟนคลับ ในท่ีนี้มีท้ังแท�งไฟ ท่ีคาดผมติดไฟ ป!ายเชียร	 และ

ลูกโปMง ท่ีแฟนคลับมักเอาไปเชียร	ศิลปKนท่ีตนชื่นชอบในงานคอนเสิร	ต 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-15 อุปกรณ	เชียร	ของแฟนคลับ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.10 เสื้อสกรีน SQ5 ผู�จัดทําได�ทําการประดิษฐ	เสื้อสกรีน SQ5 ข้ึนมาเอง ซ่ึงเปFน
เสื้อของแฟนคลับท่ีใส�ไปงานคอนเสิร	ต โดยการตัดแปะสต๊ิกเกอร	สะท�อนแสงสัญลักษณ	ของวง S-
Question5 ลงไปบนเสื้อยืดท่ีมีพ้ืนหลังสีดํา 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-16 เสื้อสกรีน SQ5 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที่ 4 - 1 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 1        

BREAKDOWN: CUE 1 

     สถานที่: ร�าน DVD ป��นเกล�า                                                                                                                     วันถ�ายทําที่ 13 พฤศจิกายน 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 10.00 - 11.-0 น.                                                                              SCENE 2 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

2 11.00 – 11.30 ร�าน DVD อนงค0นั่งลุ�นเวลาเลิกงานที่แคชเชียร0 พอเพื่อนมาเปลี่ยนเวร 
อนงค0รีบวิ่งออกจากร�าน 

อนงค0 / บริบูรณ0 
Extra เพื่อนDVD 1 

ป>ายบอกหมวดหนัง
,เพลง/ แผ�นSQ5/ 
แผ�นเพลงวงอื่น/ 
โปสเตอร0SQ5/ ถุง
ร�านDVD 

BREAKDOWN: CUE 1 (ต�อเนื่อง) 
     สถานที่: ห�องแนน จริญสนิทวงศ0 65                                                                                                           วันถ�ายทําที่ 13 พฤศจิกายน 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 15.00 – 17.00 น.                                                            SCENE 3, 7, 16 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

3 14.00 – 15.00 ห�องอนงค0 อนงค0วิ่งเข�าห�องมาติ่ง MV เกาหลตีัวใหม�หน�าคอม อนงค0 คอม/ โปสเตอร0SQ5 

7 15.0 –16.30 ห�องอนงค0 อนงค0กับบริบูรณ0แชทผ�านคอม ทั้งสองคุยกันเรื่องความ
ฝNน และอนงค0พูดให�บูรณ0อยากแต�งเพลง 

อนงค0 คอม/ โปสเตอร0SQ5 
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ตารางที่ 4 - 1 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 1 (ต�อ) 

BREAKDOWN: CUE 1 (ต�อเนื่อง) 
     สถานที่: ห�องแนน จริญสนิทวงศ0 65                                                                                                            วันถ�ายทําที่ 13 พฤศจิกายน 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 15.00 – 17.00 น.                                                            SCENE 3, 7, 16 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

16 17.00 – 17.45 ห�องอนงค0 อนงค0นั่งหน�าคอมเซ็งๆ แต�พอได�รบัข�อความจากบูรณ0เรื่อง
จะบินอีกครั้ง อนงค0ยิ้มแล�วตอบกลับไปอย�างดีใจ 

อนงค0 คอม/ โปสเตอร0SQ5/ 
โทรศัพท0 

ตารางที่ 4 - 2 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 2 

BREAKDOWN: CUE 2 
     สถานที่: ม.เกษตร ตึกบริหารธุรกิจ                                                                                                             วันถ�ายทําที่ 24 พฤศจิกายน 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 9.00 – 16.00 น.                                                           SCENE 5, 13, 15 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

15.1 9.00 – 11.00 หน�าตึก อนงค0เห็นบูรณ0เดินผ�านไป อนงค0เลยส�งข�อความให�บูรณ0 
บูรณ0อ�านแต�ไม�ตอบกลับ 

อนงค0/ บริบูรณ0/ แก�วใจ/ ตุ�ม
น�อย 

 

13.3 11.00 – 11.40 หน�าตึก อนงค0วิ่งมาทักบริบูรณ0และเดินคู�กันไปอย�างอารมณ0ด ี อนงค0/ บริบูรณ0  

5.1 13.00 – 14.00 ทางเดินใน ม. อนงค0แชทคุยกับบริบูรณ0 เดินไปแชทไป อนงค0 โทรศัพท0อนงค0 
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ตารางที่ 4 - 2 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 2 (ต�อ) 

BREAKDOWN: CUE 2 (ต�อเนื่อง) 
     สถานที่: ม.เกษตร ตึกบริหารธุรกิจ                                                                                                             วันถ�ายทําที่ 24 พฤศจิกายน 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 9.00 – 16.00 น.                                                           SCENE 5, 13, 15 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

15 14.00 – 16.00 หน�าตึกเรยีนอีกฝN�งหนึ่ง อนงค0เดินมายืนรอบูรณ0หน�าตึก พอบูรณ0เดินมาบูรณ0วิ่ง
เข�าไปหาถามความคืบหน�าเรื่องค�ายเพลง แต�บูรณ0ตอบ
กลับมาว�าตนไม�มีปXก และจะอยู�ในที่ที่ควรอยู� 

อนงค0/ บริบูรณ0  

BREAKDOWN: CUE 2 (ต�อเนื่อง) 
     สถานที่: บ�านนัทนัท คลอง 8                                                                                                                    วันถ�ายทําที่ 24 พฤศจิกายน 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 18.00 – 20.30 น.                                                                   SCENE 16 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

