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13530485: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เรื่อง
“Shift Focus” 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนให้ เห็นความคิด มุมมอง ทัศนคติของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยความแตกต่างนั้น มีปัจจัยมากมายหลายสาเหตุ ทั้งสภาพสังคมที่หล่อ
หลอม ความเชื่อ ประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้มนุษย์มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดสิ่ง
ต่างๆตามมาท้ังผลดีและผลเสีย โดยผู้จัดท าได้ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ประกอบกับทฤษฎีภาพยนตร์เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างบทภาพยนตร์ ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วย พลอย 
หญิงสาวผู้มีอาชีพเป็นนักเขียนอิสระ ต้องมาท างานร่วมกับ ป่าน ชายหนุ่มช่างถ่ายภาพประกอบ 
ความแตกต่างระหว่างคนสองคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์การท างานด้วยกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
จากความคิดที่ไม่ตรงกัน แต่แล้ว พลอยก็ได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนจาก
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ 

ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ ผู้จัดท าต้องผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ที่ต้องมีการเตรียมงานทุกอย่าง ตั้งแต่การ
คัดเลือกนักแสดง การสรรหาสถานที่ การเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย การเตรียม
ความพร้อมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนการถ่ายท า ซึ่งกระบวนการการท างานอย่างละเอียด
ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ จะน าไปสู่การท างานที่สมบูรณ์มากขึ้นในขั้นตอนต่อๆไป และจะเกิดปัญหาน้อยที่สุด 
เนื่องจากทุกอย่างได้ถูกเตรียมการและวางแผนไว้เป็นอย่างดี และเมื่อมีการปฏิบัตติตามอย่างมีวินัย 
ย่อมได้ผลลัพธ์การท างานที่ดียิ่งข้ึน 
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คันฉัตร รังสีกาญจน์ส่อง ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า 
ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่าน
เป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่คอยให้ก าลังใจ เข้าใจ ให้ค าแนะน าในเวลาที่เกิดปัญหา
ต่างๆ และให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทั้งรุ่นพ่ี เพ่ือน รุ่นน้องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆคนที่
สละเวลาอันมีค่ามามีส่วนร่วมช่วยให้งานนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความสนุกสนานราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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1 

 

 
บทที่  1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวพันกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ ซึ่งปัญหาที่
ตามมาคือ ความแตกต่างของคนแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ รูปร่าง หน้าตา รูปลักษณ์ 
ภายนอก การแสดงออก และแม้แต่ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดเห็น หรือแม้แต่ฝาแฝดก็ยังมีความ
แตกต่าง ซึ่งความแตกต่างกันนี้ เป็นสาเหตุที่ท าให้หลายคนไม่เข้าใจ เกิดการกระทบกระทั่ง แต่เมื่อมี
การยอมรับ ปรับตัว และเปิดใจให้กัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างกันและกัน จะแต่งแต้มให้สังคมมี
สีสันสวยงาม และเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้อย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน 
 ทุกคนล้วนมีครอบครัว โตขึ้นก็ต้องมีการศึกษา อีกสักพักก็ต้องท างาน สิ่งเหล่านี้ล้วนท า
ให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับผู้อ่ืนในสังคมให้ได้ เช่นเดียวกับ "พลอย” ตัวละครเอกในเรื่อง Shift 
Focus แม้ว่าเธอจะท างานมีอาชีพเป็นนักเขียนอิสระ ไม่ข้องเก่ียวกับใครมากนัก เมื่อเธอมีโอกาสได้มา
ร่วมงานกับ "ป่าน" ช่างภาพ ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมงานใหม่ของเธอ ก็เกิดจุดเปลี่ยนที่ท าให้คนสองคนต้อง
ปรับตัวเข้าหากัน โดยทั้งพลอยและป่านต่างไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบเดียวกัน แน่นอนว่าทั้ง
ประสบการณ์และมุมมองขอลทั้งคู่ย่อมมีความแตกต่าง จึงเป็นเหตุที่ท าให้พลอยต้องเรียนรู้ในการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยการเปิดใจและรู้จักยอมรับความแตกต่างของผู้อ่ืน น ามาสู่
ประเด็นหลักในภาพยนตร์สั้น ผลงานจุลนิพนธ์เรื่องนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. เพ่ือสะท้อนให้เห็นปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ 

 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

การศึกษาและท าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและจิตใจ ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัว รวมไปถึง
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การศึกษาและเรียนรู้ทางภาพยนตร์ในด้านวิธีการสร้างตัวละคร อารมณ์ บรรยากาศใน
ภาพยนตร์ รวมถึงวิธีการเล่าเรื่องและการถ่ายท า ซึ่งน ามาสู่ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Shift Focus นี้ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  2.1 ศึกษาทฤษฎีอ้างอิงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2.2 ศึกษาปัญหาความสัมพันธ์ในที่ท างาน 
 2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร์และการกระบวนการผลิต 
3. การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์ 
  3.2ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์       

  (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ 
4. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 

4.1คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์ 
4.2 ออกแบบตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 

4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
4.3.4 บทการถ่ายท า (Shooting script) 

4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Scout location) 
4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉาก และ เสื้อผ้า 

5. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
6. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 
 6.1 ตัดต่อภาพและเสียง 

6.2 เทคนิคพิเศษ 
6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score,Foley) 

     6.4 การตัดต่อภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ 
7. การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนการด าเนนิงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

2556 2557 

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

ที่มา และแนวคิด           

ทฤษฎีอ้างอิง เรื่องย่อ           

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

          

บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 

          

บทถ่ายท า (Shooting Script) 

ตารางการถ่ายท า (Break down) 

          

ขั้นตอนการถ่ายท า (Production)           

ตัดต่อเบื้องต้น (First Draft)           

ตัดต่อสุดท้าย (Final Draft)           
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 สามารถน าความรู้จากการศึกษาด้านภาพยนตร์มาใช้งานได้ 
2. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงานมาประยุกต์เข้ากับเนื้อหา

ภาพยนตร์ได้ 
3. สามารถสะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้     ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  2 
ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากที่มาและความส าคัญในเรื่องผลกระทบจากความแตกต่างระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

น าไปสู่แนวคิดเรื่องสาเหตุความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกาษา ค้นคว้า และ
รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือใข้เป็นข้อมูลในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง Shift 
Focus ดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
1. จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

บุคคลทุกคนมักต้องมีกลุ่มมีพวก ตัวอย่างกลุ่มหรือพวกของกลุ่มบุคคล เช่น 
ครอบครัว เพื่อนฝูง ทีมงาน สมาคม ชมรม ผู้ท างานในหน่วยงานเดียวกัน หรือแม้กระทั่งการท างานใน
องค์การธุรกิจก็จัดว่าเป็นกลุ่มหรือพวกประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยคนจ านวนมากมาอยู่ร่วมกันและ
ท างานร่วมกันในบทบาทหน้าที่ต่างๆ กันไป ซึ่งแต่ละคนมักมีเพ่ือนฝูงร่วมงานทั้งที่อยู่ในระดับที่
เหนือกว่า เท่ากัน และเพ่ือนร่วมงานที่ต่ ากว่า ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด บุคคลเหล่านี้ต้องท างาน
เกี่ยวข้อง และติดต่อสัมพันธ์กัน ถ้าหากบรรยากาศของความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีมักส่งผลให้บุคคล
นั้นเป็นสุข เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ความสุขส่วนใหญ่ของชีวิตจึงมักขึ้นอยู่กับมนุษยสัมพันธ์ ทั้ง
ในแง่การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้นเพ่ือให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน บุคคลจึงควรเรียนรู้และปรับปรุงตนเองในเรื่องจิตวิทยาของความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน อันได้แก่มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานนั่นเอง 

ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ องค์ประกอบ
ของมนุษยสัมพันธ์ ลักษณะของกลุ่มท างานที่มีสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาตนเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 
 

1.1 ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
      มนุษยสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มบุคคลในองค์การใด

องค์การหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง เพ่ือด าเนินการให้องค์การนั้นหรือสังคมนั้นบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะมี 2 ลักษณะด้วยกันคือ มนุษยสัมพันธ์อันดีและมนุษยสัมพันธ์ไม่ดี ถ้ามีมนุษ
สัมพันธ์อันดี บุคคลในองค์การหรือสังคมดังกล่าวก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจต่อกันและกันมีความเข้าใจ
อันดีต่อกัน ร่วมมือกันประสานงาน ช่วยเหลือ แบ่งปันและให้อภัยต่อกัน  แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์ไม่ดี 
บุคคลในองค์การนั้นหรือสังคมนั้นก็มักจะไม่ชอบพอกัน ขัดแย้งกัน ไม่ร่วมมือกัน ไม่ช่วยเหลือ
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ต่างคนต่างอยู่หรือกลั่นแกล้งกัน ส่งผลให้งานส่วนรวมขององค์การหรือกลุ่มสังคมนั้นๆ เสียหาย 
บุคคลในกลุ่มขาดความสุข ซึ่งในท้าที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลทุกคนในกลุ่ม
นั้นๆ ไม่มากก็น้อย เรื่องของมนุษยสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและการท างานร่วมกันในสังคม 
 

1.2 องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด จะต้องค านึงถึง

องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคของความสัมพันธ์ของกลุ่ม
แล้วด าเนินการสร้างเสริมพัฒนา และปรับปรุงปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีให้ได้ ส าหรับองค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์นี้ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ มีความเห็นว่ามี 
3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การรู้จักตน การเข้าใจผู้อ่ืน และการมีสภาพแวดล้อมที่ดี  มนุษยสัมพันธ์ใน
หน่วยงานมีองค์ประกอบเป็น 3 ประการ คือ การรู้จักตน การเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมใน
การท างานที่ดี ในเรื่องของการรู้จักตนนั้น บุคคลควรต้องวิเคราะห์ตนเพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงทั้ง
ลักษณะที่ดีและไม่ดี แล้วปรับปรุงตนในส่วนที่เป็นลักษณะที่ไม่ดีซึ่งอาจสร้างปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานและการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากจะเป็นแนวทางให้วิเคราะห์เพ่ือนร่วมงานและเข้าใจ
เพ่ือนร่วมงานให้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาตนให้เข้ากับเพ่ือน
ร่วมงานได้ดี ส่วนความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่ท างานดี จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมในที่ท างานแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางพัฒนาตนให้เข้ากับที่ท างานให้ได้ด้วย 
ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวนั้น จะส่งผลต่อมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ เมื่อมนุษยสัมพันธ์ในองค์การดีก็จะท าให้
บุคคลเป็นสุข เพ่ือนร่วมงานสุข และสิ่งแวดล้อมในที่ท างานดี ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพที่ดีของ
องค์การ จึงเห็นได้ว่า การศึกษาในเรื่ององค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ดังกล่าว จะข่วยให้บุคคลเกิด
ความเข้าใจและเกิดแรงกระตุ้นในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดองค์ประกอบดังกล่าวอันน ามาซึ่ง
ความสัมพันธ์อันดีในองค์การ   
 

2. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference Theory) 
มนุษย์มีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ เช่น ต่างก็มีความต้องการ มีความรู้สึก     

มีอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันบุคคลแต่ละคนก็มีความแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ได้หลายประการ เช่น               
มีรูปร่างต่างกัน มีสีของตา สีของผมต่างกัน บางคนมีความฉลาดบางคนโง่เขลาแม้แต่คู่แฝดยังมี ความ
แตกต่างกัน เช่น แตกต่างกันในความคิดและอารมณ์ ฉะนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีผู้ใดจะมีความ
เหมือนกันไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์ทุกคนในโลกนี้จึงมีความแตกต่างกันทั้งทางร่างกายและ
สิ่งแวดล้อมท่ีต่างกันและความแตกต่างของมนุษย์จึงเป็นเรื่องท่ีบุคคลควรเข้าใจและศึกษาเพ่ือให้เข้าใจ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน  

2.1 สาเหตุที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเชื่อว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นผลมาจาก

พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ถ้าความดีเลวเกิดจากพันธุกรรม สิ่งที่ควรท าคือ ควรปรับปรุงชาติพันธุ์
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ของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้น แต่ถ้ามนุษย์เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ควรปรับปรุ งก็ได้แก่ สิ่งแวดล้อม
รอบตัวเราท าให้ดีขึ้นเหมือนกับชาวนาถ้าต้องการให้ผลิตผลบังเกิดขึ้นอย่างงอกงามก็ต้องอาศัยการ
ดูแลรักษาท่ีดินให้สมบูรณ์และรู้จักเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี พืชแม้จะมีสายพันธุ์ที่ดี ถ้าปลูกในดินไม่ดี ดิน
ไม่มีปุ๋ยพืชย่อมจะไม่ได้ผลผลิตดี ท านองเดียวกันพ้ืนดินแม้จะดีเพียงใด ถ้าพืชพันธุ์ไม่ดี พืชพันธุ์
อ่อนแอ พันธุ์พืชไม่สามารถทดต่อโรคและแมลง ก็ย่อมจะไม่ได้รับผลผลิตที่ดีเท่าที่ควร 

2.2 สาเหตุทางพันธุกรรม (Heredity) 
พันธุกรรม บางต าราใช้ค าว่ากรรมพันธุ์ หมายถึง สิ่งที่สืบเนื่องมาจากพันธุ์ หรือ

จากเชื้อสายของตนเอง นักชีววิทยาเป็นผู้รู้เรื่องพันธุกรรมดีที่สุด จะเห็นได้ชัดในบางคน บางตระกูล 
พ่อแม่เป็นคนฉลาดลูก ๆ มีกี่คนเป็นคนลูกๆ ฉลาดเฉลียวทุกคน พันธุกรรม หมายถึง การถ่ายทอด
ลักษณะต่าง ๆ จากบิดามารดา พ่อแม่มีลักษณะเด่นอย่างไร ก็ถ่ายทอดให้แก่บุตรหลาน จะเห็นว่าตัว
ของเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ ก็คือมรดกที่ได้รับจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และต่อ ๆ ขึ้นไป เพราะฉะนั้น 
เมื่อบรรพบุรุษมีระดับปัญญาสูง ตัวเราก็จะมีระดับปัญญาสูงด้วย  การถ่ายทอดนั้นถ่ายทอดโดยทาง
ยีน (Gene) ซึ่งอยู่ในโครโมโซม และโครโมโซมอยู่ในเซลล์ชีวิตอีกที่หนึ่ง จากการสังเกตความเป็นจริง
เราจะพบว่า ลูกๆ มักจะมีอะไร ๆ คล้าย ๆ กับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกาย ทางอารมณ์ ทาง
สังคม ทางสติปัญญา ลูกแฝดที่เกิดมาจากไข่ใบเดียวกันก็จะมีความเหมือนกันมากขึ้น พ่อ และแม่ เมื่อ
มีลูกๆ ก็มีความละม้ายคล้ายคลึงกับพ่อแม่มากกว่า ปู่ ย่า ตา ยาย อาจมีบางส่วนที่คล้ายในเรื่อง
พันธุกรรม พันธุกรรมท าให้คนเราแตกต่างกัน ลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษโดยทาง
พันธุกรรม 

2.3 สาเหตุทางสิ่งแวดล้อม ( Environment ) 
สิ่งแวดล้อมท าให้คนเราแตกต่างกัน นอกจากลักษณะต่าง ๆ ที่คนได้รับการ

ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม ท าให้คนแตกต่างกันแล้ว ยังมีอิทธิพลอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากพันธุกรรม            
สิ่งนั้นได้แก่ สิ่งแวดล้อม สภาวการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส เป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นอกเหนือจากพันธุกรรม ซึ่งได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู การคบเพ่ือน 
การสังคม การศึกษา การสมาคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ดินฟ้าอากาศ ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ า 
ล าดับที่ในการเกิด สื่อมวลชน อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ นักจิตวิทยา ได้ท าการศึกษาค้นคว้าแล้ว และ
จากการสังเกตของเราทั้งหลาย เป็นที่ประจักษ์ว่า สิ่งแวดล้อมท าให้พฤติกรรมของคนเป็นไปทั้งในทาง
ที่ดีหรือร้ายได้ต่าง ๆ กันพอจะแยกพิจารณาเป็นอย่าง ๆ ดังนี้ สิ่งแวดล้อมภายในครรภ์ ทั้ง
สิ่งแวดล้อมภายในครรภ์และสิ่งแวดล้อมภายหลังเกิด มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

2.4 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมี 2 อย่างคือสิ่งแวดล้อมก่อนเกิดและสิ่งแวดล้อมหลังเกิด 

ดังจะอธิบาย คือ     
2.4.1 สิ่งแวดล้อมก่อนเกิด หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล ตั้งแต่เริ่ม

ปฏิสนธิจนกระท่ังคลอดจากครรภ์มารดา  
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2.4.2 สิ่งแวดล้อมหลังเกิด หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล ภายหลังที่
คลอดออกมาแล้วได้แก่ สถาบันทางสังคมต่าง ๆ คือ ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา สื่อสารมวลชน เป็น
ต้น  

 

2.5 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ 
บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้แล้วแต่อิทธิพลของ

พันธุกรรมและ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านร่างกาย เชาว์ปัญญา อารมณ์และสังคมโดยจะอธิบายพอสังเขป คือ 

2.5.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทางเชาว์ปัญญา ความแตกต่างทางเชาว์
ปัญญา คือ ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถที่ เกี่ยวกับการคิดและความสามารถในที่จะ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในเชิงนามธรรม และรูปธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคาระห์ มีความสารถในการ
แยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ 

2.5.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทางอารมณ์ ความแตกต่างทางอารมณ์ 
คือ ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ขณะเกิดอารมณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง การมีอารมณ์ของมนุษย์เริ่มตั้งแต่อารมณ์กลัว อารมณ์โกรธ อารมณ์รัก พอใจ ยินดี ตื่นเต้น 
การแสดงอารมณ์ต่างๆ ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมแต่ในความเป็นบุคคลพบว่ามีการใช้อารมณ์
ค่อนข้างมาก ดังนั้นการฝึกในเรื่องการควบคุมอารมณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญในสังคมปัจจุบัน 

2.5.3 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทางสังคม ความแตกต่างทางด้านสังคม 
คือ ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถที่จะปรับตนให้เข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ของสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ และของสังคมอ่ืน ๆ ด้วยมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องอยู่ในระบบของสังคม 
ตั้งแต่สังคมครอบครัว สังคมเพ่ือนบ้าน โตขึ้นก็เป็นสังคมโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา บุคคล
ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมทั้งสิ้น  
 
