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เรียบง่ายของการใช้ชีวิต ที่ดึงดูดให้ผู้พบเห็นอยากเข้าไปสัมผัสชีวิตและห่วงเวลาความสุขเหล่าน้ัน    
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น ามาพัฒนาโครงเรื่อง บุคลิกของตัวละคร ความสัมพันธ์ของตัวละคร จนได้มาเป็นบทภาพยนตร์ที่
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ขั้นตอนข้างต้นท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการสร้างภาพยนตร์โดยละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเร่ิม
ต้ังแต่การคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บทภาพยนตร์ การสรรหา
สถานที่ในการถ่ายท าให้เหมาะสมและคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร์ การ
วางแผนงานก่อนการถ่ายท า การถ่ายท าและการบริหารเวลาในกองถ่าย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในกองถ่ายท า ไปจนถึงการตัดต่อภาพและเสียงของภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความละเอียดทั้งด้านภาพ
และเสียง เพื่อความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดท าได้คาดหวังไว้ 
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บทที่  1 

บทน า 

ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
ค าว่า ความทรงจ า หากเราจะใช้ค าน้ีด้วยความหมายตามที่มันเป็น น่ันหมายถึงการใช้

เวลาไม่สั้นก็ยาว เพื่อจะจดจ าบางสิ่งบางอย่างได้ การคงอยู่ของความทรงจ าในสถานที่ที่เราเคยใช้เวลา
กับมันยาวนานที่สุด บ้านและครอบครัว เป็นสองค าที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราใช้เวลากับสิ่งเหล่าน้ีมากที่สุด
ในช่วงชีวิต  เมื่อวันหน่ึงการเดินทางของเรามาถึงจุดที่ต้องการพัก การกลับบ้าน จึงเป็นทางออกเพื่อ
หนีจากภาวะเหล่าน้ัน การกลับมายังพื้นที่เดิมในช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไป แม้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเหมือนเดิม 
แต่เรากลับมองสถานที่น้ันด้วยความรู้สึกที่ต่างออกไป จึงเป็นที่มาของปัญหาที่ตัวเอกของเร่ืองต้อง
เผชิญ เมื่อวันหน่ึงการสิ้นหวังจากความรักท าให้ต้องหาที่พักพิงเผื่อรักษาความเจ็บปวดน้ัน การ
เดินทางกลับบ้าน จึงเป็นทางออกแรกที่เธอนึกถึง 

 ปัญหาเร่ืองความรักเป็นสิ่งที่ยากเสมอ เช่นเดียวกับตัวเอกของหนังเร่ือง “กระต่าย
หมายจันท์” ที่เลือกที่จะหลบจากสถานที่ปัจจุบันกลับมายังบ้านเกิดเพื่อหนีจากความทรงจ า และ
สถานที่ที่ท าให้นึกถึงคนรักของเธอ แต่ในขณะเดียวกัน การหลบมาพักในคร้ังน้ีกลับท าให้เธอยิ่ง
ตระหนักได้ว่า สถานที่เก่าๆ ในวันน้ี ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนมาก น่ันเป็นเพราะ
ความจริงสิ่งที่เปลี่ยนอาจไม่ใช่สถานที่เหล่าน้ี แต่เป็นตัวเธอเองต่างหากที่เปลี่ยนไป ภาพต่างๆจึงยังคง
ท าให้เธอยิ่งนึกถึงคนรักของเธอ ในที่สุดแล้วเวลาจึงเป็นค าตอบที่ตัวเอกของเร่ืองเข้าใจว่าส าคัญ
มากกว่าการหนีความรู้สึกของตัวเองที่หนีอย่างไรก็ไม่มีวันพ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดหวังในความรัก 
2. เพื่อศึกษาแนวคิดการเชื่อมโยงความผูกพันกับสถานที่ในความทรงจ า 
3. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
การศึกษาและท าความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับภาวะความเจ็บปวด

ในด้านของความรัก ลักษณะการแสดงออกต่อสถานที่ สิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงผู้คนที่เข้ามาใหม่ใน
ชีวิต วิธีปรับตัวต่อบุคคลเหล่าน้ัน หลังจากผ่านช่วงเวลาทุกข์ใจ รวมไปถึงการศึกษาและเรียนรู้ทาง
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ภาพยนตร์ ในด้านวิธีการสร้างตัวละคร อารมณ์และบรรยากาศในภาพยนตร์ ซึ่งน ามาสู่ภาพยนตร์สั้น
เรื่อง “กระต่ายหมายจันท์” น้ี  

ข้ันตอนการศึกษา 
1.  ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2.  รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

                    2.1  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดหวังในความรัก 
                    2.2  ศึกษาแนวคิดกระบวนการเชื่อมโยงความผูกพันกับสถานที่ในความทรงจ า 
                    2.3  ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร์ 

3.  การศึกษาตีความข้อมูล 
                    3.1  น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์ 
                    3.2  ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ 
(Mood and Tone) จากภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ 

4.  ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)  
                    4.1  คิดแก่นเรื่องโครงเรื่องของภาพยนตร์ 
                    4.2  เขียนบทภาพยนตร์ 
                          4.2.1  เรื่องย่อ (Synopsis)  
                          4.2.2  โครงเรื่องขยาย (Treatment)  
                          4.2.3  บทภาพยนตร์ (Screenplay)  
                          4.2.4  บทถ่ายท า (Shooting Script)  
           4.3  วางแผนการเงิน 
                    4.4  คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
                    4.5  หาสถานที่ถ่ายท า (Location)  
                    4.6  หาอุปกรณ์ประกอบฉากและเสื้อผ้า(prop & wardrobe) 
                    4.7  วางตารางการถ่ายท า (Breakdown) 

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

                    6.1  การตัดต่อภาพ, ใส่เสียง 
                    6.2  เทคนิคพิเศษ 
                    6.3  เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score, Foley)  
                    6.4  การตัดต่อภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ 

7.  สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปน้ีเป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตารางซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 1-1   ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

ที่มาและแนวคิด แก่นเรื่อง  
โครงเร่ืองของภาพยนตร์ 

          

ทฤษฎีอ้างอิง 
เรื่องย่อ (Synopsis) 

          

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

          

บทภาพยนตร์ (Screenplay)  
บทถ่ายท า(Shooting Script) 
คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
หาสถานที่ถ่ายท า (Location)  

          

หาอุปกรณ์ประกอบฉากและ
เสื้อผ้า(prop & wardrobe) 

          

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

          

ขั้นตอนการถ่ายท า
(Production) 

          

ตัดต่อเบื้องต้น (First Draft)            
ตัดต่อสุดท้าย (Final Draft)            
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้น าความรู้จากการศึกษาด้านภาพยนตร์มาใช้ในการท างาน 
2.  ภาพยนตร์สั้นเรื่องน้ีสามารถสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของความทรงจ ากับสถานที่ 
3.  ภาพยนตร์สั้นเรื่องน้ีสามารถสะท้อนพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดหวังในความรัก 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จากที่มาและความสาคัญในเรื่องของผลกระทบจากการผิดหวังของความรักและกลับไป

หาสาถานที่ พื้นที่ในความทรงจ าเพื่อลืมเรื่องความเจ็บปวดในจิตใจ น าไปสู่แนวคิดเร่ืองกระบวนการ
ภายในจิตใจ ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กระต่ายหมายจันท์” ดังต่อไปน้ี 

 
กลไกในการป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism)1 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) บิดาแห่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ผู้ที่สร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ได้กล่าวว่า 
“มนุษย์มิได้เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ดังเช่นที่พวกเขาเชื่อหรืออยากเป็น หากแต่ความคิดของมนุษย์ถูก
ก าหนดโดยพลัง แห่งจิตไร้สานึกที่ซ่อนเร้น และหลุดรอดจากความเข้าใจของมนุษย์ตลอดมาทุกยุคทุก
สมัย" ฟรอยด์พบว่าการกระท า ความคิด ความเชื่อ หรือเร่ืองเกี่ยวกับตัวตนน้ันถูกกาหนดแสดงออก
โดยจิตไร้สานึก (unconscious) แรงขับ (drive) และความปรารถนา (desire) มนุษย์ขจัด
ประสบการณ์และความทรงจ าอันเจ็บปวดโดยการเก็บกดไว้ในจิตไร้สานึก อัน จะส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของเขา และก่อให้เกิดกลไกที่ท าหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตัวเองที่ เรียกว่า "Ego Defense 
Mechanism" ขึ้นมา ซึ่งฟรอยด์ได้แบ่งประเภทกลไกในการป้องกันตัวดังน้ี 
 

1.  การไม่ตัดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่ง (Ambivalence) 

    เป็นสภาวะที่ Ego ไม่ตัดสินใจเลือกข้างใดข้างหน่ึงให้เด็ดขาดลงไป แต่อยู่ในสภาวะ
สองจิตสองใจ เอียงไปข้างน้ันทีข้างน้ีที มีลักษณะโลเล หลายใจน่ันเอง 

 

 

                                                           
1
 แพรภัทร ยอดแก้ว. กลไกในการป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism). เข้าถึงเมื่อ    

7 กรกฎาคม 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/283791   
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2.  ปฏิกิริยาการหลบหนี (Avoidance)  
     เป็นปฏิกิริยาการหลบหนีจากวัตถุ ผู้คน หรือเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องเจ็บปวดเน่ืองจาก

ต้องข่มความรู้สึกที่พลังทางเพศและความก้าวร้าวอันแฝงอยู่ในจิตไร้ส านึกถูกระตุ้นให้แสดงความ
ปรารถนาออกมา  

3.  การหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง (Fixation)  
    เป็นสภาวะที่หยุดอยู่กับที่ไม่ยอมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเพราะประสบการณ์อัน

เจ็บปวด (Trauma) เช่น เด็กที่เคยสูญเสียพ่อแม่ก็จะไม่สร้างความรักกับใครอีกเลย หากจะเกาะยึดอยู่
กับความรู้สึกสูญเสียที่เกิดขึ้น  

4.  การเลียนแบบ (Identification) 
    คือการปรับตัวโดยการเลียนแบบพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ของบุคคล หรือสิ่งของ

ที่ตนชื่นชอบ โดยการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความรู้สึกทางจิตใจ เช่น การแสดงพฤติกรรม
ให้เหมือนกับบุคคลต้นแบบ ซึ่งอาจเป็นดารา นักแสดง หรือตัวละครต่างๆโดยการแต่งตัวแสดง
ลักษณะท่าทางเหมือนผู้ที่เลียนแบบ นอกจากน้ันก็มีความรู้สึกร่วมกับผู้ที่เราเลียนแบบด้วย  

5.  การกล่าวโทษผู้อ่ืนหรือการโยนความผิดให้แก่ผู้อ่ืน (Project)  
    คือการลดความวิตกกังวล โดยการย้ายหรือโยนความผิด ความไม่ดีงามของตนเอง

หรือความรับผิดชอบจากผลของการกระท าของตนเอง หรือผลจากความคิดที่ไม่เหมาะสมของตนไปให้
บุคคลอื่น  

6.  การแสดงปฏิกิริยาตรงข้ามกับความปรารถนาท่ีแท้จริง (Reaction Formation)  
    คือการแสดงออกในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ตนรู้สึกเพราะคิดว่าสังคมอาจยอมรับไม่ได้ โดย

การทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับความรู้สึกของตนเอง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเช่น 
แม่ที่ไม่รักลูกคนใดคนหน่ึงอาจจะมีพฤติกรรมตรงข้าม โดยการแสดงความรักมากมายอย่างผิดปกติ  

7.  การเก็บกด (Repression)  
     เป็นการเก็บความรู้สึกผิด ความคับข้องใจเอาไว้ในจิตใต้ส านึกจนกระทั่งลืม ซึ่งการ

เก็บกดน้ีหากต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้มากอาจท าให้เป็นโรคประสาทได้  

8.  การขจัดความรู้สึก (Suppression)  
     มีลักษณะคล้ายกับ Repression แต่เป็นกระบวนการขจัดความรู้สึกดังกล่าวออกไป

จากความคิด และเป็นกระบวนการที่เกิดอย่างที่ผู้กระทามีความรู้ตัวและต้ังใจ ในขณะที่Repression 
น้ันผู้กระท าไม่รู้ตัว  
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9.  การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization)  
     คือการหาเหตุผล หาค าอธิบาย มาอ้างอิงมาประกอบการกระท าของตนเพื่อให้เป็นที่

ยอมรับของคนอื่นเป็นการปรับตัวโดยการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง โดยให้ค าอธิบายที่เป็นที่ยอมรับ
ส าหรับคนอื่น การใช้วิธีการป้องกันตนเองแบบน้ีคล้ายๆกับการ “แก้ตัว” น่ันคือบุคคลจะพยายามหา
เหตุผล อ้างข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุน  

          9.1 แบบองุ่นเปร้ียว (Sour Grape) เช่น นักเรียนอยากเรียนแพทยศาสตร์ แต่สอบ
เข้าไม่ได้ สอบได้วิศวกรรมศาสตร์ อาจจะบอกว่าเข้าแพทย์ไม่ได้ก็ดีแล้ว เพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพ
ที่เสียสละ เสี่ยงภัย เหน็ดเหน่ือย ไม่มีเวลาของตนเอง เป็นวิศวกรดีกว่า เพราะเป็นอาชีพอิสระ มี
รายได้มาก  
          9.2 มะนาวหวาน (Sweet Lemon) เช่น นักเรียนไม่อยากเรียนกฏหมาย แต่พ่อและ
แม่อยากให้เรียน ก็เลยลองสอบเข้าคณะนิติศาสตร์แล้วสอบเข้าได้ พ่อแม่ดีใ จและสนับสนุนจึงต้อง
เรียนวิชากฎหมาย เลยคิดว่าเรียนกฏหมายก็ดี มีความรู้ เป็นอาชีพมีเกียรติ มีประโยชน์ต่อสังคม มี
รายได้สูง  

10. การชดเชยหรือการทดแทน (Substitution/Compensation)  
     การชดเชยหรือการทดแทนด้วยการหาทางออกในอันที่จะแสดงความต้องการของ

ตน เช่น การต้องการระบายความก้าวร้าวก็หันไปเล่นกีฬาทดแทน หรือวิพากษ์วิจารณ์ศิลปะ เป็นการ
ชดเชยในสิ่งที่สังคมยอมรับได้  

11. การถดถอย (Regression)  
     การหนีกลับไปอยู่กับสภาพอดีตที่ตนเคยมีความสุข เป็นการแสดงพฤติกรรมถดถอย

ไปเป็นการหนีกลับไปอยู่ในสภาพอดีตที่เคยท าให้ตนมีความสุข เช่น เด็ก 3-4 ขวบที่ช่วยเหลือตนเอง
ได้แล้ว เมื่อมีน้อง เห็นแม่ให้ความเอาใจใส่น้อง จึงมีความรู้สึกว่าแม่ไม่รักและไม่สนใจตนเท่ากับที่เคย
ได้รับ จะมีพฤติกรรมถดถอยไปอยู่ในวัยทารกที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องให้แม่ท าให้ทุกอย่าง  

12. การสร้างวิมานในอากาศ หรือการฝันกลางวัน (Fantasy / Day Dreaming)  
     คือการคิดฝัน หรือสร้างวิมานขึ้นเอง สร้างจินตนาการหรือมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ตนมี

ความต้องการแต่ไม่สามารถเป็นจริงได้ ฉะน้ันจึงคิดฝันหรือสร้างวิมานในอากาศขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการชั่วขณะ เช่นคนไม่สวยก็นึกฝันว่าตนเองสวย เก่งเหมือนนางเอก มีพระเอกและผู้ชายมารัก มา
ให้เลือกมากมาย เป็นต้น  
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13. การแยกตัว (Isolation)  
     คือการแยกตัวให้พ้นจากสถานการณ์ที่น าความคับข้องใจมาให้ โดยการแยกตน

ออกไปอยู่ตามล าพังเป็นอารมณ์ที่อยากอยู่เงียบๆคนเดียว ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครและไม่อยากให้ใคร
มายุ่ง  

14. การแทนท่ี (Displacement)  
     คือการระบายอารมณ์โกรธ หรือคับข้องใจต่อคนหรือสิ่งของที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของ

ความคับข้องใจ เช่น พนักงานที่ถูกเจ้านายดุ ด่าหรือท าให้คับข้องใจ เมื่อกลับมาบ้านอาจจะมี
พฤติกรรมก้าวร้าวต่อภรรยาและลูก เป็นต้น  

15. การไม่ยอมรับความจริง (Denial of Reality)  
     เป็นวิธีการที่บุคคลไม่ยอมรับรู้ ไม่ยอมเข้าใจ ไม่ยอมเผชิญหน้ากับสภาพความเป็น

จริงที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะเจ็บปวดกับความจริงที่เกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ รับไม่ได้กับความจริงที่ท าให้
ตนต้องสูญเสียหรือไม่ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา การปฏิเสธความเป็นจริงมากๆก็ท าให้เป็นโรคประสาทได้  

16. การแสดงความก้าวร้าว (Aggression)  

การกระท าของบุคคลเมื่อถูกขัดขวางความคิด ความต้องการของตน ความต้องการ
เอาชนะ จึงแสดงอ านาจโดยการต่อสู้ ทางกาย วาจาด้วยความก้าวร้าวเพื่อท าลายผู้อื่นหรือท าร้ายผู้อื่น
ให้เจ็บปวด และยอมแพ้บุคคลน้ันในที่สุด   

กลไกในการป้องกันตัว (Defense Mechanism) จึงเป็นวิธีการปรับตัวในระดับจิตไร้
ส านึก กลไกในการป้องกันตัวมักจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของบุคคลปกติทุกวัย 
ต้ังแต่อนุบาลจนถึงวัยชรา เป็นวิธีการที่บุคคลใช้ในการปรับตัว เมื่อประสบปัญหาความคับข้องใจ การ
ใช้กลไกป้องกันตัว  จะช่วยยืดเวลาในการแก้ปัญหา เพราะจะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด ความไม่
สบายใจ ท าให้คิดหาเหตุผล หรือแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด 

  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2 

ในชีวิตของเราต้องสัมพันธ์อยู่กับบุคคลหลายประเภท แต่ละประเภทล้วนมีบรรทัด

                                                           
2 สุรศักด์ิ  วานิชัยวัฒกุล. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.  เข้าถึงเมื่อ 7  กรกฎาคม 2555. 

เข้าถึงได้จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm 
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ฐานในการปฏิบัติต่างกันออกไป นักวิชาการได้จัดจ าแนกประเภทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดย
อาศัยระดับความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ จากผิวเผินไปสู่ลึกซึ้ง การจัดประเภทเช่นน้ีจะท าให้เรารู้ล่วงหน้า
ว่าจะ คาดหวังอะไรจากกันและกันได้และจะเตรียมตัวติดต่อกันอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์    

1. คนรู้จัก  
       คนรู้จักน้ันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผิน การสื่อสารกันมักเป็นเร่ืองของข้อเท็จจริง

และจากข้อเท็จจริงก็จะประเมินว่า ควรจะสร้างความสัมพันธ์ ในระดับต่อไปหรือไม่ คนรู้จักกันน้ันจะ
ใช้ยุทธวิธีในกาสื่อสารเพื่อหาข้อเท็จจริงจากกันและกันใน 3 ประเภท  

1.1 ประเภทแรก เป็นการต้ังรับ หมายถึง ใช้การสังเกตการกระท าของคนอื่นแทนที่
จะซักถามหรือเข้าไปร่วมในสถานการณ์  

1.2 ประเภทที่สอง แบบรุก หมายถึง การเข้าไปจัดการกับสถานการณ์ทางสังคม
เพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น เช่น ใช้การคุย การถาม หรือการสัมภาษณ์  

1.3 ประเภทที่สาม แบบปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ใช้การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นระหว่างกันและกัน ควบคู่กันไปกับการสังเกต (Berger,1978)  

2.  เพ่ือน 

 ค าว่าเพื่อนเป็นค าที่พูดง่ายแต่ให้ความหมายยาก เพราะเพื่อนเป็นบทบาทที่เกิดขึ้น
ได้ในคู่สัมพันธ์ทุกประเภท ต้ังแต่เพื่อนกับเพื่อนจริงๆ เพื่อนในระหว่างสามีภรรยา นายกับลูกน้อง ครู
กับศิษย์ หรือแม้แต่พ่อแม่กับลูก เมื่อเอ่ยถึงค าว่าเพื่อน นักมนุษยสัมพันธ์ได้เสนอว่า หมายถึ ง
ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษดังน้ี (Reardon,1987) 

2.1 เพื่อนมีสถานะพิเศษในชีวิต เป็นคนที่เราไว้ใจและเป็นที่ยอมรับ ยิ่งไปกว่าน้ัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็น ความสัมพันธ์แบบ ไม่เอาเปรียบ ทั้งน้ีมิได้หมายความว่าคนเราจะไม่
รับสิ่งใดจากเพื่อน แต่การได้สิ่งใดจากเพื่อนน้ันเป็นการได้มาโดยไม่ท าให้อีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกถูกบังคับ 

2.2 เพื่อนมีฐานอยู่บนความเท่าเทียมกัน หมายถึงว่า ระหว่างเพื่อนไม่มีใครมีอ านาจ
หรือ อิทธิพลเหนือใครแม้ว่าอีกคนหน่ึงจะมีสถานภาพเหนือกว่า และตรงจุดน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้
บุคคลมีเพื่อนที่มีสถานภาพทางสังคมหรือ เศรษฐกิจต่างจากตนเองมากๆ ได้ เน่ืองจากอาจเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างบทบาทขึ้น 

    2.3 เพื่อนต้องยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะรู้ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่าย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

หน่ึงว่าคล้อยตามกฏของความเป็นเพื่อนหรือไม่ กฏของความเป็นเพื่อนโดยทั่วไปประกอบด้วย 
     1. เมื่อมีข่าวใด ๆ เกี่ยวกับความส าเร็จก็บอกให้เพื่อนรู้  
     2. แสดงการสนับสนุนทางอารมณ์  
     3. เสนอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
     4. พยายามท าใหม้ีความสุขเมื่ออยู่ร่วมกัน  
     5. เสนอตัวท างานแทนถ้าเพื่อนขาดไป  

อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านได้ส ารวจกฏดังกล่าวและเสนอว่ากฏเหล่าน้ีต้ังขึ้น
มาเพื่อให้รางวัลส าหรับความเป็นเพื่อน โดยพยายามหลีกเลี่ยง ความขัดแย้งซึ่งเป็นปรากกการณ์ อีก
ด้านหน่ึงที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างเพื่อน ส าหรับการที่ยอมรับใครเข้ามามีความสัมพันธ์ในระดับเพื่ อนน้ัน 
เป็นไปตามทฤษฎีการเกิดความสัมพันธ์และการเกิดความสัมพันธ์   

3. ระดับลึกซึ้ง 
    ความสัมพันธ์ในระดับน้ีเป็น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ เปิดตนเองต่อกันมากขึ้น    

มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันสูง มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมาก ความสัมพันธ์เช่นน้ีปรากฏอยู่ใน
สามี-ภรรยา พ่อแม่-ลูก พี่-น้อง เพื่อนสนิท คู่รัก หรือลักษณะอื่นๆ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจส าหรับ
ความสัมพันธ์ประเภทน้ี ดังน้ี 

    3.1  คู่สัมพันธ์ระดับลึกซึ้งมักคาดหวังจากกันและกันสูง เกินกว่าขอบเขตที่เป็นจริง      
เมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดก็มักกล่าวโทษอีกฝ่ายหน่ึง 

    3.2  ความสัมพันธ์ระดับน้ีมิได้ขึ้นอยู่กับคู่สัมพันธ์อย่างเดียว การสื่อสารจากคนอื่นๆ       
ก็มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์น้ันด้วย 

    3.3  ความสัมพันธ์ระดับลึกซึ้งที่เรียกว่าความรักน้ัน จ าแนกได้เป็น 3 ประเภทย่อย
และแต่ละประเภทก็มีลักษณะต่างกันดังน้ี 

         1). รักแบบหลงไหล ซึ่งปรกติจะอยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นเรื่องของอารมณ์แท้
มากกว่า เหตุผลมักกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองอย่างฉับพลัน พฤติกรรมระหว่างคู่สัมพันธ์ มัก
พยากรณ์ไม่ได้และไม่เป็นฐานความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน การได้อยู่ ร่วมกันเป็นประจ าหรือการที่ได้ มี
ความสัมพันธ์ทางเพศสม่ าเสมอจะท าให้ความต่ืนเต้นอันเกิดจากความหลงไหลลดลง   

         2). รักแบบความจริง เป็นความรักที่พัฒนามาจากแบบแรก เกิดขึ้นทีละน้อยและ
อยู่ภายใต้การควบคุมของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีการตอบแทนกันและกัน มองความสัมพันธ์ในลักษณะ
สมดุล 

         3). รักแบบเอื้ออาทร เป็นรักที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน ซึ่งจะมีส่วนเพิ่มชีวิตชีวา
ให้กับความรักแบบที่สอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

    3.4 พฤติกรรมที่สื่อให้เห็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งน้ัน เป็นได้ทั้งภาษาถ้อยค าและท่าทาง  
ภาษาเหล่าน้ีส่อให้เห็นว่า คู่สัมพันธ์มีความใกล้ชิดกัน ทั้งกายและใจ อาจเห็นได้จากการมองตา การใช้
เวลาอยู่ร่วมกันมาก การยิ้ม การยืนใกล้กัน หรือการสัมผัส เป็นต้น  
 

การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

การที่บุคคลจะเลือกมีความสัมพันธ์กับใครเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาสังคมให้ความสนใจมาก 
นักวิชาการในสาขาน้ีได้พัฒนาทฤษฎีและข้อคิดเห็นเพื่อน ามาอธิบาย ดังน้ี (Organ &Hamner,1982) 

1. ทฤษฎีอธิบายการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

    1.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 

         ทฤษฎีน้ีได้อธิบายการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปของก าไรและต้นทุน 
โดยที่ ก าไร หมายถึง สิ่งที่เราได้จากการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ขณะที่ต้นทุน หมายถึง สิ่งที่ไม่น่า
พอใจในการสร้างความสัมพันธ์น้ัน เช่น ความล้า เบื่อ วิตกกังวล เป็นต้น คนเราจะประเมินก าไรจาก  
ความสัมพันธ์โดยอาศัยมาตรฐาน 2 ประการ ประการแรก ได้แก่ ระดับของการเปรียบเทียบในอดีต 
ซึ่งเป็นสิ่ง ที่เคยได้รับจากการมีความสัมพันธ์ในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับ ปัจจุบัน และประการที่สอง 
ได้แก่ ระดับการเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ ในปัจจุบัน ในข้อน้ีหมายถึงว่า บุคคลจะเลือกสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ใดต้องค านึงแล้วว่า ระหว่างคนต่างๆ ที่แวดล้อมอยู่ผู้ใดจะท าให้ได้สิ่งที่ต้องการ 
มากที่สุด ไม่ว่าความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันจะท าให้ได้ผลดีแค่ไหนก็ตาม หากบุคคลคิดว่าการสร้ าง
ความสัมพันธ์กับคนใหม่ให้ผลดีกว่า เขาก็มีแนวโน้มที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่หรือกลุ่มใหม่ 
ในทางตรงข้ามแม้ความสัมพันธ์ในปัจจุบันจะท าให้ไม่พอใจขนาดใดก็ตามบุคคลจะยัง คงความสัมพันธ์
น้ันไว้ หากเปรียบเทียบแล้วว่าการไปสร้างความสัมพันธ์ กับคนใหม่อาจท าให้ได้ผลร้ายกว่าเดิม 

    1.2 ความคล้ายคลึงของเจตคติ  

         ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า ผู้ที่มีเจตคติคล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันและเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการคบหากัน 

    1.3 การเติมความแตกต่างให้สมบูรณ์ 

         ในบางกรณีพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดขึ้นได้แม้จะมีความแตกต่างกัน 
โดยสิ้นเชิง ลักษณะเช่นน้ีอธิบายด้วยหลักของการเติมให้สมบูรณ์  โดยทฤษฎีน้ีกล่าวว่า ลักษณะที่ 
แตกต่างกันของบุคคลน้ันหากสามารถตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายหน่ึงได้ ความต่างจะ
กลายเป็นเสมือนสิ่งดึงดูดใจอีกฝ่ายหน่ึงให้เข้ามาสร้างความ สัมพันธ์ด้วย ทฤษฎีน้ีสอดคล้องกับทฤษฎี
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การแลกเปลี่ยนเน่ืองจากลักษณะของอีกฝ่ายหน่ึงจะถือว่า เป็นก าไรของอีกฝ่ายหน่ึงที่มิได้เป็นเจ้าของ
ลักษณะน้ัน 

    1.4 ตัวแบบเสริมแรง 

ทฤษฎีน้ีเสนอว่า ความดึงดูดระหว่างบุคคลน้ันส่วนหน่ึงมาจากประสบการณ์ที่
ได้รับการเสริมแรงเมื่อมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทฤษฎีน้ีเสนอว่า คนเราจะชอบบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์อยู่กับสิ่งเร้าที่ท าให้เราพอใจ นักทฤษฎีน้ีต้ังข้อเสนอว่า ปฏิกิริยาซึ่งเป็นความชอบพอที่
เราจะตอบสนองต่อบุคคลหรือวัตถุเกิดขึ้นได้โดย การวางเงื่อนไขด้วยความใกล้กันในแง่ของพื้นที่หรือ
เวลาตัวอย่างเช่น เราอาจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อใครคนหน่ึงได้เพียงเพราะเขามาปรากฏตัวอยู่ใน 
ขณะที่เรามีประสบการณ์ที่น่ายินดีและพึงพอใจ 

 2. สาเหตุโดยท่ัวไปของการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ส าหรับสาเหตุโดยทั่วไปที่ควรจะน ามาพิจารณาประกอบด้วย 

     2.1 การมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน  
          การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครน้ันอาจเกิดขึ้นได้เพราะการมองเห็นประโยชน์ ซึ่ง

อาจได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เป็นเช่นน้ันเพราะว่าทั้งคู่มีจุดมุ่งหมายที่เข้ากันได้ 

     2.2 ความต้องการใฝ่สัมพันธ์ 
          หากรับรู้ว่าการมีความสัมพันธ์กับใครสามารถจะตอบสนองความต้องการที่จะ

ได้รับความรัก ความเป็นมิตรและการได้ผูกพันธ์มีแนวโน้มที่เราจะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับคนผู้น้ัน 

     2.3 ความพอใจในกิจกรรมของผู้อื่น 
          กิจกรรมที่ผู้อื่นท าอยู่ เป็นสาเหตุที่ท าให้มีผู้ เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ด้วย 

เน่ืองจาก การมีความสัมพันธ์น้ันเป็นโอกาสให้ได้เข้าไปท ากิจกรรมที่ตนพอใจ 

     2.4 การส่งเสริมสถานภาพส่วนตัว 
          ในบางกรณีแม้ตัวบุคคลที่ตั้งใจจะมีความสัมพันธ์ด้วยน้ันไม่น่าสนใจและไม่ดึงดูด

ใจแต่หากบุคคลน้ันมีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงก็อาจเป็น ปัจจัยดึงดูดให้เข้าไป
มีความสัมพันธ์ด้วยเพราะจะได้รับเกียรติและการยกย่องว่าเป็นพวกเดียวกันกับบุคคลผู้น้ัน 

     2.5 การลดความวิตกกังวล 
          สาเหตุหน่ึงที่คนเราสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็เพื่อลดความวิตกกังวล อัน

เกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องอยู่โดดเด่ียว การมีความสัมพันธ์ลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อ
คนเรารู้สึกว่าถูกขู่หรือถูกท าให้กังวล การเข้าร่วมกับคนอื่นจะท าให้ความรู้สึกดังกล่าวลดลงเพราะคน
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อื่นๆก็กังวลเหมือนกัน หรือเป็นไปได้ว่าเมื่อมาอยู่รวมกันก็สามารถจะหาทางจัดการกับความวิตกกังวล
น้ัน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์น้ันท าให้กังวลร่วมกับอับอาย คนเรามีแนวโน้มจะอยู่คนเดียว
มากกว่าอยู่รวมกับผู้อื่น 

2.6  การใช้ความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบรรลุจุดมุ่งหมายส่วนตัว 
การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลน้ันเป็นไปได้อีกเช่นกันที่คนเราจะท าไปเพราะ

เป็นช่องทางที่ท าให้ตนเองได้ประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตนได้โดยที่มิได้ พอใจในตัวบุคคล
น้ันเลย 

ขั้นตอนของการเกิดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เกิดขึ้นอย่างมีเงื่อนไข และ
เงื่อนไขที่ส าคัญ คือ ท่าทีและความรู้สึกที่เราแสดงต่ออีกฝ่ายหน่ึง ท่าทีเหล่าน้ีมีผลอย่างยิ่ งต่อการงอก
งามและการสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ซึ่งกระบวนการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
น้ันเป็นไปตามขั้นตอน ดังน้ี 

1). การเร่ิมความสัมพันธ์ 
มีปัจจัยจ านวนมากที่มีอิทธิพลต่อการเร่ิมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ได้รับความ

สนใจ กันมาก ได้แก่  
- การมีลักษณะทางกายที่ดึงดูดใจ  
- ความถี่ของการได้พบปะกัน 
- ความคล้ายคลึงกันในลักษณะต่างๆ 

 

2). การสร้างความสัมพันธ์ 
ขั้นตอนที่สองน้ียากที่จะระบุให้ชัดเจนลงไป แต่โดยทั่วไปจะเกิดใน 2 ลักษณะ คือ 
- เกิดทีละน้อยตามเวลาของการที่ได้ติดต่อกันและ 
- เกิดเพราะมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้ว ทั้งสองฝ่าย

จะเพิ่มปริมาณของความสัมพันธ์ขึ้นเรื่อย ๆ เช่น อาจท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมาก
ขึ้น มีการป้องกันตนเองน้อยลง บอกถึงความต้องการของตนเองมากขึ้น และจะเร่ิมรู้สึกสนิทกัน
สามารถสื่อสารกันถึงเรื่องส่วนตัวซึ่งก้าวไปไกลกว่าการคุยกันตามมารยาท 

 
3. การกระชับความสัมพันธ์ 
   ในขั้นน้ีต่างฝ่ายต่างพยายามหาวิธีรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการรักษาความ

น่าสนใจในการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้นิสัยของอีกฝ่ายหน่ึง ในขณะเดียวกันก็พัฒนานิสัยบางอย่างของตน
เพื่อการตอบสนองและการปรับตัว ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างต้องท าเช่นน้ีด้วยกัน ความสัมพันธ์จะเร่ิมงอก
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งามจนรับรู้ได้ทั้งคู่จะขึ้นอยู่กับกันและกันมากขึ้น มีพันธะในการคบหากันในลักษณะของการท า
ประโยชน์ให้แก่กันและกัน 

แนวคิดทั้งหมดท าให้มองเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แปรเปลี่ยนไปได้เป็น ระยะ 
หากเป็นไปตามขั้น ตอนความสัมพันธ์จะก้าวคืบหน้าไปจนกระชับแน่น ในทางตรงข้ามหากขั้นตอน
หมุนย้อนหลังความสัมพันธ์จะเสื่อมคลายลงและอาจมาถึงขั้นตอนที่4คือการจบความสัมพันธ์ 

 
4. การจบความสัมพันธ์ 
   ข้อเท็จจริงอย่างหน่ึงของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ มีการเร่ิมต้นและมีการสิ้นสุด

และการสิ้นสุดความสัมพันธ์มักตามมาด้วยความรู้สึกทางลบหรือความขัดแย้ง ในการจบความสัมพันธ์
มีขั้นตอนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังน้ี(Duck,1982) 

   4.1 ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ 
   4.2 อีกฝ่ายหน่ึงจะเริ่มต้นสื่อให้อีกฝ่ายทราบถึงความรู้สึกน้ัน 
   4.3 คู่สัมพันธ์เผชิญหน้ากับปัญหาอันอาจน าไปสู่การปรับความเข้าใจกัน  ห รื อ ค ว า ม

ขัดแย้ง 
   4.4 หากไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้จะมีการหันไปหาฝ่ายที่สาม ซึ่งตรงจุดน้ีจะมี

การเข้าข้างหรือแยกฝ่าย 
   4.5 ทั้งสองฝ่ายรู้ว่าความสัมพันธ์สิ้นสุดลงจึงอาจตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หรือปรับ

รูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ 
อย่างไรก็ตามไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นประเภทใด นักจิตวิทยาล้วนเตือนว่าเป็น

เพียงความสัมพันธ์ชั่วคราวเท่าน้ัน เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์จะแปรเปลี่ยนระดับหรืออาจสิ้นสุด
ลง ซึ่งหมายความว่า เราเองได้เรียนรู้เรื่องของมนุษยสัมพันธ์ไปอีกขั้นตอนหน่ึงแล้ว 
 

ทฤษฎีภาพยนตร์  

1. ทฤษฎีการเล่าเร่ือง3    
      ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการ

ถ่ายท าและวิธีการที่เรื่องราวน้ันๆ ถูกนาเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหน่ึงซึ่งนาพาตัวเองให้
ไป เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่งไปกว่าน้ัน     

                                                           
3 ประวิทย์  แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551  
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    ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่าน้ีในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิ ง
สังคม น่ันคือ เราได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะ
ด ารงอยู่กับบริบทของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวก
เขา เราได้ถูกให้เหตุผลในเชิงจิตวิทยา  จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา ส าหรับ
หนทางที่พวกเขารู้สึกและปฏิบัติ การเล่าเร่ืองต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง 
หรืออย่างน้อยที่สุดได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเร่ืองทางสังคม อันน้ีสัมพันธ์
ถึงอุดมคติทั้งหมดเกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งน้ีที่
มันท างานอยู่ในตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอนโดยจารีตแล้วประวัติศาสตร์ได้ถูก
น าเสนอ  

    การเล่าเร่ืองหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว
หรือสองตัวเท่าน้ัน มันเชื้อเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่าน้ี ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ
ท าให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอื่นๆ โดยมี
ดาราต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่าน้ีบ่อยคร้ัง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนที่มีเสน่ห์ 
ซึ่งจะแสดงในส่วนน้ี แต่สิ่งซึ่งส าคัญยิ่งไปกว่าน้ันก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเร่ืองน้ันได้แสดงให้
เห็นว่า ตัวละครหลักต่างๆจะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ
พัฒนาการไปในลักษณะที่เป็นปัจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดาเนินเร่ืองของสถานการณ์ที่มั่นคง 
เผชิญกับอุปสรรค์ ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกคร้ัง  (Stable Situation - Disruption - New 
Stable Situation), ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ตัวละครที่
สาคัญต่างๆ เดิมที จะถูกน าเสนอในการเล่าเร่ืองในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในอัตลักษณ์
ของพวกเขา หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ 

ถัดจากน้ัน ภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์อันหน่ึงขึ้นมาที่ จะทดสอบพวกเขา 
จะต้องด าเนินชีวิตไปโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคชุดหน่ึง และในการกระท าดังกล่าวพวกเขาจะแก้ไข         
อัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเอง พวกเขาจะดาเนินชีวิตไปโดยผ่านกระบวนการอันหน่ึงของ
พัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามขึ้นทางด้านอัตลักษณ์ อันน้ีมิได้เกิดขึ้นเสมอๆ ตัวละครบาง
ตัวยังคงติดตายอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของพวกเขา และจบลงอย่างไม่มีความสุข การเน้น
ในเรื่องความเจริญเติบโตของปัจเจกดังกล่าว และการแก้ไขอุปสรรค ได้ไปขับไล่ไสส่งประเด็นปัญหา
ทางสังคมต่างๆออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องรองๆในการด าเนินเร่ืองทั้งหลายของ
ภาพยนตร์กระแสหลัก 

 2. หน้าท่ีเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ (Narrative Function)  

2.1  การเล่าเร่ืองแบบสัจนิยม (Realist) มุ่งเล่าเร่ืองใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้
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ความส าคัญกับการถ่ายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย 

2.2  การเล่าเร่ืองแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เน้น
การสื่ออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพื่อการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดี 
ไม่ตลก ไม่บู๊ ไมห่วือหวา เรื่องหนักสมอง  

    2.3  การเล่าเร่ืองแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่างมาก 
การเล่าเร่ืองแบบเหนือจริงน้ัน มักจะเน้น    

3. ตัวละคร4 

    ค าจ ากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเน้ือ
ของภาพยนตร์ทุกเร่ืองถ้าก าหนดบุคลิกของตัวละครไม่ชัดเจน บทของคุณก็จะไม่มีโอกาสถูกสร้างเป็น
ภาพยนตร์ เพราะไม่มีดาราคนไหนรับเล่น ถ้าไม่มีดารายอมเล่น ก็สร้างเป็นภาพยนตร์ไม่ได้ สัญลักษณ์
ในการเล่าเร่ือง คุณอาจข้องใจว่า ภาพยนตร์แย่ๆก็ต้ังหลายเรื่องที่ได้ฉายบนจอใหญ่ พวกมันไปถึงที่น่ัน
ได้ยังไง ความจริงก็คือ บทภาพยนตร์หลายเร่ืองที่สตูดิโอซื้อมาน้ัน ต้นฉบับถือว่าอยู่ในขั้นคุณภาพ        
แต่ในกระบวนการน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ มีการช าระตัวละครหลายตัว 

ในขั้นตอนของการปรับปรุงของบท ดูอย่างสิ่งที่เกิดกับหนังเร่ือง Up close and 
personal เป็นเร่ืองที่มาจากชีวิตจริงของ เจสซิก้า ซาวิทส์ ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะขนานแท้ได้เลย    
แต่เมื่อผ่านกระบวนการแก้ไขปรับปรุงมาเก้าปีเต็ม ก็ออกมาเป็นแค่ขยะขนานแท้กองหน่ึง  

ในระหว่างขั้นตอนที่ต้องผ่านผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์และนักสารวจตลาด ของดีมักถูก
แทนที่ ด้วยสินค้า ที่หน้าตาเหมือนกัน น่ีคือความล้มเหลวของศิลปะที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ (art  by committee) ค ากล่าวที่ว่า อูฐคือม้าในสายตาของคนกลุ่มหน่ึงน่าจะมาจาก
สถานการณ์เช่นน้ีธุรกิจหนังเป็นธุรกิจเต่าล้านปีที่ยอมรับสิ่งใหม่และโอกาสใหม่เพียงไม่กี่อย่าง และ
ค านึงถึงเม็ดเงินที่จะได้มากกว่าสุนทรียศาสตร์เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะท าหนังสักเร่ืองไม่ควรให้เร่ืองน้ี
บั่นทอนก าลังใจในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ดีที่สุดของตน หนังหลายเร่ืองประสบความส าเร็จเพราะ
แนวคิดเดิม และตัวละครที่ผู้เขียนเขียนขึ้นน้ันสมบูรณ์และชัดเจนมากจนผู้สร้างและผู้ก ากับไม่อาจ
ท าลายลงได้ พี่น้องตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีชื่อเสียงในการสร้างตัวละคร เขาเขียนสร้างและ
ก ากับภาพยนตร์ของตัวเองเร่ือง Fargo ทั้งคู่จับเอาตารวจหญิงผู้มีใจคอหนักแน่นมั่นคง (รับบทโดย 

                                                           

4 วิลเลี่ยม โกลด์แมน. Which Lie Did I Tell (ปั้นหนังเป็นตัว). กรุงเทพ : ไบโอสโคป 

พลัส, 2547 
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ฟรานซิส แมคคอร์แมนด์) ที่ท างานอย่างตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขยไม่เอาถ่าน จอมอันธพาลที่ไม่ 

ยอมเคยลงให้ใครนอกจากตัวเอง คนท าหนังฮอลลีวู้ดจะรู้ถึงความคิดดีๆเมื่อพวกเขา
ได้เห็นมัน ส่วนอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดที่ว่าดีน้ันต้องเจอกับการปรับให้เลวลงก็เป็นอีกเร่ือง ใน
ฐานะคนเขียนอย่าท างานให้คนอื่นแก้ไขได้สร้างตัวละครของคุณให้สมจริงและสมบูรณ์ แล้วพวกน้ันก็
จะไม่อยากยุ่งกับงานของคุณ เพราะตัวละครเหล่าน้ันดีจนไม่มีที่ติ น่ีต่างหากคือจุดหมาย  

  เมื่อคุณคุณรู้ว่าหนังเรื่องน้ีเกี่ยวกับอะไร คุณก็ต้องมาเพ่งเล็งที่ว่าคนต้องเป็นอย่างไร มี
ตัวละครอยู่ 4 ประเภทที่ส่งให้หนังดีได้ เมื่อคุณหาที่ลงให้แต่ละประเภทได้แล้ว คุณก็สนุกกับพวกเค้า
ทั้ง  4 ได้เลยซึ่งได้แก่ พระเอกหรือนางเอก ผู้ร้าย คู่หู และตัวละครสร้างความโรแมนติก  

3.1 พระเอกหรือนางเอก พระเอกหรือนางเอก  

     คือเจ้าของเรื่อง พวกเขาปรากฏอยู่ทุกหน้าในบทภาพยนตร์ กล้องจับอยู่ที่พวกเขา 
และพวกเขาก็ควรปรากฏอยู่บนจอเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งเร่ือง (ห้ามพวกเขาหายไปจากจอ
นานเกินไป) จังหวะของหนังก็ขึ้นอยู่กับผู้ก ากับ ระดับความผันแปรทางอารมณ์และความดุเดือดทาง
ร่างกายที่คุณเสนอ บนแผ่นฟิล์ม ในฐานะคนดูความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาขาขึ้น 
ขาลง และกลับมาขึ้นอีกคร้ังของตัวละครเหล่าน้ัน และน่ีคือเหตุผลที่เราไปชมภาพยนตร์ เราต้องการ
ร่วมรับรู้ถึงสิ่งต่างๆไปพร้อมกับตัวละครเหล่าน้ัน เราเคยคิดมั้ยว่า เราจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่
สการ์เล็ต โอฮาร่า, ลอว์เรนซ์ แห่งอาราเบีย หรือ ร้อคกี้ต้องเผชิญ ได้หรือไม่ พระเอก นางเอกเหล่าน้ี 
คือสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ และโปรดพิจารณาข้อแนะน าต่อไปน้ี  

- อย่างสร้างตัวละครเอกของคุณให้ดีสมบูรณ์แบบต้ังแต่เริ่มเรื่อง เพราะคุณจะพาเขา
ให้ดีขึ้นไม่ได้แล้ว มีแต่จะเลวลง  

- ให้ความส าคัญกับเรื่องเหตุและผล  

ตัวละครเป็นสาเหตุของทุกอย่างที่เกิดขึ้น และพล็อตเรื่องก็ควรเป็นผลที่ตามมา มากกว่า
ที่จะให้ตัวละครเป็นผลแล้วพล็อตเรื่องเป็นเหตุ อีกทั้งตัวละครควรเป็นผู้คุมเร่ืองราว พวกเขาคือกลไก
ขับเคลื่อนให้เรื่องด าเนินไป และข้อแตกต่างของหนังที่มีชีวิตและหนังที่ขาดชีวิต คือ หนังที่มีชีวิต มีตัว
ละครเป็นผู้บงการ  

ที่ขาดไม่ได้คือ ตัวละครที่เป็นพวกหลุดโลก เฟอะฟะ และคนธรรมดาสามัญ ตัวละครของ
คุณต้องมุ่งหวังสิ่งใดสิ่งหน่ึง และต้องท าทุกอย่างเพื่อให้ได้มา ความต้องการของตัวละครเอกเป็น
เหมือนหัวใจของเรื่อง ให้ถามตัวเองอยู่เสมอด้วยคาถามสองข้อว่า “ตัวละครของเราต้องการอะไร” 
และ “ตัวละครของเราต้องเสี่ยงภัยอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ”  
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         - ให้ตัวละครของคุณถูกกิเลสอย่างใดอย่างหน่ึงครอบง า  
         - ตัวละครมีจุดอ่อน ที่ต้องยอมรับมันให้ได้ในตอนจบ 16  
         - จ าไว้ว่าความบกพร่องของพระเอก นางเอก ท าให้ตัวละครน้ันๆสมจริง  
         - ระวังความซ้ าซาก จ าเจ (Cliché)  

3.2  ตัวร้าย  

        จอห์น มอร์ติเมอร์ เขียนไว้ในบทนาของหนังเร่ืองเร่ือง The Oxford Book of 
Villains (วารสารของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด) ว่า “เร่ืองส่วนใหญ่ ตัวร้ายเป็นคนสร้างพล็อตและ
สร้างความน่าตื่นเต้น ลองจินตนาการความน่าเบื่อหน่ายของเร่ือง Snow White ถ้าปราศจากแม่มด 
หรือเรื่อง Little Red Riding Hood ถ้าปราศจากสุนัขจ้ิงจอก เร่ือง Robin Hood ถ้าปราศจากนาย
อาเภอแห่งนอตต้ิงแฮม หรือเรื่อง Cinderella ที่ปราศจากพี่สาวใจร้าย ตัวร้ายมักกลายเป็นผู้ที่ท าให้
เรื่องสนุกสนาน ท าให้คนดูรู้สึกปลอดภัย เมื่อเทียบกับการการกระทาของตัวเองที่ถูกต้องตามท านอง
คลองธรรม ผู้ชมจะตกอยู่ในอิทธิพลของความชั่วร้ายที่ปรากฏบนจอและยินดีที่เร่ืองแบบน้ีไม่เกิด
ขึ้นกับตัวเอง ผู้ร้ายจึงเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้”  

  ข้อควรพิจารณา  

       1). ตัวร้ายพาเร่ืองเข้าสู่สถานการณ์ที่เลวร้าย ตัวร้ายคือผู้บ่อท าลายความมุ่งมั่น
ของตัวเอกและคอยท าลายชีวิตของัวเอกให้ตกต่า ยิ่งตัวร้ายเก่งมากก็ยิ่งเห็นไหวพริบสติปัญญา หนัง
เรื่องน้ันก็ยิ่งจะเป็นหนังที่ดี  

       2). ให้ความส าคัญกับบทของตัวร้ายเท่ากับบทตัวเอกของเรื่อง 
       3). ก าหนดอดีตของตัวร้ายที่ เป็นเหตุให้เขาเป็นคนไม่ดี ต้ังคาถามว่าอิทธิพล

ดังกล่าว กลายมาเป็นการกระท าในปัจจุบันได้อย่างไร และตัวร้ายที่เล่ห์เหลี่ยมรอบตัวผู้น้ี จะขัดขวาง
ความมุ่งมั่นของ ตัวเอกได้อย่างไร       

  4). ในเรื่องที่ตัวร้ายคือ สถานการณ์ คุณต้องสร้างความชั่วร้ายให้เป็นตัวเป็นตน 
โดยสร้างตัวละครให้มีความซับซ้อนและเลวร้ายไม่แพ้สถานการณ์ 

 5). ความขัดแย้งที่หนักที่สุดในหนังส่วนใหญ่ เป็นความขัดแย้งในตัวเองและอ านาจ
ชั่วร้ายภายในใจ 

 6). อย่าเห็นว่าพลังของตัวร้ายไม่มีความส าคัญ 
       7). เรื่องจะเดินหน้าไปไม่ได้ถ้าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น  
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3.3 คู่หูพระเอก  
     คู่หู หรือตัวสะท้อนความคิด (Reflection Character) เป็นความคิดของตัวละคร

เอก ซึ่งคุณจะพบได้ในนิยาย แต่ในภาพยนตร์ทุกอย่างต้องมองเห็นได้ คู่หูคือผู้ที่แบ่งปันความหวังและ
ความฝันของตัวเอกและเป็นคนที่ตัวละครเอกสามารถพูดคุยด้วยได้ แทนที่จะต้องเดินร าพันอยู่คน
เดียว (Soliloquy) หรือใช้เสียงบรรยาย (Voice-over) จนจบเรื่อง  

         ในภาพยนตร์ อย่าสร้างตัวละครให้อยู่กับตัวเองตามลาพัง คุณต้องไม่ให้พระเอกของ
คุณพูดอะไรบางอย่าง เช่น “โอ! ขอให้ผมได้เจรจากับหัวใจตัวเองว่า ...” หรือที่แย่กว่าน้ันคือ “ขอให้
หัวใจผมได้พูดแทนผมเถิด...” พระเอกของคุณต้องมีใครสักคนไว้คุยด้วย หนังเกือบทุกเร่ืองต้องมีคู่หู
พระเอก เรื่อง Casablanca ฮัมฟรีย์ โบการ์ท และ คล้อด เรเนส เป็นคู่หูกันต้ังแต่ต้นจนจบ ถ้าขาด
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เราคงรู้เร่ืองต่างๆน้อยเต็มที  

