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เรื่อง : การสรรสร�างภาพยนตร�สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับบุคคลท่ีต�องการการยอมรับในสังคม เรื่อง 
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จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสะท�อนให�เห็นถึงความจริงในสังคมป1จจุบันท่ีคนส2วนใหญ2 
คบหากันเพียงรูปลักษณ�ภายนอก ไม2มองให�ลึกถึงภายในจิตใจโดยผู�จัดทําได�เลือกวิธีการนําเสนอเรื่อง 
ราวในเชิงการเปรียบเปรย    ผู�จัดทําได�นําเหตุการณ�จริงและทฤษฏีต2างๆท่ีได�ค�นหามาศึกษาและนํามา
สร�างเป@นบทภาพยนตร� โดยนําเสนอเรื่องราวของคนท่ีเป@นโรคตัวเหม็นเป@นประเด็นในการเล2าเรื่องการ 
ใช�ชีวิตของคนตัวเหม็นท่ีต�องอยู2ในสังคม ไม2มีคนคบหาจนเขาได�มาเจอกับชุดมาสคอต 

ในการสร�างสรรค�ภาพยนตร�สั้นผู�จัดทําต�องผ2านกระบวนการผลิตภาพยนตร�ทุกข้ันตอนอย2าง 
ละเอียด ต้ังแต2ข้ันตอนก2อนการถ2ายทําท่ีต�องมีการคัดเลือกนักแสดง  สรรหาสถานท่ี  การเตรียมความ 
พร�อมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนงานการถ2ายทํา ซ่ึงกระบวนการทุกข้ึนตอนต�องทํางานกันอย2าง
ละเอียด เพ่ือนําไปสู2การทํางานท่ีสะดวกมากข้ึนในข้ันตอนต2อๆไปและเม่ือการปฏิบัติตามข้ันตอนอย2าง 
มีวินัยเป@นไปตามกําหนด ย2อมได�ผลลัพธ�การทํางานท่ีดียิ่งข้ึน 
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จารุภูมิ ท่ีกรุณาให�คําแนะนําและข�อเสนอแนะท่ีเป@นประโยชน�แก2ข�าพเจ�า ส2งผลให�จุลนิพนธ�ฉบับนี้
ถูกต�องและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท2านเป@นอย2างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาอาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท2านท่ีให�ความรู� คําแนะนําและประสบการณ�อันมีค2ายิ่งจนทําให�ศิษย�คนนี้
ประสบความ จนทําให�ศิษย�คนนี้ประสบความสําเร็จได�ด�วยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ   คุณฐิตินันท� นุ2มบัว คุณวีรนันท� นุ2มบัว และครอบครัวท่ีให�ความ   
เข�าใจ ให�ความช2วยเหลือและคอยให�กําลังใจตลอดมา 
                ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนท่ีสละเวลา และให�การใส2ใจจนทําให�ภาพยนตร�สั้น 
เรื่อง MASCOT สําเร็จลุล2วงมาด�วยดี 
                คุณค2าหรือประโยชน�อันเกิดจากจุลนิพนธ�ฉบับนี้ ข�าพเจ�าขอน�อมบูชาแด2พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย�ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให�การสนับสนุนและให�กําลังใจอย2างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ที่มาและความสําคัญของป�ญหา 
            แรงบันดาลใจในการสร�างสรรค�งานภาพยนตร�ส้ันเรื่องน้ีเริ่มมาจาก เรื่องจริงท่ีผู�จัดทําได�พบเห็น
เรื่องราวของคนทํางานใส'ชุดมาสคอตที่มีแต'ผู�คนสนใจขอถ'ายรูปเพราะด�วยรูปร'างของชุดมาสคอตตุ-กตา
หมีที่น'ารักแต'เม่ือถอดชุดมาสคอตออกชายคนที่ทํางานใส'ชุดมาสคอตกลับถูก นายจ�างของเขาไล'ไปทาน
ข�าวหน�าห�องนํ้า เพราะตัวของเขามีแต'เหง่ือและส'งกล่ินเหม็นจากการใส'ชุดมาสคอตมาทั้งวัน ผู�จัดทํา
เล็งเห็นถึงความแตกต'างกันระหว'างช'วงท่ีใส'ชุดมาสคอตกลับไม'ใส'ชุดดังกล'าว ทําให�นึกถึงสังคมในป/จจุบัน
ที่ทุกคนต'างใส'หน�ากากเข�าหากันเช'นเดียวกับชุดมาสคอตที่มีหน�าตาน'ารักทําให�ผู�คนต'างสนใจโดยละเลย
คนท่ีอยู'ภายใน เราทุกคนต'างต�องการการยอมรับของสังคมที่เต็มไปด�วยความสนใจเพียงฉากบังหน�า
เท'าน้ัน 
            ผู�จัดทําจึงนําเรื่องราวท่ีได�พบเห็นมาดัดแปลงเน้ือหาเป2นภาพยนตร�ส้ันผ'านตัวละครที่โรค
ประจําตัวคือโรคกล่ินตัวเหม็น (Fish-Malodor-Syndrome) และทําทุกวิธีเพื่อปกปFดกล่ินโดยต�องการแค'
มีพื้นที่ยืนในสังคม โดยเปรียบนัยยะของโรคตัวเหม็นเสมือนกับคนทุกคนที่ต'างมีข�อเสียหรือข�อด�อยของ
ตัวเองที่ไม'ต�องการเปFดเผยและชุดมาสคอตท่ีเปรียบเสมือนหน�ากากที่ปกปFดข�อเสียของตนเองเอาไว�  การ
ใส'หน�ากากเข�าหากันในสังคมเกิดข้ึนมาช�านานและเหมือนว'าเป2นเรื่องปกติไปเสียแล�ว คนทั่วไปต'าง
มองข�ามการคบหากันในสังคมด�วยความจริงใจ  
 
วัตถุประสงค� 

1. ต�องการนําเสนอเรื่องราวป/ญหาในสังคม ผ'านกลวิธีการเล'าเรื่องแบบเปรียบเปรย 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีไม'มีพื้นท่ียืนในสังคมและการหลีกหนีออกจากสังคม 
3. เพื่อศึกษากระบวนการทําภาพยนตร�อย'างละเอียดทุกข้ึนตอนทั้งในขั้นตอนเตรียมการถ'ายทํา 

ขึ้นตอนการถ'ายทํา และช้ันตอนหลังการถ'ายทํา 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ� 
            เป2นจุลนิพนธ�แนวสร�างสรรค�ภาพยนตร�ส้ันโดยศึกษาและทําความเข�าใจพฤติกรรมของมนุษย�ท่ี
เป2นโรคตัวเหม็นการใช�ชีวิตอยู'ในสังคม ปฏิกิริยาและการแสดงออก โดยศึกษาข�อมูลของโรคอย'าง
ละเอียดเพื่อนํามาผลิตเป2นภาพยนตร�ส้ัน 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1.  ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ�  
2.  รวบรวมทฤษฎีและข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง  
    2.1 ศึกษาทฤษฎีจิตลําดับขั้นความต�องการพื้นฐานของมาสโลว� 
    2.2 ศึกษาข�อมูลโรคกล่ินตัวเหม็น (Fish-Malodor-Syndrome) 
    2.3 ศึกษาเทคนิคการผลิตภาพยนตร�  
3.  การศึกษา วิเคราะห�ข�อมูล  
    3.1 นําข�อมูลท่ีได�มารวบรวมแล�ววิเคราะห� 
    3.2 ศึกษาข�อมูลอ�างอิง (Reference) อารมณ�และโทนของภาพยนตร�  

           (Mood and Tone) จากภาพยนตร�เรื่องต'าง ๆ  
4.  ข้ันตอนพัฒนาบท (Development) 
    4.1 คิดแก'นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร�  
    4.2 กําหนดตัวละคร  
    4.3 เขียนบทภาพยนตร�  
         4.3.1 เร่ืองย'อ (Synopsis)  
         4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
         4.3.3 บทภาพยนตร� (Screenplay)  
5.  ข้ันตอนก'อนการผลิต (Pre-production) 
    5.1 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
    5.2 หาสถานที่ถ'ายทํา (Scouting location)  
    5.3 หาอุปกรณ�ประกอบฉาก และเส้ือผ�า 
    5.4 หาทีมงาน        
    5.5 ทําเบรกดาวน�บทภาพยนตร�และตารางการถ'ายทํา  
    5.6 ทําบทถ'ายทําภาพยนตร� (Shooting Script) 
6.  ข้ันตอนการผลิต (Production)  
    5.1 เริ่มถ'ายทําภาพยนตร�  
7.  ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production)  
    6.1 ตัดต'อภาพยนตร�ส้ันและปรับโทนสี 
    6.2 ใส'เสียงประกอบในภาพยนตร�ส้ัน 
 8.  การสรุปผลและจัดทํารูปเล'ม 
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แผนการดําเนินงาน 
          ต'อไปน้ีเป2นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป2นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังต'อไปน้ี 
 
ตารางที่1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 
กิจกรรม 2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ศึกษาและนําเสนอข�อมูลจุลนิพนธ�           
รวบรวมข�อมูลและแบบอ�างอิง           
พัฒนาการเขียนบทภาพยนตร�           
รวบรวมข�อมูลและเตรียมการผลิต 
ภาพยนตร� 

          

กระบวนการผลิต           
กระบวนการหลังการผลิต           
จัดทํารูปเล'ม           
 
 
ผลที่คาดว,าจะได.รับ 
            สามารถเรียนรู�กระบวนการณ�ในการทําภาพยนตร�อย'างละเอียดและมีแบบแผนเป2น
กระบวนการมากขึ้นการจัดการกับป/ญหาเฉพาะหน�ารวมไปถึงการตัดสินใจ เป2นประสบการณ�เรียนรู�ที่ดีมี
ประโยชน�ต'อการทํางานและสามารถนําไปใช�ได�จริงในอนาคตต'อไป 
 
นิยามศัพท� 
             โรคกล่ินตัวเหม็น (Fish-Malodor-Syndrome) คือผู�ที่มีกล่ินตัวเหม็นจนเป2นท่ีน'ารังเกียจของ
สังคมและในท่ีสุดก็จะกลายเป2นคนที่มีป/ญหาทางอารมณ� คือมีความเครียด กลุ�มใจและซึมเศร�า ซึ่งบาง
รายอาจจะถึงกับคิดจะฆ'าตัวตาย 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 
ในการสร�างสรรค�ภาพยนตร�ครั้งนี้ผู�จัดทําได�รวบรวมศึกษา แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข�อง 

เพ่ือใช�เป-นแนวทางในการสร�างสรรค�ผลงาน ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
             
            1.ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการพ้ืนฐานของมาสโลว)1 

             แนวคิดของ Maslow    จัดอยู4ในกลุ4มมนุษยนิยมซ่ึงมีทัศนคติในการมองมนุษย�ด�านท่ีดีงาม 
โดยอธิบายว4ามนุษย�มีธรรมชาติใฝ:ดี สร�างสรรค�ความดี ปรารถนาความเจริญก�าวหน�า    รู�จักคุณค4าใน 
ตนเอง รู�จักผิดชอบชั่วดี  มีความรับผิดชอบในชีวิต  ทุกสิ่งเกิดจากการเลือกของตนเองและท่ีสําคัญคือ 
มนุษย�มีความปรารถนาจะประจักษ�รู�จักตนเองและความสามารถเฉพาะของตนเองเพ่ือใช�ความรู�ความ 
สามารถของตนเองอย4างเต็มท่ี  
            โดยแบ*งลําดับความต�องการของมนุษย)ไว�ดังนี้ 
             1.1 ความต�องการทางด�านร4างกาย (Physiological needs) 
ความต�องการในข้ันนี้เป-นความต�องการพ้ืนฐานของมนุษย�(Basicneeds) ซ่ึงเป-นความท่ีจําเป-นต4อการ 
ดํารงชีวิต ตัวอย4างเช4น อาหาร ยารักษาโรค 
             1.2 ความต�องการความม่ันคงปลอดภัย(Safety and security needs) 
ความต�องการในข้ันนี้เป-นความต�องการท่ีจะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของตน 
             1.3 ความต�องการความรัก และความเป-นเจ�าของ (Belonging and love needs)  
มนุษย�มีการสร�างความรักและความผูกพันกับผู�อ่ืน 
             1.4 ความต�องการการได�รับการยกย4องนับถือ (Esteem needs)  
ความต�องการความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามารถแะความสําเร็จและได�รับการยอมรับจากผู�อ่ืน 
             1.5 ความต�องการท่ีจะเข�าใจประจักษ�ตนเองอย4างแท�จริง (Self-actualization needs) 
ความต�องการท่ีจะเข�าใจตนเอง รู�ถึงความสารถและใช�ความสารถนั้น 

จากทฤษฏีดังกล4าวผู�จัดทําได�นํามาอ�างอิงกับภาพยนตร� ลําดับความต�องการท้ัง5 ประการนี้ 
ล�วนแต4ถูกนํามาใช�ในภาพยนตร�เนื่องจากเป-นพ้ืนฐานของมนุษย�ทุกคน  นําเสนอตัวละครท่ีมีความต�อง 
การการยอมรับในสังคมแต4ด�วยป^จจัยหลายอย4างหลายของตัวละครท้ังมีกลิ่นตัวเหม็นและเป-นเด็กพร�า  

 
1บ�านจอมยุทธ. ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการพ้ืนฐานของมาสโลว�[ออนไลน�]. เข�าถึงเม่ือ 6 กุมภาพันธุ�     
2557.    เข�าถึงได�จาก    http://www.baanjomyut.com/library_2/extension1/concepts_of 
_developmental_psychology/05_2.html 
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ทําให�ไม4สามารถมีสังคมได�เหมือนคนปกติ  จนต�องหลีกหนีออกจากสังคม  ดํารงชีวิตโดยขาดป^จจัยพ้ืน 
ฐาน ท้ังอาหารและยารักษาโรคท่ีดี 
 

2. ทฤษฏีภาพยนตร)2 

            1.ทฤษฎีการเล4าเรื่อง 
            ในภาพยนตร�ส4วนใหญ4เราได�รับการกระตุ�นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ�ต4างๆได�รับการถ4ายทําและ
วิธีการท่ีเรื่องราวนั้นถูกนําเสนอ โดยให�เราไปยืดครองตําแหน4งอันหนึ่งซ่ึงนําพาตัวเองให�ไปเป-นอันหนึ่ง
อันเดียวกันหรือไปสัมพันธ�กับตัวละครหลักต4างๆ ปกติแล�วเราได�รับการเชื้อเชิญให�เข�าใจตัวละคร
เหล4านี้ในเชิงจิตวิทยามากกว4าเชิงสังคมนั่นคือเราได�รับการกระตุ�นให�ถามถึงความพฤติหรือสิ่งดลใจใน
ฐานะป^จเจกชน แทนท่ีจะดํารงอยู4กับบริบทของสังคม, การเมือง,และเศรษฐกิจท่ีใหญ4กว4าซ่ึงทําให�
เข�าใจการดํารงอยู4ของพวกเขา เราได�ถูกให�เหตุผลในเชิงจิตวิทยา  จากชีวิตความเป-นอยู4ในอดีตและ
ป^จจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ีพวกเขารู�สึกและปฏิบัติ  การเล4าเรื่องต4างๆของผู�คน  
มีแนวโน�มเก่ียวกับสิทธิพิเศษบางอย4างหรืออย4างน�อยท่ีสุดได�แสดงให�เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิท
ยามากกว4าเรื่องสังคม 