16 18.00 – 20.30 ห�องบริบูรณ0 บริบูรณ0เป�ดประตูเข�ามาในห�องเจอพ�อยืนอยู� พ�อค�นเจอ
ของสะสม SQ5 ของบูรณ0 ทั้งคู�ทะเลาะกัน บูรณ0เก็บ
นิตยสาร SQ5 ที่ตกพื้น หยิบขึ้นมาเจอคําคมที่ทําให�บูรณ0
ชอบ SQ5 บูรณ0มองไปที่พ�อ นึกถึงอนงค0และความฮดึสู�
ของ SQ5 บูรณ0บอกพ�อเรื่องความฝNนของตัวเอง และส�ง
ข�อความไปหาอนงค0ว�าพร�อมจะบินอีกครั้งหนึ่งแล�ว 

บริบูรณ0/ พ�อ  
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ตารางที่ 4 - 3 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 3 

BREAKDOWN: CUE 3 
     สถานที่: บ�านนัทนัท คลอง 8                                                                                                                         วันถ�ายทําที่ 3 ธันวาคม 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 11.30 – 16.00 น.                                                            SCENE 1, 14, 7 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

1 11.30 – 12.00 ห�องบริบูรณ0 บูรณ0นั่งเล�นกีต�าร0 เสยีงพูดเกาหลดีังออกมาจาก Com บริบูรณ0 กีต�าร0/ คลิปSQ5/ 
คอม/ หนังสือ
บริหาร/ นิตยสาร
SQ5 

14 12.00 – 14.00 ห�องบริบูรณ0 บริบูรณ0กําลังนั่งลุ�นโทรศัพท0  โทรศัพท0ดังครั้งแรกเป]นคน
โทรผดิ ดังครั้งที่สองเป]นอนงค0โทรมา อนงค0บอกให�บูรณ0
โทรไปตามเรื่องที่แกรมมี่ บูรณ0กลัน้ใจโทรไปและโดน
ปฏิเสธกลับมา บูรณ0ผิดหวังมากเขวี้ยงโทรศัพท0ทิ้งและไม�
ตอบกลับแชทอนงค0ที่ทักมา 

บริบูรณ0 
เสื้อผ�าใส�อยู�บ�าน 4 ชุด 

โทรศัพท0บูรณ0/ คอม/ 
กีต�าร0  
เสื้อผ�าใส�อยู�บ�าน 4 
ชุด 

พัก 14.00 -14.30 พักทานอาหารกลางวัน    

7 14.45 – 16.00 ห�องบริบูรณ0 อนงค0กับบริบูรณ0แชทผ�านคอม ทั้งสองคุยกันเรื่องความ
ฝNน และอนงค0พูดให�บูรณ0อยากแต�งเพลง 

บริบูรณ0 คอม/ กีต�าร0/ สมุด
แต�งเพลง 
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ตารางที่ 4 - 4 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 4 

BREAKDOWN: CUE 4 
     สถานที่: ม.เกษตร                                                                                                                                    วันถ�ายทําที่ 8 ธันวาคม 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 9.00 – 17.00 น.                                                     SCENE 4, 6, 10, 13.7 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

4 9.00 – 12.00 ลานหลังตึกบริหาร  อนงค0แก�วใจตุ�มน�อยเดินหาโต_ะว�าง แต�เป]ดกับตันมาตัด
หน�า เป]ดตันล�ออนงค0 ล�อเสร็จบูรณ0เดินมาหาเป]ดที่โต_ะ 
อนงค0เดินหนีออกมา ระหว�างที่แก�วใจและตุ�มน�อยไปซื้อ
ข�าว อนงค0คุยแชทกับบูรณ0ในโทรศัพท0 

อนงค0/ บริบูรณ0/ เป]ด/ ตัน/ 
แก�วใจ/ ตุ�มน�อย 
Extra เพื่อนเป]ด 2 

โทรศัพท0บูรณ0กับ
อนงค0 

10 12.00 – 14.00 ข�างตึกบริหาร บริบูรณ0เดินผ�านแก�วใจกับตุ�มน�อยที่กําลังคุยเรื่องอนงค0ไป
รับSQ5ทีสนามบิน บูรณ0นั่งลงข�างเป]ดและตัน อนงค0ทัก
แชทมา เป]ดสงสยัว�าบูรณ0มีกิ๊ก 

บริบูรณ0/ เป]ด/ ตัน/ แก�วใจ/ 
ตุ�มน�อย 
 

โทรศัพท0บูรณ0 

พัก 14.00 -14.30 พักทานอาหารกลางวัน 

6 14.30 – 16.30 หน�าตึกเรยีน อนงค0ทําแบบสอบถามเรื่องความฝNน เป]ด ตัน  บูรณ0ผ�าน
มาเห็นตอนบูรณ0กําลังช�วย น.ศ. เก็บแบบสอบถามที่หล�น
ลงพื้น 

อนงค0/ บริบูรณ0/ เป]ด/ ตัน/ 
แก�วใจ/ ตุ�มน�อย 
Extra น.ศ. 1 

 

13.5 16.30 – 17.00  หน�าตึกเรยีน อนงค0และบริบูรณ0นั่งแต�งเพลงด�วยกันจนเสร็จ อนงค0/ บริบูรณ0  
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ตารางที่ 4 - 5 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 5 

BREAKDOWN: CUE 5 
     สถานที่: บ�านนัทนัท คลอง 8                                                                                                                       วันถ�ายทําที่ 28 ธันวาคม 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 11.00 – 20.30 น.                                                 SCENE 8, 16, 13.2, 13.4 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

8 11.00 – 13.00 ห�องบริบูรณ0 บูรณ0หลับคาสมุดแต�งเพลง พ�อเป�ดประตูเข�ามาโยนงานให�
ทํา บูรณ0เถียงกับพ�อ บูรณ0รับงานมาทําและเป�ดคลิป SQ5 
ดูแบบเซ็งๆ อนงค0ทักแชทมาว�าแผ�น SQ5 เข�าไทยแล�ว 