   เพื่อสร้างสีสันให้กับเน้ือเร่ือง คู่หูอาจมีประเด็นเร่ืองความรักเข้ามาแทรก หรืออาจ
กลายเป็น ตัวร้าย ท าให้เหตุการณ์กลับตาลปัตรและท าให้ชีวิตของตัวละครเอกของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น 

4.) ความโรแมนติก (The Romantic Interest) 

     ความโรแมนติกอาจช่วยค้าจุนหรือทาลายหัวใจของตัวเอกก็ย่อมท าได้ ภาพยนตร์มัก
น าเสนอความรักในแง่มุมต่างกันไป อย่างความรักที่ดีหรือความรักที่เลว รักที่เข้าใจผิด รักที่สุขสมหวัง 
รักที่ผิดปกติ หรือรักที่ล่มสลาย ในหนังส่วนใหญ่ เรื่องราวโรแมนติกเป็นเร่ืองที่ขาดไม่ได้ บางความโร
แมนติกก็ปรากฏตัวขึ้นและหายไป หรือเขียนเร่ืองให้ถูกฆ่าตาย เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระเอกรักเธอ 
อย่างในหนังเรื่อง Rambo IV เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศลาว แรมโบ้พบรักกับสาวเอเชียกลางสนาม
รบ และในสนามรบน้ันเองที่เธอถูกยิงเป็นจนพรุนไปทั้งตัว พระเอกอุ้มร่างไร้ลมหายใจของเธอขึ้นไว้ใน
อ้อมแขน ฝังเธอไว้ริมแม่น้า แล้วออกไปสู้ต่อ ความรักช่วยผลักดันให้ตัวละครเดินไปข้างหน้าและทา
หน้าที่เป็นแรงจูงใจเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ตัวละครอื่นๆที่สมจริง  

จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมทฤษฎีที่ เ กี่ยวข้องกับแนวคิดต้ังต้นในการท า
ภาพยนตร์ ทั้งเรื่องของกลไกการป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดของซิกมันด์ ฟรอยด์ แนวคิดเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทฤษฎีภาพยนตร์ ได้น าไปสู่ประเด็นที่สามารถน ามาใช้ในการเล่าเร่ือง
ในภาพยนตร์เรื่อง “กระต่ายหมายจันท์” โดยการชี้ให้เห็นการกระท าที่เป็นผลกระทบจากการผิดหวัง
ในความรัก ตามลักษณะของกลไกการป้องกันตัวเอง น าไปสู่การเ รียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิต อีกทั้งยังสามารถน าเอาแนวคิดข้างต้นเข้าร่วมกับทฤษฎีทางภาพยนตร์ ในเร่ืองของการเล่า
เร่ือง และการสร้างตัวละคร เพื่อน าไปสู่การสร้างเหตุการณ์ที่สอดคล้อง และสมเหตุสมผลต่อความ
เป็นจริงลงไปในบทภาพยนตร์ ท าให้บทภาพยนตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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บทที่  3 

การเก็บขอ้มูล 
 

การสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับความผูกพันของผู้คนกับสถานที่  ในบรรยากาศของ
ต่างจังหวัด  การปฎิสัมพันธ์กันของคนในพื้นที่น้ันๆ ความเรียบง่ายของการใช้ชีวิต ที่ดึงดูดให้ผู้พบเห็น
อยากเข้าไปสัมผัส ชีวิตและห่วงเวลาความสุขเหล่าน้ัน การเข้าไปอยู่ในอีกพื้นที่ความทรงจ าที่มีแต่
เรื่องราวดีๆ ท าให้สามารถหลีกหนีความเจ็บปวดในใจอีกเสี้ยวหน่ึงของตนเองไปได้ แม้จะเป็นช่วงเวลา
หน่ึงก่อนจะต้องกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงในที่สุด  

ซึ่งผู้จัดท าได้น าประเด็นเร่ืองของความทรงจ าและความผูกพันกับสถานที่ในบ้านเกิดมา
เป็นแกนความคิดหลัก (Concept) ของการสร้างภาพยนตร์และวิจัยคร้ังน้ี เพื่อความเข้าใจอารมณ์ของ
ภาพยนตร์ ผู้จัดท าได้หาข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิง (Reference) และเข้าถึงอารมณ์และบรรยากาศ
ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ที่สามารถอธิบายถึงลักษณะที่จะเกิดขึ้น
ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กระต่ายหมายจันท์” ได้  

ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร์เร่ือง ท่ีรัก (eternity) ก ากับภาพยนตร์โดยศิวโรจณ์ คงสกุล และออก
ฉายในปี ค.ศ. 2011 

เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของพ่อกับแม่ของตัวผู้ก ากับเอง เล่าถึง
ความรัก อันบริสุทธิ์ระหว่างหนุ่มลพบุรีกับสาวเมืองกรุง ทุก ๆ เร่ืองราวของทั้งคู่บันทึกอยู่ในความ
ทรงจ าของผู้เป็นแม่ตลอด แม้พ่อจะล่วงลับไปนานแล้ว ภาพยนตร์เร่ืองน้ีฉายให้เห็นสภาพท้องถิ่น  
การด าเนินชีวิตของผู้คนรวมถึงค่านิยมของคนไทยเร่ืองความมั่นคงในรัก และความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา 

หนังเรื่องน้ีจะมีการแบ่งออกเป็นสามส่วนแบบไม่ชัดเจนนักเพราะทั้งเร่ือง ต้ังแต่ต้น
จนจบจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยเรื่อง “ความตาย” ในส่วนแรกของหนังเป็นเร่ืองความเชื่อของไทยที่ว่า
หลังจากคนเราเสียชีวิตไป แล้วได้สามวันดวงวิญญาณของเราจะเดินทางกลับไป “เก็บรอยเท้า” ในที่ที่
เราคิดถึงในส่วนที่สองของหนังเป็นเรื่องช่วงเวลาที่พ่อกับแม่มีความสุขกับความรัก  ในส่วนที่สามของ
หนังเป็นชีวิตประจ าวันของคนสามคน หลังจากที่พ่อเสียไปเเล้ว   และเชื่อว่าดวงวิญญาณของคนที่เรา
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รักจะยังเวียนอยู่ใกล้ ๆ เราและคอยมองดูเราอยู่เสมอ ในหนังเร่ืองน้ีทั้ งสามส่วนจะถูกซ้อนทับกัน  
บางๆ ด้วย “สีด า” เราจะมองเห็นด้วยความไม่ชัดเจนนัก เพราะสีด าบางๆที่บังสายตาเราอยู่ตลอดมัน
เป็นตัวแทนของ “ความตายของคนที่เรารัก” ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะยังคงอยู่กับเราตลอดไป 

จากภาพยนตร์เรื่องที่รัก (eternity) ของศิวโรจณ์ คงสกุล มีความชัดเจนในเร่ืองของ
การถ่ายทอด บรรยากาศของชนบท ที่เต็มไปด้วยความทรงจ าของตัวละครที่ผูกพันกับสถานที่แห่งน้ัน   
ติดอยู่ในห้วงของการสูญเสียคนรัก และพยายามหนีปัญหาด้วยการกลับมายังสถานที่ที่ตนเองผูกพัน 
และใช้ช่วงเวลาที่อยู่อย่างสบายใจในสถานที่เเห่งน้ันเพื่อทบทวนความรู้สึกของตน 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ที่รัก (eternity) 

2.  ภาพยนตร์เร่ือง 36 ก ากับภาพยนตร์โดยนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ และออกฉายในปี 
ค.ศ. 2012 

    เรื่องราวของ ทราย เป็นคนหาสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ อุ้มเป็นฝ่ายก ากับศิลป์ ดูแล
ฉากในกองถ่าย ทั้งสองคนท างานที่บริษัทเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาหน่ึง สองปีต่อมา ทรายยังเป็นคน
หาสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เช่นเดิม สิ่งที่หายไปคืออุ้ม และไฟล์ต่างๆ ในฮาร์ดดิสก์ของทราย     
ทรายพยายามหาทางซ่อมฮาร์ดดิสก์น้ันแต่ก็ซ่อมไม่ได้  

"คนบางคนผ่านเข้ามาในชีวิตเราแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ถ้าเราไม่มีสิ่งเตือนความจ า 
เราจะยังจ าเขาคนน้ันได้หรือเปล่า ถ้าเราไม่เห็น เราจะจ าได้ไหม " ค าโปรยหลังปกดีวีดีน้ี คงบอกได้
อย่างชัดเจนของแก่นหนังที่พูดถึงเรื่องความจ าและการลืมอย่างตรงไปตรงมา ความทรงจ าในหนังเร่ือง
น้ีถูกเล่าผ่านเคร่ืองมือบันทึกความทรงจ าอย่างเช่น กล้องถ่ายรูป และกล่องเก็บความทรงจ าอย่าง 
external harddisk กล่าวให้ถึงที่สุด หนังเล่าเร่ืองความทรงจ าผ่านทางหลักฐานยืนยันอย่างเช่นรูป 
ถ่าย เมื่อไม่มี (รูปถ่าย) อยู่ ก็เหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริง สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในหนังเร่ืองน้ีไม่ใช่
เรื่องของความทรงจ า แต่เป็นเร่ืองของโครงสร้างความทรงจ า กรอบคิดที่เราเอามาจัดการกับความ
ทรงจ า ฮาร์ดดิสค์ของทรายคือ ‘หลักฐาน’ ของความทรงจ าที่ทรายมีต่ออุ้ม ในทางตรงกันข้ามอุ้มที่ไม่
ชอบถูกถ่ายรูป น่ันเท่ากับเขาไม่ได้ปรากฏอยูในเคร่ืองบันทึกความทรงจ า  การปรากฏของเขาไม่มี
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หลักฐานยืนยัน เช่นเดียวกับที่หนังไม่ยอมให้ผู้ชมเห็นหน้าเขา เราจดจ าหน้าเขาไม่ได้  เพราะเราไม่ได้
เห็นไม่มีหลักฐานยืนยันปรากฏบนจอ รูปอุ้มชุดเดียวที่ทรายมีก็อยู่ในฮาร์ดดิสก์เมื่อน าไปกู้  

ก็ได้เพียงแถบสีเทาจากฮาร์ดิสก์ของทรายจึงเป็นเพียงสิ่งที่ไม่อาจเชื่อมโยง ใดๆกับอุ้ม
ได้อีกแล้ว กล่าวให้ถูกต้องการเชื่อมั่นในหลักฐานยืนยันความจ าน้ันเองที่ท าให้สิ่งที่ ต้องการจ าจริงๆ
สูญหายไป ทรายจึงย้อนกลับไปในสถานที่เก่าๆ ในโลเคชั่นที่ก็ไม่มั่นคงอะไรอีกแล้ว ผู้คนล้มหายตาย
จาก สถานที่ถูกร้ือถอน นกไม่บินวนเหนือฟากฟ้า และเวลาที่ใช้จ่ายไปด้วยกันไม่เคยย้อนกลับมา ถึง
ที่สุดแล้่วเราไม่แน่ใจว่าทรายท าอะไรระหว่าง การเรียกคืนความทรงจ าเก่าๆที่เธอดันเผลอลืม หรือการ
จอมอยู่กับความทรงจ าที่ลบไม่ออก ในขณะที่ในหนังยังมีคนอีกกลุ่มหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความทรงจ า
ที่เข้มข้น ชัดเจน การจ าที่ต้องอาศัย เรือนกาย มากกว่าเคร่ืองบันทึก คือความทรงจ าเกี่ยวกับคลินิก
ของพี่กานต์ซึ่งถูกน ามาสร้างใหม่เป็นภาพยนตร์หรือแจ๋มเพื่อนของทรายที่ยังคงจจดจ าเบอร์โทรศัพท์
ของคนที่ตัวเองแอบชอบได้แม้จะไม่ได้ติดต่อกันมานานมากเเล้วก็ตาม ความทรงจ าเล่นตลกเสมอ     
อยากจ ากลับลืมอยากลืมกลับจ า  

จากภาพยนตร์เร่ือง 36 ของนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ มีความชัดเจนในเร่ืองของ
ความสัมพันธ์ที่ขาดหายไปของคนสองคน ระยะเวลาสองปีที่หายไปสิ่งที่ตัวเขาเเละเธอยังเหลืออยู่คือ 
ความทรงจ าและรูปถ่ายที่ถือ เป็นเคร่ืองมือเตือนจ า ว่าสิ่งเหล่าน้ันได้เกิดขึ้นจริงแต่แล้ว วันหน่ึงรูป
เหล่าน้ันหายไปการเร่ิมต้นกู้คืนความจ าจึงเร่ิมขึ้น พร้อมๆกับการเดินทางส ารวจความทรงจ าที่หล่น
หาย เพื่อบทสรุปการเรียนรู้ที่จะยอมรับความสัมพันธ์ที่จบลง  

 

 

 

 

ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง 36 

ทิศทางและอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mode and Tone) 

1. ภาพยนตร์เร่ือง ONCE ก ากับภาพยนตร์โดย  John Carney  และออกฉายในปี 
ค.ศ. 2006 
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เรื่องราวเปี่ยมแรงบันดาลใจของสองชีวิตที่ โคจรมาพบกันบนถนนเมืองดับลิน อัน
สับสนวุ่นวาย  คนหน่ึงคือนักดนตรีข้างถนนที่ไม่กล้าร้องเพลงของตัวเอง อีกคนหน่ึงคือสาวเชคลูกหน่ึง
ที่พยายามหาทางปรับตัวเข้ากับเมืองใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ในระยะเวลาสั้นๆที่ได้รู้จักกัน ทั้งคู่ต่างค้นพบ
พรสวรรค์ในตัวกันและกัน และช่วยผลักดันให้ฝันของอีกฝ่ายเป็นจริง  

หนังใช้วิธีการถ่ายท าแบบหนังทุนต่ า เน้นที่บรรยากาศของบ้านเมืองผู้คน รวมถึง
ความเป็นธรรมชาติของนักแสดง ที่สามารถถ่ายทอดบทบาท ชีวิตของนักดนตรีข้างถนนและสาว
ชาวบ้านธรรมดาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ผู้ก ากับเลือกใช้นักแสดงสมัครเล่นที่มีอาชีพเป็นนักดนตรีในชีวิต
จริงมาเล่น ซึ่งช่วยท าให้การแสดงเป็นธรรมชาติ การถ่ายด้วยเลนส์ขนาดยาวจากที่อื่นโฟกัสเข้ามาที่
การแสดงของตัวละครทั้งสองจากที่ไกลๆ ท าให้ทั้งคู่ไม่ รู้สึกอึดอัดในการแสดง และยังสามารถส่ง
อารมณ์ให้กัน หรือแม้กระทั่งมีการด้นสด ซึ่งท าให้บทน้ันเป็นธรรมชาติอย่างมาก ภาพยนตร์เร่ือง 
ONCE ยังโด่นเด่นในเรื่องของการใช้เพลงเป็นตัวด าเนินเรื่อง ที่เข้ากับบรรยากาศของเมือง ในฉากที่ตัว
เอกทั้งสองเข้าไปในชมรมร้องเพลง เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการสร้างฉากร้องเพลงคาราโอเกะของหนัง
เรื่อง “กระต่ายหมายจันท์น้ี” ทั้งการเคลื่อนกล้องที่แทบจะเป็นการแอบถ่ายคนสูงอายุเหล่าน้ันที่อยู่
ร่วมกับนักแสดงและแสงไฟโทนอุ่น ที่ช่วยท าให้หนังดูเป็นบรรยากาศพื้นเมืองมากขึ้น 

ภาพยนตร์เรื่อง ONCE จึงเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ท าให้ผู้ก ากับเกิดแรงบันดาลการ
เขียนบทและสร้างตัวละครในภาพยนตร์สั้นเรื่องน้ี และเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านของการถ่ายท า ที่เน้น
เรื่องของอารมณ์ร่วมของนักแสดง ความเป็นธรรมชาติของนักแสดงสมัครเล่น ใช้การเคลื่อนกล้องที่ไม่
ต้องการความประณีต แต่ให้ความส าคัญกับอารมณ์ที่นักแสดงก าลังถ่ายทอดมากกว่า การศึกษา
ภาพยนตร์เรื่อง ONCE น้ีจึงท าให้การสร้างบรรยากาศในซีนที่มีผู้สูงอายุและนักแสดงประกอบร่วมกัน
ร้องเพลง สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง  ONCE  
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2. ภาพยนตร์เร่ือง 36 ก ากับภาพยนตร์โดยนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์  และออกฉายในปี 
ค.ศ. 2012   

        หนังเรื่อง “36” หมายถึงจ านวนของช็อตและฉากที่ประกอบขึ้นมาเป็นหนังเร่ืองน้ี ซึ่ง
จากค าบอกเล่าของผู้ก ากับระบุว่า มันล้ออยู่กับจ านวนภาพถ่ายของฟิล์มภาพน่ิงหน่ึงม้วนน่ันเอง ไม่ว่า
จะอย่างไร ลักษณะในทางกายภาพอีกสองอย่างที่ท าให้หนังเรื่องน้ีละม้ายคล้ายคลึงกับฟิล์ม ภาพน่ิง-ก็
ได้แก่การที่แต่ละช็อตและฉากที่ได้รับการบอกเล่าเหล่าน้ัน-ไม่ได้ ด าเนินอย่างต่อเน่ือง และระยะเวลา
ที่หนังละเว้นไว้ในระหว่างช็อตและฉาก-ก็ไม่แน่นอน (เหมือนกับเวลาที่เราถ่ายภาพน่ิงน่ันเอง) และมัน
อาจจะสร้างความยุ่งยากในการเชื่อมโยง หรือพูดง่ายๆก็คือ หนังเล่าเร่ืองที่ครอบคลุมช่วงเวลาราวๆ
สองปี-ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมด 36 เหตุการณ์   

ภาพยนตร์เรื่องน้ีจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านลักษณะท่าทาง การพูดของตัวนางเอก       
ที่มักจะมีอารมณ์หม่นๆของความทรงจ าอยู่ตลอดเวลา   ด้านโทนสีของภาพซึ่งจะใช้โทนสีเหลืองอ่อน
ของแดดทวีปเอเชียในตอนกลางวัน และสีฟ้าในตอนเย็น และตอนพลบค่ าในการเล่าถึงอารมณ์ของตัว
ละคร โดยผู้จัดท าได้ใช้เทคนิคน้ีในการก าหนดเวลาในการถ่ายท า เพื่อให้ได้อุณหภูมิสีที่ต้องการของ
ฉากต่างๆให้ออกมาอย่าง ที่ตั้งใจไว้ให้มากที่สุด 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง 36  

จากการศึกษาหาข้อมูลจากข้อมูลอ้างอิง (Reference) และอารมณ์ของภาพยนตร์ 
(Mood and Tone) ท าให้ผู้จัดท าได้พัฒนาเทคนิคการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์และสร้างบรรยากาศ
ของความเป็นชาวบ้านชนบทผ่านพื้นที่ส่วนตัวของละคร ดั งที่ปรากฏในภาพยนตร์เร่ือง ที่ รัก 
(eternity) และ 36  ในเรื่องของโทนสี เหลืองอ่อนในตอนกลางวัน และโทนสีอุ่นในตอนเย็น และ
เทคนิคการเล่าเร่ืองที่เชื่องช้า และเน้นภาพกว้าง แทนอารมณ์โดดเด่ียว เหงาของตัวละคร รวมไปถึง
การพัฒนาแนวทางของบทภาพยนตร์และนิสัยใจคอของตัวละคร จากเร่ือง ONCE ในด้านของเน้ือหา 
การด าเนินเรื่อง บทสนทนา มุมกล้อง และเหตุการณ์ที่ควรจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดความ
สมจริงกับตัวละครในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กระต่ายหมายจันท์”  
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บทที่  4 

ผลการศกึษา 
 

การสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับความผูกพันของผู้คนกับสถานที่  ในบรรยากาศของ
ต่างจังหวัด การปฎิสัมพันธ์กันของคนในพื้นที่น้ันๆ ความเรียบง่ายของการใช้ชีวิต ที่ดึงดูดให้ผู้พบเห็น
อยากเข้าไปสัมผัส ชีวิตและห่วงเวลาความสุขเหล่าน้ัน การเข้าไปอยู่ในอีกพื้นที่ความทรงจ าที่มีแต่
เรื่องราวดีๆ ท าให้สามารถหลีกหนีความเจ็บปวดในใจอีกเสี่ยวหน่ึงของตนเองไปได้ แม้จะเป็นช่วงเวลา
หน่ึงก่อนจะต้องกลับมาเผชิญหน้ากับ ความจริงในที่สุด และการสร้างภาพยนตร์ให้ออกมาตามความ
ต้องการของผู้จัดท าน้ัน ต้องผ่านกระบวนการงานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฏในขั้นตอนตามต่อไปน้ี  

การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1.  แนวความคิด (Concept) 
     ความทรงจ าเก่าๆ จะถูกแทนที่ด้วยความจ าใหม่ๆอยู่เสมอ   
2.  แก่นเร่ือง (Theme) 
     ทางออกที่ดีที่สุดของทุกปัญหา คือการยอมรับและเผชิญหน้ากับความจริง 
3.  เร่ืองย่อ (Synopsis) 
    มุข นักศึกษาเอกภาพยนตร์ปีสี่เป็นผู้หญิงธรรมดา ใช้ชีวิตแบบธรรมดา ไม่ชอบความ

สงบ และเวลามีปัญหาในใจชอบกลับบ้านของตนเองที่ต่างจังหวัดเพื่อหนีจากภาวะน้ัน  
    เหตุการณ์เร่ิมจาก มุข เลิกกับแฟนของเธอที่คบกันมาสี่ปี ทั้งสองเป็นเพื่อนกันมา

ต้ังแต่สมัยมัธยมปลาย และเร่ิมคบกันต้ังจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเดียวกัน มุขอยู่ในภาวะของคน
อกหัก และก าลังต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวดสูญเสียอยู่โดยล าพัง มุขเปรียบเสมือนตัวแทนของเด็ก
ต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนหนังสือต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร เด็กที่ต้องจากบ้าน หรือ
ย้ายสถานที่จากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง จะมีความรู้สึกหลายๆสิ่งที่แตกต่างออกไปทั้ง กับสิ่งแวดล้อม ผู้คน
บรรยากาศการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่น้ันๆ ที่ส าคัญที่สุดคือขาดความผูกพัน เหตุผลที่ท าให้มุขชอบ
ที่จะเดินทางกลับบ้านทุกคร้ังที่มีโอกาสน่ันคือ กลับมายังที่ๆตัวเรารู้จัก คุ้นเคย น่ันเป็นความรู้สึกที่
สบายใจ เมื่อเรากลับมายังสถานที่ๆเต็มไปด้วย ความผูกพันเเละความทรงจ าที่ดี 

 หนังเริ่มเล่าหลังจากที่ มุขใช้เวลาท าใจอยู่ที่กรุงเทพฯสักระยะหน่ึงจนถึงวันปิดเรียน 
มุขตัดสินใจกลับมาที่บ้านของเธอที่ต่างจังหวัด เมื่อกลับมาถึงบ้าน บรรยากาศรอบตัวรวมถึงกิจวัต
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ประจ าวัน ได้คุยกับคนในครอบครัว พ่อ แม่ และยาย ก็ท าให้มุขนึกถึงความรู้สึกเจ็บปวดเหล่าน้ัน
น้อยลง แต่แล้ว แป๋ม เพื่อนสนิทของมุข ต้ังแต่สมัยมัธยมปลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับแฟนเก่าของ
เธอก็โทรมาชวนไปเที่ยวทะเล ซึ่งโดยปกติทุกคร้ังที่มีวันหยุดยาวเพื่อนๆกลุ่มของมุขซึ่งรวมถึงแฟนเก่า 
จะนัดกันไปเที่ยวเป็นประจ าอยู่เเล้ว แต่คร้ังน้ี มุขกลับลังเลที่จะตอบตกลงว่าจะไปหรือไม่ไปเที่ยว
ทะเลกับเพื่อนๆดี เพราะน่ันหมายความว่า เธอจะต้องเจอกับคนที่ท าให้เธอตกอยู่ในความรู้สึกทุกข์ใจ
อยู่ตอนน้ี  ในภาวะของคนที่ก าลังรักษาตัวถือว่าเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยในการเจอกับต้นเหตุของ
ความรู้สึกน้ี มุขจึงท าได้แค่บอกปัดไป ว่าจะให้ค าตอบในวันหลัง 

 บ่ายๆวันต่อมา แม่และมุขขี่มอเตอร์ไซด์ไปตลาด และแวะที่บ้านป้าเอี้ยง เพื่อนสนิท
ของแม่ แม่กับป้าเอี้ยงคุยกันเร่ืองทั่วๆไป วันน้ีท าอะไรกิน อาการป่วยเป็นอย่างไรบ้าง ป้าคนหน่ึงขี่
จักรยานมาจอดหน้าบ้านของป้าเอี้ยงแล้วถามว่า คืนน้ีไปที่ชมรมร้องเพลงหรือเปล่า มุขจึงได้รู้ว่าป้า
เอี้ยงอยู่ชมรมคนสูงอายุ ที่มีการรวมตัวกันร้องเพลงเฉพาะกิจ เพื่อคลายเหงา เป็นกิจกรรมของ
ชาวบ้านที่รวมตัวกัน มุขจึงขอป้าตามไปดู เพื่อการเปิดหูเปิดตาน้ีจะท าให้มุขมีเวลาไปคิดเรื่องอื่นบ้าง 