กรณีของภาพยนตร�มันเป-นท่ีชัดเจนมาแต4ต�นแล�วว4า  ผู�ชมท้ังหลายได�ให�ความสนใจในตัวนัก 
แสดงต4างๆในฐานะป^จเจกอันนี้อาจเชื่อมโยงกับขนาดของจอภาพยนตร�และการใช�ภาพถ4ายใกล�
(Close-up) ซ่ึงได�ขยายใบหน�าของคนในสัดส4วนมหึมาความสนใจในป^จเจกได�ข�ามผ4านพ้ืนท่ีสื่อส4วน
ใหญ4และอุตสาหกรรมดังกล4าวได�สร�างความมีเสน4ห� ดึงดูดใจนี้ด�วยดาราต4างๆ , ผู� กํากับ,  
ในฐานะท่ีเป-นป^จเจกอย4างกระตือรือร�นการเล4าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตร�ส4วนใหญ4จะโฟกัส
ลงไปท่ีตัวละครหลักหนึ่งถึงสองตัวเท4านั้นมักเชื้อเชิญเราให�สนใจในตัวละครเหล4านี้ความสนใจของเรา
ถูกยึดครองโดยการทําให�ตัวละครดังกล4าวเป-นท่ีน4าสนใจเช4น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร�าย 
น4ารัก และอ่ืนๆ โดยมีดาราต4างๆ  ซ่ึงตัวของดาราเหล4านี้บ4อยครั้งมีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจ
คนซ่ึงจะแสดงในส4วนนี้แต4สิ่งซ่ึงสําคัญยิ่งไปกว4านั้นก็คือแบบแผนท่ัวๆไปของการเล4าเรื่องนั้นได�แสดง
ให�เห็นว4าตัวละครหลักต4างๆจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเติบโตและ
พัฒนาการไปในลักษณะท่ีเป-นป^จเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ�ท่ีม่ันคง
เผชิญกับอุปสรรคได�พบกับ สถานการณ�ท่ีม่ันคงอีกครั้ง (Stable Situation – Disruption – New 
Stable Situation), ปกติแล�วมันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ�    
ตัวละครท่ีสําคัญต4างๆเดิมทีจะถูกนําเสนอในการเล4าเรื่องในฐานะท่ีมีข�อบกพร4องบางอย4างในอัต
ลักษณ�ของพวกเขา หรือมีป^ญหาทางด�านอารมณ�ถัดจากนั้น ภาพยนตร�จะเตรียมสถานการณ� อันหนึ่ง
มาท่ีจะทดสอบพวกเขาจะต�องดําเนินชีวิตไปโดยผ4านอุปสรรคชุดหนึ่งและการกระทําดังกล4าวพวกเขา
จะแก�ไขอัตลักษณ�ท่ีเป-นข�อบกพร4องของตัวเอง   พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดยผ4านกระบวนการ
อันหนึ่งของการพัฒนาการทางศีลธรรมและเจริญงอกงามข้ึนทางด�านอัตลักษณ�อันนี้มิได�เกิดข้ึนเสมอๆ
ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู4กับสถานการณ�ท่ีเป-นข�อบกพร4องของพวกเขาและจบลงอย4างไม4มี
ความสุขการเน�นในเรื่องความเจริญเติบโตของป^จเจกดังกล4าว  และการแก�ไขอุปสรรคได�ไปขับไล4ไสส4ง 

 
2ประวิทย� แต4งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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ประเด็นป^ญหาทางสังคมต4างๆออกไปและนําพาให�เรื่องดังกล4าวกลายเป-นเรื่องรองๆในการดําเนินเรื่อง
ท้ังหลายของภาพยนตร�กระแสหลัก 

2. หน�าท่ีเล4าเรื่องของภาพยนตร� (Narrative Function) 
               2.1 การเล4าเรื่องแบบสังนิยม (Realist)  มุ4งเล4าเรื่องใช�ความจริงเป-นส4วนใหญ4ให�ความสํา 
คัญกับการถ4ายทอดความจริงท่ีสายตามองเห็น 
               2.2 การเล4าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดาเน�นการสื่ออารมณ� 
มีการปรุงแต4งด�วยเทคนิค เพ่ือเร�าอารมณ�และการดําเนินเรื่องให�เป-นไปได�ด�วยดี  
               2.3 การเล4าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต4งในทุกๆด�านอย4างมาก การเล4า 
เรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน�นสัญลักษณ�ในการเล4าเรื่อง 
 

3. วิธีการดําเนินเรื่อง โครงสร�างของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 
แก4นเรื่อง(Theme)  

             คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องท่ีจะนําเสนอซ่ึงอาจ 
ประกอบด�วยประเด็นรอง (Sub Theme) 

โครงเรื่อง (Plot) แบ4งออกได�ดังนี้ 

              1.การเล4าเรื่องลําดับเหตุการณ�อย4างมีเหตุผลเหตุการณ�ทุกเหตุการณ�จะต�องส4งเสริม
ประเด็นหลักของเรื่องได�ชัดเจนโครงเรื่องจะประกอบด�วยเหตุการณ�หลัก  (MainPlot)และเหตุการณ�
รอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณ�รองท่ีใส4เข�าไปนั้นต�องผสมกลมกลืนเป-นเหตุเป-นผลกับเหตุการณ�หลัก 
              2.ตัวละคร (Character) มีหน�าท่ีดําเนินเหตุการณ�จากจุดเริ่มต�นไปสู4จุดสิ้นของเรื่องตัว
ละครอาจ จะเป-นคนสัตว�สิ่งของหรือเป-นนามธรรมไม4มีตัวตนก็ได�การสร�างตัวละครข้ึนมาต�องคํานึงถึง
ภูมิหลังพ้ืนฐาน   ท่ีมาท่ีไปบุคลิกนิสัยและความต�องการอันก4อให�เกิดพฤติกรรมต4างๆของตัวละครนั้น
ตัวละครแบ4งออกเป-นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนําและตัวแสดงสบทบทุกตัวละครจะต�องส4ง  
ผลต4อเหตุการณ�นั้นๆ ไม4มากก็น�อยแล�วแต4บทบาทของตน  
              2.1ตัวละครแบบ คือตัวละครท่ีมี ข้ัวขาว ดํา ชัดเจน ไม4 มี มิ ติทางอารมณ� (Type  
Character) 

  2.2ตัวละครกลม คือ ตัวละครท่ีมีท้ังความดี    ความเลวในหนึ่งคนโดยแบ4งย4อยมาอีกเป-น 
(Round Character) 

- ตัวละครท่ีสร�างข้ึนมาเพ่ือให�ผู�ชมเอาใจช4วย (Protagonist) 
- ตัวละครท่ีสร�างข้ึนเพ่ือเป-นเหมือนตัวร�าย (Anagonist) 

โดยเพ่ิมความเลวร�ายเข�าไปหรือสร�างข้ึนมาให�ไม4เห็นด�วยกับโครงเรื่อง 
              2.3การกระทําของตัวละคร (Action) ใคร ทําอะไร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 

1. การเปyดเรื่อง (Exposition) เช4น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร 
บอกสภาพเหตุการณ�ในขณะนั้น 

2. สถานการณ�ท่ีเริ่มส4งเค�าถึงความเปลี่ยนแปลง (Incitig Moment) 
สิ่งท่ีส4งผลให�เกิดเหตุการณ�ต4างๆ 

3. จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละครเรียกได�อีกอย4างว4า 
4. “CONFLICT” 
5. การลดการกระทําของตัวละคร ( Falling Action) 

เพ่ือให�คนดูพักจากการต่ืนเต�นจาร TURNING POINT  
6. จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ�ท่ีคับขันและตึงเครียด 
7. จุดสุดยอด (Climax) จุดหรือวินาทีท่ีตัวละครเอกสะสาร CRISIS ให�ลุล4วง  
8. จุดคลี่คลาย (Comclusion) ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึร 

สถานการณ�คลี่คลาย 

การเล4าเรื่องจึงเป-นป^จจัยสําคัญในการผลักดันชิ้นงานนี้ ให�เป-นท่ีเข�าใจและทําให�ผลงานชิ้นนี้ 
มีความน4าสนใจมากข้ึน มีลําดับข้ันตอนในการเล4าเรื่อง ยกตัวอย4างเช4น การปูพ้ืนฐานตัวละครหรือการ
บอกเล4าข�อมูลสําคัญให�ผู�ชมรู�อย4างการมีกลิ่นตัวเหม็นจนต�องฉีดน้ําน้ําหอมเพ่ือปกปyดกลิ่นอยู4ตลอด 
การมีรีแอคชั่นหรือปฏิกิริยาต4างๆของตัวละครท่ีสามารถทําให�คนดูคาดเดาได�ว4าเกิดอะไรข้ึน โดยการ
บอกเล4าเป-นภาพ การดําเนินเรื่องในภาพยนตร�สั้นเรื่อง MASCOT นั้น นําจุดหักเหของตัวละครมาใช�
ในการเล4าเรื่อง เม่ือตัวละครไม4สามารถปกปyดกลิ่นต4อไปได� เขาจะทําอย4างไรต4อไป การพัฒนาเนื้อ
เรื่องต4อไปเรื่อยๆ จนถึงวิกฤตของตัวละครและตามมาด�วยจุดคลี่คลายหรือตัวละครมีการเปลี่ยนแปลง
ไม4ว4าในทางท่ีดีหรือไม4ดีก็ตาม 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง3 

             โรคกลิ่นตัวเหม็น (Fish-Malodor Syndrome) คนท่ีเป-นโรค Fish-Malodor Syndrome 
(FOS) หรือท่ีมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร�ว4า Primary trimethy laminuria นั้นนับว4าเป-นผู�ท่ีโชคร�าย
มาก เพราะเป-นท่ีรังเกียจของสังคมและบุคคลท่ัวไป แม�กระท่ังในสมาชิกของครอบครัวตนเอง
คนเหล4านี้ มักจะพยายามไปหาแพทย� พระ หรือแม�กระท่ังหมอผีเพ่ือท่ีจะทําให�กลิ่นตัวของตนเอง
ทุเลาลงบางคน  ท่ีหมอท้ังหลายรักษาแล�วไม4หาย ก็อาจจะได�รับการอธิบายว4าชาติก4อนคงไปกระทํา
บาปอะไรไว�ต4างๆ นานา และบางคนท่ีไปพบแพทย�แผนป^จจุบัน ซ่ึงไม4เข�าใจถึงพยาธิสภาพของการเกิด
กลิ่นตัวเหม็นนี้ ก็อาจจะแนะนําให�ผู�โชคร�ายเหล4านี้รับประทานยาคลายเครียดยาคลายกังวล  

3ศาสตราจารย�.ดร.อํานวย ถิฐาพันธ�. โรคกลิ่นตัวเหม็น[ออนไลน�]. เข�าถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2557. 
เข�าถึงได�ท่ี http://ramacme.ra.mahidol.ac.th/th/?q=node/20 
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ซ่ึงเป-นท่ีน4าสลดใจมากเพราะว4าหลังจากการรับประทานยาเหล4านี้เข�าไปแล�วไม4เพียงแต4จะทําให�ผู�ป:วย
มีสภาวะทางจิตไม4ดีข้ึนแล�ว ยังทําให�กลิ่นตัวเหม็นข้ึนกว4าเดิมอีกด�วย 
 

สาเหตุของการเกิดโรค  

            กลิ่นตัวของคนท่ีเป-นโรคFOSนั้นจะเหมือนกันกับกลิ่นของปลาเน4าซ่ึงโดยแท�จริงแล�วก็คือ 
กลิ่นของสารเคมีชื่อ Trimethy lamine (TMA)  ท่ีถูกกําจัดออกมาจากเหง่ือป^สสาวะและน้ําคัดหลั่ง
ของร4างกายเรานั่นเอง สาร TMA นี้เป-น Metabolic Product ของอาหารต4างๆ ท่ีเรารับประทานกัน 
และจะมีมากในอาหารประเภทไข4แดง เนื้อสัตว�และถ่ัวหลายชนิดกล4าวโดยย4อก็คือเม่ือเรารับประทาน 
อาหารดังกล4าวเข�าไป แบคทีเรียในทางเดินอาหารซ่ึงมีอยู4มากกว4า 70 ชนิด ก็จะเปลี่ยนแปลงสารเคมี 
ท่ีมีอยู4ในอาหาร 3 ตัวคือ Choline,Betaine และ Carnitine ให�เป-น TMA ซ่ึงก็จะถูกดูดซึมเข�าไปใน 
ร4างกายโดยผ4านทางกระแสเลือด 

            ในคนท่ีไม4เป-นโรค FOS นั้น TMA ก็จะถูกเอนไซม�ของตับชื่อ flavin-containing 
monooxygenaseทําลายด�วยการเปลี่ยนเป-นสารชื่อTMA-0(TrimethyLamine Noxide)ซ่ึงเป-นสาร
ท่ีละลายน้ําได�ดีและไม4มีกลิ่นเหม็นเลย แล�วก็ถูกขับออกร4างกายทางน้ําคัดหลั่งต4างๆรวมท้ังในป^สสาวะ 
ด�วย แต4ในคนท่ีเป-นโรค FOS นั้น TMA จะไม4ถูกเปลี่ยนแปลงเลยเพราะ FMO3 gene 
ของตับไม4สามารถสร�างเอนไซม�ตัวนี้ได�เพียงพอ อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ดังนั้น 
TMAจึงถูกกําจัดออกมาจากร4างกายในปริมาณท่ีมากจึงทําให�ป^สสาวะเหง่ือและลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
มากคล�ายกลิ่นปลาเน4า 

วิธีการรักษา  

             เป-นท่ีน4ายินดีว4าในขณะนี้มีวิธีการรักษา FOS ท่ีถูกหลักวิชาการกล4าวคือพยายามลดอาหาร
ท่ีมี choline    สูงเพราะสารตัวนี้จะถูกแบคทีเรียในทางเดินอาหารเปลี่ยนไปเป-น TMA แล�วถูกดูดซึม
เข�าเข�าร4างกาย ตัวอย4างอาหารดังกล4าว เช4น ปลาเค็ม เนื้อสัตว� ถ่ัวเหลือง ไข4แดงและถ่ัว เป-นต�น 
การรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช�ยาปฎิชีวนะ เช4น Metronidazole (Flagyl) เพ่ือไปยับยั้งการ 
ทํางานของแบคทีเรียดังกล4าวแต4วิธีนี้อาจจะเสี่ยงต4อการแพ�ยาหรือการเกิดผลข�างเคียงอันเกิดจากการ
ใช�ยา สําหรับวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีหลายสถาบันกําลังพัฒนาอยู4ในขณะนี้ก็คือการตัดต4อ ยีนส� (Gene 
Therapy) เพ่ือเร4งให�ร4างกายสามารถผลิต FMO3 ให�ทํางานได�เช4นปกติ 

สรุป  

               โรคกลิ่นตัวเหม็นเป-นโรคทางพันธุกรรมซ่ึงสามารถถ4ายทอดไปยังลูกหลานได� โดยวิธี 
Mendalian Autosomal Recessive Transmission ผู�ท่ีเป-นโรคนี้มีท้ังหญิงและชายโดยไม4จํากัดเพศ 
อาการท่ีเห็นได�ชัดคือมีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนปลาเน4าลมหายใจและน้ําลายมีกลิ่นไม4พึงประสงค�นี้เช4นกัน 
ผู�ป:วยท่ีเป-นโรคนี้จะประสบกับป^ญหาของชีวิตหลายอย4าง เช4นป^ญหาทางครอบครัวป^ญหาเก่ียวกับการ 
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เป-นท่ีรังเกียจของสังคมรวมท้ังญาติพ่ี น�อง เป-นต�น และในท่ีสุดก็จะกลายเป-นคนท่ีมีป^ญหาทางอารมณ� 
คือมีความเครียดกลุ�มใจและซึมเศร�าซ่ึงบางรายอาจจะถึงกับคิดจะฆ4าตัวตายในป^จจุบันอุบัติการณ�ของ 
โรคนี้ยังไม4เป-นท่ีทราบแน4นอน  

เหตุผลท่ีนําเรื่องของโรคตัวเหม็นมาเป-นประเด็นในการเล4าเรื่องส4วนหนึ่งผู�จัดทําคิดว4า การท่ี 
คนจะเป-นโรคตัวเหม็นนั้นเกิดข้ึนได�อย4าง เพราะไม4ใช4ลักษณะทางกายภาพท่ีทําให�เกิดกลิ่นแต4เป-นโรค
ท่ีเกิดจากความผิดปกติของร4างกายจนไม4สามารถใช�ชีวิตได�เหมือนคนปกติ วิธีการรักษายังต�องใช�
ค4าใช�จ4ายสูงจึงนํามาเป-นสวมเป-นตัวละครตัวนี้ ความเครียดและความกดดันของตัวละครท่ีเป-นโรค
กลิ่นตัวเหม็นและเหมือนว4ามีโลกอีกใบเป-นของเขาเองเพราะในโรคความเป-นจริงไม4มีใครคบหาด�วย
ส4งผลให�ภาพยนตร�เรื่องนี้แทบจะไม4มีบทพูดจากตัวละครหลักเพราะเขาเองต�องใช�ชีวิตอยู4ตามลําพัง 
แต4จะได�เห็นการใช�ชีวิตในแบบของเขาแทน 
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บทที่  3 

การเก็บขอมูล 

            ในการผลิตภาพยนตร�สั้นเรื่อง MASCOT ได�มีการค�นหาข�อมูลเพ่ือเป!นตัวอย#างในข้ันพัฒนา
บทเพ่ือให�เกิดผลบรรลุตามเป(าหมายของผู�จัดทําโดยได�ยกอย#างอ�างอิงมาดังต#อไปนี้ 
 
ขอมูลอางอิง (Reference) 
               