สรุป 
 จากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการท าภาพยนตร์ทั้งเรื่อง
ของความแตกต่างระหว่างบุคคล แนวคิดเรื่องจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ได้น าไปสู่
ประเด็นที่สามารถน ามาใช้ในการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง Shift Focus โดยการชี้ให้เห็นการกระท า
ที่เป็นผลกระทบจากความแตกต่างระหว่างบุคคลของเพ่ือนร่วมงานนั้น น าไปสู่การเรียนรู้และเปิดใจ
ยอมรับทัศนคติท่ีแตกต่างและตัวตนของบุคคลอ่ืน 
 อีกทั้งยังสามารถน าเอาแนวคิดข้างต้นเข้าร่วมกับทฤษฎีทางภาพยนตร์ ในเรื่องการเล่า
เรื่องและการสร้างตัวละคร เพ่ือน าไปสู่การสร้างเหตุการณ์ที่สอดคล้อง และสมเหตุสมผลต่อความจริง
ลงไปในภาพยนตร์ ท าให้บทภาพยนตร์มีความน่าสนใจมากข้ึน 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน ที่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์
เดียวกัน ต้องมีเหตุการณ์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และพยายามปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นของตัว
ละคร ซึ่งผู้จัดท าได้น าประเด็นพฤติกรรมความแตกต่าวระหว่างคนสองคนมาเป็นแกนความคิดหลัก 
(Concept) ของการสร้างภาพยนตร์และวิจัยครั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจอารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดท าได้
หาข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง (Reference) และเข้าถึงอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ 
(Mood= and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องอ่ืนๆ รวมถึงแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถอธิบายถึง
ลักษณะที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Shift Focus ได้ 

 

ข้อมูลอ้างอิง (Reference)  
1. แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ของผู้จัดท า 
2. Before Sunrise 
3. Silver Linings Playbook 
4. Patisserie Coin de rue 
5. Stopover Bangkok 
 
 

1. แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ของผู้จัดท า 
ผู้จัดท าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความไม่เข้าใจกับคนใกล้ตัวอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น

ชีวิตประจ าวัน หรือการท างานร่วมกันก็ตาม เนื่องจากทัศนคติ ความนึกคิด ความเชื่อที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน เมื่อได้คิดไตร่ตรอง มีการเปิดใจลองรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ท าให้
สามารถอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ได้อย่างมีความสุข  

เหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องความแตกต่างด้านความคิด น าไปสู่การเรียนรู้ และการเปิด
ใจคือ ผู้จัดท าเคยรู้สึกไม่เข้าใจกับคนใกล้ตัวเรื่องการตั้งค่ากล้องในระบบ manual ในขณะที่ผู้จัดท า
เองเห็นว่าเป็นการเสียเวลา เพียงเพราะแค่อยากได้รูปที่ถ่ายในช่วงอารมณ์ขณะนั้น นอกจากเสียเวลา
แล้ว ยังต้องปรับแก้หลายครั้ง ไม่ได้ออกมาสวยเลยในครั้งเดียว ผู้จัดท าได้กล่าวว่าบุคคลนั้นว่าถ้าเป็น
ตนเองจะใช้โหมดอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยและสวยไปแล้ว ต่อมา ผู้จัดท าได้พบกับเหตุการณ์ที่ต้อง
ถ่ายภาพด้วยตนเองในที่ๆแสงสว่างไม่เพียงพอ และใช้โหมดอัตโนมัติตามความเคยชิน ผู้จัดท าได้
เรียนรู้ว่าไม่สามารถใช้โหมดอัตโนมัติได้ เพราะจะมีแสงแฟลชออกมาแม้ว่าจะไม่ต้องการ จึงต้อง
เรียนรู้ที่จะใช้ระบบ manual ซึ่งเหตุการณ์นี้เอง ผู้จัดท าจึงเข้าใจ และเปิดใจรับฟังความคิดของผู้อื่น 
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นอกจากนี้ผู้จัดท ายังชอบเดินและเลือกที่จะนั่งรถโดยสารประจ าทางมากกว่าในเวลาที่ไม่เร่ง
รีบ จึงเกิดความรู้สึกว่า กรุงเทพฯมีมุมสวยงามที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับรู้ หากไม่ท าตัวสบายๆ เรียบง่าย 
ใช้ชีวิตช้าๆดู การได้ค้นพบสิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้จัดท ามีความสุข และอยากสร้างผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
มุมมองในด้านนี้ให้ผู้อ่ืนได้สัมผัส 

เรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจ เป็นที่มาที่เป็นข้อมูลอ้างอิงจากประสบการณ์ในการ
สร้างสรรภาพยนตร์สั้นเรื่อง Shift Focus จากผู้จัดท านั่นเอง 
 

2. ภาพยนตร์เรื่องBefore Sunrise (1995) ก ากับภาพยนตร์โดย ริชาร์ด ลิงค์เลเตอร์ 

 
ภาพที่3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Before Sunrise (1995) 
  

เรื่องราวของชายหนุ่มและหญิงสาวที่ก าลังเดินทางมาพบกันบนรถไฟขบวนเดียวกัน ทั้งคู่
พูดคุยกันถูกคอ และเข้ากันได้ดี จึงตัดสินใจไปเที่ยวในเมืองและใช้เวลาด้วยกันก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น 
ก่อนที่ต้องแยกจากกันไปตามจุดหมายของแต่ละคน 

จากภาพยนตร์เรื่อง Before Sunrise นั้น เรื่องราวการเดินเที่ยวชมเมืองของคนสองคนกับ
บทสนทนาที่ลื่นไหลยาวตลอดทั้งเรื่อง แม้ว่าทั้งพระเอกและนางเอกจะเป็นคนแปลกหน้าของกันและ
กันก็ตาม แตส่ามารถท าให้ผู้ชมอยากติดตามเรื่องราวได้ ซึ่งก็เหมาะสมที่ผู้จัดท าจะใช้ในการเป็นข้อมูล
อ้างอิงเรื่องการศึกษาตัวละคร การสร้างความน่าสนใจของบุคลิกตัวละคร บทสนทนาที่สามารถดึงคน
ดูให้สนใจในภาพยนตร์ และการด าเนินเรื่องที่มีแค่ตัวละครหลักสองตัวเดินพูดคุยกัน 

 
3. ภาพยนตร์เรื่อง Silver Linings Playbook (2012) ก ากับภาพยนตร์โดย เดวิด โอ รัสเซล 

 
ภาพที่3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Silver Linings Playbook (2012) 
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ภาพยนตร์สไตล์ปะทะฝีปาก พ่อแง่แม่งอน เถียงกันไม่ยอมกันระหว่างพระเอกปากจัด
อารมณ์ร้ายและนางเอกเอาแต่ใจพูดจาขวานผ่าซาก แพท โซลาทาโน สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งบ้าน , 
งาน และภรรยา ภายหลังใช้เวลาแปดเดือนในโรงพยาบาลจิตเวช เขาต้องกลับมาอาศัยอยู่กับแม่ และ
พ่อ โดยหวังจะเริ่มชีวิตใหม่ ด้วยการไปขอคืนดีกับภรรยา ทว่าพ่อกับแม่อยากให้เขาปลดเปลื้องภาระ
ทางใจทิ้งให้หมด และใช้เวลากับทีมอเมริกันฟุตบอลสุดโปรดของครอบครัว แต่แล้วเรื่องราวก็เริ่มยุ่ง 
เมื่อแพทได้พบ ทิฟฟานี หญิงสาวลึกลับมากปัญหา ผู้อาสามาเป็นแม่สื่อให้เขาได้ปรับความเข้าใจกับ
ภรรยา โดยแลกกับการที่แพทต้องช่วยเหลือเธอบางอย่างเช่นกัน ทันทีที่ข้อตกลงสัมฤทธิ์ผล สาย
สัมพันธ์ระหว่าง คนทั้งคู่ก็เริ่มต้น ซึ่งท าให้ชีวิตของพวกเขาแปรผันไปนับแต่บัดนั้น  

จากภาพยนตร์เรื่อง Silver Linings Playbook นั้น คาแรกเตอร์ของตัวละครหลักทั้งสองคือ 
พระเอกและนางเอก มีความน่าสนใจ ในเรื่องการไม่ยอมกัน นิสัยความเป็นตัวของตัวเอง การที่ต้อง
ถกเถียงกันในหลายๆเรื่อง รวมถึงบทภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นการเรียนรู้จากตอนต้น จนถึงตอนจบที่มี
การปรับนิสัยแย่ๆเหล่านี้ได้ 

 
4. ภาพยนตร์เรื่อง Patisserie Coin de rue (2011) ก ากับภาพยนตร์โดย ฟูคากะวา โยชิฮิโระ 
 

 
ภาพที่3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Patisserie Coin de rue (2011) 
 

ภาพยนตร์ญี่ปุ่น เรื่องราวของนัทสึเมะ เด็กสาวจาก จ.คาโงชิม่า เดินทางมาโตเกียว เพ่ือมา
หาแฟนหนุ่มที่เป็นพาติชิเอที่โตเกียว และก็พบว่า เขาไม่ได้ท างานที่ร้านนี้แล้ว เด็กสาวไม่มีที่ไป ได้
เห็นป้ายรับสมัครงาน จึงตัดสินใจท างานที่นี่ แม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวของร้านเบเกอรี่ที่บ้านเกิด  แต่
การเป็นพาติชิเอของเค้กที่แท้จริงนั้น ฝีมือท่ีเธอมีอยู่ช่างกระจอกเหลือเกิน เมื่อรู้ตัวเช่นนั้น กลับท าให้
เธอฮึดสู้ ตั้งใจที่จะท าเค้กที่เทียบเท่าคุณภาพของร้านนี้ให้ได้ และที่ร้านนั้นมักจะมีชายหนุ่มคนหนึ่ง
แวะเวียนมาประจ า เขาชื่อว่าโทมุระ เขาคืออดีตนักท าเค้กชื่อดัง แต่ตอนนี้ผันมาเขียนบทวิจารณ์และ
สอนหนังสือที่โรงเรียนพาติชิเอ นัทสึเมะเป็นคนที่โผงผางอยู่แล้ว ท าให้บ่อยครั้งมีปากเสียงกับเพ่ือน
ร่วมงานบ้าง รวมถึงโทมุระก็เช่นกัน เค้กในฐานะพาติชิเอชิ้นแรกของเธอได้ศูนย์คะแนนจากเขาโดยที่
เขาไม่บอกเหตุผลพร้อมบอกให้เธอเลิกเป็นพาติชิเอ นั่นท าให้นัทสึเมะโมโหและเถียงกลับ หลังจากนั้น
เราก็รู้เหตุผลของการที่โทมุระเลิกเป็นพาติชิเอ มันเป็นเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดแผลใจฝังลึกจนเรื่อง
ของนัตสึเมะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปในทันใด 
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จากภาพยนตร์เรื่อง  Patisserie Coin de rue นั้น ตัวละครนัทสึเมะ เป็นตัวละครที่มีความ
น่าสนใจในเรื่องของลักษณะนิสัย ถึงเธอจะเป็นเด็กสาวจากบ้านนอก แต่ก็ความหัวดื้อหัวรั้ น และไม่
ยอมเชื่ออะไรใครง่ายๆ แต่ลักษณะจะเป็นไปในทางน่าเอ็นดูน่าหยิกมากกว่าจะหัวแข็งไม่ฟังใคร เมื่อ
เรื่องราวด าเนินไปถุงจุดๆหนึ่ง เธอก็ได้เรียนรู้และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจากผู้อ่ืนเช่นกัน ซึ่งเหมาะสมใน
การเป็นข้อมูลอ้างอิงเรื่องการศึกษาบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละคร การสร้างคาแรกเตอร์ การแสดงสี
หน้าท่าทาง 
 
5. ภาพยนตร์สารคดีสั้น Stopover Bangkok ก ากับภาพยนตร์โดย Gunther Machu 
 

 
ภาพที่3-4 ภาพจากภาพยนตร์สารคดีสั้น Stopover Bangkok 

 
วิดีโอที่ได้จากการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ น าเสนอความสวยงาม บรรยากาศ สถานที่ต่างๆใน

กรุงเทพฯ  
จากภาพยนตร์สารคดีสั้น เรื่อง Stopover Bangkok นั้น มีบรรยากาศความสวยงาม

ของเมืองในมุมมองนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นข้อมูลการอ้างอิงเรื่องการถ่ายท าภาพ
บรรยากาศ ที่พระเอกและนางเอกต้องไปศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวในเขตบางรักในการท านิตยาสาร
โปรเจคต์พิเศษตามบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง Shift Focus 
 
อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 
1. Architecture 101 
2. Away We Go – Thailand 
 
1. Architecture 101 (2012) ก ากับภาพยนตร์โดย ลี ยอง จู 
 

ภาพที่3-5 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Architecture 101 
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เรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มสาวสองคนที่มีความผูกพันธ์กับรักครั้งแรก หลังจากเวลาผ่านไป 15 ปี 
ทั้งสองได้กลับมาพบกันอีกครั้งและสานความสัมพันธ์จากความหลังในอดีตอันงดงาม 
 ภาพยนตร์มีลักษณะการใช้แสงที่เป็นโทนอบอุ่นนุ่มนวล การเคลื่อนกล้องที่เป็นธรรมชาติแต่
ลื่นไหล รวมถึงลักษณะการวางมุมกล้องที่เป็นธรรมชาติ มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นข้อมูลการอ้างอิง
เรื่องการเคลื่อนกล้อง การจัดวางมุมกล้อง มีประโยชน์ในเรื่องการสร้างภาพในบทภาพยนตร์ 
 
2. ภาพยนตร์สารคดีสั้น Away We Go - Thailand ก ากับภาพยนตร์โดย ทีมงาน Anthropologie 
 

 

ภาพที3่-6 ภาพจากภาพยนตร์สั้น Away We go - Thailand 
 
วิดีโอที่ได้จากการถ่ายท าแคตตาล็อกที่ประเทศไทย น าเสนอความสวยงาม บรรยากาศ 

สถานที่ต่างๆในกรุงเทพฯ  
 จากภาพยนตร์สารคดีสั้น เรื่อง Away We Go - Thailand นั้น มีภาพที่ถ่ายท าบน
รถสามล้อ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นข้อมูลการอ้างอิงเรื่องการถ่ายท าในฉากบนรถสามล้อที่ตัว
ละครตามบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง Shift Focus 

จากการศึกษาหาข้อมูลอ้างอิง (Reference) รวมถึง อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ 
(Mood and Tone) ท าให้ผู้จัดท าได้พัฒนาเนื้อเรื่องของภาพยนตร์และสร้างบรรยากาศการพบเจอ
สถานที่ใหม่ๆด้วยกันของสองตัวละครหลัก ดังที่ปรากฎในภาพยนตร์เรื่อง Before Sunrise และ
บรรยากาศสถานที่จากภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Stopover Bangkok อีกทั้งยังพัฒนาด้านของบท
ภาพยนตร์เพ่ือให้เกิดความสมจริงกับตัวละครในเรื่อง Shift Focus ทั้งด้านลักษณะนิสัย บุคลิก และ
การแสดงออกท่ีแตกต่างกัน จนเกิดการเรียนรู้ ยอมรับ และปิดใจ 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เป็นภาพยนตร์ที่ผู้จัดท าต้องการน าเสนอประเด็นสภาวะการเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
เมื่อหญิงสาวผู้ท างานตัวคนเดียว ต้องมาท างานร่วมกับผู้อ่ืน และพบกับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
เกิดเป็นสภาวะที่ต้องเรียนรู้ เปิดใจ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน การสร้างภาพยนตร์ให้ออกมา
ตามความต้องการของผู้จัดท านั้น ต้องผ่านกระบวนการงานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฎในขั้นตอน
ตามต่อไปนี้ 
 

การเตรียมบทภาพยนตร์ 
 1. แนวความคิด (Concept) 
     คนแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างกัน การที่คนสองคนมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน ต้องมี
การปรับตัวเพ่ือให้อยู่กับความแตกต่างนั้นได้ 
  
 2. แก่นเรื่อง (Theme) 
     การยอมรับความแตกต่าง 
 
 3. เรื่องย่อ (Synopsis) 
     พลอย นักเขียนสาวกับป่าน ช่างภาพหนุ่ม ทั้งคู่ถูกจับให้มาทดลองท างานโปรเจคต์พิเศษ
ร่วมกัน พลอยออกจะเป็นคนรักสบาย มั่นใจในตัวเองแบบสาวยุคใหม่ ส่วนป่านนั้นเป็นขาลุย สบายๆ 
และท าอะไรตามอารมณ์ ทั้งคู่ต้องออกไปท างานด้วยกัน ทั้งสองคนเข้ากันได้และสนิทกันในระดับหนึ่ง 
แต่ก็มีบางอย่างระหว่างการท างานที่พลอยจะรู้สึกขัดใจป่าน และป่านก็รู้สึกไม่ชอบใจพลอย ด้วย
ความไม่มีใครยอมใครเถียงกันมาตลอด ทั้งคู่ทะเลาะกัน พลอยออกปากขอแยกท างานกับป่านด้วย
ความโมโห พลอยออกไปท างานคนเดียว โดยที่ไม่มีป่าน ท าให้พลอยพบว่าสิ่งที่ป่านเคยพูดหรือ
แนะน ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน เพียงแต่เธอไม่เปิดใจ เมื่อถึงวันที่ต้องไปพบกับบก.เพ่ือพูดคุยความ
คืบหน้าของงาน ป่านกับพลอยก็ได้มีโอกาสคุยกัน ทั้งคู่เปิดใจและยิ้มให้กันได้กว้างมากกว่าที่ผ่านมา 
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 4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
 

ฉากที่ 1 ภายใน/ห้องท างานบก./กลางวัน(สาย) 
พลอย สาวหน้าตาสะอาดสะอ้านกับการแต่งตัวที่ เรียบแต่ดูดี ยืนไล่นิ้วดูหนังสือบนที่วาง

