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ต้ังแตข้ันตอนนี้ นําไปสูการทํางานท่ีสะดวกมากข้ึนในข้ันตอนตอๆไป เนื่องจากทุกอยางไดถูกวางแผน

ไวอยางเปนระบบ และเมื่อมีการปฏิบัติตามอยางมีวินัย ยอมไดผลลัพธการทํางานท่ีดียิ่งข้ึน 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
ที่มาและความส าคัญของโครงการจุลนิพนธ์ 

หากเรามองไปข้างถนน ริมฟุตบาท หรือใต้สะพานข้ามแยกต่างๆเราก็มักจะเห็นคนกลุ่ม
หนึ่งที่ใช้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่อยู่อาศัยหลับนอน ซึ่งคนกลุ่มนั้นถูกเรียกว่า “คนไร้บ้าน” หรือโดยคน
ทั่วไปมักเรียกว่า “คนจรจัด” 

เมื่อพูดถึงคนไร้บ้าน หรือคนจรจัด สังคมส่วนใหญ่มักนึกถึงคนที่ผมเผ้ายาวรุงรังวิกลจริต 
คนลักษณะนี้มีอยู่จริง แต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง เพราะยังมีอีกหลากหลายคนที่สุขภาพร่างกายและ
จิตใจเป็นปกติ ผู้คนที่ใช้ชีวิตบนท้องถนนหรือตามใต้สะพานต่างๆ พวกเขาสามารถปรับตัวและใช้ชีวิต
รอดโดยไม่ต้องเป็นพวกคนเร่ร่อนขอทาน หรือเป็นพวกมิจฉาชีพ จ้องที่จะลักขโมย แต่พวกเขามีความ
จ าเป็นต้องมานอนข้างถนนก็ด้วยหลายปัจจัยซ้อนทับกัน ผู้จัดท าจึงตั้งค าถามขึ้นมาว่า หากคนไร้บ้าน
เหล่านี้อยากจะมีชีวิตที่ดีเหมือนคนทั่วๆไป อาทิมีบ้าน มีครอบครัวและการเป็นอยู่ที่ดี คนไร้บ้าน
เหล่านี้จะมีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่จะเป็นอย่างที่พวกเขาต้องการได้ และหากมีโอกาสเป็นไปได้พวก
เขาจะต้องท าอย่างไร 

ผู้จัดท าจึงได้เริ่มท าการศึกษาถึงวิถีการใช้ชีวิตและความเป็นมาของคนไร้บ้านแล้วจึงน า
ข้อมูลที่ได้ศึกษามาผ่านกระบวนการทางภาพยนตร์ โดยการอ้างอิงถึงการใช้ชีวิตของคนไร้บ้าน จนเกิด
เป็นบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง“ส่วนที่หาย”โดยสร้างตัวละครที่เป็นคนไร้บ้าน ที่มีความฝันอยากจะมีชีวิตที่
แสนสุขสบาย วันหนึ่งเขาได้ฝันถึงชีวิตอย่างที่เขาต้องการ เมื่อเขาต่ืนขึ้นมาเขาจึงพยายามท าทุกวิถีทาง
เพ่ือที่จะได้ฝันอีกครั้งหนึ่ง เพราะนั้นเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะท าให้เขามีชีวิตที่ดีอย่างที่เขาต้องการได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสะท้อนสภาพของสังคมในปัจจุบันและศึกษาความเป็นอยู่ของคนไร้บ้าน 
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความฝัน 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานภาพยนตร์ 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
ในการสรรค์สร้างโครงงานจุลนิพนธ์ครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาถึงความคิดและความ

เป็นอยู่ของคนไร้บ้าน และทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับความฝัน รวมถึงศึกษาจากภาพยนตร์และสื่อต่างๆที่มี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลและตัวอย่างจากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นบท
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ส่วนที่หาย”  
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษาลักษณะและความเป็นอยู่ของคนไร้บ้าน  
2.2 ศึกษาทฤษฎีความฝัน 
2.3 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ 

3. การศึกษา ตีความ ข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปผล 

4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
4.1 คิดโครงเรื่อง แก่นเรื่อง พร้อมข้อมูลอ้างอิง 
4.2 เขียนบทภาพยนตร์ส าหรับการแสดง (Screenplay) 
4.3 คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
4.4 หาสถานที่ถ่ายท า, อุปกรณ์ประกอบฉาก, เสื้อผ้านักแสดง 
4.5 เขียนบทถ่ายท า(Shooting Script) 
4.6 วางแผนการถ่ายท า (Breakdown) 

5. ขั้นตอนการท างาน (Production) 
5.1 เริ่มการถ่ายท าภาพยนตร์  

6. ขั้นตอนการตัดต่อและใส่เสียง (Post-Production) 
6.1 ตัดต่อภาพยนตร์ 
6.2 ใส่เพลงประกอบภาพยนตร์ 
6.3 ใส่เสียงพิเศษ 
6.4 ใส่เทคนิคภาพพิเศษ 

7. การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนการด าเนนิงาน 
ตารางที่ 1-1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

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. มี.ค. 

ที่มาและแนวคิด            

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

          

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

          

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

          

ขั้นตอนการถ่ายท า (Production)           
ตัดต่อเบื้องต้น (First Draft)            

ตัดต่อสุดท้าย (Final Draft)            
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สามารถสะท้อนสภาพของสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับคนไร้บ้าน 
2. ได้น าความรู้จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความฝันมาน าเสนอในภาพยนตร์ 
3. ใช้ความรู้จากการศึกษากระบวนการและทฤษฎีทางภาพยนตร์ 

   ส
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บทที่  2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากที่มาและความส าคัญในเรื่องความฝันของคนไร้บ้าน น าไปสู่แนวคิดกระบวนการเกิด
ความฝันของมนุษย์ ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ส่วนที่หาย” ดังต่อไปนี้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคนไร้บ้าน1 

1. สาเหตุที่มาของคนไร้บ้าน 
 1.1 ความเปราะบางของสถาบันครอบครัว ตั้งแต่คนที่ต้องออกจากบ้านเพราะมีเหตุ

ขัดแย้งกับญาติพ่ีน้องจนถึงการไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในยามวิกฤติในชีวิตคนที่โตมากับ
ครอบครัวที่แตกแยก และไม่มีสายสัมพันธ์กับเครือญาติ ท าให้มีแนวโน้มจะเป็นคนไร้บ้านยาวนานกว่า
คนที่มีญาติพ่ีน้อง 

 1.2 ตกงานเรื้อรัง การตกงานของคนไร้บ้านไม่ได้มีผลจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
โดยตรงกล่าวคือ ไม่ใช่คนที่ถูกเลิกจ้าง ที่เจ้าของปิดกิจการหรือย้ายโรงงานไปต่างจังหวัด หรือถูกลด
ค่าแรง กรณีเหล่านี้จะท าให้เกิดคนไร้บ้านบ้างแต่ก็ไม่มาก แต่สาเหตุที่พบในหมู่คนไร้บ้านมากที่สุดคือ 
กลุ่มคนที่เคยท างานก่อสร้าง ซึ่งไม่มีความมั่นคง เมื่องานน้อยลงก็กลายเป็นคนไร้บ้าน และมักถูกโกง
ค่าแรงอยู่บ่อยๆ ท าให้อยากเปลี่ยนอาชีพ แต่ไม่สามารถหางานได้จนกลายเป็นคนตกงานเรื้อรัง ไม่มี
เงินติดตัว จึงต้องปรับตัวมาหาของเก่าประทังชีวิต 

 1.3 มีประวัติที่สังคมไม่ยอมรับ (คนเคยต้องโทษ) ไม่ใช่ทุกคนที่เคยต้องโทษต้องกลาย
มาเป็นคนไร้บ้าน แต่คนที่ต้องมาเป็นคนไร้บ้าน โดยมากมาจากปัจจัยซ้ าเติม คือ ไม่มีชุมชนญาติพ่ีน้อง
รองรับ 

 1.4 ความพิการของร่างกาย ความพิการถือเป็นอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถท างานที่มี
รายได้พอจะเช่าที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคนที่ไม่มีญาติรองรับ  

 1.5 การสมัครใจเป็นคนไร้บ้าน คือผู้ที่เลือกจะใช้ชีวิตบนท้องถนนด้วยความสมัครใจ
อย่างแท้จริง ไม่ใช่ผู้พึงพอใจหลังจากผ่านระยะปรับตัวมาแล้ว มี 3 แบบ 

                                                 

1บุญเลิศ วิเศษปรีชา. โลกของคนไร้บ้าน. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2552 
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1) กลุ่มรักอิสระชอบเที่ยว คนกลุ่มนี้จะมีงานท าแต่จะไม่ได้ท าประจ าอาจจะเดือน
ละ 1-2สัปดาห์ จะท างานพวกก่อสร้าง หรือพวกแจกใบปลิว มาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะเพราะไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย มักกินข้าวที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือบางคนก็ขอข้าววัดกิน 

2) เลือกเป็นคนไร้บ้านเพราะสอดคล้องกับอาชีพ คือคนหาของเก่าและคนขาย
ของมือสอง  

3) พวกชอบจับกลุ่มดื่มสุรา อาจจะดื่มเหล้ามากจนญาติพี่น้องเอือมระอา ต่างจาก
คนที่ออกจากบ้านเพราะปัญหาครอบครัว หรือไม่สามารถท างานต่อเนื่องได้เพราะติดสุราเรื้อรัง ขาด
งานบ่อย 

2. ลักษณะของคนไร้บ้าน 
 2.1 ขาดเครือญาติสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นคนตกงาน คนพ้นโทษจากเรือนจ า หรือคน

พิการ ซึ่งมีอยู่มากมายในสังคม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน แต่ที่ต้องถล าไปเป็นคนไร้
บ้าน เพราะสภาพโดดเดี่ยว ไร้ญาติขาดมิตร ท าให้ไม่มีสิ่งรองรับในช่วงที่ประสบวิกฤติในชีวิต หาก
เปรียบเทียบกับคนสลัม จะพบว่าคนสลัมมีสายสัมพันธ์ในชุมชนรองรับบรรเทาวิกฤติได้ 

 2.2 วุฒิการศึกษาต่ า การศึกษาของคนไร้บ้านส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษา ส่วนที่มี
วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย ก็มักเป็นวุฒิจากการศึกษานอกโรงเรียน หรืออาจจะเป็น
คนที่เรียนถึงระดับมหาวิทยาลัยแต่เรียนไม่จบ ท าให้ไม่สามารถหางานที่มั่นคงต่อการด าเนินชีวิตได้ 

 2.3 การขาดทักษะฝีมือ คนไร้บ้านนอกจากขาดแคลนวุฒิตามระบบการศึกษาแล้ว 
พวกเขายังขาดทักษะฝีมือแรงงานอีกด้วย ส่วนใหญ่ที่บอกว่าว่า ตนเองเป็นช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน 
ช่างสี มักจะไม่ใช่ช่างที่มีความช านาญ เพราะหากเป็นช่างที่มีความช านาญ จะได้ค่าตอบแทนอย่างดี
อย่างน้อยวันละ 300-400บาท และผู้รับเหมาจะป้อนงานให้ต่อเนื่อง แต่คนไร้บ้านส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานที่ขาดทักษะ 

 2.4 การไม่มีทุนทางเศรษฐกิจ อาชีพค้าขาย หาบเร่ รถเข็น เช่น รถเข็นขายผลไม้ 
หาบไข่ปิ้งขาย รถปลาหมึกย่าง รถซาเล้งเครื่องหาของเก่า ฯลฯ เหล่านี้เป็นอาชีพที่คนไม่มีวุฒิ
การศึกษาก็สามารถท าได้ และมีรายได้มากพอท่ีจะเช่าที่อยู่อาศัยได้ แต่ส าหรับคนไร้บ้าน พวกเขาไม่มี
ทุนมากพอที่จะลงทุนค้าขาย จึงท าให้ขาดโอกาสที่ยกฐานะของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ล าพังการมีทุน
อย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถยกฐานะได้ หากต้องอาศัยความสามารถในการจัดการด้วย 

 เราอาจกล่าวถึงเงื่อนไขที่ท าให้เกิดคนไร้บ้านได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานะยากจนอยู่
แล้ว ประกอบการงานที่ไม่มีความมั่นคง มีการศึกษาต่ า ขาดทักษะฝีมือ และไม่มีเครือญาติสนับสนุน 
ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤติในชีวิต เช่น ตกงาน ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บพิการ หรือแก่ชราลง ไม่มีเครือข่าย
สังคมรองรับ พวกเขาจึงต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน 
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3. การใช้ชีวิตรอด 
 3.1 แหล่งที่นอน  คนไร้บ้านมักจะจับกลุ่มกันนอนมากกว่าที่จะนอนคนเดียว เพ่ือ

เลี่ยงต่อการถูกโจรกรรม หากจะต้องนอนคนเดียวก็จะเลือกนอนในที่ที่มีแสงสว่างมากกว่าในที่มืดเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรม 

 3.2 การแต่งตัว  จะมีหลากหลายตั้งแต่เป็นคนไร้บ้านจนชิน ปล่อยตัวให้สกปรก จึงถึง
คนที่แต่งตัวกลมกลืนกับคนทั่วไป เพ่ือไม่ให้ถูกมองว่าเป็นประเภท “เร่ร่อน จรจัด” ซึ่งอาจถูกระแวง
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ 

 3.3 ทรงผม คนไร้บ้านโดยมากจะไม่ไว้ผมยาว เพราะดูแลรักษายาก และอาจถูกมอง
จากต ารวจว่าเป็นพวกฮิปปี้ พวกมิจฉาชีพ จึงมักตัดผมสั้น โดยสามารถตัดผมฟรีได้ที่สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ หรือตามเทศกาลงานพระราชพิธีตามท้องสนามหลวง 

 3.4 ห้องน้ า คนไร้บ้านจะต้องหาห้องน้ าเข้าฟรี เช่น ที่สนามหลวงไปเข้าที่รถสุขา
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร หรือที่ศาลหลักเมือง ส่วนกลางคืนซึ่งไม่มีห้องน้ า ผู้ชายจะไม่ล าบาก
เท่ากับผู้หญิงที่ต้องใช้ผ้าถุงแทนห้องน้ า และหากจ าเป็นต้องถ่ายกลางคืนก็ต้องเข้าพุ่มไม้ 

 3.5 อาบน้ า คนไร้บ้านมักจะอาบน้ าที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เช่น สะพานปิ่นเกล้า 
สะพานพุทธฯ ฝั่งธนบุรี สถานีรถไฟบางกอกน้อย หรือสะพานพระราม7 บางคนอาจไปใช้น้ าในคลอง
ผดุงกรุงเกษมในช่วงที่น้ าข้ึน  

4. ประเภทของคนไร้บ้าน 
 4.1 ผี หมายถึง การอยู่รอดโดยไม่มีอาชีพประจ าเป็นกลุ่มคนที่น่าจะมีความหมายตรง

กับค าว่า “เร่ร่อน” มากที่สุด เพราะมีความยึดเหนี่ยวกับสถานที่นอน หรือที่ท ามาหากินเบาบางที่สุด 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มชายขอบในหมู่คนไร้บ้านเลยก็ได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือว่ามีจ านวนมากเป็นกลุ่มหลัก
ของคนไร้บ้านกลุ่มหนึ่ง 

1) การหาอาหารเพื่อยังชีพ 
“การขอข้าววัด”ไม่ใช่ทุกคนจะขอข้าววัดได้ หากขอเป็นประจ าจะต้องมีความ 

-สัมพันธ์และความไว้วางใจกับพระและลูกศิษย์วัด 
“สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยโครงการน้ าพระทัยพระราชทานแก่คนตกงาน

และผู้ตกทุกข์ได้ยากในภาวะวิกฤติ” โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งจะมีอาหารเลี้ยงทุกวันจันทร์ถึง
ศุกร์ วันละ 1 มื้อเวลา 11.00น. ทุกวันศุกร์จะมีการแจก “ถุงยังชีพ” แต่คนไร้บ้านส่วนมากเมื่อได้ถุงยัง
ชีพมาแล้ว จะน าไปขายให้แก่ผู้รับซื้อถุงยังชีพที่รอรับซื้ออยู่ด้านหน้าสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพราะคน
ไร้บ้านไม่สามารถจะเอาข้าวสารที่ได้ไปปรุงอาหารรับประทานได้ เพราะไม่มีเตาไม่มีครัวในการ
ท าอาหาร จึงต้องน าถุงยังชีพไปขายเพ่ือที่จะได้มีเงินติดตัวแทน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

“โบสถ์ซิกข์” ย่านพาหุรัด ที่นี่จะเลี้ยงอาหารเช้า 1 มื้อแต่เลี้ยงทุกวันไม่หยุด
เสาร์อาทิตย์ คนที่กินอาหารที่นี่จะต้องโพกหัวเพ่ือแปลงตัวเองให้คล้ายคนซิกข์จึงจะขึ้นไปทานได้  

“วัดเทพศิรินทราวาท” ซึ่งจะมีสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนน าอาหารมาเลี้ยง ใน
กล่องโฟม มีน้ าเต้าหู้ และยาแก้ปวด1แผง 

2) อาหารมื้อพิเศษ 
คนไร้บ้านยังมีแหล่งอาหารมื้อพิเศษที่ไม่ใช่กินเพ่ือประทังชีวิต แต่เป็นการกิน

อาหารอย่างมีความสุข พึงพอใจ แต่ถ้าเป็นคนไร้บ้านจะเรียกว่า “มีงานออกร้าน” 
งานออกร้านจะมีการกระจายข่าวสารกันที่สภาฯ ไม่มีปิดบัง และพวกผีจะไป

กันมากเช่น งานกฐินพระราชทานที่วัดปากน้ า งานฉลองวันเกิดเจ้าอาวาสชื่อดัง งานฉลองพัดยศ งาน
วันเกิดนักการเมือง งานคนพิการแห่งชาติ และอ่ืนๆ  

3) การหาเงินส าหรับผี 
การอยู่รอดในสังคมเมืองไม่อาจอยู่รอดเพียงอาหารประทังชีวิต แต่ต้องเงินติด

ตัวบ้าง ความจ าเป็นที่ต้องมีเงินติดตัวของคนไร้บ้านก็คือค่ารถส าหรับไปกินตามงานออกร้านหรือไปรับ
แจกข้าว  

- การขายถุงยังชีพท่ีสภาฯ ราคาชุดละ 20 บาท ซึ่งสัปดาห์หนึ่งจะแจก 1 ครั้ง 
- การเก็บกระป๋องเครื่องดื่ม เพราะขายได้ราคาและประหยัดเนื้อที่ 
- ขายของมือสอง หรือเรียกว่า “พวกจับของ” จะขายที่คลองคูเมืองเดิม หรือ

สามแยกใกล้วงเวียน22 คนขายของมือสองจะไปจับของหรือเลือกของกับคนขายของเก่า  
- อาชีพรับจ้าง เช่น ช่างก่อสร้างชั่วคราว ล้างจาน จับกังรับจ้างขนของ ฯลฯ 

อาชีพเหล่านี้จะท าไม่นาน เป็นงานสั้นๆวันหรือสองวัน สูงสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพราะพวกเขาชินกับ
ชีวิตอิสระ และต้องจ่ายค่าแรงรายวันทันที เพราะพวกเขาไม่มีเงินติดตัว ไม่สามารถท างานเป็น
เงินเดือนและรอเงินก้อนตอนสิ้นเดือนได้ 

- การล่าของ คือการไปรับของแจกโดยเฉพาะวัตถุมงคลตามวัดที่มีชื่อเสียง 
คนไร้บ้านจะรับแจกแล้วน ามาขายต่อให้คนที่ไม่อยากยืนตากแดดต่อคิวและการล่าของอีกอย่างคือ 
การล่าข้าว โดยพวกผีจะไปตามงานที่มีการแจกข้าวสารฟรี ไม่ว่าจะเป็นงานเทกระจาดโปรยทานของ
สมาคมหรือมูลนิธิคนไทยเชื้อสายจีน หรืองานวันเกิดเสี่ยปอประตูน้ า และอ่ืนๆ เมื่อได้ข้าวสารมาก็จะ
น าไปขายแก่แม่ค้าที่คอยรับซื้ออยู่ใกล้ๆงาน 

- การขายเรียงเบอร์ แต่ข้อจ ากัดส าหรับคนไร้บ้านทั่วไปก็คือ ทุน คนที่ไม่มี
เงินติดตัวเลยจะไม่สามารถรับเรียงเบอร์ขายได้ 

- เดินชนตังค์ ถือเป็นชายขอบที่สุดของการเป็นผี เพราะถูกรังเกียจมากกว่าผี
ที่แม้แต่ผีเองยังไม่ยอมรับ“เดินชนตังค์”หมายถึง การหาเงินด้วยการเข้าไปหาผู้คนตามป้ายรถเมล์ตาม
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โต๊ะที่คนก าลังทานอาหาร แล้วสร้างเรื่องของเงิน โดยมากจะบอกว่าตกรถขอค่ารถกลับบ้าน ถ้ากรณีมี
ลูก แม่จะอุ้มลูกแล้วบอกสามีทิ้งขอเงินซื้อข้าวให้ลูก ซึ่งการขอแบบนี้จะได้เงินมากกว่าการนั่งขอหรือ
เดินขอแบบขอทาน คนกลุ่มนี้จะมีรายได้วันละหลายร้อยบาท และโดยมากจะลงที่ขวดเหล้า 

 4.2 คนไร้บ้านที่มีอาชีพประจ า 
1) คนเร่ขายของตามงานวัด 

- ขายกระดาษพลาสติกปูนั่ง เป็นที่นิยมมาก เพราะให้ผลก าไรดี กระดาษ
พลาสติกที่ว่านี้คือ แผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ที่น ามาผลิตใส่ขนมขบเคี้ยว ซองใส่แชมพู ซองบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป ซึ่งโรงงานพิมพ์ผิด สิ่งส าคัญท่ีสุดของการขายคือ ต้องรู้งานว่าจะมีงานที่ไหนบ้าง 

- ขายลูกโป่ง ลูกโป่งที่ว่านี้เรียกว่า ไส้ไก่ มีลักษณะเส้นยาวๆ สูบด้วยลมแล้ว
น ามาบิดและผูกกันเป็นตัวหนอน ตกแต่งวาดตาและปากให้สวยงาม เลือกสีสันให้สดฉูดฉาดตัดกันจะ
เรียกความสนใจของเด็กได้ดี 

2) คนเก็บของเก่า 
- คนเก็บของเก่าที่ไม่มีรถเข็น คนเก็บของเก่าที่ไม่มีรถเข็น ต้องใช้วิธีแบกถุงปุ๋ย 

หรือถุงพลาสติกใบใหญ่ มีค าเรียกเฉพาะว่า “ซานตาคลอส” แต่ไม่แพร่หลายนัก คนเริ่มเก็บของเก่า
ส่วนมากจะเริ่มด้วยการเป็นซานตาคลอส เพราะไม่ต้องใช้ทุน ใช้ทักษะพิเศษ ขอให้มีคุณสมบัติส าคัญ
คือ ต้องไม่อาย คนไร้บานหลายคนที่ทุกวันนี้เป็นคนเร่ขายของตามงานวัด ต่างเคยเป็นคนเก็บของเก่า
แบบซานตาคลอสมาก่อนแทบทั้งนั้น ซานตาคลอสจะเลือกเก็บ 3 อย่างคือ กระป๋องอะลูมิเนียม ขวด
ขุ่น และขวดใส(ไม่เก็บกระป๋องกาแฟ เพราะเป็นสังกะสี) ส่วนพวกผีจะเลือกเก็บเฉพาะกระป๋อง
อะลูมิเนียม เพราะได้ราคาและประหยัดพ้ืนที่ ซานคาคลอสส่วนมากจะมีรายได้ประมาณ 60-70บาท
ต่อวัน จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาหารที่หาสามารถกินฟรี ข้อดีของการเป็นซานตาคลอสคือ สามารถไป
ไหนมาไหนได้สะดวก ถ้ามีรถเข็นจะไม่สามารถเดินเข็นไปเก็บที่งานไกลๆได้ และยังเป็นทรัพย์สมบัติที่
ต้องคอยกังวงกลัวหายอีกด้วย 

- คนเก็บของเก่าที่มีรถเข็น การมีรถเข็น ท าให้เก็บของเก่าได้มากประเภทขึ้น 
เช่น กระดาษ และเหล็ก คนหาของเก่าไม่ต้องการแค่ของประเภท อะลูมิเนียม พลาสติกหรือกระดาษ
เท่านั้น แต่ที่จะท ารายได้เพ่ิมข้ึนมาก็คือ “ของแปลก” ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เทปเพลงซีดี คน
เก็บของเก่ามีรถเข็นส่วนมากจะมีรายได้ที่ประมาณอย่างน้อย 150บาทต่อวัน คนกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยนิยม
ขอข้าววัด หรือกินข้าวที่สภาฯ นอกจากนี้การมีรถเข็นท าให้วิถีชีวิตผูกกับรถเข็น เริ่มจ ากัดระยะทาง
ตนเอง พยายามหาที่อยู่ที่คอ่นข้างประจ า เพราะต้องมีที่จอดเก็บรถเข็นปลอดภัยเริ่มมีเพ่ือนคนหาของ
เก่าด้วยกัน หรือแม่ค้าหาบเร่ใกล้ๆ เพ่ือจะได้ฝากรถเข็นตอนไปท าธุระใกล้ๆได้ คนกลุ่มนี้มักจะติดเหล้า
กันมาก  
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 4.3 งานด้านมืดของคนไร้บ้าน 
1) ลักทรัพย์ ซึ่งตั้งแต่ลักเล็กขโมยน้อยเมื่อเจ้าของเผลอก็จะหยิบทันที อีกแบบก็

คือ การสอยผ้า มีค าเรียกว่า“ตกเบ็ด” จะสอยเสื้อผ้าตามบ้านเรือน อพาร์ทเมนท์ หอพัก ฯลฯ มาขาย
ต่อ หรือจ้องขโมยรองเท้าตามงานวัด  

2) ขายบริการทางเพศ ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และกะเทย ทั้งวัยรุ่น วัยกลางคน จนถึง
คราวป้า โดยคนกลุ่มนี้มักจะมีเงินจ่ายค่าเช่าห้องหรืออยู่ในชุมชน ถ้าเป็นคนขายบริการทางเพศแบบไร้
บ้าน มักจะเป็นคนที่หาเงินได้น้อย และท าด้วยความจ าเป็นจริงๆ รูปร่างหน้าตาไม่ดี อายุมาก และ
ส่วนหนึ่งอาจขายบริการทางเพศเพราะต้องน าเงินไปใช้เกี่ยวกับยาเสพติด 
    