             1.เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริงจนนํามาสู#บทภาพยนตร�คนท่ีรับจ�างใส#ชุดมาสคอตในงานหนังสือ
เพ่ือเรียกลูกค�าและโปรโมทบูทในตอนแรกได�เห็นตอนท่ีใส#ชุดมาสคอตเดินไปตามงานผู�คนสนใจถ#ายรูป
ทําให�รู�สึกได�ว#าคงเป!นงานท่ีสนุกและมีความสุขมากแน#ๆเพราะมีแต#คนเข�ามากอดและขอถ#ายรูปอยู#
ตลอดเวลาแต#เม่ือพอชายคนนั้นกลับมาท่ีบูทเพ่ือทานข�าวกลางวันเพ่ือนคนอ่ืนท่ีเป!นพนักงานขายปกติ
ก็ได�ทานข�าวในบูทชายคนดังกล#าวกับโดนนายจ�างไล#ให�ไปทานข�าวท่ีอ่ืนเป!นเพราะเม่ือเขาถอดชุดมาส
คอตออกนั้นท้ังตัวเขาเต็มไปด�วยเหง่ือและอาจจะส#งกลิ่นเหม็นแก#คนรอบข�างเขาไม#พูดอะไรเพียงแต#
หยิบกล#องข�าวแล�วไปนั่งทานข�าวอยู#หน�าห�องน้ํา  
              จากเหตุการณ�ดังกล#าวทําให�ผู�จัดทํารู�สึกได�ถึงความแตกต#างระหว#างท่ีชายคนนั้นใส#และไม#
ใส#ชุดมาสคอต  มันเหมือนเป!นหน�ากากดีดีอันหนึ่งท่ีคนส#วนใหญ#ชอบใส#เข�าหากันในสังคมผู�คนก็ต#าง
สนใจสิ่งท่ีเห็นภายนอกโดนลืมนึกไปว#าสิ่งท่ีแท�จริงท่ีอยู#ภายในของคนเราเป!นอย#างไร 
           
              2. 4 แพร�ง ตอน เหงา กํากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน ค.ศ. 2008  
              ในตอนเหงาบอกเล#าเรื่องราวของป<=นหญิงสาวออฟฟ<ตท่ีประสบอุบัติเหตุขาหักจนทําให�เธอ
ต�องตกงานเธออาศัยอยู#ในอพาร�ตเม�นท�แห#งหนึ่งกับมุกเพ่ือนของเธอ แต#มุกไปเท่ียวกับแฟนทําให�เธอ
อยู#คนเดียวจากนั้นมี sms มาอยากทําความรู�จักกับเธอ ด�วยความท่ีเธอเหงาจึงคุยไป เรื่องราวแปลกๆ
หลายอย#างเกิดข้ึนกับเธอ จนสุดท�ายผู�ชายท่ีเข�ามาคุยกับเธอก็คือแฟนเก#าท่ีเธอบอกเลิกจนทําให�ฆ#าตัว
ตาย 
               จากภาพยนตร� 4 แพร#ง ตอน เหงา  มีความน#าสนใจคือตัวละครไม#มีบทพูดเลยท้ังเรื่อง
เพราะอยู#ในห�องคนเดียว กิจวัตรประจําวันก็กินกับเล#นคอมพิวเตอร� ซ่ึง ผู�จัดทําคิดว#าน#าจะนํามา
อ�างอิงกับบทภาพยนตร�ได�เพราะตัวละครไม#มีเพ่ือน ไม#มีสังคมและใช�ชีวิตส#วนใหญ#อยู#แต#ในห�อง
เหมือนกัน ผู�จัดทําจึงนํามาใช�เป!นแนวทางในการสร�างสรรค�ภาพยนตร� 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

ภาพท่ี 3-1 แสดงภาพจากภาพยนตร�เรื่อง 4 แพร�ง ตอนเหงา 
 

     3.Precious กํากับโดย ลีแดเนียลส� ค.ศ. 2009 
                  ชีวิตบัดซบของ พรีเซียส สาวอ�วนดําวัย 15 ท่ีอาศัยในย#านฮาเร็มนิวยอร�ค เริ่มต้ังแต#
เด็กท่ีมักแม#ทําร�ายร#างกาย ตบตีอยู#เสมอและยังถูกพ#อข#มขืนจนมีลูกสาวท่ีเป!นเด็กออทิสติกด�วยกันอีก
หนึ่งคนในขณะท่ีเธออายุเพียง 12 ขวบเท#านั้น 
                  จากภาพยนตร�เรื่อง Precious ได�นํามาอ�างอิงถึงบุคลิกของตัวละครท่ีทําให�ผู�คนรอบ
ข�างมองด�วยความรังเกียจ และโดนรังแกอยู#ตลอดเวลา 

ภาพท่ี 3-2 แสดงภาพจากภาพยนตร�เรื่อง Precious 
 
อารมณ�ของภาพยนตร� (Mood and Tone) 
 

1.Nobady Knows กํากับโดย ฮิโระคาซุ โคริเอะดะ ค.ศ. 2004 
             ภาพยนตร�ท่ีสร�างจากเรื่องจริงท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุPน โดยเป!นเหตุการณ�ท่ีมีพ่ีน�อง
ต#างบิดา 4 คน ถูกท้ิงให�อยู#กันเอง โดยไม#มีใครรู�ว#า มารดาของเด็กไม#อยู#ด�วย เด็กๆใช�ชีวิตกันเองใน
ห�องโดยมีพ่ีชายคนโตท่ีคอยดูแลน�องๆ ในภาพยนตร�ไม#ได�มีบทพูดมากนัก จะใช�ภาพในการเล#าเรื่องตัว
ละครเด็กๆท่ีเหมือนกับว#าได�ดูชีวิตของเด็กกลุ#มนี้จริงๆ ภาพยนตร�ไม#ได�เศร�าแต#ยังให�ความรู�สึกมี
ความหวังท้ังยังบีบหัวใจ ในบางฉากและอาจน้ําตาคลอไปด�วยความไร�เดียงสาของเด็กๆ 
            จากภาพยนตร�เรื่อง Nobody Knows ผู�จัดทําในนํามาอ�างอิงในเรื่องการใช�มุมภาพกับตัว
ละครเพราะส#วนใหญ#จะใช�ชีวิตอยู#ห�องเหมือนกัน มุมภาพท่ีบางครั้งไม#ได�ตามตัวละครหรือไม#รู�ว#าตัว
ละครกําลังทําอะไรอยู# รวมถึงโทนสีท่ีดูไม#หดหู#เกินไปแต#ยังมีความหวังอยู# 
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ภาพท่ี 3-3 แสดงภาพจากภาพยนตร�เรื่อง Nobody Knows 
 

2. Jung von Matt/Limmat: Pro Infirmis Get closer. ค.ศ. 2011 

(แหล#งท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=zFWr-CKMWGY)                
             คลิปดังกล#าวได�นําเสนอเรื่องราวของชายหนุ#มผู�พิการและไม#เคยได�รับความสนใจเขาไม#เคย
ได�รับอ�อมกอดจากผู�อ่ืนทาง Proinfirm จึงได�จัดทํากิจกรรมให�ชายคนนี้ได�ใส#ชุดมาสคอตแล�วไปยืนอยู# 
ในใจกลางเมืองท#ามกลางผู�คนมากมายทําให�เขาเป!นจุดสนใจเขาได�รับอ�อมกอดจากผู�คนท่ีผ#านมา           

           จากคลิปดังกล#าวมีความคล�ายคลึงกับตัวบทภาพยนตร�จึงนํามาประยุกต�ใช�ให�เข�ากับเรื่องทาง 
ด�านอารมณ�ของภาพ มุมภาพและดนตรีประกอบ  

ภาพท่ี 3-4 แสดงภาพจากคลิป Jung von Matt/Limmat 
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บทที่  4 

 ผลการศึกษา 
             
             จากการศึกษาข
อมูลด
านทฤษฏีภาพยนตร�และทฤษฏีอ่ืนๆท่ีเก่ียวข
องเพ่ือนํามาใช
เป&นข
อมูล
อ
างอิงในการสร
างสรรค�ภาพยนตร�ผ+านกระบวนการต+างๆทางภาพยนตร�และต
องอาศัยการวิเคราะห�
ข
อมูลอ
างอิงท่ีศึกษามาและพัฒนาออกมาเป&นภาพยนตร� โดยมีข้ันตอนดังต+อไปนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร� 
 
แก�นเรื่อง (Theme) 
           คนทุกคนต
องการมีท่ียืนในสังคม 
 
โครงร�าง  (Plot) 
            ชาย อายุประมาณ 23 ป7 เขาเป&นโรคกลิ่นตัวเหม็นและใช
ชีวิตอยู+เพียงลําพังโดยใช
เงินจาก
สถานสงเคราะห�เด็กกําพร
าท่ีเคยอาศัยอยู+เป&นค+าเล+าเรียนและค+าใช
จ+ายในชีวิตประจําวัน  จนวันหนึ่ง
เขาปกป:ดกลิ่นนั้นไม+ได
เหมือนเคย ทําให
เขาต
องหลีกหนีออกจากสังคม  เขาใช
ชีวิตอยู+แต+ในห
องวันๆ
เล+น แต+อินเตอร�เน็ต จนเขาได
บังเอิญเจอกับงานใส+ชุดมาสคอต 
            เม่ือเขาได
ใส+ชุดมาสคอตกลับทําให
เขาพบสิ่งท่ีเรียกว+าความสุข แต+ด
วยร+างกายของเขาแบก
รับชุดมาสคอตนี้ไม+ไหว  เขาจึงไม+สามารถทํางานนี้ต+อไปได
 เขากลับมาใช
ชีวิตอยู+ในห
องแบบเดิมและ
เลือกมาทํางานในอินเตอร�เน็ตท่ีพอจะทําได
  แต+แล
วเขาก็ทําพลาดอีกครั้ง เม่ือถูกโกงจนหมดตัวเขาไม+
เหลืออะไรแล
วแม
จะเอาของท่ีมีอยู+ขายพอซ้ือข
าวกินได
 แต+ท่ีผ+านมาก็ไม+มีความสุขเขาจึงเลือกทําสิ่งท่ี
เขาจึงเลือกทําสิ่งท่ีเขามีความสุขโดยเอาชุดมาสคอตมาใส+อีกครั้งและเลือกท่ีจะจบชีวิตภายในชุดมาส
คอตนั้น 
 
เรื่องย�อ (Synopsis) 
           ชาย อายุประมาณ 23 ป7 เขาเป&นโรคกลิ่นตัวเหม็นและใช
ชีวิตอยู+เพียงลําพังโดยใช
เงินจาก
สถานสงเคราะห�เด็กกําพร
าท่ี จนวันหนึ่งเขาไม+สามารถปกป:ดกลิ่นไว
ได
เหมือนเคยทุกคนรังเกียจเขาทํา
ให
เขาต
องออกจากการเรียน และสังคมเขาใช
ชีวิตอยู+แต+ในห
องจนเขาได
บังเอิญเจอกับงานใส+ชุดมาส
คอต   
            เม่ือเขาได
ใส+ชุดมาสคอตกลับทําให
เขาพบสิ่งท่ีเรียกว+าความสุข  แต+ด
วยร+างกายของเขาทําให

แบกรับชุดมาสคอตนี้ไม+ไหว เขาจึงไม+สามารถทํางานนี้ต+อไปได
  
            เขากลับมาให
ชีวิตอยู+ในห
องแบบเดิม   และเลือกมาทํางานในอินเตอร�เน็ตท่ีพอจะทําได
แต+
แล
วเขาก็ทําพลาดอีกครั้ง เม่ือเขาโดนโกงจนหมดตัว  
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เขาไม+เหลืออะไรแล
วในชีวิตถึงแม
จะเอาของท่ีอยู+ในห
องมาขายพอมีเงินไปซ้ือข
าวมากินปะ
ทังชีวิตได
แต+ท่ีผ+านมาก็ไม+มีความสุขเลยเขาจึงเลือกทําสิ่งท่ีเขามีความสุข   โดยเอาชุดมาสคอตมาใส+
อีกครั้งและเลือกท่ีจะจบชีวิตอยู+ภายในชุดมาสคอตนั้น 
 
โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
               

ต
นชายหนุ+มผู
มีกลิ่นตัวเหม็น   เขาใช
ชีวิตไปวันๆโดนการฉีดน้ําหอมและใส+เสื้อผ
าหนาๆเพ่ือ 
ปกป:ดกลิ่นไม+ให
คนได
กลิ่นและสามารถใช
ชีวิตในสังคมได
และเม่ือวันหนึ่ง   ต
นไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 
ตามปกติ ต
นพบว+าการฉีดน้ําหอมและใส+เสื้อผ
าหนาๆไม+สามารถปกป:ดกลิ่นของตัวเขาได
  เม่ือเพ่ือน
ได
กลิ่นตัวเขาและแสดงท+าทางรังเกียจ 

ต้ังแต+นั้นต
นไม+ไปเรียนและใช
ชีวิตเก็บตัวอยู+ในห
อง นานๆครั้งจะออกมาซ้ือของตุนไว
 เงินท่ี 
เคยได
เป&นทุนการศึกษาจากสถานสงเคราะห�ท่ีเขาเคยอยู+ก็ไม+ส+งเงินมาให
เพราะต
นไม+ได
ไปเรียนต
นใช

ชีวิตเรื่อยเป@Aอยไปวันๆ เขาใช
เวลาส+วนใหญ+ไปกับการเล+นอินเตอร�เน็ต จนต
นได
บังเอิญเจอกับงานใส+
ชุดมาสคอต เขาคิดว+าเขาน+าจะทํางานนี้ได
และยังได
เงินเขาจึงเลือกทํางานนี้ 

วันรุ+งข้ึนต
นไปทํางานตามท่ีนัดไว
    ต
นมีความสุขกับการได
ทํางานใส+ชุดมาสคอตเขาได
พบ 
ปะผู
คนและมีคนเข
าหาเขาอย+างท่ีไม+เคยเป&นมาก+อนเพราะด
วยหน
าตาท่ีน+ารักของชุดมาสคอตทําให
ผู
 
คนเข
ามากอด มาถ+ายรูปกับต
นเยอะไปหมด ต
นรู
สึกมีความสุขมากกับงานนี้มันเหมือนกับความสุขท่ี
เขาโหยหามานาน แต+ชุดมาสคอตท่ีใหญ+และหนักมากทําให
ร+างกายของต
นรับไม+ไหว เขาอ+อนล
ามาก
และคิดว+าคงทํางานนี้ต+อไม+ไหวถึงแม
เขาจะมีความสุขกับมันมากก็ตาม 
             เม่ือต
นเอาชุดไปคืนนายจ
างและรับเงิน นายจ
างกับแสดงสีหน
าท+าทางรังเกียจ  เม่ือได
กลิ่น 
ตัวของต
นและชุดมาสคอตท่ีเหม็นเหง่ือของคนตัวเหม็นอย+างเขาอีก นายจ
างไม+พอใจ เรียกค+าเสียหาย 
ท่ีทําให
ชุดมาสคอตของเขาเสียหายและท้ิงชุดมาสคอตเอาไว
 ต
นจึงเก็บชุดมาสคอตกลับมาท่ีห
อง 
             ต
นไม+ได
ออกไปไหน ใช
เงินท่ียังพอมีเหลืออยู+ใช
ชีวิตไปวันๆจนเม่ือเขาเริ่มท่ีไม+มีอะไรปะทัง 
ชีวิต ต
นจึงเป:ดหางานในอินเตอร�เน็ต เขาตัดสินใจทํางานนั้นเพราะไม+ต
องออกไปพบเจอผู
คน  ต
นเริ่ม 
ทํางานโดยมีการโอนเงินเพ่ือเป&นค+าสมัครและค+าใช+จ+ายอยู+หลายครั้งแต+เม่ือเวลาผ+านไป เขากลับไม+ได
 
เงินจากการทํางานและพบว+าบริษัทท่ีเขาเคยโอนเงินและทํางานนั้นไม+มีอยู+จริง  กลับเป&นตึกแถวเล็กๆ 
มีแต+ร
านทําผม เม่ือต
นจะเข
าไปถามก็กลับถูกพนักงานไล+เพราะกลิ่นตัวของเขา 
             ต
นกลับมาท่ีห
อง เงินท่ีเขาเบิกมาจนหมดบัญชีและใช
จ+ายไปกับค+าอาหารเหลืออยู+เพียง
ไม+ก่ีบาทจนต
นต
องเอาของไปขายและตัดสินใจออกไปโทรศัพท�หาสถานสงเคราะห�ท่ีเขาอยู+ เพราะแค+
อยากพูดคุยกับใครสักคนแต+ไม+มีใครรับโทรศัพท� 
             ต
นกลับมาท่ีห
องเขาเอาของท่ีซื้อมาวางไว
ท่ีโตBะ เขานั่งครุ+นคิดกลับท่ีสิ่งท่ีเขากําลังเผชิญมัน
อยู+ภายในห
องสี่เหลี่ยมแคบๆมีเหลือเพียงข
าวของบางอย+างและชุดมาสคอต วันรุ+งข้ึนต
นเอาของท่ี
เหลืออยู+มาขายเอาเงินไปซ้ือลูกโปCง เขาเดินแจกลูกโปCงไปตามทาง  ต
นเดินไปเรื่อยๆแบบไม+มี
จุดหมายลูกโปCงท่ีต
นซ้ือมานั้นค+อยๆหมดลงไปเรื่อยๆต้ังแต+เช
ายันเย็น  ต
นไม+ได
ถอดชุดมาสคอตออก
เลยและยังคงเดินแจกลูกโปCงต+อไป 