บริบูรณ0/ พ�อ คอม/ คลิปSQ5/  
กีต�าร0/ สมุดแต�ง
เพลง/ แฟ>มเอกสาร 

พัก 14.00 -15.00 พักทานอาหารกลางวัน 

16 15.00 – 17.00 ห�องบริบูรณ0 บริบูรณ0เป�ดประตูเข�ามาในห�องเจอพ�อยืนอยู� พ�อค�นเจอ
ของสะสม SQ5 ของบูรณ0 ทั้งคู�ทะเลาะกัน บูรณ0เก็บ
นิตยสาร SQ5 ที่ตกพื้น หยิบขึ้นมาเจอคําคมที่ทําให�บูรณ0
ชอบ SQ5 บูรณ0มองไปที่พ�อ นึกถึงอนงค0และความฮดึสู�
ของ SQ5 บูรณ0บอกพ�อเรื่องความฝNนของตัวเอง และส�ง
ข�อความไปหาอนงค0ว�าพร�อมจะบินอีกครั้งหนึ่งแล�ว 

บริบูรณ0/ พ�อ คอม/ กีต�าร0/ แฟ>ม
เอกสาร/ แผ�นซีดี 
SQ5/ โปสเตอร0 
SQ5/ นิตยสาร SQ5/ 
โทรศัพท0บูรณ0 

13.2 17.00 – 17.30 ห�องบริบูรณ0 บริบูรณ0นั่งทํางานให�พ�อเครียดๆ เลยเป�ดเพลงจากแผ�น 
SQ5 ฟNง 

บริบูรณ0 คอม/ กีต�าร0/ สมุด
แต�งเพลง/ แฟ>ม
เอกสาร/ แผ�นซีดี 
SQ5 
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ตารางที่ 4 - 5 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 5 (ต�อเนื่อง) 

BREAKDOWN: CUE 5 
     สถานที่: บ�านนัทนัท คลอง 8                                                                                                                       วันถ�ายทําที่ 28 ธันวาคม 2556 

     เวลาถ�ายทํา: 11.00 – 20.30 น.                                                 SCENE 8, 16, 13.2, 13.4 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

13.4 18.00 – 18.30 ห�องบริบูรณ0 พ�อยืนตรวจงานและพอใจกับงานที่บริบูรณ0ทํา บริบูรณ0/ พ�อ คอม/ กีต�าร0/ แฟ>ม
เอกสาร 

13.1 18.30 – 19.00 ห�องบริบูรณ0 บริบูรณ0นั่งอ�านแฟ>มงานของพ�อจนหมดความอดทนเลย
โยนแฟ>มงานทิ้ง แล�วมานั่งแต�งเพลงแทน 

บริบูรณ0 คอม/ กีต�าร0/ สมุด
แต�งเพลง/ แฟ>ม
เอกสาร 

12 19.30 – 20.30 ห�องนั่งเล�น บริบูรณ0เดินเข�าบ�านเจอพ�อทวงงานในห�องนั่งเล�น บริบูรณ0/ พ�อ  
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ตารางที่ 4 - 6 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 6  

BREAKDOWN: CUE 6 
     สถานที่: ตึกแคท                                                                                                                                     วันถ�ายทําที่ 2 มกราคม 2557 

     เวลาถ�ายทํา: 12.30 – 18.00 น.                                                             SCENE 5.2, 13 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

5.2 12.30 – 14.00 ห�องคอม อนงค0กับบริบูรณ0แชทกันผ�านคอม อนงค0/ บริบูรณ0  

13.6 14.30 –17.00  ห�องอัดเสียง อนงค0ลากบริบูรณ0เข�าไปในห�องอัด และอัดเดโมเพลง อนงค0/ บริบูรณ0 กีต�าร0 

- 17.00 – 18.00 ห�องอัดเสียง อัดเสียง  VO ที่แชทคุยกัน อนงค0/ บริบูรณ0  
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ตารางที่ 4 - 7 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 7        

BREAKDOWN: CUE 7 

     สถานที่: ร�าน DVD ป��นเกล�า                                                                                                                         วันถ�ายทําที่ 4 มกราคม 2557 

     เวลาถ�ายทํา: 9.00 – 12.00 น.                                                                              SCENE 9 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

9 10.00 – 11.00 ร�าน DVD บริบูรณ0เดินดูแผ�น DVD บูรณ0เจอแผ�น SQ5 และตดัสินใจ
ซื้อ อนงค0เป]นแคชเชียร0คิดเงิน 

อนงค0 / บริบูรณ0 
Extra เพื่อนDVD 1 

ป>ายบอกหมวดหนัง
,เพลง/ แผ�นSQ5/ 
แผ�นเพลงวงอื่น/ 
โปสเตอร0SQ5/ ถุง
ร�านDVD 

ตารางที่ 4 - 8 ตารางการถ�ายทําคิวที่ 8        

BREAKDOWN: CUE 8 

     สถานที่: อิมแพคอารีน�า เมืองทองธานี                                                                                                        วันถ�ายทําที่ 5 มกราคม 2557 

     เวลาถ�ายทํา: 10.00 – 16.00 น.                                                                             SCENE 11 

 Time Location Description Cast Set/Prop 

11 10.00 – 16.00 อิมแพคอารีน�าเมืองทอง
ธานี 

อนงค0มาเจอกับบริบูรณ0ที่หน�าคอนเสิร0ต และทั้งสองคนก็
นั่งคุยกัน 

อนงค0 / บริบูรณ0  
Extra 15 คน 

ลูกโปcง แท�งไฟ ที่คาด
ผล เสื้อ SQ5 
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บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และคัดเลือกข�อมูลต�างๆ จนนํามาเขียนเป$นบทภาพยนตร( 

ผ�านกระบวนการถ�ายทําภาพยนตร( และได�ออกมาเป$นภาพยนตร(สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ซ่ึงมี
รายละเอียดของแต�ละฉากดังต�อไปนี้ 
 
ฉากท่ี 1  

  

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 5-1 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 1 
 

บริบูรณ(นั่งเล�นกีต�าร(เหงาๆคนเดียวในห�องนอน ก�อนจะเฟตดําแล�วมีตัวหนังสือชื่อหนังข้ึน
ว�า “Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น” 