 เย็นวันน้ัน แม่และมุขเดินทางไปที่ชมรมร้องเพลง เวทีตั้งอยู่ริมสระน้ าข้างซ้ายเป็นทุ่ง
นาโล่งๆ  เวทีไม้ไผ่ประดับด้วยหลอดไฟใสให้แสงสีส้ม มีโต๊ะเคร่ืองเสียงและล าโพงอยู่ล่างเวที เก้าอี้
พลาสติกสีเขียวต้ังเรียงเป็นแถวหน้าเวทีเกือบยี่สิบตัว เสียงแม่ครัวดังประกอบกับเสียงบรรยากาศของ
ทุ่งโล่งกว้างยามเย็น มุข ช่วยป้าๆขนกับข้าวมาวางที่โต๊ะ กับข้าวหลายอย่างถูกใส่เอาไว้ในถาด เป็น
การทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ก่อนที่จะเร่ิมร้องเพลงเล่นสนุกกัน เพราะมุขกับแม่เพิ่ งเคยมาเป็นคร้ัง
แรก ทั้งสองคนจึงไม่ค่อยรู้จักใครในกลุ่มน้ี ป้าเอี้ยงเป็นคนแนะน าทั้งคู่ให้กับคนในชมรมได้รู้จัก มุขกับ
แม่ใช้เวลาอยู่กับวงสนทนาของเหล่าสมาชิกชมรมที่ผลัดกันเล่าเร่ืองราว ต่างๆในชีวิต ทั้งสุข ทั้งทุกข์ 
บางเรื่องก็ข าจนกลั้นน้ าตาไว้ไม่อยู่ มุข ได้แต่ฟัง หนุ่มๆสาวๆเหล่าน้ีผลัดกันแย่งกันพูด เข้าใจบ้างไม่
เข้าใจบ้าง แต่ก็ยิ้มรับกับทุกเร่ืองราว เช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่ บางคนสามารถเล่าเร่ืองเศร้าที่สุดในชีวิต
ด้วยเสียงหัวเราะได้ ท าให้มุขเข้าใจว่า เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาใน ความทรงจ า ใช้ เวลาไม่นานก็   
จะถูกแทนที่ด้วยความทรงจ าใหม่ ที่บางคร้ังก็ท าให้เราลืมเร่ืองเก่าๆน้ันไปโดยไม่รู้ตัว ทางออกก็คือ 
การใช้ชีวิต เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ทุกคนตรงที่ ต่างคนก็ต่างผ่านชีวิตมามากมายกว่าจะถึงวันน้ี มุข จึงเร่ิม
ตระหนักได้ถึงปัญหาของตนเองที่ดูจะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิต ที่ผ่านเข้ามาให้เรียนรู้ที่จะก้ าวต่อไป คืน
น้ันมุขกับแม่กลับม่ถึงบ้านด้วยความรู้สึกสุขที่เต็มอิ่ม 

 วันต่อมา มุขเก็บของเก่าๆที่อยู่ในตู้หนังสือที่บ้าน และเจอเข้ากับอัลบั้มรูป เป็นฟิล์ม
ที่ตัดใส่สไลด์เก็บเอาไว้ ซึ่งเคยเป็นของพี่ชายเธอตอนเรียนหนังสือ มุขจึงโทรไปหาพี่ชายด้วยความ
อยากรู้ว่ามันคืออะไร เพราะตอนน้ีการเรียนถ่ายภาพ ไม่ได้ใช้กล้องฟิล์ม ล้างรูปเเล้วตัดใส่กรอบส่ง
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อาจารย์แบบน้ี แต่เป็นการอัพรูปส่งอีเมลหมดแล้ว มุขถามพี่ของเธอว่าภาพที่หายไปจะให้ลองหาให้
หรือเปล่า แต่พี่ชายของเธอกลับบอกให้ทิ้งไว้อย่างน้ันเพราะมันนานมากแล้วหาไปก็ไม่ได้ท าอะไร ใน
สายตาของมุข ที่ถือเป็นตัวแทนของปัจจุบันมองภาพถ่ายที่เป็นอดีตเหล่าน้ีอย่างมีคุณค่าน่าเก็บรักษา
เอาไว้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป นานแสนนานจนเจ้าของมันเองกลับมองภาพน้ีไร้ความหมาย แค่เก็บเอาไว้ 
ช่างเป็นเรื่องน่าตลกส าหรับความจริง ที่เวลาเปลี่ยนคุณค่าของบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปด้วย 

 มุข หยิบอัลบั้มรูปบางส่วนออกมาน่ังที่ดูที่ริมระเบียง เพราะรูปฟิล์มจะเป็นต้องส่อง
ขึ้นไปที่ท้องฟ้าจึงจะเห็นรายละเอียดของภาพๆน้ัน มุขน้ันดูรูปเหล่าน้ันที่ละใบจนถึงภาพ ภาพหน่ึง
เป็นภาพทะเลยาม เย็นพระอาทิตย์สีส้มก าลังจะตกที่ขอบทะเล ท าให้มุขนึกถึง ค าถามง่ายๆที่ว่า เธอ
จะไปทะเลกับเพื่อนหรือเปล่า ซึ่งในความหมายจริงๆคือ เธอจะยอมเผชิญหน้ากับความจริงและก้าว
ต่อไปหรือเปล่า การเจอกับเขาคนน้ันและท าใจให้ได้ ถือเป็นก้าวแรกที่ดี มุขมองภาพน้ันอยู่นาน ใน
ที่สุดเธอก็หลับตาลง ทิ้งน้ าหนักไปที่ผนังผ่อนคลาย เเล้วปล่อยให้เสียงของน้ าทะเล เข้ามาแทนที่เสียง
บรรยากาศ น่ันคือ เธอตัดสินใจได้แล้ว  

 
  4. โครงเร่ืองขยาย (Treatment) 

 
ฉากที่1 ภายนอก / ริมถนนใหญ่ / กลางวัน 

รถจักรยานยนตร์คันหน่ึงพร้อมกับหญิงวัยกลางคนขี่ออกมาจากซอยเล็กทางเข้า
หมู่บ้าน แม่ของมุขจอดรถเลยจากไฟแดงหน้าปากซอยมาไม่ไกลนัก  ท่าทางเหมือนก าลังรออะไรสัก
อย่างไม่นานรถทัวสาย  จันทบุรี-กรุงเทพ  ก็วิ่งเข้ามาจอดตรงหน้าปากซอยริมถนนใหญ่ สายสุขุมวิท 
เมื่อรถทัวร์ขับออกไป มุขยกมือไหว้แม่ และขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ก่อนที่แม่ของเธอจะขี่กลับเข้าไป
ในซอยตามเดิม 

ฉากที่ 2  ภายใน / บ้าน / กลางวัน 

มุขกลับเข้ามาในบ้าน เธอยกกระเป๋าสะพาย โน๊ตบุ๊คและกระเป๋ากล้องเดินขึ้นบันได
ยังไม่ทันพ้นขั้นแรกโทรศัพท์มือถือของมุขก็ดังขึ้นบนหน้าจอปรากฎสายเรียกเข้าของ แป๋ม มุขรับ
โทรศัพท์แล้วเดินขึ้นบันไดต่อไป มุขเข้ามาในห้องพร้อมกับคุยโทรศัพท์กับแป๋ม ที่โทรมาชวนไปเที่ยว
ทะเล  

ฉากที่ 3 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
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มุขน่ังอยู่ที่ปลายเตียงพร้อมกับคุยโทรศัพท์กับแป๋มไปด้วย เธอเดินวนไปวนมาในห้อง 
พยายามจัดหนังสือเก่าๆที่จะเอาไปบริจาคมารวมกันไว้ แล้วเอาเล่มที่เก็บไปเรียงไว้ให้เรียบร้อยที่ชั้น
วางหนังสือ แต่เมื่อแป๋มบอกสมาชิกที่ไปด้วยน้ัน มุกจึงต้องชะงักเพราะในรายชื่อน้ันมีชื่อแฟนเก่าของ
เธอด้วย   

ฉากที่ 4 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 

มุขเดาได้ไม่ยาก เพราะจะอย่างไรก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน เที่ยวด้วยกันมาต้ังแต่
สมัยมัธยม เธอวางหนังสือกลับไปที่เดิมแบบไม่ได้ใส่ใจ  แป๋มเองก็รู้เ ร่ืองของมุขกับแฟนเหมือนกันจึง
ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่า มุขก็ตอบไปว่าปกติดีแม้สีหน้าตอนน้ีน้ันจะแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าก าลังคิดหนัก  

ฉากที่ 5 ภายนอก / ระเบียงบ้าน / กลางวัน 

มุขเดินคุยโทรศัพท์กับแป๋มออกมาที่ระเบียงบ้าน เธอจบบทสนทนากับแป๋วด้วยการ
ขอเวลาตัดสินใจ แล้วจะให้ค าตอบที่หลัง หลังจากที่วางสายแป๋มแล้ว มุขก็ใช้เวลายืนอยู่ระเบียงตรง
น้ันสักพัก เพื่อสลัดความรู้สึกทุกข์ใจเหล่าน้ีออกไปจากหัว  

ฉากที่ 6 ภายนอก / หน้าร้านตัดเสื้อ(บ้านป้าเอี้ยง) / กลางวัน 

มุขกับแม่ขี่รถมาจอดที่หน้าบ้านของป้า เอี้ยง ในเวลาบ่าย  มุขที่ น่ังซ้อนท้าย
มอเตอร์ไซค์แม่มาลงจากรถแล้วยืนอยู่หน้าบ้านมองหาป้าเอี้ยง แต่ไม่เห็นใคร เธอจึงข้ามถนนไปฝั่งตรง
ข้าม เพื่อที่จะถามลุงจ่าสามีของป้าเอี้ยงที่อยู่บ้านตรงกันข้าม ซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมโทรทัศน์แต่ร้านปิด  

ฉากที่ 7 ภายนอก / ร้านตัดเสื้อ(บ้านป้าเอี้ยง)  / กลางวัน 

แม่มุขลงจากรถมอไซด์เเล้วน่ังที่โต๊ะไม้ตัวยาวที่อยู่หน้าบ้านของป้าเอี้ยง และหยิบ
หนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านป้าเอี้ยงเดินออกมาพอดี เห็นมุขก าลังข้ามถนนกลับมาทั้งสามคนน่ังคุยกัน
เร่ือยเปลื่อย จนกระทั่งมีคุณป้าท่านหน่ึงปั่นจักรยานมาที่หน้าบ้านของป้ าเอี้ยงถามอะไรสักอย่าง
เกี่ยวกับ " ชมรมร้องเพลงสูงอายุ" มุขได้ยินจึงถามป้าเอี้ยงว่าคืออะไร และนัดกันว่าคืนน้ีจะขอตามไป
ที่ชมรมด้วย ป้าเอี้ยงตอบตกลง 

ฉากที่ 8 ภายนอน  /  ถนน  /  กลางวัน 

 แม่และมุขขี่รถไปตามถนนเล็กๆ รอบๆเป็นสวนผลไม้ตลอดทาง รถเลี้ยวไปตามทาง
แม่ขี่รถช้าๆ  เสียงสุนัขเห่าดังมาแต่ไกล เรียกความสนใจของมุขให้หันกลับไปมอง มุขเห็นหมาเจ้าถิ่น
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ตัวประจ าวิ่งอย่างเร็วออกมาจากสวน มุขไม่แปลกใจที่แม่ของเธอไม่ได้เร่งเคร่ืองหนี เพราะเมื่อผ่านเขต
สวนของมัน เจ้าสุนัขก็หยุดไล่และมองรถมอเตอร์ไซค์ขี่ห่างออกไป เช่นเดียวกับที่มุขยิ้มเล็กน้อยที่มุม
ปาก แล้วหันหน้ากลับมารับลมแล้วมองขึ้นไปที่ยอดไม้สูงข้างทาง  

ฉากที่ 9  ภายนอก / หน้าบ้านของชมรมร้องเพลง / เย็น 

แม่ของมุขขับรถกระบะมาจอดใต้ต้นยาง  เป็นถนนเล็กๆใกล้กับ ชมรมเสียงสวรรค์ 
ชมรมร้องเพลงที่ป้าเอี้ยงเป็นสมาชิกขาประจ า ซึ่งสถานที่ ต้ังชมรมแม้จะดูไม่เหมือนชมรมเท่าไหร่  
บ้านหลังเล็กรอบๆเป็นสระน้ า เเละทุ่งนาสลับกับต้นยาง เวทีร้องเพลงท าจากไม้ไผ่ง่ายๆ ต้ังอยู่ใต้
ต้นไม้ใหญ่ประดับประดาด้วยไฟเป็นดวงๆ  มีชาวบ้านทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านคุณตาคุณยายอายุ50-80
ปี ก าลังท ากิจกรรมนันทนาการกันอยู่  มีทั้งจับกลุ่มคุยกัน และเตรียมต่อสายไมโครโฟน  ท ากับข้าว 
มุขกับแม่เดินเข้ากลุ่มไปพร้อมกับป้าเอี้ยงที่แนะน ามุขและแม่ให้คนอื่นๆรู้จัก 

ฉากที่ 10  ภายใน / ลานร้องคาราโอเกะ / กลางคืน 

เมื่องานเริ่มหลังจากที่ทุกคนอิ่มเอมกับอาหารบุฟเฟ่ ต์ฝีเมื่อเหล่าแม่บ้านแล้ว ก็มา
รวมตัวกันหน้าเวทีโฆษกกล่าวเปิดงานพอเป็นพิธี แบบไม่เป็นทางการ ความครึกคร้ืนแบบบ้านๆก็เร่ิม
ขึ้นป้าเอี้ยงพาแม่และมุขมาน่ังที่เก้าอี้ ซึ่งตอนน้ีมีสมาชิกเกือบสิบคนรวมแม่และมุข น่ังล้อมวงเหมือน
ก าลังจะเล่นอีมอญซ่อนผ้า มุขรู้สึกเหมือนเพิ่งเดินเข้าไปอีกโลกที่มีแต่เร่ืองราวของคนที่ใช้ชีวิตมาแล้ว
ก าลังน่ังคุยกัน หัวเราะไปกับเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบัน มุขน่ังฟังหนุ่มๆสาวๆคุยกันอย่างออกรส
พร้อมกับการตระหนักถึงปัญหาชีวิตเล็กๆของเธอไปด้วย สายตาของมุขที่มองผู้คนในค่ าคืนน้ีดูต้ืนเขิน
ไปเลยเมื่อพบสายตาของคนที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ังรวมกับอยู่ตรงน้ี  

ฉากที่ 11 ภายนอก / ลานร้องคาราโอเกะ / กลางคืน 

หลังจากน่ังฟังเรื่องราวของเหล่าผู้ใหญ่จนเต็มอิ่มมุขจึงปลีกตัวมาหาลุงคนหน่ึง มุข
เล่นกีต้าร์เเละร้องเพลงร่วมกับคุณตาท่านหน่ึงในชมรมเพลง  แม่และป้าเอี้ยงน่ังคุยกับคนอื่นอยู่ อีกมุม 
พอเสียงกีต้าร์ของฟองดังขึ้นทุกคนก็หันมาสนใจทันที มุขกับลุงสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงที่ท าค่ า
คืนเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าจดจ า 

 
ฉากที่ 12 ภายนอก / หน้าเวที / กลางคืน 

ในขณะที่คนอื่นทะยอยกลับกับไปจนหมดเเล้วแม่และมุขต่างตกอยู่ในอารมณ์ของ
ความสุข รอยยิ้มเล็กๆปรากฎอยู่บนใบหน้าของทั้งสองมุขหันไปมองหน้าแม่เล็กน้อย ก่อนจะเร่ิมบท
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สนทนาที่แป๋มชวนไปเที่ยว  แต่เธอเองยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปหรือไม่ไป แม่จึงถามไปว่าท าไมล่ะ 
ปกติก็เห็นไปตลอดท าไมคร้ังน้ีถึงตัดสินใจไม่ได้ มุขได้แต่อ้ าอึ้ง แม่จึงบอกว่าอยากไปก็ไป ไม่อยากไปก็
ไม่ต้องไปโตเเล้วควรจะตัดสินใจเองได้ และอยากท าอะไรก็ให้รีบท า จะได้ไม่เสียใจทีหลัง บทสนทนา
ของทั้งคู่จบลงที่ป้าเอี้ยงเข้ามาได้ยินว่าขากลับมุขจะเป็นคนขับรถเอง ป้าเอี้ยงจึงพูดติดตลกว่าจะขอ
กลับกับคนอื่นดีกว่า 

 
ฉากที่ 13 ภายนอก / บ้านของมุข/ เช้า 

มุขน่ังเก็บหนังสือเก่าๆ สมัยเรียนมัธยม หนังสือนิยายที่วางเกลื่อนในห้อง มากอง
รวมกัน เธอเปิดตู้ที่ชั้นวางหนังสือ ของในน้ันส่วนใหญ่เป็นของพี่ชาย เธอจึงไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันนัก มุข
พยายามยัดหนังสือเข้าไปในตู้แต่ก็ติดกับกล่องสไลด์บางอย่าง มุขหยิบมันขึ้นมาดูพบว่าเป็นสไลด์รูป
ถ่าย สมัยที่พี่ชายของเธอยังเรียนอยู่ มุขหยิบมันออกมาทุกอัน และพบว่ามันน่าแปลกใจที่ภาพ
เหล่าน้ัน ดูน่าสะสมมากกว่าปัจจุบัน ท าไมของในอดีตจึงน่าจดจ ามากกว่าปัจจุบัน มุขหยิบสไลด์
เหล่าน้ัน  และหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหาพี่ชาย บทสนทนาของทั้งคู่จบลงที่ให้เก็บเอาไว้ แต่ไม่ต้องหา
ภาพที่หายไป เพราะพี่เบิร์ตเองก็จ าไม่ได้เเล้ว มุขจึงรับปากเเละวางสายจากพี่ชาย 

 
ฉากที่ 14 ภายใน / บ้าน (ริมระเบียง)  / เช้า 

มุขเดินออกมาน่ังที่ระเบียงบ้านพร้อมกัน อัลบั้มรูปสองสามเล่ม มุขน่ังลงเเละหยิบ
รูปออกมาดูทีละใบ  เพราะเป็นรูปภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์ม และอัดลงไสลด์เวลาดูจึงต้องยกขึ้นมาส่องกับ
แสงจึงจะเห็นรายระเอียดของภาพ มุขค่อยดูภาพถ่ายทีละใบ แต่เเล้วก็มาสะดุดที่ภาพทะเลตอนเย็น 
แสงอาทิตย์สีส้มพระอาทิตย์ก าลังจะลับขอบฟ้า มุขมองภาพน้ันอยู่นาน สีหน้าที่บ่งบอกว่าก าลังคิด
มากกับอะไรบางอย่าง ปรากฎขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ มุขเพ่ิงนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ให้ค าตอบกับแป๋มเร่ืองที่
จะไปทะเลหรือเปล่าสิ่งที่ต้องท าคือตัดสินใจว่าจะก้าวต่อไปหรือจะยังจมอยู่กับความรู้สึกน้ี แต่เเล้วมุก็
เลือกที่จะหลับตาเอนตัวพิงกับก าแพง ปล่อยให้เสียงบรรยากาศ เข้าครอบคลุมความคิดทั้งหมด
ช่วงเวลาหน่ึงที่เสียงของคลื่นกระทบฟังดังแทรกขึ้นมาในความคิด น่ันคือ อนาคตที่มุขได้ตัดสินใจ 

5.  บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

ฉากที่1ภายนอก / ริมถนนใหญ่ / กลางวัน 
รถมอเตอร์ไซค์คันหน่ึงพร้อมกับหญิงวัยกลางคนขี่ออกมาจากซอยเล็กทางเข้า

หมู่บ้านหนองคล้า แม่ของมุขจอดรถเลยจากไฟแดงหน้าปากซอยมาไม่ไกลนัก  ท่าทางเหมือนก าลังรอ
อะไรสักอย่าง ไม่นานรถทัวสาย  จันทบุรี-กรุงเทพ  วิ่งเข้ามาจอดตรงหน้าปากซอย ริมถนนใหญ่ สาย
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สุขุมวิท เมื่อรถทัวร์ขับออกไป มุขยกมือไหว้แม่ และขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ก่อนที่แม่ของเธอจะขี่
กลับเข้าไปในซอยตามเดิม 
 
ฉากที่ 2 ภายนอก / ริมถนนในซอยบ้าน / กลางวัน 

หน้าบ้านของมุข ซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์การเกษตรหน้าบ้าน หญิงชราใส่เสื้อคอ
กระเช้านุ่งผ้าถุงคนหน่ึงก าลังกวาดหน้าบ้านอยู่  รถยนต์สวนกันไปสวนกันมาผ่านหน้าบ้านเป็นระยะ 
ยายกวม(ยายของมุข) มองไปทางเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่คุ้นเคย ไม่นานรถมอเตอร์ไซค์ของฟองก็ขี่เข้า
มาใกล้ แม่จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าบ้าน ฟอง ลงจากรถ สะพายกระเป๋าหิ้วของเดินขึ้นบ้านไป 
 

มุข 
“ขอบคุณค่ะ"(ยกมือไหว้) 

 
มุขลงจากรถ สะพายกระเป๋าหิ้วของขึ้นบ้าน แม่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นบนบ้าน 

 
ยาย 

“มายังไงน่ี"(ยิ้มกว้าง) 
 

มุข 
“แมะสวัสดีค่ะ "(ยิ้มกว้าง) 

 
ยาย 

“เอ้ออ" 
มุขเอาของเข้าไปวางในบ้านเเล้ววิ่งออกมาทันที 

 
มุข 

“แม่ ไปหาพ่อหลังบ้านนะ" 
 

มุขตะโกนบอกแม่เเล้วเดินออกจากบ้านผ่านห้องแถวโทรมๆสามห้อง ซึ่งเปิดเป็นร้าน
ตัดผมหน่ึงห้องที่เหลือเป็นห้องว่างให้เช่า  มุขมักจะมองเข้าไปข้างในห้องเช่าเล็กๆหลังริมสุดน้ีทุกคร้ัง
ที่เดินผ่านก่อนที่เธอจะมีบ้านสุขสบายอยู่แบบทุกวันน้ี มุขไม่เคยลืมว่าช่วงเวลาทั้งหมดในวัยเด็กจนถึง
มัธยมของเธอถูกฝั่งไว้ที่ห้องเช่าเล็กน้ี เธอเคยอยู่ที่น่ี ที่น่ีเคยเป็นบ้านของเธอ ต่อให้เราเปลี่ยนที่ใหม่ไป
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กี่คร้ังต่อกี่คร้ัง ความจริงที่ควรระลึกไว้ในใจคือ เราเร่ิมนับมาจากศูนย์เหมือนกันทุกคน มุขหยุดมอง
ห้องเก่าๆน้ันเพียงไม่นาน เธอก็เลี้ยวไปตามทางเล็กๆข้างตึก มุ่งหน้าไปหาสิ่งที่ท าให้เธอสามารถมีทุก
วันที่ดีเช่นน้ีได้  
 
ฉากที่ 3 ภายนอก / โรงตีมีด / กลางวัน 

มุขวิ่งมาหาพ่อของเธอที่โรงตีมีด ซึ่งเป็นที่ท างานของพ่อเธอ พ่อของมุขก าลังใช้คีม
คีบเหล็กที่ก าลังร้อนเป็นสีเเดงออกมาจากเตาเผา น ามาวางบนเเท่นตี เเล้วใช้เเรงยกค้อนขึ้นมาทุบ
เหล็กน้ันให้เป็นทรงด้วยความช านาญ  มุข หยุดมองพ่อของเธอเงียบๆ เธอเลือกที่จะไม่เรียกพ่อทันที
เพราะเธอแน่ใจว่า เสียงของเธอคงดังสู้ เสียงค้อนที่ทุบเหล็กรวมกับเสียงพัดลมเป่าเตาเผาไม่ได้แน่ 

 
มุข 

“พ่อ กลับมาแล้ว สวัสดีค่ะ" 
(ยกมือไหว้ ยิ้มกว้าง) 

 
พ่อ 

“อื้ม" (ยิ้ม) 
 

พ่อเหลือบมามองมุขเเล้วยิ้มให้ในขณะที่ก าลังตีเหล็กไปด้วย มุขเดินมาน่ังเก้าอี้ที่ดู
เหมือนเบาะเต้ียๆเก่า  ขาด เเละทรุดโทรมตรงข้ามกับพ่อ 

 
 

มุข 
“งานเยอะมั้ย" 

 
พ่อ 

“เยอะ ท าไม่ทันของขายหน้าบ้านก็หมด เด๋ียวแม่ต้องเข้าไปเอาของในเมืองอีก 
เเล้วหนูกลับเมื่อไหร่ล่ะ" 

 
มุข 

“อีกสองสามวันเลยพ่อ น่ีกลับมาท างานด้วย" 
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พ่อ 
“อื้ม ดีแม่เข้าไปเอาของจะได้มีคนอยู่หน้าบ้าน 

พ่อก็วุ่นไม่มีเวลา ท าของขายไม่ทัน ไหนจะของที่เขาสั่งอีก" 
 

มุข 
“ก็แถวน้ีมีแค่เราที่ท าได้ ลูกค้าก็มาน่ีหมด งานก็เยอะเป็นธรรมดา 

เหน่ือยก็พักพ่อ ไม่ใช่เมาเเล้วค่อยพักรู้มั้ย"(ฟองหัวเราะ) 
 

มุขมองตามพ่อที่ลุกเดินเปลี่ยนที่ไปน่ังประจ าต าแหน่งเคร่ืองเจียหรือจะเรียกเป็น
เคร่ืองที่ใช้ขัดลับคมมีดก็คงไม่ผิดมุขหยิบประแจที่วางอยู่ใกล้มือเธอส่งให้พ่อไขเปลี่ยนผ้าขัดมีด  

 
พ่อ 

“โอย รู้หรอกน่ะ" 
 

มุข 
“ค่ะ.. งั้น เด๋ียวหนูเข้าบ้านก่อนนะ" 

 
พ่อ 

“อื้มๆ ไปอยู่หน้าบ้านเด๋ียวแม่จะได้ท ากับข้าวน่ีเย็นแล้วด้วย" 
 

มุข 
“ค่ะ"(ยิ้ม) 

 
มุขเดินออกมาจากโรงตีมีดของพ่อ เธอยังได้ยินเสียงค้อนทุบเหล็กดังตามมาตลอด

ทางเดนิกลับบ้าน เป็นเสียงที่มุขคุ้นเคยต้ังแต่เด็กรวมถึงชาวบ้าน คนงานหลังบ้าน ในระแวกน้ันก็คง
คุ้นเคยไม่แพ้กัน  
 
ฉากที่ 4  ภายใน / บ้าน / กลางวัน 

มุขกลับเข้ามาในบ้าน เธอยกกระเป๋าสะพาย โน๊ตบุ๊คและกระเป๋ากล้องเดินขึ้นบันได
ยังไม่ทันพ้นขั้นแรกโทรศัพท์มือถือของมุขก็ดังขึ้นบนหน้าจอปรากฎสายเรียกเข้าของ แป๋ม มุขรับ
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โทรศัพท์แล้วเดินขึ้นบันไดต่อไปในขณะแม่ของมุขก าลังหาของอยู่ในตู้ เย็น หยิบเอาเน้ือสัตว์แช่แข็ง
และผักออกมา 
 

แม่ 
“เก็บหนังสือในห้องลงมาบริจาคได้เเล้วนะ" 