ต
นยังคงใส+ชุดมาสคอตนั้นเดินแจกลูกโปCงท่ีเหลืออยู+ไม+ก่ีใบไปเรื่อยๆต
นพยายามเดินแจกลูก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โปCงในกับเด็กทุกคน สิ่งท่ีต
นได
รับกลับมาไม+ใช+เงินหรือสิ่งของเป&นเพียงอ
อมกอดท่ีเขาใฝCหามันตลอด
และเขาก็ได
รับมัน สุดท
ายต
นก็ล
มลงในขณะท่ีในมือนั้นยังมีลูกโปCงเหลืออยู+ ผู
คนรอบๆต+างตกใจ
พยายามจะช+วยถอดชุดมาสคอตให
กับต
นแต+ชุดมาสคอตนั้นถูกเย็บป:ดตายไปแล
ว ไม+สามารถถอด
ออก ในขณะท่ีผู
คนกําลังตกใจกับชุดมาสคอต ลูกโปCงในมือของต
นก็ค+อยๆหลุดลอยข้ึนไปบนฟGาแล
ว 
                  
บทภาพยนตร� (Screenplay) 
               
ฉาก 1 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 

            ภายในห
องสี่เหลี่ยมแคบๆมีขวดน้ําหอมเรียงรายอยู+บนโตBะ  ท่ีระเบียงเล็กๆ พอให
มีแสงเข
า
มาภายในห
อง   
            ชายคนหนึ่ง เดินเข
ามาข
างใน พ้ืนท่ีแคบๆ แทบจะไม+มีทางเดิน เขาหยิบเสื้อผ
ามาสวม ติด
กระดุม และหยิบน้ําหอมข้ึนมาฉีด ไปท่ัวร+างกาย เขาหยิบซองจดหมายท่ีหล+นอยู+ มันเป&นจดหมายจาก
สถานสงเคราะห�แห+งหนึ่ง เขาหยิบมันออกมา มีการแจกแจงรายการ ค+าใช
จ+ายบางอย+าง  และ 
ข
อความอย+างเป&นทางการ เขาเดินไปหยิบยาในขวดมากิน วางแก
วน้ําลงบนโตBะทับซองจดหมาย หยิบ
ของและเดินออกจากห
อง  

-ตัดไป- 

ฉาก 2 ภายใน/ห7องเรียน/กลางวัน 

              ต
นนั่งอยู+ท่ีมุมหนึ่งของห
องเรียน นักศึกษาค+อยทยอยเดินเข
ามานั่งตามโตBะ ต
นเงยหน
า
มอง เพ่ือนนักศึกษาคนอ่ืนๆท่ีเดินผ+านเขาไป แต+ไม+กล
าสบตากับใคร  
 

อาจารย� 
อ�าวๆ นักศึกษาทุกคนนั่งลงให�เรียบร�อย แล�วก็ช�วยเงียบๆกันหน�อย 

 
เสียงอาจารย�ท่ียืนอยู+หน
าห
อง พูดเสียงดังข้ึนมา 
นักศึกษาก็ค+อยๆเงียบเสียงลง  

อาจารย� 

อาทิตย หน�าก็จะเป$นสัปดาห ของการสอบแล�วนะ หวังว�า นักศึกษาทุกคนจะต้ังใจให�มากข้ึนกว�าเทอม
ท่ีแล�วนะ 

เสียงของนักศึกษาค+อยๆดังข้ึนมาอีก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นักศึกษาหญิง 

อ๊ี!! แกได�กลิ่นอะไรไหมอ�า แอวะ เหม็นจะอ�วก!! 
 
นักศึกษาหญิงพูดพลางเอามือป:ดจมูก เพ่ือนๆคนอ่ืนเริ่มได
กลิ่นตามคําบอกเล+าของเพ่ือนผู
หญิงคนนี้ 
เสียงเริ่มดังข้ึนมาเรื่อยๆ 
 

อาจารย� 
อ�าวๆ อะไรกันอีก เงียบเสียงกันหน�อย 

 
อาจารย�พูดและเอามือตบท่ีโตBะ 

นักศึกษาหญิง 
เหม็นค�ะ อาจารย   อาจารย ไม�ได�กลิ่นหรอคะ 

 
นักศึกษาหญิงพูดและหันไปมองท่ีต
น ท่ีนั่งก
มอยู+ท่ีมุมหนึ่งของห
อง เพ่ือนคนอ่ืนๆ หันไปมองต
น
ตามๆกกัน อาจารย�เองก็มองไปท่ีต
น และจะเดินเข
าไปหาต
นก
มหน
า กลืนน้ําลาย  กํามือแน+น  
เสียงเพ่ือนเริ่มโห+ร
องต
นกันเสียงดัง ต
นลุกข้ึนและวิ่งออกจากห
อง เสียงเพ่ือนๆโห+ร
องตาม บางคนก็ปา
กระดาษใส+ตามหลังต
นต
นดึงเสื้อผ
ามาป:ดให
แน+นข้ึนกว+าเดิม  เขารีบเดินออกจากมหาวิทยาลัย  

--ตัดไป-- 

ฉาก 3 ภายนอก/ป@ายรถเมล�/กลางวัน 
 
             ต
นเดินไปนั่งท่ีปGายรถเมล�  สีหน
าเครียดและกังวล  รถวิ่งผ+านไปมา พัดพาเอาลมมาด
วย 
ทําให
คนอ่ืนได
กลิ่นของต
นเข
าอย+างจัง 
             คนท่ีปGายรถเมล�มองมาท่ีต
นด
วยสายตารังเกียจ บางคนก็เอามือมาป:ดจมูก  

ต
นรู
สึกได
ว+ามีคนกําลังจ
องมองเขาอยู+ ต
นจึงหันกลับไปมอง คนท่ีปGายรถเมล�ก็ยังมองไม+ละสายตา 
และยังซุบซิบนินทากันเสียงดัง 

 

          ต
นทนไม+ไหว ลุกเดินออกจากปGายรถเมล� 

--ตัดไป-- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 4 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 

              ต
นเข
ามาในห
องนั่งลงท่ีเตียงของเขา ค+อยๆถอดเสื้อผ
าออก เขาหอบ เหง่ือตก กลืน
น้ําลายด
วยความกระหายน้ํา  
          ต
นเงยหน
าข้ึน มองเห็นขวดน้ําหอม ท่ีวางอยู+เต็มโตBะไปหมด ต
นลุกข้ึน เดินไปท่ีโตBะเขาหยิบ
ขวดน้ําหอมหลายขวด และเดินเข
าห
องน้ําต
นเทน้ําหอมท่ีเขามี ลงไปในอ+างอาบน้ํา เขาเทน้ําหอมมัน
ลงไปจนหมด ขวดน้ําหอมเต็มพ้ืนภายในห
องน้ํา ต
นหย+อนขาลงไปในอ+าง นอนลง สีหน
าครุ+นคิดก+อน 
ท่ีจะค+อยๆเลื่อนตัวลงไปจนมิดน้ํา  

 

--ตัดไป-- 
 
ฉาก 5 ภายใน/ห7อง/เช7า 
            ต
นเดินออกมาจากห
องน้ํา เขาใส+เสื้อแขนยืดสั้น กางเกงขาสั้น 
ต
นแกะมาม+าท่ีมีอยู+เป&นลังๆ ใส+ชาม กดน้ําร
อนในกระติก ใส+ถ
วยมาม+า และนั่งกินมาม+าท่ีโตBะ 

           ต
นเก็บขวดน้ําหอม และของอ่ืนๆท่ี วางระเกะระกะ ในห
อง ใส+ลังมาม+า ซักเสื้อผ
าและเก็บ
กวาดห
องให
สะอาด  

 
--ตัดไป-- 

ฉาก 6 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 
 

           ต
น ต่ืนนอนข้ึนมา เดินเข
าห
องน้ํา ล
างหน
าแปรงฟKน เขามองในกระจกและเห็นว+า หนวดเขา
เริ่มข้ึน เขาจึงโกนหนวด  
           เม่ือต
น อาบน้ําเสร็จ เขาเดินมาเพ่ือท่ีหยิบซองมาม+า แต+มาม+าก็เหลือแค+ซองเดียว ต
น หยิบ
ลังมาม+าออกมาดู ก็เห็นว+ามันเหลืออยู+เพียงซองสุดท
ายจริงๆ  
 
             ต
นเดินไปหยิบกล+องคุ
กก้ีเก+าๆ มาเป:ดดู หาสมุดบัญชีธนาคารของเขา   ต
นถอนหายใจ เขา
แสดงสีหน
าครุ+นคิด  
             ต
นมานั่งเป:ดคอมตัวเก+าของเขา เล+นอินเตอร�เน็ตเล+นเกมส�จับคู+ไปเรื่อยเป@Aอย  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“รับคนใส+ชุดมาสคอต  สนใจคลิ๊กเลย” 
 
ต
นคลิกเข
าไปดูรายละเอียดของปQอปอัฟ ท่ีเด
งอยู+หน
าเว็บ 
      
          งานสบายๆ ท่ีใครๆก็จะรักคุณ  ใส+ชุดมาสคอตเดินแจกลูกโปCง ทํางานวันต+อวัน รับเงินเลย 
สนใจติดต+อมาท่ี Email jobthai@hotmail.com  
 

ฉาก 7 ภายนอก/หลังห7าง/กลางวัน 
 
                 ต
นใส+เสื้อคลุมหนา  เดินไปหลังห
าง มีคนยืนอยู+เป&นกลุ+ม แต+งตัวเหมือนๆกัน 
ผู
ชายคนหนึ่ง ท+าทางดูดี เม่ือเห็นต
นก็เดินแยกออกมา 
 

นายจ7าง 
นี่มาใส�ชุดมาสคอตหรือเปล�า 

 

ผู
ชายท่ีเดินมาถาม มองต
นด
วยสีหน
าสงสัย เม่ือได
กลิ่นน้ําหอม 
 
ต
นพยักหน
า  

นายจ7าง 
อ�ะ โอเค ง้ันตามมานี่ นี่ชุดมาสคอต 

เด๋ียวเอาไปใส�ทางด�านนู�น แล�วเด๋ียวจะมีคนเอาลูกโป1งไปให� 
 
เขายื่นชุดมาสคอตให
ต
น พร
อมชี้ไปอีกทาง 

--ตัดไป-- 
 

ฉาก 8 ภายนอก/หน7าห7าง/กลางวัน  

      ต
นในชุดมาสคอต พ่ีหมี เดินถือลูกโปCงมาเต็มมือ มีคนอ่ืนท่ีเป&นทีมงานเดินแจกใบปลิวอยู+รอบๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ต
นเดินแจกลูกโปCงไปเรื่อยๆ ผู
คนท่ีเดินผ+านไปผ+านมา มีแต+คนยิ้มให
เขาเต็มไปหมด  

เด็กคนหนึ่งวิ่งเข
ามาใกล
ต
น และหยุดอยู+ตรงหน
าสักพัก มองหน
าต
น  ต
นขยับถอยหลัง 

แต+แล
วเด็กผู
หญิงก็โน
มตัวมากอดต
นและยิ้มให
 ต
นนิ่งอยู+สักพัก ก+อนท่ีจะกอดตอบ และถ+ายรูปกับ
เด็กผู
หญิงต
นเดินแจกลูกโปCงและถ+ายรูปกับคนท่ีเดินผ+านมาเต็มไปหมด 

ต
นนั่งพักตามมุมของห
าง แต+ก็ไม+ได
ถอดหัวมาสคอตออก 
 

--ตัดไป-- 
ฉาก 9 ภายใน/บริเวณหลังห7าง/กลางวัน (เย็น) 
 
          ต
นเดินเอาชุดมาสคอตไปวางไว
ท่ีโตBะและเดินมารับเงินกับนายจ
าง ต
นรับเงินไปท้ังหมด 400 
บาท  สีหน
าไม+ค+อยสู
ดี สีหน
าซีด และ ดูเหนื่อยล
า ต
นจับท่ีบ+าของเขาท่ีกําลังปวด  
 

นายจ7าง 
ทําไมชุดถึงได�เหม็นขนาดนี้ล�ะ   แล�วแบบนี้ใครจะไปกล�าใส�ต�อจากนาย 

 
นายจ
างโวยวายข้ึนมา  ท+าทางเจ
าเล+ห� 

ต7น 
เอ�ออ..ขอโทษครับ เด๋ียวผมเอาชุดไปซักให�ก็ได�  

 
นายจ7าง 

โอ7ย!!!  แกคิดว�าซักแล�วมันจะเป$นเหมือนเดิมหรอ ห7ะ  

ต
นมองไปท่ีชุดมาสคอต ท่ีวางอยู+ท่ีโตBะ และ หันกลับมาท่ีนายจ
าง 
 

นายจ7าง  
แกจ�ายค�าเสียมา นี่ฉันขาดทุนไปหลายบาท 

ชุดก็เสีย แล�วยัง ต�องจ�ายเงินให�แกอีกรึไง 
 

ต
นไม+พูดอะไร กํามือท่ีถือเงินค+าแรงอยู+แน+น 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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--ตัดไป-- 

ฉาก 10 ภายนอก/สะพานลอย/กลางคืน 

     ต
นเดินหอบเอาชุดมาสคอตกลับบ
าน  ท+าทางอ+อนล
า ผู
คนท่ีเดินผ+านต+างมองชุดมาสคอตท่ีต
นถือ  
แต+พอเดินเข
ามาใกล
 พวกเข
าก็ป:ดจมูกแทบไม+ทัน ต
นเดินต+อไป ไม+สนใจคนท่ีมอง เขาเดินไป เหม+อ
ลอย 

--ตัดไป-- 

ฉาก 11 ภายใน/ห7อง/กลางวัน  

        ต
นหยิบซองมาม+า เขาใช
มือหักมาม+าให
หักครึ่งแล
ว เทส+วนนึงออกจากซอง ส+วนท่ีเหลือ เก็บไว
 
เขากดน้ําร
อนใส+จนเต็มชาม 

           ต
นนั่งซดน้ํามาม+าท่ีโตBะจนหมดชาม  ต
นออกไปท่ีนอกระเบียง เขานั่งซักผ
า และเอาผ
าตาก  

 ต
นกลับมานอนท่ีเตียง เขานอนกลิ้งไปมา เขามองไปท่ีชุดมาสคอตหน
าตาน+ารัก แต+เป@aอน เป&นรอยดํา
เต็มไปหมด  ต
นลุกข้ึนจากท่ีนอน เอาผ
าไปเช็ดทําความสะอาด มาสคอต  

เขาเอาผ
าท่ีเช็ดชุดมาสคอตวางท่ีโตBะ และนั่งลงท่ีเก
าอ้ีหน
าโตBะคอมพิวเตอร�  ต
นเลยเป:ดคอมอีกครั้ง  

เขาเข
าอินเตอร�เน็ต และ กดคีย�บอร�ดหางาน 

ทํางานผ�านเน็ต100% ด�วน 3500บ/สัปดาห� ไม�มีให7ขาย ไม�ต7องเดินทางไปอบรม 

หากคุณเป&นอีกคนหนึ่งท่ีกําลังมองหาวิธีสร
างรายได
บน internet ทํางานบน internet รับเงินทาง 
internet ไม+ต
องขายสินค
า 

ภายใน 7 วัน เรากล
าการันตีรายได
เพียงคุณทําตามคําแนะนําของเราเท+านั้น แล
วคุณจะพบว+าการหา
เงินทาง internet ง+ายนิดเดียว 

**ไม+จํากัดวุฒิการศึกษา เพศ อายุ 
รายละเอียด www.makemoney.com 
*ไม+ได
หลอกให
เข
าไปกรอกแบบฟอร�มแล
วค+อยให
ข
อมูลครับ มีรายละเอียดให
อ+านเลย 

ต
นเลื่อนเม
าและอ+านรายละเอียดอย+างช
าๆ สายตาของเขาดูจะมีความหวังมากข้ึน 

ต
นตัดสินใจสมัครงาน  โดยมีค+าสมัคร 350 บาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 12 ภายใน/ห7อง/กลางวัน-กลางคืน 

                 ต
นเดินเข
าห
อง เขารีบเอามาม+าและไข+ไก+ไปวางท่ีโตBะ และรีบเดินไปเป:ดคอมพิวเตอร� 
เช็คอีเมล�ว+ามีการตอบกลับจากบริษัทหรือไม+ 
      อีเมล�ส+งมาจากบริษัทท่ีต
นลงทุนทํางานไปนั้น ส+งข
อความมา มากมายเก่ียวกับการทํางาน และ 
ยอดเงินท่ีต
นจะได
รับ  
ต
นทํางานโดยการ ฟอร�เวิร�ดเมล�ท่ีได
รับส+งให
คนอ่ืนตามท่ีบริษัทต
องการ  
เขาทํางานท้ังวันท้ังคืน  

--ตัดไป-- 

ฉาก 13 ภายนอก/หน7าตู7เอทีเอ็ม/กลางวัน 

                 สมุดบัญชีท่ีถูกนําเข
าไปอัฟเดท เด
งออกจากตู
 ต
นหยิบสมุดออกมาดู ไม+มียอดเงินเข
า 
และยอดเงินคงเหลือของเขา ก็น
อยลง 

 ต
นใส+สมุดบัญชีเข
าไปในตู
อยู+หลายรอบ  

--ตัดไป-- 

ฉาก 14 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 

               ต
นเดินมานั่งท่ีเตียงเขาเป:ดกล+องคุBกก้ีท่ีเก็บยาและเงินเอาไว
มาดู ต
นเดินไปนั่งอยู+ท่ีหน
า
คอม  คอยเช็คอีเมล�ว+าจะมีตอบกลับจากบริษัท  แต+ก็ไม+มีวี่แวว เขาเริ่มเครียด ต
นเป:ดหาข
อมูลอีกครั้ง 
และเอากระดาษมาจดข
อมูลท่ีอยู+บริษัท    

--ตัดไป-- 

ฉาก 15 ภายนอก/ร7านทําผม/กลางวัน 

         ต
นเดินถือกระดาษท่ีเขาจด เดินมาตามทางท่ีมีตึกแถวอยู+ตามแนวถนน ต
นเดินมาถึงตามท่ีอยู+
ท่ีจดมา  เป&นร
านทําผม ต
นยืนอยู+หน
าร
าน ไม+กล
าเข
าไป ต
นยืนมองอยู+หน
าร
านอยู+นาน จนคนในร
าน
เดินออกมา 
 

พนักงานร7านทําผม 
หนิ มายืนเกะกะหน�าร�านทํา.. 
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ยังไม+ทันพูดจบ พนักงานร
านทําผม ก็เอามือข้ึนมาป:ดจมูก 
 

ต7น 
ท่ีนี่ใช�…. 