นี่เป$นฉากเป9ดเรื่อง ผู�จัดทําใช�การถ�ายทําโดยใช�กล�องนิ่ง ตอนบริบูณ(นั่งเล�นกีต�าร(เหงาๆคน
เดียวริมหน�าต�าง ซ่ึงยังไม�เป9ดให�เห็นหน�าตัวละคร แต�ให�คนดูรับรู�อารมณ(ของตัวละครจากการจัดแสง 
ว�าตัวละครรู�สึกโดดเด่ียวและมีปมอะไรบางอย�าง มีการเคลื่อนกล�องโดยการถือกล�องถ�าย (Handheld 
Camera) จากกีต�าร(ของบริบูรณ(เคลื่อนมาถึงชั้นหนังสือและเห็นหนังสือเรียนบริหาร ซ่ึงเป$นการบอก
เล�าพ้ืนหลังของตัวละคร 
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ฉากท่ี 2  

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-2 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 2 
 

อนงค(อยู�ในร�าน DVD กําลังต่ืนเต�นกับการรอเวลาเลิกงาน เม่ือถึงเวลา 16.00 น. 
พนักงานกะเย็นเป9ดประตูเข�ามาเปลี่ยนเวรอย�างตรงเวลา อนงค(ลุกข้ึนดีใจและเร�งรีบออกจากร�านไป 

นี่คือฉากเป9ดตัวอนงค( ซ่ึงเป$นตัวละครท่ีสดใส ร�าเริง สีในฉากและชุดของตัวละครจึงมีสี
ฉูดฉาดและมีสีสัน ผู�จัดทําต้ังกล�องนิ่งถ�ายอนงค(กําลังต่ืนเต�นกับอะไรสักอย�าง กล�องซูมเข�าไปหาตัว
ละครเม่ือระดับอารมณ(ของตัวละครเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือให�คนดูต่ืนเต�นตามไปด�วย แล�วค�อยตัดภาพมาท่ี
นาฬิกาแขวนเฉลยว�าอนงค(กําลังรอเวลาอยู� เม่ือเข็มวินาทีชี้มาท่ีเลข 4 เป$นเวลา 16.00 น. อนงค(หัน
กลับไปมองเพ่ือนท่ีเดินเข�ามาแลกเวรพอดีอย�างดีใจ แล�วจึงรีบวิ่งออกจากร�านไป 
 
ฉากท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-3 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 3 
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มอเตอร(ไซค(มาจอดท่ีหน�าหอพักของอนงค( อนงค(จ�ายเงินเร็วๆและรีบวิ่งข้ึนห�องอย�างเร�ง
รีบ เม่ือมาถึงห�องพัก อนงค(พุ�งตรงไปท่ีคอมพิวเตอร(และเป9ดเว็บ S-Question5 อนงค(กรีดร�องอย�าง
บ�าคลั่งเม่ือได�ดูวีดีโอบอยแบนด(วงหนึ่ง 

อนงค(นั่งรถมอเตอร(ไซค(มาจอดหน�าอพาร(ตเม�นท( ซ่ึงผู�จัดทําเลือกอพาร(ตเม�นท(ท่ีตัวตึกมี
สีสันฉูดฉาดในการถ�ายทํา เพ่ือให�เข�ากับสีในฉากร�าน DVD และตรงกับบุคลิกลักษณะของอนงค(ท่ีเป$น
ตัวละครท่ีมีสีสันสดใส ภายในห�องท่ีอนงค(เข�ามากรี๊ดหน�าคอมพิวเตอร(นั้น ผู�จัดทําใช�ภาพขนาด LS 
เพ่ือให�เห็นบรรยากาศภายในห�องของอนงค( และบอกเล�าว�าอนงค(กําลังคลั่งศิลป9นกลุ�มหนึ่งอยู� และมี
การใช�ภาพขนาด MCU เพ่ือให�เห็นสีหน�าและท�าทางของอนงค(ชัดๆในการลุ�นและบ�าคลั่งกับ
คอมพิวเตอร( 
 
ฉากท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-4 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 4 
 

อนงค(และเพ่ือนๆ กําลังเดินคุยกันมาเรื่องท่ีศิลป9นเกาหลีวง S-Question5 ปล�อย MV ตัว
ใหม�ออกมาเม่ือวาน ระหว�างท่ีกําลังจะเดินไปนั่งท่ีโต̂ะว�างตัวหนึ่ง กลุ�มเพ่ือนบริบูรณ(ก็เดินเข�ามานั่งตัด
หน�าและท้ังสองกลุ�มก็ทะเลาะกัน อนงค(ลากเพ่ือนๆเดินหนีออกมาสงบสติอารมณ( ก�อนท่ีเสียงแชท
จากโทรศัพท(จะดังข้ึน อนงค(กดเป9ดดูและคุยกับคนในโทรศัพท(อย�างอารมณ(ดี กล�องตัดมาท่ีบริบูรณ( 
เฉลยว�าอนงค(กับบริบูรณ(กําลังแชทโต�ตอบกันในโทรศัพท(  

ฉากนี้เป$นฉากเป9ดตัวเพ่ือนของอนงค(และบริบูรณ( และบอกว�าท้ังสองกลุ�มไม�ถูกกัน รวมถึง
ทัศนคติของกลุ�มผู�ชายท่ีเห็นการคลั่งไคล�ศิลป9นเกาหลีมากๆเป$นเรื่องตลกขบขัน รวมถึงเล�าเรื่องท่ี
อนงค(และบริบูรณ(คุยกันอย�างสนิทสนมทางแชตแต�ต�างฝ`ายต�างไม�รู�ตัวจริงของกันและกัน การลําดับ
ภาพจึงเล�าเรื่องทางอนงค(ให�หมดก�อน แล�วค�อยตัดมาใช�ขนาดภาพ CU ท่ีมือถือของบริบูรณ(แล�ว
เคลื่อนกล�องข้ึนมาจับหน�าบริบูรณ( เป$นช็อตเฉลยว�าคนท่ีอนงค(กําลังคุยด�วยนั้นคือบริบูรณ( 
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ฉากท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-5 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 5 
 