(ตะโกน) 
 

มุขก้าวลงบันไดมาสองขั้นเพื่อโผ่นหน้ามาให้เห็นแม่ที่ก าลังหาอะไรในตู้เย็นอยู่ 
 

มุข 
“พรุ่งน้ีแล้วกันนะแม่" 

(ตะโกน) 
  

เมื่อแม่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมามุขจึงหันมาสนใจโทรศัพท์ของเธอต่อ 
 

มุข 
“ อืม ว่าไง" 

 
แป๋ม 

“แกถึงจันท์แล้วใช่มั้ย" 
 

มุข 
“เพิ่งถึงก าลังจัดของเลย มีอะไรรึเปล่า 

แป๋ม 
“ก็จะโทรมาชวนไปทะเล " 

   
มุข 

“ ปิดเทอมปุ๊บก็มีทริปปั๊บ แม่ฉันได้บ่นตาย 
กลับมาบ้านไม่ทันไร หายไปเที่ยวอีกและ" 
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แป๋ม 
“โอย ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนิ  
นานๆจะได้นัดกันเที่ยวซักที" 

 
มุข 

“ แล้วไปเมื่อไหร่ล่ะ" 
 

แป๋ม 
“แกออกมาจันท์ได้ไหมล่ะพรุ่งน้ี" 

 
มุข 

“ฉันเพิ่งกลับมาถึงบ้านได้วันเดียว 
 แกก็จะให้ฉันออกจากบ้านอีกเเล้วเหรอ" 

 
แป๋ม 

“ ก็มันจะนัดคุยกันพรุ่งน้ี แกจะมาได้ไหมล่ะ" 
  

ระหว่างบทสนทนาของมุขและแป๋ม แม่เดินออกไปครัวที่อยู่หลังบ้าน เอาผักใส
กะลมังเเล้วใส่น าิแช่ไว้เน้ือหมูที่อยู่ในชามก็ถูกแช่น าิไว้ใกล้ๆ  แม่และยายของมุขก าลังเตรียมท าอาหาร
ส าหรับมื้อค่ า แม่ และยายของมุขก าลังหัวเราะ ที่ยายเผลอท าตะหลิวลื่นตกไปในพุ่มไม้หลังบ้าน 
พร้อมกับอุทานว่า “อุย พระมาช่วยลูก" เป็นเรื่องที่ฟองเองก็ยังอยากรู้ว่า ค าอุทานน้ีมีที่มาอย่างไรแม่
เดินอ้อมไปหลังบ้านมาทางช่องเล็กๆข้างบ้าน เพื่อลงไปเก็บตะหลิว  
 
ฉากที่ 5 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 

มุขน่ังอยู่ที่ปลายเตียงพร้อมกับคุยโทรศัพท์กับแป๋มไปด้วย เธอเดินวนไปวนมาในห้อง
พยายามจัดหนังสือเก่าๆที่จะเอาไปบริจาคมารวมกันไว้ แล้วเอาเล่มที่เก็บไปเรียงไว้ให้เรียบร้อยที่ชั้น
วางหนังสือ 

มุข 
“ฉันไม่ไปดีกว่า แกก็ลองไปคุยกันเพื่อนก่อน  

ตกลงยังไงก็ค่อยมาบอกเราอีกที 

   ส
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ถ้าไม่ติดอะไรเราก็ไปอยู่เเล้ว" 
 

มุขหยิบหนังสือเรื่องสั้นที่เธอพกกลับมาออกมาจากกระเป๋าสองเล่ม และเดินไปที่ชั้น
วางหนังสือ 
 

แป๋ม 
“โอเคๆ แต่แกต้องไปนะ" 

 
มุขเหลือบไปเห็น สมุดเล่มเก่าเธอชะงักและยื่นมือไปหยิบสมุดเล่มน้ันออกมา มองดู

มันด้วยใบหน้าน่ิง 
 

มุข 
“เออ ไปอยู่เเล้ว ใครไปบ้างอ่ะ" 

เเป๋ม 
“ ตอนน้ียังไม่รู้อ่ะว่าใครมั่งแต่ที่แน่ๆก็ 

กลุ่มเดิมอ่ะ แก ฉัน ต่อ อาร์ม คังเเล้วก็ธัช" 
 

พอได้ยินชื่อธัช มุขก็เงยหน้าจากหนังสือ และรีบวางมันไว้ที่เดิม 
 

มุข 
“....” 

(เงียบไป) 
 

แป๋ม 
“เออ.. ลืมว่าธัชไปด้วย แกโอเคมั้ยวะ" 

 
มุข 

“อืม..." 
 

แป๋ม 
“เออๆ แต่แกยังไงก็บอกฉันได้นะ" 

   ส
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มุข 
“...แกลองไปตกลงวันกันมาก่อน 

เเล้วค่อยบอกเราอีกที” 
 

แป๋ม 
“ ไว้ยังไงจะโทรมาบอกอีกทีเเล้วกัน " 

 
มุข 

“ตกลง งั้นแค่น้ีก่อนนะ เก็บของอยู่" 
 

แป๋ม 
“ โอเค บาย" 

 
ฉากที่ 6 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 

มุขหยิบกีต้าร์ที่วางอยู่ตรงมุมหน่ึงในห้อง เเล้วเดินออกจากห้องไป สถานที่ในใจของ
เธอคือ ริมระเบียงบ้านน่ังห้อยขาลงมาข้างล่าง   
 
ฉากที่ 7 ภายนอก / ระเบียงบ้าน / กลางวัน 

มุขปีนข้ามระเบียงบ้านออกไปน่ังที่ ชานระเบียงห้อยขาลงมาข้างล่าง เธอหลับตาสูด
ลมหายใจเข้าลึกๆและผ่อนออก มองขึ้นไปบนท้องฟ้า เธอยกมือขึ้นมาท าเป็นรูปกระต่ายขึ้นไปบน
ท้องฟ้าจากมุมน้ีมุขสามารถมองท้องฟ้าออกไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา มุขเร่ิมดีดกีต้าร์เป็นท านองเบาๆ 
ฮัมเพลงเป็นท านองประกอบไปด้วยเพลงที่เธอแต่งขึ้นเองเป็นเรื่องราวของ กระต่ายกับพระจันทร์ 

 
“...เสียงเพลงดังขึ้น...” 

 
แม่(ตะโกน) 

“เอ้ย ขึ้นไปน่ังอะไรตรงน้ัน" 
  

มุขชะโงกหน้าลงไปมองตามเสียงของแม่ 
 

   ส
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มุข 
“เฮ้ย แล้วแม่ลงไปท าอะไรตรงน้ัน" 

 
แม่ 

“ลงมาเก็บตะหลิว 
แมะท าลื่นตกมาน่ี" 

 
มุขกับแม่และยายหัวเราะออกมา 

 
แม่ 

“ระวังตกลงมานะเว้ย" 
 

มุข(ตะโกน) 
“ไม่ตกหรอกแม่"  

ยิ้มมีความสุข 
 

ฉากที่ 8 ภายนอก / หน้าร้านตัดเสื้อ(บ้านป้าเอี้ยง) / กลางวัน 

มุขกับแม่ขี่รถมาจอดที่หน้าบ้านของป้า เอี้ยง ในเวลาสายๆมุขที่ น่ังซ้อนท้าย
มอเตอร์ไซค์แม่มาลงจากรถแล้วยืนอยู่หน้าบ้านมองหาป้าเอี้ยง แต่ไม่เห็นใคร เธอจึงข้ามถนนไปฝั่งตรง
ข้าม เพื่อที่จะถามลุงจ่า สามีของป้าเอี้ยงที่อยู่บ้านตรงกันข้าม ซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมโทรทัศน์ลุงจ่าเดิน
ออกมาจากบ้านพอดีจึงเห็นมุขและแม่มา 

 
ลุงจ่า 

“อ่าว ไอ้ฟองกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่" 
  

ลุงจ่าทักมุขพร้อมกับหันไปพยักหน้าให้แม่เป็นการทักทาย แม่ยิ้มตอบกลับ 
 

มุข 
“เมื่อวานเย็นค่ะลุง ป้าเอี้ยงอยู่มั้ยคะ" 

 

   ส
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ลุงจ่า 

“อยู่ในบ้านเขาแหละ ลองเรียกดูเข้าห้องน้ าหรือเปล่า" 
 

มุข 
“ค่ะลุง" 

 
ฉากที่ 9 ภายนอก / ร้านตัดเสื้อ(บ้านป้าเอี้ยง)  / กลางวัน 

แมมุ่ขลงจากรถมอไซด์เเล้วน่ังที่โต๊ะไม้ตัวยาวที่อยู่หน้าบ้านของป้าเอี้ยง และหยิบ
หนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านป้าเอี้ยงเดินออกมาพอดี เห็นมุขก าลังข้ามถนนกลับมา 

 
ป้าเอ้ียง 

“หนู กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่่คะ"(เสียงดัง) 
  

ป้าเอี้ยงเดินออกมาหน้าบ้านพร้อมพูดทักทายแล้วน่ังลงบนเก้าอี้ใกล้ๆแม่ 
 

มุข 
“ป้าเอี้ยง สวัสดีค่ะ(ยกมือไหว)้ 
มาตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วค่ะ" 

  
มุขตอบป้าพร้อมกับเดินไปน่ังเก้าอี้ม้าหินอ่อนอีกหน่ึงตัวที่วางอยู่มุมบ้าน 

 
ป้าเอ้ียง 

“แล้วมาท าอะไรกันล่ะเน่ีย" 
 

ป้าเอี้ยงหันไปถามแม่ของมุข 
 

แม่ 
“แวะมาตลาด ให้แมะอยู่หน้าบ้าน" 
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ป้าเอ้ียง 
“แล้วหนูกลับเมื่อไหร่คะ" 

มุข 
“อีกสองสามวันค่ะ พอดีลงมาท างานด้วย" 

 
ป้าเอ้ียง 

“งานอะไร ต้องกลับมาท าที่บ้านด้วย" 
 

ป้าเอี้ยงพูดพร้อมกลับเดิน ไปที่จักรเย็บผ้าที่อยู่ในบ้าน ใกล้พอที่จะท างานไปคุยไปได้ 
เเล้วเร่ิมลงมือเย็บผ้าที่ท าค้างอยู่รถมอเตอร์ไซค์คันเก่าขี่เข้ามาจอดหน้าบ้านของป้าเอี้ยง หญิงวัย
กลางคนดูออกว่าเป็นแม่บ้าน หรือเพื่อนบ้านของป้าเอี้ยงในระแวกน้ัน 

 
คุณป้า 

“เจ้เอี้ยง เย็นน้ีไปชมรมมั้ยน่ะ" 
(ตะโกนถามโดยไม่ลงจากรถ) 

 
ป้าเอ้ียง 

“ไปๆ  เจอกัน ทุ่มนึงใช่มั้ย" 
(ตะโกน) 
คุณป้า 

“อื้ม เจอกันๆเย็นน้ีฉันก็ไป" 
  

คุณป้าท่านน้ันยิ้มให้มุขและแม่เล็กน้อยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป มุขหันไปหาป้า
เอี้ยงที่กลับมาสนใจจักรอีกคร้ัง 
 

มุข 
“ชมรมอะไรเหรอป้า" 

ป้าเอ้ียง 
“ชมรมร้องเพลงค่ะหนู ชมรมเสียงสวรรค์" 

 
มุข 

   ส
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“ชมรมเสียงสวรรค์... อยากไปเห็นจัง 
ป้าเย็นน้ีหนูไปด้วยได้ไหม" 

ป้าเอ้ียง 
“ได้ มีแต่คนแกนะ  

หนูจะเบื่อหรือเปล่า" 
 

มุข 
“หนูไม่เบื่อหรอกค่ะ  

เด๋ียวหนูก็แก่เหมือนกัน"(หัวเราะ) 
 

เสียงจักรเย็บผ้าดังเป็นระยะ 
 

ป้าเอ้ียง 
“งั้นก็มาเลย เขาเร่ิมต้ังแต่หกโมงคร่ึงน่ะ 

มาครบกันก็คงเกือบทุ่ม" 
 

มุข 
“แม่ แม่มาส่งหนูนะ" 

 
แม่ 

“ก็ต้องมาส่งซิ แกขับมาเองได้ไหมล่ะ" 
 

มุข 
“ไม่ได้....” 

 
แม่ฟองเงยหน้ามาจากหนังสือพิมพ์แล้วหันไปคุยกับป้าเอี้ยง 

แม่ 
“ฉันว่าจะเข้าไปเอาของที่จันท์  

แกจะเข้าไปพร้อมกันไหม" 
 

ป้าเอ้ียง 
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“ให้หน่อยไปส่ง หรือแกขับเข้าไปเอง" 
 

แม่ 
“ฉันคงต้องขับไปเอง  

ไอ้หน่อยมันต้องให้น้ าสวนมัน" 
 

ป้าเอ้ียง 
“งั้นเด๋ียวฉันเข้าไปเป็นเพื่อน  
เผื่อจะแวะซื้อกระดุมด้วย" 

 
 ป้าเอี้ยงหันมาหามุขท่าทางคล้ายจะถามค าถามที่ท าให้โลกแตกได้ 

 
ป้าเอ้ียง 

“มีแฟนหรือยังเน่ีย" 
(หัวเราะ) 

พอป้าเอี้ยงพูดจบมุขจึงเข้าใจทันทีว่าท าไมป้าถึงต้องกระซิบ แม่ของมุขหัวเราะ
เงียบๆเป็นค าตอบมุขรู้ว่าแม่เธอก็คงอยากรู้เหมือนกัน 

 
ฟอง 

“โอย ยังเลยป้าไม่เห็นมีใครมาจีบ" 
 

ป้าเอ้ียง 
“กี่ปีๆก็ยังไม่เห็นมีแฟนซักที ป้าเลยถาม" 

 
แม่ 
“...” 

 
มุข 

“ยังไม่มีใครเข้ามาเลยป้า โสด" 
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พูดจบมุขถึงกับหัวเราะในล าคอ เธอรู้อยู่แก่ใจว่าน่ันเป็นค าโกหกที่เพิ่งกลายเป็นเร่ือง
จริงเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้ว ทั้งที่มันเป็นเรื่องโกหกที่ติดอยู่ในใจฟองมาเกือบสี่ปี แต่ตอนน้ีพอมันกลายเป็น
เรื่องจริงขึ้นมา มุขกลับท าได้แค่หัวเราะใส่มัน แม่มุขน่ังฟังสองคนคุยกันพลางยิ้มหัวเราะไปด้วย 

 
แม่ 

“โอย นิมันปลูกเสาคานไว้แล้ว 
แกท างานเถอะ ฉันว่าจะกลับแล้ว ทิ้งบ้านนานไม่ได้ 

แมะขายของไม่เป็น" 
 

ป้าเอ้ียง 
“งั้นเด๋ียวฉันโทรไปบอกแกเเล้วกัน ว่าฉันไปถึงชมรมแล้วหรือยัง 

หนูงั้นเด๋ียวป้าโทรไปบอกแม่หนูนะว่าให้ออกมาตอนไหน" 
 

มุข 
“ค่ะป้า ขอบคุณนะคะ" 

  
แม่และมุขลุกขึ้นจากเก้าอี้น่ัง เดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ มุขขึ้นซ้อนท้ายรถแม่ 

 
ป้าเอ้ียง 

“ซ้อนท้ายรถแม่น่ารักเชียว" 
 
 

มุข 
“ไปแล้วค่ะป้า สวัสดีค่ะ" 

 
ป้าเอ้ียง 

“ไปลูก ขี่รถดีๆกันนะ" 
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ฉากที่ 10 ภายนอน  /  ถนน  /  กลางวัน 

แม่และมุขขี่รถไปตามถนนเล็กๆ รอบๆเป็นสวนผลไม้ตลอดทาง รถเลี้ยวไปตามทาง
แม่ขี่รถช้าๆ เสียงสุนัขเห่าดังมาแต่ไกล เรียกความสนใจของมุขให้หันกลับไปมอง มุขเห็นหมาเจ้าถิ่น
ตัวประจ าวิ่งอย่างเร็วออกมาจากสวน มุขไม่แปลกใจที่แม่ของเธอไม่ได้เร่งเคร่ืองหนี เพราะเมื่อผ่านเขต
สวนของมันเจ้าสุนัขก็หยุดไล่และมองรถมอเตอร์ไซค์ขี่ห่างออกไป เช่นเดียวกับที่มุขยิ้มเล็กน้อยที่มุม
ปาก แล้วหันหน้ากลับมารับลมแล้วมองขึ้นไปที่ยอดไม้สูงข้างทาง 

มุข 
“แม่ ซิ่งหน่อยซิ" 

 
แม่ 

“ขี่เองไหม" 
 

มุข 
(หัวเราะ) 

ตัดไป- 
  
ฉากที่ 11  ภายนอก / หน้าบ้านของชมรมร้องเพลง / เย็น 

แม่ของมุขขับรถกระบะมาจอดใต้ต้นยาง  เป็นถนนเล็กๆใกล้กับ ชมรมเสียงสวรรค์ 
ชมรมร้องเพลง ที่ป้าเอี้ยงเป็นสมาชิกขาประจ า ซึ่งสถานที่ต้ังชมรมแม้จะดูไม่เหมือนชมรมเท่าไหร่  
บ้านหลังเล็กรอบๆเป็นสระน้ า เเละทุ่งนาสลับกับต้นยาง เวที ร้องเพลงท าจากไม้ไผ่ง่ายๆ ต้ังอยู่ใต้
ต้นไม้ใหญ่ประดับประดาด้วยไฟเป็นดวงๆ  มีชาวบ้านทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านคุณตาคุณยายอายุ 50-
80ปี ก าลังท ากิจกรรมนันทนาการกันอยู่  มีทั้งจับกลุ่มคุยกัน และเตรียมต่อสายไมโครโฟน มุขลงจาก
รถพร้อมกล้องหน่ึงตัว มุขยืนอยู่ข้างๆ รถแม่ของมุขก็เดินมายืนข้างๆ ทั้งสองยังไม่เข้าไปข้างใน 
 

มุข 
“แม่ หนูรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าพวกยังไงไม่รู้" 

 
แม่ 

“เหมือนกัน" 
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มุขหันไปมองหน้าแม่ทันที เห็นแม่ยิ้มๆ พลางมองหาป้าเอี้ยงไปด้วย มุขหัวเราะเบาๆ 
ไม่นึกว่าแม่จะเล่นมุข 

 
ป้าเอ้ียง 

“เข้าไปข้างในซิ ยืนท าอะไรกันตรงน้ี" 
 

มุข 
“ค่ะๆ 

ป้าเอี้ยงพามุขและแม่ไปทักทายสมาชิกชมรมคนอื่นๆ มุขทักทายทุกคนพอเป็นพิธี  
ปล่อยให้แม่อยู่กับป้าเอี้ยงและแยกตัวออกมาเดินเล่นรอบๆบ้าน  มุขหยุดอยู่ข้างต้นยางสูง มองออกไป
เป็นทุ่งนากว้างที่ตอนน้ีปล่อยให้เป็นนาว่าง มุขมองพระอาทิตย์ที่ก าลังจมหายไปในหมู่เมฆเงียบๆ  ไม่
มีการบอกลาเมื่อถึงเวลาแสงสุดท้ายก็หายลับไป 
 
ฉากที่ 12  ภายใน / ลานร้องคาราโอเกะ / กลางคืน 

ป้าเอี้ยงพาแม่และมุขมาน่ังที่เก้าอี้ ซึ่งตอนน้ีมีสมาชิกเกือบสิบคนรวมแม่และมุข น่ัง
ล้อมวงเหมือนก าลังจะเล่นอีมอญซ่อนผ้า ลุงแก่คนหน่ึงลักษณะคล้ายเป็นโฆษกของงานหยิบไมค์ขึ้นมา
พูดเกริ่นน าก่อน  

 
 

โฆษก 
“เอา วันน้ีคนมาเยอะก่อนจะร้องเพลงกัน 

คนที่เคยมาแล้วก็เริ่มคุยกันได้เลยนะ 
ส่วนคนที่เพิ่งมาคร้ังแรก ก็ท าความรู้จักกันไปนะ  

ใครไม่มีเรื่องอะไร จะพูด จะระบาย ก็มาร้องเพลงกัน" 
 

มุข 
“ป้า เขาไม่ได้มาร้องคาราโอเกะเล่นเฉยๆหรอกเหรอ" 

  
ป้าเอ้ียง 

“ยัง  เขาจะให้เราคุยกันก่อน เหมือนแลกเปลี่ยนความเป็นไปของชีวิต 

   ส
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เหมือนเราน่ังเล่าประสบการณ์ชีวิตของเราให้เพื่อนๆฟัง 
เป็นการระบาย ความเครียด มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ" 

มุข 
“อ๋อ..” 

 
มุขหันกลับไปมองคนเเก่ที่ก าลังเล่าเกี่ยวกับชีวิตของเธอให้เพื่อนข้างๆฟัง 

 

คนแก่คนท่ี 1 
“ ฉันก็เหมือนเดิมๆ ไม่มีอะไร 

 
คนแก่คนท่ี 2 

“ฉันเพิ่งไปหาหมอมา หมอนัดไปตรวจโรคเบาหวาน 
ผลตรวจก็ไม่ค่อยดี โดนหมอดุ แต่ฉันไม่ได้บอกหมอนะว่าวันเกิด 

แล้วอยากกินเค้กขึ้นมา ก็เลยให้ลูกไปซื้อ 
ช่วยไม่ได้นะ ก็ดันแก่เองนิ อยากกินอะไรก็กินเลย 

ไม่อยากฝืนมาก เสียดายเวลา เสียดายชวีิต" (หัวเราะ) 
 

คนแก่คนท่ี 3 
“สามีฉันติดเหล้า จริงๆก็เป็นมานานแล้ว 

พักหลังนิเป็นหนัก อยากให้มันเลิก 
พูดดีก็แล้ว พูดแรงก็แล้วไม่เห็นจะแก้นิสัยมันได้เลย  

 
มีเสียงแทรกขึ้นมาเป็นการแสดงความคิดเห็นเรื่อยๆ มุขน่ังตรงกลางระหว่างแม่และ   

ป้าเอี้ยง ป้าชะโงกหน้ามาหาแม่ของมุข 
 

ป้าเอ้ียง 
“แกลองบ้างมั้ย" 

 
แม่ 

“ไม่เอาๆ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

ป้าเอ้ียง 
“น่าลองเถอะเผื่อจะได้ผ่อนคลายบ้าง" 

 
แม่ 

“ไม่เอา ไม่รู้จะพูดอะไร " 
 

ป้าเอี้ยงท าเสียงจิจ๊ะ เหมือนขัดใจ  ในขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะสลับ
กับความเงียบ มุขรู้สึกเหมือนได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของความทรงจ า  

มุข 
“แม่  แม่ลองพูดบ้างมั้ย เอาตลกๆก็ได้ 
เป็นประสบการณ์ หนูว่าก็น่าสนุกดี" 

 
แม่ 

“ไม่เห็นน่าสนุก... แม่ไม่อยากเล่าเร่ืองส่วนตัวให้ใครฟัง" 
 

มุข 
“...” 

คนแก่ที่น่ังข้างแม่ยื่นไมโครโฟนมาให้แม่ทุกสายตามองมาที่แม่ แม่รับมาและเตรียม
ส่งต่อแต่ก็ถูกทักเอาไว้ว่า เข้ามาน่ังฟังแล้วก็ต้องพูดบ้างไม่เช่นน้ันไม่ยุติธรรม 

 
ป้าเอ้ียง 

“ไม่มีอะไรหรอก พูดอะไรก็ได้" 
 

มุข 
“พูดอะไรก็ได้แม่" 

 
แม่ 

“ฉัน... ฉันไม่รู้จะพูดยังไง ต่ืนเต้น" 
 

   ส
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แม่พูดเสียงอึกอัก ดูจะเขินอาย ฟองเข้าใจว่าแม่ไม่ใช่คนชอบพูด มุขมันจะเห็นแม่อยู่
เงียบๆมากกว่าจึงเข้าใจว่าการพูดต่อหน้าคนมากมาย คงท าให้แม่ประหม่าอยู่มาก 

 
มุข 
“...” 