 
ต
นยื่นกระดาษท่ีจดท่ีอยู+บริษัท ยื่นให
พนักงานแต+ถูกปKดออกทันที 
ต
นก
มตัวลง ไม+กล
าสู
หน
า 
 

พนักงานร7านทําผม 
ไป:!! ไปยืนท่ีอ่ืน ไปๆ อย�ามายืนเกะกะหน�าร�าน 

 

พนักงานพูดพลางเดินเข
าไปหยิบสเปรย�ดับกลิ่น ออกมาฉีดหน
าร
าน 

คนท่ีเดินผ+านไปมา เริ่มหันมามองต
นไม+ถามต+อ รีบเดินออกมา 

--ตัดไป-- 

ฉาก 16 ภายใน/ห7อง/กลางคืน 

                  ต
นนั่งอยู+ในห
อง ในมุมมืด ห
องรก เต็มไปด
วยข
าวของเต็มพ้ืน และชุดมาสคอต ต
นเดิน
รื้อของดูว+ามีกินบ
าง แต+ก็ไม+มีอะไรเหลือเลย เขาหยิบขวดน้ําเปล+าข้ึนมากระดกกิน 

--ตัดไป-- 

ฉาก 17 ภายนอก/ตึก/เย็น 

           ต
นยกคอมพิวเตอร� เดินถือลงจากบันได  เขาเดินไปท่ีตู
โทรศัพท� เขาควักเงินออกจาก
กระเปiา มีเงินอยู+ร
อยกว+าบาท และ เศษตัง เขาหยิบเศษเงินและการดาษท่ีเป&นซองจดหมายจากสถาน
สงเคราะห�  ต
นกดเบอร�โทรของสถานสงเคราะห�  ต
นถือโทรศัพท�รอเสียงตอบรับจากปลายสาย แต+ก็
ไม+มีใครรับสาย ต
นโทรอยู+อีกสองสามรอบ เม่ือไม+มีใครรับ ต
นวางหูโทรศัพท� และ เอาซองจดหมาย
วางไว
บนตู
  

และเดินออกจากตู
 โดยท่ีไม+หยิบเงินท่ีเหลือในตู
โทรศัพท�ออกมาด
วย 

   ส
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--ตัดไป- 

 

ฉาก 18 ภายใน/ห7อง/กลางคืน 

                 ต
นกลับมาท่ีห
อง พร
อมกลับอาหารท่ีซื้อมา ต
นมองไปรอบๆห
อง ข
าวของต+างๆ ขวด
น้ําหอมท่ีวางอยู+ และชุดมาสคอตกล+องเข็มด
ายและอุปกรณ�ต+างๆวางอยู+ท่ีพ้ืน 

--ตัดไป-- 

ฉาก 19 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 

     ชุดมาสคอตพ่ีหมี เดินออกจากห
อง มือเอ้ือมมาป:ดประตู ภายในห
องว+างเปล+า แทบจะไม+มีของ
อะไรเหลืออยู+แล
ว 

--ตัดไป-- 

ฉาก 20 ภายนอก/ริมถนน/กลางวัน-เย็น 

         ชุดมาสคอตพ่ีหมี เดินถือลูกโปCงเต็มมือ เดินไปตามริมถนน ระหว+างทาง มีคนเข
ามาขอถ+ายรูป  
ต
นยื่นลูกโปCงให
 ต
นเดินไปเรื่อยๆ  จนลูกโปCงเหลือน
อยลงเรื่อยๆ  

ต
นเดินอยู+ในหมู+คนท่ีกําลังเดินกันอย+างพลุ+กพล+าน ต
นเดินช
าลงเรื่อยๆ เสียงหายใจภายในชุดมาสคอต 
ต
นล
มลง ในขณะท่ีมือก็ยังถือลูกโปCงอยู+  

ผู
คนตกใจ และ มีคนเดินเข
ามามุงดู พยายามท่ีจะถอดชุดมาสคอตออกให
แต+ชุดมาสคอตถูกเย็บติดกัน
ไว
  ผู
คนต+างฮือกัน คนเริ่มมุงดูเยอะข้ึน  ในขณะท่ีลูกโปCงในมือต
น ค+อยๆหลุดลอยไปแล
ว 

 

--ตัดไป-- 

บทสําหรับถ�ายทํา (Shooting Script) 
 
ฉาก 1 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 
1-LS เห็นบรรยากาศห
องท่ีเต็มไปด
วยขวดน้ําหอม แพนจากซ
ายไปขวา  รับต
นเดินมาจากทาง
ระเบียง กล
องหยุดนิ่ง  ต
นเดินเข
ามาในห
องเดินไปท่ีราวเสื้อหยิบเสื้อคลุมมาสวมเดินติดกระดุมต
น
หยิบขวดน้ํา หอมท่ีวางอยู+เต็มไปหมดเอามาฉีดน้ําหอมฟุGงกระจายไปหมดเห็นเป&นละอองๆ ต
นว+าง

   ส
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ขวดน้ําหอมและ หยิบซองจดหมายข้ึนมาแทนเขาอ+านผ+านๆแบบไม+ได
สนใจ   พลางเอาอีกมือหยิบยา
ท่ีวางอยู+ท่ีโตBะและ แก
วน้ํามากินต
นวางแก
วน้ําท่ีหยิบมาทับซองจดหมายและหยิบของท่ีวางอยู+ๆข
างๆ
เดินออกจากห
อง 
 
ฉาก 2 ภายใน/ห7องเรียน/กลางวัน 
1-LS ต
นนั่งอยู+มุมหนึ่งของห
อง เพ่ือนๆเดินผ+านและทยอยเข
าไปนั่งท่ีโตBะ ต
นเงยหน
าข้ึนมามองเพ่ือน
บ
างแต+ก็ไม+กล
าสบตากับใคร หันไปนั่งก
มหน
าเหมือนเดิม 

2-MS  อาจารย�ท่ียืนอยู+หน
าห
อง ถือเอกสาร อาจารย�พูดข้ึนให
เงียบๆ  

3-MS POV อาารย� เห็นนักศึกษาค+อยทยอยกันนั่งลงและเงียบเสียง 

4-LS อาจารย�ยืนพูดอยู+หน
าห
อง เสียงนักศึกษาดังแทรกข้ึนมา อาจารย�ตบโตBะ ถามนักศึกษา 

5-MS นศ หญิงพูดข้ึนมาเพ่ือนเริ่มได
กลิ่น หันไปมองท่ีต
น ถามอาจารย� ว+าไม+ได
กลิ่นหรอ 

6-MS ต
นนั่งอยู+ท่ีมุมห
อง กดดัน เสียงเพ่ือนโห+ร
อง แซวกันเสียงดัง 

7-MS อาจารย�มองไปท่ีต
นด
วยสีหน
าสงสัย วางเอกสารและจะเดินเข
ามาดู 

8-MS ต
นทนไม+ไหว ลุกออกมา เดินออกจากห
อง เพ่ือนโห+ร
อง ปากระดาษใส+ 

9-LS เดินออกจากห
อง ข
างหลังเติมไปด
วยสายตาของเพ่ือนๆ 
 
ฉาก 3 ภายนอก/ป@ายรถเมล�/กลางวัน 
1-LS เดินมานั่งท่ีปGายรถเมล� 

2-MS สีหน
ากังวล นั่งกอดอก ดึงเสื้อเข
ามาแน+น 

3-LS จากฝKAงตรงข
าม เห็นรถวิ่งตัด ลมพัด 

4-MS ต
นหันไปดูคนท่ีปGายรถเมล� เริ่มซุบซิบกัน 

5-MS คนท่ีปGานรถเมล� ซุบซิบกัน 

6-LS ต
นลุกเดิน ผ+านคนท่ีปGายรถเมล�ไป เห็นรีเอ็คของคนอ่ืนเอามือป:ดจมูก 
 
ฉาก 4 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

1-LS เดินเข
ามาในห
อง นั่งลงท่ีเตียง 

ถอดเสื้อคลุมออก หอบ เหง่ือตก กลืนน้ําลายด
วยความกระหาย เขาเงยหน
ามองภายในห
อง 

2-LS/MS POV ขวดน้ําหอม ในห
อง  

3-MS  ลุกจากเตียงไปหยิบขวดน้ําหอมหลายขวด เดินไปเข
าห
องน้ํา 
 
ฉาก 4.1 ภายใน/ห7องน้ํา/กลางวัน 
1-MS ผ+านมือของต
น ต
นเป:ดขวดน้ําหอม เทน้ําหอมลงอ+างอาบน้ํา 

2-CU/MCU ขวดน้ําหอมท่ีกองอยู+ในพ้ืนห
องน้ํา เห็นขาของต
น 

3-MCU นั่งอยู+ในอ+างอาบน้ํา มือเกาะขอบอ+างค+อยเลื่อนตัวลงไปในน้ํา  

4-CU น้ําก็อกหยด 

5-MCU หน
าท่ีอยู+ในน้ํา ฟองอากาศ 
 
ฉาก 5 ภายใน/ห7อง/เช7า 
1-LS เดินมาจากทางห
องน้ํา 

2-CU กดน้ําร
อนใส+ชามมาม+า 

3-LS นั่งกินมาม+ากับพ้ืนท่ีโตBะตัวเล็ก  

4-MS ต
นนั่งเก็บขวดน้ําหอมเรียงใส+ลังมาม+า 

5-LS จากในห
องเห็นต
นนั่งอยู+ท่ีริมระเบียงซักผ
า ย
อนแสง 

6-CU น้ําหยดจากเสื้อท่ีตากไว
 

7-LS ถูพ้ืนในห
อง 
 
ฉาก 6 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 
1-LS ต
นนอนอยู+ท่ีเตียง พลิกตัว และลุกข้ึนนั่งท่ีเตียงสักพัก 

2-MS เดินมาหยิบซองมาม+า เห็นมาม+าเหลืออยู+ซองเดียว รื้อๆ  
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3-MS เดินไปท่ีโตBะคอม หยิบกล+องคุ
กก้ีเก+ามาเป:ดดู หามสุดบัญชี 

4-CU เงินในสมุด 1,200 บาท 

5-MS เก็บสมุดบัญชีใส+กล+องคุ
กก้ี ถอนหายใจ 

6-MS ภาพจากด
านข
าง เห็นต
นนั่งเล+นเกมส�จับคู+ เล+นเน็ตไปเรื่อย ท+าทางเบื่อๆ 

7-CU จอคอมมีหน
าเว็บเด
งข้ึนมางานใส+ชุดมาสคอต คลิ๊กๆ 
 
ฉาก 7 ภายนอก/ใต7ตึก/กลางวัน 
1-LS ต
นใส+เสื้อคลุมหนา เดินเข
ามาหลังห
างท่ีมีคนยืนอยู+เป&นกลุ+ม 

2-LS-MS  POV ต
น ผู
ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ+มคน เดินมาหาต
น  

3-MS ถามเรื่องมาใส+ชุดมาสคอตรึเปล+า ทําสีหน
าสงสัยเม่ือได
กลิ่นน้ําหอม แต+ก็ไม+ได
อะไรต
นพยัก
หน
ารับ  

4-MS นายจ
างพาต
นไปท่ีชุดมาสคอตแล
วก็พูดๆ มีชุดมาสคอตวางอยู+ท่ีโตBะ 

ฉาก 8 ภายนอก/หน7าห7าง/กลางวัน 
1-LS มาสคอตเดินถือลูกโปCงเต็มมือ ตามกลุ+มผู
หญิงท่ีมาแจกใบปลิว ให
คนท่ีผ+านไปมา เข
าไปท่ีลาน
หน
าห
าง  

2-MS มาตคอตแจกลูกโปCงคนคนท่ีผ+านไปมา เห็นสีหน
าคนท่ียิ้มแย
ม 

3-LS มาสคอตเดินออกห+างจากพวกแจกใบปลิว เสียงแม+คนนึงพูดข้ึนมา 

ให
ลูกเข
าไปกอดมาสคอต  

4-MS เด็กเดินเข
ามาหามาสคอต ยืนมองแบบไม+ยิ้ม  

5-LS เด็กยังคงยืนมอง มาสคอตเดินถอยหลังแบบช
าๆ เพราะกลัวได
กลิ่น 

6-MCU เด็กยิ้มแล
ววิ่งเข
ามากอดแน+น 

7-LS มาสคอตยืนนิ่ง และค+อยๆกอดตอบเด็ก 

8-LS แม+ถ+ายรูปเด็กยืนคู+กับมาสคอต เด็กถือลูกโปCง 
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9-LS/MS  คนเข
ามาถ+ายรูป กอด ++ 

10-LS นั่งพักตามบันได มีคนท่ีแจกใบปลิวด
วย 
 
ฉาก 9 ภายใน/ใต7ตึก/กลางวัน  
1-LS ต
นเดินถือชุดมาสคอตมาวางท่ีโตBะ ท+าทางอ+อนล
า มองมาสคอต เสียดายท่ีจะไม+ได
ใส+อีก และ
เดินมารับเงิน กําลังจะเดินกลับ 

2-MS นายจ
างเดินมาท่ีชุดมาสคอตได
กลิ่นเหม็น เลยเรียกต
น ว+าๆ 

3-MS ต
นหันกลับมา ดึงเสื้อใส+แน+น แล
วยกมือไหว
พูดขอโทษ OTS นายจ
าง โวยวาย 

4-MS ต
นต
นมองไปท่ีชุดมาสคอตก+อนจะหันกลับมาท่ีนายจ
าง 

5-MCU ต
นกําเงินท่ีถืออยู+แน+น 
 
ฉาก 10 ภายนอก/สะพานลอย/กลางคืน 
1-LS ต
นเดินข้ึนมาบนสะพานลอย ถือชุดมาสคอตมาด
วย 

2-LS เดินผ+านคนอ่ืนแบบไม+สนใจ ว+าคนอ่ืนจะทําสีหน
ารังเกียจเม่ือได
กลิ่นตัว 

3-MS คนท่ีเดินผ+านมอง เอามือป:ดจมูก 
 
ฉาก 11 ภายใน/ห7อง/กลางวัน  
1-MCU ต
นหยิบซองมาม+ามาหักครึ่ง เทครึ่งนึงใส+ชาม แล
วเก็บท่ีเหลือไว
 กดน้ําร
อนใส+เต็มชาม 