แนวคิดเกี่ยวกับความฝัน 

1. ความฝันในแง่จิตวิทยา2 
 การศึกษาความฝัน เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ซ่ึงมองเรื่องจิตใจเป็นเรื่องลึกลับ 

และแม้ว่าปัจจุบันจะมีการค้นคว้างทางกายวิภาค และสรีรวิทยามากมาย แต่ยังมีข้อกังขาเรื่องความ
ฝัน ดังเช่นเชกสเปียร์กล่าวไว้ว่า “ฝันนั้นหรือแท้จริงคือสิ่งใด” นักปรัชญาเชื่อว่า การรับรู้ด้วยการ
มองเห็น ได้ยิน สัมผัส ได้กลิ่น และรับรสนั้นก็หลอกลวงเรา ซึ่งความเป็นการบ่งบอกข้อผิดพลาดนี้ 
เพลโตเป็นผู้คิดว่า “ความคิด” ซึ่งเขาหมายถึงแก่นของจิตใจ ที่มองว่าคือความเป็นจริง เขาได้อ้างถึง
ความงาม ,ความจริง ,ศรัทธา ,ความหวัง และความคิดนามธรรม ซึ่งท าให้เกิดความฝันขึ้น 

 ส่วนอริสโตเติ้ล ซึ่งเป็นศิษย์ของเพลโต้ จะมีความเห็นแตกต่างไปว่าร่างกายมีวิญญาณ
เข้ามาอาศัย ซึ่งแยกได้สามลักษณะคือ วิญญาณท่ีเป็นเสมือนอาหารที่ท าให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ,วิญญาณ
ด้านความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งเป็นส่วนที่จดจ า ,วิญญาณด้านเหตุผล เป็นผู้คิดตัดสินให้เหตุผลสิ่งต่างๆ 
ซึ่งสามอย่างรวมกันเป็นจิตใจ 

 เพลโตได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง REPUBLIC ว่า “ในตัวเรานั้น แม้จะมีด้านดีแต่ก็มี
ด้านเลวร้ายที่เหมือนสัตว์ป่าจ้องมองยามเราหลับ” ซึ่งฟรอยด์ได้แนวคิดนี้มาวิเคราะห์ทางจิตที่เรียกว่า
ปมทางพฤติกรรม และความขัดแย้งภายในจิตใจอ่ืนๆ ซึ่งจนปัจจุบันค าว่า “จิตใจ” ก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่
อาจเข้าใจได้หมด และยังมีการโต้เถียงกันเสมอๆ แม้แต่ฟรอยด์และศิษย์ของคือจุง ก็มีความเห็นไม่
ตรงกันในการนิยามค าว่า “จิตใจ” พวกเขาใช้ภาษาทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรแห่งจิตใจ 
และความฝันให้เราตีความเอง 

 
 

                                                 

2สุรีย์ ตั้งสุวรรณ. มโนภาพแห่งความฝัน. กรุงเทพฯ : สร้อยทอง,2539 
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2. ความฝันเกิดจากเหตุภายใน3 
การพิจารณาถึงความฝันที่เกิดจากเหตุภายในนี้ในชั้นต้น เราจะต้องตั้งปัญหาก่อนว่า 

คนเราเก็บเอาเหตุการณ์หรือสิ่งที่ตนคิดในเวลาตื่นอยู่นั้น ไปฝันมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีความเห็น
แตกต่างกันอยู่สองทาง 

พวกหนึ่ง ที่มีความเห็นว่าคนเราจะเก็บเอาเหตุการณ์ในตอนกลางวัน ไปฝันในเวลา
นอนหลับ เช่น เบอรดัก กล่าวว่า ความฝันเป็นธรรมชาติที่จะพักผ่อนหัวใจ ให้หยุดคิดสิ่งที่คนเราคิดมา
จนเหน็ดเหนื่อยแล้วในเวลากลางวัน เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมีเรื่องราวที่ท าให้เศร้าโศกอย่างสาหัสใน
เวลากลางวันก็ดี พอหลับลงไปได้ความฝันก็จะไปคนละเรื่อง กล่าวคือ อาจจะฝันถึงเรื่องที่รื่นเริงที่สุด
ได้ 

พิชต์ กล่าวว่า ความฝันเป็นเครื่องกระท าดีให้แก่หัวใจ เหมือนหนึ่งมีธรรมชาติอันใด
อันหนึ่งมาคอยดัดแปลงหัวใจ มิให้เศร้าเกินไปจนจะเจ็บปวด หรือเหลิงเกินไปจนลืมตัว พราะฉะนั้น 
คนที่มีเรื่องเศร้าตลอดทั้งวัน จึงมักฝันถึงสิ่งที่ร่าเริง หรือคนที่ร่าเริงอยู่เป็นอาจิณ จึงมักฝันถึงสิ่งที่เศร้า
โศกเสียบ้าง 

แต่อีกพวกหนึ่ง ซึ่งเป็นเสียงข้างมากเถียงว่า ตามปกติ คนเราเก็บเหตุการณ์ที่เป็นอยู่
ในเวลากลางวันนั้นเองไปฝัน เช่น ฮาฟเนอร์ อธิบายว่า ความฝันเป็นการที่ความคิดด าเนินต่อไป ใน
เวลาที่ตื่นอยู่ เพราะฉะนั้น ความฝันก็จะต้องเอาสิ่งที่คนเราคิด ในเวลาที่คนเราตื่นอยู่นั้นเอง ไปท าให้
เกิดเรื่องราวขึ้น โมรี อธิบายอย่างสั้นๆว่า เราฝันถึงแต่สิ่งที่เราได้พูด ได้เห็น ได้ปรารถนา หรือได้
กระท า เชดเสน กล่าวว่า ใจความของความฝันนั้น ย่อมเป็นตามลักษณะ ส่วนตัวของผู้ฝัน เช่น อายุ ,
เพศ,ฐานะ,การศึกษาความเคยชินเหล่านี้เป็นต้น  

ความเห็นทั้งสองฝ่ายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็นับว่าถูกทั้งสองทางและมีได้ทั้งสองทาง 
การที่เราน าเอาสิ่งที่พบเห็นในเวลากลางวันมาฝันนั้น ก็มีอยู่มากหรอที่มิได้เก็บเอามาฝันเลย แต่ไปฝัน
เรื่องอ่ืนที่ไกลกันลิบลับก็มีอยู่เสมอ สมมติว่าใครคนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รักของเราถึงแก่กรรม เรารักและ
อาลัยมาก อยากจะฝันเห็นเช่นนี้ มักจะไม่ฝัน จนกว่าต่อไปอีกนานวัน จนเราเกือบจะลืมแล้ว จึงจะฝัน
ถึง 

การที่เราเก็บเอาสิ่งที่เราจดจ าไว้ได้ หรือท่ีเราปรารถนาอยากได้มาฝันอยู่บ่อยๆนั้น ไม่
เป็นของประหลาดและอธิบายได้ง่าย เพราะว่าเมื่อหัวใจจองเราในเวลาตื่นหมกมุ่นอยู่เรื่องอันใด หัวใจ
ดวงเดียวกันเมื่อหลับลงก็เก็บเอามาฝันได้ นี่แหละที่เราเรียกว่าความฝันที่เกิดจากเหตุภายใน และอาจ
แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ได้ 2 ส่วนคือ 

                                                 

3หลวงวิจิตรวาทการ. ความฝัน. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์,2541 
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2.1 ความจ า ผู้ค้นคว้าความฝันหลายคนยืนยันว่า มีความฝันของมนุษย์ 30 -40 
เปอร์เซ็นต์ ที่มาจากสิ่งต่างๆซึ่งได้เคยเห็น เคยจดจ าไว้ แต่เมื่อมาปรากฏเป็นความฝันเข้าแล้ว ก็ย่อม
เปลี่ยนแปลงผิดแผกไปมากๆ นอกจากสิ่งเล็กน้อยหรือค าพูดค าเดียวที่ยังเหลืออยู่เป็นพยานให้รู้ว่า มา
จากเหตุนั้นๆ ท่านซิกด์มันด์ฟรอยด์ น าเอาความฝันชนิดที่มาจากความจ าและหาเหตุได้มารวบรวมไว้ 
ดังนี้ 

 - ฝันว่าไปในบ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของบ้านไม่ยอมให้ลากลับ และขณะนั้น หญิง
คนหนึ่งก าลังคอยท่านฟรอยด์อยู่ ซึ่งเหตุมาจาก เมื่อก่อนนอน ท่านฟรอยด์ได้คุยกับญาติของตัวซึ่งได้
สั่งซื้อเครื่องเรือนไว้ และก าลังคอยให้ห้างเอามาส่ง 

 - ฝันว่าเขียนอักษรตัวโตลงในแผ่นกระดาน ซึ่งเหตุมาจาก เช้าวันก่อนฝัน ท่านฟ
รอยด์ได้เห็นอักษรตัวโตๆที่หน้าร้านขายหนังสือ 

 - ฝันเห็นคนติดอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่ง ในกลางทะเลหลวง ซึ่งเหตุมาจาก ใน
เวลากลางวันก่อนคืนที่จะฝัน ท่านฟรอยด์ได้รับจดหมายจากญาติของตนที่อยู่ในประเทศอังกฤษ(ซึ่ง
เป็นเกาะ) 

 จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ได้พบเห็นไม่ว่าจะตั้งใจจ าหรือไม่ตั้งใจจ า ก็ย่อมเก็บมาเป็น
ความฝันได้ ความจ าเป็นธรรมชาติที่ติดสมองอยู่ ไม่รู้จักลบเลือน แต่โดยมากเรานึกไม่ได้ ครั้นเมื่อ
ร่างกายสงบสงัด และหัวใจอยู่ในความวิเวกแล้ว ความจ าที่ซ่อนอยู่นั้น จึงส าแดงตัวออกมาได้ มี
ปราชญ์หลายคนที่ค้นคว้าเรื่องนี้ มีท่านฮิลแบรนด์ ยืนยันถึงความแปลกประหลาดในเรื่องความฝันที่มา
จากความจ าว่า ตามปรกติเรื่องส าคัญๆหรือเรื่องที่เราจ าไว้ใหม่นั้น เรามักจะไม่เก็บเอามาฝันเลย เรื่อง
ที่เก็บมาฝัน มักเป็นเรื่องที่เคยรู้มาหลายๆปี จนเราลืม หรือเกือบลืมไปแล้ว และมักเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ด
เล็กน้อย ที่เราไม่เห็นส าคัญและไม่เอาใจใส่มาปรากฏในความฝัน ให้กลายเป็นของส าคัญใหญ่ยิ่งขึ้นมา
ได้ ดูเหมือนว่ามีธรรมชาติคอยควบคุมก ากับหัวใจ ถ่วงน้ าหนักความคิด ในเวลาตื่นกับเวลาหลับให้
เท่ากันอยู่เสมอ 

2.2 ความปรารถนา คนเราปรารถนาอะไร มักฝันถึงสิ่งนั้น เพราะเป็นสิ่งที่พัวพันอยู่
กับหัวใจ แต่ท่านซิกมันด์ฟรอยด์ ถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญที่สุดในหลักวิชาของท่าน กล่าวคือ ท่าน
ถือว่า ความฝันโดยมากเกิดจากความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนท่านตั้งเป็นหลักไว้ว่า ความฝันเป็น
สิ่งซึ่งธรรมชาติตั้งไว้ส าหรับบูรณะความปรารถนาของคน และถ้าไม่มีความฝันเป็นเครื่องท าเช่นนี้แล้ว 
มนุษย์เราจะได้รับความทรมานมากเกินไป ในเมื่อต้องการอะไรไม่ได้สมหวัง หลักอันนี้ดูเหมือนว่า 
ท่านฟรอยด์เป็นคนแรกบัญญัติ  

 ท่านฟรอยด์อธิบายว่า คนป่วยปกติไม่ค่อยฝันว่าตัวเองตาย แต่มักจะฝันว่า หาย
เรียบร้อย เดินเหินท าการทุกๆอย่างได้เหมือนคนดีๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ความเป็นไปตามความปรารถนาของ
คนเจ็บ ที่ต้องการหายโรค ท่านฟรอยด์เล่าถึงคนไข้คนหนึ่ง ซึ่งถูกผ่าที่ขากรรไกร แล้วต้องเอาเครื่อง
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อันหนึ่งรัดคางไว้ในระหว่างที่แผลยังไม่หาย มีหลายครั้งที่คนไข้มักปลดเอาเครื่องนั้นออก พอรุ่งขึ้น 
พยาบาลได้เห็นเป็นเช่นนี้บ่อยๆ จึงให้ท่านฟรอยด์ไปเตือน แต่วันรุ่งขึ้นคนไข้ก็ปลดเครื่องนั้นออกอีก 
พอเมื่อซักไซ้ก็ได้ความว่า คนๆนั้นมักฝันว่าตัวเองหายแล้ว ก็เลยนึกอายว่าท าไมจึงต้องใช้เครื่องนี้อีก 
จึงได้ถอดออกแบบไม่รู้ตัว 

 หรืออย่างเรื่องความรัก ในระหว่างที่หัวใจหมดมุ่นพัวพันอยู่กับความรัก เกือบไม่
มีเลยที่จะไม่ฝันถึงบุคคลที่ตัวรัก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะธรรมชาติที่บูรณะความปรารถนา คือ เมื่อยังไม่ถึง
เวลาที่ท าดังนั้นได้จริงๆแล้ว ธรรมชาติจึงบันดาลให้เป็นไปในความฝัน เพ่ือให้สมใจ ถ้ามิฉะนั้น คน
เหล่านั้นก็จะได้รับความทรมานมากเกินไป 

 หลักของท่านฟรอยด์ในข้อนี้นับว่าน่าฟัง และเป็นการแน่นอนว่า ความฝันเป็น
เครื่องมืออันหนึ่งส าหรับกระท าให้เต็มความปรารถนาของคน แต่หลักอันนี้เราต้องไม่ถือเลยเกินไปจน
ถึงกับว่า ความฝันทุกอันเกิดจากความปรารถนา เพราะอันที่จริงเราฝันถึงสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเลยก็มี
มาก 

3. แนวคิดจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund Freud)4 
ฟรอยด์เป็นผู้เริ่มศึกษาด้านจิตวิเคราะห์ จากความเชื่อที่ว่า จิตใจท าหน้าที่ตรวจสอบ

เพ่ือเปลี่ยนแปลงฝันไม่ให้รบกวนการนอนหลับ เขาได้ท าการศึกษาโดยใช้วิธีสะกดจิต ซึ่งสรุปได้ว่า 
แรงจูงใจจากจิตไร้ส านักและอารมณ์เป็นตัวจักรส าคัญของชีวิตมากกว่าสติปัญญา นอกจากนี้เขายังเชื่อ
ด้วยว่า เพศเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก ซึ่งความคิดนี้ตรงข้ามกับผู้ร่วมงานของเขา 

3.1 ID ,EGO AND SUPEREGO 
 แกนของการศึกษาจิตวิทยาของฟรอยด์นั้นคือ การปฏิสัมพันธ์กันของ ID ,EGO 

และ SUPEREGO 
 ID หมายถึง จิตไร้ส านึกเป็นแรงกระตุ้นของสัญชาตญาณป่าเถื่อน โดยท าในสิ่งที่

ตนพึงพอใจโดยไม่ค านึงถึงศีลธรรม และผลที่จะตามมา 
 EGO หมายถึง จิตส านึกที่เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง ID 

และความเป็นจริง เป็นตัวที่คิดไตร่ตรองนั้นเอง 
 SUPEREGO เป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี “มโนธรรม” ซึ่งคอยตัดสินว่าพฤติกรรม

ใดถูกต้องและไม่ถูกต้องเป็นตัวสกัดกั้นแรงกระตุ้นในแง่ลบของ ID 
3.2 ความฝันและจิตใต้ส านึก 

 การพยายามยับยั้งแรงกระตุ้นของ ID และแสดงออก SUPEREGO จะท าให้เกิด
ความกดดันทางบุคลิก ฟรอยด์ค้นพบว่าความฝันเป็นตัวบ่งชี้ความรู้สึกเก็บกดไว้ ซึ่งท าให้เกิดการ

                                                 

4สุรีย์ ตั้งสุวรรณ. มโนภาพแห่งความฝัน. กรุงเทพฯ : สร้อยทอง,2539 
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ผิดปกติทางจิต ความฝันจะมีสัญลักษณ์แสดงถึงความปรารถนาที่เป็นข้อห้ามทางสังคม หรือ ความ
ต้องการที่ตัวเองกลัวเกินกว่าจะแสดงออก ซึ่งจะชึ่งจะใช้ความฝันเป็นทางออก 

3.3 ความฝันคือการสานความปรารถนาให้สมบูรณ์5 
 ฟรอยด์ กล่าวว่าความฝันมักได้รับแรงกระตุ้นจากความต้องการในสิ่งที่ขาด

หายไป หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือความฝันเป็นการแสดงถึงความต้องการในการเติมแต่งชีวิตให้สมบูรณ์
นั้นเอง ซึ่งหากเป็นความต้องการในเรื่องปกติธรรมดา ความฝันจะบอกให้รู้ได้โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น 
คนไข้ที่เป็นคุณแม่สาวรายหนึ่งของฟรอยด์ถูกสังคมตัดขาด ไม่ยอมคบหาด้วยอยู่นานหลายสัปดาห์
ในช่วงที่เธอก าลังดูแลลูกน้อยที่ป่วยเพราะติดเชื้อชนิดหนึ่ง เธอเล่าว่าเธอได้ฝันว่าพบปะพูดคุยกับ
นายแพทย์นักเขียนที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก ซึ่งก็หมายความว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เธอต้องต้องการ
ค าปรึกษาที่ขาดหายไปเนื่อจากเพ่ือนบ้านไม่ยอมคบหาด้วย 

 ฟรอยด์มองว่าความฝันเป็นรูปแบบของการเดินทางย้อนกลับสู่วัยเด็กเล็ก และ
มองว่าแรงกระตุ้นทางสัญชาตญาณกับแผ่นภาพความทรงจ าในช่วงเด็กเล็กมีอิทธิพลต่อชีวิตในปัจจุบัน 
ท านองเดียวกัน ฟรอยด์เชื่อว่าเหตุการณ์และความปรารถนาในปัจจุบันมีบทบาทเพียงเล็กน้อยต่อ
ความฝันของเรา ซึ่งแนวคิดประเด็นนี้ของฟรอยด์แตกต่างจากทฤษฎีความฝันของคนยุคใหม่ที่เน้นว่า
เหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่านไปไม่นานกับเหตุการณ์ปัจจุบันมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความฝันของเรา อย่างไรก็
ตามฟรอยด์ย้ าและชี้ให้เห็นว่าความปรารถนาใดๆ ที่ปรากฏให้เห็นในรูปของความฝันนั้นเป็นความ
ปรารถนาที่เรามีตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กทารกแล้ว และแม้ฟรอยด์จะยอมรับว่าประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็น
ตายตัวก็จริง แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนั้น แม้ความปรารถนาของทารกจะยังไม่ถูกตรวจพบใน
ระยะแรกๆ ของชีวิตก็ตาม 

 ในกรณีที่ดูเหมือนว่าไม่มีวิธีใดๆ ช่วยไขปริศนาในประเด็นของการสานความ
ปรารถนาให้สมบูรณ์เพราะถูกซ่อนเร้นเอาไว้ ฟรอยด์ก็มีค าอธิบายที่มีความเป็นไปได้ สองประการ 

 1) ผู้ป่วยแสดงอาการต่อต้านนักบ าบัด และเจตนาสร้างความฝันขึ้นมาเองเพ่ือให้
นักบ าบัดไขว้เขวหลงทาง ซึ่งฟรอยด์ก็ยกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาสนับสนุนแนวคิดนี้ เขาเล่าว่าเพ่ือนของเขา
คนหนึ่งซึ่งเป็นทนายความ ฝันว่าฟรอยด์ว่าความแล้วแพ้ทุกคดี ซึ่งในสมัยเรียน ฟรอยด์กับเพ่ือนคนนี้
เป็นคู่อริกันและฟรอยด์มักเป็นฝ่ายท าร้ายเขา เขาจึงให้ฟรอยด์เป็นตัวแทนในความฝันเพราะหวังให้ฟ
รอยด์เป็นฝ่ายแพ้บ้าง ซึ่งงก็หมายความว่าความฝันของเพ่ือนคนนี้เป็นความฝันที่ซ่อนความปรารถนาที่
แท้จริงของตนเองไว้ 

 

                                                 

5ศักดิ์ บวร. ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : สมิต,2545 
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 2) ผู้ป่วยที่มีสภาพจิตใจในรูปแบบ “เมโสกิซึ่ม” หรือชอบการถูกกระท า ความ
ฝันของผู้ป่วยประเภทนี้จึงมักปรากฏออกมาในรูปแบบนั้น ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือการสานความปรารถนา
ให้สมบูรณ์โดยตัวมันเองนั้นแหละ 

4. กลไกของความฝัน 
ในขณะที่ความฝันรูปแบบปกติอาจเป็นสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนว่าเป็นจินตนาการ โดย

มีจุดประสงค์อยู่ที่การสานความปรารถนาให้สมบูรณ์ แต่จะพูดได้อย่างเต็มปากได้ไหมว่าฝันร้ายหรือ
ฝันถึงความกังวลจะเป็นเช่นนั้นด้วย ฟรอยด์อธิบายว่าความฝันแต่ละรูปแบบมีทั้งส่วนที่เปิดเผยและ
ส่วนที่แฝงเร้น และหากมีการแปลความฝันอย่างถูกต้อง นักบ าบัดก็สามารถรู้ความปรารถนาที่ซ่อนเร้น
อยู่ในความฝันนั้นๆได้ อนึ่ง ฟรอยด์เชื่อว่าความฝันส่วนที่แฝงเร้นเป็นสาเหตุแท้จริงของความฝัน ซึ่ง
เขาก็ได้ชี้ให้เห็นกลไกการท างานของความฝันดังนี้ 

4.1 จิตใจที่ก าลังหลับจะเริ่มสร้างความโดยมีพ้ืนฐานอยู่ที่ความพยายามในการสาน
ปรารถนาให้สมบูรณ์ 

4.2 ความปรารถนาที่สร้างขึ้นเป็นความปรารถนาที่น่าตกใจจนช็อกและเกิดการ
เซ็นเซอร์โดยเบี่ยงเบนความปรารถนาดังกล่าวไปเป็นการแสดงออกในรูปลักษณ์อ่ืนๆ ที่ปรากฏให้เห็น
ในความฝัน 

 ฟรอยด์ยกตัวอย่างในเคสนี้ว่าคนไข้ของเขารายหนึ่งฝันว่าเธอจัดงานเลี้ยง
ใหญ่โตหรูหราขึ้นมางานหนึ่ง แต่สิ่งต่างๆที่เธอเห็นในความฝันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผิดพลาด อาหารไม่
เพียงพอ วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ เธอจึงไม่สามารถสั่งให้มีการจัดอาหารส่งเพ่ิมเติมได้ โทรศัพท์ก็เสีย และ
เรื่องอ่ืนๆอีกหลายอย่าง แต่ผลจากการวิเคราะห์ความฝันของคนไข้รายนี้ท าให้ฟรอยด์พบข้อเท็จจริงที่
ซ่อนเร้นอยู่ในความฝันดังกล่าว นั้นคือเธอซุกซ่อนอารมณ์หึงหวงเพ่ือนสาวรายหนึ่งที่เธอเชิญชวน
มาร่วมงานเลี้ยงด้วย เธอแอบหึงเพราะกลัวว่าสามีของเธอจะไปต้องตาต้องใจเธอเข้า แต่โชคดีที่เพ่ือน
สาวคนนี้ผอม ในขณะที่สามีของเธอชอบผู้หญิงร่างท้วม เธอจึงรู้สึกค่อนข้างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม 
แต่ความจริงที่เป็นสาเหตุท าให้เธอฝันเช่นนั้นอยู่ เพราะเธอกลัวความอ้วนต่างหาก 

 ฟรอยด์บอกว่าความปรารถนาแท้จริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในความฝันเป็นสิ่งที่สามารถ
เปิดเผยออกมาได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ความฝันและเทคนิคปลดปล่อยอย่างอิสระ และฟรอยด์ก็
มองว่าความฝันในส่วนที่แฝงเร้นเอาไว้เป็นส่วนส าคัญก็เพราะเป็นส่วนที่สื่อถึงความหมายอันแท้จริง 
หากแต่ถูกเซ็นเซอร์เอาไว้ และเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่ากระบวนการท างานของสมองในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับจิตไร้ส านักถูกรบกวนและท างานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอน ด้วยเหตุนี้ การแก้ไข้
เพ่ือให้ล่วงรู้ปัญหาที่แท้จริงก็ท าได้เพียงแค่หลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์และปล่อยให้ความคิดลื่นไหลออกมา
ในความฝัน 
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 แต่นอกจากกลไกการท างานสองรูปแบบหลักๆ ดังกล่าวแล้ว ฟรอยด์ยังชี้แนะ
ว่ายังมีกลไกการท างานอ่ืนๆ ที่กระตุ้นให้ความปรารถนาปรากฏในความฝันเพียงแต่กลไกเหล่านี้จะ
เบี่ยงเบนความปรารถนาไปเป็นรูปแบบอื่น 

 1) การทดแทน ความรู้สึกที่มีแต่สถานการณ์จะไม่ถูกแสดงออกมาให้เห็น
โดยตรง แต่จะร่วมปรากฏอยู่ในความฝันและอยู่ในรูปของอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ความรู้สึกอันแท้จริง 
ความฝันส่วนที่เปิดเผยจะแตกต่างจากความฝันส่วนที่แฝงเร้น เพียงแต่โดยตัวของความรู้สึกเองจะ
ยังคงเหมือนกันอยู่มาก 

 2) ความหลากหลาย แนวคิดตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปจะเกาะกลุ่มอยู่ในความฝัน 
ดังนั้น แผ่นภาพที่ปรากฏในความฝันหนึ่งๆ อาจมีสาเหตุที่ เป็นแก่นแท้จริงๆ มากกว่าหนึ่งได้ 
นอกจากนี้ ความหมายที่แท้จริงยังอาจซ่อนเร้นอยู่ในแผ่นภาพความฝันในส่วนที่อยู่ลึกมากๆด้วย 