ฉากท่ี 5 เป$นคัทย�อย ท่ีเล�าถึงความสัมพันธ(ของอนงค(กับบริบูรณ( ว�าท้ังสองคนคุยกันโดย
ไม�รู�ว�าอีกฝ`ายเป$นใคร แต�ท้ังสองคนก็คุยกันอย�างสนิทสนมและเป$นตัวของตัวเอง  

ฉากนี้ผู�จัดทําได�ให� 2 ตัวละครคุยกันในสถานท่ีเดียวกัน แต�ต�างมองไม�เห็นกัน เพ่ือสื่อให�
เห็นชัดๆว�าต�างฝ`ายต�างไม�รู�ว�าอีกฝ`ายเป$นใคร ซ่ึงตัวละครท้ังสองตัวแชตคุยกันในหลายๆสถานท่ีและ
หลายช�องทางท้ังจากโทรศัพท(มือถือและคอมพิวเตอร( เพ่ือเล�าว�าคุยกันมานานในระยะหนึ่งและมี
ความสนิทสนมคุ�นเคยกันดีในการพูดคุย 
 
ฉากท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-6 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 6 
 
อนงค(และบริบูรณ(แชตคุยกันทุกท่ีท้ังท่ีมหาวิทยาลัยและท่ีบ�าน ในตอนกลางคืนคืนหนึ่งท่ี

อนงค(และบริบูรณ(ได�คุยกัน อนงค(ถามบริบูรณ(เก่ียวกับเรื่องความฝbนของบริบูรณ(ท่ีอยากเป$นนักแต�ง
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เพลง และคติประจําใจของวง SQ5 ท่ีทําให�ท้ังคู�ได�มารู�จักกัน ก�อนจะแยกย�ายกันในตอนดึกอนงค(ได�
พูดให�กําลังใจบริบูรณ(และทําให�เขาแต�งเพลงจนถึงเช�า 

ในฉากนี้จะเล�าถึงความสัมพันธ(ของตัวละคร และทัศนคติของอนงค(กับบริบูรณ(ท่ีสวนทาง
กันเก่ียวกับการทําตามความฝbน อนงค(เชื่อว�าคนมีความฝbนควรท่ีจะทํามัน แต�บริบูรณ(กลับคิดว�าคนเรา
ฝbนได�แต�ไม�ใช�ทุกคนท่ีจะทําได�อย�างท่ีฝbน ซ่ึงถึงแม�ท้ังคู�จะมีทัศนคติท่ีต�างกันแต�ท้ังคู�ต�างก็ให�กําลังใจซ่ึง
กันและกัน  

การลําดับภาพมีการตัดสลับระหว�างอนงค(กับบริบูรณ(ในช�วงท่ีท้ังสองคนคุยกัน และมีการ
ใช�ภาพสีโทนอุ�น เพ่ือสื่อถึงความอบอุ�น เป$นกันเอง ระหว�างอนงค(กับบริบูรณ( 
 
ฉากท่ี 7 

                                                      

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-7 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 7 
 

หลังจากท่ีบริบูรณ(แต�งเพลงท้ังคืน พ�อก็มาปลุกบริบูรณ(แต�เช�าเพ่ือเอางานมาให�ทํา ท้ังสอง
คนเถียงกันเก่ียวกับการทํางานหลังเรียนจบ บริบูรณ(เริ่มเกริ่นว�าอยากจะทําอย�างอ่ืน แต�พ�อแสดง
ความต�องการชัดเจนจะให�บริบูรณ(ทํางานท่ีบริษัทของพ�อ เม่ือพ�อออกจากห�องไป อนงค(ก็ทักแชตมา
หาบริบูรณ(พอดีว�าอัลบั้มใหม�ของ SQ5 วางขายท่ีไทยแล�ว 

ในฉากนี้สีของภาพจะไม�สดใสเท�ากับฉากก�อนหน�าและมีสีโทนฟdาปนอยู� เพ่ือให�ได�อารมณ(
โดดเด่ียว เหงา และสื่อถึงความสัมพันธ(ของพ�อลูกท่ีห�างเหินกัน มีการใช�มุมกล�องเสยในขณะท่ีพ�อพูด 
เพ่ือสื่อว�าพ�อมีอํานาจเหนือกว�าบริบูรณ( 
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ฉากท่ี 8 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-8 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 8 
 

บริบูรณ(มาท่ีร�านดีวีดีเพ่ือมาหาซ้ืออัลบั้มเพลงของ SQ5 บริบูรณ(ลังเลอยู�นานหลังจากได�
เห็นราคาหลังปกอัลบั้มแต�ก็ตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด บริบูรณ(เดินมาจ�ายเงินท่ีแคชเชียร(และได�พบว�าอนงค(
เป$นพนักงานคิดเงิน อนงค(แปลกใจท่ีเห็นบริบูรณ(ซ้ืออัลบั้มเพลง SQ5 ท่ีเป$นอัลบั้มศิลป9นเกาหลี ท้ัง
สองคนต�างตกใจท่ีเจออีกฝ`ายแบบไม�ทันต้ังตัว หลังจากอนงค(คิดเงินเสร็จบริบูรณ(ก็รีบเดินออกจาก
ร�านไป 

ฉากนี้อนงค(จะสงสัยในตัวบริบูรณ(ว�าทําไมเขาถึงซ้ืออัลบั้มเพลงเกาหลีท้ังท่ีกลุ�มเพ่ือนๆของ
บริบูรณ(ก็แสดงออกอย�างชัดเจนว�าไม�ชอบ ผู�จัดทําใช�การต้ังกล�องนิ่งและเลือกใช�ช็อตระยะปลานกลาง 
กับช็อตระยะใกล� เน�นอารมณ(กับการกระทําของตัวละครเป$นส�วนใหญ� 
 