2-LS นั่งซดน้ํามาม+าจดหมดชาม  

3-MS กลับมานอนท่ีเตียง กลิ้งไปมา หยิบหนังสือเก+าๆข้ึนมาอ+าน วางลง 

4-MS POV ต
นมองพัดลมปลายเตียงส+ายไปมา เห็นเท
าต
น เห็นชุดมาสคอต 

5-MS ลุกออกจากเฟรม  

6-MS ต
นเอาผ
ามาเช็ดหัวมาสคอตท่ีโตBะเล็ก 

7-LS ต
นเอาชุดมาสคอตมาวางข
างๆคอม ต
นเลยนั่งเก
าอ้ีโตBะคอมแล
วเป:ดคอม 

8-CU คีย�บอร�ด พิมว+า หางาน ช
าๆ แบบหาตัวอักษรไม+เจอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9-CU หน
าจอคอม เก่ียวกับ สมัครงาน ทํางานทางอินเตอร�เน็ต 

ฉาก 12 ภายใน/ห7อง/กลางวัน-กลางคืน 

1-CU ลูกบิดประตูถูกเป:ดออก เห็นมือถือถุงใส+ข
าวสาร มาม+าและไข+  

2-LS ต
นเดินเอาถุงท่ีซื้อมาวางไว
บนโตBะ เป:ดคอม 

3-CU หน
าจอคอม 

4-MS ต
นนั่งทํางาน เห็นด
านหลัง 
 
ฉาก 13 ภายนอก/หน7าตู7เอทีเอ็ม/กลางวัน 
1-MS สมุดบัญชีเด
งออกจากตู
 เสียงตู
เอทีเอ็ม ต
นยืนดูเงินในสมุด  

2-CU เงินในสมุด เป:ดๆ 

3-LS ใส+สมุดบัญชีอยู+อีก หลายรอบ 
 
ฉาก 14 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 
1-MCU เช็คอีเมล� แต+ไม+มีการตอบกลับ เริ่มเครียด 

2-CU หน
าจอคอม Google เป:ดหาข
อมูลบริษัท 

3-MCU เอากระดาษท่ีวางอยู+ใกล
ๆ มาจด 
 
ฉาก 15 ภายนอก/ร7านทําผม/กลางวัน 
1-LS ต
นเดินมาตามทางเดิน ถือกระดาษมาด
วย มองหาท่ีอยู+บริษัท 

2-LS เดินมาถึงหน
าร
านเป&นร
านทําผม ต
นมองอยู+พักนึง ชะโงกๆดู 

3-LS คนในร
านเดินออกมา ถามต
น ยังไม+ทันพูดจบ เอามือมาป:ดจมูก  

4-MS POV พนักงาน ต
นยื่นกระดาษให
 และถูกปKดออก  

5-MS คนท่ีเดินอยู+ข
างหลังมอง 

6-MS พนักงานเดินเข
าไปในร
านเอาสเปรย�มาฉีดใส+ต
น OTS ต
น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7-MS ต
นก
มหน
าแล
วเดินหนีออกมา 

ฉาก 16 ภายใน/ห7อง/กลางคืน 

1-LS ต
นนั่งอยู+ตรงประตูระเบียง มีแสงเข
ามาจากด
านนอกเล็กน
อย ภายในห
องมืด ห
องรก 

ต
นลุกเดินเข
ามาในห
อง ท่ีโตีะไม+มีอะไรเหลือ เหลือแต+น้ํา ต
นหยิบมากระดกกิน 
 
ฉาก 17 ภายนอก/ตึก/เย็น 
1-LS ต
นอุ
มคอมพิวเตอร�ลงจากบันได  
 
ฉาก 17.1ภายนอก/ตู7โทรศัพท�/เย็น 
1-LS ต
นเดินไปท่ีตู
โทรศัพท� ในมือมีถุงของกินอยู+ เข
าไปในตู
 เอาถุงวางบนตู
 

ต
นควักเงินออกจากกระเปiา มีเงินอยู+หลายบาทและซองจดหมายสถานสงเคราะห� 

2-MS/MCU ต
นหยอดเงินและกดเบอร�ตามเบอร�ท่ีซองจดหมาย ต
นถือหูโทรศัพท� ไม+มีเสียงตอบรับ
จากปลายสาย กดโทรซํ้าอยู+หลายรอบก็ไม+มีใครรับ ต
นวางหูโทรศัพท� 

หยิบถุงจากบนตู
ออก และเอาจดหมายวางแทน เขาเดินออกจากตู
 

3-CU ช+องเงินทอนมีเหรียญหล+นลงมา เสียงทอนเงิน  
 
ฉาก 18 ภายใน/ห7อง/กลางคืน 
1-LS ต
นเดินเข
ามาในห
อง นั่งลงท่ีเตียง เอาของวางท่ีโตBะเล็ก มองไปรอบๆห
องสายตาลอย 

2-LS POV ในห
อง เห็นชุดมาสคอต 
 
ฉาก 19 ภายใน/ห7อง/กลางวัน 
1-MCU มือมาสคอตจับลูกบิดป:ดประตู 

2-LS ห
องว+างเปล+า 
 
ฉาก 20 ภายนอก/ริมถนน/กลางวัน 
1-LS มาสคอตเดินถือลูกโปCง  

2-LS ริมถนน มาสคอตเดินไปเรื่อยๆ มีคนเข
ามาถ+ายรูปบ
าง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3-MS คนได
รับลูกโปCง 
 
ฉาก 20.1 ภายนอก/ลาน/กลางวัน-เย็น 
1-LS มาสคอตเดินเข
ามาในย+านคนพลุ+กพล+าน เดินช
าลง มีเสียงหายใจแทรกเข
ามาเรื่อยๆ 

2-LS ต
นล
มลงท่ีพ้ืน คนรอบๆหันมามองด
วยความตกใจ 

3-MS มาสคอตนอนอยู+ท่ีพ้ืน 

4-MS รับหน
าคนรอบๆ 

5-LS ยามเดินเข
ามาดูมาสคอตและจะช+วยถอดหัวออกให
 แต+ถอดไม+ออก ยามแปลกใจ 

6-LS คนเริ่มมุงดูเยอะข้ึน 

7-CU มือท่ีถือลูกโปCง ค+อยๆคลายออก 

8-LS ลูกโปCงค+อยๆลอยข้ึนมาจากฝูงชน pan ตามลูกโปCง  

การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

        การคัดเลือกนักแสดงนั้นมีวิธีในการเลือกโดยส+วนใหญ+จากลักษณะบุคลิกของนักแสดงท่ีมีความ 

สอดคล
องกับบทในภาพยนตร� ประกอบไปด
วยนักแสดงดังต+อไปนี้ 

       1.ต
น 
           นาย ธีรภาส ว+องไพศาลกิจ  อายุ 20 ป7 ส+วนสูง 168 น้ําหนัก 58  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-1 แสดงภาพผู
รับบท ต
น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชายหนุ+มผู
เป&นโรคกลิ่นตัวเหม็น อายุประมาณ 23 ป7  ศึกษาอยู+ในมหาวิทยาลัยราฏภัฏแห+ง 
หนึ่ง ไม+มีความม่ันใจในตัวเอง ไม+มีเพ่ือน ไม+มีสังคม ค+อนข
างเก็บตัวอยู+คนเดียว 
เหตุผลท่ีเลือก  เพราะ ธีรภาส มีบุคลิกด
านรูปร+างท่ีตรงกับตัวละครท่ีวางไว
 คือลักษณะภาพนอกไม+ได
 
ดูเป&นคนท่ีสกปรกหรือทําให
เป&นคนมีกลิ่นตัว ไม+ได
อ
วน แต+เพราะมาจากโรคกลิ่นตัวเหม็นท่ีเขาเป&นอยู+ 
จริงๆ 
 
2.3 สถานท่ีถ�ายทํา (Location) 

จากบทภาพยนตร�นั้นสถานท่ีส+วนใหญ+อยู+ภายในห
องของตัวละคร เนื่องจากไม+มีสังคมและ 
เก็บตัวอยู+ในห
องคนเดียว แต+ยังมีฉากภายนอกท่ีส+งเสริมบทบาทของตัวละครเวลาท่ีอยู+ในสังคม
ร+วมกับผู
อ่ืนด
วย 
 
1.แฟลต ย�านประชาช่ืน 
           เป&นสถานท่ีถ+ายทําสําหรับห
องพักของงต
น ขนาดห
องค+อนข
างมีพ้ืนท่ีสําหรับการถ+ายทําไม+
แคบเกินไป และสะดวกในการจัดสถานท่ี 

ภาพท่ี 4-2 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา แฟลตย+านประชาชื่น 
 
2.ห7องน้ํา  
       ในส+วนของห
องน้ําต
องเปลี่ยนสถานท่ีเพราะในบทภาพยนตร�เป&นห
องน้ําท่ีมีอ+างอาบน้ําเล็กๆอยู+ 
ซ่ึงในแฟลตไม+มี ห
องน้ําท่ีสะดวกในหารถ+ายทําต
องเซทในส+วนกระเบื้องข้ึนมาใหม+ 

ภาพท่ี 4-3 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา ห
องน้ํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.ห7องเรียนท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
     ห
องเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเป&นห
องเรคเชอร�  บรรยากาศในห
องดูเรียบๆ 

ภาพท่ี 4-4 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา ห
องเรียน 
 
4.ป@ายรถเมล�ริมถนน 

ภาพท่ี 4-5 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา ปGายรถเมล� 
 
5. สถานท่ีนัดรับงาน ท่ีใต7ตึกคณะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ภาพท่ี 4-6 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา นัดรับงาน ใต
ตึกคณะ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.ริเวอร�ซิตี้ส่ีพระยา 
                     ลานท่ีต
นไปรับจ
างใส+ชุดมาสคอต ริเวอร�ซิต้ีสี่พระยามีลานน้ําพุกว
างและส+วนของ 
ห
างสรรพสินค
าด
วย 

ภาพท่ี 4-7 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา ริเวอร�ซิตี้สี่พระยา 
 
7.ตู7เอทีเอ็ม 

ภาพท่ี 4-8 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา หน
าตู
เอทีเอ็ม 
 
8.ร7านทําผม 

ภาพท่ี 4-9 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา ร
านทําผม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9.ตู7โทรศัพท� 

ภาพท่ี 4-10 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา ตู
โทรศัพท� 
 
10.ทางเดินริมถนน 

ภาพท่ี 4-11 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา ทางเดินริมถนน 
 
11.สะพานลอย 

ภาพท่ี 4-12 แสดงภาพสถานท่ีถ+ายทํา  สะพานลอย 
 
       
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4 อุปกรณ�ประกอบฉาก (Props) 
         1. ขวดน้ําหอม ในภาพยนตร�นั้นตัวละครเป&นโรถกลิ่นตัวเหม็นในระยะแรกจะเห็นตัวละครใช
 
น้ําหอมเพ่ือดับกลิ่นตัว 

ภาพท่ี 4-13 แสดงภาพอุปกรณ�ประกอบฉาก ขวดน้ําหอม 
 
          2. คอมพิวเตอร� เนื่องจากตัวละครใช
ชีวิตส+วนใหญ+อยู+แต+ในห
อง ไม+สามารถออกไปข
างนอก
ได
 
คอมพิวเตอร�เป&นสิ่งเดียวท่ีใช
เพ่ือหางานทํา 

ภาพท่ี 4-14 แสดงภาพอุปกรณ�ประกอบฉาก คอมพิวเตอร� 
 
          3.ชุดมาสคอตชุดมาสคอตเป&นส+วนสําคัญของเรื่องเพ่ือบ+งบอกความเปลี่ยนแปลงของตัวละคร 
 เม่ือใส+ชุดมาสคอต โดยเลือกใช
ชุดมาสคอตหมี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4-15 แสดงภาพอุปกรณ�ประกอบฉาก ชุดมาสคอต 
4. ลูกโปCง  ตัวละครเดินแจกลูกโปCงให
ผู
คนท่ีเดินผ+านไปมา ทําให
ยิ่งมีผู
คนสนใจ  

ภาพท่ี 4-16 แสดงภาพอุปกรณ�ประกอบฉาก ลูกโปCง 
 
2.5 เครื่องแต�งกายนักแสดง(wardrobe) 
           เนื่องจากบุคลิกของตัวละครไม+ได
มีความโดดเด+นในสังคมมาก จึงแต+งตัวเรียบง+ายยิ่งถ
าต
อง 
ออกไปข
างนอกต
องแต+งตัวด
วยเสื้อผ
าหนาๆ 

ภาพท่ี 4-17 แสดงภาพเครื่องแต+งกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 
 
                จากการศึกษาข
อมูล ทฤษฏี แนวคิดและนํามาเขียนบทภาพยนตร! เม่ือผ%านกระบวนการ
ก%อนการภาพยนตร! (Pre-Production) มาแล
ว นํามาสู%กระบวนการผลิตภาพยนตร! ซ่ึงมีรายละเอียด
ของแต%ละฉาก และความหมายดังต%อไปนี้ 
 
ฉากท่ี 1 ภายใน / ห
อง / เช
า 

ภาพท่ี 5-1 แสดงภาพฉากท่ี 1  
            ต
นเดินมาจากระเบียงเพ่ือมาหยิบเสื้อคลุมใส%และเดินไปท่ีโตCะฉีดน้ําหอมจนฟุEงเต็มห
องไป
หมดเขาทํากิจวัตรประจําวัน คือกินยาเพ่ือระงับกลิ่น ต
นพลางหันไปเจอจนหมายท่ีเขาเองเปGนคนวาง
ท้ิงไว
ยังไม%ได
เปHดอ%าน ต
นหยิบจดหมายมาอ%านเขาวางลงท่ีโตCะอย%างไม%สนใจต
นด่ืมน้ําแล
ววางแก
วน้ํา
ทับจดหมายนั้น ต
นหยิบเอกสารเรียนแล
วเดินออกจากห
องไป 
            ในฉากนี้ซึ่งเปGนฉากเปHดของเรื่อง ผู
จัดทําได
วางไว
ว%าจะใช
มุมกล
องหลักเปGนมุมเดียวโดยใช

ภาพกว
างแล
วให
ตัวละครทําในสิ่งท่ีตนเองต
องทําเปGนกิจวัตร  โดยไม%ให
ตามไปดูทุกๆอย%าง ยกเว
น
ตอนอ%านจดหมายท่ีซ่ึงจําเปGนต
องให
ข
อมูลแก%คนดูว%าตัวละครอ%านอะไร เพ่ือบอกให
รู
พ้ืนฐานของตัว
ละครท่ีมาจากสถานสงเคราะห! ในฉากนี้จะบอกเรื่องของตัวละครท้ังการท่ีตัวละครฉีดน้ําหอมจนฟุEงไป 
หมดและต
องทานยารวมท้ังใส%เสื้อผ
าท่ีหนากว%าปกติเวลาต
องออกไปข
างนอก 
            การท่ีมุมกล
องไม%เข
าใกล
ตัวละคร ไม%ให
เห็นสีหน
าของตัวละครท่ีกําลังแสดงออกเปGนความ
ต้ังใจของผู
จัดทําท่ีไม%อยากให
ตัวละครและคนดูอยู%ใกล
กันมากเกินไป   อยากให
มีระยะห%างท่ีคนดูกับ
ตัวละครจะเหมือนกับว%าได
เฝEามองชีวิตของอีกคนอยู%          
                                             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 2 ภายใน / ห
องเรียน / เช
า 

ภาพท่ี 5-2 แสดงภาพฉากท่ี 2  
 
             ต
นเข
ามานั่งอยู%ในห
องเรียนเปGนคนแรกๆ ต
นเลือกนั่งอยู%ในมุมๆหนึ่งของห
องไม%นานนัก
เพ่ือนๆก็ค%อยๆทยอยกันเข
ามาเสียงดังโวยวาย   ทุกคนพูดคุยกันอย%างสนุกสนานไม%ได
มีใครสนใจต
น
อาจารย!ท่ียืนอยู%หน
าห
อง พูดให
ทุกคนเงียบเสียงลงและเริ่มบรรยาย ระหว%างท่ีอาจารย!กําลังบรรยายก็
มีเสียงนักศึกษาหญิงพูดข้ึนมาว%าได
กลิ่นเหม็นๆในห
อง ทําให
เพ่ือนๆท่ีอู%ในห
องต%างช%วยกันหาว%ากลิ่น
เหม็นนั้นมาจากท่ีไหน 
            เพ่ือนคนหนึ่งเริ่มรู
ว%ากลิ่นท่ีเหม็นๆนั้นมาจากตัวของตน ต
นเองท่ีรู
ตัวอยู%แล
วเริ่มวิตกกังวล 
เพ่ือนๆเริ่มมีอาการมากข้ึน รุมว%าและแซวต
น จนต
นทนไม%ไหวเดินอ’กจากห
องไปก็ยังได
ยินเสียง
โห%ร
องมาจากภายในห
องอยู%ดี 
             ในฉากนี้เปGนฉากท่ีต
นเริ่มไม%สามารถปกปHดกลิ่นท่ีเขาพยายามจะปHดได
อีกต%อไป  แม
ว%าจะ
ใช
วิธีใดๆก็ตาม ผู
จัดทําได
วางให
ตัวละครต
นนั่งอยู%ในมุมๆหนึ่งของห
องท่ีไม%มีได
คนสนใจ แต%อีกด
าน
หนึ่งคือต
นเปGนเพียงคนเดียวท่ีใส%เสื้อสีดํา ซ่ึงแน%นอนว%าต
องเปGนจุดสนใจของผู
ชม และในฉากนี้ก็เปGน
ฉากท่ีเขาต
องได
รับแรงกดดัน ผู
จัดทําใช
มุมกล
องท่ีมาจากบุลคลท่ี 3 มากกว%าจะใช
แทนสายตาของตัว
ละครสําคัญ 
 