 3) สัญลักษณ์ แผ่นภาพหรือแนวความคิดที่ปรากฏในความฝันมักแสดงให้เห็น
เป็นรูปสัญลักษณ์ โดยกระบวนการท างานของสมองจะคัดเลือกสิ่งต่างๆ มาเป็นสัญลักษณ์อย่างแยบ
ยล และทัศนะของฟรอยด์ สัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นในความฝันเป็นสิ่งที่ผู้ฝันได้รับแรง
กระตุ้นมาจากอารมณ์เพศโดยธรรมชาติ 

 4) แรงต่อต้าน ฟรอยด์ชี้ให้เห็นว่าเรามักลืมฝันก็เนื่องเพราะความฝันถูก
เซ็นเซอร์ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือความปรารถนาที่แท้จริงถูกสกัดกั้นไม่ให้โผล่เข้ามาในจิตรู้ส านึก 

5. มูลเหตุของความฝัน 
ฟรอยด์สังเกตพบว่าเนื้อหาในความฝันจ านวนมากเป็นเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เพ่ิง

ผ่านไปไม่นอนหรือไม่ก็เป็นปฏิกิริยามาจากอารมณ์ ซึ่งเขาก็อธิบายได้ว่าเนื้อหาในความฝันลักษณะนี้
มักเป็นเนื้อหาที่ถูกเบี่ยงเบน เป็นเนื้อหาที่ซ่อนเร้นอารมณ์ที่แท้จริงผ่านมาทางเหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่านไป
ไม่นานโดยมีเนื้อหาหรือสัญลักษณ์เป็นตัวเชื่อมยาวเป็นลูกโซ่ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือฟรอยด์พยายามเน้น
ให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่านไปไม่นานของผู้ฝันถูกเชื่อมโยงด้วยความทรงจ าเมื่อครั้งวัยเด็กเล็กด้วย
เหตุนี้ ความฝันส่วนมากของผู้ใหญ่จึงมักไม่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเพ่ิงผ่านไปไม่นาน 

อย่างไรก็ตาม แม้ความฝันมักปรากฏออกมาในรูปแบบของความฝันไร้สาระ  แต่ฟ
รอยด์ยืนยันว่าความฝันทุกความฝันล้วนมีความโดดเด่นอยู่ในตัวเพราะมีเนื้อหาส่วนที่แฝงเร้นเอาไว้ไม่
มากก็น้อย พูดโดยรวมก็คือความฝันบางความฝันเป็นสิ่งที่สามารถมองออกและรู้ทันทีว่าหมายถึงอะไร 
แต่บางความฝันจ าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างละเอียดและรอบคอบจึงจะสามารถเข้าถึงปม
ปัญหาที่แท้จริง อนึ่งฟรอยด์ชี้ว่าแนวความคิดของเราหลายๆแนวความคิดสามารถก่อตัวขึ้นเป็นภาพ
ความฝันได้โดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยงของสมอง 
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ทฤษฏีภาพยนตร์6 
1. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง 

 ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆการถ่ายท า
และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอโดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพาตัวเองให้ไปเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขายิ่งไปกว่านั้น ปกติ
แล้วเราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม นั่นคือ เราได้รับ
การกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะด ารงอยู่กับบริบทของ
สังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขาเราได้ถูกให้เหตุผล
ในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขาส าหรับหนทางที่พวกเขารู้สึกและ
ปฏิบัติ 

 การเล่าเรื่องต่างๆของผู้คนมีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรืออย่างน้อยที่สุด
ได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคมอันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมด
เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตกเราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มันท างานอยู่ใน
ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอนโดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอในกรณี
ต่างๆของบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ , ความเป็นวีรบุรุษต่างๆ ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ (เรื่องของ
กษัตริย์และพระราชินีในประวัติศาสตร์)พวกเราต่างเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะปัจเจกเช่น พระราชินีอลิ
ซาเบธ, โคลัมบัส, จอห์น ออฟ อาร์ค, Yagan (ผู้น าของชาวอะบอริจินในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ของชน
เผ่า Nyungarในดินแดนออสเตรเลียตะวันตก), กัปตันคุก, ฮิตเลอร์และผู้น าคนอ่ืนๆ มากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญการเล่าเรื่องของภาพยนตร์และโทรทัศน์ก็มีความสนใจในท านอง
เดียวกันเกี่ยวกับความเป็นปัจเจกอันนี้อาจเป็นเพราะว่ามันง่ายกว่าที่จะน าเสนอและท าความเข้าใจ
เรื่องของปัจเจก ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถที่จะถูกจดจ าโดยอัตลักษณ์ท่ีน่าสนใจซึ่งมีมาแต่ก าเนิด
หรือเป็นคุณสมบัติของพวกเขามากกว่าการน าเสนอและท าความเข้าใจพลังอ านาจทางสังคมซึ่งมีความ
สลับซับซ้อนกว่าและเป็นนามธรรมในกรณีของภาพยนตร์ มันเป็นที่ชัดเจนมาแต่ต้นแล้วว่าผู้ชม
ทั้งหลายได้ให้ความสนใจในตัวนักแสดงต่างๆในฐานะปัจเจก อันนี้อาจไปเชื่อมโยงกับขนาดของจอ
ภาพยนตร์และการใช้ภาพถ่ายใกล้ (Close-Up) ซึ่งได้ขยายใบหน้าของคนในสัดส่วนมหึมา ความสนใจ
ในปัจเจกได้ข้ามผ่านพ้ืนที่สื่อส่วนใหญ่ และอุตสาหกรรมดังกล่าวได้สร้างความมีเสน่ห์ดึงดูดใจนี้ด้วย
ดาราต่างๆ, ผู้ก ากับ, ในฐานะที่เป็นปัจเจกอย่างกระตือรือร้น และบุคลิกลักษณะของสื่อในฐานะที่เป็น
สิ่งประดิษฐ์อันหนึ่งทางด้านการตลาดยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวข่าวคราวต่างๆ บ่อยครั้ง มันได้ถูกสร้าง
ขึ้นมารายรอบปัจเจกบุคคลที่ส าคัญและการรายงานข่าวกีฬาก็โฟกัสลงไปที่ดารานักกีฬาและความเป็น

                                                 

6ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพ : ไบโอสโคปพลัส, 2551 
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ส่วนตัวต่างๆ ส าหรับตัวผู้เขียนเองบ่อยครั้ง พบว่ามันง่ายมากที่จะคิดถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ใน
เทอมต่างๆของบรรดาผู้ก ากับที่เป็นปัจเจกมากกว่าในเทอมต่างๆของขบวนการในภาพยนตร์ 

 การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว
หรือสองตวัเท่านั้น มันเชื้อเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่านี้ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการท า
ให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจฉลาดหลักแหลมโหดร้ายน่ารักและอ่ืนๆ โดยมีดารา
ต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่านี้บ่อยครั้งมีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคนเป็นคนที่มีเสน่ห์ ซึ่งจะ
แสดงในส่วนนี้ แต่สิ่งซึ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเรื่องนั้นได้แสดงให้เห็นว่า
ตัวละครหลักต่างๆจะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเติบโตและพัฒนาการไปใน
ลักษณะที่เป็นปัจเจกขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเรื่องของสถานการณ์ที่มั่นคงเผชิญกับอุปสรรค์ 
ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New Stable Situation), 
ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ตัวละครที่ส าคัญต่างๆเดิมที จะถูก
น าเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในอัตลักษณ์ของพวกเขาหรือมีปัญหา
ทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้น ภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์อันหนึ่งขึ้นมาที่จะทดสอบพวกเขาจะต้อง
ด าเนินชีวิตไปโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคชุดหนึ่งและในการกระท าดังกล่าวพวกเขาจะแก้ไขอัตลักษณ์
ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเองพวกเขาจะด าเนินชีวิตไปโดยผ่านกระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทาง
ศีลธรรมและเจริญงอกงามขึ้นทางด้านอัตลักษณ์ อันนี้มิได้เกิดขึ้นเสมอๆตัวละครบางตัวยังคงติดตาย
อยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของพวกเขาและจบลงอย่างไม่มีความสุขการเน้นในเรื่องความ
เจริญเติบโตของปัจเจกดังกล่าวและการแก้ไขอุปสรรค ได้ไปขับไล่ไสส่งประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆ
ออกไปและน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องรองๆในการด าเนินเรื่องทั้งหลายของภาพยนตร์กระแส
หลัก 

2. หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function) 
 2.1 การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้

ความส าคัญกับการถ่ายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น
ภาพยนตร์สารคดี 

 2.2 การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดาเน้นการ
สื่ออารมณ์มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพ่ือการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดีไม่ตลก 
ไม่บู๊ไม่หวือหวาเรื่องหนักสมอง 

 2.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่างมาก
การเล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 
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3. วิธีการด าเนินเรื่องโครงสร้างของการด าเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 
3.1 แก่นเรื่อง (Theme)คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของ

เรื่องที่จะน าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได้แต่ต้องไม่ออกนอก
แนวความคิดหลัก 

3.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
 3.2.1 การเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์

จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจนไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์
หลัก (Main Plot) และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไปต้องผสมกลมกลืนเป็น
เหตุเป็นผลกับเหตุการณ์หลัก 

 3.2.2 ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่
จุดสิ้นสุดของเรื่องตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้การสร้างตัวละคร
ขึ้นมาต้องค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัยความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ
ของตัวละครนั้นๆตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน าและตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดง
ประกอบ ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆมากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอกย่อมมี
ความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 

1) ตัวละครแบน คือ ตัวละครที่มีขั้วขาว ด าชัดเจน ไม่มีมิติทางอารมณ์ 
(Type Character) 

2) ตัวละครกลม คือ ตัวละครที่มีทั้งความดี ความเลวปนกันใน  1 คน 
โดยแบ่งย่อยมาอีกเป็น (Round Character) 

- ตัวละครที่สร้างข้ึนมาเพ่ือให้ผู้ชมเอาใจช่วย (Protagonist)  
- ตัวละครที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเหมือนตัวร้าย (Antagonist) โดยการ

เพ่ิมความเลวร้ายเข้าไปหรือสร้างข้ึนมาให้ไม่เห็นด้วยกับโครงเรื่อง 
 3.2.3 การกระท าของตัวละคร (Action) ใคร ท าอะไร 
 

4. การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 
4.1 การเปิดเรื่อง (Exposition) เช่น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละครบอกสภาพ

เหตุการณ์ในขณะนั้น 
4.2 สถานการณ์ที่เริ่มส่งเค้าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่ส่งผลให้

เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
4.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได้อีกอย่างว่า 

"CONFLICT" 
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4.4 การลดการกระท าของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให้คนดูพักจากการ
ตื่นเต้นจาก TURNING POINT 

4.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ์ท่ีคับขันและตึงเครียด 
4.6 จุดสุดยอด (Climax) จุดหรือวินาทีที่ตัวละครเอกสะสาง CRISIS ให้ลุล่วง 
4.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สถานการณ์

คลี่คลาย 
การเล่าเรื่องนั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตาม การวาง

แผนพัฒนาโครงเรื่องจึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้ภาพยนตร์มีการด าเนินเรื่องผ่านบทภาพยนตร์ได้
อย่างน่าสนใจมากขึ้น 

 
5. ขนาดภาพกับการสื่อความหมาย(The shots) 

 การศึกษาเรื่องขนาดของภาพกับสื่อความหมาย เป็นการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถูกถ่าย ความแตกต่างระหว่างภาพในแต่ละขนาดขึ้นอยู่กับจ านวนตัวละครหรือ
วัตถุที่ปรากฏบนกรอบภาพ ในทางปฏิบัติขนาดของภาพมีความหลากหลายและไม่สามารถก าหนดได้
แน่นอนตายตัว แต่ส่วนใหญ่แล้วสามารถแบ่งได้เป็น 6 ขนาดหลักๆด้วยกัน ได้แก่ 

5.1 Extreme long Shotจะถ่ายจากระยะทางไกลมาก บางครั้งอาจไกลถึง 1/4ไมล์ 
มักเป็นช็อตกลางแจ้ง แสดงถึงอาณาบริเวณท่ีกว้างใหญ่ไพศาล บางครั้งภาพ Extreme long Shot ใช้
เพ่ือเชื่อมต่อกับภาพระยะที่ใกล้กว่านั้นเหมือนเป็นการเกริ่นเปิดเรื่อง ด้วยเหตุนี้ภาพ Extreme long 
Shot จึงถูกเรียกอีกชื่อว่า establishing shots ตัวละครที่ปรากฏบนภาพจะเป็นเพียงจุดเล็กๆบนจอ 
หนังที่ใช้ภาพขนาดนี้อย่างได้ผลคือหนังที่ต้องการให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของฉากหนัง เช่น
หนังเอพิคหรือมหากาพย์, หนังสงคราม, หนังประวัติศาสตร์ 

5.2 Long Shot ถือได้ว่าเป็นขนาดภาพที่แยกแยะได้ล าบาก และเกิดความ
คลาดเคลื่อนกับภาพในขนาดอ่ืนได้ง่าย โดยลักษณะเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับระยะห่างระหว่างคนดูกับ
ละครเวที ภาพขนาดนี้เผยให้เห็นสถานที่ที่เกิดเหตุ เช่น ในห้อง , บนท้องถนน หรือพ้ืนที่โล่งกว้าง 
ขณะที่ตัวละครจะเห็นได้เต็มตัว ภาพ long shot ยังเหมาะกับหนังที่ต้องการสื่อความคิดหรือ
ความหมายพิเศษผ่านการจัดองค์ประกอบภาพในแบบที่เรียกว่า miss-en-scene 

5.3 Full Shot เผยให้เห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว ส่วนหัวจะอยู่ใกล้กับขอบบนของ
กรอบภาพ เช่นเดียวกับส่วนเท้าที่อยู่ใกล้กับขอบล่างของกรอบภาพ ถือเป็นขนาดที่สอดคล้องกับศิลปะ
ละครใบ้ กล่าวคือ มันไกลพอที่คนดูจะมองเห็นอากัปกิริยาเต็มตัวของนักแสดง แต่ก็ใกล้พอที่จะได้เห็น
การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของตัวละคร 
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5.4 Medium Shot ยึดเอาระยะตั้งแต่หัวเข่าหรือเอวตัวละครขึ้นไป มักจะใช้ในฉาก
สนทนาระหว่างตัวละคร เพราะอากัปกิริยาและการแสดงออกของตัวละครมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ภาพ 
medium shot อาจใช้เป็นช็อตเชื่อมกลางระหว่างภาพ close-upกับ long shot หรือบางครั้งก็ใช้
เมื่อผู้ก ากับต้องการเริ่มต้นประเด็นใหม่ของเรื่อง 

 Medium Shot อีกลักษณะหนึ่งเรียกว่า ภาพขนาด over-the-shoulder shot 
หรือภาพถ่ายข้ามไหล่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภาพขนาด two shot ลักษณะก็เป็นไปตามชื่อนั้นเอง คือ
เผยให้เห็นบางส่วนของตัวละครคนหนึ่งซ฿งก็มักจะได้แก่ไหล่ ขณะที่อีกคนก็จะหันมาเผชิญกับหน้า
กล้อง คนท าหนังมักใช้ภาพลักษณะนี้เพื่อหลักเลี่ยงการใช้ two shot มากเกินไป 

5.5 Close-up มักใช้เพ่ือแสดงรายละเอียดของอะไรก็ตามที่มีขนาดเล็ก ปกติแล้ว 
คนท าหนังมักจะใช้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ในระยะใกล้ชิดระหว่างผู้ชมกับตัวละคร หรือเพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้ชมได้ส ารวจตรวจสอบปฏิกิริยาบนใบหน้าของตัวละคร อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่ภาพ close-up 
มักขยายขนากของวัตถุท่ีถูกถ่ายให้ใหญ่เกินความเป็นจริง จึงมักใช้ภาพขนาดนี้เพ่ือแสดงนัยส าคัญของ
วัตถนุั้นๆ หลายครั้งก็เพ่ือแสดงความหมายในเชิงสัญลักษณ์  

5.6 Extreme Close-up เป็นขนาดที่เจาะจงเฉพาะสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ เช่น 
ดวงตาหรือปากของตัวละคร หรือสิ่งของต่างๆ ที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนในขนาดภาพปกติ โดยทั่วไปแล้ว
ภาพดังกล่าวนี้มักจะใช้เพื่อเน้นความส าคัญของสิ่งที่ถูกถ่ายนั้นๆ แต่ก็ไม่ใช่ภาพที่พบได้บ่อยนัก  

5.7 Deep-focus Shot จัดเป็นภาพในขนาด long shot บางครั้งก็เรียกกันว่าเป็น 
wide angle shot หรือภาพมุมกว้างเพราะต้องใช้เลนส์มุมกว้างในการถ่ายท า ภาพขนาดนี้จะแสดง
ระยะชัดของสิ่งที่ถูกถ่ายตั้งแต่ในพ้ืนที่ส่วนหน้าของภาพ (foreground), พ้ืนที่ส่วนกลาง (middle 
ground) และพ้ืนที่ส่วนหลัง (background) จุดประสงค์ของการใช้ภาพขนาดดังกล่าว ก็เพ่ือรักษา
ความต่อเนื่องของพ้ืนที่ว่าง (space), ลดความส าคัญของการล าดับภาพ และแสดงความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงของสิ่งที่ถูกถ่าย ในพ้ืนที่ทั้งสามส่วนนั่นเอง ปกติแล้ว การพิจารณาความหมายของการ
ใช้ภาพขนาดดังกล่าว มักต้องอาศัยหลักเกณฑ์การจัดวางภาพ หรือ mise-en-scene มาประกอบด้วย 

 
6. การเคลื่อนกล้องกับการสื่อความหมาย(Camera movements) 

การเคลื่อนกล้องในแต่ละรูปแบบสื่อสารความหมายแตกต่างกัน การเคลื่อนบางอย่าง
อธิบายความตรงไปตรงมา บางอย่างก็ซ่อนนัยความหมายซับซ้อน กล่าวโดยสรุปแล้ว การเคลื่อนกล้อง
ขั้นพ้ืนฐานแบ่งได้ทั้งหมด 5 ลักษณะด้วยกัน คือ 

6.1 Pan หรือ Paning Shot คือ การเคลื่อนกล้องในแนวระนาบ ซ้ายไปขวาหรือขวา
ไปซ้าย โดยที่ตัวกล้องยึดอยู่กับขาตั้ง ช็อตเหล่านี้เป็นช็อตที่กินระยะเวลา เพราะการเคลื่อนกล้อง
จ าเป็นต้องช้าและนุ่มนวลเพ่ือให้ภาพได้รับการบันทึกอย่างคมชัด (ยกเว้นการ pan แบบ swish pan 
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คือการหันกล้องอย่างรวดเร็ว จนภาพในระหว่างนั้นพร่ามัว มักใช้แทนการตัดภาพ สร้างความรู้สึก
เชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์หนึ่งกับอีกเหตุหนึ่ง) การแพนต่างจากธรรมชาติการมองของคน เพราะ
เวลาเรากวาดสายตามองเหตุการณ์ สายตาเรามักกระโดดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง รายละเอียด
ระหว่างนี้จะถูกมองข้ามไป ส่วนใหญ่แล้วการ pan มักจะใช้เพ่ือรักษาการเคลื่อนไหวของตัวละครให้
อยู่ในกรอบภาพ หรือถ้าหากใช้ประกอบกับภาพ extrem long shot มักจะใช้เพ่ือแสดงถึงอาณาเขต
อันกว้างใหญ่ไพศาลของดินแดน 

6.2 Tilt หรือ Tilt Shot คือ การเคลื่อนกล้องในแนวตั้ง จากบนลงล่างหรือจากล่าง
ขึ้นบน โดยที่ตัวกล้องยึดอยู่กับขาตั้ง หลักการคล้ายๆกับการแพนภาพ เช่น สามารถใช้เพ่ือรักษาตัว
ละครที่เคลื่อนไหวในเฟรมภาพ ใช้เพ่ือบอกถึงความฉับไว ใช้เพ่ือเปิดเผยความจริงบางอย่าง หรือใช้
แทนสายตามองขึ้นหรือมองลง 

6.3 Dolly Shot บางครั้งก็เรียก Trucking หรือ Trucking Shot เป็นการเคลื่อน
กล้องโดยที่ตัวกล้องซึ่งตั้งอยู่บนยานพาหนะ เคลื่อนที่ตามไปด้วยในแนวระนาบ ทั้งนี้ไม่มีการจ ากัดทิศ
ทางการเคลื่อน อาจเคลื่อนไปข้างหน้า ถอยหลังหรือเป็นวงกลม เป็นเส้นทแยง หรือเคลื่อนจากซ้ายไป
ขวา หรือขวาไปซ้าย 

 การเคลื่อนกล้องแบบดอลลี่ช็อตสามารถใช้เพ่ือติดตามตัวละคร หรือเพ่ือส ารวจ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในฉากนั้นๆหรืออาจใช้เพ่ือเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง ซึ่งบางครั้ง ตัวละครอาจไม่
รับรู้ หรือใช้เพ่ือแทนสายตาของตัวละครขณะเคลื่อนไหวหรือใช้เพ่ือแสดงมิติในทางลึกของฉากนั้นๆ 
หรืออาจใช้เพียงเพ่ือให้เกิดความหลากหลายในแง่ของการน าเสนอภาพ 

6.4 hand-held shot หรือ hand-held camera ไม่มีความนุ่มนวลราบรื่นเหมือน
ดอลลี่ช็อต เนื่องจากตัวกล้องไม่ได้ติดตั้งอยู่บนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ และส่วนใหญ่แล้ว
เป็นการแบกกล้องข้ึนบ่าของผู้ถ่ายภาพ ผลลัพธ์ทางด้านภาพคือ มักจะให้ความรู้สึกสั่นไหวและกระตุก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากถ่ายภาพวัตถุหรือตัวละครจากในระยะใกล้แต่ขณะเดียวกัน การเคลื่อน การ
เคลื่อนกล้องลักษณะดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้สามารถบันทึกภาพต่างๆได้อย่างคล่องตัว 

 แฮนด์เฮลช็อต บางครั้งบางคราก็ใช้เพ่ือแทนสายตาตัวละคร หรือเพ่ือท าให้ผู้ชม
รู้สึกมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์มากขึ้น และส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ด้วย 

6.5 Crane Shot คือ การเคลื่อนกล้องเหนือระดับพื้นดินโดยใช้ตัวกล้องติดอยู่บนปั่น
จั่น ปกติแล้ว ทิศทางการเคลื่อนกล้องมักจะออกมาในลักษณะการเคลื่อนขึ้นลง แต่บางครั้งก็เป็นแนว
ทแยง เคลื่อนเข้าหา เคลื่อนถอยออก หรือผสมผสาน ในแง่ของการสื่อความหมาย การเคลื่อนกล้อง
แบบ crane shot อาจเริ่มต้นจากระยะใกล้ แล้วถอยออกไปในระยะไกล อย่างในหนังเรื่อง Gone 
with the Wind(1939) ของ วิคเตอร์เฟลมมิ่ง ฉากที่นางเอกออกไปตามหาหมอที่สถานีรถไฟ การ
เคลื่อนกล้องเริ่มต้นด้วยภาพของนางเอกเดินฝ่ากลุ่มคนที่ได้รับบาดเจ็บในระยะใกล้ จากนั้นกล้องก็
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ถอยออกมาในระยะไกล เปิดเผยให้ผู้ชมได้เห็นภาพของทหารนอนเรียงรายสุดลูกหูลูกตา หรืออีกนัย
หนึ่ง การเคลื่อนกล้องครั้งนี้บอกถึงการสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของกองทักฝ่ายใต้ในช่วงสงครามกลาง
เมืองของสหรัฐฯ 

 
7. การตัดต่อ 7 

คือ  การเชื่อมระหว่างช็อต2ช็อต โดยใช้ 1 ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
7.1 การตัดชนภาพ The Cut คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหนึ่งต่อตรงเข้ากับ

อีกช็อตหนึ่ง วิธีนี้คนดูจะไม่ทันสังเกตเห็นการตัดเป็นวิธีการเชื่อมต่อภาพที่ธรรมดาที่สุดที่ใช้กัน  เป็น
การเปลี่ยนในพริบตาเดียวจากช็อตหนึ่งไปอีกช็อตหนึ่ง  ถ้าหากท าอย่างถูกต้องมันจะไม่เป็นที่
สังเกตเห็นในบรรดาวิธีการเชื่อมภาพ 3 แบบ  การตัดเป็นสิ่งที่ผู้ชมยอมรับว่าเป็นรูปแบบของภาพที่
เป็นจริง การตัดใช้ในกรณีที่ เป็นการกระท าที่ต่อเนื่อง , ต้องการเปลี่ยนจุดสนใจ, มีการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลหรือสถานที่เกิดเหตุ 

7.2 การผสมภาพ The Mix หรือ The Dissolve เป็นการค่อย ๆ เปลี่ยนภาพ
จากช็อตหนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่ง โดยภาพจะเหลื่อมกัน และคนดูสามารถมองเห็นได้ดังนั้นตอนใกล้จบ
ของช็อตหนึ่งจะเริ่มมีชีวิตต่อไปค่อย ๆ เห็นเด่นขึ้นมา  เมื่อช็อตเก่าจางหายไป  ช็อตใหม่ก็จะเข้มขึ้น 
การเชื่อมแบบนี้เห็นได้ชัดมาก จุดกึ่งกลางของการผสมคือเมื่อภาพแต่ละภาพเข้มเท่า ๆ กัน  เป็นการ
สร้างภาพใหม่ การผสมต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก  การผสมควรใช้อย่างถูกต้อง
อย่างเช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทันเวลา , เมื่อต้องการให้เวลายืดออกไป, เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่, เมื่อมีความสัมพันธ์ของภาพที่ชัดเจนระหว่างภาพที่ก าลังจะออกและภาพที่ก าลังจะเข้า 