 
แม่ 

“ก็ชีวิตก็ดี ไม่ได้เดือดร้อนอะไร มีเหน่ือยบ้าง 
ก็เป็นเรื่องธรรมดา ส่วนใหญ่ก็เรื่องครอบครัวทั่วไป 

มีน้อยใจบ้าง ท้อบ้างแต่ก็ผ่านไป ทุกคนก็เจอเหมือนกัน 
เหมือนความสุขหายากขึ้นทุกที เวลาเรามีภาระมากๆ " 

 
คนแก่คนท่ี 1 

“ใช่ความสุขหายาก ได้ยินว่าความสุข 
ก็รู้สึกว่ามีจริงหรือเปล่า เราก็แก่ๆกันแล้ว 
จะหาความสุขก็คงมีแต่ลูกหลานที่ให้ได้ 

หรือที่เขาเรียกกันว่า ก าลังใจ" 
 

คนแก่คนท่ี 2 
“ฉันไม่รู้เลยว่าอันไหนสุขจริง อันไหนสุขปลอม 

ความสุขมันอยู่กับเราไม่นาน เขาถึงบอกให้ตักตวงเอาไว้" 
 

แม่ 
“ตอนน้ีก็เป็นแบบน้ัน ท าอะไรที่เราสบายใจ 

ปล่อยได้ก็ปล่อย ทุกวันน้ีก็บอกตัวเองให้ปล่อยวาง 
เด๋ียวมันก็จะดีเอง" 

 
ป้าเอ้ียง 

“ใช่แก ปล่อยบ้างถ้ามันเหน่ือยนัก 
คนเราเกิดมาก็อย่างน้ี เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา" 
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แม่ 
“ทุกวันน้ี เวลาส่วนตัวยังไม่ค่อยมีเลย อยากไปไหนก็ต้องห่วง 

อยากใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มบ้าง แต่ก็นะ 
คนเราก็ต้องท ามาหากิน คิดถึงแต่ความสุขอย่างเดียว 

ก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก" 
 
 แม่หันมามองหน้ามุข สองคนยิ้มให้กัน แม่ส่งไมโครโฟนต่อไปให้กับป้าเอี้ยง  
  

มุขจินตนาการว่าในที่ไกลออกไป เสียงของพวกเขาเหล่าน้ีกลายเป็นเพียงเสียงส่วน
หน่ึงของลมที่พัดในความเงียบยามกลางคืนและมีเสียงสัตว์ตัวเล็กบนต้นไม้ ก าลังคุยกัน มุขฟังเสียง
หนุ่มสาวเล่าเร่ืองราวในอดีตของตนเอง คนส่วนใหญ่ก็มักมีปัญหากับอดีตกันทั้งน้ัน 

 
คนแก่คนท่ี 3 

“หนูล่ะ มีแฟนหรือยัง" 
 

มุข 
“อ่อ ยังค่ะ ยังไม่ม"ี 

 
คนแก่คนท่ี 3  

“ป้าไม่เชื่อหรอก สวยๆแบบน้ีจะไม่มีคนมาจีบ" 
 

มุข 
“สาวกรุงเทพ สวยๆ ขาวๆทั้งน้ันเลยป้า  

ไม่มีใครมองหนูหรอก 
 

คนแก่คนท่ี 3 
“สมัยป้าอายุเท่าหนู ป้าก็มีแฟนแล้ว" 

 
คนแกคนท่ี 4 

“โอย คนสวยๆ จะยุให้หลานรีบมีแฟนหรือไง" 
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คนแกคนท่ี 3 
“ไม่ใช่ๆ ฉันก็แค่พูดให้ฟัง เด็กรุ่นน้ี มีปัญหาอยู่ไม่กี่เรื่องหรอก 

ไม่เรื่องเรียน  ก็เรื่องรัก...  
ไม่ใช่ป้าแก่ๆอย่างเรา จะได้มีปัญหามันทุกเร่ืองน่ะ" 

 
คนที่ได้ยินต่างหัวเราะกับปัญหา มุขหัวเราะตามไปด้วย ให้กับปัญหาของเธอที่ดูเล็ก

ลงเมื่อมองสาวเหล่าน้ี 
 
ฉากที่ 13 ภายนอก / ลานร้องคาราโอเกะ / กลางคืน 

มุขเล่นกีต้าร์เเละร้องเพลงร่วมกับคุณตาท่านหน่ึงในชมรมเพลง แม่และป้าเอี้ยงน่ัง
คุยกับคนอื่นอยู่อีกมุมพอเสียงกีต้าร์ของฟองดังขึ้นทุกคนก็หันมาสนใจทันที 
 
ฉากที่ 14 ภายนอก / รถยนตร์ / กลางคืน 

ระหว่างเดินไปขึ้นรถแม่และมุขต่างตกอยู่ในอารมณ์ของความสุข รอยยิ้มเล็กๆ
ปรากฎอยู่บนใบหน้าของทั้งสองมุขหันไปมองหน้าแม่เล็กน้อย ทั้งสองเดินช้าๆไปตามทาง ป้าเอี้ยงยัง
คุยกับคุณตาคนหน่ึงในชมรมอยู่ แม่หันไปมองป้าเอี้ยงแล้วหันกลับมา 
 

มุข 
“สนุกเนอะแม่ ไว้เรามาอีกนะ" 

 
แม่ 

“อืม ไว้แกกลับมาคร้ังหน้าก็มา" 
 

มุข 
“หนูเพิ่งรู้นะเน่ียว่าตัวเองยังเด็กมาก 
พอมาอยู่ตรงน้ีแล้วรู้เลยว่าเด็กจริงๆ 

มีอีกต้ังหลายอย่างที่ยังไม่ได้ท า” 
 

แม่ 
“ตอนอายุเท่าแกฉันก็คิดแบบน้ัน 

   ส
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ตอนน้ีฉันก็ยังคิด แต่แค่น้ีฉันก็พอแล้วกับชีวิต 
มองหาความสุขเล็กๆดีกว่า" 

 
มุข 

“ง่ายนะหนูว่า" 
 

แม่ 
“ตอนน้ีแกยังไม่มีพาระอะไร 

รอแกมีภาระมีครอบครัวก่อนเถอะแกจะรู้ว่า 
ความสุขเล็กๆก็หายากพอๆกับเวลาน่ะ" 

มุข 
“แม่วันศุกร์น้ีเพื่อนนัดกันไปทะเล 

หนูไปนะ" 
 

แม่ 
“น่ันไง น่ีคือจะบอกว่าจะได้ใช้ชีวิตให้คุ้มใช่มั้ย" 

 
มุข 

“...ก็เพื่อนกลุ่มมอปลายน้ันเเหละ 
นานๆเจอกันที" 

 
แม่ 

“อืมๆ ฉันเคยห้ิามอะไรแกด้วยเหรอ" 
 

มุข 
“ขอบคุณค่ะ งั้น..." 

 
แม่ 

“อะไร" 
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มุข 
“ขากลับแม่ให้หนูขับได้ไหม 

สอนหนูขับไปเลย ตอนน้ีรถน้อยๆ หนูอยากพาแม่ไปเที่ยวบ้าง" 
 

ป้าเอี้ยงเดินตามมาทันได้ยินประโยคน้ันพอดีจึงร้องด้วยความตกใจ 
 
 

ป้าเอ้ียง 
“ห๊ะ จะหัดขับรถกันตอนน้ีเหรอ 

งั้นฉันไปติดรถมอไซค์ยายปุ๊กกลับดีกว่า 
 

แม่ 
“ตามใจแกๆ" 

(หัวเราะ) 
 

มุขและแม่ขึ้นรถและค่อยๆขับออกไป โดยมุขเป็นคนขับส่วนแม่ท าหน้าที่เป็นครูสอน
ขับรถชั่วคราวรถกระตุกเป็นระยะๆ ใครเห็นก็คงนึกว่ารถคันน้ีเสียแน่ๆ 
 

-ตัดไป- 
 
ฉากที่ 15 ภายนอก / บ้านของมุข/ เช้า 

มุขน่ังเก็บหนังสือเก่าๆ สมัยเรียนมัธยม หนังสือนิยายที่วางเกลื่อนในห้อง มากอง
รวมกัน เธอเปิดตู้ที่ชั้นวางหนังสือ ของในน้ันส่วนใหญ่เป็นของพี่ชายเธอ เธอจึงไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันนัก 
มุขพยายามยัดหนังสือเข้าไปในตู้แต่ก็ติดกับกล่องสไลด์บางอย่าง มุขหยิบมันขึ้นมาดูพบว่าเป็นสไลด์
รูปถ่าย สมัยที่พี่ชายของเธอยังเรียนอยู่ มุขหยิบมันออกมาทุกอัน และพบว่ามันน่าแปลกใจที่ภาพ
เหล่าน้ัน ดูน่าสะสมมากกว่าปัจจุบัน ท าไมของในอดีตจึงน่าจดจ ามากกว่าปัจจุบัน มุขหยิบสไลด์
เหล่าน้ัน เดินออกจากห้องมาน่ังที่ระเบียง และหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหาพี่ชายของเธอ 

 
มุข 

“พี่เบริต์ ฟองเจอสไลด์รูปถ่ายในตู้หนังสือ" 

   ส
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เบิร์ต 

“สไลด์อะไร" 
 

มุข 
“ที่มันเป็นรูปสัตว์ รูปคนอ่ะ ตัดออกมาไว้ในกรอบ" 

 
เบิร์ต 

“อ่อ วางไว้ที่เดิมแหละ" 
 

มุข 
“ฟองเจอแค่ห้าอัน บางช่องรูปมันก็หายไป 
มันยังเก็บไว้ตรงไหนอีกไหม จะลองหาให้" 

 
เบิร์ต 

“จ าไม่ได้แล้ว มันนานแล้ว" 
 

มุข 
“น่าเสียดายออก" 

 
เบิร์ต 

“ก็ไม่ได้ใช้แล้ว 
เก็บไว้เฉยๆน่ันแหละ ไม่เป็นไร" 

 
มุข 

“อ่อ ค่ะ... 
งั้นฟองจะเก็บไว้ให้ มันสวยดี" 

 
เบิร์ต 

“อื้ม แค่น้ีนะ" 
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มุข 
“ค่ะ" 

ฉากที่ 16 ภายใน / บ้าน (ริมระเบียง)  / เช้า 

มุขเดินออกมาน่ังที่ระเบียงบ้านพร้อมกัน อัลบั้มรูปสองสามเล่ม มุขน่ังลงเเละหยิบ
รูปออกมาดูทีละใบ  เพราะเป็นรูปภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์ม และอัดลงไสลด์เวลาดูจึงต้องยกขึ้นมาส่องกับ
แสงจึงจะเห็นรายระเอียดของภาพ มุขค่อยดูภาพถ่ายทีละใบ แต่เเล้วก็มาสะดุดที่ภาพทะเลตอนเย็น 
แสงอาทิตย์สีส้มพระอาทิตย์ก าลังจะลับขอบฟ้า มุขมองภาพน้ันอยู่นาน สีหน้าที่บ่งบอกว่าก าลังคิด
มากกับอะไรบางอย่าง ปรากฎขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ มุขเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ให้ค าตอบกับแป๋มเร่ืองที่
จะไปทะเลหรือเปล่า สิ่งที่ต้องท าคือตัดสินใจว่าจะก้าวต่อไปหรือจะยังจมอยู่กับความรู้สึกน้ี แต่เเล้วมุก็
เลือกที่จะหลับตาเอนตัวพิงกับก าแพง ปล่อยให้เสียงบรรยากาศ เข้าครอบคลุมความคิดทั้งหมด 
ช่วงเวลาหน่ึงที่เสียงของคลื่นกระทบฟังดังแทรกขึ้นมาระหว่างความคิด น่ันคือ อนาคตที่มุขได้
ตัดสินใจไปเเล้ว 

จบ 
ข้ันตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ 
 

1. เลือกนักแสดง (Casting) 
        1.1  แม่ของมุข 

 นางเฉวียง  โชติสุวรรณ  อายุ 57 ป ี

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงบท แม่ 
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แม่ของมุข มีลักษณะเป็นแม่บ้านธรรมดา อายุประมาณ 50 ปี ที่ใช้ชีวิตจ าเจกับ
การท างานบ้าน คอยดูแลครอบครัว ท าให้ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวหรือเปิดหูเปิดตาที่ไหน ภายนอกดู
เป็นผู้หญิงน่ิงๆ พูดน้อย ตัวละครแม่จะแสดงแววตาของคนที่มีความทุกข์ใจลึกๆออกมา สังเกตได้จาก
เวลาการพูดคุยกับตัวละครอื่นๆที่อยู่ในวัยและสถานะภาพที่ใกล้เคียงกัน ตัวของแม่ก็จะแสดง
ธรรมชาติของมนุษย์คนหน่ึงที่ขาด ขาดอิสระภาพบางอย่างไปดังที่เราเห็นได้ทั่วไปจากผู้หญิงที่แต่งงาน 
มีครอบครัว มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้ว 

เหตุผลในการเลือก : บทแม่ของมุข  แสดงโดยนางเฉวียง โชติสุวรรณ ( แม่ของ
ผู้จัดท าจริงๆ) ภาพในหัวของผู้ก ากับจึงชัดเจนมาโดยตลอด เมื่อเขียนบทภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อย จึง
กลับบ้านเพื่อลองแคส ซึ่งเหตุผลที่เลือกคือ ชอบความเป็นธรรมชาติมากๆ ของแม่ที่เล่นเป็นตัวเอง 
เพียงบอกให้ลองเล่นพูดตามบท ไม่ต้องเกรง แม่ก็สามารถแสดงที่ได้อย่างที่ต้องการ จึงเลือกแม่ของ
ผู้จัดท ามาแสดงบทแม่ของมุข 

2.2  มุข 
นางสาวอมรรัตน์  ชลสุวัฒน์ (มุข) อายุ 21 ป ี

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงบท มุข 

บุคลิกและนิสัย : มุขเป็นผู้หญิงวัยมหาวิทยาลัย  นิสัยเรียบร้อย ไม่แต่งตัว เข้ากับ
คนอื่นได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ เวลามีปัญหามักจะแสดงออกตอนอยู่คนเดียว ไม่
ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองก าลังทุกข์ใจ  มุขชอบเป็นฝ่ายรับฟัง มากกว่าจะพูดระบายออกมา จึงท าให้
บางคร้ังดูเป็นคนพูดน้อย  เวลาเจอปัญหามักจะต้องใช้เวลาในการหาทางออก ฐานะทางบ้านปาน
กลาง ปัญหาของมุขคืออกหัก ท าให้ก าลังอยู่ในภาวะเศร้าและต้องการกลับบ้านมาพักผ่อนทางใจ 
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เหตุผลในการเลือก : มุขเป็นเพื่อนของผู้จัดท าที่อยู่จังหวัดจันทบุรีเหมือนกัน และ
เป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติต้ังแต่แรกเห็น มุขเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวน้อยๆ มีลักษณะเด่นที่สามารถ
ปรับลุคให้เข้ากับบรรยากาศชาวบ้าน หรือชนบทได้อย่างดี  

มุขเป็นคนที่ไหวพริบดี และสามารถเข้าใจบทได้อย่างรวดเร็ว เป็นกันเอง เข้ากับ
ผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นข้อดีอย่างยิ่งส าหรับตัวละครตัวน้ี หลังจากที่ลอง
ท าแคส และเก็บภาพมุขที่อยู่ในบรรยากาศของจังหวัดจันทบุรี ยิ่งท าให้เห็นภาพของฟองชัดขึ้น เวลาที่
ต้องเข้าฉากกับนักแสดงที่เป็นคนสูงอายุ  มุขก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ รอยยิ้ มออกมาได้อย่างเป็น
ธรรมชาติ มีความอดทนต่อการท างานสูง และมีความใส่ใจกับรายละเอียดของตัวละคร ท าให้การ
ท างานออกมาราบร่ืนสมบูรณ์แบบ  

3.3  ป้าเอ้ียง 

นางนกเอี้ยง สุขสมัย  อายุ 66 ป ี

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงบท ป้าเอี้ยง 

ป้าเอี้ยง เพื่อนสนิทของแม่มุข มีอาชีพเป็น ช่างตัดเสื้อ อายุ 50 ปี เพื่อนคุยที่แม่
มุขคอยปรึกษาเร่ืองต่างๆ  บุคลิกเป็นคนอารมณ์ดี แสดงออกทางอารมณ์ชัดเจนคล่องแคล่ว  พูดเร็ว
ชดัถ่อยชัดค า  เป็นที่ปรึกษาที่ดี  งานอดิเรก ร้องเพลง เล่นอังกะลุง  ฐานะทางบ้าน ปานกลาง 

ป้าเอี้ยงมีความสัมพันธ์ยาวนานกับแม่ของมุข ป้าเอี้ยงรู้จักมุขต้ังแต่เด็ก ได้เห็น
มุขเติบโตพร้อมๆกับครอบครัวของมุขเอง  แม่ของมุขมักจะใช้เวลาว่าง หลังจากจ่ายตลาด หรือการ
เข้าไปซื้อของในตัวเมืองก็จะมีป้าเอี้ยงไปด้วยตลอด ป้าเอี้ยงเป็นผู้ที่ท าให้มุขกับแม่รู้จักกับชมรมรัก
เสียงเพลง เเละพามุขไปสู่การตัดสินใจคร้ังส าคัญในชีวิต 
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เหตุผลในการเลือก : ป้าเอี้ยงเป็นคนที่ท าให้ผู้ เขียนบทรู้จักกับ ชมรมรัก
เสียงเพลง ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อร้องเพลงการกุศลตามงานต่างๆ เพื่อเป็นงานอดิเรก และรายได้พิเศษให้กับ
ผู้สูงอายุ หรือชมรมอังกะลุงผู้สูงอายุ ฝึกไว้เล่นในงานศพ หลายสิ่งในชีวิตประจ าวันของป้าเอี้ยง ท าให้
เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละคร ป้าเอี้ยง ขึ้นมาในภาพยนตร์สั้นเรื่องน้ี 

ป้าเอี้ยง มีความกล้าแสดงออก ขอดีคือเป็นคนไม่กลัวกล้อง ส าหรับชาวบ้านที่
ต้องมาเล่นภาพยนตร์ การไม่กลัวกล้องและไม่มองกล้องถือเป็นข้อดีมากๆข้อหน่ึงที่ท าให้งานราบร่ืน 
ป้าเอี้ยงมีความอดทน  และเข้าใจการท างานของทีมเป็นอย่างดี 

 
2. สถานท่ีถ่ายท า (Location)  

จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กระต่ายหมายจันท์” น้ัน 
ด าเนินเรื่องภายใต้สถานที่ที่เป็นบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดของตัวละครหลัก สถานที่ที่เลือกใช้ในการถ่าย
ท าจึงเป็นการเลือกใช้สถานที่ภายในบ้านที่คุ้นเคย ห้องนอน ริมระเบียง ส าหรับชีวิตประจ าวันของตัว
ละครเวลาอยู่บ้าน อีกสถานที่หน่ึงที่ใช้ถ่ายท าในฉากของ ชมรมรักเสียงเพลง ที่ต้องเซตเวทีให้อยู่ใน
บรรยากาศนอกสถานที่ เพื่อรองรับนักแสดงประกอบจ านวนมาก ถือเป็นฉากใหญ่ของเร่ือง จึงเป็น
ฉากที่แยกออกมาจากบรรยากาศเก่าๆ ที่ ตัวละครเคยอยู่ เพื่อสื่อถึงการสร้างความทรงจ าที่ ดี ใน
สถานที่ใหม่ๆที่ตัวละครไม่เคยไป 

สถานที่ ต่างๆที่ผู้ จัดท า ได้เลือกใช้ในการถ่ายท าน้ันยังสามารถช่วยบอกเล่า
รายละเอียด อื่นๆที่ไม่ได้มีการพูดถึงในภาพยนตร์ ซึ่งจะถูกกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปของแต่ละ
สถานที่ 

 
2.1 บ้านของมุข  

     ลักษณะเป็นบ้านขนาดกลางสองชั้นโทนสีฟ้า ข้างล่างเป็นร้านขายของ ด้านบนมี
ระเบียงบ้านให้สามารถออกไปน่ังเล่นชมวิว ที่มีต้นไม้ต้นใหญ่สามารถมองออกไปได้ไกลสุดตา เพื่อให้
ตัวละคร เมื่อมาอยู่ที่สถานที่ตรงน้ีแล้วรู้สึกถึง ความเป็นส่วนตัว อ้างว้าง และสงบ 
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เลือกใช้บ้านของผู้จัดท าที่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศ
ของความเป็นชนบท เป็นสถานที่จริง และสามารถจัดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ใช้สอยในบ้านตามที่
ต้องการได้ บ้านมีพื้นที่โล่งกว้างซึ่งตัวละครสามารถใช้และแบ่งปันพื้นที่น้ีร่วมกัน ท าให้สถานที่น้ีมี
ความรู้สึกของความเป็นบ้าน ช่วยท าให้นักแสดงเข้าใจอารมณ์ของตัวละคร  

 ภาพที่ 4-4  บ้านของมุข  
     

2.2 บ้านป้าเอ้ียง  
ร้านตัดเสื้อของป้าเอี้ยง เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสองห้อง แบ่งเป็นฝั่งที่ใช้โชว์ชุดและอีก

ฝั่งที่ใช้น่ังเย็บผ้า บ้านมีลักษณะร่วมสมัยเป็นบ้านไม้ที่ยังดูไม่เก่า มีโต๊ะอยู่หน้าร้านเอาไว้น่ังคุย น่ังเล่น 
ใช้สถานที่ของตัวละครป้าเอี้ยงในการถ่ายท า ซึ่งมีอาชีพเป้นช่างและเปิดร้านตัดเสื้อ

ที่จังหวัดจันทบุรี เน่ืองจากมีความคุ้นเคย เพื่อช่วยดึงให้การแสดงของนักแสดงเป็นธรรมชาติมากขึ้น 
เพราะนักแสดงสมัครเล่นที่ไม่ได้มีทักษะด้านการแสดงใดๆเลย การให้เขาอยู่ในพื้นที่ตรงน้ันที่คุ้ยเคย
แล้วเราเป็นฝ่ายเข้าไปหาและเก็บภาพ จะได้อารมณ์ภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการน านักแสดง
ออกไปถ่ายยังสถานที่อื่นที่เซตไว้  

 

ภาพที่ 4-5  บ้านป้าเอี้ยง   
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2.3 ถนนท่ีแม่และมุขข่ีรถมอเตอร์ไซด์  
แม่และมุขจะขี่รถมอเตอร์ไซด์มาตามถนน ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยสวนผลไม้ตลอด

ทาง เป็นถนนทางลัดเส้นเล็กรถจึงไม่มาก มุขกับแม่ขี่รถช้าๆและชมวิวไปด้วยตลอดทางขณะกลับบ้าน  
 เลือกใช้ถนนหนองระมาน 7 ในการถ่ายฉากขี่มอเตอร์ไซด์ของสองแม่ลูก หลังจากที่

จบบทสนทนากับป้าเอี้ยงที่ร้านตัดเสื้อเเล้วจะเดินทางกลับบ้านเหตุผลที่เลือกใช้ถนนเส้นน้ีเพราะความ
ผูกพันของผู้จัดท าที่มาจากความทรงจ าของตัวเองกับแม่ ระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสวนผลไม้ มี
บรรยากาศของความสงบ และล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ  

ภาพที่ 4-6 ถนนที่แม่และมุขขี่รถมอเตอร์ไซด์ 
 

2.4 ชมรมรักเสียงเพลง 
     บ้านที่ใช้ในการเซตฉาก ชมรมรักเสียงเพลงน้ี เป็นบ้านของหน่ึงในสมาชิกชมรมที่ป้า

เอี้ยงแนะน ามา  เพราะเป็นสถานที่ที่ใช้พบปะสังสรรค์กับอยู่บ่อยๆของสมาชิกชมรม บรรยากาศดีมีทั้ง
สระน้ า และทุ่งนาโล่งๆ เหมาะส าหรับต้ังเวทีกลางแจ้ง ที่ส าคัญคือสะดวกต่อการนัดนักแสดงประกอบ
ท่านอื่นๆ  หรือสมาชิกชมรมคนอื่นๆให้มาเจอกัน 

เลือกใช้บ้านของเพื่อนป้าเอี้ยงในการถ่ายท าเพราะ บ้านถูกล้อมรอบไปด้วยสวน
ผลไม้ และห่างออกไปจะล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา พื้นที่มีความโล่งกว้างเหมาะส าหรับการสร้างเวทีเพื่อ
ใช้ในการถ่ายท า มีความเงียบสงบ และสามารถใช้เสียงดังได้เพราะห่างไกลจากบ้านหลังอื่นๆในบริเวณ
น้ัน นักแสดงมีความคุ้นเคยกับสถานที่แห่งน้ี ท าให้สามารถแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
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ภาพที่ 4-7   ชมรมรักเสียงเพลง 
 

3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 

    3.1 รถจักรยานยนตร์ของแม่  
          รถจักรยานยนตร์กูตเตอร์คันเล็ก รุ่นเก่า สีแดง เป็นรถประจ าตัวของตัวละครแม่ 

รถจักรยานยนตร์คันน้ีจะปรากฎให้เห็นต้ังแต่ฉากเปิดเรื่องพร้อมกับแม่ ประกอบกับเสียงเคร่ืองยนต์ที่
ดังเป็นเอกลักษณ์ ท าให้เกิดคนดูทราบว่าเมื่อได้ยิ นเสียงน้ีในคร้ังต่อไป น่ันคือเราจะได้พบแม่ที่ขี่
รถจักรยานยนตร์คันน้ีเข้ามาในเฟรมแน่นอน 

        เหตุผลที่เลือกใช้รถจักรยานยนตร์รุ่นเก่าน้ี แทนที่จะใช้รถจักรยานยนตร์รุ่นใหม่ที่
พบเห็นได้ในปัจจุบัน ก็เพื่อต้องการจะสื่อถึงการไม่ก้าวตามสมัยนิยมของตัวแม่ การใช้ชี วิตแบบ
พอเพียง และการอยู่แบบเรียบง่าย สีแดงเก่าๆของรถ ช่วยดึงดูดความสนใจในภาพไม่มากจนเกินไป 
ผู้จัดท าต้ังใจให้แดงมาช่วยตัดกับโทนภาพสีเขียว ฟ้า ให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ในการถ่ายท ามีการติด
ตระกร้าไม้หวายอันเล็กไว้ที่ท้ายรถ เพื่อแสดงถึงบุคคลิกของตัวละครที่เป็นแม่บ้าน และใช้รถจักรยาน
ยนตร์ คันน้ีการไปจ่ายตลาดใกล้ๆบ้าน หรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ท าให้พื้นหลังของตัวละคร
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 4-8 รถจักรยานยนตร์ของแม่ 
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3.2 มือถือของมุข  เลือกใช้เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในการติดต่อสื่อสาร ผู้จัดท าเลือกใช้
มือถือยี่ห้อ BlackBerry Bold 9700 เป็นมือถือประจ าตัวของมุข แทนที่จะให้สมาร์ทโฟนจ า  พวก 
Touch Screen ที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสื่อถึงการไม่สนใจกระแสนิยมของตัวละคร สีขาวของ
ตัวเคร่ืองช่วยท าให้สามารถคุมโทนสีของภาพได้ง่ายกว่าสีอื่นๆ 

 

 ภาพที่ 4-9  มือถือของมุข 
 
3.3 หลอดไฟประดับเวที   ในที่น้ีผู้จัดท าได้เลือกใช้หลอดแก้วใส ที่ให้แสงสีส้มเพื่อ

ใช้ประดับเวทีในฉาก ชมรมรักเสียงเพลง ให้ได้ตามข้อมูลอ้างอิงที่จัดเตรียวไว้ แต่เน่ืองด้วยเวทีที่ผู้
ก ากับต้องการ เป็นเวทีกลางแจ้ง แหล่งที่มาของแสงไฟก็มาจากเหล่าหลอดไฟพวกน้ี จึงจ าเป็นต้องใช้
เป็นจ านวนมาก เพื่อให้สามารถมีแสงไฟเพียงพอที่จะถ่ายท า  

ผู้จัดท าเลือกใช้หลอดไฟฟิลิปส์ เป็นหลอดแก้วใสรุ่นมาตรฐาน 100 วัตต์ มาต่อ
กันเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ใช้จ านวนประมาณ 30 ดวง โดยต่อเป็นเส้นๆแยกกันเพื่อไม่ให้ใช้ไฟมาก
เกินไปจนเป็นอันตรายต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อความปลอดภัยผู้ จัดท าจึงใช้วิธีให้ร้านที่ขาย
อุปกรณ์ไฟฟ้า ช่วยผลิตหลอดไฟที่ต่อกับสายส าเร็จรูปให้โดยยอมจ่ายเงินเป็นการลงทุน ผลที่ได้
ออกมาก็ตรงตามข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการทุกประการ ท าให้ภาพของบรรยากาศเวทีร้องเพลง เป็นไป
อย่างที่วางแผนเอาไว้ 
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ภาพที่ 4-10 หลอดไฟประดับเวที  
 