หนังสือในห้องของพ่ีตั้มที่เป็นบก. พ่ีตั้มอธิบายเกี่ยวกับงานโปรเจคต์พิเศษที่ให้ป่านกับพลอยทดลอง
ท าและพูดถึงป่านให้พลอยฟังไปพลางๆ ประตูถูกเปิดผลัวะเข้ามาโดยป่าน หนุ่มที่ดูลุคเซอร์ๆ จากผม
เผ้าที่ปล่อยสบายๆไม่มีการเช็ต มีหนวดขึ้นหรอมแหรม เสื้อยืดกางเกงยีนส์ มีเป้สะพายพร้อมกับ
กระเป๋ากล้อง ป่านทักทายพ่ีตั้มทั้งที่ยังเหนื่อย พ่ีตั้มแนะน าป่านกับพลอย ป่านหันหน้าไปตามสายตา
ของพ่ีตั้ม ในขณะที่พลอยก็หันมามองป่านพอดี ทั้งคู่ทักกัน พลอยยังมีสีหน้างงค้างอยู่ หันไปถามพ่ีตั้ม
ว่าป่านนี่ไมใ่ช่ผู้หญิงหรอกหรือ 
ฉากที่ 2 ภายนอก/โต๊ะหน้าออฟฟิศ/กลางวัน 
 พลอยกับป่านเปิดโน้ตบุค นั่งปรึกษาวางแผนงานกัน พลอยลิสต์สถานที่ในกรุงเทพฯที่
น่าสนใจ ป่านเสนอท่ีต่างๆให้กับพลอย พลอยขอโทษเรื่องที่เข้าใจผิดว่าป่านเป็นผู้หญิง ป่านรู้สึก
ผิดหวังที่พลอยไม่รู้จักเขาแต่ก็พูดข่มไปว่า พลอยไม่รู้จักเขาได้อย่างไร ทั้งๆท่ีงานของเขาก็มีชื่อเสียงใน
ระดับหนึ่ง ทั้งคู่เงียบกันไปแต่สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองมากข้ึนจากการเถียงกัน พลอยยื่นลิสต์ใน
สมุดให้ป่านดู ทั้งคู่ตกลงกันเรื่องสถานที่ พลอยถามป่านว่าไปยังไงดี จะเอารถไปหรือนั่งแท็กซี่ไป 
พลอยถามยิ้มๆ ป่านก็ยิ้มล้อเลียนกลับมา 
ฉากที่ 3 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน (เช้า) 
 เช้าวันถัดมา รถเมล์ผ่านหน้าป้ายไป พลอยยืนสะพายกระเป๋าหน้าซังกะตายหน้าป้ายรถเมล์ 
ป่านเดินร่าเริงมาหาพลอยถามว่ารถมาหรือยัง พลอยหน้างอใส่ป่าน พลอยกับป่านยืนคู่กัน ป่านยื่นลูก
อมให้พลอย พลอยรับมาแกะกิน ป่านส่งกระป๋องลูกอมให้พลอยใส่กระเป๋าตัวเองไว้  พลอยเหลือบ
มองป่านแบบไม่พอใจ แล้วถอนหายใจแรงๆ พลอยหันกลับไปมองรถเมล์ รถเมล์ปรับอากาศก าลังมา 
พลอยบอกป่านว่าคันนี้ไง ใช่ไหม ป่านบอกว่าใช่แต่ชี้ไปที่รถสามล้อข้างหลัง ป่านวิ่งไปก่อนไม่รอพลอย 
พลอยต้องวิ่งตามพร้อมกับกระเป๋าที่ดูเก้งก้าง  
ฉากที่ 3.1 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน (เช้า) (ต่อเนื่อง) 
 รถออกตัว พลอยหน้าหงิกงอ ส่วนป่านหน้าตาสดใสร่าเริง ป่านหันมามองพลอยเจอสายตา
หาเรื่องของพลอยก็หลุดข าลมออกจมูก ทั้งคู่นั่งคู่กัน ป่านหันกลับมองบรรยากาศรอบตัวอย่างสนใจ
และผ่อนคลาย ตรงข้ามกับพลอยที่หน้าตาอารมณ์เสีย ปัดผมตัวเองท่ีปลิวเพราะแรงลมด้วยความ
หงุดหงิด เหม็นควันรถ 
ฉากที่ 4 ภายนอก/บางรัก-ถนนเจริญกรุง/กลางวัน (เช้า) 
 ที่ตลาดพลอยหยิบโทรศัพท์มากดถ่ายรูป ป่านก็หยิบกล้องของเขามาถ่ายรูปเช่นกัน พลอย
ถ่ายหลายรูปมาก จนป่านต้องมาดู ป่านถามพลอยว่าถ่ายไปท าไมหลายรูปนัก พลอยตอบว่าจะได้
เอาไว้เลือกเยอะๆไง รูปไหนไม่สวยก็ลบทิ้ง ง่ายออก ป่านเปิดรูปที่เขาถ่ายดู พลอยมองรูปที่จอแสดง
ภาพชมว่าสวย ป่านตอบว่าแหงอยู่แล้ว ทั้งคู่เดินต่อไป ป่านพูดขึ้นมาว่า สมัยนี้รูปเป็นดิจิตอลแล้ว 
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ถ่ายงา่ยลบง่าย ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นฟิล์ม กว่าจะรู้ว่าสวยไม่สวยก็ต้องรอ ถ้าดิจิตอลก็เหมือนเธอไง 
ไม่สวยก็ลบ ไม่ก็ถ่ายเผื่อเยอะๆ เราว่าการรออะไรสักอย่าง ถึงมันจะไม่ทันที มันกลับมีเสน่ห์นะ กว่า
จะอัดรูปออกมา พลอยพูดเห็นด้วยกับป่านว่า การผ่านเวลามันท าให้อะไรๆดูมีคุณค่าขึ้นนะ เหมือน
จดหมาย เหมือนโปสการ์ด พลอยถามป่านว่า พูดแบบนี้ แล้วเธออัดรูปที่ถ่ายมั่งหรือเปล่า ป่านเงย
หน้ามองพลอย ยอมรับว่าไม่เลย นอกจากมันจะพิเศษจริงๆ 
ฉากที่ 5 ภายนอก/ซอยชุมชน/กลางวัน  
 พลอยและป่านเดินหาร้านอาหาร พลอยชวนป่านเข้าไปในร้านที่ติดแอร์ แต่ป่านลากพลอย
ไปกินร้านอาหารชาวบ้าน พลอยต่อว่าป่านว่าร้อน ไม่เห็นน่ากินเลย อร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้  แต่เมื่อ
อาหารมาเสิร์ฟ  พลอยก็ต้องยอมรับว่าอร่อย เธอเห็นบรรยากาศการนั่งกินรอบๆตัวเธอแล้วเธอก็รู้สึก
ดีขึ้นมา  
ฉากที่ 6 ภายนอก/ซอยท่าเรือโอเรียลเต็น/กลางวัน  
 ป่านถ่ายรูปนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน ป่านอาสาถือกระเป๋าให้พลอย พลอยรู้สึกดีแปลกๆ 
พลอยเห็นป่านดูรูปที่เพิ่งถ่ายจึงเข้าไปดูด้วย เห็นรูปสวยจึงขอให้ป่านถ่ายรูปให้เธอบ้าง แล้วเธอก็ถอย
หลังไปเก๊กหน้าทันที ป่านปฏิเสธบอกว่าไม่ชอบถ่ายรูปคน พลอยหงุดหงิดเพราะเพ่ิงเห็นป่านถ่ายรูป
คนไปหยกๆ หรือป่านไม่อยากถ่ายให้เธอมากกว่า พลอยข่มใจไว้แล้วจดข้อมูลต่อไป ป่านหันกล้องมา
ทางพลอย เรียกให้พลอยหันมา พลอยหันไปมองป่าน ป่านแกล้งว่าพลอยว่ามาบังเขาท าไม เขาจะ
ถ่ายรูป พลอยยิ่งอารมณ์เสียกว่าเดิมจึงเดินหนีไปทางอ่ืน ป่านอมยิ้มกับอาการของพลอย 
ฉากที ่7 ภายนอก/ศุลกสถาน/กลางวัน (เย็น) 
 เริ่มเย็น ฟ้าเป็นสีส้มๆ พลอยและป่านที่สะพายกระเป๋าให้พลอยเดินดูแร่หินในมือที่เพ่ิงซื้อมา
อย่างบ้าเห่อ ป่านแอบมองพลอยที่ดูน่ารัก พลอยขอให้ป่านถ่ายรูปแร่หินให้หน่อย ป่านหยิบกล้อง
ขึ้นมาถ่ายปรับการตั้งค่าอยู่หลายที พลอยเริ่มหงุดหงิด สุดท้ายก็ต่อว่าป่านที่มัวแต่ปรับระบบ 
manual เป็นเธอใช้ระบบ auto ก็ได้ภาพนี้เรียบร้อยละ เธอต่อว่าพวกช่างภาพที่มัวแต่ปรับนู่นปรับนี่ 
ท าชีวิตให้ยาก พลอยพูดแรงขึ้นเรื่อยๆ ป่านรู้สึกว่าพลอยพูดเกินไปเลยไม่ยอม บอกว่าเขาเป็นเพ่ือน
ร่วมงาน ไม่ใช่คนที่ต้องมารับค าสั่งจากเธอ เธอเอาแต่ใจอย่างนี้คงไม่รอด ท างานด้วยกันมันต้องให้
เกียรติกันหรือเปล่า ถ้าจะไม่ฟังใคร ไม่ยอมใครขนาดนี้  กับแค่เรื่องเล็กๆท าไมต้องท าให้มันเป็นเรื่อง
ใหญ่ด้วย เธอก็เป็นได้แค่นักเขียนอิสระของเธอ ก็เขียนแล้วก็อยู่กับตัวเธอเองไปทั้งชาติอ่ะ พลอยอึึึงคิด
ไม่ถึงที่โดนป่านว่าแรงๆเป็นชุด พลอยโกรธมากจะร้องไห้ พลอยนิ่งไป ป่านหน้าเสียรู้ว่าพูดแรงไป 
พลอยมองหน้าป่าน ต่อว่าป่านว่าเขาเองก็เอาแต่ใจไม่แพ้กันหรอก ถ้ามันแย่มากนักก็แยกกันท างานไป
เลย ต่างคนต่างท างานของตัวเองแล้วกัน  พลอยดึงกระเป๋าตัวเองคืนมาแล้วเดินหนีไป 
ฉากที่ 8 ภายนอก/โต๊ะหน้าออฟฟิศ/กลางวัน (เช้า) 
 เช้าวันรุ่งขึ้น พลอยนั่งหน้าโน๊ตบุ๊คที่ออฟฟิศ ป่านเดินเข้ามาเจอพลอย ถามพลอยว่าจะไป
ท างานเลยไหม และต่อว่าพลอยว่าไม่รับโทรศัพท์เขา พลอยโมโหยืนยันกับป่านว่าให้แยกกันท างาน
อย่างที่พูดไว้ เธอก็เขียนข้อมูล เขาก็ถ่ายภาพไป เพราะเธอยังไม่สามารถท างานร่วมกับเขาได้  แล้วลุก
ออกไป ป่านได้แต่มองตาม 
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ฉากที่ 9 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน (เช้า) 
 พลอยยืนอยู่เห็นคนรอรถเมล์ พลอยสีหน้าไม่ยินดียินร้าย หันไปโบกแท็กซี่ที่ขับเข้ามา 
ฉากที่ 9.1 ภายใน/รถแท็กซ่ี/กลางวัน (เช้า) (ต่อเนื่อง) 
 พลอยนั่งหน้าหงุดหงิดอยู่ข้างหน้าต่าง เธอเปิดตารางงานในโทรศัพท์ดู หน้าจอขึ้นว่าอีกสอง
วันมีนัดประชุมความคืบหน้างาน พลอยเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าหน้ายังคิ้วขมวดอยู่ พลอยคล ากระเป๋า
เจอกระป๋องใส่ลูกอมที่ป่านให้ไว้ พลอยหยิบมากิน  และมองออกไปนอกรถเพลินๆสีหน้าดีขึ้น 
ฉากท่ี 10 ภายนอก-ภายใน/พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก/กลางวัน  
 พลอยมาถึงบ้านพิพิธภัณฑ์ เธอฮึดเอากล้องออกมาถ่ายรูป เธอปรับเป็นโหมด auto แล้วก็
ถ่าย ภาพออกมาใช้ได้ระดับนึง เธอยิ้มพอใจในฝีมือตัวเอง พลอยเดินเข้ามาข้างในบ้านและจดข้อมูล
ต่างๆ เธอยกกล้องจะถ่ายรูป เนื่องด้วยภายในบ้านค่อนข้างมืดแสงไม่พอ แฟลชจึงเด้งขึ้นมา พลอย
เห็นมีป้ายห้ามใช้แฟลชติดไว้อยู่ เธอลองใหม่โดยการเอามือบังแฟลชไว้ แฟลชก็แว้บเข้าตาตัวเอง อีก
ครั้ง เธอเอามือกดแฟลชกล้องไว้ไม่ให้เด้งขึ้นมา พลอยเห็นว่าไม่น่ารอดแน่แล้ว จึงปรับไปที่ระบบ 
manual เธอลองปรับนู่นนี่นั่น สีหน้างงงวยขมวดคิ้ว แล้วลองถ่าย ภาพยังออกมาไม่ค่อยดีนัก เธอ
ลองเสิร์ชการใช้กล้องในโทรศัพท์พยายามท าตาม พลอยจริงจังกับการปรับกล้อง ในที่สุดพลอยก็ถ่าย
ออกมาได้เป็นที่พอใจของเธอ เธอยิ้มรู้สึกดี เมื่อถ่ายภาพภายในบ้านจนเป็นที่พอใจแล้ว พลอยก็เดิน
ออกมาข้างนอก  นั่งพักและมองบรรยากาศๅรอบตัว พลอยเห็นมุมที่สวยจึงหยิบกล้องมาปรับเป็น
โหมด auto แล้วถ่าย พลอยเปิดดูภาพภาพออกมาใช้ได้ พลอยนั่งมองรูป และเงยหน้ามองมุมที่เพ่ิง
ถ่ายไป พลอยยกกล้องขึ้นมาอีกครั้ง และปรับไปที่โหมด manual พลอยค่อยๆปรับระยะและการตั้ง
ค่าต่างๆ แล้วกดถ่าย  พลอยดูภาพที่ออกมาค่อนข้างดีใช้ได้ทีเดียว เธอเลื่อนเปรียบเทียบระหว่างรูป
ก่อนหน้าและรูปล่าสุดที่ถ่ายเพ่ือเปรียบเทียบกัน ความสวยงามในรูปถึงจะสวยทั้งคู่ แต่ก็มีความ
แตกต่างกัน ภาพที่ถ่ายด้วยmanualดูจะพิเศษกว่า พลอยนิ่งดูรูปสักพัก รู้สึกตัวนึกขึ้นได้ หาของใน
กระเป๋าเหมือนไม่เจอ พลอยหยิบโทรศัพท์โทรเข้าออฟฟิศ และรีบลุกออกไป 
ฉากที่ 11 ภายนอก/ริมถนน/กลางวัน (เย็น) 
 พลอยยืนอยู่ รถแท็กซี่ผ่านไปตามถนนพลอยมองตาม พลอยยกมือขึ้นโบก เปิดประตูถาม 
แต่แท็กซี่ไม่ไป พลอยรอรถชะเง้อมอง เธอก้มดูนาฬิกาข้อมือ  รถสามล้อก าลังแล่นเข้ามา พลอยมอง
ตามชั่งใจ สามล้อชะลอมองพลอยและค่อยๆขับเลยไป พลอยตัดสินใจเรียกสามล้อ วิ่งตามไป 
รถสามล้อจอด พลอยเขึ้นไปนั่ง พลอยเหนื่อยกับการที่ต้องรีบ เมื่อได้นั่งสบายๆแล้วลมเย็นๆปะทะ
หน้า พลอยมองบรรยากาศรอบตัวที่รถสามล้อขับผ่านด้วยสีหน้าเริ่มมีความสุขและผ่อนคลายขึ้น  
บรรยากาศรอบๆตัวเห็นเมืองและผู้คนถึงจะดูวุ่นวายแต่ก็อบอุ่น  
ฉากที่ 12 ภายใน/ห้องท างานบก./กลางวัน  
 ถึงวันที่พ่ีตั้มบก.นัดพูดคุยความคืบหน้าของงาน พลอยเดินช้าๆสีหน้ากังวลเล็กน้อยเปิด
ประตูเข้าไปที่ห้องบก. ในห้องมีพ่ีตั้มบก.กับป่านนั่งรออยู่แล้ว พ่ีตั้มพูดชมงานของพลอยกับป่าน และ
พูดถึงทัศนคติเรื่องความแตกต่าง พลอยสีหน้าดีขึ้น แอบมองป่าน 
ฉากที่ 13 ภายนอก/ออฟฟิศ/กลางวัน  
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 ป่านใส่รองเท้าอยู่หน้าบริษัท พลอยเดินเข้าไปหาป่าน พลอยยื่นกระป๋องลูกอมให้ป่าน บอก
ว่าซื้อมาคืน ป่านบอกว่าเห็นเขาเป็นคนขี้งกหรือ ท าเหมือนเด็กๆไปได้ พลอยหลุดข ายิ้ม ป่านเลยยิ้มไป
ด้วย  พลอยบอกว่างั้นถ้าไม่เอา พลอยจะเก็บไว้กินเอง  พลอยเห็นความตึงเครียดหายไปจึงนั่งลงข้างๆ
ป่าน พลอยถามป่านว่าชอบกินลูกอมหรือ ป่านปฏิเสธว่าตัวเขาไม่ได้ชอบ แต่เห็นพลอยอารมณ์เสีย
บ่อยๆ เลยซื้อติดไว้ให้ เพราะเคยอ่านเจอมาว่าของหวานๆจะท าให้อารมณ์ดี  พลอยท าหน้าไม่ถูก
เพราะผิดคาดกับค าตอบของป่าน ป่านผูกเชือกเสร็จ ก็หยิบเอาซองสีน้ าตาลออกมาส่งให้พลอย บอก
ว่าเป็นการขอโทษ  พลอยเปิดซองออกดูหยิบของข้างในออกมา เป็นรูปถ่ายพลอยในอิริยาบท
ธรรมชาติที่ป่านแอบถ่ายไว้ พลอยตื่นเต้นดีใจ รูปที่ป่านถ่ายเธอสวยมาก พลอยบอกไม่เห็นต้องล าบาก
อัดมาเลย ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้ ป่านบอกว่า ไม่ได้หรอก ต้องอัด พลอยยิ้ม มองรูปถ่ึายในมือเป็นรูป
พลอยที่เป็นธรรมชาติสดใส  
 6. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
ฉากที่ 1 ภายใน/ห้องท างานบก./กลางวัน(สาย) 
 หญิงสาวผิวขาวเหลืองแต่งตัวเรียบแต่ดูดี ก าลังหันหน้าเข้าหาโต๊ะที่จัดวางหนังสือเรียงกัน 
นิ้วของเธอไล่ไปตามสันปกหนังสือพร้อมกับตาท่ีไล่อ่านชื่อหนังสือ  

พ่ีตั้มบก. 
เราก็ลองหาสไตล์ของเราให้เข้ากับโจทย์ที่พี่บอกไปนะพลอย 

(พ่ีตั้มนั่งอยู่ที่โต๊ะท างานก าลังมองสิ่งที่อยู่หน้าจอคอม มือก็เลื่อนนิ้วเลื่อนเม้าส์) 
พ่ีอยากให้มันไม่น่าเบื่อเหมือนพวกคอลัมน์ท่องเที่ยวน่ะ 

ไปจับความรู้สึก บรรยากาศ สถานที่กับการใช้ชีวิตของผู้คนมา 
แล้วใช้ด้านปรัชญาที่พลอยถนัดมาท าให้งานมันน่าสนใจ 

อย่างน้อยก็มีคนอ่านที่เค้าชื่นชอบเราเยอะอยุ่แล้วนี่ ใช่มั๊ย 
พลอย 

แหม.. ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพ่ีตั้ม 
พ่ีตั้มบก. 