7.3 การเลือนภาพ The Fade เป็นการเชื่อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได้ มี 2 แบบ 
คือ การเลือนภาพเข้า fade in คือการเริ่มภาพจากด าแล้วค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ้น มักใช้
ส าหรับการเปิดเรื่อง การเลือนภาพออก fade out คือการที่ภาพในท้ายช็อตค่อย ๆ มืดด าสนิท มักใช้
ส าหรับการปิดเรื่องตอนจบ 

ในการตัดต่อ ควรค านึงถึงความรู้เบื้องต้น 6 ประการดังนี้ 
1) แรงจูงใจ Motivation ในการตัดต่อ ไม่ว่าจะการ cut, mix หรือ fade ควรมี

เหตุผลที่ดีหรือมีแรงจูงใจเสมอ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเป็นภาพ เสียง หรือทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ ในส่วน
ของภาพอาจเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้นักแสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับ

                                                 

7Oknation. เรียนรู้การตัดต่อ. เข้าถึงเมื่อ 29 พฤษภาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/area/2007/09/13/entry-1 
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ร่างกายหรือขยับส่วนของหน้าตา ส าหรับเสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหนึ่ง เช่น เสียงเคาะประตู หรือ
เสียงโทรศัพท์ดัง หรืออาจเป็นเสียงที่ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene) 

2) ข้อมูล Information ข้อมูลในที่นี้คือข้อมูลที่เป็นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงข้อมูล
ใหม่ คือถ้าไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ในช็อตนั้น ๆ ก็ไม่จ าเป็นต้องน ามาตัดต่อ ไม่ว่าภาพจะมีความงดงาม
เพียงไร ก็ควรที่จะเป็นข้อมูลภาพที่แตกต่างจากช็อตท่ีแล้ว ยิ่งมีข้อมูลภาพที่คนดูเห็นและเข้าใจมากขึ้น 
ผู้ชมก็ยิ่งได้รับข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น เป็นหน้าที่ของคนตัดที่จะน าข้อมูลภาพมาร้อยให้มาก
ที่สุดโดยไม่เป็นการยัดเยียดให้คนดู 

3) องค์ประกอบภาพในช็อต Shot Composition ผู้ตัดไม่สามารถก าหนด
องค์ประกอบภาพในช็อตได้ แต่งานของผู้ตัดคือควรให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตที่สมเหตุสมผลและ
เป็นที่ยอมรับปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที่ไม่ดีมาจากการถ่ายท าที่แย่ ซึ่งท าให้การตัดต่อท า
ได้ล าบากมากขึ้น 

4) เสียง Sound เสียงคือส่วนส าคัญในการตัดต่ออีกประการหนึ่ง เสียงรวดเร็วและ
ลึกล้ ากว่าภาพ เสียงสามารถใส่มาก่อนภาพหรือมาทีหลังภาพเพ่ือสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดัน
อันรุนแรง และอีกหลากหลายอารมณ์ เสียงเป็นการเตรียมให้ผู้ชมเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนฉาก 
สถานที่ หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ ความคลาดเคลื่อนของเสียงที่เหมาะสมเป็นการลดคุณค่าของการตัด
ต่อ เช่น  LS ของส านักงาน ได้ยินเสียงจากพวกเครื่องพิมพ์ดีด ตัดไปที่ช็อตภาพใกล้ของพนักงาน
พิมพ์ดีด เสียงไม่เหมือนกับที่เพ่ิงได้ยินในช็อตปูพ้ืน คือ เครื่องอ่ืน ๆ หยุดพิมพ์ทันทีเมื่อตัดมาเป็นช็อต
ใกล้ ความสนใจของผู้ชมสามารถท าให้เกิดข้ึนได้ด้วยเสียงที่มาล่วงหน้า (lapping) ตัวอย่างเช่น การตัด
เสียง 4 เฟรมล่วงหน้าก่อนภาพ เมื่อตัดจากภาพในอาคารมายังภาพฉากนอกอาคาร 

5) มุมกล้อง Camera Angle เมื่อผู้ก ากับฯ ถ่ายท าฉาก จะท าโดยเริ่มจากต าแหน่ง
ต่าง ๆ (มุมกล้อง) และจากต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ก ากับฯ จะให้ถ่ายช็อตหลาย ๆ ช็อต  ค าว่า “มุม” 
ถูกใช้เพ่ืออธิบายต าแหน่งของกล้องเหล่านี้ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุหรือบุคคล หัวใจส าคัญคือแต่ละครั้งที่ 
cut หรือ mix จาก shot หนึ่งไปอีกช็อตหนึ่ง กล้องควรมีมุมที่แตกต่างไปจากช็อตก่อนหน้านี้ ส าหรับ
คนตัด ความแตกต่างระหว่างแกน ไม่ควรมากกว่า 180 องศา และมักจะน้อยกว่า 45 องศา เมื่อถ่าย
บุคคลเดียวกัน  ด้วยประสบการณ์รูปแบบนี้อาจดัดแปลงได้อีกมาก 

6) ความต่อเนื่อง Continuity ทุกครั้งที่ถ่ายท าในมุมกล้องใหม่ (ในซีเควนส์เดียวกัน) 
นักแสดงหรือคนน าเสนอจะต้องแสดงการเคลื่อนไหวหรือท าท่าเหมือนเดิมทุกประการกับช็อตที่แล้ว
วิธีการนี้ ยังปรับใช้กับ take ที่แปลกออกไปด้วย 

ความต่อเนื่องของเนื้อหา Continuity of content ควรมีความต่อเนื่องของ
เนื้อหา เช่น นักแสดงยกหูโทรศัพท์ด้วยมือขวาในช็อตแรก ดังนั้นก็คาดเดาได้ว่าหูโทรศัพท์ยังคงอยู่ใน
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มือขวาในช็อตต่อมา งานของคนตัดคือ ท าให้แน่ใจว่าความต่อเนื่องยังคงมีอยู่ทุกครั้งที่ท าการตัดต่อใน
ซีเควนส์ของช็อต 

ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว Continuity of movementความต่อเนื่องยัง
เกี่ยวข้องกับทิศทางการเคลื่อนไหว หากนักแสดงหรือบุคคลเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายในช็อตแรกช็อ
ตต่อมาก็คาดเดาว่านักแสดงหรือบุคคลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เว้นแต่ในช็อตจะให้เห็นการ
เปลี่ยนทิศทางจริง ๆ 

ความต่อเนื่องของต าแหน่ง Continuity of position ความต่อเนื่องยังคง
ความส าคัญในเรื่องของต าแหน่งนักแสดงหรือบุคคลในฉาก หากนักแสดงอยู่ทางขวามือของฉากในช็อ
ตแรก ดังนั้นเขาจะต้องอยู่ขวามือในช็อตต่อมาด้วย เว้นแต่มีการเคลื่อนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึงจะมี
การเปลี่ยนไป 

ความต่อเนื่องของเสียง Continuity of sound ความต่อเนื่องของเสียงและ
สัดส่วนของเสียงเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ถ้าการกระท าก าลังเกิดขึ้นในที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน เสียง
จะต้องต่อเนื่องจากช็อตหนึ่งไปยังช็อตต่อไป เช่น ในช็อตแรกถ้ามีเครื่องบินในท้องฟ้าแล้วได้ยินเสียง 
ดังนั้นในช็อตต่อมาก็ต้องได้ยินจนกว่าเครื่องบินนั้นจะเคลื่อนห่างออกไป แม้ว่าบางครั้งอาจไม่มีภาพ
เครื่องบินให้เห็นในช็อตที่สอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่จ าเป็นต้องมีเสียงต่อเนื่องในช็อตต่อไป  

นอกจากนี้ ช็อตที่อยู่ในฉากเดียวกันและเวลาเดียวกัน จะมีเสียงพ้ืน(background 
sound) ที่เหมือนกัน เรียกว่า background ambience, atmosphere หรือเรียกย่อ ๆ ว่า atmosซึ่ง
ต้องมีความต่อเนื่อง 

 
จากทฤษฏี และแนวคิดทั้งหมดที่น ามาประกอบการศึกษาล้วนมีความส าคัญและจ าเป็น

อย่างยิ่งต่อการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับคนไร้บ้าน มาใช้เล่าเรื่องในภาพยนตร์
สั้นเรื่อง “ส่วนที่หาย” ได้ ในเรื่องของตัวละครหลักท่ีเป็นคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตด้วยการเก็บขวดในถังขยะ
ขาย และสามารถน าไปพัฒนาโครงเรื่อง บทภาพยนตร์ บุคลิกของตัวละคร และสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นกับตัวละคร อีกทั้งยังน ามารวมกับทฤษฎีความฝัน และทฤษฎีภาพยนตร์ท าให้สามารถสร้าง
เหตุการณใ์ห้มีความสัมพันธ์และสมเหตุสมผลได้มากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ผู้จัดท ายังศึกษาขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการ
ผลิตภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ (Post-Production) ท าให้การ
สร้างภาพยนตร์สั้นมีความสมบูรณ์ สามารถตอบสนองแผนการที่เตรียมไว้ และน าไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 

การเก็บข้อมูล 
 

การสรรสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับความฝันของคนไร้บ้าน เป็นการท างานที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยผู้จัดท าได้วิเคราะห์ข้อมูลผ่านทฤษฎีต่างๆ รวมถึงท า
การหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง(Reference) และเข้าถึงอารมณ์ของภาพยนตร์ และบรรยากาศของ
ภาพยนตร์(Mood and Tone) รวมไปถึงรูปแบบในการน าเสนอ จากภาพยนตร์เรื่องอ่ืนๆ ที่สามารถ
อธิบายถึงลักษณะที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้น เรื่อง “ส่วนที่หาย” ได้ 

 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง Requiem for a Dream ก ากับโดย Darren Aronofsky ออกฉาย
ในปี ค.ศ. 2000  

 เรื่องราวของ 4 ชีวิต 4 มุมมอง ที่ต่างคนก็ต่างมีความฝันเป็นของตัวเอง แต่ทางเลือก
ของทุกคนกลับไปลงที่ยาเสพติด ซาร่า หญิงหม้ายผู้จมอยู่กับความเศร้าและความฝันอยากออกทีวี 
เมื่อเธอได้รับโอกาสนั้นมา จึงพยายามลดน้ าหนักด้วยการเสพติดยาลดน้ าหนัก แฮรี่และไทรอนสอง
เพ่ือนซี้ที่ฝันอยากจะร่ ารวยมีเงินทองใช้อย่างสุขสบาย พวกเขาเลือกที่จะขายยาเสพติดและต้องติดยา
ขนาดหนัก คนสุดท้ายคือแมเรี่ยน สาวน้อยผู้มีปัญหาในครอบครัวอย่างหนัก ความฝันของเธอการใช้
ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งหรือบังคับ การที่เธอจะเจอโลกแบบนั้นได้มีแต่ต้องเสพยา
เท่านั้น ฝันของทั้งสี่คนมันคือฝันลมๆแล้งๆที่สวนทางกับความเป็นจริงซะเหลือเกิน  

จากภาพยนตร์เรื่อง Requiem for a Dream นั้นตัวละครทั้ง 4 มีความต้องการที่จะ
ท าตามความฝันของตัวเอง แต่กลับเลือกใช้วิธี ในการท าตามความฝันของตัวในวิธีการที่ผิดเพ่ือที่จะ
บรรลุความฝันของตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลสุดท้ายชีวิตของพวกเขาก็ต้องทนอยู่กับความทุกข์ทรมาน 
ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าวผู้จัดท าจึงเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในด้านเนื้อหาของเรื่อง
เพ่ือน ามาพัฒนาบทภาพยนตร์ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 
 

 

 
 

ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Requiem for a Dream 
 

2. ภาพยนตร์เรื่อง Tokyo Sonata ก ากับโดย Kiyoshi Kurosawa ออกฉายในปี ค.ศ.
2008 

 ในเมืองโตเกียว ริวเฮย์ หรือ พ่อ (เทรุยุกิ คางาวะ) ก็เหมือนนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นทั่วๆ ไป 
เขาต้องเดินทางไปท างานด้วยรถไฟที่แออัดทุกๆ วัน ออกจากบ้านแต่เช้า กว่าจะกลับก็ค่ า วิถีชีวิต
เช่นนี้ท าให้เขาไม่สนิทสนมกับลูกชายทั้งสองที่ชื่อ ทากะ (ยู โคยานางิ) และ เคนจิ (อิโนวากิ ไค) วัน
หนึ่ง พ่อถูกปลดจากงานอย่างไม่ทันตั้งตัว เขาตัดสินใจไม่บอกเรื่องนี้กับ เมงุมิ (เคียวโกะ โคอิซูมิ) 
ภรรยาของเขาและแม่ของลูกๆ พ่อยังคงท าเหมือนออกไปท างานทุกวันเช่นเดิม แต่จริงๆ แล้ว เขาไป
แกร่วฆ่าเวลาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะ ขณะเดียวกัน เคนจิวัย 11 ปี ก็ถูกนักเรียนอ่ืน
รังแกและรีดไถเงิน นอกจากนี้ เคนจิยังแอบเอาเงินค่าเรียนคาราเต้ ไปจ่ายค่าเรียนเปียโนแทน เพราะ
เขารักการเล่นเปียโนมาก ขณะที่พ่อคิดว่าเปียโนเหมาะส าหรับผู้หญิงเท่านั้น ทุกๆ เช้า ขณะ
รับประทานอาหารร่วมกัน พ่อและเคนจิต่างก็พูดโกหกกับแม่ เพื่อรักษาความลับของตนเอาไว้ ในที่สุด
พ่อก็ต้องยอมรับงานเป็นภารโรงอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงเรียนของเคนจิ เขายังคงปิดบังเรื่องนี้กับ
แม่ และออกไปท างานทุกเช้าและกลับบ้านตอนค่ าด้วยชุดสูทของนักธุรกิจ ขณะนั้น แม่เริ่มเอะใจว่า
เคนจิไม่ได้เรียนคาราเต้ เพราะชุดฝึกคาราเต้ของเขาไม่สกปรกเลยสักนิด วันหนึ่ง หลังเสร็จจากงาน
ภารโรง พ่อตามเคนจิไปที่โรงเรียน และค้นพบความจริง เขาโกรธลูกมากจนสั่งห้ามไม่ให้เคนจิเรียนทั้ง
คาราเต้และเปียโนอีกต่อไป ทว่าเวลาต่อมา พ่อกลับถูกสถานการณ์บังคับให้เผยความลับของตนเสีย
เอง เพราะเขามาพบเคนจิที่ก าลังโดนเด็กเกเรรีดไถเงิน และมีเพียงพ่อเท่านั้นที่จะช่วยปกป้องเคนจิได้ 

จากภาพยนตร์เรื่อง Tokyo Sonata ตัวละคร ริวเฮย์ รับบทเป็นพ่อ ถูกปลดออกจาก
งานแล้วเลือกที่จะหนีความจริง ด้วยการปิดบังคนในครอบครัว จนเกิดปัญหาตามมาในที่สุด ผู้จัดท า
สนใจประเด็นเก่ียวกับปมปัญหาการหลีกหนีความจริงของตัวละคร ริวเฮย์ และความคิดภายในของตัว
ละครที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการหลีกหนีความจริง เพ่ือน าไปพัฒนาตัวละครในบทภาพยนตร์ให้มี
มิติมากยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง  Tokyo Sonata 
 

3. ภาพยนตร์เรื่อง ไอ้ฟัก ก ากับโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ออกฉายในปี ค.ศ. 2004 
 ฟัก (ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์) บวชเรียนตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อย่างเข้าวัยหนุ่ม ฟักกลับ

ตัดสินใจขอลาสึกออกมา เพราะพ่อของเขาเริ่มไม่แข็งแรง จากนั้นเขาก็ถูกเกณฑ์ทหาร หลังปลด
ประจ าการจากการเป็นทหาร เขาได้พบ สมทรง (บงกช คงมาลัย) หญิงสาวแปลกหน้าโดยบังเอิญ 
และรู้สึกเหมือนรักแรกพบ แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับฟัก เมื่อเขากลับบ้านเขาพบว่า สมทรงเป็นสาว
ที่ไม่เต็มเต็ง และยิ่งไปกว่านั้น เธอยังเป็นเมียของพ่อเขาอีก และจู่ๆ พ่อของเขาก็ตายจากไป ทิ้งสม
ทรงให้เป็นภาระของฟักท่ีต้องดูแล  

หลังจากนั้นฟักต้องใช้ชีวิตตามล าพังกับสมทรง ชาวบ้านพากันจับผิดพฤติกรรมของฟัก
และสมทรง และเชื่อกันแน่ว่า ฟักเอาเมียพ่อเป็นเมีย ทั้งๆ ที่เขาไม่เคยล่วงเกินใดๆ ทางกายต่อสมทรง 
ชาวบ้านเริ่มทนไม่ได้พฤติกรรมแปลกๆ ของสมทรง เช่น แก้ผ้าอาบน้ าไม่เป็นที่เป็นทาง ร้อนก็ถอด
เสื้อผ้ากลางสวน โกรธก็เปิดผ้านุ่งโชว์ ท าให้ชาวบ้านไม่พอใจ จนถึงขั้นจะขับไล่เธอออกจากหมู่บ้าน 
ฟักต่อสู้กับชาวบ้านอย่างหนักเพ่ือรักษาสมทรงไว้ จนชาวบ้านหันมาเกลียดฟัก และคิดว่าเขามัวเมาใน
กาม จนไม่รู้ผิดชอบชั่วดี น าความเสื่อมเสียมาสู่หมู่บ้าน  

ท่ามกลางกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม เส้นที่ขีดกั้นระหว่าง ดี - ชั่ว หรือ ถูก - ผิด ไม่มี
ใครเข้าใจความรู้สึกที่ฟักมีต่อสมทรง การอยากปกป้องดูแลผู้หญิงไม่เต็มเต็งคนหนึ่ง กลายเป็น
ความผิดด้วยหรือ ? ค าพิพากษาเรื่องราวความรักอันบริสุทธิ์ ที่ถูกผลักดันให้กลับกลายเป็นเรื่องเศร้า
สะเทือนใจของ ไอ้ฟัก 

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีตัวละครที่ชื่อ ฟัก เป็นตัวละครเอกที่ถูกใส่ความว่าน าสมทรงซึ่ง
เป็นคนสติไม่ดีและเมียของพ่อมาท าเป็นเมียของตัวเอง ฟักโดนคนทั้งหมู่บ้านเกลียดจนถึงขั้นไม่มีคน
คุยด้วย ฟักเลือกท่ีจะหนีความจริงทีต้องเผชิญด้วยวิธีการดื่มเหล้าเพ่ือให้ลืมความทุกข์ ผู้จัดท ามีความ
สนใจพฤติกรรมการดื่มเหล้าเพ่ือให้ลืมความทุกข์ของฟักรวมถึงมูลเหตุที่ท าให้ฟักเกิดความทุกข์จน
เลือกที่จะหลีกหนีความจริง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางลักษณะตัวละครให้ดูมีมิติมากยิ่งข้ึน 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 

 

 
 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ไอ้ฟัก 
 
อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง Le Quattro Volte ก ากับโดย Michelangelo Frammartino 
ออกฉายในปี ค.ศ. 2010 

 เป็นเรื่องของชายชราเลี้ยงแพะที่อาศัยอยู่ในเมืองเรโจคาลาเบีย ทางตอนใต้ของ
อิตาลี หนังเรื่องนี้เสนอแนวคิดการกลับชาติมาเกิดของ พีทาโกรัส (Pythagoras) คนเดียวกับเจ้าของ
ทฤษฎีสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งเสนอไว้ว่า คนเรานี่ตายแล้วจะกลับมาเกิดใหม่อีก 3 ครั้ง คือพอเป็นคน
แล้ว ตายไปก็จะเกิดเป็นสัตว์ แล้วก็เป็นต้นไม้ (หรือเป็นผัก) แล้วก็เป็นก้อนแร่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกรรมของ
แต่ละคน ก็ถือเป็นนักปรัชญาชาวตะวันตกคนเดียวที่เชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิด 

จากภาพยนตร์เรื่อง  Le Quattro Volte รูปแบบการน าเสนอของภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้
วิธีการด าเนินเรื่องด้วยภาษาภาพ ไม่ใช้บทพูด ดังนั้นผู้จัดท าจึงเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นข้อมูล
อ้างอิงในด้านรูปแบบการน าเสนอวิธีการด าเนินเรื่องด้วยภาษาภาพโดยไม่ใช้บทพูด และน าจุดเด่นใน
ด้านของการใช้ภาษาภาพเล่าเรื่องและมุมกล้องต่างๆที่สามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร
ในภาพยนตร์ได้  

 

 
 

ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง  Le Quattro Volte 
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2. ภาพยนตร์เรื่อง คนโลกจิต ก ากับโดย นนทรีย์ มินิบุตร ออกฉายในปี ค.ศ. 2012 
 "เขื่อน" นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญการอ่านจิตอาชญากร ได้เข้ามาช่วยไขปริศนาคดี

ฆาตกรรมศพชายนิรนามถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่ทราบสาเหตุ ร่วมกับ "เทียน" นักนิติ
วิทยาศาสตร์สาวผู้มีปมบางอย่างฝังลึกในใจ ทั้งคู่สืบค้นทุกเบาะแสเพื่อให้ได้เงื่อนง าของคดี แต่ในขณะ
ที่การสืบสวนก าลังด าเนินไป ก็มีคนตายเพ่ิมขึ้นในสภาพศพที่ถูกทารุณอย่างโหดเหี้ยมไม่แพ้กัน และ
ครั้งนี้มีเงื่อนง าบางอย่างที่ชี้ให้ "คีย์" หนุ่มไฮโซเพ่ือนเก่าของเขื่อนตกเป็นผู้ต้องสงสัย นั่นท าให้เขื่อน
ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับคีย์อีกครั้ง หลังจากที่เขาพยายามหลบหน้ามาโดยตลอด ก่อนที่จิกซอว์ภาพ
ฆาตกรในหัวของเขื่อนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ กลับมีเหตุไม่คาดฝันท าให้เขื่อนได้พบกับ "กวาง" นักศึกษา
สาวที่เขาเคยให้ความช่วยเหลือจากเหตุฆาตกรรมในครอบครัวเมื่อ 10 ปีก่อน การพบกันของทั้งคู่ได้
ปลุกอดีตอันเลวร้ายให้ย้อนกลับมาตามหลอกหลอนทั้งเขา และเธออีกครั้ง เมื่อคดีถูกสืบลงลึกไปมาก
เท่าไหร่ ก็ยิ่งได้เงื่อนง าที่ดูเหมือนจะดึงท้ังสี่คนให้ถล าลึกกับความบิดเพ้ียนทางจิตใจมากข้ึนเท่านั้น 

 จากภาพยนตร์เรื่อง  คนโลกจิต เขื่อน ตัวละครเอกของเรื่อง มีการปกปิดปมด้อยด้วย
การใช้วิชาชีพของตนเอง คือ นักจิตวิทยา สะกดจิตให้ผู้ อ่ืนรับประสบการณ์อย่างที่ตนเองเคยได้
ประสบเพ่ือลบปมด้อยในชีวิตของตนเอง ภาพยนตร์เรื่องนี้มีวิธีการเล่าถึงอดีตของ เขื่อน โดยมีตัว
ละครที่ชื่อว่า คีย์ เป็นตัวท าให้เขาย้อนนึกไปถึงอดีตที่เลวร้ายของตัวเอง ในส่วนภาพย้อนอดีตมีการใช้
เทคนิคในการถ่ายภาพโดยใช้ steadicam ท าให้เกิดภาพในลักษณะเหมือนกล้องล่องลอยอย่างไร้
ทิศทาง ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนตัวละครติดอยู่ในภวังค์อะไรบางอย่าง ผู้จัดท าจึงน าเทคนิคการ
ถ่ายภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ในส่วนของภาพย้อนอดีตน าไปใช้ เพ่ือให้ได้ความรู้สึกของภาพตามความ
ต้องการ 
 

 

 
 

ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง  คนโลกจิต 
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3. ภาพยนตร์เรื่อง Requiem for a Dream ก ากับโดย Darren Aronofsky ออกฉาย
ในปี ค.ศ. 2000  

 ภาพยนตร์เรื่อง Requiem for a Dream มีการใช้ภาพที่มีโทนสีฟ้าและสีเทา ซึ่งท า
ให้เกิดความรู้สึกหม่นหมอง หดหู่ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้จัดท าที่ต้องการให้ภาพยนตร์ที่ก าลัง
จะจัดท ามีความรู้สึกดังกล่าว ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในเรื่องของ
โทนสีของภาพ 

 
 

 
 

 ภาพที่ 3-6 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Requiem for a Dream 
 

จากการศึกษาภาพยนตร์ที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) และอารมณ์ของภาพยนตร์ 
(Mood and Tone) ท าให้ผู้จัดท าได้พัฒนาเทคนิคการเล่าเรื่องของภาพยนตร์และสร้างบรรยากาศ
ของความเหงาความโดดเดี่ยวของตัวละคร ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Le Quattro Volte และ 
Requiem for a Dream ในเรื่องของการใช้โทนสีฟ้าเทา เพ่ือให้ความรู้สึกถึงความหม่นหมอง หดหู่ 
รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางของบทภาพยนตร์และบุคลิกของตัวละคร จากภาพยนตร์เรื่อง Requiem 
for a Dream , Tokyo Sonata และ ไอ้ฟัก ในด้านของเนื้อหา การด าเนินเรื่อง และเหตุการณ์ที่ควร
จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์ เพ่ือให้เกิดความสมจริงกับตัวละคร รวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพ และมุม
กล้องจากภาพยนตร์เรื่อง Le Quattro Volte และ คนโลกจิต เพ่ือสร้างบรรยากาศ และอธิบาย
ความรู้สึกของตัวละครให้มีมิติมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

ในการสรรสรางภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความฝนของคนไรบาน เปนภาพยนตรท่ี

ผูจัดทําตองการนําเสนอถึงวิถีชีวิตของคนไรบาน และความตางช้ันของสังคม ซึ่งตัวละครในเรื่อง ไดฝน

ถึงการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี ตัวละครจึงมีความตองการท่ีจะใชชีวิตในความฝนมากกวาในชีวิตจริง 

โดยกระบวนการสรางภาพยนตรตามข้ันตอนตามตอไปนี้ 

 

การเตรียมบทภาพยนตร 

1. แนวความคิด (Concept) 

 คนไรบานจะตองทําอยางไร หากพวกเขาตองการจะมีชีวิตท่ีดีข้ึน 

2. แกนเร่ือง (Theme) 