ฉากท่ี 3 ภายนอก / ปEายรถเมล! / เช
า 

ภาพท่ี 5-3 แสดงภาพฉากท่ี 3  
                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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            ต
นเดินท่ีปEานรถเมล!เพ่ือจะกลับไปท่ีห
องด
วยความวิตกเรื่องกลิ่นตัวของเขา  ต
นนั่งอยู%ท่ีปEาย
รถเมล!อยู%พักหนึ่ง ก็เริ่มได
ยินเสียงซุบซิบจากคนท่ีนั่งอยู%ในปEายรถเมล!เหมือนกัน ไม%นานพวกเขาก็พา
กันลุกไป ต
นเริ่มรู
สึกอีกครั้งว%าพวกเขาคงได
กลิ่นจากตัวของต
น ต
นจึงตัดสินใจเดินกลับไม%รอรถ 

ในฉากนี้เปGนฉากท่ีอยู%ภายนอกฉากแรก  และเปGนท่ีสาธารณะต
องมีการก้ันคนท่ีไม%เก่ียวข
อง 
ออกเพ่ือให
สะดวกในการทํางาน  ในฉากนี้ก็ยังคงใช
มุมกว
างท่ีไม%ได
เจาะจงไปท่ีสีหน
าของตัวละคร
เหมือนเดิม เน
นรับไปท่ีตัวละครประกอบฉากท่ีต
องแสดงท%าทางเม่ือได
กลิ่นของต
น 
 
ฉากท่ี 4 ภายใน / ห
อง / กลางวัน 

ภาพท่ี 5-4 แสดงภาพฉากท่ี 4  
             ต
นกลับมาท่ีห
องท%าทางเหนื่อย ต
นนั่งลงท่ีเตียงเขาหอบอยู%สักพัก พลางเงยหน
าข้ึนมามอง
ท่ีเต็มคอมพิวเตอร!ท่ีเต็มไปด
วยขวดน้ําหอมท่ีเขาใช
เพ่ือระงับกลิ่น แต%ตอนนี้กลับไม%ได
ผลอีกแล
วต
น
ตัดสินใจหยิบขวดน้ําหอมเดินเข
าไปในห
องน้ํา เขาเทน้ําหอมในขวดลงอ%างน้ํา ต
นเอาตัวลงไปแช%
น้ําหอมท่ีเขาเทลงไป ต
นนั่งครุ%นคิดอยู%นานในอ%างอาบน้ํา ก%อนท่ีเขาจะค%อยๆเลื่อนตัวลงไปจนมิด  
             ในฉากนี้ความยากอยู%ในช%วงการถ%ายทําในห
องน้ํา เนื่องจากในห
องน้ํามีพ้ืนท่ีแคบ ท้ังยังต
อง
จัดไฟ ในห
องน้ําทําให
ไม%สะดวกในการถ%ายทํา ในฉากนี้ตัวละครต
องนอนแช%ในอ%างน้ํา และยังต
องกลั้น
หายใจในน้ําด
วย 
 
ฉากท่ี 5 ภายใน / ห
อง / เช
า 

ภาพท่ี 5-5 แสดงภาพฉากท่ี 5  
เช
าของอีกวันหนึ่ง ต
นยืนกดน้ําใส%ชามมาม%า เขานั่งกินมาม%า เก็บในห
องให
เข
าท่ี ปฏิทินท่ีถูก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กาวันท่ีไว
 เสื้อผ
าชุดนักศึกษาท่ีต
นตากเอาไว
 แสดงให
เห็นว%าต
นไม%ได
ไปเรียนเหมือนเคยต
นเก็บขวด
น้ําหอมท่ีใช
แล
วใส%กล%องไว
  
             ในฉากนี้ต
องเล%าเรื่องราวของต
น ว%าทํากิจวัตรอะไรบ
างในแต%ละเว
นเหมือนกับว%าผ%านเวลา
แต%ก็ยังต
องเล%าว%าชีวิตของต
นตอนนี้เปลี่ยนไปไม%เหมือนเดิม เพราะไม%ได
ไปเรียน ผู
จัดทําใช
วิธี
สอดแทรกปฏิทินลงไปในฉาก หรือแม
แต%การท่ีใช
เสื้อนักศึกษาท่ีตากไว
เพราะไม%ได
ไปเรียน ในฉากนี้จะ
เห็นว%ามีภาพระยะใกล
อยู%เยอะมาก แต%ภาพส%วนใหญ%จะเปGนภาพสิ่งของจะไม%ใช%ภาพของตัวละครเลย 
 
ฉากท่ี 6 ภายใน / ห
อง / เช
า 

ภาพท่ี 5-6 แสดงภาพฉากท่ี 6  
             เช
าอีกวันหนึ่ง ต
นต่ืนข้ึนมา เขาค%อยๆลุกจากเตียงอย%างช
าแล
วไปอาบน้ํา ต
นเดินออกจาก
ห
องน้ําเขาเดินไปหาอะไรกินแล
วพบว%ามาม%าท่ีมีก็เริ่มเหลือน
อยลง ต
นจึงเดินไปท่ีโตCะคอมพิวเตอร!
หยิบกล%องคุ
กก้ีมาเปHดหาสมุดบัญชี สีหน
าของต
นแสดงให
เห็นว%าเงินนั้นเหลือน
อยลงเรื่อยๆ ต
นหันมา
เปHดคอมพิวเตอร! เขาเริ่มเกมส!ไปเรื่อยเปWXอยจนมีปYอปอัฟเด
งข้ึนมา หาคนใส%ชุดมาสคอตแจกลูกโปZงต
น
คิดว%าเขาเองน%าจะพอทํางานนนี้ได
จึงตัดสินใจติดต%อไป 
             ในฉากนี้ก็เปGนอีกฉากหนึ่งท่ีต้ังกล
องในมุมท่ีไม%เข
าใกล
ตัวละครแม
ว%าจะมีอริยาบทท่ีควรจะ
เข
าไปดูใกล
ๆตัวละครแต%ผู
จัดทําเลือกให
ผู
ชมตีความจากการกระทําของตัวละครเอง 
 
ฉากท่ี 7 ภายนอก / สถานท่ีนัดรับงาน / เช
า 

ภาพท่ี 5-7 แสดงภาพฉากท่ี 7  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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             ต
นมาตามท่ีอยู%ท่ีติดต%อไว
 เม่ือต
นเดินเขามาก็เจอกับนายจ
างท่ีเดินเข
ามาถามเรื่องมาทํางาน
ใส%ชุดมาสคอตหรือเปล%า นายจ
างทําสีหน
าแปลกๆเม่ือได
กลิ่นน้ําหอมท่ีต
นยังฉีดมา แต%นายจ
างก็ไม%ได

ว%าอะไร เรียกต
นให
ไปดูชุดมาสคอตและแจกแจงงานให
ต
นฟ\ง 
              ในฉากนี้เปGนฉากแรกท่ีเห็นชุดมาสคอต ผู
จัดทําจึงใช
ขนาดภาพท่ีไม%เห็นตัวละครท่ีเปGนคน
มุ%งเน
นไปท่ีตัวมาสคอตท่ีวางอยู%บนโตCะ 
 
ฉากท่ี 8 ภายนอก / ลาน / กลางวัน 
 

ภาพท่ี 5-8 แสดงภาพฉากท่ี 8  
             คนแจกใบปลิวและชุดมาสคอตเดินแจกใบปลิวไปตามทางเดิน มาสคอตหยุดเดินเม่ือเจอแม%
และเด็กท่ีแม%ให
เด็กวิ่งเข
ามากอดพ่ีหมี ต
นซ่ึงอยู%ข
างในก็ตกใจเพราะว%าเขาไม%เคยได
รับอ
อมกอดจาก
ใครมากอด ต
นเดินถอยหลังไปหนึ่งก
าว เพราะกลัวว%าเด็กชายจะได
กลิ่นตัวของเขาและเด็กชายก็วิ่งเข
า
มากอดด
วยสีหน
ายิ้มแย
ม ต
นค%อยๆเอามือกอดตอบกลับ หลังจากนั้นก็มีคนเข
ามากอดและขอถ%ายรูป
กับต
นเรื่อยๆ ต
นไม%ถอดชุดมาสคอตออกเลยแม
แต%ตอนพักเท่ียง 
            ในฉากนี้เปGนฉากท่ีต
นได
ใส%ชุดมาสคอตเดินแจกลูกโปZงและได
กอดกับเด็ก ผู
จัดทําเห็นว%าการ
ท่ีต
นใส%ชุดมาสคอตแล
วก็อยากจะให
เปGนมาสคอตตัวนั้นไปเลยจึงไม%นําเสนอมุมมองท่ีมาจากในชุดมาส
คอตหรือมุมมองจากตัวต
นเองเลย  
 
ฉากท่ี 9 ภายนอก / สถานท่ีนัดรับงาน / กลางคืน 
 

ภาพท่ี 5-9 แสดงภาพฉากท่ี 9  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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             เม่ือต
นทํางานเสร็จ เขาก็นําชุดมาคืนท%าทางอ%อนล
าเพราะด
วยร%างกายท่ีไม%แข็งแรงและ
รูปร%างเล็ก เขาคิดว%าเขาคงไม%ได
ทํางานนี้ต%อไปแล
ว เขารับเงินจากนายจ
างและกําลังเดินออกไป 
เขาหันกลับมามองชุดมาสคอต นายจ
างเรียกต
นกลับมาเม่ือเขาได
กลิ่นเหม็นๆมาจากชุดมาสคอต 
นายจ
างต%อว%าต
นเรื่องชุดมาสคอตท่ีเหม็นเพราะกลิ่นตัวของเขา นายจ
างเรียกค%าเสียหายสําหรับค%าชุด
และทําให
ต
นต
องเอาเงินท่ีพ่ึงได
มาจ%ายคืนไป  
             ในฉากนี้เปGนฉากท่ีต
นต
องเอาชุดมาสคอตมาคืนแต%สุดท
ายกลับต
องจ%ายเงินคืนให
นายจ
าง
ในฉากท่ีต
นถือเงินนั้นก็ไม%ได
แสดงให
เห็นสีหน
าของต
นเห็นแค%มือท่ีกําเงินแน%นเพราะไม%อยากให

นายจ
าง ในฉากนี้ยังให
ความรู
สึกว%าต
นละครนายจ
างดูยิ่งใหญ%ว%าตัวละครต
นเพราะด
วยมุมภาพ 
 
ฉากท่ี 10 ภายนอก / สะพานลอย / กลางคืน 

ภาพท่ี 5-10 แสดงภาพฉากท่ี 10 
             ต
นแบกชุดมาสคอตเน%าๆกลับมาด
วย    เขาเดินข้ึนบนสะพานเลยคนท่ีเดินผ%านต%างมองชุด
มาสคอตด
วยความสนใจแต%เม่ือเดินเข
ามาใกล
ๆกับได
กลิ่นเหม็นจากท้ังตัวต
นและชุดมาสคอต ต
นเดิน
ต%อไปเรื่อยๆไม%แสดงท%าทางกังวล เม่ือเขาเดินไปเรื่อยๆแสงไฟบนสะพานลอยก็ดับลง 
             ในฉากนี้แสงไฟบนสะพานลอยทําให
รู
สึกว%าชีวิตของต
นดับลงไปเหมือนกับแสงไฟ 
 
ฉากท่ี 11 ภายใน / ห
อง / เช
า  

 ภาพท่ี 5-11 แสดงภาพฉากท่ี 11  
            ต
นกดน้ําใส%ชามมาม%าซ่ึงในชามมีมาม%าอยู%แค%ครึ่งเดียวท่ีเหลือต
นเก็บเอาไว
กินครั้งต%อไป ต
น
กดน้ําใส%ชามมาม%าเยอะๆเพ่ือท่ีจะได
อ่ิมท
อง เม่ือกินเสร็จต
นนอนอ%านหนังสืออยู%สักพัก เขาก็เอา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หนังสือลงและมองผ%านปลายเท
า ต
นมองตามพัดลมท่ีอยู%ปลายเท
าส%ายไปมา พาให
นําสายตาของเขา
ไปยังชุดมาสคอตท่ีตั้งอยู%บนโตCะ ต
นมองแล
วพักหนึ่งแล
วลุกไปเอาชุดมาสคอตมาทําความสะอาด 
             เม่ือต
นเห็นชุดมาสคอตก็ทําให
เขามีความหวังข้ึนอีกครั้ง ต
นจึงเปHดหางานในอินเตอร!เน็ตท่ี
สามารถทําได
ท่ีบ
านโดยไม%ต
องออกไปข
างนอก ต
นได
เจองานในอินเตอร!เน็ตเก่ียวกับการฟอร!เวิร!ดเมล!
เขาตัดสินใจสมัครงานนี้และพยายามทํามันอย%างต้ังใจ 
             ในฉากนี้เปGนเหมือนฉากท่ีอยากจะบอกว%าตัวมาสคอตคอยให
กําลังใจต
นให
ลุกข้ึนมาต%อสู

และมีความหวังต%อไป ผู
จัดทําได
ทําให
เหมือนว%าตัวมาสคอตกําลังจ
างมองต
นอยู%ตลอดเวลา 
 
ฉากท่ี 12 ภายใน / ห
อง / กลางวัน  

ภาพท่ี 5-12 แสดงภาพฉากท่ี 12  
             ต
นเดินถือถุงท่ีใส%มาม%าและไข%ไก%เข
ามาในห
องและเดินไปวางท่ีโตCะนั่งลงเปHดคอมฯและ
ทํางานอย%างต้ังใจ 
             ในฉากนี้ท่ีให
ตัวละครถือถุงมาม%าท่ีมีไข%ไก%อยู%เข
ามาในห
องเพ่ือให
เห็นว%าตัวละครรู
สึกมี
ความหวังกับงานท่ีทําอยู% เขาคิดว%าจะต
องได
เงินเพ่ือใช
ชีวิตอยู%ต%อไปได
 
 
ฉากท่ี  13 ภายนอก / ตู
เอทีเอ็ม / กลางวัน 
 

ภาพท่ี 5-13 แสดงภาพฉากท่ี 13  
             ต
นเอาสมุดบัญชีไปอัฟเดทในตู
เอทีเอ็ม แต%ก็ปรากฎว%าไม%มีเงินเข
าแต%อย%างใด ต
นยังคง
อัพเดทสมุดอยู%หลายครั้งเพราะหวังว%าจะมีเงินเข
า 

   ส
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            ในฉากนี้ใช
เสียงของตู
เอทีเอ็มนําเข
ามาในฉาก ไม%มีการเข
าใกล
ตัวละครเพียงแต%ให
การ
กระทําซํ้าๆเพ่ือตอกย้ําความรู
สึกของต
นในตอนนั้น 
 
ฉากท่ี 14 ภายใน / ห
อง /กลางวัน 
 

ภาพท่ี 5-14 แสดงภาพฉากท่ี 14  
             ต
นหยิบกล%องคุCกก้ีมาเปHดดูท่ีเตียง ในกล%องคุCกก้ีมีขวดยาต
นหาเงินท่ีเหลืออยู%ในกล%องแต%ก็ไม%
พอซ้ือยา  ต
นนึกได
จึงมาเปHดคอมพิวเตอร!เพ่ือเช็คอีกครั้งว%าทางบริษัทท่ีทํางานในอินเตอร!เน็ตติดต%อ
กลับมาหรือปZาว เม่ือดูแล
วว%าไม%มี ต
นจึงพยายามหาข
อมูลของบริษัทและจดท่ีอยู% ต
นไม%รีรอรีบออกไป
ตามหาท่ีอยู%นั้นโดยไม%ได
ใส%เสื้อผ
าหนาๆ  
             ในฉากท่ีมีตัวละครและมาสคอต ผู
จัดทําพยายามท่ีจะให
อยู%ในเฟรมเดียวกันเพราะอยากจะ
ให
เหมือนว%าตัวมาสคอตเองคอยดูและคอยให
กําลังใจตัวละครต
นอยู%ตลอด                    
 