เอาน่ะ.. นั่นแหละ แล้วในส่วนของป่านน่ะ 
เค้าก็ฮอตพอกัน งานเค้านี่ถือว่าเจ๋งเลยนะตอนนี้ 

พ่ีว่าโปรเจคต์นี้มันต้องไปได้ดีเลยแหละพลอย เวิร์คชัวร์ (เสียงมาดม่ัน) 
 
 เสียงเคาะประตูดังขึ้นสองทีและเปิดผลัวะอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มสูงโปร่ง ผมสั้นปล่อยสบาย
ไร้การเซ็ต ใบหน้ามีหนวดขึ้นหรอมแหรม ใส่เสื้อเชิ้ต กับกางเกงยีนส์ มีเป้สะพายพร้อมกระเป๋ากล้อง  

 
ป่าน 

พ่ีตั้ม หวัดดีพ่ี โทษที พอดีผม... เออนั่นแหละ ผมรีบสุดๆละพ่ี โทษนะพ่ี 
พ่ีตั้มบก. 

   ส
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เออ มึงตลอดแหละ ไม่ต้องพูดเลย พลอยเค้ามาตั้งนานละ 
พลอย นี่ป่านนะ เพื่อนร่วมงานโปรเจคต์นี้ของเรา 

 
 ป่านละสายตาจากพ่ีตั้มไปมองที่พลอย และพลอยก็หันมามองป่านตามที่พ่ีตั้มแนะน า ป่าน
พยักหน้าให้พลอย พลอยพยักหน้ายิ้มให้มีสีหน้างงๆแบบเก็บอาการไม่อยู่ แล้วหันไปที่พ่ีตั้ม 
 

พลอย 
ป่านนี่ไม่ใช่ผู้หญิงหรอคะพ่ีตั้ม 

 
 พ่ีตั้มยิ้มพยักเพยิดให้พลอยและป่าน พลอยยิ้มเด๋อๆให้ป่านอีกที 
Sc.2 ภายนอก/โต๊ะหน้าออฟฟิศ/กลางวัน 
 พลอยเปิดโน้ตบุค ป่านกางแผนที่และเอกสารข้อมูลท่องเที่ยวกรุงเทพฯ นั่งปรึกษาวางแผน
งานกัน พลอยลิสต์สถานที่ในกรุงเทพฯที่น่าสนใจ  

ป่าน 
เป็นไง มีอะไรน่าสนใจมั่งไหม 

พลอย 
ก็ส่วนมากถ้ากรุงเทพฯทั่วๆไปก็มีอยู่สองแบบอ่ะ ที่ๆมันทันสมัยไปเลย  

กับท่ีๆโบร๊าณโบราณแบบวัดอะไรอย่างนี้ น่าเบื่อเนอะ 
ป่าน 

อืม.. นี่คุณ ลองไปดูแถวบางรักกันไหม  
น่าสนใจนะ มันดูกลางเก่า กลางใหม่ดี แถมไม่ค่อยมีใครนึกถึงด้วย   

พลอย 
อืม ดีๆ หาข้อมูลเพ่ิมกัน 

 
 พลอยยิ้มพยักหน้าเห็นด้วยกับป่าน แล้วกลับไปเสิร์ชข้อมูลในอินเตอร์เนท ป่านก็กางเอกสาร
หาต่อไป พลอยจดรายชื่อสถานที่ลงสมุด หันมามองป่านที่ก าลังดูเอกสารอยู่ 

พลอย 
เออ ใช่ เธอไม่ต้องเรียกเราคุณก็ได้นะ มันดูหยิ่งอ่ 

ป่าน 
อ่าว ปกติไม่หยิ่งหรอ(หน้ายิ้มล้อเลียน) 

 
 พลอยมองหน้าป่าน เลิกค้ิวใส่ประมาณว่าหมายความว่าไง 
 

ป่าน 

   ส
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 ล้อเล่น  
 

 พลอยหน้ามุ่ยหันกลับไป ป่านแอบอมยิ้มข าหันกลับไปดูเอกสารต่อ แล้วก็วงสถานที่ๆ
น่าสนใจ 

พลอย 
เออ อีกเรื่องนึง เราขอโทษนะเมื่อวานนี้  

ที่ตอนแรกเราเข้าใจว่าเธอเป็นผู้หญิงอ่ะ(หัวเราะ) 
 

 ป่านเงยหน้ามองพลอย  
ป่าน 

แย่เนอะ.. (เสียงเศร้า) 
(พลอยมีสีหน้ารู้สึกผิดเมื่อได้ยินป่านพูดจึงหันไปมองป่าน) 
ไม่รู้จักเราได้ไง งานเราออกจะดังขนาดนี้ ถามใครใครก็รู้  

เธอเปิดหูเปิดตาเปิดโลกบ้างสิ โคตรเชยอ่ะ 
พลอย 

จ่ะๆ ตามสบายเลยจ่ะ  
  
 พลอยสีหน้านิ่งหมั่นไส้ เหลือบมองป่าน ทั้งคู่ดูผ่อนคลายขึ้นมาก  

 
พลอย 

มีร้านขายสะเก็ดดาวด้วยอ่ะ ดูสิ 
(พลอยหันมาบอกป่าน) 

ของเราได้แล้วนะ ของเธอล่ะ  
 

 พลอยยื่นลิสต์ที่วงไว้ในสมุดให้ดู ป่านยื่นกระดาษให้ ทั้งคู่ดูรายชื่อสถานที่ด้วยกัน  
 

ป่าน 
เราว่าเริ่มจากเจริญกรุงปลายๆไล่ย้อนไปต้นๆดีกว่าเนอะ 

พลอย 
อืม ได้ๆ 

ป่าน 
แต่ไปเช้าหน่อยนะ อยากได้แสงสวยๆ 

พลอย 
โอเค ไปไงดีอ่ะ จะเอารถหรือนั่งแท็กซี่ไปดี (ยิ้ม) 

   ส
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 ป่านหน้านิ่งแล้วเปลี่ยนเป็นยิ้มหน้าล้อเลียนกลับมา 
 

ฉากที่ 3 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน (เช้า) 
  รถเมล์ผ่านหน้าป้ายไป พลอยยืนผมสะบัดตามลม สะพายกระเป๋าหน้าซังกะตายหน้าป้าย
รถเมล์ ป่านเดินมาหาพลอย 

ป่าน 
(หน้าตาร่าเริง) รถมายัง 

พลอย 
ถามนี่จะเอาค าตอบป้ะ  

 
 พลอยท าหน้าตาประสาทเสียใส่ป่านที่ร่าเริงเกินเหตุ 
 

ป่าน 
ใจเย็นสิแหม เดี๋ยวก็มาแล้ว ..อ่ะ เอาป้ะ 

 (ป่านยื่นกระป๋องลูกอมให้พลอย พลอยหยิบมากินหนึ่งเม็ด ป่านปิดฝาแล้วยื่นให้พลอย) 
เอาไปหมดนี่เลย ฝากไว้ด้วย จะกินก็กินได้เลยนะ 

 
 พลอยหน้ามุ่ยรับกระป๋องลูกอมมาใส่กระเป๋าตัวเอง แล้วมองป่านแบบไม่พอใจ แต่ป่านก็ยัง
ยิ้มให้แบบไม่รู้ไม่ชี้ พลอยถอนหายใจแรงๆ หันไปมองรถเมล์ รถเมล์ปรับอากาศก าลังขับเข้ามา 
 

พลอย 
คันนี้ใช่ป้ะ ไปเร็ว ร้อน 

ป่าน 
ใช่ๆคันนั้นแหละ 

 ป่านชี้ พลอยมองตามเป็นรถสามล้อท่ีขับตามหลังมา ป่านวิ่งไปคุยกับคนขับและขึ้น
รถสามล้อไป พลอยเหวอได้ไม่นานก็ต้องวิ่งตามป่านไปขึ้นรถพร้อมกระเป๋าที่ดูเก้งก้าง 

พลอย 
อะไรของเธอเนี่ย 

 
ฉากที่ 3.1 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน (เช้า) (ต่อเนื่อง) 
 รถออกตัว พลอยหน้าหงิกงอ ส่วนป่านหน้าตาสดใสร่าเริง ป่านหันมามองพลอยเจอสายตา
หาเรื่องของพลอยก็หลุดข าลมออกจมูก ทั้งคู่นั่งคู่กัน ป่านหันกลับมองบรรยากาศรอบตัวอย่างสนใจ
และผ่อนคลาย ตรงข้ามกับพลอยที่หน้าตาอารมณ์เสีย ปัดผมตัวเองท่ีปลิวเพราะแรงลมด้วยความ
หงุดหงิด เหม็นควันรถ 

   ส
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ฉากที่ 4 ภายนอก/บางรัก-ถนนเจริญกรุง/กลางวัน (เช้า) 
 ที่ริมฟุตบาธ มีแผงขายของสดหลากสีสัน พลอยและป่านเดินไปเรื่อยๆ พลอยจดข้อมูลลง
สมุดและหยิบโทรศัพท์มากดถ่ายรูป ป่านก็หยิบกล้องของเขามาถ่ายรูปเช่นกัน พลอยถ่ายหลายรูป
มาก จนป่านต้องมาดู  
 

ป่าน 
เธอถ่ายอะไรเยอะนักอ่ะ 

พลอย 
จะได้เอาไว้เลือกรูปที่สวยที่สุดไง อันไหนไม่สวยก็ลบทิ้ง ง่ายออก 

 
 พลอยถ่ายรูปไปด้วยหามุมเปลี่ยนไปด้วย ป่านมองพลอยแล้วก็มาเปิดรูปในกล้องตัวเองดูบ้าง 
พลอยเข้ามาดูด้วย 

พลอย 
เป็นไง โอเคหรือเปล่า (ดูรูป) เอ้อ.. สวยดีนี่ 

ป่าน 
แหงดิ  

 
 พลอยท าหน้าพยักเพยิดประชดใส่ป่านแล้วหันไปกดถ่ายรูปในโทรศัพท์ต่อ แล้วทั้งคู่ก็เดินต่อ 
ป่านก็ยกกล้องขึ้นถ่ายรูปบ้างเมื่อเจอช็อตสวยๆ 

 
ป่าน 

เดี๋ยวนี้รูปเป็นดิจิตอลหมดแล้ว ถ่ายง่ายลบง่ายเนอะ  
ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นฟิล์ม กว่าจะรู้ว่าสวยหรือไม่สวยก็ต้องรอ 

 
 ป่านหยุดยืนถ่ายรูป ป่านค่อยๆท างานอย่างปราณีตแต่ดูน่าเชื่อถือ พลอยหยุดตาม สังเกต
การท างานของป่าน  

ป่าน 
...เราว่าการรออะไรสักอย่าง ถึงมันจะไม่ได้ทันทีอ่ะ มันกลับท าให้มีเสน่ห์นะ 

กว่าจะอัดรูปออกมาเงี้ย เธอคิดดูดิ แม่งน่าตื่นเต้นมากอ่ะว่าจะออกมาเป็นยังไง 
พลอย 

เออ จริงนะ เหมือนพวกจดหมาย พวกโปสการ์ด  
เราว่าการผ่านเวลาท าให้อะไรๆดูมีคุณค่าข้ึน 

เออ เราอยากรู้อ่ะ อย่างเธอถ่ายดิจิตอลแบบนี้ เคยเอาไฟล์ไปอัดบ้างป้ะ 
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ป่าน  
เราอ่ะนะ อืม.. ไม่ค่อยได้อัดหรอก ก็เก็บเป็นไฟล์ไว้อย่างนั้นแหละ 

 นอกจากมันจะพิเศษจริงๆ 
พลอย 

โธ่ แล้วท ามาพูดเท่  
เอ๊ะ  แล้วที่พิเศษนี่... พิเศษยังไงหรอ... 

 
ป่าน 

เพ้อเจอละ 
 

 พลอยแซวป่าน ทั้งคู่เดินไปด้วยกัน 
 
ฉากที่ 5 ภายนอก/ซอยชุมชน/กลางวัน  
 
 พลอยและป่านเดินหาร้านอาหาร พลอยชวนป่านเข้าไปในร้านที่เป็นตึกดูดี 

พลอย 
เออ เราเสิร์ชมา มันมีตึกท างานแถวๆนี้  

มีร้านอาหารในนั้น ติดแอร์ด้วย ไปกินกัน ข้างนอกร้อน 
ป่าน 

ไมเ่อาแบบนั้นอ่ะ กินที่ไหนก็ได้ หาไรเด็ดๆสิ  
แบบที่ไม่เคยลองอ่ะ เดี๋ยวพาไป 

 
 ป่านลากพลอยไปกินร้านอาหารของชาวบ้านในชุมชน 

 
พลอย 

(หน้ามุ่ย)อร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ เคยกินหรือไง  
ป่าน 

บ่นจังเลย บ่นอยู่นั่นแหละ 
หัดลองอะไรใหม่ๆบ้างสิ ไม่เคยกินก็ลอง  

 
 พลอยเอามือพัดไล่ความร้อน อารมณ์เสีย เจ้าของร้านยกอาหารแปลกตามาเสิร์ฟบนโต๊ะแต่
ดูน่ากิน พลอยหน้างอมองป่าน ทั้งคู่เริ่มทานอาหาร พลอยเริ่มสีหน้าดีขึ้น อร่อยกับอาหารตรงหน้าน่า
ตาดูสดใสเป็นคนละคน  
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ฉากที่ 6 ภายนอก/ซอยท่าเรือโอเรียลเต็น/กลางวัน  
 บรรยากาศชุมชนเริ่มมีคนมากข้ึนกว่าตอนเช้า ป่านถ่ายรูปนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน พลอย
ก าลังจดข้อมูลลงสมุด อากาศร้อนแดดเริ่มจัด ท าให้พลอยดูน่าเห็นใจ กับกระเป๋าที่ดูพะรุงพะรัง 

 
ป่าน 

เอามานี่มา  
 

 ป่านคว้าสายสะพายกระเป๋าของพลอยจากไหล่เธอ 
พลอย 

เฮ้ย ไม่เป็นไร เราถือได้  
 

 ป่านไม่ได้สนใจอะไรคว้ากระเป๋าพลอยไปถือให้ ทั้งคู่เดินเข้าไปในซอยโบสถ์ เมื่อถึงอาคาร 
พลอยจดข้อมูลของเธอเสร็จหันไปมองป่านที่ก าลังถ่ายรูปคนอยู่แถวนั้น พลอยขอดูรูปจากป่าน 

พลอย 
ไหน ขอดูหน่อย 

(พลอยกดเลื่อนรูป) 
เฮ้ย สวยดีอ่ะ ถ่ายให้เราบ้างสิ 

  
 พลอยถอยหลังไปเก๊กหน้าหันมาท่ีป่านทันที  

ป่าน 
ไม่เอาอ่ะ เราไม่ชอบถ่ายรูปคน 

พลอย 
อะไรของเธอ ก็เมื่อกี๊ยังถ่ายไปหยกๆ เร็วๆสิ  

ป่าน 
(ท าหน้าตาย ไม่สนใจ) ไม่ถ่าย  

ไม่ชอบ ไม่ต้องตื๊อเลย 
 

 ป่านเดินไปยกกล้องขึ้นถ่ายบรรยากาศอย่างอ่ืนต่อ พลอยหงุดหงิดไม่เข้าใจป่าน แต่ก็ข่มใจไว้ 
แล้วก็เดินไปดูอย่างอ่ืนแล้วก็จดข้อมูลต่อ ป่านหันมามองพลอย พร้อมยกกล้องขึ้นถ่าย เรีกพลอย
หลายๆครั้ง พลอยร าคาญหันไปถาม 

พลอย 
(หน้าหงุดหงิด) อะไร! 

ป่าน 
(ป่านกดถ่ายรูป) เขยิบไปสิครับ จะถ่ายรูป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พลอยอารมณ์เสียกว่าเดิม พูดเออๆเสียงดังแล้วก็หนีไปทางอ่ืน ป่านอมยิ้มกับอาการของ

พลอย 
 
Sc.7 ภายนอก/ศุลกสถาน/กลางวัน (เย็น) 
 เริ่มเย็น ฟ้าเป็นสีส้มๆ พลอยและป่านที่แบกกระเป๋าให้พลอยเดินดูบรรยากาศ พลอยถือแร่
หินอยู่ในมือ หยิบมาดูเล่นไม่หยุด 

ป่าน 
บอกให้ซื้ออึไดโนเสาร์ก็ไม่เชื่อ 

พลอย 
(หัวเราะ) ชอบอ่ะ บางรักนี่มีอะไรเจ๋งๆเยอะเลยเนอะ ไม่เคยรู้มาก่อนเลย 

ป่าน 
อือ ถ้านั่งรถนะ ก็แค่ผ่านอ่ะ ปกติเราก็ชอบเดินนะ ได้เจออะไรใหม่ๆเรื่อย 

 
 ทั้งคู่เดินไปด้วยกัน พลอยยังยิ้มเห่อเล่นแร่หินไม่เลิก ป่านหันไปมองพลอยเลยยิ้มตามไปด้วย 
พลอยหยุดให้ป่านถ่ายแร่หินในมือให้ ป่านหยิบกล้องขึ้นมาตั้งท่าถ่าย ปรับตั้งค่า ปรับมุมไปมา พลอย
เริ่มหงุดหงิด 

พลอย 
ได้ยังป่าน  

ป่าน 
แป๊บนึง จะได้ละ นี่ๆมุมนี้ก าลังสวยเลย 

  
 ป่านปรับมุมไปมา ไม่เสร็จสักที พลอยหงุดหงิดป่าน 

พลอย 
เฮ้ยพอเหอะป่าน 

 มัวแต่ปรับmanualอยู่นั่นแหละ 
เป็นเรา เราใช้auto ป่านนี้เรียบร้อยละ 

ป่าน 
อ่าว.. 