 ความฝนเติมเต็มสวนท่ีขาด 

3. เร่ืองยอ (Synopsis) 

 ชายหนุมจรจัดท่ีใชชีวิตประจําวันดวยการเก็บขยะขายเพื่อนําไปซื้อขาวและยาเสน 

วันไหนเก็บขยะขายไดนอยก็ตองอดขาวและเก็บหาของกินจากถังขยะแทน วันหนึ่งระหวางท่ีเขากําลัง

เดินหาขวดน้ําหรือกระปองน้ําอัดลมตามทางท่ีเขาไดเดินผานเขากลับไดเจอแบงครอย ซึ่งเขาไดนําเงิน

บางสวนท่ีเก็บไดไปซื้อเหลากิน เขาเมาและเกิดอุบัติเหตุตกบันไดสะพานหัวกระทบพื้นหมดสติและได

ฝนวาเขามีคนรักและครอบครัวท่ีแสนอบอุน รวมถึงมีทุกส่ิงอยางท่ีอํานวยความสะดวกและท่ีสําคัญคือ

มีอาหารใหเขากินอยางไมตองอดมื้อกินมื้อเหมือนในชีวิตจริง เมื่อเขาต่ืนมาจากความฝน วิถีชีวิตของ

เขาเปล่ียนไป เขาพยายามหาเงินเพื่อไปแลกกับเหลาแทนท่ีจะนําไปซื้อขาว เขาพยายามกินเหลาให

เมาแลวตกบันไดสะพานท่ีเดิมหลายตอหลายครั้ง เพื่อท่ีจะไดฝนอยางเดิมแตแลวก็ไมประสบ

ความสําเร็จ จนเขาตัดสินใจท่ีจะกระโดดลงจากตึกสูงเพื่อท่ีจะใหตัวเองหมดสติและฝนอยางท่ีตองการ 

4. บทโครงราง (Treatment) 

ฉากท่ี 1 (ความฝน)ภายใน/หองครัว/กลางวัน 

หญิงสาวแกวัย 50 ปกําลังเตรียมกับขาวเทจากถุงใสจาน ซานตาในชุดเส้ือยืดกางเกงขา

ส้ันและเนื้อตัวท่ีสะอาดเดินเขามาบริเวณท่ีหญิงสาวแกเตรียมอาหาร หญิงสาวแกหยิบจานกับขาว 2 

ใบยื่นใหซานตา ซานตารับไวแลวเดินไปวางบนโตะอาหาร หญิงสาวแกเก็บถุงกับขาวแลวเปดฝาถัง

ขยะ โยนถุงท่ีใสกับขาวท้ิงลงถัง 
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ฉากท่ี 2 ภายนอก/ขางถนน/กลางวนั 

ซานตาในชุดท่ีทรุดโทรมมีรอยเปอนและรอยขาดท่ีเส้ือผา เนื้อตัวดูสกปรกมอมแมม 

สะพายกระเปาเกาๆ ท่ีแขนขางซาย เขากมมองลงไปในถังขยะ แลวใชมือลวงหยิบขวดน้ําในถังขยะ

ข้ึนมา  เขายกขวดน้ําข้ึนมองเศษน้ําท่ีเหลือในขวด แลวเปดฝายกด่ืมแลวนําขวดไปใสในถุงขนาดใหญท่ี

มีขวดน้ําจํานวนมากอยูในถุง แลวลวงมือลงไปถังขยะอีกครั้งหยิบกระปองน้ําอัดลมข้ึนมา 2 กระปอง 

เขาจับมันต้ังไวท่ีพื้นแลวใชเทาเหยียบกระปองท้ังสอง แลวหยิบมันเขากระเปาสะพายขาง เขายกถุงท่ี

ใสขวดน้ําข้ึนแบกไวท่ีหลังและเดินไปหาถังขยะอีกถังหนึ่งท่ีอยูไมไกลจากจุดท่ีเขายืน ระหวางทางเดิน

เขากมมองท่ีโคนตนไมและพุมหญาตลอดทาง จนผานพุมหญาหนึ่งท่ีมีกระปองน้ําอัดลมถูกท้ิงไว เขา

กมลงจับกระปองต้ังและเหยียบ แลวนํามันใสกระเปาของเขาแลวเดินตอ 

 

ฉากท่ี 3 ภายนอก/หนารานรับซื้อของเกา/กลางวัน 

ซานตาเดินถือถุงขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยขวดน้ําท้ังสองถุง พอถึงหนารานรับซื้อของเกาก็

ยื่นถุงท่ีถือมาท้ังสองถุงใหกับชายคนหนึ่งวัย 45 ปเจาของรานรับซื้อของเกา เขานําถุงท้ังสองไปช่ังกิโล

ดูน้ําหนัก แลวควักเครื่องคิดเลขจากกระเปาคาดเอวข้ึนมากด 4-5 ที และนําเครื่องคิดเลขเก็บใส

กระเปาไวท่ีเดิมควักแบงค 20 พรอมเหรียญหาบาทอีก 2 เหรียญ ยื่นใหซานตา ซานตายื่นมือออกรับ

เงินจากชายคนดังกลาวแลวกมดูเงินในมือของตัวเอง 

 

ฉากท่ี 4 ภายนอก/หนารานขายขาว/กลางวัน 

แมคาเจาของรานขายขาวถุงดูเงิน 25 บาทในมือ แลวหยิบถุงขาวถุงหนึ่งยื่นใหแกซานตา 

ซานตารับถุงขาวนั้นๆ ยกถุงข้ึนอยูในระดับไหลเพื่อดูส่ิงท่ีอยูในถุง เขากมมองถุงขาวตาเปนประกาย

แลวยิ้มเล็กนอย จากนั้นเขาก็เก็บถุงขาวลงไปในกระเปาท่ีเขาสะพายดานซาย 

 

ฉากท่ี 5 ภายนอก/รานโชวหวย/กลางวนั 

ชายวัย 55  ป เจาของรานโชวหวย ดูเงิน 5 บาทในมือของตัวเองแลวเก็บมันเขากระเปา

เส้ือ เขาหันหลังไปหยิบยาเสนหอหนึ่ง แลวยื่นใหแกซานตา ซานตารับยาเสนจากชายเจาของรานโชว

หวยแลวยัดมันใสกระเปากางเกงขางซาย 

 

ฉากท่ี 6 ภายนอก/ใตสะพาน/กลางวัน 

ซานตานั่งอยูใตสะพานหยิบถุงขาวข้ึนมาวางกระเปาไวขางลําตัว แกะถุงขาว วางกับขาว

ไวท่ีตัก แลวเริ่มกินขาวจนเหลือครึ่งถุงซานตายกดูปริมาณขาวท่ีเหลือในถุงจากนั้นเขานําชอนใสไวใน

ถุงขาวแลวใชหนังสต๊ิกมัดปากถุงท้ังสองแลวยัดถุงท้ังสองใสไปในกระเปา แลวหยิบซองยาเสนและไม

ขีดไฟจากกระเปากางเกงข้ึนมา เขาแกะซองยาเสน หยิบใบจากในซองยาเสนออกมาแลวตามดวยตัว
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ยาเสนมาวางเรียงท่ีใบจากและมวนใบจากใหเขาท่ี จุดไฟดวยไมขีดไฟ เมื่อซานตาดูดยาเสนจนหมด 

เขาก็หยิบกระเปามาสะพายแลวคอยๆ พับเส่ือใสลงไปในกระเปา แลวเดินออกจากใตสะพานลอย 

 

ฉากท่ี 7 ภายนอก/ขางถนน3/กลางวัน 

ซานตาเดินถือถุงพลาสติกขนาดใหญท่ีภายในถุงมีขวดน้ําพลาสติกใสอยู 2-3 ขวด เขา

เปดถังขยะถังหนึ่งบนริมฟุตปาธแลวใชมือคุยๆในถังขยะ จากนั้นเขาก็หยิบขวดน้ําพลาสติกออกมา 2 

ขวด เขานําขวดหนึ่งท่ีเปลาใสเขาไปในถุง สวนอีกขวดท่ีมีน้ําเหลืออยูกนๆ ขวดเขาเปดขวดน้ําแลว

ยกข้ึนด่ืม แลวจึงนําขวดเปลาโยนใสถุงตามขวดแรกไป ซานตาปดฝาถังขยะ แลวออกเดินตอพลางกม

ดูตามพื้นและพุมไม 
 

ฉากท่ี 8 ภายนอก/ใตสะพานทางดวน/คํ่า 

ซานตานั่งอยูบนเส่ือท่ีถูกปูอยูใตสะพานทางดวนดานขางตัวเขามีถุงพลาสติกขนาดใหญ

ในถุงมีขวดน้ําประมาณ 8-10 ขวด ซานตานั่งสูบยาเสนควันฟุง เมื่อสูบจนหมดเขาหยิบถุงขาวท่ีเหลือ

ออกมาจากกระเปา แลวคอยๆแกะถุงท้ังสองออก แลวคอยๆ กินจนขาวและกับขาวหมด เขาหยิบยา

เสนข้ึนมามวนอีกครั้งและจุดสูบ เมื่อสูบจนหมดมวลเขาหันขางแลวจับถุงพลาสติกไวริมกําแพงขางตัว

เขาแลวหยิบกระเปามาตบๆ แลวคอยๆ วางลงบนเส่ือและลมตัวลงนอนหัวหนุนกับกระเปา แลว

เขยื้อนตัวชุดถุงพลาสติกขนาดใหญ และหลับตาลง 

 

ฉากท่ี 9 ภายนอก/ขางถนน/กลางวัน 

ซานตาเปดฝาถังขยะ แลวกมลงไปคุยขยะในถังหยิบขวดข้ึนมา 1 ใบ แลวนําไปใส

ถุงพลาสติกขนาดใหญท่ีแบกไวท่ีหลัง เขาปดฝาถังขยะและออกเดินตอพลางกมหนากมตามองพื้นและ

พุมไม ในขณะท่ีเขากําลังเดินเพื่อท่ีจะไปหาถังขยะใบตอไป มีหญิงสาววัยประมาณ 20-23 ป 2 คน

กําลังเดินสวนมาทางซานตา เมื่อใกลถึงระยะท่ีจะตองเดินสวนทางกัน หนึ่งในหญิงสาวไดดึงเพื่อนของ

เธอท่ีกมหนากมตากดมือถือจนไมไดมองทาง หญิงสาว1 มองไปท่ีซานตาอยางหวาดระแวงมองจากหัว

จรดเทาแลวคอยๆถอยตัวใหหางอีก ซานตาหันไปมองหญิงสาวท้ังสองท่ีมีพฤติกรรมแปลกๆ หญิงสาว 

1 กลับยิ่งดึงเพื่อนของเธอใหหางซานตาข้ึนอีก ซานตาออกเดินไปขางหนาตอ 

 

ฉากท่ี 10 ภายนอก/หนารานขายขาว/กลางวัน 

ซานตาเดินผานหนารานขายขาวแลวควักเงินในกระเปาตัวเองข้ึนมาดูซึ่งมี 12 บาท แลว

หันไปมองปายราคาท่ีติดไว 25 บาท เขากลืนน้ําลายลงคอหนึ่งที แลวกมลงดูเงินในมืออีกครั้ง 
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ฉากท่ี 11 ภายนอก/ใตสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตานั่งกินอยูใตสะพานท่ีเดิมในมือซายถือซองมามามือขวาถือชอนตักเขาปาก เขายก

เขยาซองมามาและเอียงซองใหมามามาอยูท่ีมุมถุงและตักมามาเขาปาก จากนั้นเขาก็พับซองมามาแลว

เก็บเขากระเปาสะพายของเขา และหยิบยาเสนออกมาจากกระเปานั่งพันยาเสนแลวจุดสูบ  

 

ฉากท่ี 12 ภายนอก/ใตสะพานทางดวน/คํ่า 

ซานตานั่งสูบยาเสนอยูใตสะพานทางดวนท่ีเขาใชเปนท่ีนอน มือขวาถือยาเสนสวนมือ

ซายคลําไปท่ีทองของตัวเองแลวคอยๆ ลูบเบา เมื่อสูบยาเสนจนเสร็จเขาโยนเศษใบจากท่ีเหลือจาก

การสูบท้ิง แลวหยิบขวดน้ําจากในกระเปาข้ึนมาด่ืม แลวคอยๆ ลมตัวลงนอนในทาขดตัว เขาพลิกตัว

ไปมาแลวจูๆ เขาก็มองไปท่ีถังขยะถังหนึ่งท่ีอยูหางจากท่ีท่ีเขานอนไมไกลนัก มือซายเขายังคงคลําทอง

ของตัวเองอยู ซานตาลุกข้ึน แลวขามถนนไปยังถังขยะถังท่ีเขามอง 

 

ฉากท่ี 13 ภายนอก/ขางถนนใกลสะพานทางดวน/คํ่า 

ซานตากมดูลงในถังขยะแลวใชมือคุยขยะ ซึ่งไมมีวี่แววของขวดน้ําเลย แตเขาก็ยังคงคุย

ตอไป เขาเจอซองขนมซองหนึ่งเขาหยิบมันข้ึนมาจากถังขยะแลวเปดดู จากนั้นก็ใสมันลงไปในถังขยะ

เชนเดิม เขาคุยขยะตอแลวจึงหยิบซองขนมอีกซองหนึ่งข้ึนมา เขาเปดซองขนมดูซึ่งยังคงเหลือขนมอยู

เพียง 4-5 ช้ิน เขามองขนมขางในถุงแลวยิ้มเล็กนอยถือขนมไวมือขางหนึ่ง แลวหันมาคุยขยะตออีก 

 

ฉากท่ี 14 ภายนอก/ใตสะพานทางดวน/คํ่า 

ซานตานั่งอยูท่ีประจําของเขา เขาคอยๆ เค้ียวอะไรบางอยางในปากอยางชาทีละคําทีละ

คําแลวคอยๆ กลืนมันอยางชา แลวใชมือหยิบขนมในซองช้ินสุดทายข้ึนมาแลวคอยๆ นําเขาปากและ

เค้ียวอยางชาๆ แลวจึงกลืน จากนั้นเขาพับซองขนมเก็บเขากระเปา แลวคอยลมตัวลงนอนในทาขดตัว 

และก็หลับตาลง 

 

ฉากท่ี 15 ภายนอก/ใตสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตายกถุงขาวข้ึนสูงประมาณระดับสายตาท่ีมีขาวเหลือครึ่งถุง เขาวางมันลงแลวคอยๆ

ใชหนังสต๊ิกมัดปากถุงท้ังสองและเก็บเขากระเปาแลวลุกข้ึนเดินออกจากใตสะพานลอย 

 

ฉากท่ี 16 ภายนอก/ขางถนน 3/กลางวัน 

ซานตาเดินตามทางฟุตปาธพลางกมหนากมตามองพื้นและพุมไม ทันใดนั้นเขาตอง

หยุดชะงักการเดินแววตาเหมือนกําลังเพงจดจองอะไรบางอยางท่ีพื้น เขาหันซายขวาแลวคอยๆกมตัว

เก็บส่ิงนั้นข้ึนมาดู ซึ่งแบงครอยบาทท่ียับยูยี่เขาคอยๆคล่ีมันออก แลวเขาก็ยิ้มเขาออกเดินตอโดยไม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 

มองพื้นอีกตอไปใบหนาสดใบดูมีความสุข เสียงแตรท่ีเหมือนอยูใกลๆตัวของเขาดังข้ึนอยางรุนแรง 2ที

ขัดความสุขของเขา ตนตอของเสียงแตรเผยตัวเปนรถยนตคันหนึ่งซึ่งมีชายรูปรางคอนขางอวนเปน

คนขับเขาสวมแวนตาสีดํา เปดกระจกขางคนขับใบหนายื่นออกมาดาซานตา ซานตาหันไปมองดวยสี

หนางุนงง ชายอวนตะโกนสุดเสียงพรอมเรงเครื่องยนตเปนเชิงขูใหซานตาถอยออกจากถนน ซานตา

เหมือนต้ังสติข้ึนมาไดเขารีบเดินออกจากบริเวณนั้น รถของชายอวนเรงเครื่องอยางรวดเร็วเมื่อไดทาง 

ซานตาหันมองรถคันดังกลาวแลวก็ออกเดินตอ 

 

ฉากท่ี 17 ภายนอก/รานโชวหวย/กลางวัน 

ซานตารับยาเสนจากเจาของรานโชวหวยแลวจับมันยัดเขากระเปากางเกง ชายเจาของ

รานโชวหวยยื่นเงินใหซานตา 95บาท ซานตาดูเงินในมือกอนจะเก็บมันเขากระเปากางเกงแลวเดิน

ออกจากหนารานไปมือขวายังคงอยูในกระเปากางเกงขางท่ีเขาไดเก็บเงินไว เมื่อเดินออกจากหนาราน

ไดไมถึง 10 กาวเขาควักเงินท่ีเหลือข้ึนมาดูสีหนาเหมือนคิดอะไรบางอยางแลวเดินกลับไปท่ีรานโชวหว

ยมือช้ีไปท่ีขวด ขวดหนึ่ง ซานตาพยักหนาแลวหยิบเงินสงใหชายเจาของรานโชวหวย ชายเจาของราน

โชวหวยรับเงินและนําเก็บเขากระเปา และหยิบขวดเหลาขาวสงใหซานตา 

 

ฉากท่ี 18 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตานั่งอยูสะพานขามแมน้ําหันหนาออกไปทางแมน้ํายกขวดเหลากระดกด่ืม หนาของ

เขาแดงกลํ้าตาจะใกลจะปด  เขาคอยๆ พยุงตัวลุกข้ึนอยางโซซัดโซเซ มือซายถือขวดเหลา สวนมือขวา

จับราวสะพานเพื่อพยุงตัวเดินใหตรง เขาเดินโซเซเอียงไปมาทําทาจะลมอยูหลายที 

 

ฉากท่ี 19 (ความฝน)ภายใน/รถเกง,บนถนนแถวบาน/กลางวัน 

ชายแก50-60ป โดยมีหญิงสาวแกอายุ 40-50ปอยูดานขางเกาอี้คนขับ ท้ังสองมีสีหนายิ้ม

แยมแจมใส 

 

ฉากท่ี 20 (ความฝน)ภายใน/หองนอน/กลางวัน 

ซานตาและหญิงสาวท่ีหนาตาเหมือนกับหญิงสาวคนท่ีทําทารังเกียจซานตาบนถนน  ซาน

ตานอนคว่ําหนาเลนเกมสในมือถือ ขณะท่ีหญิงสาวคนดังกลาวนั่งอยูท่ีริมเตียงดานท่ีติดผนังโดยใชหลัง

พิงผนังกําแพงและขาขางขวาวางพาดไปบริเวณขาของซานตา ขาขางซายถูกชันเขาข้ึนมาและวางไว

บริเวณสะโพกของซานตา และกมหนาใชน้ํายาทาเล็บสีฟาทาเล็บเทา หญิงสาวพูดดวยเสียงออดออน

พรอมใชขาขางซายเขยาสะโพกของซานตา ซานตายังจดจออยูกับเกมสในมือของตัวเองแจนพูดดวย

น้ําเสียงออดออนเชนเดิม พรอมดึงขาท้ังสองขางของตัวเองเขาหาตัวเองแลวคอยๆ เคล่ือนตัวเขาไปหา

ซานตา แจนนอนขนาบขางซานตาและมองเกมสท่ีซานตาเลน 
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แจนนอนขนาบขางดูซานตาเลนเกมสในมือถือ แจนเอียงคอไปซบไหลของซานตา 

ซานตาพูดพรอมยักไหลขางท่ีแจนซบแลวหันไปมองแจนแว็บหนึ่งกอนหันมาเลนเกมสตอ แจนทําสี

หนาลอยหนาลอยตา ตาเหลือไปมองมือถือท่ีซานตาเลนเกมสอยู แจนดึงมือถือจากมือซานตาสองมือ

แจนกุมมือถือไวซุกซอนไวท่ีอกแลวพลิกตัวหันหลังใหกลับซานตาอยางรวดเร็วแลวนอนขดตัว ซานตา

พยายามแยงมือถือคืนจากแจน แตแจนกุมมือถือไวแนนพรอมสะบัดตัวเพื่อหลบหลีกการแยงคืนจาก

ซานตา ซานตาเริ่มจักจ้ีแจนโดยการแหยนิ้วท่ีเอวของแจน แจนด้ินไปมาและออกเสียงหัวเราะ มีเสียง

แตรดังข้ึน 

 

ฉากท่ี 21 (ความฝน)ภายนอก/รถเกง,หนาบาน/กลางวัน 

ชายแกขับรถ โดยมีหญิงสาวแกนั่งอยูดานขางเกาอี้คนขับ ท้ังสองมีสีหนายิ้มแยมแจมใส 

ชายแกหักพวงมาลัยเล้ียวรถ หญิงสาวแกก็ขมวดค้ิวและจองมองไปทางทิศดานขวา 45 องศา หญิง

สาวแกพูดดวยน้ําเสียงท่ีตกใจ มือขวาตีไหลของพอหรือชายแก และมือซายช้ีนิ้วไปทางหนาบานหลัง

หนึ่งท่ีมีชายรูปรางอวบแตงตัวซอมซอหนาตาเหมือนคนขับรถท่ีบีบแตรและดาทอไลซานตาบนถนน

กอนหนานี้ ชายดังกลาวกําลังกมๆมองๆถังขยะหนาบานหลังหนึ่ง ทาทางล็อกแล็กหันซายหันขวา 

แลวกมลงไปในถังขยะ พอสะดุงทีนึงแลวหันหนาไปทางหญิงสาวแกกอนจะหันหนาไปทิศทางเดียวกับ

ท่ีหญิงสาวแกช้ี พออุทานอยางตกใจ ขมวดค้ิวสายหนาเล็กๆ 2-3 ที แลวบีบแตร 2 ที ชายคนดังกลาว

ท่ีกําลังกมลงไปในถังขยะไมสนใจตอเสียงแตรท่ีไดยิน พอเปดกระจกรถฝงดานของตัวเอง และยื่นหนา

ออกไป พอตะโกนเสียงดังล่ัน พรอมบีบแตรอีก 2 ทีแบบลากยาว ชายคนดังกลาวสะดุงหันหนามาทาง

รถยนตสีหนาตกใจ และรีบหันหลังวิ่งออกไปจากบริเวณหนาบาน 

 

ฉากท่ี 22 (ความฝน)ภายใน/หองนั่งเลน/กลางวัน 

พอนั่งอยูท่ีโซฟาดูทีวีซึ่งมีขาวเกี่ยวกับการข้ึนราคาสินคาบางอยาง ซานตาเดินเขามาใน

หองซานตาเดินเขามานั่งท่ีโซฟาขางๆพอ แจนถือจานกับขาวท่ีถูกใสกับขาวมาจนเกือบลนออกจาก

จาน แลววางบนโตะอาหาร และเดินเขาไปในครัวอีกครั้ง แมหรือหญิงสาวแกถือชามแกงอะไรซักอยาง

ท่ีถูกใสมาในชามจนเกือบจะลน แมถือแกงและทําแกงหกเลอะพื้นตามทางท่ีเดินมา พอบอกซานตาให

ไปกินขาวพรอมกัน แลวเดินไปท่ีโตะอาหารท่ีมีกับขาว 4 อยางวางอยูบนโตะ และจานท่ีใสขาวจน

เกือบลนออกนอกจานอีก 4 ใบ ทุกคนนั่งพรอมหนากัน และเริ่มกินอาหาร แจนพูดจบก็คอนตาไปหา

ซานตา แตซานตาไมสนใจคําพูดของแจนยังคงนั่งกินขาวอยางใจจดจอไมสนใจส่ิงรอบๆตัว พอหัวเราะ

ในลําคอ ซานตายังคงกมหนากินอยางไมสนใจคนอื่นตอไป เสียงมือถือดัง แจนควักมือถือออกมาจาก

กางเกง แจนลุกออกจากโตะแลวเดินข้ึนขางบนไป พอไอเหมือนสําลักขาว ซานตาลุกจากโตะเดินเขา

ไปในหองครัว ซานตาเปดตูเย็นแลวหยิบแกวเปลา 1 ใบ แลวเดินออกมาท่ีโตะอาหาร สีหนาของ

ซานตาเปล่ียนไป เขาทําสีหนาตกใจสุดขีดจนชะงักการเดินลง บนโตะอาหารมีจานขาวของเขาเพียง
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จานเดียว พอและแมหายไป เกาอี้ทุกตัวถูกเก็บไวเรียบรอยไมมีรองรอยการถูกดึงออกมาใช  ซานตา

พึมพําเสียงไมถูกเปลงออกมา เขาคอยๆ วางขวดน้ําและแกวบนโตะ แลวคอยๆ หันไปมองรอบๆ บาน 

ทีวีไมมีสัญญาณภาพมีเพียงเสียงซาๆ ทุกอยางภายในบานดูวางเปลาปราศจากผูอื่นนอกจากตัวของ

ซานตาเอง ซานตาตะโกนเรียก ในขณะท่ียังมองพื้นท่ีรอบๆ บานอยู ไมมีเสียงตอบรับจากแจนซานตา

ตะโกนเรียกแจนซ้ําพรอมหันหลังเพื่อท่ีจะวิ่งข้ึนไปช้ันบน 

 

ฉากท่ี 23 ภายนอก/บันไดสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตานอนอยูตรงบริเวณบันไดทางข้ึนสะพาน มีคราบเลือดอยูเล็กนอย เขานอนแนนิ่ง

ลืมตาข้ึนมองคางไปท่ีทองฟา ท่ีหัวของเขามีรอยเปอนเลือด ขางๆตัวเขาเองมีเศษแกวแตกกระจายอยู

กระเปาสะพายของเขาหายไป ซานตาคอยๆพยุงตัวเองลุกข้ึนนั่งแลวก็กมหนาลงใชมือซายจับท่ีบริเวณ

หัวของตัวเอง แลวขยับมือมาท่ีหนามองมือตัวเองท่ีมีเลือดเปอนติดอยู เขามองๆพื้นรอบๆตัวอยางชาๆ 

แลวคอยๆมองสูงข้ึนๆเรื่อยๆ จนเจอกับบันไดทางข้ึนสะพาน  ซานตาเห็นตัวเองเดินโซเซมาถึงตรง

บันไดทางลงสะพาน(FB) และสะดุดลมลงกล้ิงตกสะพานมากองอยูตรงหนาของเขา เขาคอยๆลุกข้ึน 

โดยสายตายังจองมองพื้นท่ีตัวเองตกลงมา 

 