ฉากท่ี 15 ภายนอก / ร
านทําผม / กลางวัน 

ภาพท่ี 5-15 แสดงภาพฉากท่ี 15  
             ต
นเดินหาตามท่ีอยู%ท่ีจดมาในอินเตอร!เน็ต ต
นเดินไปเรื่อยๆจนเจอกับร
านๆนึง ท่ีนี่คือร
าน
ทําผมต
นได
แต%ยืนมองชะโงกดูอยู%นานร
าน ไม%นานนักพนักงานในร
านก็ออกมา พนักงานร
านจะถามต
น
ว%ามาทําอะไรแต%ก็ได
กลิ่นจากตัวต
นสะก%อน พนักงานร
านจึงไล%ต
นไปจากหน
าร
าน โดยท่ีต
นยังไม%ได

ถามอะไร พนักงานเห็นต
นไม%ไปเธอจึงเข
าไปในร
านหยิบขวดสเปรย!ดับกลิ่นใส%ต
น ต
นตกใจกับสิ่งท่ี
พนักงานทํา แต%เขาก็ไม%ได
แสดงอาการอะไรนอกเสียจากเดินออกไปอย%างช
าๆ 
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             ในฉากนี้ผู
จัดทําต
องการให
ตัวละครต
นโดนตอกย้ําจากสังคมมากข้ึนเรื่อยๆ ถึงแม
ตัวเขาเอง
ยังต
องการความช%วยเหลือ ก็ยังไม%มีใครสนใจจะช%วย ทําให
รู
สึกว%าต
นกําลังสิ้นหวัง 
 
ฉากท่ี 16 ภายใน / ห
อง / เย็น 

ภาพท่ี 5-16 แสดงภาพฉากท่ี 16 
            ต
นกลับมาท่ีห
องด
วยความผิดหวังกับสิ่งท่ีเขาต้ังใจทํามัน สุดท
ายกลับมาโดนหลอกต
นนั่งอยู%
ในมุมหนึ่งของห
อง เขายกขวดน้ําข้ึนมากิน ภายในห
องยังมีชุดมาสคอตท่ีจ
องมองเขาอยู% 
             ฉากนี้เปGนฉากท่ีผู
จัดทําต
องการท้ิงอารมณ!ให
ตัวละครนั่งอยู%ในห
องมืดๆ โดยจัดให
ต
นนั่งอยู%
มุมหนึ่งและชุดมาสคอตอยู%มุมท่ีตรงข
ามกัน การจัดแสงท่ีสาดเข
ามาในห
องเพียงเล็กน
อยให
ความรู
สึก
สิ้นหวัง 
 
ฉากท่ี 17 ภายนอก / ตู
โทรศัพท! / กลางวัน 

ภาพท่ี 5-17 แสดงภาพฉากท่ี 17  
             ต
นเดินอุ
มซีพียูคอมพิวเตอร!ลงจากบันได   ภาพตัดมาท่ีตู
โทรศัพท!ต
นควักงานออกจาก
กระเป`ามีเงินอยู%หลายร
อย บวกกับซองจดหมายท่ีอยู%ของสถานสงเคราะห!ท่ีเขาเคยอยู% ต
นเอาเงิน
หยอดตู
และกดเบอร!โทรศัพท!ตามซองจดหมาย เม่ือปลายสายรับเปGนระบบอัตโนมัติ ต
นกดไปเรื่อยๆ
เพ่ือจะติดต%อกับเจ
าหน
าท่ีสถานสงเคราะห!ท่ีเขาเคยรู
จัก แต%สุดท
ายก็ไม%มีใครรับ ต
นหูวางโทรศัพท!ลง
เสียงเหรียญเงินทอนในตู
หล%นลงมาท่ีช%องทอนเงิน แต%ต
นไม%ได
หยิบเงินทอนนั้น หยิบเพียงของท่ีซ้ือ
มาแล
วเดินออกไป  
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             ในฉากนี้เปGนฉากท่ีช%วยเสริมว%าต
นนันหมดท่ีพ่ึงแม
แต%จะโทรศัพท!หาใคร แม
อีกฝ\Xงนั้นจะไม%
ไม%ได
กลิ่นของเขาก็ตาม ในฉากนี้ผู
จัดทําให
ผู
ชมรู
สึกว%าเงินไม%ได
มีความสําคัญกับต
นอีกแล
ว เพราะใน
ตอนท
ายต
นไม%ได
เก็บเศษเงินจากในตู
ออกมาด
วย ท้ังๆท่ีในตอนนี้เขาเองต
องเอาของในห
องไปขายเพ่ือ
ปะทังชีวิตด
วยซํ้า 
 
ฉากท่ี 18 ภายใน / ห
อง / เย็น 

ภาพท่ี 5-18 แสดงภาพฉากท่ี 18 
             ต
นกลับมาท่ีห
องเขาเดินเข
ามาอย%างช
าๆ ต
นนั่งลงท่ีเตียงสายตามองไปท่ีโตCะเหลือเพียงขวด
น้ําหอมท่ีวางกระจัดกระจายและชุดมาสคอต ภาพตัดมาท่ีมือของต
นถือเข็มและอุปกรณ!ต%างๆ เสียง
ตะกุกตะกักภายใต
ความเงียบและความมืด  
             ฉากนี้ผู
จัดทําเลือกใช
เสียงในการเล%าเรื่องเพราะไม%อยากให
ภาพออกมาตรงๆว%าต
นกําลังเย็บ
ชุดมาสคอตของเขา 
  
ฉากท่ี 19 ภายใน / ห
อง / เช
ามืด  

 ภาพท่ี 5-19  แสดงภาพฉากท่ี 19  
             มือของมาสคอตจับลูกบิดค%อยๆปHดประตู ภาพห
องโล%งกว
าง ไม%มีอะไรเหลืออยู%ในห
องนี้แล
ว
เห็นผลท่ีใช
แต%มือของมาสคอตเพ่ือไม%ให
โจ%งแจ
งมากนั้นมาเขาได
ใส%ชุดมาสคอตนั้นออกไปข
างนอกข
าว
ของท่ีหายไปถูกนําไปซ้ือลูกโปZงเพ่ือมาเดินแจก 
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ฉากท่ี 20 ภายนอก / ทางเดิน / กลางวัน 

ภาพท่ี 5-20 แสดงภาพฉากท่ี 20  
             มาสคอตพ่ีหมีเดินถือลูกโปZงตามริมถนน มาสคอตหมีเดินแจกลูกโปZงไปเรื่อยๆ และระหว%าง
ทางก็มีคนเข
ามาขอถ%ายรูปและกอดเขา มาสคอตเดินแจกลูกโปZงไปเรื่อยๆจนถึงเย็นเขาเดินแจกลูกโปZง
โดยไม%ถอดชุดมาสคอตออกมาเลยท้ังวัน มันคือสิ่งสุดท
ายท่ีเขาอยากทําให
คนอ่ืนมีความสุขและสิ่งท่ี
เขาได
รับเองก็มีความสุขมากเช%นกัน 
            ในฉากนี้ผู
จัด ได
ให
ตัวมาสคอตเดินไปเรื่อยๆแจกลูกโปZง ในการถ%ายทําเปGนไปด
วยความ
ลําบากเนื่องจากชุดมาสคอตค%อนข
างหนักและร
อนมาก ท้ังยังต
องถือลูกโปZงไปตามถนนผ%านผู
คนท่ีเดิน
ผ%านไปมา  
 
ฉากท่ี 21 ภายนอก / ลาน / เย็น  

ภาพท่ี 5-21 แสดงภาพฉากท่ี 21 
             มาสคอตพ่ีหมีเดินเข
ามาในลานท่ีมีคนพลุ%กพล%าน     เขาเดินช
าลงเรื่อยๆท%าทางอ%อนล
า
และแล
วชุดมาสคอตพ่ีหมีก็ล
มลง คนท่ีเดินผ%านไปมาเม่ือเห็นก็ต%างตกใจและเดินเข
ามาดูชุดมาสคอตท่ี
ล
มลงท่ีล
มลง ผู
คนเริ่มมุงดูมากข้ึน ยามเข
ามาให
ทุกคนหลีกทางเพ่ือจะช%วยถอดหัวมาสคอตออกให
 
แต%เม่ือยามถอดหัวมาคอตกัลบถอดไม%ออก ยิ่งทําให
ผู
คนท่ียืมมุงดูตกใจกันมากข้ึน ทุกคนพยายามจะ
ช%วยและเรียกรถพยาบาล แต%ในขณะท่ีผู
คนกําลังตกใจ มือของมาสคอตท่ีถือลูกโปZงอยู%นั้น
ก็ค%อยๆคลายออกลูกโปZงสองสามลูกค%อยๆลอยข้ึนไปบนท
องฟEา 
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             ในฉากจบนี้ จบลงด
วยชุดมาสคอตและต
นท่ีอยู%ภายใน ลูกโปZงท่ีเปรียบเหมือนชีวิตของเขา
ในตอนนี้ท่ีกําลังหลุดลอยออกไปเสียแล
ว โดยแม
ว%าตัวละครกําลังจะตาย ผู
จัดทําก็ไม%ได
แสดงภาพท่ี
เปGนภาพจากภายในตัวมาสคอตก็คือต
น มีเพียงมือท่ีค%อยๆปล%อยลูกโปZงออก แล
วลูกโปZงหลุดลอยไป
แล
วเท%านั้น 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
            การศึกษาและค�นคว�าเพ่ือการสร�างสรรค�ภาพยนตร�เรื่อง    MASCOT    ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ
บุคคลท่ีต�องการการยอมรับในสังคม นําเรื่องโรคกลิ่นตัวเหม็นมาเป(นประเด็นในการเล*าเรื่องครั้งนี้เพ่ือ 
เปรียบเปรยถึงสิ่งท่ีเป(นอยู*ในสังคมท่ีคนเรามักจะมองคนแค*ภายนอก โดยมองข�ามสิ่งท่ีอยู*ภายในจิตใจ
ซ่ึงผู�จัดทําได�เก็บข�อมูลจากบทความ แนวคิด ทฤษฏี  และแหล*งข�อมูลอ�างอิงต*างๆเพ่ือนํามาพัฒนา
โครงเรื่อง จนมาเป(นบทภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ�พร�อมสําหรับการผลิต ซ่ึงแบ*งออกเป(น 3 ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนก*อนการผลิต (Pre-production) ข้ันตอนการผลิต (Production) และ ข้ันตอนหลัง การผลิต 
(Post-Production) ซ่ึงการทํางงานตามข้ันตอนข�างต�นทําให�ผู�จัดทําได�เรียนรู�วิธีการสร�างภาพยนตร�
โดยละเอียด ต้ังแต*การคัดเลือกแนวคิดและค�นคว�าข�อมูลอ�างอิงมาพัฒนาสู*บทภาพยนตร�การคัดเลือก
นักแสดงและสถานท่ีในการถ*ายทําท่ีเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร� การวางแผนงานก*อนการผลิต 
การจัดการกองถ*าย ไปจนถึงการตัดต*อภาพยนตร�ท่ีต�องอาศัยความละเอียดท้ังด�านภาพและเสียงเพ่ือ
ความสมบูรณ�ของภาพยนตร�ตามจุดประสงค�ท่ีผู�จัดทําได�คาดหวังไว� 
 
สรุปผลการศึกษา 

  ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้   สามารถสรุปเป(นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการดําเนิน 
การตามแต*ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันตอนก*อนการผลิต (Pre-Production) 
                     ข้ันตอนนี้เป(นข้ันตอนท่ีใช�ระยะเวลานานท่ีสุดเพราะเป(นข้ันตอนท่ีมีความละเอียดสูง
และมีความสําคัญมาก  ผู�จัดทําต�องเตรียมงานให�พร�อมสําหรับการถ*ายทํา จัดการเพ่ือให�เกิดปLญหา 
เวลาอยู*หน�ากองถ*ายให�น�อยท่ีสุด จึงต�องใช�เวลาในการเตรียมงานค*อนข�างนานท้ังยังต�องศึกษาและ
ค�นหาข�อมูลควบคู*ไปด�วย รวมถึงการพัฒนาบทตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  

2. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
                     ในข้ันตอนนี้ถือว*าเป(นข้ันตอนท่ีต�องทํางานร*วมกันเป(นทีม    ต�องอาศัยความเข�าใจท ี่
ตรงกันรวมถึงยังต�องทํางานแข*งกับเวลาท่ีกําหนดไว� ปLญหาท่ีเกิดข้ึนระหว*างการถ*ายทําและต�องอาศัย
การแก�ไขสถานการณ�เฉพาะหน�าหรือแผนสองท่ีเตรียมไว�ต้ังแต*ข้ันนตอนการเตรียมงาน    และเรื่อง 
งบประมาณท่ีต�องควบคุมให�อยู*ในท่ีกําหนดไว�  

3. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
                     ข้ันตอนนี้เป(นข้ันตอนสุดท�ายในกระบวนการผลิตภาพยนตร�  โดยการนําเรื่องราว
ท้ังหมดมาเรียงต*อกัน  ใส*เทคนิคภาพและเสียง เพ่ือให�ภาพยนตร�สามารถเล*าเรื่องได�ท้ังต�องอาศัย  
ท้ังต�องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการทํางานเป(นอย*างมาก 
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ข�อจํากัดและป ญหา 

ข�อจํากัดและปLญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน สามารถสรุปเป(นข�อๆได� ดังต*อไปนี้ 
1. ปLญหาด�านตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 

                     เนื่องจากนักแสดงทุกคนท้ังนักแสดงหลักหรือตัวประกอบเป(นนักศึกษา และม ีเวลา
เรียนไม*ตรงกัน  ทําให�ยากในการจัดการเวลาของนักแสดงแต*ละคนในกรณีท่ีเวลาไม*ตรงกันก็อาจต�อง
เปลี่ยนตัวนักแสดงท่ีไม*ใช*ตัวละครหลัก เพ่ือเวลาท่ีเหมาะสมรวมถึงเวลาของทีมงานเพราะเม่ือต�อง
ทํางานเป(นทีมทุกๆคนต*างมีงานของตัวเองจึงต�องจัดสรรและแบ*งเวลากันเพ่ือให�จุลนิพนธ�ของแต*ละ
คนพัฒนาไปในแต*ละเดือน 

2. ปLญหาด�านการถ*ายทํา 
                     สําหรับการถ*ายทํามักเกิดปLญหาหลายอย*างข้ึน ถึงแม�ว*าจะเตรียมการมาพร�อม
แล�วแต*ปLญหาหน�ากองถ*ายก็เกิดข้ึนได�เสมอ   เช*น   เรื่องสถานท่ีในบางฉากก็ต�องเปลี่ยนสถานท่ี
กะทันหันแม�ว*าจะมีการไปสํารวจมาแล�วก็ตาม    หรือด�านการเก็บเสียงซ่ึงเป(นปLญหาท่ีควบคุมได�ยาก
ท่ีสุดเนื่องจากบางฉากเป(นชุมชนมีเสียงรบกวนในการถ*ายทําตลอดเวลาต�องแก�ปLญหาเฉพาะหน�าและ
แก�ปLญหาหาภายหลังในกระบวนการตัดต*อ 

3. ปLญหาด�านอุปกรณ�การถ*ายทํา 
                     เนื่องจากอุปกรณ�ในการถ*ายทําค*อนข�างมีราคาสูงจึงต�องอาศัยยืมอุปกรณ�ของทาง
มหาวิทยาลัยแต*ด�วยอุปกรณ�ของมหาลัยมีไม*เพียงพอต*อความต�องการใช�  จึงต�องจัดวันเวลาท่ีจะใช�
อุปกรณ�ไม*ให�ตรงกับเพ่ือนๆท่ีต�องการใช�อุปกรณ�ชิ้นเดียวกัน 
 
ข�อเสนอะแนะ 
             ภาพยนตร�เรื่อง MASCOT เป(นภาพยนตร�ท่ีสร�างสรรค�เก่ียวคนท่ีต�องการมีพ้ืนท่ีในสังคม
และยังสะท�อนสังคมในปLจจุบันท่ีคบหากันแต*เพียงภายนอก  ท้ังนี้ผู�จัดทําอาจถ*ายทอดผลงานได�ไม*ดี
เนื่องจากยังขาดประสบการณ�อยู*มาก การผลิตผลงานจุลนิพนธ�ต�องใช�ความอดทนและการจัดสรรแบ*ง
เวลาในการทํางานเป(นอย*างดีเพ่ือให�งานดําเนินไปตามกระบวนการข้ันตอน  ท้ังยังต�องร*วมงานกับ
ผู�อ่ืนต�องทํางานเป(นทีม จึงต�องอาศัยความรู�และความเข�าใจในการทํางานร*วมกัน 
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