 
 พลอยออกเดินต่อ ป่านงงดูรูปในกล้องแล้วเก็บ เดินตามมาคู่กับพลอย 
 

พลอย 
พวกช่างภาพนี่บางทีก็น่าเบื่อเนอะ มัวแต่ปรับนู่นนี่นนั่นอยู่นั่นแหละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จะอะไรนักหนาก็ไม่รู้ ท าให้ชีวิตยุ่งยากท าไมนัก  
สุดท้ายแล้วไง ก็ไม่เห็นจะได้ภาพในอารมณ์นั้นตรงไหนเลย 

ป่าน 
เฮ้ย เธอพูดเกินไปรึเปล่า 

เราแค่ถ่ายรูปที่เธออยากได้ไม่ทันใจแค่เนี้ยนะ 
พลอย 

ก็จริงมั๊ยล่ะ  
จะต้องมาท าตามแบบแผนอะไรนักไม่รู้ น่าร าคาญ 

มันก็แค่ถ่ายให้ได้อารมณ์ภาพตอนนั้น แค่นั้นเองไม่ใช่หรอ 
จะมัวแต่เว่อร์ท าไมไม่รู้ งี่เง่าไร้สาระ 

 
 ป่านหยุดเดิน พูดกับพลอย พลอยหยุดหันมามองป่านที่เสียงจริงจัง 

 
ป่าน 

พลอย เราเป็นเพ่ือนร่วมงานเธอนะ ไม่ใช่คนที่ต้องมารับค าสั่งจากเธอ 
ถ้าเธอจะเอาแต่ใจขนาดนี้เราว่าไม่รอดว่ะ ท างานด้วยกันมันต้องให้เกียรติกันหรือเปล่า 

กับไอ้แค่เรื่องเล็กๆแค่นี้ เราไม่เข้าใจว่าท าไมต้องท าให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วย 
(ป่านเสียงแข็งขึ้นเรื่อยๆ และเน้นค าพูดให้พลอยรู้สึก) 

เราว่าเธอก็เป็นได้แค่นักเขียนอิสระของเธอ 
เขียนแล้วก็อยู่กับตัวเองไปคนเดียวทั้งชาตินั่นแหละ 

 
  พลอยอึึึงคิดไม่ถึงที่โดนป่านว่าแรงๆเป็นชุด พลอยโกรธและเสียใจมากจะร้องไห้ พลอยนิ่ง
ไป ป่านหน้าเสียรู้ว่าพูดแรงไป พลอยมองหน้าป่าน ต่อว่าป่าน 

พลอย 
เธอเองก็เอาแต่ใจไม่แพ้กันหรอก 
ถ้าท างานกับเรามันแย่มากนัก 

ก็ต่างคนต่างท างานดีกว่า เสียเวลา! 
 
พลอยพูดจบดึงกระเป๋าตัวเองคืนมาจากป่านแล้วเดินหนีไป ป่านมองพลอยท าอะไรไม่ถูก 
  
ฉากที่ 8 ภายนอก/โต๊ะหน้าออฟฟิศ/กลางวัน (เช้า) 
 
 เช้าวันรุ่งขึ้น พลอยนั่งอยู่หน้าโน๊ตบุ๊ค ป่านเพ่ิงมา เดินมาเจอพลอย ป่านเดินเข้าไปหาพลอย
ที่นั่งอยู่ 

   ส
ำนกัหอ
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ป่าน 

นี่ วันนี้ตกลงยังไง เธอไปท างานหรือเปล่า  
 

 พลอยตวัดสายตาขึ้นมองป่าน แล้วกลับไปสนใจหน้าจอคอมต่อ ตอบอย่างไม่ใส่ใจ 
 

พลอย 
เดี๋ยวไป 
ป่าน 

ตกลงไปใช่ไหม ไปเลยรึเปล่า แล้วเธอก็ไม่รับโทรศัพท์ เสียเวลาเห็นป้ะ 
  
 พลอยตวัดสายตามองป่าน ท าหน้านิ่ง 

 
พลอย 

เดี๋ยวนะ ก็ต่างคนต่างไปเหมือนอย่างท่ีตกลงไว้ไง 
เราไปเก็บข้อมูลในส่วนของเรา เธอก็ไปถ่ายรูปในส่วนของเธอ  

แค่ให้มีงานครบตามที่คุยกันไว้ก็พอ 
 

 พลอยหันมาจดอะไรลงสมุดต่อ ป่านไม่เข้าใจพลอย 
ป่าน 

นี่ เป็นอะไรเนี่ย ..แยกแยะหน่อยสิ 
 
 พลอยหันขวับมองหน้าป่าน อารมณ์เสียขึ้นมาอีก 

พลอย 
ไม่ได้เป็นอะไร  

เราแค่ยังไม่พร้อมท างานกับเธอ 
(ปิดโน้ตบุ๊ค มองหน้าป่าน) 

มีอะไรอีกป้ะ 
 

 พลอยหน้าหงุดหงิดรีบเก็บของ ป่านสีหน้าเหนื่อยใจอ้าปากจะพูด พลอยมองหน้าป่านแว้
บนึงแล้วเดินออกไป ป่านพูดอะไรไม่ทันค้างอยู่อย่างนั้น 

 
 
ฉากที่ 9 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน (เช้า) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 พลอยยืนอยู่เห็นคนรอรถเมล์ พลอยสีหน้าไม่ยินดียินร้าย เดินไปโบกแท็กซ่ีที่ขับเข้ามา 
 
ฉากที่ 9.1 ภายใน/รถแท็กซี่/กลางวัน (เช้า) (ต่อเนื่อง) 
 พลอยนั่งหน้าหงุดหงิดอยู่ข้างหน้าต่าง เธอเปิดตารางงานในโทรศัพท์ดู หน้าจอขึ้นว่าอีกสอง
วันมีนัดประชุมความคืบหน้างาน พลอยเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าหน้ายังคิ้วขมวดอยู่ พลอยคล ากระเป๋า
เจอกระป๋องใส่ลูกอมที่ป่านให้ไว้ พลอยหยิบมากิน  และมองออกไปนอกรถเพลินๆสีหน้าดีขึ้น 
 
Sc.10 ภายนอก-ภายใน/พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก/กลางวัน  
 พลอยมาถึงบ้านพิพิธภัณฑ์ เธอฮึดเอากล้องออกมาถ่ายรูป เธอปรับเป็นโหมด auto แล้วก็
ถ่าย ภาพออกมาใช้ได้ระดับนึง เธอยิ้มพอใจในฝีมือตัวเอง พลอยเดินเข้ามาข้างในบ้านและจดข้อมูล
ต่างๆ เธอยกกล้องจะถ่ายรูป เนื่องด้วยภายในบ้านค่อนข้างมืดแสงไม่พอ แฟลชจึงเด้งขึ้นมา พลอย
เห็นมีป้ายห้ามใช้แฟลชติดไว้อยู่ เธอลองใหม่โดยการเอามือบังแฟลชไว้ แฟลชก็แว้บเข้าตาตัวเอง อีก
ครั้ง เธอเอามือกดแฟลชกล้องไว้ไม่ให้เด้งขึ้นมา พลอยเห็นว่าไม่น่ารอดแน่แล้ว จึงปรับไปที่ระบบ 
manual เธอลองปรับนู่นนี่นั่น สีหน้างงงวยขมวดคิ้ว แล้วลองถ่าย ภาพยังออกมาไม่ค่อยดีนัก เธอ
ลองเสิร์ชการใช้กล้องในโทรศัพท์พยายามท าตาม พลอยจริงจังกับการปรับกล้อง ในที่สุดพลอยก็ถ่าย
ออกมาได้เป็นที่พอใจของเธอ เธอยิ้มรู้สึกดี เมื่อถ่ายภาพภายในบ้านจนเป็นที่พอใจแล้ว พลอยก็เดิน
ออกมาข้างนอก  นั่งพักและมองบรรยากาศๅรอบตัว พลอยเห็นมุมที่สวยจึงหยิบกล้องมาปรับเป็น
โหมด auto แล้วถ่าย พลอยเปิดดูภาพภาพออกมาใช้ได้ พลอยนั่งมองรูป และเงยหน้ามองมุมที่เพ่ิง
ถ่ายไป พลอยยกกล้องขึ้นมาอีกครั้ง และปรับไปที่โหมด manual พลอยค่อยๆปรับระยะและการตั้ง
ค่าต่างๆ แล้วกดถ่าย  พลอยดูภาพที่ออกมาค่อนข้างดีใช้ได้ทีเดียว เธอเลื่อนเปรียบเทียบระหว่างรูป
ก่อนหน้าและรูปล่าสุดที่ถ่ายเพ่ือเปรียบเทียบกัน ความสวยงามในรูปถึงจะสวยทั้งคู่ แต่ก็มีความ
แตกต่างกัน ภาพที่ถ่ายด้วยmanualดูจะพิเศษกว่า พลอยนิ่งดูรูปสักพัก รู้สึกตัวนึกขึ้นได้ หาของใน
กระเป๋าเหมือนไม่เจอ พลอยหยิบโทรศัพท์โทรเข้าออฟฟิศ 

พลอย 
พ่ีแอ๊นท์ กลับรึยังคะ พลอยลืมของไว้ที่ออฟฟิศ  
เดี๋ยวจะเข้าไปเอาหน่อย อย่าเพ่ิงปิดนะคะพ่ี 

..ค่ะๆ เดี๋ยวรีบไปเลยค่ะ 
 พลอยรีบสะพายกระเป๋า ลุกออกไป 
 
ฉากที่11 ภายนอก/ริมถนน/กลางวัน (เย็น) 
 พลอยยืนอยู่ รถแท็กซ่ีผ่านไปตามถนนพลอยมองตาม พลอยยกมือขึ้นโบก เปิดประตูถาม 
แต่แท็กซี่ไม่ไป พลอยรอรถชะเง้อมอง เธอก้มดูนาฬิกาข้อมือ  รถสามล้อก าลังแล่นเข้ามา พลอยมอง
ตามชั่งใจ สามล้อชะลอมองพลอยและค่อยๆขับเลยไป พลอยตัดสินใจเรียกสามล้อ วิ่งตามไป 
รถสามล้อจอด พลอยขึ้นไปนั่ง พลอยเหนื่อยกับการที่ต้องรีบ เมื่อได้นั่งสบายๆแล้วลมเย็นๆปะทะหน้า 

   ส
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พลอยมองบรรยากาศรอบตัวที่รถสามล้อขับผ่านด้วยสีหน้าเริ่มมีความสุขและผ่อนคลายขึ้น 
บรรยากาศรอบๆตัวเห็นเมืองและผู้คนถึงจะดูวุ่นวายแต่ก็อบอุ่น  
 
Sc.12 ภายใน/ห้องท างานบก./กลางวัน  
 ถึงวันที่พ่ีตั้มบก.นัดพูดคุยความคืบหน้าของงาน พลอยเดินช้าๆสีหน้ากังวลเล็กน้อยเปิด
ประตูเข้าไปที่ห้องบก. ในห้องมีพ่ีตั้มบก.กับป่านนั่งรออยู่แล้ว 

พลอย 
พ่ีตั้ม สวัสดีค่ะ 

ขอโทษนะคะที่มาสาย 
พ่ีตั้มบก. 

อ่าว พลอยมาแล้วหรอ หวัดดีๆ 
วันนี้ไอ้ป่านมันมาก่อนอีกแหน่ะ ปกติพ่ีว่ามันสายละนะ 

 
 พลอยเหลือบมองป่าน ป่านหน้านิ่งๆไม่ได้มองพลอย พลอยเดินไปนั่งข้างๆป่าน ตรงข้าม
พ่ีตั้ม 
 

พ่ีตั้มบก. 
เป็นไง สองคน ท างานด้วยกันโอเคไหม สนุกหรือเปล่า 

 พลอยหันไปมองป่าน ป่านไม่ตอบ แต่ส่งสายตามาทางพลอยแทน พลอยหันไปตอบพี่ตั้ม 
พลอย 

ก็ดีค่ะพ่ี สนุกดีค่ะ 
คือ.. พลอยก็ได้รู้อะไรใหม่ๆหลายอย่าง ที่ไม่เคยรู้อ่ะค่ะ 

พ่ีตั้ม 
อ้ืม.. ดีๆ เห็นมั๊ย.. มันดีใช่ป้ะ 

พ่ีว่าแล้ว เราสองคนต้องเข้ากันได้แน่ 
เนี่ย พ่ีดูจากงานที่เราสองคนส่งมาให้พ่ีแล้วนะ 

โอเคมากเลยนะ 
 พลอยรับค า ขณะที่ฟังพ่ีตั้มพลอยก็หน้าตาแบ่งรับแบ่งสู้ จะยิ้มก็ยิ้มแหยๆไม่มั่นใจ ส่วนป่าน
ก็ฟังสบายๆ 

 
พ่ีตั้ม 

ตอนแรกเนี่ย  บอกตรงๆนะ 
ว่าพ่ีเองก็ไม่มั่นใจว่าถ้าให้เราสองคนมาร่วมงานกันเนี่ย 

จะเป็นยังไง จะโอเคหรือเปล่า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพราะทั้งพลอยแล้วก็ป่านเนี่ย (ชี้มาท่ีพลอยและป่าน) 
ท างานอิสระ ท าคนเดียวมาท้ังคู่  
แถมสไตล์ก็ต่างกันอีก ถูกไหม 

แต่พ่ีก็มองเห็นความเป็นไปได้นะ  
คือไม่ใช่ว่าต่างแล้วมันจะไม่รอดไง 

คือพี่เชื่อว่า อะไรที่มันต่างกันเนี่ย คนอาจจะมองว่า โอย เข้ากันไม่ได้หรอก พังแน่ 
แต่ถ้าเราลองเปิดใจนะ ลองปรับในด้านความคิดอะไรอย่างเนี้ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ย 

 ท าให้มันเข้ากันได้ อย่างต้นฉบับงานของเราทั้งคู่เนี่ย พี่ว่ามันดีมากเลยนะ พี่ชอบมากเลย 
มันกลายเป็นว่า เฮ้ย!รูปของป่านแม่งเข้ากันได้ดีกับงานเขียนของพลอยเลยว่ะ 

 
 ป่านกับพลอยฟังพ่ีตั้ม พลอยเหลือบมองป่านสีหน้าเย็นลงและเป็นมิตรขึ้น 
 
ฉากที่13 ภายนอก/ออฟฟิศ/กลางวัน  
 ป่านใส่รองเท้าอยู่หน้าบริษัท พลอยค่อยๆเดินเข้าไปหา พลอยยื่นกระป๋องลูกอมให้ป่าน  

พลอย 
อ่ะ เราซื้อมาคืน เรากินของเธอไปเกือบหมดกระป๋องแล้ว 

 
 ป่านมองกระป๋องลูกอม แล้วก็มองหน้าพลอย 

ป่าน 
นี่เธอเห็นเราเป็นคนขี้งกหรอ ท าเหมือนเด็กๆไปได้ 

เธอกินขนมเราไป เธอต้องซื้อมาคืนเรานะ แบบเนี้ยหรอ 
 

 พลอยหลุดข ายิ้ม ป่านเลยยิ้มไปด้วย   
พลอย 

 ก็ได้ๆ  ดี เธอไม่เอาใช่มั๊ย งั้นเราเก็บไว้กินเองนะ 
 

 พลอยแกล้งท าเป็นเด็กหวงขนม ความตึงเครียดเริ่มหายไปพลอยจึงนั่งลงข้างๆป่าน เล่น
กระป๋องลูกอมในมือ ก่อนหันไปถามป่าน 

 
พลอย 

เธอชอบกินลูกอมหรอ 
ป่าน 

เราอ่ะ.. ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอก(ปฏิเสธยิ้มๆ)  
พลอย 

   ส
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อ่าว แล้วนี่ซื้อมาไว้เป็นกระป๋องแบบนี้เลยอ่ะนะ ไม่ได้ชอบ 
ป่าน 

เอาจริงป้ะ เราเห็นเธอชอบอารมณ์เสียบ่อยๆ  
(หันไปมองพลอย)เราเลยซื้อติดไว้ให้เธอ 

(หันกลับไปผูกเชือกรองเท้าต่อ)เค้าบอกว่าถ้ากินของหวานๆ จะท าให้อารมณ์ดี 
 

 พลอยที่มองป่านอยู่ผิดคาดกับค าตอบของป่าน ท าหน้าไม่ถูก ป่านผูกเชือกรองเท้าเสร็จ ก็
หยิบเอาซองสีน้ าตาลออกมาส่งให้พลอย  

ป่าน 
อ่ะ ให้ ถือว่าเราขอโทษเธอเรื่องวันนั้นนะ 

พลอย 
หือ อะไรอ่ะ? 

 
 พลอยเปิดซองออกดูหยิบของข้างใน  

พลอย 
เฮ้ย สวยอ่ะ ชอบอ่ะ 

(เหลือบมองป่านแว้บนึงแล้วกลับไปเห่อดูรูปต่อ ป่าน ยิ้มมองพลอยที่ดูมีความสุข) 
เธอน่าจะส่งเป็นไฟล์มาก็พอนะ ไม่น่าล าบากอัดมาเลย  

 
ป่าน 

เฮ้ย ไม่ได้หรอก ของแบบนี้ต้องอัด 
 
 พลอยผละสายตาจากรูปมามองป่าน ป่านท าหน้าไม่ถูก พลอยยิ้ม  
 

พลอย 
ขอบคุณนะ 

 
 พลอยหันกลับมามองรูปถ่ายในมือ เป็นรูปพลอยที่เป็นธรรมชาติสดใส  

ตัด//จบ. 
 
ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 

1. เลือกนักแสดง (Casting) 
1.1 พลอย 

นางสาวอรินทรา ลิ้มศิริวัฒน์  

   ส
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ภาพที่ 4-1 ผู้รับบทเป็น พลอย  
 

พลอย หญิงสาวอายุ 24 ปี อาชีพ นักเขียนอิสระ 
     บุคลิก : สาวหัวสมัยใหม่ มั่นใจ บุคลิกดี เป็นตัวของตัวเอง พูดตรง รักความสบาย 
     ความสนใจ : ปรัชญา (ตามท่ีเรียนมา) สิ่งอ านวยความสะดวกตามสมัยนิยม 
      พ้ืนหลังตัวละคร : พลอยเป็นคนกรุงเทพฯ เป็นลูกสาวคนเล็กของที่บ้าน จึงค่อนข้างเอา
แต่ใจตนเอง ไม่ค่อยฟังใคร ทิฐิสูง มีความเชื่อในความคิดของตนเอง มั่นใจ รักอิสระ ชีวิตอยู่บนความ
สะดวกสบาย ไม่ชอบอะไรซับซ้อนน่าร าคาญ ถ้าไม่พอใจจะพูดออกมาตรงๆ 
 
 

1.2. ป่าน 
           นายชนินทร จิตปรีดา  

 

ภาพที่ 4-2 ผู้รับบทเป็น ป่าน 

 
   ป่าน ชายหนุ่มอายุ 25 ปี อาชีพ ช่างภาพ 

    บุคลิก : ทะมัดทะแมง ไม่ตามแฟชั่น ขี้เล่น การวางตัวและการแต่งกายสบายๆ   
    ความสนใจ : การถ่ายภาพ กล้อง ธรรมชาติ ฟิล์ม  
    พ้ืนหลังตัวละคร : บ้านเกิดอยู่ในเมืองใหญ่ต่างจังหวัด รักธรรมชาติ และความเรียบง่าย 
สบายๆ ใจเย็น ขี้แกล้ง เป็นคนตั้งใจท างานใส่ใจในรายละเอียดกับสิ่งที่ท า สนใจอะไรจะจริงจังมุ่งมั่น 
 

   ส
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  1.3 พ่ีตั้ม บก. 
นายภาธร เพ็ชรพิรุณ  

 

 

ภาพที่ 4-3 ผู้รับบทเป็น พ่ีตั้ม บก. 
 
               พ่ีตั้ม ชายวัยท างานอายุ 38 ปี อาชีพ บรรณาธิการนิตยสารหัวสมัยใหม่ 
     บุคลิก : เป็นคนมีสไตล์ หัวนอก มีความเป็นผู้ใหญ่ แต่งตัวดูดี-เนี๊ยบ ผมมีการเซ็ต
เรียบร้อย ดูแลตัวเอง ใจดี มีทัศนคติที่ดี เป็นคนตามสมัยนิยม 

ความสนใจ : เทรนด์ต่างๆตามสมัยนิยม หนังสือ เทคโนโลยี เพลงสากล 
     พ้ืนหลังตัวละคร : ชายวัยท างานไฟแรง จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
 

2. สถานที่ถ่ายท า (Location) 
จากบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง Shift Focus เรื่องราวที่เกิดข้ึนนั้น ด าเนินเรื่องด้วยการ

ออกไปหาสถานที่ใหม่ๆท่ีน่าสนใจในเขตบางรักของตัวละคร เพื่อท าโปรเจคต์ Bangkok Walking 
สถานที่ที่เลือกใช้ในการถ่ายท าจึงจ าเป็นต้องเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไปแค่ผ่านแบบผิวเผิน ไม่ทราบ
ข้อมูล หรือเป็นที่รู้จักมากนัก  

สถานที่ต่างๆที่ผู้จัดท าได้เลือกใช้ในการถ่ายท านั้น ยังสามารถบอกเล่ารายละเอียด
อ่ืนๆ ที่ไม่ได้มีการพูดถึงในบทภาพยนตร์ ซึ่งจะถูกกล่าวในรายละเอียดต่อไปของแต่ละสถานที่ 

2.1 ตลาดใหม่วัดพระยาไกร 
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ภาพที่ 4-4 สถานที่ถ่ายท า 1 
 

ตลาดใหม่วัดพระยาไกร ถูกเลือกใช้ด้วยเหตุผลแรกคือสีสันของอาคารที่เป็นสี
เขียวสวยงาม มีอาหารและของขายหลากหลาย แต่ไม่ดูสกปรกหรือวุ่นวาย เป็นตลาดเปิด ไม่มีหลังคา 
จึงท าให้แสงในตอนเช้าเป็นแสงธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะที่จะใช้เป็นตลาดยามเช้าในเรื่อง 
  

2.2 ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เอ๋ ชุมชนคลองสวนหลวง 

  
ภาพที่ 4-5 สถานที่ถ่ายท า 2 
 

เป็นร้านของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งไม่ไกลจากตลาดเช้า เป็นร้านที่มีบรรยากาศดี 
ไม่เรียบหรู แต่สบายแบบชาวบ้าน มีคลองด้านข้างร้าน โต๊ะเป็นโต๊ะไม้ยกสูง สามารถขึ้นไปนั่งข้างบน
ได้ ดูมีความเป็นธรรมชาติน่ารัก มีความเป็นกันเอง สถานที่นี้เอง มีส่วนท าให้พลอยได้เรียนรู้จากสิ่งที่
ป่านชักชวนให้พบกับสิ่งใหม่ๆ ไม่ตัดสินสิ่งใดจากรูปลักษณ์ภายนอก หรือความเชื่อของตนเองที่ตัดสิน
ไปก่อนทั้งๆท่ียังไม่ได้เปิดใจ นอกจากนี้ยังท าให้ผู้ชมได้เห็นถึงบรรยากาศ และข้อดีของการเดิน การไป
ลอง ไปค้นพบอะไรใหม่ๆตามท่ีป่าน ตัวละครในเรื่องกล่าวไว้ 
 

2.3 ซอยท่าเรือโอเรียลเต็น 

 

ภาพที่ 4-6 สถานที่ถ่ายท า 3 
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 ในพ้ืนที่บางรักนั้น มีท่าเรือต่างๆ เนื่องจากถนนเจริญกรุงมีแม่น้ าเจ้าพระยา

ขนานข้าง ซอยท่าเรือโอเรียลเต็นมีอาคารที่สวยงามเหมือนต่างประเทศ มีสีสันที่คลาสสิค ไม่ฉูดฉาด 
เหมาะกับบรรยากาศในเรื่อง  
 

2.4 ศุลกสถาน (สถานีดับเพลิงบางรัก) 
 

 

ภาพที่ 4-7 สถานที่ถ่ายท า 4 
 

ในสมัยก่อนเจริญกรุงเป็นถนนที่เจริญมาก มีการค้าขายกับชาวต่างชาติ จึงเกิด
สถานที่แห่งนี้ขึ้น หากพูดถึงบางรัก สถาปัตยกรรมแห่งนี้จะติดอันดับต้นๆเลยทีเดียว จึงเหมาะสมที่ตัว
ละครหลักต้องมาเก็บข้อมูลตามโปรเจคต์ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนของสถานที่มีความสวยงาม ใกล้กับ
ซอยท่าเรือโอเรียลเต็น และร้านขายสะเก็ดดาวที่ตัวละครพูดถึง จึงท าให้เชื่อได้ว่า ตัวละครในเรื่อง
สามารถเดินส ารวจพื้นที่จริงๆ ในฉากนี้ จะเป็นการทะเลาะกันรุนแรงและเป็นปมปัญหาใหญ่ของเรื่อง 
สีของอาคารเป็นสีแดงอิฐซึ่งก็เข้ากับอารมณ์เรื่องราวของหนังได้เป็นอย่างดี 
 

2.5 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 

 

ภาพที่ 4-8 สถานที่ถ่ายท า 5 
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พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่ ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 
2480-2500) และเรื่องราวในภาพยนตร์นั้น จะมีเหตุการณ์ที่ พลอย ตัวละครหลักของเรื่อง พบกับ
ปัญหาที่ต้องท างานคนเดียว โดยการถ่ายรูปเอง และสถานที่แห่งนี้ มีแสงสว่างไม่เพียงพอ พลอยจึง
เกิดการเรียนรู้ในข้อดีของการตั้งค่ากล้องระบบ Manual และข้อเสียของระบบ Auto พลอยจึงเกิด
การเรียนรู้ ยอมรับ และเปิดใจนั่นเอง สถานที่แห่งนี้จึงมีความเหมาะสมในด้านบทภาพยนตร์เป็นอย่าง
ดี 
  

2.6 เพนกวิน สตูดิโอ 

 

ภาพที่ 4-9 สถานที่ถ่ายท า 6 
 

ส านักงานของบริษัทเพนกวิน สตูดิโอ มีความทันสมัย ตกแต่งสวยงาม และมี
เอกลักษณ์ เนื่องจากในบทภาพยนตร์ บริษัทนิตยสารในเนื้อเรื่องนั้น เป็นนิตยสารหัวสมัยใหม่ จึง
จ าเป็นต้องใช้สถานที่ที่ดูทันสมัย ไม่จืดชืดหรือเป็นแบบแผน ต้องใช้สถานที่ที่มีการตกแต่งที่ดี เหมาะ
กับการท างานเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ยังช่วยบอกเล่าถึงสไตล์งานของนิตยสารได้ดีอีกด้วย 
 

2.7 ป้ายรถเมล์สี่พระยา 

  

ภาพที่ 4-10 สถานที่ถ่ายท า 7 
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ป้ายรถเมล์สี่พระยาใกล้กับโลเคชั่นอ่ืนๆในเขตบางรัก ใกล้กับตึกกสท. จึงมีความ

สะดวกในการเดินทางเพ่ือถ่ายท า และไม่มีรถเมล์หลายสายมากจนเกินไปท าให้ไม่พลุกพล่านมากนัก 
หรือเปลี่ยวจนเกินไป 

 
3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 

3.1 กล้อง DSLR  
- กล้องถ่ายรูปของป่าน : Canon DSLR รุ่น 70D เนื่องจากป่าน มีอาชีพเป็น

ช่างภาพจึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ และมีมูลค่าสูงเหมาะกับการเป็นกล้องคู่ใจของช่างภาพ 

ภาพที่4-11 กล่องถ่ายรูปของป่าน 
 

- กล้องถ่ายรูปของออฟฟิศที่พลอยใช้ : Canon DSLR 60D เนื่องจากเป็นกล้อง
ของที่ออฟฟิศจึงค่อนข้างใช้งานง่ายกับคนทั่วไป  

 
ภาพที่4-12 กล่องถ่ายรูปของออฟฟิศท่ีพลอยใช้ 
 

3.2 กระเป๋า 
- กระเป๋าของพลอย (1): กระเป๋าสะพายหนังแท้ สีน้ าตาล บ่งบอกถึงความเป็น

ผู้หญิง คลาสสิค ใช้ของดี ขณะเดียวกันก็ไม่เนี๊ยบเกินไปในการท างานแบบลุยๆ 
- กระเป๋าของพลอย (2): กระเป๋ากระสอบสีครีม สะพายข้าง บ่งบอกถึงการเปิด

ใจในความเรียบง่ายของพลอย เริ่มลองใช้อะไรๆเรียบๆ ธรรมชาติๆ 
- กระเป๋าของป่าน: กระเป๋าเป้ สะพายหลัง สีครีมเข้ม บอกถึงความเรียบง่าย แต่

ลุยๆ ทะมัดทะแมงของผู้ใช้ 
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3.3 กระป๋องลูกอม 

 
ภาพที่4-13 กระป๋องลูกอม 
 

- กระป๋องลูกอมป่าน : สีฟ้า เป็นคนใจดี สบาย เย็นๆ 
- กระป๋องลูกอมพลอย : สีส้ม ผู้หญิง สดใส เปรี้ยวๆ ร่าเริง 

    
3.4 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

ทั้งพลอยและพ่ีตั้ม ใช้คอมพิวเตอร์ Macbook pro เพ่ือบ่งบอกบุคลิกที่ทันสมัย 
ชอบความสะดวกสบาย ดูดีมีราคา 

 
ภาพที่4-14 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
 

- คอมพิวเตอร์ของพลอย : macbook pro หน้าจอ 13 นิ้ว พกพาสะดวก ใส่เคส 
เพ่ือบอกเล่าการท างานเป็นนักเขียนที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ติดตัวเพ่ือไปท างานนอกสถานที่ นอกจาก
นี้เคสสีชมพูยังสื่อถึงความเป็นผู้หญิงที่มีการใส่ของตกแต่งให้กับของใช้ 

- คอมพิวเตอร์พี่ตั้ม : macbook pro หน้าจอ 15 นิ้ว ไม่ใส่เคส เรียบ หรู 
 

3.5 เอกสารข้อมูลการท่องเที่ยว 
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3.6 สมุดจดและปากกาของพลอย 
ของติดตัวของนักเขียน สมุดปกแข็งหนังสักหลาดสีแดงสด บ่งบอกถึงความเป็น

สาวมั่นใจ สดใส มีกระดุมติดเพราะข้อมูลข้างในมีความเป็นส่วนตัว ปากกาสีด า ท าจากวัสดุคุณภาพดี  

 
ภาพที่4-15 สมุดจดและปากกาของพลอย 
 

3.7 โทรศัพท์มือถือของพลอย 
 iphone 4 สีขาว ใช้งานง่าย ตามสมัย ดูดี 

 

 
 
ภาพที่4-16 โทรศพท์มือถือของพลอย 

 
3.8 ป้ายงดใช้แฟลช 

พ้ืนสีขาว ตัวอักษรและรูปภาพชัดเจนเป็นทางการ รูปแบบสามเหลี่ยมมีฐานวาง
กับพ้ืนได้ เพื่อให้เข้ากับป้ายอ่ืนๆในพิพิธภัณฑ์ เคลือบพลาสติกขุ่นเพ่ือไม่ให้เกิดการสะท้อน 
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ภาพที่4-17 ป้ายงดใช้แฟลช 

  
4. เครื่องแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 

- เครื่องแต่งกายของพลอยจะเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่มีเครื่องประดับ  
 

 
ภาพที่4-18 เครื่องแต่งกายของพลอย 

 
- เครื่องแต่งกายของป่านจะเป็นสไตล์เรียบๆสบายๆลุยๆ มีเสื้อคลุมทับ 

 
ภาพที่4-19 เครื่องแต่งกายของป่าน 
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5. การแต่งหน้า (Make Up) 
การแต่งหน้าตัวละครป่านและพ่ีตั้มเป็นเพียงการแต่งหน้าแบบธรรมชาติเหมือนไม่แต่ง โดยใช้รองพ้ืน
และการแต่งเค้าโครงหน้าเพ่ือให้เห็นชัดขึ้นเมื่ออยู่ในกล้องเท่านั้น ส่วนพลอย ตัวละครมีการแต่งหน้า
แบบโทนสีน้ าตาลนู้ดธรรมชาติตามบุคลิก ในวันแรก พลอยทาปากสีแดงเพ่ือบ่งบอกความมั่นใจ เป็น
ตัวของตัวเอง วันต่อๆมาเปลี่ยนการทาสีปากเป็นสีนู้ดโทนส้มน้ าตาล และในวันสุดท้ายของเรื่อง เมื่อ
ผ่านพ้นช่วงเวลาการเรียนรู้ และมาขอโทษป่าน การแต่งหน้าของพลอยจะเพ่ิมสีชมพูเข้ามา ทั้งการปัด
แก้มและการทาลิปสติก เพ่ือให้ลุคดูเป็นผู้หญิงที่น่ารักข้ึน 

 
ภาพที่4-20 การแต่งหน้าของพลอย 

 
ตัวละครพลอย มีบุคลิกท่ีเป็นสาวทันสมัย ดูแลตัวเอง จึงต้องมีการเก็บรายละเอียด

เล็กน้อย แม้แต่การทาเล็บ โทนสีที่ใช้คือสีนู้ดชมพู บ่งบอกบุคลิกที่ดูดี คลาสสิค เข้ากับการแต่งหน้า
และการแต่งกาย 
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดน ามาเขียนบทภาพยนตร์ และผ่าน
กระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว น ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์
เรื่อง Shift Focus ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉากดังต่อไปนี้ 
 

ฉากที่ 1 ภายใน/ห้องท างานบก./กลางวัน(สาย) 
 

 

ภาพที่5-1 ฉากที่ 1 

 

ฉากเปิดเรื่องในห้องท างานบก. เนื่องจากเป็นออฟฟิศนิตยสาร ผู้ที่อยู่ในวงการนี้จึงสนใจ
หนังสือเป็นอันดับต้นๆ นิ้วมือของหญิงสาวไล่ตามสันปกหนังสือที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ พร้อมกับเสียงพ่ีตั้ม ซึ่ง
มีต าแหน่งเป็นบก. ชายวัยท างานที่ดูมีสไตล์ นั่งอยู่หลังโน๊ตบุ๊ค พูดอธิบายถึงโปรเจคต์งานให้หญิงสาว
ฟัง เพ่ือปูเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่มาของในเรื่อง ในขณะที่หญิงสาวก็รับค า ก่อนจะหยิบเอาหนังสือ
ปรัชญาชีวิตออกมา ป่าน ชายหนุ่มผมยาวเซอร์มัดรวบสบายๆ พร้อมกับชุดและกระเป๋าเป้สะพายที่ดู
คล่องตัว เปิดประตูเข้ามา ป่านกล่าวทักทายพ่ีตั้ม พ่ีตั้มแนะน าหญิงสาวให้รู้จักกับป่าน  พลอย หญิง
สาวหน้าหมวย ทาปากสีแดงสด กับการแต่งตัวเรียบมีสไตล์ หันมาทองทักทายป่านอย่างงงๆ ก่อนจะ
กระซิบถามพ่ีตั้มว่าป่านไม่ใช่ผู้หญิงหรือ  