ฉากท่ี 24 ภายนอก/รานโชวหวย/กลางวัน 

ซานตายื่นแบงคยี่สิบ ใหกับเจาของรานโชวหวย เจาของรานโชวหวยยื่นมือมารับแลว

มองหนาซานตา เจาของรานโชวหวยถามซ้ําดวยเสียงท่ีดังกวาเดิม ซานตากระพริบแลวหันมองท่ี

เจาของรานโชวหวยแลวมือช้ีไปท่ีขวดเหลาขาว เจาของรานโชวหวยดูเงินในมือ แลวเดินไปหยิบขวด 

M150 สองขวด แลวหยิบขวดเหลาขาวเปดฝาขวด แลวกรอกเหลาขาวใสขวด M150 ท้ังสองขวด 

ซานตามองการกระทําของเจาของรานโชวหวยอยางไมละสายตา เจาของรานนําขวด M150 ใส

ถุงพลาสติกแลวยื่นใหซานตา ซานตารับถุงท่ีใสขวด M150 แลวเดินออกจากหนารานไป 

 

ฉากท่ี 25 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตาเดินโซเซอยูบนสะพานขามแมน้ําพลางยกขวด M150กระดกด่ืม เขามองไปท่ี

แมน้ําแลวยกขวด M150 กระดกจนหมดขวดและเดินตอไปทางบันไดทางลงสะพานท่ีเขาไดเคยตก

บันไดมาหนหนึ่ง เมื่อเดินถึงบันไดทางลงเขาทําขาขางขวาสะดุดขาขางซายของตัวเองและกล้ิงตก

บันไดลงไปนอนในตําแหนงเดิมท่ีเขาเคยต่ืนข้ึนมา เลือดท่ีหัวในตําแหนงเดิมไหลออกมาเหมือนแผลถูก

ฉีกขาด เขานอนหลับตานิ่งแลวคอยๆ ยิ้ม แตจากนั้นเพียงไมนานค้ิวของเขาก็เริ่มคอยๆ ขมวดเขาหา

กัน รอยยิ้มท่ีปากเริ่มหายไป เขาลืมตาข้ึนแบบตกใจ  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 
 

ฉากท่ี 26 ภายนอก/ขางถนน/กลางวัน 

ซานตาเปดฝาถังขยะ หยิบกระปองน้ําอัดลมออกวางลงท่ีพื้นแลวใชเทาเหยียบกระปอง

ใหแบน และกมหยิบกระปองใสลงไปในถุงพลาสติก ท่ีมีกระปองอยูประมาณ 5-6 กระปอง จากนั้นเขา

กมลงไปในถังขยะอีกครั้งแลวหยิบขวดน้ําพลาสติกข้ึนมา 2 ขวด เขาเปดฝาขวดท้ังสองออกแลวเทน้ํา

ท่ีเหลือในขวดท้ิงไปในถังขยะ นําขวดท้ังสองใสถุงพลาสติกใบใหญท่ีบรรจุขวดน้ําอยู 9-10 ขวด เขา

เดินตอไปขางหนาดวยทาเดินท่ีโซเซเหมือนคนเมา ผูคนท่ีเขาเดินผานตางหันมามองเขาแลวหลีกตัว

หลบหาง เขาเดินตามทางไปเรื่อยๆ จนเจอกับถังขยะอีกใบ เขาเปดฝาถังขยะนั้นออกกมลงมองขยะใน

ถังแลวใชมือเข่ียขยะในถัง 2-3ที กอนท่ีจะปดฝาถังขยะ 

 

ฉากท่ี 27 ภายนอก/หนารานรับซื้อของเกา/กลางคืน 

ซานตาเดินแบกถุง 2 ใบท่ีหลัง ใบหนึ่งบรรจุขวดน้ําพลาสติกปริมาณเกือบครึ่งถุงใหญ 

สวนอีกใบบรรจุกระปองน้ําอัดลม ท่ีมีกระปองน้ําอัดลมเพียงกนถุง ซานตาเดินมาถุงหนารานซึ่งรานได

ปดไปแลว เขาพยายามชะเงอตัวดูภายในรานเพื่อหาเจาของรานแตก็ไมพบใคร ซานตาหันมองซาย

ขวา กอนท่ีจะเดินไปทางดานขวา แลวนั่งลงท่ีหนาบานใครคนหนึ่ง เขานําถุงท้ังสองใบไวดานของเขา 

ซานตาหันมองซายขวาอีกครั้งกอนท่ีจะผงกหัวลงซบกับแขนของตัวเองท่ีกําลังกอดถุงท้ังสองใบอยู 

 

ฉากท่ี 28 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตาเดินโซเซมือซายถือขวด M150 มือขวาจับขอบสะพานตามทาง ซานตาเดินมาจน

ใกลถึงทางลงสะพาน เขาหยุดเดินและมองมาบันไดทางลงสะพาน มือขวาดึงออกจากขอบสะพาน 

แลวคอยๆ เดินอยางโซเซมาท่ีทางลงสะพาน เขาทําขาขวาสะดุดขาซายของตัวเองและกล้ิงตกบันไดลง

ไปนอนในตําแหนงเดิมท่ีเขาเคยหมดสติไปตรงนั้น เขานอนหลับตานิ่งแลวคอยๆขมวดค้ิวเขาหากัน 

เขาลืมตาข้ึนแบบตกใจ 

 

ฉากท่ี 29 ภายนอก/ขางถนน/กลางวัน 

ซานตาเปดฝาถังขยะข้ึน กมดูลงไปถังขยะแลวใชมือลวงเขาไปในถังเข่ียขยะในถังกอนท่ี

จะปดฝาถังขยะลง เขาเดินตอไปอยางโซเซแลวนั่งขางฟุตปาธมองดูผูคนท่ีเดินผานไปมาท่ีพยายาม

ถอยตัวหางจากตัวเขา จนมีหญิงสาววัยรุนคนหนึ่งท่ีกําลังเดินนับเงินในมือมีซึ่งมีแบงคยี่สิบ 3-4 ใบใน

มือ ซานตามองตามเธอคนนี้ จนผานหนาของเขา ซานตาเริ่มลุกข้ึนสายตายกคงจองท่ีหญิงสาวคนนั้น 

เขาออกตัววิ่งอยางรวดเร็วไปทางหญิงสาวคนดังกลาวแลวฉกเงินในมือของเธอ แลวออกวิ่งอยางไมคิด

ชีวิต หญิงสาวคนนั้นตะโกนรองดวยความตกใจ ผูคนท่ีเดินผานแถวนั้นหันมามองท่ีตนเสียง แลวก็คง

เดินตอไมมีใครสนใจหรือคิดจะชวยเธอแมแตคนเดียว ซานตายังคงวิ่งตอไปเรื่อยๆ โดยไมหันมองกลับ

หลัง หญิงสาวผูถูกซานตาขโมยมองผูคนรอบขางท่ีไมมีคนสนใจเธอ เธอยืนนิ่ง 
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ฉากท่ี 30 ภายนอก/ใตสะพาน/กลางวัน 

ซานตานั่งอยูใตสะพานขามแมน้ํามือขวาถือขวดเหลาขาวยกข้ึนด่ืม สายตามองไปแมน้ํา

และสะพานท่ีอยูเหนือหัวของเขา  

 

ฉากท่ี 31 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตาเดินอยางโซเซมาท่ีบันไดทางลงสะพานฝงเดิม สายตาจดจองท่ีบันไดทางลงเขาเรง

ฝเทาใหเดินเร็วยิ่งข้ึนจนมาถึงบันไดทางลง แลวลมลงกล้ิงตกบันไดลงไปนอนในตําแหนงเดิมท่ีเขาได

เคยหมดสติไป มีเลือดท่ีหัวในตําแหนงเดิมไหลออกจากตําแหนงเดิมไมมาก เขานอนหลับตานิ่งแลว

คอยๆลืมตาอยางชานอนมองดูทองฟา 

 

ฉากท่ี 32 ภายนอก/ดาดฟาตึกสูง/กลางวัน 

ภาพซอนของทองฟา และตึกแถวบานคนท่ีถูกมองจากมุมสูง ซานตายืนมองบรรยากาศ

รอบๆ ตึกอยูบนช้ันดาดฟา สีหนานิ่งเหมอ เขากมลงมองพื้นดานลางท่ีมีคนเดินอยูขนาดเล็กเทามด 

ซานตายิ้มแลวคอยๆ ปนข้ึนไปบนขอบระเบียงท่ีกั้นตึก 

 

ฉากท่ี 33 (ความฝน)ภายนอก/หนาบาน/กลางวัน 

ซานตายืนอยูหนาบานหลังเดียวกับในความฝนครั้งกอนเขายืนมองดูหนาบานกอนท่ีจะ

คอยๆเดินไปท่ีประตูบานอยางชาๆ จนถึงหนาประตูบาน ซานตายืนมองลูกบิดท่ีประตูบานกอนท่ีจะ

เอ้ือมมือไปเปดประตู 

 

ฉากท่ี 34 (ความฝน)ภายใน/บาน/กลางวัน 

ซานตาเดินเขามาในบาน มีพอและแม(คนเดียวกันกับความฝนครั้งกอน) ยืนรออยูท่ีหนา

ประตู แมยิ้มใหซานตาแลวกางแขนออกท้ังสองขาง สวนผูชายยิ้มและมองมาท่ีซานตา ซานตามองนิ่ง

น้ําตาคอยๆ เออลนข้ึนมาในดวงตา 

 

ฉากท่ี 35 ภายนอก/ดานลางตึกสูง/กลางวัน 

ภาพมุมสูงซานตานอนอยูพื้นดานลางมีเลือดไหลทวมตัว ผูคนท่ีเดินผานบางคนหันมา

เหลือบมองแลวเดินตอ บางคนก็เดินผานไปเฉยๆ 
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5. บทภาพยนตร(Screenplay) 

ฉากท่ี 1 ภายใน/หองครัว/กลางวัน 

หญิงสาวแกวัย 50 ปกําลังเตรียมกับขาวเทจากถุงใสจาน ซานตาในชุดเส้ือยืดกางเกงขา

ส้ันและเนื้อตัวท่ีสะอาดเดินเขามาบริเวณท่ีหญิงสาวแกเตรียมอาหาร หญิงสาวแกหยิบจานกับขาว 2 

ใบยื่นใหซานตา ซานตารับไวแลวเดินไปวางบนโตะอาหาร หญิงสาวแกเก็บถุงกับขาวแลวเปดฝาถัง

ขยะ โยนถุงท่ีใสกับขาวท้ิงลงถัง 

 

ฉากท่ี 2 ภายนอก/ขางถนน/กลางวัน 

ซานตาในชุดท่ีทรุดโทรมมีรอยเปอนและรอยขาดท่ีเส้ือผา เนื้อตัวดูสกปรกมอมแมม 

สะพายกระเปาเกาๆ ท่ีแขนขางซาย เขากมมองลงไปในถังขยะ แลวใชมือลวงหยิบขวดน้ําในถังขยะ

ข้ึนมา  เขายกขวดน้ําข้ึนมองเศษน้ําท่ีเหลือในขวด แลวเปดฝายกด่ืมแลวนําขวดไปใสในถุงขนาดใหญท่ี

มีขวดน้ําจํานวนมากอยูในถุง แลวลวงมือลงไปถังขยะอีกครั้งหยิบกระปองน้ําอัดลมข้ึนมา 2 กระปอง 

เขาจับมันต้ังไวท่ีพื้นแลวใชเทาเหยียบกระปองท้ังสอง แลวหยิบมันเขากระเปาสะพายขาง เขายกถุงท่ี

ใสขวดน้ําข้ึนแบกไวท่ีหลังและเดินไปหาถังขยะอีกถังหนึ่งท่ีอยูไมไกลจากจุดท่ีเขายืน ระหวางทางเดิน

เขากมมองท่ีโคนตนไมและพุมหญาตลอดทาง จนผานพุมหญาหนึ่งท่ีมีกระปองน้ําอัดลมถูกท้ิงไว เขา

กมลงจับกระปองต้ังและเหยียบ แลวนํามันใสกระเปาของเขาแลวเดินตอ 

 

ฉากท่ี 3 ภายนอก/หนารานรับซื้อของเกา/กลางวัน 

ซานตาเดินถือถุงขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยขวดน้ําท้ังสองถุง พอถึงหนารานรับซื้อของเกาก็

ยื่นถุงท่ีถือมาท้ังสองถุงใหกับชายคนหนึ่งวัย 45 ปเจาของรานรับซื้อของเกา เขานําถุงท้ังสองไปช่ังกิโล

ดูน้ําหนัก แลวควักเครื่องคิดเลขจากกระเปาคาดเอวข้ึนมากด 4-5 ที และนําเครื่องคิดเลขเก็บใส

กระเปาไวท่ีเดิมควักแบงค 20 พรอมเหรียญหาบาทอีก 2 เหรียญ ยื่นใหซานตา ซานตายื่นมือออกรับ

เงินจากชายคนดังกลาวแลวกมดูเงินในมือของตัวเอง 

 

ฉากท่ี 4 ภายนอก/หนารานขายขาว/กลางวัน 

แมคาเจาของรานขายขาวถุงดูเงิน 25 บาทในมือ แลวหยิบถุงขาวถุงหนึ่งยื่นใหแกซานตา 

ซานตารับถุงขาวนั้นๆ ยกถุงข้ึนอยูในระดับไหลเพื่อดูส่ิงท่ีอยูในถุง เขากมมองถุงขาวตาเปนประกาย

แลวยิ้มเล็กนอย จากนั้นเขาก็เก็บถุงขาวลงไปในกระเปาท่ีเขาสะพายดานซาย 
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ฉากท่ี 5 ภายนอก/รานโชวหวย/กลางวัน 

ชายวัย 55  ป เจาของรานโชวหวย ดูเงิน 5 บาทในมือของตัวเองแลวเก็บมันเขากระเปา

เส้ือ เขาหันหลังไปหยิบยาเสนหอหนึ่ง แลวยื่นใหแกซานตา ซานตารับยาเสนจากชายเจาของรานโชว

หวยแลวยัดมันใสกระเปากางเกงขางซาย 

 

ฉากท่ี 6 ภายนอก/ใตสะพาน/กลางวัน 

ซานตาเดินกมๆ มองๆ บริเวณพุมไม แลวหยิบกระปองน้ําอัดลมกระปองหนึ่งข้ึนมา เท

น้ําท่ีเหลือในกระปองใสพุมไมท่ีอยูตรงหนาเขา แลววางกระปองลงกับพื้น แลวใชเทาเหยียบกระปอง 

นํากระปองท่ีแบนใสกระเปาขางซาย ในขณะท่ีเขาเดินผานปายรถเมล เขาไมจําเปนตองเดินหลบคนท่ี

ยืนรอรถเมล เพราะคนท่ียืนรอรถเมลอยูแถวนั้นจะเปนคนหลบเขาเอง ซานตาเดินมาถึงใตสะพานลอย 

เขามองซายมองขวา แลวควักเส่ือท่ีอยูในกระเปาท่ีสะพายดานขางออกมาแลวกางกับพื้น แลวนั่งลง

บนเส่ือและหยิบขาวถุงท่ีซื้อมาจากรานขายขาวออกมา เขาวางกระเปาลงดานขางตัวเขา และคอยๆ

แกะถุงขาวและกับขาวออก มวนบริเวณปากถุง จากนั้นก็หยิบชอนจากในกระเปาออกมา ใชมือซาย

หยิบถุงขาวข้ึนมาและใชมือขวาตักขาวกินเขาปากจากนั้นจึงคอยตักกับขาวในถุงท่ีวางอยูท่ีพื้นเขาปาก

ตามขาวไป เมื่อกินไปไดประมาณครึ่งถุง ซานตายกดูปริมาณขาวท่ีเหลือในถุงจากนั้นเขานําชอนใสไว

ในถุงขาวแลวใชหนังสต๊ิกมัดปากถุงท้ังสองแลวยัดถุงท้ังสองใสไปในกระเปา แลวหยิบซองยาเสนและ

ไมขีดไฟจากกระเปากางเกงข้ึนมา เขาแกะซองยาเสน หยิบใบจากในซองยาเสนออกมาแลวตามดวย

ตัวยาเสนมาวางเรียงท่ีใบจากและมวนใบจากใหเขาท่ี จุดไฟดวยไมขีดไฟ เมื่อซานตาดูดยาเสนจนหมด 

เขาก็หยิบกระเปามาสะพายแลวคอยๆ พับเส่ือใสลงไปในกระเปา แลวเดินออกจากใตสะพานลอย 

 

ฉากท่ี 7 ภายนอก/ขางถนน3/กลางวัน 

ซานตาเดินถือถุงพลาสติกขนาดใหญท่ีภายในถุงมีขวดน้ําพลาสติกใสอยู 2-3 ขวด เขา

เปดถังขยะถังหนึ่งบนริมฟุตปาธแลวใชมือคุยๆในถังขยะ จากนั้นเขาก็หยิบขวดน้ําพลาสติกออกมา 2 

ขวด เขานําขวดหนึ่งท่ีเปลาใสเขาไปในถุง สวนอีกขวดท่ีมีน้ําเหลืออยูกนๆขวดเขาเปดขวดน้ําแลว

ยกข้ึนด่ืม แลวจึงนําขวดเปลาโยนใสถุงตามขวดแรกไป ซานตาปดฝาถังขยะ แลวออกเดินตอพลางกม

ดูตามพื้นและพุมไม 
 

ฉากท่ี 8 ภายนอก/ใตสะพานทางดวน/คํ่า 

ซานตานั่งอยูบนเส่ือท่ีถูกปูอยูใตสะพานทางดวนดานขางตัวเขามีถุงพลาสติกขนาดใหญ

ในถุงมีขวดน้ําประมาณ 8-10 ขวด ซานตานั่งสูบยาเสนควันฟุง เมื่อสูบจนหมดเขาหยิบถุงขาวท่ีเหลือ

ออกมาจากกระเปา แลวคอยๆ แกะถุงท้ังสองออก แลวคอยๆ กินจนขาวและกับขาวหมด เขาหยิบยา

เสนข้ึนมามวนอีกครั้งและจุดสูบ เมื่อสูบจนหมดมวลเขาหันขางแลวจับถุงพลาสติกไวริมกําแพงขาวตัว
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เขาแลวหยิบกระเปามาตบๆ แลวคอยๆ วางลงบนเส่ือและลมตัวลงนอนหัวหนุนกับกระเปา แลว

เขยื้อนตัวชุดถุงพลาสติกขนาดใหญ และหลับตาลง 

 

ฉากท่ี 9 ภายนอก/ขางถนน /กลางวนั 

ซานตาเปดฝาถังขยะ แลวกมลงไปคุยขยะในถังหยิบขวดข้ึนมา 1 ใบ แลวนําไปใส

ถุงพลาสติกขนาดใหญท่ีแบกไวท่ีหลัง เขาปดฝาถังขยะและออกเดินตอพลางกมหนากมตามองพื้นและ

พุมไม ในขณะท่ีเขากําลังเดินเพื่อท่ีจะไปหาถังขยะใบตอไป มีหญิงสาววัยประมาณ 20-23 ป 2 คน

กําลังเดินสวนมาทางซานตา เมื่อใกลถึงระยะท่ีจะตองเดินสวนทางกัน หนึ่งในหญิงสาวไดดึงเพื่อนของ

เธอท่ีกมหนากมตากดมือถือจนไมไดมองทาง 

 

หญิงสาว 2 

อะไรของแก 

 

หญิงสาว 2 ท่ีจูๆก็ถูกดึงไปอยางแรงหันไปมองหญงิสาว 1  

 

หญิงสาว 1 

ระวัง 

 

หญิงสาว 1 พูดพรอมมองไปท่ีซานตาอยางหวาดระแวงมองจากหัวจรดเทาแลวคอยๆถอยตัวใหหางอีก 

ซานตาหันไปมองหญิงสาวท้ังสองท่ีมีพฤติกรรมแปลกๆ หญิงสาว 1 กลับยิ่งดึงเพื่อนของเธอใหหาง

ซานตาข้ึนอีก ซานตาออกเดินไปขางหนาตอ 

 

ฉากท่ี 10 ภายนอก/หนารานขายขาว/กลางวัน 

ซานตาเดินผานหนารานขายขาวแลวควักเงินในกระเปาตัวเองข้ึนมาดูซึ่งมี 12 บาท แลว

หันไปมองปายราคาท่ีติดไว 25 บาท เขากลืนน้ําลายลงคอหนึ่งที แลวกมลงดูเงินในมืออีกครั้ง 

 

ฉากท่ี 11 ภายนอก/ใตสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตานั่งกินอยูใตสะพานลอยท่ีเดิมในมือซายถือซองมามามือขวาถือชอนตักเขาปาก 

เขายกเขยาซองมามาและเอียงซองใหมามามาอยูท่ีมุมถุงและตักมามาเขาปาก จากนั้นเขาก็พับซอง

มามาแลวเก็บเขากระเปาสะพายของเขา และหยิบยาเสนออกมาจากกระเปานั่งพันยาเสนแลวจุดสูบ  
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ฉากท่ี 12 ภายนอก/ใตสะพานทางดวน/คํ่า 

ซานตานั่งสูบยาเสนอยูใตสะพานทางดวนท่ีเขาใชเปนท่ีนอน มือขวาถือยาเสนสวนมือ

ซายคลําไปท่ีทองของตัวเองแลวคอยๆ ลูบเบา เมื่อสูบยาเสนจนเสร็จเขาโยนเศษใบจากท่ีเหลือจาก

การสูบท้ิง แลวหยิบขวดน้ําจากในกระเปาข้ึนมาด่ืม แลวคอยๆลมตัวลงนอนในทาขดตัว เขาพลิกตัวไป

มาแลวจูๆเขาก็มองไปท่ีถังขยะถังหนึ่งท่ีอยูหางจากท่ีท่ีเขานอนไมไกลนัก มือซายเขายังคงคลําทอง

ของตัวเองอยู ซานตาลุกข้ึน แลวขามถนนไปยังถังขยะถังท่ีเขามอง 

 

ฉากท่ี 13 ภายนอก/ขางถนนใกลสะพานทางดวน/คํ่า 

ซานตากมดูลงในถังขยะแลวใชมือคุยขยะ ซึ่งไมมีวี่แววของขวดน้ําเลย แตเขาก็ยังคงคุย

ตอไป เขาเจอซองขนมซองหนึ่งเขาหยิบมันข้ึนมาจากถังขยะแลวเปดดู จากนั้นก็ใสมันลงไปในถังขยะ

เชนเดิม เขาคุยขยะตอแลวจึงหยิบซองขนมอีกซองหนึ่งข้ึนมา เขาเปดซองขนมดูซึ่งยังคงเหลือขนมอยู

เพียง 4-5ช้ิน เขามองขนมขางในถุงแลวยิ้มเล็กนอยถือขนมไวมือขางหนึ่ง แลวหันมาคุยขยะตออีก 

 

ฉากท่ี 14 ภายนอก/ใตสะพานทางดวน/คํ่า 

ซานตานั่งอยูท่ีประจําของเขา เขาคอยๆเค้ียวอะไรบางอยางในปากอยางชาทีละคําทีละ

คําแลวคอยๆกลืนมันอยางชา แลวใชมือหยิบขนมในซองช้ินสุดทายข้ึนมาแลวคอยๆ นําเขาปากและ

เค้ียวอยางชาๆแลวจึงกลืน จากนั้นเขาพับซองขนมเก็บเขากระเปา แลวคอยลมตัวลงนอนในทาขดตัว 

และก็หลับตาลง 

 

ฉากท่ี 15 ภายนอก/ใตสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตายกถุงขาวข้ึนสูงประมาณระดับสายตาท่ีมีขาวเหลือครึ่งถุง เขาวางมันลงพับเส่ือ

แลวเก็บเขากระเปาตามถุงขาว แลวลุกข้ึนเดินออกจากใตสะพาน 

ฉากท่ี 16 ภายนอก/ขางถนน 3/กลางวัน 

ซานตาเดินตามทางฟุตปาธพลางกมหนากมตามองพื้นและพุมไม ทันใดนั้นเขาตอง

หยุดชะงักการเดินแววตาเหมือนกําลังเพงจดจองอะไรบางอยางท่ีพื้น เขาหันซายขวาแลวคอยๆกมตัว

เก็บส่ิงนั้นข้ึนมาดู ซึ่งแบงครอยบาทท่ียับยูยี่เขาคอยๆ คล่ีมันออก แลวเขาก็ยิ้มเขาออกเดินตอโดยไม

มองพื้นอีกตอไปใบหนาสดใบดูมีความสุข เสียงแตรท่ีเหมือนอยูใกลๆ ตัวของเขาดังข้ึนอยางรุนแรง 2ที

ขัดความสุขของเขา 

 

ชายอวนขับรถ 

ขามถนนดูทางมั่งดิวะ อยากตายนักรึไง เห้ียเอย 
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ตนตอของเสียงแตรเผยตัวเปนรถยนตคันหนึ่งซึ่งมชีายรูปรางคอนขางอวนเปนคนขับเขาสวมแวนตาสี

ดํา เปดกระจกขางคนขับใบหนายื่นออกมาดาซานตา ซานตาหันไปมองดวยสีหนางุนงง 

 

ชายอวนขับรถ 

มองอะไรวะ ถอยไป 

 

ชายอวนตะโกนสุดเสียงพรอมเรงเครื่องยนตเปนเชิงขูใหซานตาถอยออกจากถนน ซานตาเหมือนต้ังสติ

ข้ึนมาไดเขารีบเดินออกจากบริเวณนั้น รถของชายอวนเรงเครื่องอยางรวดเร็วเมื่อไดทาง ซานตาหัน

มองรถคันดังกลาวแลวก็ออกเดินตอ 

 

ฉากท่ี 17 ภายนอก/รานโชวหวย/กลางวัน 

ซานตารับยาเสนจากเจาของรานโชวหวยแลวจับมันยัดเขากระเปากางเกง ชายเจาของ

รานโชวหวยยื่นเงินใหซานตา 95 บาท ซานตาดูเงินในมือกอนจะเก็บมันเขากระเปากางเกงแลวเดิน

ออกจากหนารานไปมือขวายังคงอยูในกระเปากางเกงขางท่ีเขาไดเก็บเงินไว เมื่อเดินออกจากหนาราน