3.4 ไม้ไผ่ส าหรับสร้างเวที   เน่ืองจากเวทีร้องเพลง ที่ต้องการในข้อมูลอ้างอิงมี
ลักษณะเป็นเวทียกพื้นสูงไม่ถึงหน่ึงเมตร จ าเป็นต้องใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดแปดล าในการประกอบให้ได้อย่าที่
ต้องการ ผู้จัดท าจึงต้องให้ทีมงานช่วยกันตัดต้นไผ่จ านวนสี่ต้น น ามาแบ่งคร่ึงก็จะได้ทั้งหมดแปดล า
พอดี โดย โชคดีที่สถายที่ๆไปเซตฉากน้ีเป็นสวนยางที่มีกอไผ่อยู่ทั่วไป จึงสามารถหาได้ไม่ยากนัก  

 แต่ก็ล าบากทีมงานมือสมัครเล่น  ซึ่งถ้ากล่าวจริงๆก็คือเพื่อนๆของผู้จัดท าที่
ช่วยกันใช้ขวาน เลื่อย ตัดต้นไผ่อย่างทุลักทุเล ได้แผลกลับมาคนละสองสามแผล จากการถูกต้นไผ่บาด 
แต่ในที่สุดก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ ก็ท าให้ได้เวที ที่ดีกว่าที่ผู้จัดท าคาดหวังเอาไว้ สมบูรณ์
ตรงตามข้อมูลอ้างอิงที่การท าให้การถ่ายท าเป็นไปอย่างราบร่ืน  

ภาพที่ 4-11 ไม้ไผ่ส าหรับสร้างเวที 
 
3.5 เวทียกระดับขนาดเล็ก    ผู้จัดท าได้รับความช่วยเหลือและให้ความรู้จากแม่ที่

จัดหาเวทีพื้นไม้ส าเร็จรูปให้ โดยการจ้างเวทีจากธุรกิจรับกางเต้นท์ตามงานต่างๆ  โดยลักษณะที่
ผู้จัดท าต้องการคือพื้นเวทียกระดับจากพื้นไม่สูงมาก ขนาดเล็ก จากการสอบถามขนาดที่ใกล้เคียงที่สุด
ตามที่ได้จัดหาข้อมูลอ้างอิง พื้นไม้ยกสูงจากพื้นเล็กน้อยน้ี เดิมคนที่รู้จัก หรือเคยเห็น จะเรียกกันว่า 
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"ครัวลอย" ซึ่งพบได้ตามงานบุญ งานนอกสถานที่ ที่จะมีเต้นกางส าหรับห้องครัว โดยขนาดความกว้าง 
3 เมตร ยาว 3 เมตร  

 หลังจากที่ผู้ จัดท าได้ทราบข้อมูลน้ีแล้วจึงตอบตกลง และ ให้คุณแม่เป็นคน
จัดการเช่าครัวลอย ในราคา 500 บาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ที่อาจมีการร้อง ร า การ
ใช้เวทีที่แข็งแรงรองรับน้ าหนักได้มาตรฐาน จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานได้เต็มที่ 

ภาพที่ 4-12 เวทียกระดับขนาดเล็ก      
 
3.6 ชุดเคร่ืองเสียงคาราโอะ    ตามแผนเดิมที่ผู้จัดท าได้หาข้อมูลอ้างอิงไว้ คือเป็น

เพียงชุดเคร่ืองเสียงเล็กๆ มีล าโพงประมาณสองตัว ในการสร้างฉากร้องคาราโอเกะน้ี  แต่ด้วยความ
ต้ังใจของ ป้าเอี้ยง ที่อาสาจัดการเร่ืองชุดเคร่ืองเสียงน้ีให้  ผู้จัดท าจึงได้ชุดเคร่ืองเสียงชุดใหญ่ ล าโพง
ขนาดใหญ่สี่ตัวมาในวันถ่ายท า ด้วยการจ้างชุดเคร่ืองเสียง ส าหรับงานทั่วไป ในเขตอ าเภอท่าใหม่ 
อย่างมืออาชีพมา   

ภาพที่ 4-13 ชุดเคร่ืองเสียงคาราโอะ    
 

3.7 เก้าอ้ีชุมชน  ผู้จัดท าได้รับความช่วยเหลือจากลุงจ่า สามีของป้าเอี้ยงในการ
จัดหาเก้าอี้ส าหรับ ประกอบฉากชมรมร้องเพลงน้ี ซึ่งได้มาเป็นเก้าอี้พลาสติกธรรมดาสีเขียว ที่เลือก
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เอาสีเขียวอ่อนมาน้ัน ก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศไฟสีส้มและเวที่กลางแจ้งที่มีฉากหลังเป็นสวนผลไม้  
ท าให้ดูเป็นงานเล็กๆ ไม่เป็นพิธีเกินไป  ภาพออกมาดูเป็นธรรมชาติตามที่ต้องการ 

ภาพที่ 4-14 เก้าอี้ชุมชน  

3.8 ภาพถ่ายฟิล์มสไลด์  เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากในฉากสุดท้ายของเร่ือง ที่ตัวมุข
จะเจอภาพถ่ายฟิล์มสไลด์ของพี่ชายในตู้ ก่อนจะเกิดความสนใจเพราะไม่เคยเห็นมาก่อน รายละเอียด
บนฟิล์มท าให้รู้ว่า เป็นงานที่ใช้ส่งเมื่อสมัยที่พี่ชายเธอเรียนถ่ายภาพที่มหาวิทยาลัย และหาดูได้ยากใน
ปัจจุบัน  มุขได้เห็นรูปทะเลที่มีพระอาทิตย์ก าลังจะตก ท าให้นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ให้ค าตอบกับแป๋ม ว่า
จะไปเที่ยวทะเลด้วยกันหรือไม่ 

 

ภาพที่ 4-15  ภาพถ่ายฟิล์มสไลด์   

4. เคร่ืองแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 

เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายถือเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับใช้ในการบ่งบอกบุคลิกนิสัยของตัว
ละครแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังช่วยควบคุมอารมณ์ละโทนสีของภาพให้ดูไปกันได้อีกด้วย 
โดยผู้จัดท าได้แบ่งเคร่ืองแต่งกายของตัวละครออกตามลักษณะบุคลิกภาพของตัวละครแต่ละตัวดังที่
จะปรากฏในรายละเอียดต่อไป 
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     4.1 แม่  ใช้เสื้อผ้าโทนสีพื้น ไม่ฉูดฉาด แสดงถึงความเรียบง่าย คล่องแคล่วเหมาะ
ส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน บอกลักษณะบุคลิกของการเป็นแม่บ้าน โทรสีพื้นช่วยให้เข้ากับ
บรรยากาศและตัวละครตัวอื่นๆได้ง่าย 

 

ภาพที่ 4-16 เคร่ืองแต่งกายของแม่ 

4.2 มุข  เลือกใช้เคร่ืองแต่งกาย เป็นเสื้อยืดสีพื้น ( Earth Tone) อย่างเช่น ฟ้า เทา 
เขียว น้ าตาลแดง กางเกงยีนขายาวสีเข้ม และกางเกงขาสั้นส าหรับใส่อยู่บ้าน เสื้อผ้าสีพื้นจะช่วยสร้าง
บุคคลิกให้ดูเป็นคนใจเย็น เรียบง่ายและมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัว ไม่ใช้เสื้อผ้าที่มีลวดลายเยอะเกินไป  

ภาพที่ 4-17 เคร่ืองแต่งกายของมุข 
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4.3 ป้าเอ้ียง  เลือกใช้เสื้อผ้าที่มีสีสัน มีลักษณะของการตัดเย็บเอง แสดงเอกลักษณ์ที่
เป็นช่างตัดเสื้อสีสันสดใส จะตัดกับตัวละครแม่ท าให้แม่ดูเศร้าและเหงา ในขณะที่ตัวละครป้าเอี้ยงดูจะ
มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากกว่า 

ภาพที่ 4-18 ภาพเคร่ืองแต่งกายของป้าเอี้ยง 
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การวางแผนการถ่ายท า (Breakdown) 

คิว 1   สถานที่ถ่ายท า : บ้านของมุข ที่จังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 4-1  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT LOCATION CAST รายระเอียด EXTRA WARDRODB PROP REMARK 

13.00 – 14.20 น. 4 D INT โถงชั้นล่าง มุข 

แม่ 

ยาย 

มุขกลับมาถึงบ้าน เก็บของ

เดินขึ้นไปชั้นบนของบ้าน 

- เสื้อยืดสีเขียว

เข้ม 

เป้,โน๊ตบุ๊ค, 

ย่าม,มือถือ 

   8 shot 

14.30 – 15.30 น. 5 D INT ห้องนอน มุข 

 

มุขเดินคุยโทรศัพท์เข้ามาใน

ห้อง เอาของออกจาก

กระเป๋าเป้ ไปเก็บเข้าที่ 

- เสื้อยืดสีเขียว

เข้ม, กางเกง

ยีนขายาว 

 

หนังสือ

เรื่องสั้น   

2-3 เล่ม,  

มือถือ 

8 shot 

67 
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ตารางที่ 4-1  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 (ต่อ) 

เวลา 
ฉาก D/N INT/EXT LOCATION CAST รายระเอียด EXTRA WARDRODB PROP REMARK 

15.30 -17.30  6 D INT ระเบียง

บ้าน 

มุข 

 

มุขเดินคุยโทรศัพท์ออกมา

จากห้อง แล้วมาหยุดพักที่

ริมระเบียง 

- เสื้อยืดสีเขียว

เข้ม 

มือถือ   12 shot 

คิว 2   สถานที่ถ่ายท า : ถนนในซอย ,หน้าถนนใหญ่, บ้านป้าเอี้ยง 
ตารางที่ 4-2  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT LOCATION CAST รายระเอียด EXTRA WARDRODB PROP REMARK 

15.30 -17.30 6-7 D EXT หน้าบ้าน    

ป้าเอี้ยง 

มุข,แม่          

ป้า

เอี้ยง 

มุขกับแม่ขี่รถมาหาป้าเอี้ยงที่

บ้าน น่ังคุยกันถึงเรื่อง “ชมรม

รักเสียงเพลง” 

ป้าหน่ึง

คน 

เสื้อเทา ย่าม,    

มอเตอร์

ไซด์ 

10 Shot 
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คิว 3   สถานที่ถ่ายท า : บ้านของมุข  
ตารางที่ 4-3  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT LOCATION CAST รายระเอียด EXTRA WARDRODB PROP REMARK 

9.30 – 11.00 น. 13 D INT ห้องนอน มุข 

 

มุขน่ังเก็บหนังสือเก่าๆ 

แล้วเจอเข้ากับฟิล์มสไลด์

ของพี่ชาย 

- เสื้อยืดสีแดง

เลือดหมู 

ฟิล์มสไลด์

มือถือ 

  3  shot 

15.00 – 17.00น. 14 D INT ชั้นบน

ระเบียง 

มุข 

 

มุขเดินออกมาน่ังดูฟิลม์

สไลด์ที่ริมระเบียง นึกถึง

เรื่องที่ต้องไปทะเล 

- เสื้อยืดสีแดง

เลือดหมู 

ฟิล์มสไลด์ 6 shot 

 
 
คิว 4   สถานที่ถ่ายท า : ทะเล  
ตารางที่ 4-4  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 4 
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เวลา ฉาก D/N INT/EXT LOCATION CAST รายระเอียด EXTRA WARDRODB PROP REMARK 

15.00 – 18.30น. 15 D EXT ทะเล มุข 

 

มุขเดินเล่นอยู่ริมชายหาด  - เสื้อยืดสีขาว

กางเกงขาสั้น 

-   5  shot 

คิว 5   สถานที่ถ่ายท า : บ้านในสวนของเพื่อนป้าเอี้ยง 
ตารางที่ 4-5  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 5 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT LOCATION CAST รายระเอียด EXTRA WARDRODB PROP REMARK 

16.00 – 21.30น. 9,10, 

11 

N EXT ชมรมร้อง

เพลง 

มุข,แม่          

ป้า

เอี้ยง 

แม่ มุข และป้าเอี้ยง มา

ชมรมคนรักเสียงเพลง ร้อง

เพลง และน่ังคุยกัน 

ชมรมร้อง

เพลง       

10-15 คน 

- -  25  shot 
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด และน ามาเขียนบทภาพยนตร์ เมื่อผ่านกระบวนการ 
ก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว จะน ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์เร่ือง 
“กระต่ายหมายจันท์” ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉาก และความหมายดังต่อไปน้ี 

ฉากที่1 ภายนอก / ริมถนนใหญ่ / กลางวัน  

 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1  

รถจักรยานยนตร์คันหน่ึงพร้อมกับหญิงวัยกลางคนขี่ออกมาจากซอยเล็กทางเข้าหมู่บ้าน  
แม่ของมุขจอดรถเลยจากไฟแดงหน้าปากซอยมาไม่ไกลนัก  ท่าทางเหมือนก าลังรออะไรสักอย่างไม่
นาน  รถสองแถวคันสีเหลือง ก็วิ่งเข้ามาจอดตรงหน้าปากซอยริมถนนใหญ่ สายสุขุมวิท มุขลงจากรถ
จ่ายเงินก่อนจะเดินมาหาแม่ที่จอดรถรออยู่   มุขยกมือไหว้แม่ และขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ก่อนที่แม่
ของเธอจะขี่กลับเข้าไปในซอยตามเดิม 

ฉากเปิดเรื่องเป็นฉากที่มุขเพิ่งเดินทางกลับมาบ้าน โดยที่แม่ของเธอมารอรับอยู่ที่หน้า
ปากซอย โดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลมาก่อนทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ด้วยสถานการณ์ และ
บริบทแล้ว คนดูสามารถคาดเดาได้ไม่ยาก ว่าทั้งสองน่าจะเป็นแม่ลูกกัน  

โดยใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบ การต้ังกล้องอยู่กับที่ หรือ static camera ซึ่งท าให้สิ่งที่
ปรากฏเบื้องหน้าผู้ชมกลายเป็น ‘ภาพน่ิงที่เคลื่อนไหวได้’ ด้วยการปล่อยให้คนดูเห็นภาพของแม่ที่
ก าลังน่ังรอลูก สักพักรถสองแถวคันสีเหลืองแล่นเข้ามาจอดในเฟรม ตัวลูกลงจากรถ และทั้งสองก็ขี่
มอเตอร์ไซด์ออกจากเฟรมไป เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเวลาจริง(Real Time) 
ที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน 
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ฉากที่ 2  ภายใน / บ้านของมุข / กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2  

มุขกลับเข้ามาในบ้าน เธอยกกระเป๋าสะพาย โน๊ตบุ๊คและกระเป๋ากล้องเดินขึ้นบันไดยังไม่
ทันพ้นขั้นแรกโทรศัพท์มือถือของมุขก็ดังขึ้นบนหน้าจอปรากฎสายเรียกเข้าของ แป๋ม มุขรับโทรศัพท์
แล้วเดินขึ้นบันไดต่อไป มุขเข้ามาในห้องพร้อมกับคุยโทรศัพท์กับแป๋ม ที่โทรมาชวนไปเที่ยวทะเล  

ฉากที่สองเป็นการเปิดเผยให้คนดูรู้ว่า ตัวละครมุขกับแม่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงน้ี และ
เรื่องราวจะค่อยๆเล่าออกมาผ่านบทสนทนาของทั้งคู่ รวมถึงโทรศัพท์เจ้าปัญหาที่น าพาให้เกิดประเด็น
ของการตัดสินใจเกิดขึ้นในเรื่อง คนดูจะไม่ได้ยินเสียงปลายสายที่มุขคุยอยู่ด้วย แต่จะสามารถคาดเดา
ได้ถึงความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันของทั้งคู่ รวมถึงการนัดเจอกันของกลุ่มเพื่อนที่แทบจะเป็นเร่ืองปกติ
ทุกคร้ังที่กลับบ้าน  

โดยใช้เทคนิคภาพขนาดกว้างในการเล่าเรื่อง เพื่อปล่อยให้ตัวละครได้แสดงแอ็คชั่นโดยที่
คนดูไม่จ าเป็นต้องเข้าไปส ารวจอารมณ์ของตัวละครใกล้ๆในฉากน้ี 

ฉากที่ 3 ภายใน / ห้องนอนของมุข / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3 
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มุขน่ังอยู่ที่ปลายเตียงพร้อมกับคุยโทรศัพท์กับแป๋มไปด้วย เธอเดินวนไปวนมาในห้อง 
พยายามจัดหนังสือเก่าๆที่จะเอาไปบริจาคมารวมกันไว้ แล้วเอาเล่มที่เก็บไปเรียงไว้ให้เรียบร้อยที่ชั้น
วางหนังสือ แต่เมื่อแป๋มบอกสมาชิกที่ไปด้วยน้ัน มุกจึงต้องชะงักเพราะในรายชื่อน้ันมีชื่อแฟนเก่าของ
เธอด้วย 

ฉากที่สามเป็นฉากต่อเน่ืองของฉากก่อนหน้าน้ีที่เชื่อมกันด้วย บทสนทนาของมุขกับแป๋ม 
มุขจะค่อยๆเอาของที่น ากลับมาออกจากกระเป๋าอย่างไม่รีบร้อน และคุยโทรศัพท์ไปด้วยเรื่อยๆ 

โดยใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบ  การต้ังกล้องอยู่กับที่ หรือ static camera เช่นเดียวกัน  
ภาพในหนังเรื่องน้ีจะเน้นการต้ังกล้องน่ิงมากกว่าการเคลื่อนกล้องแทบทุกฉาก การจัดองค์ประกอบ
ของภาพจะใช้ภาพกว้าง เพื่อครอบคลุมแอ็คชั่นของนักแสดงที่จะเดินไปทั่วทั้งห้อง เป็นการแสดง
ความคุ้นเคยและการเป็นเจ้าของ ในขณะเดียวกันก็จะใช้ภาพขนาดกลาง ในการเล่าเร่ืองที่ มุข เดิน
เอาหนังสือจากกระเป๋ามาเก็บแล้วเจอเข้ากับสมุดบันทึกเล่มเก่า เพื่อ ให้เห็นอารมณ์และสีหน้าของ
นักแสดงชั้นขึ้น 

ฉากที่ 4 ภายใน / ห้องนอนของมุข / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 4  

มุขเดาได้ไม่ยาก เพราะจะอย่างไรก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน เที่ยวด้วยกันมาต้ังแต่สมัย
มัธยมเธอวางหนังสือกลับไปที่เดิมแบบไม่ได้ใส่ใจ  แป๋มเองก็รู้เร่ืองของมุขกับแฟนเหมือนกัน จึงถาม
ด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่า มุขก็ตอบไปว่าปกติดีแม้สีหน้าตอนน้ีน้ันจะแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่า ก าลังคิดหนัก    

ฉากที่สี่น้ี เป็นฉากที่มุขหยิบสมุดเล่มหน่ึงออกมาจากกองหนังสือ มองมันด้วยสายตาว่าง
เปล่า คนดูจะเริ่มรับรู้ถึงอารมณ์ที่ผิดปกติไปของนักแสดง และเดาได้ว่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับสมุดเล่ม
น้ี จนกระทั่ง มุข ได้ถามค าถามขึ้นมาว่า "แล้วมีใครไปบ้าง" แม้จะไม่ได้ยินเสียงจากปลายสายตอบ
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กลับมาว่ามีใครบ้าง แต่เมื่อมุขละสายตาจากสมุดเล่มน้ันแล้วหัน หันกลับไปตอบค าถามเพื่อนว่า        
" ไม่เป็นไรเราโอเค" แต่ภาพที่เราเห็นจะเป็นสายตาเศร้าหมองของมุข ซึ่งขัดกับบริบทที่ว่าไม่เป็นไรน้ัน 

โดยฉากน้ีจะเปลี่ยนขนาดภาพให้ใกล้เข้ามาในระยะ ที่คนดูสามารถเห็นสีหน้าและ
อารมณ์ของนักแสดงได้ชัดขึ้น จนรับรู้ได้ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่น ามาโยงกันเเล้วคือเหตุผลทางใจ
บางอย่างที่ท าให้ มุข ยังไม่สามารถให้ค าตอบกับแป๋มในทันทีได้ว่า จะไปหรือไม่ไป 

ฉากที่ 5 ภายนอก / ระเบียงบ้าน / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 5  
 

มุขเดินคุยโทรศัพท์กับแป๋มออกมาที่ระเบียงบ้าน เธอจบบทสนทนากับแป๋มด้วยการขอ
เวลาตัดสินใจ แล้วจะให้ค าตอบที่หลัง หลังจากที่วางสายแป๋มแล้ว มุขก็ใช้เวลายืนอยู่ระเบียงตรงน้ัน
สักพัก เพื่อสลัดความรู้สึกทุกข์ใจเหล่าน้ีออกไปให้ได้ 

ฉากที่ห้าเป็นฉากที่ใช้ถ่ายทอดอารมณ์โดดเด่ียวอ้างว้างของตัวละคร การจมอยู่ใน
ความคิดของตนเอง และปล่อยให้เสียงของบรรยากาศดังชัดเจน มีการแทรงเสียงตีมีดของพ่อเข้ามา
เพื่อสร้าง บรรยากาศให้ดูเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น  

โดยใช้เทคนิคการแช่ภาพเอาไว้ ในอารมณ์ที่ตัวละครก าลังจมอยู่ในความคิดของตนเอง 
ภาพกว้างถ่ายให้เห็นด้านหลังตัวละคร ท าให้รู้สึกอ้างว้างและตัดมารับกับใบหน้าด้านข้าง ให้อารมณ์
ภาพที่สื่อออกมาดูไม่ชัดเจน ตามความรู้สึกของตัวละคร 
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ฉากที่ 6 ภายนอก / หน้าร้านตัดเสื้อ(บ้านป้าเอี้ยง) / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 6  

มุขกับแม่ขี่รถมาจอดที่หน้าบ้านของป้าเอี้ยง ในเวลาบ่าย  มุขที่น่ังซ้อนท้ายรถจักรยาน
ยนตร์แม่มาลงจากรถแล้วยืนอยู่หน้าบ้านมองหาป้าเอี้ยง แต่ไม่เห็นใคร เธอจึงข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม 
เพื่อที่จะ ถามลุงจ่าสามีของป้าเอี้ยงที่อยู่บ้านตรงกันข้าม ซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมโทรทัศน์ แต่ไม่มีใครอยู่
บ้านเช่นกัน  

ฉากที่หก ใช้เป็นเปิดให้คนดูได้เห็นอีกสถานที่หน่ึงที่อยู่ในเร่ือง มุข กับแม่ขี่ รถจักรยาน
ยนตร์เข้ามาในเฟรม จอดรถที่หน้าบ้านหลังหน่ึงมุขตะโกนเรียกเจ้าของบ้านแต่ไม่มีใครออกมา เธอจึง
ข้ามถนนไปอีกฝั่ง มองหาเจ้าของร้านซ่อมโทรทัศน์ที่ก็ไม่อยู่เช่นกัน หนังไม่ได้ให้ข้อมูลว่าตัวละคร
ก าลังมองหาใครหรือบ้านหลังน้ีคือบ้านใคร จนกระทั่งภาพตัดมาที่หน้าบ้านหลังแรกอีกคร้ัง ตัวละคร
ป้าเอี้ยง  จึงปรากฎตัวดึงความสนใจที่จะหาค าตอบไปที่ตัวของป้าเอี้ยง 

โดยใช้เทคนิคการเล่าเร่ืองแบบ การต้ังกล้องอยู่กับที่ หรือ static camera ด้วยการ
ปล่อยให้ตัวละครเดินเข้าออกจากเฟรม  หรือเคลื่อนไหวอยู่ในเฟรมภาพโดยที่กล้องไม่ได้เข้าไปยุ่งกับ
การจับภาพการแสดงของตัวละครแบบใกล้ๆ 

ฉากที่ 7 ภายนอก / ร้านตัดเสื้อ(บ้านป้าเอี้ยง)  / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 7  
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แม่มุขลงจากรถจักรยานยนตร์เเล้วน่ังที่โต๊ะไม้ตัวยาวที่อยู่หน้าบ้านของป้าเอี้ยง และหยิบ
หนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านป้าเอี้ยงเดินออกมาพอดี เห็นมุขก าลังข้ามถนนกลับมาทั้งสามคนน่ังคุยกัน
เร่ือยเปลื่อย จนกระทั่งมีคุณป้าท่านหน่ึงปั่นจักรยานมาที่หน้าบ้านของป้าเอี้ยงถามอะไรสักอย่าง
เกี่ยวกับ   " ชมรมรักเสียงเพลง" มุขได้ยินจึงถามป้าเอี้ยงว่าคืออะไร และนัดกันว่าคืนน้ีจะของตามไปที่
ชมรมด้วยป้าเอี้ยงตกลง 

ฉากที่เจ็ดจะเน้นแต่บทสนทนาของแม่กับป้าเอี้ยงในการเล่าเร่ือง คนดูจะค่อยได้รับข้อมูล
ในฝั่งของแม่และป้าเอี้ยง ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยที่เน้นบทสนทนาเป็นธรรมชาติ  
เหมือนไม่มีประเด็นใดๆที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่จะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป  กระทั่งมีป้าคนหน่ึงเข้ามา
พูดถึงชมรมร้องเพลง ท าให้มุขที่ตอนแรกน่ังอยู่เฉยๆ และไม่ค่อยได้สนใจบทสนทนาของแม่กับป้าเอี้ยง
นัก หันมาสนใจขึ้นมาทันที  

โดยใช้เทคนิคการทิ้งจังหวะการตัดภาพให้แช่อยู่ที่บทสนทนาของแม่กับป้าเอี้ยงให้ดูน่า
เบื่อ แต่เมื่อได้รับข่าวเรื่องไปชมรมร้องเพลง กล้องจะหันมาสนใจรีแอ็กชั่นของมุขมากขึ้น จนกระทั้ง
จบซีนที่ภาพกว้างมุขและแม่ขี่มิเตอร์ไซด์ออกไป 

 
ฉากที่ 8 ภายนอน  /  ถนน  /  กลางวัน 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 8  