ตอนต้นการไล่นิ้วของพลอยจะใช้ในการเปิดชื่อเรื่อง ส่วนในฉากนี้จะแสดงให้เห็นความ
เป็นตัวตนของตัวละครแต่ละตัว ได้แก่ พ่ีตั้ม เจ้านายผู้มีสไตล์ แต่เข้าถึงง่าย สนิทกับลูกน้อง ไม่ถือตัว 
ใจดีเป็นกันเอง ป่าน หนุ่มช่างภาพที่มีนิสัยสบายๆ จนออกจะเกินไปกับการมาสายในครั้งนี้ พลอย 
สาวนักเขียนอิสระที่สนใจปรัชญา ผู้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองโดยการทาลิปสติกสีแดง และสายตาที่
มั่นใจไม่กลัวใคร นอกจากนี้บรรยากาศห้องท างานยังชี้ให้เห้นถึงสไตล์การท างานของบริษัทและสไตล์
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ของนิตยสารในเรื่องอีกด้วย ส าหรับเรื่องราวในตอนต้นที่พ่ีตั้มบก .พูดถึงโปรเจคต์ ได้ปูเรื่องให้คนดู
ทราบถึงสิ่งที่ป่านและพลอย ต้องท างานร่วมกันในล าดับต่อไป 
 

Sc.2 ภายนอก/โต๊ะหน้าออฟฟิศ/กลางวัน 
 

ภาพที่5-2 ฉากที่ 2 
 

พลอยกับป่านเปิดโน้ตบุค นั่งปรึกษาวางแผนงานกัน พลอยลิสต์สถานที่ในกรุงเทพฯที่
น่าสนใจ ป่านเสนอที่ต่างๆให้กับพลอย พลอยขอโทษเรื่องที่เข้าใจผิดว่าป่านเป็นผู้หญิง ป่านรู้สึก
ผิดหวังที่พลอยไม่รู้จักเขาแต่ก็พูดข่มไปว่า พลอยไม่รู้จักเขาได้อย่างไร ทั้งๆที่งานของเขาก็มีชื่อเสียงใน
ระดับหนึ่ง ทั้งคู่เงียบกันไปแต่สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองมากขึ้นจากการเถียงกัน พลอยยื่นลิสต์ใน
สมุดให้ป่านดู ทั้งคู่ตกลงกันเรื่องสถานที่ พลอยถามป่านว่าไปยังไงดี จะเอารถไปหรือนั่งแท็กซี่ไป 
พลอยถามยิ้มๆ ป่านก็ยิ้มล้อเลียนกลับมา 

ตอนต้นของฉากนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างล าดับแรกๆของพลอยและป่าน พลอยใช้
โน๊ตบุ๊คในการเสิร์ชหาข้อมูล ตามสไตล์สาวสมัยใหม่ชอบความรวดเร็ว ง่ายดาย ต่างกับป่านที่หาข้อมูล
ในหนังสือและเอกสารแนะน าการท่องเที่ยว การที่พลอยขอโทษป่านเรื่องที่เข้าใจผิดก็สื่อถึงความไม่
สนใจผู้อ่ืนในการที่จะศึกษาท าความรู้จักคนรอบข้าง เพราะไม่คิดว่าเป็นเรื่องส าคัญส าหรับตน ทั้งๆที่
จะเป็นคนที่มาท างานร่วมกันก็ตาม ส่วนป่านก็ถือว่าเป็นคนใจเย็นและขี้เล่น ไม่ฟอร์มจัด แต่กลับแกล้ง
และแหย่ให้สถานการณ์ดีขึ้น เพ่ือจะได้ท างานด้วยกันอย่างสบายใจ ตอนท้ายของฉากนี้ที่ป่านยิ้ม
ล้อเลียนพลอยไม่มีการตอบค าถาม เพ่ือจะปูไปสู่เนื้อเรื่องในฉากต่อไป 
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ฉากที่ 3 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน (เช้า)  

 

ภาพที่5-3 ฉากที่ 3 
รถเมล์ผ่านหน้าป้ายไป พลอยยืนสะพายกระเป๋าหน้าซังกะตายหน้าป้ายรถเมล์ ป่านเดิน

ร่าเริงมาหาพลอยถามว่ารถมาหรือยัง พลอยหน้างอใส่ป่าน พลอยกับป่านยืนคู่กัน ป่านยื่นลูกอมให้
พลอย พลอยรับมาแกะกิน ป่านส่งกระป๋องลูกอมให้พลอยใส่กระเป๋าตัวเองไว้  พลอยเหลือบมองป่าน
แบบไม่พอใจ แล้วถอนหายใจแรงๆ พลอยหันกลับไปมองรถเมล์  รถเมล์ปรับอากาศก าลังมา พลอย
บอกป่านว่าคันนี้ไง ใช่ไหม ป่านบอกว่าใช่แต่ชี้ไปที่รถสามล้อข้างหลัง ป่านวิ่งไปก่อนไม่รอพลอย 
พลอยต้องวิ่งตามพร้อมกับกระเป๋าที่ดูเก้งก้าง  

จากฉากที่แล้ว พลอยมายืนรอที่ป้ายรถเมล์กับสีหน้าที่บ่งบอกว่าอารมณ์ไม่ดี เพราะไม่
คาดคิดว่าจะต้องไปด้วยรถโดยสารสาธารณะ ป่านรู้อาการของพลอยจึงยื่นลูกอมให้ พลอยเห็นรถ
ประจ าทางปรับอากาศก็เข้าใจว่าใช่ จึงชี้บอกป่าน ป่านกลับชี้ไปที่รถสามล้อข้างหลังก่อนจะขึ้นไป ท า
ให้พลอยทั้งงงและหงุดหงิดกว่าเดิม เพราะไม่คิดว่าจะต้องมานั่งรถสามล้อแบบนี้ ซึ่งแย่กว่าการนั่ง
รถเมล์เสียอีก 
 
ฉากที่ 3.1 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน (เช้า) (ต่อเนื่อง) 

ภาพที่5-4 ฉากที่ 3.1 
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รถออกตัว พลอยหน้าหงิกงอ ส่วนป่านหน้าตาสดใสร่าเริง ป่านหันมามองพลอยเจอ
สายตาหาเรื่องของพลอยก็หลุดข าลมออกจมูก ทั้งคู่นั่งคู่กัน ป่านหันกลับมองบรรยากาศรอบตัวอย่าง
สนใจและผ่อนคลาย ตรงข้ามกับพลอยที่หน้าตาอารมณ์เสีย ปัดผมตัวเองที่ปลิวเพราะแรงลมด้วย
ความหงุดหงิด เหม็นควันรถ 

พลอยและป่านนั่งข้างกันแต่อารมณ์ต่างกันสุดขั้ว พลอยหงุดหงิดเป็นทุนเดิมจากที่แย่
ที่สุดที่คิดไว้คือรถเมล์ปรับอากาศแต่กลับต้องมานั่งรถสามล้อ พลอยแสดงท่าทางหัวเสีย เหม็นควันรถ 
ปัดผมที่โดนลมตี ต่างจากป่านที่นั่งอย่างสบายใจ หน้าตามีความสุขและยิ่งหันไปมองพลอยที่มีอาการ
ดังกล่าวก็ยิ่งรู้สึกตลกและสนุกมากกว่าเดิมท่ีได้แกล้งพลอย 

 
ฉากที่ 4 ภายนอก/บางรัก-ถนนเจริญกรุง/กลางวัน (เช้า) 

 

ภาพที่5-5 ฉากที่ 4 
 

ที่ตลาดพลอยหยิบโทรศัพท์มากดถ่ายรูป ป่านก็หยิบกล้องของเขามาถ่ายรูปเช่นกัน 
พลอยถ่ายหลายรูปมาก จนป่านต้องมาดู ป่านถามพลอยว่าถ่ายไปท าไมหลายรูปนัก พลอยตอบว่าจะ
ได้เอาไว้เลือกเยอะๆ รูปไหนไม่สวยก็ลบทิ้ง ป่านเหวอในเหตุผลง่ายๆของพลอย จึงเปิดดูรูปที่ตัวเอง
ถ่าย   พลอยมองรูปที่จอแสดงภาพชมว่าสวย ป่านตอบว่าแหงอยู่แล้ว ทั้งคู่เดินต่อไป ป่านพูดขึ้นมาว่า 
สมัยนี้รูปเป็นดิจิตอลแล้ว ถ่ายง่ายลบง่าย ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นฟิล์ม กว่าจะรู้ว่าสวยไม่สวยก็ต้อง
รอ เราว่าการรออะไรสักอย่าง ถึงมันจะไม่ทันที มันกลับมีเสน่ห์นะ กว่าจะอัดรูปออกมา พลอยพูดเห็น
ด้วยกับป่านว่า การผ่านเวลามันท าให้อะไรๆดูมีคุณค่าข้ึนนะ เหมือนจดหมาย เหมือนโปสการ์ด พลอย
ถามป่านว่า พูดแบบนี้ แล้วเธออัดรูปที่ถ่ายมั่งหรือเปล่า ป่านเงยหน้ามองพลอย ยอมรับว่าไม่เลย 
นอกจากมันจะพิเศษจริงๆ พลอยตื๊อแซวให้ป่านบอกความหมายค าว่าพิเศษของป่าน ทั้งคู่ เดินไปคู่กัน 
พร้อมกับท่ีพลอยยังไม่หยุดแซว 

ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงนิสัยของป่านที่ท างานอย่างละเอียด ปราณีต ต่างกับพลอยที่ชอบ
ความสะดวกสบาย ง่ายๆเข้าไว้ สิ่งต่างๆเม่ือป่านใส่ใจลงไปจึงท าให้ดูจะมีคุณค่าและความหมาย
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มากกว่าเมื่อเทียบกับพลอย แม้ว่าพลอยจะติดเอาสบายเข้าว่า แต่เธอก็เห็นด้วยกับการรอคอยและ
คุณค่าของสิ่งนั้น 
 

ฉากที่ 5 ภายนอก/ซอยชุมชน/กลางวัน  

 

ภาพที่5-6 ฉากที่ 5 
พลอยและป่านเดินหาร้านอาหารในซอยชุมชน พลอยชวนป่านเข้าไปในร้านที่ติดแอร์

ตามข้อมูลที่เธอหามาจากอินเตอร์เน็ต ตามแบบฉบับคนสมัยใหม่ที่จะไปไหน อยากรู้อะไรก็หาเอาใน
อินเตอร์เน็ต แต่ป่านกลับพาพลอยไปหาร้านอาหารชาวบ้านๆ ในที่สุดก็ได้ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวของ
ชาวบ้านแถวนั้น บรรยากาศเป็นกันเองจากการนั่งพื้นยกสูงกับโต๊ะตัวเตี้ย มีคลองขนาบข้าง พลอยบ่น
ไม่หยุดกับบรรยากาศร้าน ป่านได้แต่บอกให้พลอยลองดูอะไรที่ยังไม่เคยก่อน เมื่ออาหารมาเสิร์ฟ ทั้ง
สองได้ชิม พลอยมีสีหน้าที่สดใสขึ้น ไม่มีการบ่น เพราะอาหารนั้นอร่อย แต่ก็ยังคงรักษาฟอร์มอยู่ การ
กระท าของป่านในฉากนี้คือการชี้ให้พลอยเห็นในทีว่าอย่าตัดสินอะไรแค่ภายนอก หรือตัดสินจากความ
มีอคติของตน  
 
ฉากที่ 6 ภายนอก/ซอยท่าเรือโอเรียลเต็น/กลางวัน  

 

ภาพที่5-7 ฉากที่ 6 
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ป่านถ่ายรูปและเห็นพลอยที่จดข้อมูลลงในสมุด แต่ดูร้อนและรุงรังกับการสะพายกระเป๋า 
ป่านคว้ากระเป๋าสะพายของพลอยมาช่วยถือ แม้ว่าพลอยจะห้ามไว้ พลอยมองป่านที่สะพายกระเป๋า
ของเธอด้วยความขอบคุณและรู้สึกดีแปลกๆ เพราะการที่ผู้ชายถือกระเป๋าให้ผู้หญิงดูเป็นเรื่องไม่ปกติ
ส าหรับพลอย แต่ป่านยังถ่ายรูปไม่ได้สนใจอะไร  

พลอยหันไปจดข้อมูลต่อก่อนจะหันกลับมาเห็นป่านถ่ายรูปนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่
เดินผ่าน พลอยเข้าไปขอดูรูปเห็นรูปสวยจึงขอให้ป่านถ่ายรูปให้เธอบ้าง แล้วเธอก็ถอยหลังไปเก๊กหน้า
ทันที ป่านปฏิเสธบอกว่าไม่ชอบถ่ายรูปคน พลอยหงุดหงิดเพราะเพ่ิงเห็นป่านถ่ายรูปคนไปหยกๆ หรือ
ป่านไม่อยากถ่ายให้เธอมากกว่า พลอยข่มใจไว้แล้วจดข้อมูลต่อไป ป่านหันกล้องมาทางพลอย 
เรียกชื่อพลอยติดๆกันหลายครั้ง พลอยหงุดหงิดหันกลับมามองป่าน ป่านถ่ายรูปพลอยไว้ในเสี้ยว
วินาทีนั้น ก่อนจะแกล้งว่าพลอยว่ามาบังเขาท าไม เขาจะถ่ายรูป พลอยยิ่งอารมณ์เสียกว่าเดิมจึงเดิน
หนีไปทางอ่ืน ป่านอมยิ้มกับอาการของพลอย 

เป็นฉากท่ีแสดงถึงความรู้สึกที่เริ่มเปลี่ยนแปลงของพลอยที่ป่านดีกับเธอ แต่สุดท้ายป่าน
ก็ยังเป็นคนท่ีน่าโมโหอยู่ดี ส่วนป่านก็เริ่มใส่ใจ เห็นใจพลอย จึงออกปากถือกระเป๋าให้ และสนใจในสิ่ง
ที่พลอยขอร้อง ในที่นี้คือการถ่ายรูปให้เธอ แต่ป่านก็ยังคงวางฟอร์มและการขี้แกล้งพลอยเอาไว้ แม้
ป่านจะแกล้งให้พลอยอารมณ์เสีย แต่ก็ได้แอบถ่ายรูปพลอยไว้ ความสนุกที่ป่านเห็นพลอยอารมณ์เสีย 
กลายเป็นป่านเองที่รู้สึกเอ็นดูกับอาการของพลอย 

 
ฉากที่ 7 ภายนอก/ศุลกสถาน/กลางวัน (เย็น) 

 

ภาพที่5-8 ฉากที่ 7 
พลอยและป่านที่สะพายกระเป๋าให้พลอย เดินคู่กันมา พลอยดูแร่หินในมือที่เพ่ิงซื้อมา

อย่างบ้าเห่อ ป่านมองพลอยที่ดูน่ารักอย่างไม่รู้ตัว พลอยขอให้ป่านถ่ายรูปแร่หินให้หน่อย ป่านหยิบ
กล้องขึ้นมาถ่ายปรับการตั้งค่าอยู่หลายที พลอยให้ป่านกดทีเดียวง่ายๆ ไม่ต้องปรับอะไรเยอะ แต่ป่าน
ยังคงปรับมุม ปรับการตั้งค่าไม่หยุด พลอยเริ่มหงุดหงิด และบอกให้ป่านเลิกถ่าย 

พลอยบ่นว่าป่านที่มัวแต่ปรับระบบ manual เป็นเธอใช้ระบบ auto ก็ได้ภาพนี้เรียบร้อย
แล้ว เธอพาลว่าพวกช่างภาพที่มัวแต่ปรับนู่นปรับนี่ ท าชีวิตให้ยาก พลอยพูดแรงขึ้นเรื่อยๆ ป่านรู้สึก
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ว่าพลอยพูดเกินไปเลยไม่ยอม บอกว่าเขาเป็นเพ่ือนร่วมงาน ไม่ใช่คนที่ต้องมารับค าสั่งจากเธอ เธอเอา
แต่ใจอย่างนี้คงไม่รอด ท างานด้วยกันมันต้องให้เกียรติกัน กับแค่เรื่องเล็กๆ ท าไมต้องท าให้เป็นเรื่อง
ใหญ่  

ป่านต่อว่าพลอยหนักขึ้นว่าพลอยก็เป็นได้แค่นักเขียนอิสระของเธอ เขียนแล้วก็ อยู่กับ
ตัวเองไปทั้งชาติ พลอยอ้ึงเสียใจและเปลี่ยนเป็นโกรธจะร้องไห้ได้ คิดไม่ถึงที่ป่านจะว่าเธอแรงๆเป็นชุด 
พลอยนิ่งไป ป่านหน้าเสียรู้ว่าพูดแรงไป พลอยมองหน้าป่าน ต่อว่าป่านว่าเขาเองก็เอาแต่ใจไม่แพ้กันห 
ถ้ามันแย่มากนักก็แยกกันท างานไปเลย ให้ต่างคนต่างท างานของตัวเอง พลอยดึงกระเป๋าตัวเองคืน
มาแล้วเดินหนีไป 
 

ฉากที่ 8 ภายนอก/โต๊ะหน้าออฟฟิศ/กลางวัน (เช้า) 

 

ภาพที่5-9 ฉากที่ 8 

พลอยนั่งหน้าโน๊ตบุ๊คท่ีโต๊ะหน้าออฟฟิศ ป่านเดินเข้ามาเจอพลอย ถามพลอยว่าจะไป
ท างานเลยไหม พลอยหน้านิ่ง ไม่แม้แต่จะมองป่าน ถามค าตอบค า ป่านต่อว่าพลอยว่าไม่รับโทรศัพท์
เขา พลอยโมโหยืนยันกับป่านว่าให้แยกกันท างานอย่างที่พูดไว้ เธอก็เขียนข้อมูล เขาก็ถ่ายภาพไป 
เพราะเธอยังไม่สามารถท างานร่วมกับเขาได้  แล้วลุกออกไป ป่านได้แต่มองตาม 
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ฉากที่ 9 ภายนอก/ป้ายรถเมล์/กลางวัน (เช้า) 

 

ภาพที่5-10 ฉากที่ 9 
พลอยยืนอยู่เห็นคนรอรถเมล์ พลอยสีหน้าไม่ยินดียินร้าย หันไปโบกแท็กซ่ีที่ขับเข้ามา 

การที่พลอยแสดงออกแบบนั้นเพราะเธอไม่จ าเป็นที่จะต้องรอรถเมล์ให้ร้อนให้เมื่อย และเสียเวลา 
ออกอาการเหยียดๆ ดูถูกเล็กๆ เพราะเธอสามารถท าอะไรที่สบายๆง่ายๆได้ ไม่เคยต้องท าให้ตนเอง
ล าบาก 
 
ฉากที่ 9.1 ภายใน/รถแท็กซี่/กลางวัน (เช้า) (ต่อเนื่อง) 

 