ไดไมถึง 10 กาวเขาควักเงินท่ีเหลือข้ึนมาดูสีหนาเหมือนคิดอะไรบางอยางแลวเดินกลับไปท่ีรานโชวหว

ยมือช้ีไปท่ีขวด ขวดหนึ่ง 

 

ชายเจาของรานโชวหวย 

75 บาท 

 

ซานตาพยักหนาแลวหยิบเงินสงใหชายเจาของรานโชวหวย ชายเจาของรานโชวหวยรับเงินและนําเก็บ

เขากระเปา และหยิบขวดเหลาขาวสงใหซานตา 

 

ฉากท่ี 18 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตานั่งอยูสะพานขามแมน้ําหันหนาออกไปทางแมน้ํายกขวดเหลากระดกด่ืม หนาของ

เขาแดงกลํ้าตาจะใกลจะปด  เขาคอยๆ พยุงตัวลุกข้ึนอยางโซซัดโซเซ มือซายถือขวดเหลา สวนมือขวา

จับราวสะพานเพื่อพยุงตัวเดินใหตรง เขาเดินโซเซเอียงไปมาทําทาจะลมอยูหลายที 

 

ฉากท่ี 19 (ความฝน)ภายใน/รถเกง,บนถนนแถวบาน/กลางวัน 

ชายแก 50-60 ป โดยมีหญิงสาวแกอายุ 40-50 ปอยูดานขางเกาอี้คนขับ ท้ังสองมีสีหนา

ยิ้มแยมแจมใส 
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ฉากท่ี 20 (ความฝน)ภายใน/หองนอน/กลางวัน 

ซานตาและหญิงสาวท่ีหนาตาเหมือนกับหญิงสาวคนท่ีทําทารังเกียจซานตาบนถนน  ซาน

ตานอนคว่ําหนาเลนเกมสในมือถือ ขณะท่ีหญิงสาวคนดังกลาวนั่งอยูท่ีริมเตียงดานท่ีติดผนังโดยใชหลัง

พิงผนังกําแพงและขาขางขวาวางพาดไปบริเวณขาของซานตา ขาขางซายถูกชันเขาข้ึนมาและวางไว

บริเวณสะโพกของซานตา และกมหนาใชน้ํายาทาเล็บสีฟาทาเล็บเทา 

 

หญิงสาว 

อื้อออ ไมสนใจเลยนะ 

 

หญิงสาวพูดดวยเสียงออดออนพรอมใชขาขางซายเขยาสะโพกของซานตา 

 

ซานตา 

อะไร...ก็เลนเกมสอยู 

 

ซานตายังจดจออยูกับเกมสในมือของตัวเอง 

 

หญิงสาว 

ก็นั้นแหละ...สนใจแตเกมสไมสนใจแจนเลยอะ 

 

แจนพูดดวยน้ําเสียงออดออนเชนเดิม พรอมดึงขาท้ังสองขางของตัวเองเขาหาตัวเองแลวคอยๆเคล่ือน

ตัวเขาไปหาซานตา 

 

ซานตา 

ขอเลนอีกแปบเดียว....ใกลจบละ 

 

แจนนอนขนาบขางดูซานตาเลนเกมสในมือถือ แจนเอียงคอไปซบไหลของซานตา 

 

แจน 

หนุกปะอะ 

 

ซานตา 

ก็หนุกแหละ นี่จะมาไมไหนอีกอะ..หะ 

   ส
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ซานตาพูดพรอมยักไหลขางท่ีแจนซบแลวหันไปมองแจนแว็บหนึ่งกอนหันมาเลนเกมสตอ 

 

แจน 

ปลาว(เสียงสูง) แจนก็แคอยากรูเฉยเฉย 

 

แจนทําสีหนาลอยหนาลอยตา ตาเหลือไปมองมือถือท่ีซานตาเลนเกมสอยู 

 

ซานตา 

เหรออออ 

 

ซานตาพูดลากเสียงพรอมเบะปาก พงกหัวข้ึนเล็กนอย แจนดึงมือถือจากมือซานตาสองมือแจนกุมมือ

ถือไวซุกซอนไวท่ีอกแลวพลิกตัวหันหลังใหกลับซานตาอยางรวดเร็วแลวนอนขดตัว  

 

 

ซานตา 

เฮย  

 

ซานตาพยายามแยงมือถือคืนจากแจน แตแจนกุมมือถือไวแนนพรอมสะบัดตัวเพื่อหลบหลีกการแยง

คืนจากซานตา ซานตาเริ่มจักจ้ีแจนโดยการแหยนิ้วท่ีเอวของแจน แจนด้ินไปมาและออกเสียงหัวเราะ 

มีเสียงแตรดังข้ึน 

 

แจน 

อยาาาา.....(เสียงลากยาวปนหัวเราะ) แมกลับมาแหลววว 

 

ฉากท่ี 21 (ความฝน)ภายนอก/รถเกง,หนาบาน/กลางวัน 

ชายแกขับรถ โดยมีหญิงสาวแกนั่งอยูดานขางเกาอี้คนขับ ท้ังสองมีสีหนายิ้มแยมแจมใส 

ชายแกหักพวงมาลัยเล้ียวรถ หญิงสาวแกก็ขมวดค้ิวและจองมองไปทางทิศดานขวา 45 องศา 

 

หญิงสาวแก 

พอ....ดูนั้น 
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หญิงสาวแกพูดดวยน้ําเสียงท่ีตกใจ มือขวาตีไหลของพอหรือชายแก และมือซายช้ีนิ้วไปทางหนาบาน

หลังหนึ่งท่ีมีชายรูปรางอวบแตงตัวซอมซอหนาตาเหมือนคนขับรถท่ีบีบแตรและดาทอไลซานตาบน

ถนนกอนหนานี้ ชายดังกลาวกําลังกมๆ มองๆ ถังขยะหนาบานหลังหนึ่ง ทาทางล็อกแล็กหันซายหัน

ขวา แลวกมลงไปในถังขยะ พอสะดุงทีนึงแลวหันหนาไปทางหญิงสาวแกกอนจะหันหนาไปทิศทาง

เดียวกับท่ีหญิงสาวแกช้ี 

 

พอ 

เฮย ! 

 

พออุทานอยางตกใจ ขมวดค้ิวสายหนาเล็กๆ 2-3 ที แลวบีบแตร 2 ที ชายคนดังกลาวท่ีกําลังกมลงไป

ในถังขยะไมสนใจตอเสียงแตรท่ีไดยิน พอเปดกระจกรถฝงดานของตัวเอง และยื่นหนาออกไป 

 

 

พอ 

เฮย! ออกไป! 

 

พอตะโกนเสียงดังล่ัน พรอมบีบแตรอีก 2 ทีแบบลากยาว ชายคนดังกลาวสะดุงหันหนามาทางรถยนต

สีหนาตกใจ และรีบหันหลังวิ่งออกไปจากบริเวณหนาบาน 

 

ฉากท่ี 22 (ความฝน)ภายใน/หองนั่งเลน/กลางวนั 

พอนั่งอยูท่ีโซฟาดูทีวีซึ่งมีขาวเกี่ยวกับการข้ึนราคาสินคาบางอยาง ซานตาเดินเขามา 

 

ซานตา 

อาวพอ มะกี้พอบีบแตรตะโกนอะไรอะ ไดยินไปถึงขางบนเลย 

 

ซานตาเดินเขามานั่งท่ีโซฟาขางๆพอ  

 

พอ 

มีใครไมรู มันมารื้อถังขยะอยูหนาบานเราเลอะเทอะไปหมด  

พอบีบแตรไลมันก็ไมไป ตองใหตะโกนไล 
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แจน 

พอคะ ทานขาวคะ 

 

แจนถือจานกับขาวท่ีถูกใสกับขาวมาจนเกือบลนออกจากจาน แลววางบนโตะอาหาร และเดินเขาไป

ในครัวอีกครั้ง แมหรือหญิงสาวแกถือชามแกงอะไรซักอยางท่ีถูกใสมาในชามจนเกือบจะลน แมถือแกง

และทําแกงหกเลอะพื้นตามทางท่ีเดินมา  

 

พอ 

ปะ..กินขาว 

 

พอพูดพรอมใชมือตบไปท่ีเขาของซานตา แลวเดินไปท่ีโตะอาหารท่ีมีกับขาว 4 อยางวางอยูบนโตะ 

และจานท่ีใสขาวจนเกือบลนออกนอกจานอีก 4 ใบ ทุกคนนั่งพรอมหนากัน และเริ่มกินอาหาร 

 

พอ 

วันนี้แจนไมออกไปเท่ียวไหนหรอลูก 

 

แจน 

คะพอ ตาไมยอมพาหนูไป มัวแตเลนเกมสอยูในหอง 

 

แจนพูดจบก็คอนตาไปหาซานตา แตซานตาไมสนใจคําพูดของแจนยังคงนั่งกินขาวอยางใจจดจอไม

สนใจส่ิงรอบๆ ตัว พอหัวเราะในลําคอ 

 

แม 

ตาไมพาแจนออกไปเท่ียวขางนอกบางละ  

แลวนี่ดูส๊ิ ผักเผิกก็เข่ียท้ิง กินท้ิงกินขวาง 

 

ซานตายังคงกมหนากินอยางไมสนใจคนอื่นตอไป เสียงมือถือดัง แจนควักมือถือออกมาจากกางเกง 

แจน 

เด๋ียวขอตัวนะคะ 

 

แจนลุกออกจากโตะแลวเดินข้ึนขางบนไป พอไอเหมือนสําลักขาว 
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แม 

ตา  ไปเอาน้ําในครัวมาหนอยส๊ิ 

 

แมพูดพลางลูบหลังของพอ ซานตาเงยหนาข้ึนจากการกมกินอาหาร 

 

ซานตา 

ครับแม 

 

ซานตาลุกจากโตะเดินเขาไปในหองครัว ซานตาเปดตูเย็นแลวหยิบแกวเปลา 1 ใบ แลวเดินออกมาท่ี

โตะอาหาร สีหนาของซานตาเปล่ียนไป เขาทําสีหนาตกใจสุดขีดจนชะงักการเดินลง บนโตะอาหารมี

จานขาวของเขาเพียงจานเดียว พอและแมหายไป เกาอี้ทุกตัวถูกเก็บไวเรียบรอยไมมีรองรอยการถูก

ดึงออกมาใช  

 

ซานตา 

พอ 

ซานตาพึมพําเสียงไมถูกเปลงออกมา เขาคอยๆ วางขวดน้ําและแกวบนโตะ แลวคอยๆหันไปมอง

รอบๆบาน ทีวีไมมีสัญญาณภาพมีเพียงเสียงซาๆ ทุกอยางภายในบานดูวางเปลาปราศจากผูอื่น

นอกจากตัวของซานตาเอง  

 

ซานตา 

แจน 

 

ซานตาตะโกนเรียก ในขณะท่ียังมองพื้นท่ีรอบๆบานอยู ไมมีเสียงตอบรับจากแจน 

 

ซานตา 

แจน 

 

ซานตาตะโกนเรียกแจนซ้ําพรอมหันหลังเพื่อท่ีจะวิ่งข้ึนไปช้ันบน 

 

ฉากท่ี 23 ภายนอก/บันไดสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตานอนอยูตรงบริเวณบันไดทางข้ึนสะพาน มีคราบเลือดอยูเล็กนอย เขานอนแนนิ่ง

ลืมตาข้ึนมองคางไปท่ีทองฟา ท่ีหัวของเขามีรอยเปอนเลือด ขางๆตัวเขาเองมีเศษแกวแตกกระจายอยู

   ส
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กระเปาสะพายของเขาหายไป ซานตาคอยๆ พยุงตัวเองลุกข้ึนนั่งแลวก็กมหนาลงใชมือซายจับท่ี

บริเวณหัวของตัวเอง แลวขยับมือมาท่ีหนามองมือตัวเองท่ีมีเลือดเปอนติดอยู เขามองๆ พื้นรอบๆ 

ตัวอยางชาๆ แลวคอยๆ มองสูงข้ึนๆ เรื่อยๆ จนเจอกับบันไดทางข้ึนสะพาน ซานตาเห็นตัวเองเดิน

โซเซมาถึงตรงบันไดทางลงสะพาน(FB) และสะดุดลมลงกล้ิงตกสะพานมากองอยูตรงหนาของเขา เขา

คอยๆ ลุกข้ึน โดยสายตายังจองมองพื้นท่ีตัวเองตกลงมา 

 

ฉากท่ี 24 ภายนอก/รานโชวหวย/กลางวัน 

ซานตายื่นแบงคยี่สิบ ใหกับเจาของรานโชวหวย เจาของรานโชวหวยยื่นมือมารับแลว

มองหนาซานตา 

 

เจาของรานโชวหวย 

เอาอะไร 

 

ซานตายืนนิ่งไมตอบแววตาลอยๆ เหมือนคิดอะไรบางอยางอยู 

เจาของรานโชวหวย 

จะเอาอะไร 

 

เจาของรานโชวหวยถามซ้ําดวยเสียงท่ีดังกวาเดิม ซานตากระพริบแลวหันมองท่ีเจาของรานโชวหวย

แลวมือช้ีไปท่ีขวดเหลาขาว เจาของรานโชวหวยดูเงินในมือ แลวเดินไปหยิบขวด M150 สองขวด แลว

หยิบขวดเหลาขาวเปดฝาขวด แลวกรอกเหลาขาวใสขวด M150 ท้ังสองขวด ซานตามองการกระทํา

ของเจาของรานโชวหวยอยางไมละสายตา เจาของรานนําขวด M150 ใสถุงพลาสติกแลวยื่นใหซานตา 

ซานตารับถุงท่ีใสขวด M150 แลวเดินออกจากหนารานไป 

 

ฉากท่ี 25 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตาเดินโซเซอยูบนสะพานขามแมน้ําพลางยกขวด M150 กระดกด่ืม เขามองไปท่ี

แมน้ําแลวยกขวด M150 กระดกจนหมดขวดและเดินตอไปทางบันไดทางลงสะพานท่ีเขาไดเคยตก

บันไดมาหนหนึ่ง เมื่อเดินถึงบันไดทางลงเขาทําขาขางขวาสะดุดขาขางซายของตัวเองและกล้ิงตก

บันไดลงไปนอนในตําแหนงเดิมท่ีเขาเคยต่ืนข้ึนมา เลือดท่ีหัวในตําแหนงเดิมไหลออกมาเหมือนแผลถูก

ฉีกขาด เขานอนหลับตานิ่งแลวคอยๆ ยิ้ม แตจากนั้นเพียงไมนานค้ิวของเขาก็เริ่มคอยๆ ขมวดเขาหา

กัน รอยยิ้มท่ีปากเริ่มหายไป เขาลืมตาข้ึนแบบตกใจ  
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ฉากท่ี 26 ภายนอก/ขางถนน 3/กลางวัน 

ซานตาเปดฝาถังขยะ หยิบกระปองน้ําอัดลมออกวางลงท่ีพื้นแลวใชเทาเหยียบกระปอง

ใหแบน และกมหยิบกระปองใสลงไปในถุงพลาสติก ท่ีมีกระปองอยูประมาณ 5-6 กระปอง จากนั้นเขา

กมลงไปในถังขยะอีกครั้งแลวหยิบขวดน้ําพลาสติกข้ึนมา 2 ขวด เขาเปดฝาขวดท้ังสองออกแลวเทน้ํา

ท่ีเหลือในขวดท้ิงไปในถังขยะ นําขวดท้ังสองใสถุงพลาสติกใบใหญท่ีบรรจุขวดน้ําอยู 9-10 ขวด เขา

เดินตอไปขางหนาดวยทาเดินท่ีโซเซเหมือนคนเมา ผูคนท่ีเขาเดินผานตางหันมามองเขาแลวหลีกตัว

หลบหาง เขาเดินตามทางไปเรื่อยๆ จนเจอกับถังขยะอีกใบ เขาเปดฝาถังขยะนั้นออกกมลงมองขยะใน

ถังแลวใชมือเข่ียขยะในถัง 2-3 ที กอนท่ีจะปดฝาถังขยะ 

 

ฉากท่ี 27 ภายนอก/หนารานรับซื้อของเกา/กลางคืน 

ซานตาเดินแบกถุง 2 ใบท่ีหลัง ใบหนึ่งบรรจุขวดน้ําพลาสติกปริมาณเกือบครึ่งถุงใหญ 

สวนอีกใบบรรจุกระปองน้ําอัดลม ท่ีมีกระปองน้ําอัดลมเพียงกนถุง ซานตาเดินมาถุงหนารานซึ่งรานได

ปดไปแลว เขาพยายามชะเงอตัวดูภายในรานเพื่อหาเจาของรานแตก็ไมพบใคร ซานตาหันมองซาย

ขวา กอนท่ีจะเดินไปทางดานขวา แลวนั่งลงท่ีหนาบานใครคนหนึ่ง เขานําถุงท้ังสองใบไวดานของเขา 

ซานตาหันมองซายขวาอีกครั้งกอนท่ีจะผงกหัวลงซบกับแขนของตัวเองท่ีกําลังกอดถุงท้ังสองใบอยู 

 

ฉากท่ี 28 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตาเดินโซเซมือซายถือขวด M150 มือขวาจับขอบสะพานตามทาง ซานตาเดินมาจน

ใกลถึงทางลงสะพาน เขาหยุดเดินและมองมาบันไดทางลงสะพาน มือขวาดึงออกจากขอบสะพาน 

แลวคอยๆเดินอยางโซเซมาท่ีทางลงสะพาน เขาทําขาขวาสะดุดขาซายของตัวเองและกล้ิงตกบันไดลง

ไปนอนในตําแหนงเดิมท่ีเขาเคยหมดสติไปตรงนั้น เขานอนหลับตานิ่งแลวคอยๆขมวดค้ิวเขาหากัน 

เขาลืมตาข้ึนแบบตกใจ 

 

ฉากท่ี 29 ภายนอก/ขางถนน/กลางวัน 

ซานตาเปดฝาถังขยะข้ึน กมดูลงไปถังขยะแลวใชมือลวงเขาไปในถังเข่ียขยะในถังกอนท่ี

จะปดฝาถังขยะลง เขาเดินตอไปอยางโซเซแลวนั่งขางฟุตปาธมองดูผูคนท่ีเดินผานไปมาท่ีพยายาม

ถอยตัวหางจากตัวเขา จนมีหญิงสาววัยรุนคนหนึ่งท่ีกําลังเดินนับเงินในมือมีซึ่งมีแบงคยี่สิบ 3-4 ใบใน

มือ ซานตามองตามเธอคนนี้ จนผานหนาของเขา ซานตาเริ่มลุกข้ึนสายตายกคงจองท่ีหญิงสาวคนนั้น 

เขาออกตัววิ่งอยางรวดเร็วไปทางหญิงสาวคนดังกลาวแลวฉกเงินในมือของเธอ แลวออกวิ่งอยางไมคิด

ชีวิต หญิงสาวคนนั้นตะโกนรองดวยความตกใจ 
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ชายหนุม 

เหยย 

 

ผูคนท่ีเดินผานแถวนั้นหันมามองท่ีตนเสียง แลวก็คงเดินตอไมมีใครสนใจหรือคิดจะชวยเธอแมแตคน

เดียว ซานตายังคงวิ่งตอไปเรื่อยๆ โดยไมหันมองกลับหลัง หญิงสาวผูถูกซานตาขโมยมองผูคนรอบขาง

ท่ีไมมีคนสนใจเธอ เธอยืนนิ่ง 

 

ฉากท่ี 30 ภายนอก/ใตสะพาน/กลางวัน 

ซานตานั่งอยูใตสะพานขามแมน้ํามือขวาถือขวดเหลาขาวยกข้ึนด่ืม สายตามองไปแมน้ํา

และสะพานท่ีอยูเหนือหัวของเขา  

 

ฉากท่ี 31 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

ซานตาเดินอยางโซเซมาท่ีบันไดทางลงสะพานฝงเดิม สายตาจดจองท่ีบันไดทางลงเขาเรง

ฝเทาใหเดินเร็วยิ่งข้ึนจนมาถึงบันไดทางลง แลวลมลงกล้ิงตกบันไดลงไปนอนในตําแหนงเดิมท่ีเขาได

เคยหมดสติไป มีเลือดท่ีหัวในตําแหนงเดิมไหลออกจากตําแหนงเดิมไมมาก เขานอนหลับตานิ่งแลว

คอยๆ ลืมตาอยางชานอนมองดูทองฟา 

 

ฉากท่ี 32 ภายนอก/ดาดฟาตึกสูง/กลางวัน 

ภาพซอนของทองฟา และตึกแถวบานคนท่ีถูกมองจากมุมสูง ซานตายืนมองบรรยากาศ

รอบๆ ตึกอยูบนช้ันดาดฟา สีหนานิ่งเหมอ เขากมลงมองพื้นดานลางท่ีมีคนเดินอยูขนาดเล็กเทามด 

ซานตายิ้มแลวคอยๆ ปนข้ึนไปบนขอบระเบียงท่ีกั้นตึก 

 

ฉากท่ี 33 (ความฝน)ภายนอก/หนาบาน/กลางวัน 

ซานตายืนอยูหนาบานหลังเดียวกับในความฝนครั้งกอนเขายืนมองดูหนาบานกอนท่ีจะ

คอยๆ เดินไปท่ีประตูบานอยางชาๆ จนถึงหนาประตูบาน ซานตายืนมองลูกบิดท่ีประตูบานกอนท่ีจะ

เอ้ือมมือไปเปดประตู 

 

ฉากท่ี 34 (ความฝน)ภายใน/บาน/กลางวัน 

ซานตาเดินเขามาในบาน มีพอและแม(คนเดียวกันกับความฝนครั้งกอน) ยืนรออยูท่ีหนา

ประตู แมยิ้มใหซานตาแลวกางแขนออกท้ังสองขาง สวนผูชายยิ้มและมองมาท่ีซานตา ซานตามองนิ่ง

น้ําตาคอยๆ เออลนข้ึนมาในดวงตา 
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ฉากท่ี 35 ภายนอก/ดานลางตึกสูง/กลางวัน 

ภาพมุมสูงซานตานอนอยูพื้นดานลางมีเลือดไหลทวมตัว ผูคนท่ีเดินผานบางคนหันมา

เหลือบมองแลวเดินตอ บางคนก็เดินผานไปเฉยๆ 

 

6. บทถายทํา(Shooting Script) 

ฉากท่ี 1 (ความฝน)ภายใน/หองครัว/กลางวัน 

1. MCU จานขาว เห็นมือแมเทอาหารใสจานขาว  

2. MS ดานหนาแม เตรียมกับขาวใสจาน ซานตาเดินเขามาในเฟรม แมยื่นจานใหซานตา 

2A. MLS ขางหลังแม ซานตาเดินเขามาในเฟรม 

3. MS ดานหนาแม กําลังเก็บถุงขยะกับขาว  หันซายไปท้ิงขยะ(ถังขยะแบบปดฝาทึบ) ท้ิงขยะลงถัง 

4. MS แมขวาเฟรม เปดฝาถังขยะ ท้ิงขยะลงถัง ปดฝาถัง 

5. CAM IN กลองในถังขยะ เปดฝาถังขยะ ท้ิงขยะลงถัง ปดฝาถัง 

 

ฉากท่ี 2 ภายนอก/ขางถนน/กลางวัน 

1. MS กลองอยูในถังขยะ ฝาถังขยะถูกเปดออก เห็นใบหนาซานตามองลงในถังขยะ เอามือลวงเขามา

ในถัง 

2. POV สายตาซานตาคนถังขยะในถัง 

3. MLS ดานหลังซานตา(หันหนาเขาถนน)หยิบขวดน้ําข้ึนมาจากถังขยะ มองดูน้ําท่ีเหลือในขวด เปด

ฝายกด่ืม ปดฝากมลงใสขวดในถุงพลาสติก กมลงไปในถังขยะอีกครั้ง หยิบกระปองน้ําอัดลมมา 2 

กระปอง 

4. CU วางลงท่ีพื้นแลวเหยียบ หยิบกระปอง 

5. MLS(เหมือน3) ใสกระเปาท่ีสะพายไวดานซาย ยกถุงแบกไวท่ีหลังแลวออกเดินไปทางดานขวา  

 

ฉากท่ี 3 ภายนอก/หนารานรับซื้อของเกา/กลางวัน 

1. LS ต้ังกลองรอหนาราน ซานตาเดินถือถุงขนาดใหญท่ีเต็มไปดวยขวดน้ําท้ังสองถุง เดินมาถึงหนา

รานรับซื้อของเกา พอดีจุดท่ีวางกลองหันมองดานซายซึ่งเปนรานรับซื้อของเกา 

2. MS ดานหลังซานตาเดินเขาไปหนารานรับซื้อของเกา ยื่นถุงท่ีถือมาท้ังสองถุงใหกับชายคนหนึ่งวัย 

45 ปเจาของรานรับซื้อของเกา เขานําถุงท้ังสองไปช่ังกิโลดูน้ําหนัก 

3. MCU มุม45องศาดานขวาซานตา ซานตายืนรอมองเจาของราน 

4. MS เจาของรานเดินกดเครื่องคิดเลข 4-5 ที และนําเครื่องคิดเลขเก็บใสกระเปาไวท่ีเดิมควักแบงค 

20 พรอมเหรียญหาบาทอีก 2 เหรียญ ยื่นใหซานตา 

5. MCU(เหมือน3) ซานตายื่นมือรับเงินและกมดูเงินในมือของตัวเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

ฉากท่ี 4 ภายนอก/หนารานขายขาว/กลางวัน 

1. CU High angle แบงคยี่สิบกับเหรียญหา 2 เหรียญในมือซานตา มือซานตาอีกขางหยิบเหรียญหา

ออกสงใหมือแมคาขายขาว 

2. MS 45 องศา ดานขวาซานตายืนอยูหนารานขายขาว เห็นแมคาเก็บเงิน หยิบถุงขาวยื่นใหซานตา 

ซานตารับถุงมองดูขาวในถุงแลว คอยๆ หันขวาเดินหนาออกจากเฟรม 

 

ฉากท่ี 5 ภายนอก/รานโชวหวย/กลางวนั 

1. LS 45 องศา ซานตาเดินจากซายเฟรมเขามาท่ีรานโชวหวย เจาของรานลุกข้ึนแลวเดินไปหยิบของ 

2. MS คลาย POV เจาของรานเดินไปหยิบยาเสนแลวเดินมาท่ีซานตา 

3. MS 45 องศา เห็นท้ังซานตาและเจาของรานดีลของกัน ซานตารับยาเสนยัดใสกระเปากุงเกงขาง

ขวาแลวเดินจากไปทางเดินท่ีเดินมา 

 