ฉากท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-9 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 9 
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บริบูรณ(แชตคุยกับอนงค(ในมหาวิทยาลัย อนงค(ชวนบริบูรณ(มาคอนเสิร(ต SQ5 ด�วยกัน
เพ่ือจะได�เจอกันเป$นครั้งแรกของท้ังคู� เพ่ือนๆบริบูรณ(เห็นบูรณ(ยิ้มเล็กยิ้มน�อยกับโทรศัพท(ก็แซวกัน
อย�างสนุกสนาน บูรณ(ยิ้มเขินๆแล�วชิ่งหนีออกมา 

ฉากนี้ต้ังกล�องนิ่ง ใช�ช็อตระยะปลานกลางและช็อตระยะใกล�เพ่ือให�เห็นสีหน�าและการ
กระทําของตัวละคร 
ฉากท่ี 10 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-10 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 10 
 

อนงค(และบริบูรณ(มาเจอกันท่ีหน�างานคอนเสิร(ต SQ5 ท้ังสองคนต�างแปลกใจและผิดหวัง
ท่ีเห็นอีกฝ`าย อนงค(ถามบริบูรณ(เก่ียวกับเพ่ือนๆของเขาว�ารู�หรือไม�ท่ีเขามาชอบเกาหลี บริบูรณ(จึงตอบ
ไปตรงๆว�าสําหรับเขาดนตรียังไงก็คือดนตรี เขาไม�เคยแบ�งแยกมัน อนงค(จึงรู�สึกว�าบริบูรณ(เหมาะท่ีจะ
เป$นนักแต�งเพลงท่ีสุดแล�ว อนงค(พูดให�บริบูรณ(หันมาเห็นคุณค�าของตัวเองและกล�าท่ีจะลองทําตาม
ความฝbนดูสักครั้ง 

ฉากนี้เป$นฉากท่ีบริบูรณ(และอนงค(จะมาเจอกันครั้งแรก มีการเลือกใช�ช็อตระยะไกล
เพ่ือให�เห็นบรรยากาศหน�างานคอนเสิร(ต ใช�ช็อตระยะปลานกลางและช็อตระยะใกล�เพ่ือให�เห็นสีหน�า
และการกระทําของตัวละคร มีการนําคนมาเป$นฉากหน�าเพ่ือให�เฟรมดูแน�น และดูคนเยอะเหมือนใน
งานคอนเสิร(ต 
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ฉากท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-11 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 11 
 

บริบูรณ(กลับจากงานคอนเสิร(ตและเจอพ�อกําลังจะเอางานจากบริษัทมาให�ทําอีกเช�นเคย 
บริบูรณ(รับงานมาเซ็งๆ บริบูรณ(นอนคิดถึงคําพูดท่ีอนงค(บอกกับเขาว�าควรเชื่อในตัวเองและลองต้ังใจ
ทําตามฝbนของตัวเองดู บริบูรณ(จึงลุกข้ึนมาเขียนเนื้อเพลง 

ฉากนี้เป$นฉากท่ีเล�าถึงความเปลี่ยนแปลงของบริบูรณ(ท่ีจะลองลุกข้ึนมาทําสิ่งท่ีตนเอง
ต�องการ แม�จะมีงานท่ีพ�อสั่งให�ทําค�างไว� แต�ในฉากนี้จะเห็นว�าบริบูรณ(เลือกท่ีจะให�ความสําคัญกับ
เพลงของตัวเองมากกว�างานของพ�อ  
 

ฉากท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-12 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 12 
 

บริบูรณ(เริ่มหันมาแต�งเพลงอย�างจริงจัง โดยมีอนงค(คอยช�วยเหลืออยู�ข�างๆ บริบูรณ(แต�ง
เพลงควบคู�กับทํางานให�พ�อไปพร�อมๆกัน จนกระท่ังเพลงตามฝbนเสร็จสมบูรณ( 
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ฉากนี้เป$น Montage เพ่ือแสดงการผ�านเวลาของการแต�งเพลง และความสัมพันธ(ท่ี
เพ่ิมข้ึนของอนงค(กับบริบูรณ( โดยใช�เพลงตามฝbน ซ่ึงเป$นเพลงท่ีทําข้ึนมาโดยเฉพาะช�วยสร�างความ
สนุกสนานของเหตุการณ(ต�าง 
 

ฉากท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-13 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 13 
 

บริบูรณ(ลองส�งเดโมเพลงไปค�ายเพลงดู ซ่ึงรอผลนานมากจนบริบูรณ(ต�องเป$นฝ`ายโทรไป
เช็คผลกับทางบริษัทเอง ผลงานของบริบูรณ(โดนปฏิเสธและเขาเสียใจมาก 

ในฉากนี้ผู�จัดทําได�มีการใช�เทคนิค Dissolve เพ่ือแสดงถึงเวลาท่ีผ�านไปและการรอคอย
ของบริบูรณ(  บริบูรณ(จะมายืนคุยโทรศัพท(ทางหน�าต�างเพ่ือถามข�าวคราวจากค�ายเพลง แอคชั่นนี้
แสดงถึงการพร�อมท่ีจะออกจากกรอบ แต�สุดท�ายเม่ือโดนปฎิเสธบริบูรณ(จึงทรุดตัวลงตรงขอบหน�าต�าง 
แสดงถึงการยอมแพ� และเขาก็ยังติดอยู�ในกรอบเช�นเดิม 
ฉากท่ี 14 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-15 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 15 
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อนงค(มาดักรอบริบูรณ(อย�างกระวนกระวายเพ่ือถามข�าวเพลงท่ีส�งไป แต�เม่ือพบบริบูรณ( 
บริบูรณ(กลับบอกเธอว�าเขาคงไม�มีปjกอย�างท่ีอนงค(เคยบอก เขาควรจะอยู�ในท่ีท่ีควรอยู� และท้ังสองคน
ก็จากกันเงียบๆ  