ภาพที่5-11 ฉากที่ 9.1 
 

พลอยนั่งหน้าหงุดหงิดอยู่ข้างหน้าต่าง เธอเปิดตารางงานในโทรศัพท์ดู หน้าจอขึ้นว่าอีก
สองวันมีนัดประชุมความคืบหน้างาน พลอยเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าหน้ายังคิ้วขมวดอยู่ พลอยคล า
กระเป๋าเจอกระป๋องใส่ลูกอมที่ป่านให้ไว้ พลอยหยิบมากิน  และมองออกไปนอกรถเพลินๆสีหน้าดีขึ้น 
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Sc.10 ภายนอก-ภายใน/พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก/กลางวัน  

 

ภาพที่5-12 ฉากที่ 10 

พลอยมาถึงบ้านพิพิธภัณฑ์ เธอฮึดเอากล้องออกมาถ่ายรูป เธอปรับเป็นโหมด auto แล้ว
ก็ถ่าย ภาพออกมาใช้ได้ระดับนึง เธอยิ้มพอใจในฝีมือตัวเอง เหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายจะตาย พลอยเดิน
เข้ามาข้างในบ้านและจดข้อมูลต่างๆ เธอยกกล้องจะถ่ายรูป เนื่องด้วยภายในบ้านค่อนข้างมืดแสงไม่
พอ แฟลชจึงเด้งขึ้นมา พลอยเห็นมีป้ายห้ามใช้แฟลชติดไว้อยู่ เธอลองใหม่โดยการเอามือบังแฟลชไว้ 
แฟลชก็แว้บเข้าตาตัวเอง อีกครั้ง เธอเอามือกดแฟลชกล้องไว้ไม่ให้เด้งขึ้นมา เสียงแฟลชที่โดนกดไว้ดัง
ขึ้นรัวๆ พลอยเห็นว่าไม่น่ารอดแน่แล้ว จึงปรับไปที่ระบบ manual เธอลองปรับนู่นนี่นั่น สีหน้างงงวย
ขมวดคิ้ว แล้วลองถ่าย ภาพยังออกมาไม่ค่อยดีนัก เธอลองเสิร์ชการใช้กล้องในโทรศัพท์พยายามท า
ตาม พลอยจริงจังกับการปรับกล้อง ในที่สุดพลอยก็ถ่ายออกมาได้เป็นที่พอใจของเธอ เธอยิ้มรู้สึกดี  

เมื่อถ่ายภาพภายในบ้านจนเป็นที่พอใจแล้ว พลอยก็เดินออกมาข้างนอก  นั่งพักและมอ
งบรรยากาศๅรอบตัว พลอยเห็นมุมที่สวยจึงหยิบกล้องมาปรับเป็นโหมด auto แล้วถ่าย พลอยเปิดดู
ภาพภาพออกมาใช้ได้ พลอยนั่งมองรูป และเงยหน้ามองมุมที่เพ่ิงถ่ายไป พลอยยกกล้องขึ้นมาอีกครั้ง 
และปรับไปที่โหมด manual พลอยค่อยๆปรับระยะและการตั้งค่าต่างๆ แล้วกดถ่าย แพลอยดูภาพที่
ออกมาค่อนข้างดีใช้ได้ทีเดียว เธอเลื่อนเปรียบเทียบระหว่างรูปก่อนหน้าและรูปล่าสุดที่ถ่ายเพ่ือ
เปรียบเทียบกัน ความสวยงามในรูปถึงจะสวยทั้งคู่ แต่ก็มีความแตกต่างกัน ภาพที่ถ่ายด้วยmanualดู
จะพิเศษกว่า พลอยนิ่งดูรูปสักพัก รู้สึกตัวนึกขึ้นได้ หาของในกระเป๋าเหมือนไม่เจอ พลอยหยิบ
โทรศัพท์โทรเข้าออฟฟิศเพราะลืมของ และรีบเก็บของออกไป 

ฉากนี้แสดงให้เห้นการเรียนรู้ของตัวละคร เมื่อพลอยได้มาท างานคนเดียว และน ากล้อง
ของออฟฟิศมาถ่ายภาพด้วย ในตอนแรกพลอยมั่นใจในตัวเองมาก เธอสามารถถ่ายภาพด้วยโหมด 
auto ได้อย่างง่ายๆสบายๆ อย่างที่เธอคิดไว้ ไม่ต้องง้อป่านเลย แต่เมื่อเข้ามาภายในตัวอาคาร แสง
สว่างไม่พอ ท าให้แฟลชเด้ง พลอยจึงถูกสถานการณ์บังคับให้ใช้โหมด manual  
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เมื่อพลอยออกมานอกอาคาร เธอถ่ายรูปด้วยโหมด auto ตามความเคยชินอีกครั้ง แต่
คราวนี้ พลอยลองใช้ระบบ manual ดู โดยไม่ได้มีอะไรมาบังคับ แต่เป็นเธอเองที่เปิดใจลองใช้ ท าให้
เธอนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยต่อว่าป่าน และเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น เห็นข้อดีข้อเสียของความคิดที่เป็นของ
ตัวเองฝ่ายเดียว 

 

ฉากที่ 11 ภายนอก/ริมถนน/กลางวัน (เย็น) 

 

ภาพที่5-13 ฉากที่ 11 
 

พลอยยืนอยู่ รถแท็กซี่ผ่านไปตามถนนพลอยมองตาม พลอยยกมือขึ้นโบก เปิดประตูถาม 
แต่แท็กซี่ไม่ไป พลอยรอรถชะเง้อมอง เธอก้มดูนาฬิกาข้อมือ พลอยต้องรีบไปให้ทันก่อนออฟฟิศปิ ด 
รถสามล้อก าลังแล่นเข้ามา พลอยมองตามชั่งใจว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดี สามล้อชะลอมองพลอยและ
ค่อยๆขับเลยไป พลอยตัดสินใจเรียกสามล้อแล้ววิ่งตามไป รถสามล้อจอด พลอยขึ้นไปนั่ง พลอย
เหนื่อยกับการที่ต้องรีบ เมื่อได้นั่งสบายๆแล้วลมเย็นๆปะทะหน้า พลอยมองบรรยากาศรอบตัวที่
รถสามล้อขับผ่านด้วยสีหน้าเริ่มมีความสุขและผ่อนคลายขึ้น บรรยากาศรอบๆตัวเห็นเมืองและผู้คนถึง
จะดูวุ่นวายแต่ก็อบอุ่น 

เป็นสถานการณ์บังคับในตอนแรกท่ีพลอยจ าใจต้องขึ้นรถสามล้อเพราะแท็กซี่ไม่ไป แต่
สุดท้ายแล้ว พลอยก็รู้สึกดีกับการนั่งสามล้อในครั้งนี้ แตกต่างจากตอนแรกที่นั่งกับป่านในต้นเรื่อง 
เพราะเธอได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจมากขึ้นแล้ว 
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ฉากที่ 12 ภายใน/ห้องท างานบก./กลางวัน  

 

ภาพที่5-14 ฉากที่ 12 

พลอยยืนอยู่หน้าประตู รวบรวมความกล้า ซึ่งต่างจากวันแรกกับพลอยคนเดิมที่ดูเป็นคน
มั่นใจไม่กลัวใคร เพราะเธอกังวลเรื่องที่ทะเลาะกับป่าน เธอจึงมาสายกว่าปกติ และไม่กล้าเข้าไป
ในทันที  

พลอยเปิดประตูเข้าไปในห้องมีพ่ีตั้มบก.กับป่านนั่งรออยู่แล้ว พ่ีตั้มพูดชมงานของพลอย
กับป่าน และพูดถึงทัศนคติเรื่องความแตกต่าง พลอยสีหน้าดีขึ้น ยิ้มออกมาที่พ่ีตั้มชมงานและแอบมอง
ป่าน 

 

ฉากที่ 13 ภายนอก/ออฟฟิศ/กลางวัน  

 

ภาพที่5-15 ฉากที่ 13 

 

ป่านใส่รองเท้าอยู่หน้าบริษัท พลอยเดินเข้าไปหาป่าน พลอยยื่นกระป๋องลูกอมให้ป่าน 
บอกว่าซื้อมาคืน ป่านบอกว่าเห็นเขาเป็นคนขี้งกหรือ ท าเหมือนเด็กๆไปได้ พลอยหลุดข ายิ้ม ป่านเลย
ยิ้มไปด้วย  พลอยบอกว่างั้นถ้าไม่เอา พลอยจะเก็บไว้กินเอง  พลอยเห็นความตึงเครียดหายไปจึงนั่งลง
ข้างๆป่าน  
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พลอยถามป่านว่าชอบกินลูกอมหรือ ป่านปฏิเสธว่าตัวเขาไม่ได้ชอบ แต่เห็นพลอย
อารมณ์เสียบ่อยๆ เลยซื้อติดไว้ให้ เพราะได้ยินมาว่ากินของหวานๆจะท าให้อารมณ์ดี  พลอยท าหน้า
ไม่ถูกเพราะผิดคาดกับค าตอบของป่าน ป่านผูกเชือกเสร็จ ก็หยิบเอาซองสีน้ าตาลออกมาส่งให้พลอย 
บอกว่าเป็นการขอโทษ   

พลอยเปิดซองออกดูหยิบของข้างในออกมา เป็นรูปถ่ายพลอยในอิริยาบทธรรมชาติที่
ป่านแอบถ่ายไว้ พลอยตื่นเต้นดีใจ รูปที่ป่านถ่ายเธอสวยมาก พลอยบอกไม่เห็นต้องล าบากอัดมาเลย 
ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้ ป่านบอกว่า ไม่ได้หรอก ต้องอัด พลอยยิ้ม รู้สึกดีที่ป่านใส่ใจกับรูปของเธอขนาดนั้น 
ป่านรู้สึกตัวเขิน เลยยิ้มกลบเกลื่อนหันไปมองทางอ่ืน พลอยขอบคุณป่านก่อนกลับมามองรูปถ่่ายในมือ
เป็นรูปพลอยที่เป็นธรรมชาติสดใส  
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเรื่อง Shift Focus มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
สภาวะการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างทางความคิดระหว่างบุคคลสองคน โดยผู้จัดท าได้ท าการ
เก็บข้อมูลจากทฤษฎี บทความ และแหล่งอ้างอิงข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ 
(Pre-Production) ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ 
(Post-Production) ซึ่งการท างานตามขั้นตอนข้างต้นท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการสร้างภาพยนตร์
โดยละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกแนวคิดและค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บทภาพยนตร์ การสรรหา
สถานที่ในการถ่ายท า และคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร์ การวางแผน
งานก่อนการถ่ายท า การถ่ายท าและการบริหารเวลาในกองถ่าย ไปจนถึงการตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้อง
อาศัยความละเอียดทั้งด้านภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดท า
ได้วางไว้และเป็นที่น่าพอใจ 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 
   ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานยาวนานที่สุด เริ่มตั้งแต่การ

พยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่ผู้จัดท าสนใจที่จะสื่อสารออกไปให้ผู้อ่ืนได้รับ ไปสู่การค้นคว้า
ข้อมูลในการอ้างอิง เพื่อสร้างบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์และน่าสนใจ ซึ่งผู้จัดท าได้มีการเปลี่ยนแปลงบท
ไว้หลากหลายแนวทางการเล่าเรื่อง ก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจริง ขั้นตอนนี้ยังมี
การสรรหาสถานที่ในการถ่ายท าและเคัดลือกนักแสดงให้เหมาะสมตรงตามเนื้อเรื่องซึ่งต้องใช้ทั้งเวลา
และงบประมาณส่วนหนึ่งในขั้นตอนนี้ อีกทั้งยังต้องเตรียมงานก่อนการถ่ายซึ่งเป็นรายละเอียดของ 
ก าหนดการถ่ายท า การขออนุญาตใช้สถานที่ จัดตารางการท างานของทีมงานและนักแสดง รวมไปถึง
หาเครื่องแต่งกายนักแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากที่ต้องมีการก าหนดและออกแบบตามความ
เหมาะสม 
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2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
    การแบ่งสรรและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจส าคัญในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นการท างาน

ร่วมกับคนจ านวนมาก ทั้งทีมงานและนักแสดง นอกจากนี้การท างานอย่างเป็นระบบ การติดต่อ 
ประชุม และการนัดงานที่มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน เรื่องของสถานที่ที่เข้าไปขอใช้ในการถ่ายท า ที่
ต้องมีก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด การเตรียมงานที่ดีในช่วงก่อนการถ่ายท า จะช่วยให้การท างานใน
ขั้นตอนนี้เป็นไปได้ด้วยดี 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
    ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องการความช านาญของผู้ด าเนินการในขั้นนี้เป็นอย่างมาก 

เพราะจะเป้นเรื่องของการตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความคล่องแคล่ว ความละเอียด และศิลปะ
การเล่าเรื่องของผู้ตัดต่อในการตัดต่อทั้งด้านภาพและด้านเสียง  

 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

ข้อจ ากัดและปญญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ ดังต่อไปนี้ 
1. ปญญหาการยืมอุปกรณ์ในการใช้ถ่ายท า 
   เนื่องจากช่วงเวลาในการถ่ายท าภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์ในปีการศึกษา 2556 พบว่ามี

นักศึกษาเอกภาพยนตร์เป็นจ านวนกว่า 80 คนขึ้นไป และนอกจากนี้ยังมีเอกวิทยุและโทรทัศน์ เอก
โฆษณา และนักศึกษารุ่นอ่ืนที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์การถ่ายท าในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีติดต่อกันเพ่ือจัดสรรเวลาการยืมอุปกรณ์กันเอง 
ในส่วนผู้ที่สามารถยืมอุปกรณ์จากคณะได้ และต้องติดต่อบุคคลอ่ืนเพ่ือขอยืมใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของ
บุคคลนั้น นอกจากนี้ก็มีการเช่ายืมจากบริษัทต่างๆด้วย ซึ่งในส่วนนี้ท าให้เกิดปญญหาตามมามากมาย 
เนื่องจากมีผู้ต้องการใช้อุปกรณ์หลากหลายคน ในบางครั้งจึงเกิดการเข้าใจผิดในการนัดหมายเวลาใช้ 
หรือท าให้เสียเวลาการถ่ายท าภาพยนตร์นานออกไป เพราะไม่มีอุปกรณ์เพียงพอ 

2. สภาพอากาศ 
    เนื่องจากสภาพอากาศอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ แม้การพยากรณ์อากาศจะ

สามารถช่วยให้เตรียมการล่วงหน้าได้ แต่ก็ไม่เสมอไป ในบางครั้งผู้จัดท าอาจวางวันเวลาการถ่ายท าไป
แล้ว ไม่สามารถเลื่อนได้ หรือการพยากรณ์ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็อาจประสบปญญหาได้ เช่น ฝนตก 
ท าให้ไม่สามารถถ่ายท าได้ อาจต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเวลาการถ่ายท าออกไป ส่งผลให้เสียเวลาและ
งบประมาณมากกว่าที่ควรจะเป็น 
  

3. ปญญหาการท าหนังสือขอใช้สถานที่ 
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    การท าหนังสือเอกสารในการขอใช้สถานที่กับทางคณะนั้น ควรต้องท าเผื่อเวลา
ล่วงหน้ายิ่งเผื่อเวลาได้มากเท่าไรจะยิ่งดี ถึงแม้ทางคณะจะมีเวลาที่ชัดเจนในการส่งแบบฟอร์มและ
ออกหนังสือราชการให้แล้วก็ตาม แต่สิ่งที่ผู้จัดท าได้เจอกับปญญหาในกรณีหนึ่งคือ ทางคณะไม่ออก
หนังสือราชการให้ตามเวลาที่ควรจะเป็น จะต้องตามความคืบหน้าด้วยตนเอง กรณีที่ได้พบที่หนักที่สุด
คือ วันที่ต้องถ่ายท าแต่ทางคณะยังไม่ท าหนังสือราชการให้ทั้งที่ด าเนินเรื่องไปก่อนล่วงหน้าแล้ว ท าให้
ทีมงานต้องมาตามหนังสือขอใช้สถานที่ท่ีคณะและน ากลับไปยื่นขออนุญาตที่สถานที่ถ่ายท า หากไม่ได้
รับการอนุโลมจากผู้ดูแลสถานที่ อาจจะเสียเวลาและงบประมาณมากกว่านี้ก็เป็นได้ แต่ทั้งนี้ก็เป็น
ความผิดของผู้จัดท าเช่นกัน ที่ไม่จัดการเรื่องราวอย่างรอบคอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง Shift Focus เป็นเพียงการพยายามสะท้อนให้เห็นถึง
ผลกระทบจากการเอาแต่ใจตนเอง ไม่รับฟญงผู้อื่น เพื่อบอกเล่าให้คนดูได้เรียนรู้และเข้าใจ มากกว่าการ
ปรับเปลี่ยนตัวเองจนเสียความเป็นตัวตน หรือขาดความม่ันใจไป 

2. การผลิตภาพยนตร์นั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารและการวางแผนที่ดี ควร
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เนื่องจากภาพยนตร์เป็นงานที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยคนๆเดียว 

3. ภาวะการเป็นผู้น าที่ดีมีส่วนท าให้งานราบรื่นเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การพูดคุยงานที่
ชัดเจน ตรงประเด็น การกระจายหน้าที่ จะต้องไว้วางใจในทีมงานที่ได้เลือกมาแล้ว ให้ท าหน้าที่ของ
แต่ละคนไป ไม่ก้าวก่ายหรือท าให้บุคคลนั้นๆเสีบความมั่นใจ การแก้ปญญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ไม่
โวยวายแต่แก้ปญญหาอย่างใจเย็น หากมีปญญหาควรแก้ด้วยตนเองหรือกับบุคลที่เกี่ยวข้องเท่่านั้น ไม่ท า
ให้ผู้อ่ืนรู้สึกไม่มั่นใจหรือต้องรับรู้ปญญหาไปด้วย นอกจากนี้ต้องท าให้บรรยากาศการท างานนั้นราบรื่น 
ต้องค านึงถึงการท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุข ดีกว่าการสนใจแต่งานที่ออกมาดีแต่บรรยากาศในการ
ท างานย่ าแย ่

4. หากผู้จัดท าได้มีโอกาสในการสร้างภาพยนตร์อีกครั้ง ประสบการณ์จากการสร้าง
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะน าไปสู่การท างานที่เข้าใจได้มากขึ้นอย่างแน่นอน 
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