แม่และมุขขี่รถไปตามถนนเล็กๆ รอบๆเป็นสวนผลไม้ตลอดทาง รถเลี้ยวไปตามทางแม่ขี่
รถช้าๆ  เสียงสุนัขเห่าดังมาแต่ไกล เรียกความสนใจของมุขให้หันกลับไปมอง มุขเห็นหมาเจ้าถิ่นตัว
ประจ าวิ่งอย่างเร็วออกมาจากสวน มุขไม่แปลกใจที่แม่ของเธอไม่ได้เร่งเคร่ืองหนี เพราะเมื่อผ่านเขต
สวนของมัน เจ้าสุนัขก็หยุดไล่และมองรถมอเตอร์ไซค์ขี่ห่างออกไป เช่นเดียวกับที่มุขยิ้มเล็กน้อยที่มุม
ปาก แล้ว หันหน้ากลับมารับลมแล้วมองขึ้นไปที่ยอดไม้สูงข้างทาง  
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ฉากน้ีจะเน้นไปที่บรรยากาศของชนบท จากท้องถนนที่ทอดยาวและสองแม่ลูกต่างจมอยู่
ในความคิดของตนเอง โดยที่คนดูก็จะเร่ิมหันไปสนใจบรรยากาศมากกว่าตัวละคร ก่อนจะถูกดึง
กลับมาเมื่อตัวละครเริ่มพูดกัน ใช้เทคนิคในการถ่ายท าด้วยการดอลลี่กล้องตามรถมอเตอร์ไซด์ที่ขี่ไป 
ใช้เวลาในการถ่ายนานพอสมควร เน่ืองจากขาดอุปกรณ์และความช านาญในการตามถ่ายวัตถุที่ก าลัง
เคลื่อนไหว 

ฉากที่ 9  ภายนอก / หน้าบ้านของชมรมร้องเพลง / เย็น 

    

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 9 

แม่ของมุขขับรถกระบะมาจอดใต้ต้นยาง  เป็นถนนเล็กๆใกล้กับ “ชมรมรักเสียงเพลง” 
ชมรมร้องเพลงที่ป้าเอี้ยงเป็นสมาชิกขาประจ า ซึ่งสถานที่ตั้งชมรมแม้จะดูไม่เหมือนชมรมเท่าไหร่บ้าน
หลังเล็กรอบๆเป็นสระน้ า เเละทุ่งนาสลับกับต้นยาง เวทีร้องเพลงท าจากไม้ไผ่ง่ายๆ ต้ังอยู่ใต้ต้นไม้
ใหญ่ประดับประดาด้วยไฟเป็นดวงๆ  มีชาวบ้านทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านคุณตาคุณยายอายุ 50-80ปี 
ก าลังท ากิจกรรมนันทนาการกันอยู่  มีทั้งจับกลุ่มคุยกัน และเตรียมต่อสายไมโครโฟน  ท ากับข้าวมุข
กับแม่เดินเข้ากลุ่มไปพร้อมกับป้าเอี้ยงที่แนะน ามุขและแม่ให้คนอื่นๆรู้จัก 

ฉากน้ีเป็นฉากสั้นๆที่ใช้เล่าเร่ืองการมาถึงชมรมของแม่กับมุขและบรรยากาศโดยรอบของ 
ชมรมรักเสียงเพลง ให้คนดูได้คุ้นเคย โดยจะใช้เทคนิคภาพแบบกล้องสารคดี ร่วมกับการจัดวาง
องค์ประกอบของภาพที่ไม่เน้นความพิถีพิถันมากนัก 
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ฉากที่ 10  ภายใน / ลานร้องคาราโอเกะ / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 10  
 

เมื่องานเริ่มหลังจากที่ทุกคนอิ่มเอมกับอาหารบุฟเฟ่ต์ฝีมือเหล่าแม่บ้านแล้ว ก็มารวมตัว
กันหน้าเวทีโฆษกกล่าวเปิดงานพอเป็นพิธี แบบไม่เป็นทางการ ความครึกคร้ืนแบบบ้านๆก็เร่ิมขึ้น ป้า
เอี้ยงพาแม่และมุขมาน่ังที่เก้าอี้ ซึ่งตอนน้ีมีสมาชิกเกือบสิบคนรวมแม่และมุข น่ังล้อมวงเหมือนก าลัง
จะเล่นอีมอญซ่อนผ้า มุขรู้สึกเหมือนเพิ่งเดินเข้าไปอีกโลกที่มีแต่เรื่องราวของคนที่ใช้ชีวิตมาแล้ว ก าลัง
น่ังคุยกัน หัวเราะไปกับเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบัน มุขน่ังฟังหนุ่มๆสาวๆคุยกันอย่างออกรส พร้อม
กับการตระหนักถึงปัญหาชีวิตเล็กๆของเธอไปด้วย สายตาของมุขที่มองผู้คนในค่ าคืนน้ีดูต้ืนเขินทันที  
เมื่อพบสายตาของคนที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ังรวมกันอยู่ตรงน้ี  

ฉากน้ีกล้องแทบจะไม่มีเวลาในการจัดองค์ประกอบภาพ เหมือนเป็นการต้ังกล้องและ
บันทึกเหตุการณ์  ตัดสลับกับแอ็กชั่นของนักแสดงประกอบคนอื่นๆ รวมถึงบรรยากาศรอบๆชมรมทั้ง
หน้าเวที นักร้อง  นักเต้น รวมถึงผู้คนชาวบ้านที่ก าลังน่ังคุยกันเรื่อยเปลื่อย กล้องตามเก็บภาพสมาชิก
ในชมรม  หลากหลายอิริยาบทอย่างอิสระ  

การน่ังล้อมวงคุยกันของคนในชมรม ใช้กล้องสองตัวในการจับภาพคู่สนทนา และปล่อย
ให้นักแสดงได้มีโอกาสด้นสดช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติในการแสดง และเป็นการบิ้วนักแสดงให้ลืม
ว่ามีการถ่ายท าอยู่  เสียงที่เก็บเอาไว้คือ อัดเอาไว้ยาว แล้วมาเลือกช่วงอีกคร้ังในขั้นตอนการตัดต่อ 
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ฉากที 11 ภายนอก / ลานร้องคาราโอเกะ / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 11 
 

หลังจากน่ังฟังเรื่องราวของเหล่าผู้ใหญ่จนเต็มอิ่มมุขกับแม่จึงได้มีเวลา ด่ืมด่ าบรรยากาศ
ยามค่ าคืน มุขลุกออกไปเต้นกับคนแก่เหล่าน้ันบ้าง น่ังปรบมืออยู่ข้างเวทีบ้าง สีหน้าของแม่บ่งบอกถึง
ความสุข ขณะน่ังชมการแสดงตรงหน้าเวที 

ฉากน้ีปล่อยให้นักแสดง สองแม่ลูกได้น่ังอยู่ในบรรยากาศของชมรม อยู่ท่ามกลางผู้คน
หลากหลายและกล้องเก็บภาพกว้างที่เป็นบรรยากาศโดยรวม ช่วยท าให้คนดูได้รู้สึกถึงบรรยากาศตรง
น้ันร่วมกับตัวละครทั้งสอง เน้นที่การเก็บเสียงบรรยากาศและการอัดเสียงทิ้งเอาไว้ยาว จะช่วยท าให้
สามารถเก็บบรรยากาศตรงน้ัน เอาไว้ได้มากที่สุด 

ฉากที่ 12 ภายนอก / หน้าเวที / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่ 12 

ในขณะที่คนอื่นทะยอยกลับกับไปจนหมดเเล้วแม่และมุขต่างตกอยู่ในอารมณ์ของ
ความสุข รอยยิ้มเล็กๆปรากฎอยู่บนใบหน้าของทั้งสองมุขหันไปมองหน้าแม่เล็กน้อย ก่อนจะเร่ิมบท
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สนทนาที่ แป๋มชวนไปเที่ยวแต่เธอเองยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปหรือไม่ไป แม่จึงถามไปว่าท าไมล่ะปกติก็
เห็นไปตลอดท าไมคร้ังน้ีถึงตัดสินใจไม่ได้ มุขได้แต่อ้ าอึ้ง แม่จึงบอกว่าอยากไปก็ไป ไม่อยากไปก็ไม่ต้อง
ไปโตเเล้ว ควรจะตัดสินใจเองได้ และอยากท าอะไรก็ให้รีบท า จะได้ไม่เสียใจทีหลัง บทสนทนาของทั้งคู่
จบลงที่ป้าเอี้ยงเข้ามาได้ยินว่าขากลับมุขจะเป็นคนขับรถเอง ป้าเอี้ยงจึงพูดติดตลกว่าจะขอกลับกับคน
อื่นดีกว่า 

ฉากน้ีคนดูจะได้เห็นการแสดงของ มุข ที่เป็นคร้ังแรกที่เปิดเผยความรู้สึกมากกว่าซีน
ก่อนๆ โดยที่คนที่เธอเลือที่จะเปิดเผยความรู้สึกด้วยก็คือแม่ของเธอเอง บทสนทนาที่ดูธรรมดา แต่คน
ดูจะสามารถรับรู้ได้ถึงความหนักใจของ มุข ไปพร้อมกับความเข้าใจของแม่ที่พยายามให้ค าปรึกษาโดย
ที่อยากรักษาความรู้สึกของลูก  สายสัมพันธ์ของแม่ ถ้าลูกทุกข์ใจต่อให้ปิดความรู้สึกกับคนทั่วไปได้ 
แต่คนที่ดูแลมาตั้งแต่เล็ก จะอย่างไรก็ดูออกได้ไม่ยาก  

โดยใช้เทคนิคกล้องแบบรับหน้ามุขและแม่ตัดสลับกับบทสนานา ใช้สอ งกล้องเพื่อ
ประหยัดเทค เพราะนักแสดง จะไม่สามารถเล่นเหมือนกันหลายๆเทคได้ ตอนจบของซีนจะเป็นภาพ
กว้างเก็บภาพของ ลุงที่เป็นคนคุมเคร่ืองเสียงค่อยๆ เดินไปดับไฟทีละดวงๆ และเสียงเพลงค่อยๆดัง
ขึ้นสอดคล้องกับเสียงของบรรยากาศที่ค่อยๆเบาลง 

ฉากที่ 13 ภานอก / บ้านของมุข/ เช้า 

 

ภาพที่ 5-13 ฉากที่ 13  
 

มุขน่ังเก็บหนังสือเก่าๆ สมัยเรียนมัธยม หนังสือนิยายที่วางเกลื่อนในห้อง มากองรวมกัน 
เธอเปิดตู้ที่ชั้นวางหนังสือ ของในน้ันส่วนใหญ่เป็นของพี่ชายเธอ เธอจึงไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันนัก มุข
พยายาม ยัดหนังสือเข้าไปในตู้แต่ก็ติดกับกล่องสไลด์บางอย่าง มุขหยิบมันขึ้นมาดูพบว่าเป็นสไลด์รูป
ถ่ายสมัยที่พี่ชายของเธอยังเรียนอยู่ มุขหยิบมันออกมาทุกอัน และพบว่ามันน่าแปลกใจที่ภาพเหล่าน้ัน 
ดูน่าสะสมมากกว่าปัจจุบัน ท าไมของในอดีตจึงน่าจดจ ามากกว่าปัจจุบัน มุขหยิบสไลด์เหล่าน้ัน และ
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หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหาพี่ชาย บทสนทนาของทั้งคู่จบลงที่ให้เก็บเอาไว้ แต่ไม่ต้องหาภาพที่หายไป 
เพราะพี่เบิร์ตเองก็จ าไม่ได้เเล้ว มุขจึงรับปากเเละวางสายจากพี่ชาย 

ฉากที่สิบสามน้ี ใช้เทคนิคกล้องแบบต้ังอยู่กับที่ มีเพียงสองเทคคือภาพขนาดกลาง และ
ภาพขนาดใกล้ ในการเล่าเร่ือง ซีนน้ีพูดถึงเรื่องของภาพถ่ายและความทรงจ า เมื่อเวลาผ่านไปนานมาก 
พอที่ เจ้าของจะเห็นคุณค่าของมันน้อยลง  แต่ในขณะเดียวกันคนที่ เพิ่งเคยเห็นสิ่งใหม่น้ัน  กลับ
มองเห็น คุณค่าของมันมากเหมือนที่มันเคยมี ผ่านบทสนทนาของมุขกับพี่ชายของเธอ ที่ถกเถียงเร่ือง
จะให้หารูปถ่ายที่หายไปไหม หรือจะให้ทิ้ง แต่พี่ชายของมุขเลือกที่จะเก็บไว้แต่ไม่ได้ถึงกับออกตามหา
ภาพที่หายไปเพราะเมื่อถึงเวลาน้ี ภาพเหล่าน้ันกลายเป็นเพียงภาพถ่ายที่ไร้ความทรงจ าไปเเล้ว 

ฉากที่ 14 ภายใน / บ้าน (ริมระเบียง)  / เช้า 

 

ภาพที่ 5-14 ฉากที่ 14  
 

มุขเดินออกมาน่ังที่ระเบียงบ้านพร้อมกัน อัลบั้มรูปสองสามเล่ม มุขน่ังลงเเละหยิบรูป
ออกมาดูทีละใบเพราะเป็นรูปภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์ม และอัดลงไสลด์เวลาดูจึงต้องยกขึ้นมาส่องกับแสง
จึงจะเห็นรายระเอียดของภาพ มุขค่อยดูภาพถ่ายทีละใบ แต่เเล้วก็มาสะดุดที่ภาพทะเลตอนเย็น 
แสงอาทิตย์สีส้มพระอาทิตย์ก าลังจะลับขอบฟ้า มุขมองภาพน้ันอยู่นาน สีหน้าที่บ่งบอกว่าก าลังคิด
มากกับอะไรบางอย่างปรากฎขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ มุขเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ให้ค าตอบกับแป๋มเร่ืองที่จะ
ไปทะเลหรือเปล่า  สิ่งที่ต้องท าคือตัดสินใจว่าจะก้าวต่อไปหรือจะยังจมอยู่กับความรู้สึกน้ี แต่เเล้วมุขก็
เลือกที่จะหลับตา  เอนตัวพิงกับก าแพง ปล่อยให้เสียงบรรยากาศ เข้าครอบคลุมความคิดทั้งหมด 
ช่วงเวลาหน่ึงที่เสียงของคลื่นกระทบฝั่งดังแทรกขึ้นมาระหว่างความคิด น่ันคือ อนาคตที่มุขได้ตัดสินใจ
เลือกเเล้ว 
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ฉากสุดท้ายของเรื่อง เป็นการเล่าถึงมุข ที่มาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ ว่าจะไปเที่ยวทะเลกับ
เพื่อนหรือว่าจะไม่ไป  หลังจากที่ตัวมุขเอง ก็เกือบลืมไปแล้วว่ายังมีเรื่องค้างอยู่ในใจ คนดูเองก็อาจจะ
ลืมไปแล้วว่ามุขยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจ  หรือความจริงแล้วคิดได้อีกแง่หน่ึงว่าความเจ็บปวด
เหล่าน้ัน  ไม่ได้อยู่กับเราในภาวะที่เราปลดปล่อย แต่มันจะกลับมาอีกคร้ังเมื่อเราเร่ิมที่จะไปนึกถึงมัน
อีกคร้ัง อย่างตัวของมุขในซีนน้ี หลังจากที่น่ังดูรูปไปเร่ือยๆ ก็เจอกับรูปของพระอาทิตย์ที่ก าลังตกลง
ทะเล ท าให้นึกถึง เรื่องที่ตัวเองยังค้างคาใจอยู่ แต่ในตอนสุดท้ายเราก็เห็นเพียงมุขเลือกที่จะปล่อยๆ
ให้ความคิดน้ันลอยออกไปก่อน เหมือนลืมๆมันไปก่อน ค่อยคิดวันหลัง ซึ่งจุดน้ีเป็นสิ่งที่ผู้จ าท า
ต้องการจะสื่อออกมาเพื่อสะท้อน ความคิด ความจ าของคน ที่เมื่อเจอกับปัญหาทุกข์ใจ บางคร้ังเราก็
เลือกที่จะปล่อยๆมันไปก่อน แล้วค่อย กลับมาจัดการกับมันทีหลัง เหมือนที่ท้ายที่สุดของเรื่องเสียงลม 
เสียงบรรยากาศในขณะน้ันจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเสียงทะเล 
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บทที่  6  

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่ มีเน้ือหาเกี่ยวกับความ
ผูกพันของผู้คนกับสถานที่ เรื่อง “กระต่ายหมายจันท์”  มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
บรรยากาศของต่างจังหวัดการปฎิสัมพันธ์กันของคนในพื้นที่น้ันๆ ความเรียบง่ายของการใช้ชีวิต ที่
ดึงดูดให้ผู้พบเห็นอยากเข้าไปสัมผัสชีวิตและห่วงเวลาความสุขเหล่าน้ัน การเข้าไปอยู่ในอีกพื้นที่ความ
ทรงจ าที่มีแต่เรื่องราวดีๆ ท าให้สามารถหลีกหนีความเจ็บปวดในใจอีกเสี่ยวหน่ึงของตนเองไปได้ แม้จะ
เป็นช่วงเวลาหน่ึงก่อนจะต้องกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงในที่สุด โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูล
จากทฤษฎี แนวคิด บทความ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาโครงเร่ือง บุคลิกของตัว
ละคร ความสัมพันธ์ของตัวละคร จนได้มาเป็นบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์จนพร้อมส าหรับการถ่ายท า 
และปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า 
ภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์(Production) และ ขั้นตอนหลังการถ่าย
ท าภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งการท างานตามขั้นตอนข้างต้นท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการ
สร้างภาพยนตร์โดยละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเริ่มต้ังแต่การคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และ
ค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บทภาพยนตร์ การสรรหาสถานที่ในการถ่ายท าให้เหมาะสมและ
คัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร์ การวางแผนงานก่อนการถ่ายท า การถ่าย
ท าและการบริหารเวลาในกองถ่าย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกองถ่ายท า ไปจนถึงการตัดต่อภาพ
และเสียงของภาพยนตร์ที่ ต้องอาศัยความละเอียดทั้งด้านภาพและเสียง เพื่อความสมบูรณ์ของ
ภาพยนตร์ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดท าได้คาดหวังไว้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังน้ี 

1. ข้ันตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 
เป็นขั้นตอนที่มีความยาก จึงจ าเป็นต้องมีความละเอียดสูง และเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ

ที่สุดกว่าทุกๆขั้นตอน เพราะหากเตรียมการในขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ไม่สมบูรณ์  การ
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ท างานในขั้นตอนต่อไปก็จะเกิดความล าบากและมีปัญหาตามมาในภายหลัง เน่ืองจากไม่มีความพร้อม
ที่จะออกไปท างานและไม่มีการเตรียมการให้ดีเสียก่อน ผู้จัดท าจึงต้องทุ่มเทเวลาให้กับขั้นตอนน้ีอย่าง
เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้งานมีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงได้ดี เ ร่ิมต้ังแต่ขั้นตอนการคิด
จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ การพยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่น่าสนใจและน ามาใช้ จนไปสู่การ
ค้นคว้าข้อมูลในการอ้างอิง เพื่อสร้างบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ แม้จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เกิดปัญหา
แต่ขั้นตอนน้ีก็สามารถท าให้มีปัญหาในขั้นตอนต่อไปได้น้อยที่สุด 

 
2. ข้ันตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
    เน่ืองจากเป็นการท างานกับผู้ร่วมทีมและนักแสดงตลอดจนติดต่อประสานงานต่างๆ

จึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมจากขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ ทั้งการบริหารเวลาในการถ่ายท า
เพื่อให้ได้ตรงตามเวลา และประหยัดงบประมาณมากที่สุด และการท างานกับผู้คนมากๆมักจะท าให้
ยุ่งยาก แต่หากวางแผนมาดี งานก็จะราบร่ืนและมีปัญหาน้อยที่สุด 

 
3. ข้ันตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
    ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ เป็นการใส่เทคนิค

พิเศษอื่นๆลงไป โดยการน ามาตัดต่อร้อยเรียงเร่ืองราว ใส่เทคนิคภาพและเสียง เพื่อให้ภาพยนตร์
สามารถเล่าเร่ืองราวได้ และท าให้ภาพยนตร์สมบูรณ์ที่สุด ก่อนน าออกไปฉายจริงตามสถานที่ต่างๆ 
โดยผู้จัดท าต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ความรอบคอบ และความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก อีกทั้งยัง
ต้องใช้เวลาในการท างานมากพอสมควร เพื่อความเรียบร้อยและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งผลของ
การตัดต่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง กาลคร้ังหน่ึงของกริมม์ ก็ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจ เพราะผู้จัดท าได้ทุ่มเท
เวลาท างานในขั้นตอนน้ี เพื่อท าให้ภาพยนตร์สั้นเรื่องน้ีออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

ข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ ดังต่อไปน้ี 
 
1.  ปัญหาของตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 

เน่ืองจากนักแสดงส่วนใหญ่เป็นนักแสดงสมัครเล่น ที่ไม่มีพื้นฐาน ประสบการณ์ด้าน
การแสดงจากที่ใดมาก่อน การสื่อสารให้เข้าใจตรงกันในเรื่องของบทภาพยนตร์ ขั้นตอนการถ่ายท าจึง
เป็นเรื่องยาก ด้วยความที่สถานที่ถ่ายท าทั้งหมดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี จัดตารางเวลาในการเดินทางไป
กลับจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะนักแสดงที่รับบท มุข มีเรียนวันเว้นวัน จึงแทบจะไม่มีเวลาหยุดยาว
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ให้ได้กลับไปถ่ายท าเลย ต้องรอจนถึงช่วงหน่ึงที่มีการประกาศหยุดยาวเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่
สงบ ท าให้กองถ่ายสามารถยกกองไปปักหลักถ่ายท าได้เป็นเวลาสี่วันเต็ม เมื่อมีโอกาสหยุดยาว 
ผู้จัดท าจึงวางแผนอย่างรอบคอบให้สามารถเก็บฟุตเทจให้มากที่สุดจนเกือบหมด และเหลือคิวถ่ายท า
อีกเพียงหน่ึงคร้ัง เป็นชีน ชมรมร้องเพลง ที่จะต้องสร้างเวทีเอง ให้ได้ตามข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการ และ
ก็ถือเป็นประสบการณ์การท างานที่คุ้มค่ามาก และต้องขอบคุณครอบครัว และเพื่อนๆที่ช่วยท าให้งาน
น้ีผ่านไปอย่างสมบูรณ์  

 
2. ปัญหาของเทคนิคทางเสียง  
     ปัญหาด้านเทคนิคเสียง ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการถ่ายท าภาพยนตร์สั้นในคร้ังน้ี 

เน่ืองจากตัวหนังเล่าเร่ืองราวของบรรยากาศชุมชม บ้านเมืองในต่างจังหวัด เสียงจึงเป็นเร่ืองส าคัญ
มาก  แต่ในการถ่ายท าแทบทุกคร้ังจะต้องมีปัญหาเร่ืองเสียงที่ควบคุมไม่ได้ และท าให้ยากในขั้นตอน
การตัดต่อ  บางคร้ังก็เป็นเพราะเคร่ืองมือ บางคร้ังปัญหาเกิดขึ้นเพราะความเร่งรีบขนาดถ่ายท า ท าให้
ไม่ได้ตรวจสอบไมค์บูมให้ดีก่อนการอัด เสียงจึงใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง สร้างความหนักใจให้แก่ผู้จัดท า ที่
ต้องหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บ้างต้องใช้เสียงจากตรงอื่นเข้ามาแทรก บ้างก็ต้องใช้เสียง
บรรยากาศมาแทนที่ ยิ่งตระหนักได้ว่าเสียงเป็นเรื่องส าคัญ ยิ่งท าให้การตัดต่อเสียงเป็นเรื่องยากมาก 

 
3. ปัญหาเร่ืองอุปกรณ์ในการถ่ายท า 

         เน่ืองจากอุปกรณ์บางอย่างมีราคาสูง จึงจ าเป็นต้องยืมอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย แต่
ด้วยจ านวนอุปกรณ์ที่มีน้อย ท าให้เกิดความล าบากในการใช้ เพราะจ าเป็นต้องแบ่งกับเพื่อนในชั้นปี
เกือบทุกคน อีกทั้งอุปกรณ์บางอย่างว่างไม่ตรงวันกับที่นัดตารางถ่ายท ากับนักแสดงได้ จึงอาจท าให้
ต้องเลื่อนวันหรือเสียเวลาในการตามหาอุปกรณ์มาใช้อีกด้วย รวมไปถึงขาดผู้ร่วมทีมที่ช านาญด้า
อุปกรณ์ จึงต้องอาศัยการเรียนรู้แบบพื้นฐาน และอาจเกิดปัญหาด้านอุปกรณ์ในระหว่างการถ่ายท า 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ภาพยนตร์สั้นเร่ือง “กระต่ายหมายจันท์” เป็นเพียงการถ่ายทอดบรรยกาศชนบท 
รวมถึงชีวิตของคนในท้องถิ่ง เพียงเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน การกระท าของตัวละครก็เป็นเพียงชีวิตวันรุ่น
ธรรมดาคนหน่ึง ดังน้ันความคิดของตัวละครอาจตรงหรือไม่ตรงกับความคิดของผู้ที่ได้ชม ทั้งน้ีจะ
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทางการกระท าและความคิดที่ผ่านมาของแต่ละรายบุคคล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

2. การผลิตภาพยนตร์ที่ดีต้องอาศัยความทุ่มเท ความรับผิดชอบ และความชอบในงาน 
หากเรามีความสนุกที่จะท าภาพยนตร์ ผลที่ได้รับก็จะออกมาผ่านทางผู้ชมที่ได้รับจากหนังของเราเอง 

3. ภาพยนตร์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เพียงคนเดียว ทั้งน้ีต้องอาศัยทีมที่ดี สามารถพูดคุย
และเสนอแนะข้อติชมต่างๆได้ภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และเมื่อมีทีมที่ดีแล้ว 
ภาพยนตร์ก็จะออกมาดีตามไปด้วย 

     4. การผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพหน่ึงเร่ือง เสียงเป็นเ ร่ืองที่จ าเป็นอย่างมาก ควร
เตรียมพร้อม และเตรียมตัว เช็คอุปกรณ์ที่มีอยู่ทุกคร้ังก่อนการออกไปถ่ายท า เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาหน้ากอง ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ด้วยแล้ว การแก่ปัญหาจะยากมาก การถ่ายมาด้วยเสียงที่
ไม่สมบูรณ์ จะท าให้คุณภาพหนังลดลง ดังน้ันควรใส่ใจเร่ืองเสียงในการถ่ายท าด้วย 
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