ในฉากนี้ ไดอะล็อคของบริบูรณ(ท่ีพูดกับอนงค(บ�งบอกว�าตัวเขาเองยอมจํานนกับความพ�าย
แพ�แล�ว และเขาไม�อยากท่ีจะพยายามทําอะไรอีก ผู�จัดทําได�เลือกใช�ช็อตระยะไกลเพ่ือให�เห็นแอคชั่น
ของอนงค(ท่ีมายืนรอหน�าตึกอย�างกระวนกระวาย และใช�ช็อตระยะใกล�รับสีหน�าความผิดหวังของตัว
ละครท้ังสองตัว 
 

ฉากท่ี 15 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-15 ภาพจากภาพยนตร(เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ฉากท่ี 15 
 

บริบูรณ(กลับมาบ�านและเจอพ�อยืนรออยู�กลางห�อง พ�อจับได�ว�าบริบูรณ(แอบเป$นแฟนคลับ
เกาหลีไร�สาระ ท้ังสองคนจึงเถียงกัน พ�อบังคับให�บริบูรณ(ไปทํางานกับเขาตอนป9ดเทอม และฉีก
โปสเตอร( SQ5 ลงพ้ืน บริบูรณ(มองโปสเตอร(ท่ีถูกฉีกและคิดไปถึงคําพูดของอนงค(ท่ีผ�านมา บริบูรณ(
ตัดสินใจบอกพ�อว�าเขาต�องการเป$นนักแต�งเพลง แม�พ�อจะไม�เห็นด�วยแต�การยื่นคําขาดของบริบูรณ(ทํา
ให�พ�อจําเป$นต�องยอมรับ บริบูรณ(ส�งข�อความไปหาอนงค(ว�าเขาอยากจะลองบินอีกสักครั้ง อนงค(ดีใจไป
กับบริบูรณ( 

ในฉากนี้มีช็อต POV แทนสายตาบริบูรณ(มองพ�อท่ีเดินไปจับลูกบิดประตู ซ่ึงเป$นช็อตท่ีสื่อ
ว�าบริบูรณ(เพ่ิงรู�ตัวว�าเขาอยู�แต�ในกรอบของพ�อ และในช�วงตอนท�ายของซีนหลังจากบริบูรณ(ตกลงกับ
พ�อเรียบร�อยแล�ว บริบูรณ(เดินออกไปเป9ดหน�าต�างเสมือนกับคนท่ีพร�อมจะบิน และอนงค(ก็อยู�ตรง
ระเบียงเช�นกัน ซ่ึงสื่อให�เห็นว�าท้ังคู�มีอิสรภาพท่ีจะฝbนแล�ว 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

โครงการจุลนิพนธ�นี้ เป�นการสร�างสรรค�ภาพยนตร�สั้น โดยผู�จัดทําได�นําเสนอเนื้อหา
เก่ียวกับวัยรุ'นท่ีเลือกทําตามความฝ*นของตนเอง เรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น มีจุดมุ'งหมายเพ่ือ
สะท�อนมุมมองของวัยรุ'นเก่ียวกับความฝ*น รวมถึงพฤติกรรมของพ'อแม'ในการเลือกทางเดินให�แก'ลูกๆ
ซ่ึงส'งผลต'อพฤติกรรมของวัยรุ'น โดยนํามาสร�างเป�นภาพยนตร�สั้น และเริ่มดําเนินการโดยการเก็บ
ข�อมูลเก่ียวกับเป5าหมายชีวิตของวัยรุ'นในป*จจุบัน เทคนิคการเล'าเรื่องด�วยภาพของภาพยนตร� และ
ทัศนคติส'วนตัวของผู�จัดทํา แล�วนํามาพัฒนาเป�นบทภาพยนตร�สั้น โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของการผลิต
ภาพยนตร�สั้นท้ัง 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนก'อนการถ'ายทําภาพยนตร� (Pre-production), ข้ันตอนการ
ถ'ายทําภาพยนตร� (Production) และ ข้ันตอนหลังการถ'ายทําภาพยนตร� (Post-production)  

จากการรวบรวมข�อมูลและทฤษฎีต'างๆ ท่ีได�ศึกษาท้ังหมดทําให�ผู�จัดทําสามารถถ'ายทอด
เรื่องราวจากสิ่งท่ีสนใจ และนําความรู�จากการศึกษารวบรวมข�อมูลมานําเสนอและผลิตเป�นภาพยนตร�
สั้นเรื่อง Flying ติดป�กบินสู�ฝ�น ได�จนประสบผลสําเร็จ 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้  สามารถสรุปเป�นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ
ดําเนินการตามแต'ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันตอนก'อนการผลิต (Pre-Production) 
คือข้ันตอนก'อนการถ'ายทําภาพยนตร� ซ่ึงเป�นข้ันตอนการเตรียมงาน การวางแผน

งานต'างๆ เพ่ือให�ข้ันตอนการผลิตภาพยนตร�เป�นไปอย'างราบรื่นและผิดพลาดน�อยท่ีสุด ซ่ึงเริ่มต้ังแต'
การค�นหานักแสดงท่ีเหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร การหาสถานท่ีถ'ายทําท่ีเหมาะสมกับบท
ภาพยนตร�และสะดวกต'อการถ'ายทํา การทําเอกสารติดต'อในการขอใช�สถานท่ีถ'ายทํา การคัดเลือก
ทีมงาน การทําเบรกดาวน� ปฏิทินถ'ายทํา การติดต'อขอยืมอุปกรณ�ถ'ายทํา การหาคนทําเพลงประกอบ
ภาพยนตร� รวมถึงการทําอุปกรณ�ประกอบฉากท่ีต�องใช�ในภาพยนตร� 

2. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
คือข้ันตอนการถ'ายทําภาพยนตร� รวมถึงการบันทึกเสียง และจัดแสง เป�นข้ันตอน

ทํางานร'วมกับคนจํานวนมาก และด�วยความเป�นนักศึกษาทําให�มีข�อจํากัดทางด�านเวลาและสถานท่ี
ค'อนข�างมาก มักเกิดเหตุการณ�ท่ีไม'เป�นไปตามท่ีวางแผนไว� จึงต�องมีการใช�แผนสํารอง หรือพลิกแพลง
และแก�ไขป*ญหาเฉพาะหน�าตลอดเวลา  
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3. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
คือข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการถ'ายทําภาพยนตร� เป�นข้ันตอนของการตัดต'อ

ภาพและเสียง มีการจูนสีภาพและทําเทคนิคพิเศษเพ่ือให�ได�ภาพออกมาตรงกับความต�องการ มีการทํา
เพลงประกอบภาพยนตร�ทําให�ภาพยนตร�มีความสมบูรณ�มากข้ึน 

 
ข�อจํากัดและป ญหา 

1. ป*ญหาการวางคิวนักแสดง นักแสดงนํา 2 คนมาจากต'างสถาบัน ทําให�คิวว'างไม'
ตรงกันแล�วมีป*ญหาในการจัดคิวถ'ายทําอย'างมาก เม่ือจัดสรรคิวนักแสดงได�ก็ติดเรื่องขอบเขตของเวลา 
คือนักแสดงไม'ได�ว'างตรงกันท้ังวันจึงทําให�การถ'ายทําเป�นไปอย'างเร'งรีบและไม'สามารถทํางานอย'าง
ละเอียดได�อย'างท่ีต�องการ 

2. มีการยกเลิกการถ'ายทํากะทันหันเนื่องจากนักแสดงหลักคนหนึ่งไม'สามารถมาถ'าย
ทําได�กะทันหันด�วยสาเหตุอยากอยู'กับครอบครัวในวันพ'อ ซ่ึงมีการเตรียมการและนัดนักแสดงสมทบ
อีก 5 คน รวมถึงตัวประกอบ (Extra) จํานวนหนึ่งไว�เรียบร�อยแล�ว และนักแสดงสมทบท่ีนัดมามีคิว
ว'างตรงกันแค'วันนั้นวันเดียว แต'ในเม่ือนักแสดงหลักไม'มาจึงถ'ายไม'ได�และจําต�องเปลี่ยนวันถ'ายทํา
กะทันหัน ซ่ึงนักแสดงสมทบท่ีนัดมาใหม'จําต�องเปลี่ยนตัวด�วยและแสดงได�ไม'ดีเท'ากับนักแสดงสมทบ
ชุดแรก 

3. ป*ญหาการถูกไล'ไม'ให�ถ'ายทํา ผู�จัดทําได�พากองถ'ายไปถ'ายทําท่ีอิมแพค อารีน'า 
เมืองทองธานี บริเวณด�านหน�า ซ่ึงด�วยความประมาทของตัวผู�จัดทําเองท่ีไม'ได�ทําการติดต'อยื่นเอกสาร
ขอใช�สถานท่ี ทําให�เม่ือไปถ'ายจริงจึงถูกยามไล'ไม'ให�ถ'าย ซ่ึงเป�นซีนสําคัญมาก และทําให�ถ'ายมาได�แค' 
5 ช็อต ช็อตละหนึ่งเทคก'อนโดนบังคับยกเลิกการถ'ายทํา 

4. ป*ญหาเก่ียวกับเสียง บริเวณสถานท่ีท่ีใช�ถ'ายทําอยู'ติดถนนและสนามบิน ทําให�
เสียงท่ีอัดมามีเสียงรบกวน (Noise) เยอะมาก และทําให�การทํางานเป�นไปอย'างล'าช�าเพราะต�องเทคห
ลายครั้งเม่ือเสียงมีป*ญหาจนนักแสดงเริ่มเหนื่อยและเล'นออกมาไม'ดีเท'าเทคแรกๆ  
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ข�อเสนอะแนะ 

1. ไม'ประมาทในข้ันตอนการวางแผนก'อนการถ'ายทํา ควรเตรียมเอกสารท่ีต�องใช�ใน
การถ'ายทําให�พร�อม โดยเฉพาะการขอใช�สถานท่ี เพราะอาจโดนไล'แล�วทําให�เกิดความเสียหายกับการ
ถ'ายทําได� รวมถึงต�องมีการวางแผนสํารองในกรณีท่ีจะเกิดป*ญหาเผื่อไว� เพราะเม่ือพบป*ญหาระหว'าง
ถ'ายทําจะได�แก�ไขได�ทันท'วงที 

2. ทีมงานควรทํางานเป�นทีม มีการประชุมกันก'อนการถ'ายทําเพ่ือให�มีความเข�าใจ
ตรงกัน ทุกคนรู�บทบาทหน�าท่ีของตนเอง เพ่ือให�การทํางานเป�นไปอย'างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น  

3. ควรมีการประสานงานในแต'ละฝYายให�ดี ท้ังนักแสดง สถานท่ีถ'ายทํา อุปกรณ�ถ'าย
ทําและทีมงาน เพ่ือให�วันถ'ายทําเป�นไปตามแผนท่ีวางไว� 

4. ควรมีบุคคลหนึ่งในกองถ'ายท่ีรับหน�าท่ีดูแลนักแสดงโดยเฉพาะ เพ่ือให�นักแสดง
สะดวกสบาย ไม'เครียด และเต็มท่ีกับการทํางาน เพราะหากนักแสดงหงุดหงิด อารมณ�ไม'ดี อาจทําให�
การถ'ายทําหยุดชะงักหรือมีป*ญหาได� 

5. ทุกตําแหน'งหน�าท่ีต�องมีความรอบคอบในการทํางาน เช'น คนถ'ายทําต�องดูเฟรม
ดีๆว'ามีสิ่งแปลกปลอมหลงเข�าไปในเฟรมหรือไม' เพราะหากเกิดความผิดพลาดจากการถ'ายทําแล�ว
ไม'ได�เช็คให�ดี เม่ือมาถึงข้ันตอนตัดต'อทําให�มันแก�ไขในส'วนนี้ยาก และทําให�งานออกมาล'าช�ารวมถึงมี
ผลงานท่ีไม'ดีนัก 
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