ฉากท่ี 6 ภายนอก/ใตสะพาน/กลางวัน 

1. LS ซานตานั่งกลางเฟรมกําลังกินขาวมีกระเปาอยูขางลําตัว มีกับขาววางอยูบนตัก 

2. MS ผานไหล ตักขาวเขาปาก ยกชอนลงเข้ียวงึมงําๆ ตักขาวเขาปาก 

3. MS มุมเสยดานซายซานตา ตักขาวเขาปาก เข้ียวงึมงําๆ ยกถุงขาวดูเหลือครึ่งถุง แลวมัดหนังสต๊ิก

เก็บเขากระเปา 

4. LS ซานตานั่งกลางเฟรม เก็บของท่ีกระเปาแลวลุกข้ึนสะพายกระเปาเดินไปทางซายเฟรม  

 

ฉากท่ี 7 ภายนอก/ขางถนน3/กลางวัน 

1. MLS 45 องศา ถังขยะอยูซายเฟรม ซานตาเดินเขามาท่ีถังขยะ เปดฝาถังขยะ 

2. MS ดานซายซานตา ใชมือคุยๆ ในถังขยะ จากนั้นเขาก็หยิบขวดน้ําพลาสติกออกมา 2 ขวด เขานํา

ขวดใสเขาไปในถุง คุยดูถังขยะอีกรอบแลวปดฝาถังขยะ หันซายเดินตอ 

2A. กลองในถังขยะ คุยดูถังขยะอีกรอบแลวปดฝาถังขยะ 

3. MLS(เหมือน1) ปดฝาถังขยะ หันซายเดินตอจนออกเฟรม 

 

ฉากท่ี 8 ภายนอก/ใตสะพานทางดวน/คํ่า 

1. ECU 45 องศาเสย ซานตาดูดยาเสนปลอยควันฟุง ดูดยาเสน ปลอยควันฟุง 

2. LS ดานขวา ซานตานั่งอยูบนเส่ือปลอยควันฟุง ดานขวามีถุงขาวท่ีกินหมดแลว ดานขางซายมี

ถุงพลาสติกขนาดใหญในถุงมีขวดน้ําประมาณ 8-10 ขวด กับกระเปา ดูดยาเสน ปลอยควันฟุงโยนยา

เสนท้ิงขางหนา หันขางแลวจับถุงพลาสติกไวริมกําแพงขางตัวเขาแลวหยิบกระเปามาตบๆ แลวคอยๆ 

วางลงบนเส่ือและลมตัวลงนอนหัวหนุนกับกระเปา 

   ส
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3. MCU High angle กระเปาท่ีถูกวางเปนหมอนซานตาลมตัวลงนอน ลืมตาคางกอนจะหลับตาลง 

  

ฉากท่ี 9 ภายนอก/ขางถนน/กลางวนั 

1. MS High angle ถังขยะ ซานตากมลงไปคุยขยะในถังหยิบขวดข้ึนมา 1 ใบ เก็บเขาถุง คุยขยะตอ 

ปดฝาถังขยะ 

2. MLS 45 องศาซายซานตา ปดฝาถังขยะ หยิบถุงแบกข้ึนหลังออกเดินไปขางหนา เจอหญิงสาว 2 

คนเดินสวนทางมา เมื่อใกลถึงระยะท่ีจะตองเดินสวนทางกัน แจนดึงเพื่อนของเธอท่ีกมหนากมตากด

มือถือจนไมไดมองทาง 

3. MS 2 Shot หญิงสาวท้ัง 2 แจนอยูดานซายมือ แจนดึงเพื่อนของเธอท่ีกมหนากมตากดมือถือจน

ไมไดมองทาง 

เพื่อนแจน  

อะไรของแก 

เพื่อนแจน ท่ีจูๆ ก็ถูกดึงไปอยางแรงหันไปมองแจน  

แจน  

ระวัง 

แจน พูดพรอมมองไปท่ีซานตาอยางหวาดระแวงมองจากหัวจรดเทาแลวคอยๆ ถอยตัวใหหางอีก 

4. CU หนาซานตา มอง 2 สาว 

5. MCU สายตาแจนมองหัวจรดเทาซานตาสีหนารังเกียจ 

6. MLS ซานตาผานหญิงสาวท้ังสอง มองหญิงสาวแลวละสายตาเดินตอ หญิงสาวท้ังสองหันมองตาม 

 

ฉากท่ี 10 ภายนอก/หนารานขายขาว/กลางวัน 

1. LS ยิงจากฝงตรงขาม ซานตาเดินผานหนารานชะลอดูแลวเดินผานไป ซายไปขวา 

 

ฉากท่ี 11 ภายนอก/ใตสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

1. MS 45 องศาซายซานตา นั่งกินมามาใชมือหยิบกิน หยิบกิน เขยาซองมามาใหมามาอยูท่ีมุมซองเท

มามาเขาปาก หยิบยาเสนข้ึนมา 

2. CU ดานซายซานตา กมหนาพันยาเสนหยิบข้ึนมาคาบท่ีปากจุดไฟ พนควัน 

 

ฉากท่ี 12 ภายนอก/ใตสะพานทางดวน/คํ่า 

1. FS  ดานหนาซานตามือหนึ่งคลําท่ีทองอีกมือถือยาเสน พนควัน สูบยา พนควัน สูบยา โยนท้ิง หยิบ

ขวดน้ํามาด่ืม จัดกระเปาเปนหมอนลมตัวลงนอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

2. MS High angle ซานตาลมตัวลงนอนมือซายจับท่ีทอง มือขวากายหนาพากแลวคอยๆ พลิกตัว

นอนตะแคงขางในทาขดตัว  

3. CU ซานตาหันตะแคงขาง หลับตาลงซักพัก แลวลืมตาข้ึน ลุกออกจากเฟรม 

 

ฉากท่ี 13 ภายนอก/ขางถนนใกลสะพานทางดวน/คํ่า 

1. MS 45 องศามุมกด ซานตาเดินขามถนนมาตัวเปลาเปดฝาถังคุยขยะหยิบหอขนมข้ึนมาเปดดูแลว

โยนกลับไปท่ีเดิม คุยตอ หยิบหอขนมอีกหอเปดดูแลวถือไวมือซาย คุยตอปดฝาถัง ขามถนนกลับไป 

 

ฉากท่ี 14 ภายนอก/ใตสะพานทางดวน/คํ่า 

1. FS ดานหนาซานตา ซานตาเดินเขาเฟรมจากขวาถือถุงขนมนั้นมาดวย นั่งลงท่ีเดิมกินขนม 

2. MCU 45 องศาซาย กินขนมเค้ียวๆ 

 

ฉากท่ี 15 ภายนอก/ใตสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

1. MS ดานหนาซานตา กินขาว งึมงํา ตักขาว งึมงํา ตักขาว งึมงํา ตักขาว งึมงํา ยกดูถุงขาว กมลงมัด

ถุง 

2. MCUผานไหล มัดถุงเก็บใสกระเปา ลุกออกจากเฟรมไป 

 

ฉากท่ี 16 ภายนอก/ขางถนน 3/กลางวนั 

1. MLS/LS 45 องศา ถังขยะอยูซายเฟรม ซานตาเดินกมมาท่ีถังขยะ กอนถึงถังขยะนิดนึง ซานตา

หยุดชะงักการเดินแววตาเหมือนกําลังเพงจดจองอะไรบางอยางท่ีพื้น เขาหันซายขวา 

2. CU หนาซานตา กมมองอะไรบางอยาง หันซายขวาสํารวจคน แลวกลับมามองท่ีพื้นอีกที 

3. MCU แบงค 100 มือซานตาเก็บแบงค 100 

4. MS 45 องศา(เหมือน1 แตใกลกวา) เห็นถังขยะเปน foreground ซานตาลุกจากการเก็บแบงค ดู

เงินในมือ เสียงแตรท่ีเหมือนอยูใกลๆตัวของเขาดังข้ึนอยางรุนแรง 2ที ซานตารีบเก็บเงินเขากระเปา

หันไปมอง 

ชายอวนขับรถ  

อยากตายนักรึไงวะ ไอเห้ียเอย 

5. CU หนาชายอวนขับรถสวมแวนตาสีดํา เปดกระจกขางคนขับใบหนายื่นออกมาดาซานตา 

ชายอวนขับรถ 

อยากตายนักรึไงวะ ไอเห้ียเอย 

บีบแตรอีก 2 ที แลวเขาไปในรถปดกระจก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

6. MLS(เหมือน1) 45 องศา ซานตาหันไปมองรถอยู เจาของรถหุบหัวเขาไปในรถปดกระจกแลวเล้ียว

รถออกไป ซานตามองตามหนาตาขมวดค้ิว 

7. MS(เหมือน4) Foreground ถังขยะ ซานตามองตามขมวดค้ิว ลวงเงินในกระเปามาดูสักพักนึง แลว

คอยเดินข้ึนฟุตปาธเดินกลับไปทางเดิม 

 

ฉากท่ี 17 ภายนอก/รานโชวหวย/กลางวัน 

1. LS 45 องศา ยิงกลองจากฝงตรงขาม(ถาไมมีรถจอด) ซานตาเดินจากซายเฟรมเขามาท่ีรานโชวหวย 

เจาของรานลุกข้ึนมาตอนรับ แลวเดินไปหยิบของ 

2. MS 45 องศาดานขวาซานตา ซานตายืนรอเห็นเจาของรานหยิบยาเสนแลวเดินมาท่ีซานตา ซานตา

ยื่นแบงค 100 เจาของรานทอนเงินให ซานตาดูเงินในมือ 

3. MS ผานไหลดูเงินในมือ 95 บาทเก็บเขากระเปากางเกงเดินออกจากราน 

4. MS 45 องศา(เหมือน2) เก็บเงินเขากระเปาเดินออกจากรานไปทางซายมือ ไมถึง 10 กาวเขาควัก

เงินท่ีเหลือข้ึนมาดูสีหนาเหมือนคิดอะไรบางอยาง 

5. MCU สีหนามองเงินในมือตัวเอง แลวหันหลังกลับไปท่ีรานโชวหวยมือช้ีไปทางเหลาขาว 

6. MS คลาย POV เจาของรานหยิบขวดเหลาขาว แลวยื่นขวดใหซานตาดูแลวเดินมาทางซานตา 

ชายเจาของรานโชวหวย 

75 บาท 

6A. MCU มือเจาของรานหยิบขวดเหลาขาว 

7. MS 45 องศา ยิงออกจากรานเห็นซานตายืนรอมองเจาของราน พยักหนาแลวหยิบเงินในกระเปา

กางเกงนับเงินแลวใสแบงค 20 บาท 1 ใบคืนกระเปากางเกง ยื่นเงินใหเจาของราน เจาของรานรับเงิน

แลวยื่นถุงท่ีใสขวดเหลาขาวใหซานตา ซานตาเดินออกจากหนาราน 

 

ฉากท่ี 18 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

1. MS ภาพเบลอ – หนาเมาเดินๆ ถึงจุดโฟกัสท่ีระยะ MCU กลองถอยตาม – เดินเมากระดก

ขวดเหลา จะเซลมหลุดเฟรม 

2. MS เมาเดินๆ เซจะแลวเดินตอกระดกขวดเหลา กระดกขวดเหลาเซจะลมจับราวสะพานทันขวดตก

พื้น 

3. MCU จับราวสะพานเกือบจะลม มองทางขางหนาแลวกมมองขวดเหลา กมลงไปเก็บขวดเหลาท่ีหก

อยูกลองไปตามข้ึนแลว – แลวเดินตอ 

3A. MS หยิบขวดเหลาข้ึนมาดูน้ําท่ีเหลือในขวดแลวเดินตอหลุดจากกลองไป 

4. MLS 45 องศาเห็นถนนหยิบขวดเหลาข้ึนมาดูขวด เดินโซเซ 

5. POV ทางเดินชัดๆเบลอๆยกขวดเหลากระดก ภาพคอยๆ ชัดไปท่ีถนนรถวิ่ง 

   ส
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ฉากท่ี 19 (ความฝน)ภายใน/รถเกง,บนถนนแถวบาน/กลางวัน 

1. MS 2 Shot  พอนั่งอยูฝงคนขับ ขับรถ(เปนไปไดใชรถหมอน)สีหนายิ้มแยมพูดคุยกัน แมหยิบ

ไอโฟนเครื่องเดียวกับซานตาข้ึนมา 

ฉากท่ี 20 (ความฝน)ภายใน/หองนอน/กลางวัน 

1. ECU ผานไหลซานตา ซานตานอนเลนเกมสเห็นเกมสในมือถือ 

2. 2 Shot แตเพียงผูเดียว ซานตานอนเลนเกมสไอโฟน (ไมเห็นหนาแจน)แจนนั่งพิงกําแพง ขาขาง

ขวาวางพาดไปบริเวณขาของซานตา ขาขางซายถูกชันเขาข้ึนมาและวางไวบริเวณสะโพกของซานตา 

นั่งอานหนังสือแฟช่ันผูหญิง  

แจน  

อื้อออ ไมสนใจเลยนะ 

หญิงสาวพูดดวยเสียงออดออนพรอมใชขาขางซายเขยาสะโพกของซานตา 

ซานตา   

อะไร...ก็เลนเกมสอยู 

ซานตายังจดจออยูกับเกมสในมือของตัวเอง 

แจน  

ก็นั้นแหละ...สนใจแตเกมสไมสนใจแจนเลยอะ 

แจนพูดดวยน้ําเสียงออดออนเชนเดิม พรอมดึงขาท้ังสองขางของตัวเองเขาหาตัวเองแลวคอยๆ เคล่ือน

ตัวเขาไปหาซานตา 

ซานตา  

ขอเลนอีกแปบเดียว....ใกลจบละ 

แจนนอนขนาบขางซานตาและมองเกมสท่ีซานตาเลน 

3. MCU 2 Shot รับหนาท้ังสองคน(คัทเปดเผยหนาแจน) 

หญิงสาวพูดดวยเสียงออดออนพรอมใชขาขางซายเขยาสะโพกของซานตา 

ซานตา   

อะไร...ก็เลนเกมสอยู 

ซานตายังจดจออยูกับเกมสในมือของตัวเอง 

แจน  

ก็นั้นแหละ...สนใจแตเกมสไมสนใจแจนเลยอะ 

แจนพูดดวยน้ําเสียงออดออนเชนเดิม พรอมดึงขาท้ังสองขางของตัวเองเขาหาตัวเองแลวคอยๆ เคล่ือน

ตัวเขาไปหาซานตา 

ซานตา  

ขอเลนอีกแปบเดียว....ใกลจบละ 
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แจนนอนขนาบขางซานตาและมองเกมสท่ีซานตาเลน 

 

ฉากท่ี 20A (ความฝน)ภายใน/หองนอน/กลางวัน 

1. MCU 2 Shot  รับหนาท้ังสองคน 

แจนนอนขนาบขางดูซานตาเลนเกมสในมือถือ แจนเอียงคอไปซบไหลของซานตา 

แจน  

หนุกปะอะ 

ซานตา  

ก็หนุกแหละ นี่จะมาไมไหนเนี่ย 

ซานตาพูดพรอมยักไหลขางท่ีแจนซบแลวหันไปมองแจนแว็บหนึ่งกอนหันมาเลนเกมสตอ 

แจน  

ปลาว(เสียงสูง) แจนก็แคอยากรูเฉยเฉย 

แจนทําสีหนาลอยหนาลอยตา ตาเหลือบไปมองมือถือท่ีซานตาเลนเกมสอยู 

ซานตา 

 เหรออออ 

 

ซานตาพูดลากเสียงพรอมเบะปาก พงกหัวข้ึนเล็กนอย แจนดึงมือถือจากมือซานตาสองมือแจนกุมมือ

ถือไวซุกซอนไวท่ีอกแลวพลิกตัวหันหลังใหกลับซานตาอยางรวดเร็วแลวนอนขดตัว  

ซานตา 

 เฮย  

ซานตาพยายามแยงมือถือคืนจากแจน 

2. 2 Shot แตเพียงผูเดียว ซานตาพยายามแยงมือถือคืนจากแจนแตแจนกุมมือถือไวแนนพรอมสะบัด

ตัวเพื่อหลบหลีกการแยงคืนจากซานตา ซานตาเริ่มจักจ้ีแจนโดยการแหยนิ้วท่ีเอวของแจน แจนด้ินไป

มาและออกเสียงหัวเราะ มีเสียงแตรดังข้ึน 

แจน  

อยาาาา.....(เสียงลากยาวปนหัวเราะ) แมกลับมาแหลววว 

แจนวิ่งหนีซานตาออกเฟรมดานหนากลอง 

 

ฉากท่ี 21 (ความฝน)ภายนอก/รถเกง,หนาบาน/กลางวัน 

1. 2 Shot  พอขับรถ มีแมนั่งเบาะซายดานหนา พอหักพวงมาลัยเล้ียวรถ หญิงสาวแกก็ขมวดค้ิวและ

จองมองไปทางทิศดานขวา 45 องศา  
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แม  

พอ....ดูนั้น 

หญิงสาวแกพูดดวยน้ําเสียงท่ีตกใจ มือขวาตีไหลของพอ มือซายช้ีนิ้วไปทางหนาบานหลังหนึ่งท่ีมีชาย

รูปรางอวบแตงตัวซอมซอ(หมอน)  

2. MLS กําลังกมๆ มองๆ ถังขยะหนาบานหลังหนึ่ง ทาทางล็อกแล็กหันซายหันขวา แลวกมลงไปในถัง

ขยะ 

3. 2 Shot (เหมือน1) พอสะดุงทีนึงแลวหันหนาไปทางแมกอนจะหันหนาไปทิศทางเดียวกับท่ีแมช้ี 

พอ 

 เฮย ! 

พออุทานอยางตกใจ ขมวดค้ิวสายหนาเล็กๆ 2-3 ที แลวบีบแตร 2 ที ชายคนดังกลาวท่ีกําลังกมลงไป

ในถังขยะไมสนใจตอเสียงแตรท่ีไดยิน พอเปดกระจกรถฝงดานของตัวเอง และยื่นหนาออกไป 

พอ  

เฮย! ออกไป! 

พอตะโกนเสียงดังล่ัน พรอมบีบแตรอีก 2 ทีแบบลากยาว ชายคนดังกลาวสะดุงหันหนามาทางรถยนต 

3A. MS รถทางขวาเฟรม(อาจมีหมอนเปน FG) พอเปดกระจกรถฝงดานของตัวเอง แลวยื่นหนาออก

จากตัวรถ 

พอ  

เฮย! ออกไป! 

พอตะโกนเสียงดังล่ัน พรอมบีบแตรอีก 2 ทีแบบลากยาว  

4. MS หมอนซายเฟรม สะดุงหันหนามาทางรถยนตสีหนาตกใจ และรีบหันหลังวิ่งออกไปจากบริเวณ

หนาบาน 

 

ฉากท่ี 22 (ความฝน)ภายใน/หองนั่งเลน/กลางวนั 

1. MS จอทีวีคลาย POV ขาวเกี่ยวกับการข้ึนราคาสินคา 

2. MS 2 Shot 45 องศา ดานซายพอขวาเฟรมพออยูบนโซฟานั่งดูทีวี ซานตาเดินเขามาในเฟรมจาก

ดานขวา เขามานั่งดานซายมือพอ หยิบขนมบนโตะรับแขกแดก แลวถามพอ 

ซานตา 

  อาว/เออ พอ มะกี้พอบีบแตรตะโกนอะไรอะ ไดยินไปถึงขางบนเลย 

พอ 

 ใครไมรู มันมารื้อถังขยะอยูหนาบานเราเลอะเทอะไปหมด  พอบีบแตรไลมันก็ไมไป ตองใหตะโกนไล 

3. MCU พอดูโทรทัศน แลวตอบ 

พอ  
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ใครไมรู มันมารื้อถังขยะอยูหนาบานเราเลอะเทอะไปหมด  พอบีบแตรไลมันก็ไมไป ตองใหตะโกนไล 

แจน  

พอคะ ทานขาวคะ 

4. MS/MLS แจนเดินมาทางโตะกินขาว แจนถือจานกับขาวท่ีถูกใสกับขาวมาจนเกือบลนออกจากจาน  

แจน 

พอคะ ทานขาวคะ 

แลววางบนโตะอาหารและเดินเขาไปในครัวอีกครั้ง  

5. MS 2 shot (เหมือน2 หรือเปลาดูอีกที) มุมเฉียงใกลกวา shot2 พอหันไปหาแจน แลวหันกลับมา 

พอ  

ปะ..กินขาว 

พอพูดพรอมใชมือตบไปท่ีเขาของซานตา แลวท้ังสองก็ลุกจากโซฟาเดินไปทางโตะกินขาว 

6. MLS โตะอาหารท่ีมีขาววางอยูท้ัง 4 จาน พอและซานตาเดินเขามานั่งฝงตรงกันขามกัน พอหันไปดู

ทีวี สวนซานตาหยิบไอโฟนข้ึนมาเลน 

 

ฉากท่ี 22A (ความฝน)ภายใน/หองครัว/กลางวัน 

1. MS (เหมือน S1)ดานหนาแม แมเทกับขาวใสจานขาว ดานหลังเห็นแจนเดินเขามาทางแม แมยื่น

จานกับขาวใหแจน แจนเดินไปทางโตะอาหาร แมเทแกงใสชามจนเกือบลนชาม แลวเก็บถุงขยะ

ขางหนาไปท้ิงขยะ 

2. MLS ดานหลังแม แมเก็บถุงขยะท้ิงลงถังขยะ แลวถือชามน้ําแกงท่ีเกือบลนชาม ถือหกเรี่ยราดตาม

พื้นเดินพนเฟรมหองครัวไปยังโตะอาหาร 

 

ฉากท่ี 22B (ความฝน)ภายใน/หองนั่งเลน/กลางวนั 

1. MLS แมเดินมาท่ีโตะอาหาร กลองแพนตามมาถึงโตะอาหาร 

2. MS  แมเดินมาท่ีโตะอาหาร ผานไหลใครสักคนฝงซานตา เห็นกับขาว 3 อยางบนโตะ แมถือชาม

แกงมาท่ีโตะเดินถือหกตามพื้น หกบนโตะ แมนั่งลง 

3. MS ทุกคน จากหัวโตะ พอเริ่มกินกอนแลวทุกคนก็เริ่มกิน  

พอ  

วันนี้แจนไมออกไปเท่ียวไหนหรอลูก 

แจน  

คะพอ ตาไมยอมพาหนูไป มัวแตเลนเกมสอยูในหอง 

4. MS แจนผานไหล 
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พอ  

วันนี้แจนไมออกไปเท่ียวไหนหรอลูก 

แจน  

คะพอ ตาไมยอมพาหนูไป มัวแตเลนเกมสอยูในหอง 

แจนพูดจบก็คอนตาไปหาซานตา  

กลองแพนไปหาซานตา – แตซานตาไมสนใจคําพูดของแจนยังคงนั่งกนิขาวอยางใจจดจอไมสนใจส่ิง

รอบๆ ตัว พอหัวเราะในลําคอ 

แม  

ตาไมพาแจนออกไปเท่ียวขางนอกบางละ แลวนี่ดูส๊ิ ผักเผิกก็เข่ียท้ิง กินท้ิงกินขวาง 

ซานตายังคงกมหนากินอยางไมสนใจคนอื่นตอไป 

5. MS แมผานไหลใครซักคนเห็นพอดวย? 

แม  

ตาไมพาแจนออกไปเท่ียวขางนอกบางละ แลวนี่ดูส๊ิ ผักเผิกก็เข่ียท้ิง กินท้ิงกินขวาง 

ซานตายังคงกมหนากินอยางไมสนใจคนอื่นตอไป 

เสียงมือถือดัง แจนควักมือถือออกมาจากกางเกง 

แจน  

เด๋ียวขอตัวนะคะ 

6. MS ทุกคนจากหัวโตะ(เหมือน3) 

เสียงมือถือดัง แจนควักมือถือออกมาจากกางเกง 

แจน  

เด๋ียวขอตัวนะคะ 

แจนลุกออกจากโตะแลวเดินออกเฟรมไปทางบันได พอไอเหมือนสําลักขาว 

แม  

ตา  ไปเอาน้ําในครัวมาหนอยส๊ิ 

แมพูดพลางลูบหลังของพอ ซานตาเงยหนาข้ึนจากการกมกินอาหาร 

ซานตา  

ครับแม 

กลองแพนตามและไมแพนตาม - ซานตาลุกจากโตะเดินเขาไปในหองครัว  

 

ฉากท่ี 22C (ความฝน)ภายใน/หองนัง่เลน/กลางวนั 

1. MLS ซานตาเดินเขาเฟรมไปท่ีตูเย็นหยิบขวดน้ําและแกว 

2. MS ดานขางซานตา หยิบแกวน้ําวางบนโตะ แลวเปดตูเย็นหยิบขวดน้ํา แลวหยิบแกว 
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กลองแพนตาม - เดินออกไปทางโตะกินขาว จนเกือบถึงโตะกินขาว ซานตาหยุดเดิน ยืนนิ่ง 

2A. MS ดานหนาซานตา ซานตาเดินเขามาหากลองแลวหยุดนิ่ง 

3. Insert นิ่งคลาย POV เห็นท้ังโตะอาหารมีจานขาวของเขาเพียงจานเดียว พอและแมหายไป เกาอี้

ทุกตัวถูกเก็บไวเรียบรอยไมมีรองรอยการถูกดึงออกมาใช  

4. MCU หนาซานตาตกใจนิ่ง แลวคอยมองไปรอบๆ 

ซานตา  

พอ 

5. MLS ผานโตะโตะอาหารมีจานขาวของเขาเพียงจานเดียว พอและแมหายไป เกาอี้ทุกตัวถูกเก็บไว

เรียบรอยไมมีรองรอยการถูกดึงออกมาใช  

ซานตา  

พอ 

ซานตาคอยๆเดินมาท่ีโตะ วางขวดน้ําและแกวบนโตะ หันไปทางหนึ่ง 

 

ซานตา 

 แม 

6. MCU(เหมือน4) หนาซานตาตกใจมองไปรอบๆ 

ซานตา  

แม..........แจน 

 

ฉากท่ี 23 ภายนอก/บันไดสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

1. CU High angle คอยๆ ซูมออกจน MS ซานตานอนอยูตรงบริเวณบันไดทางข้ึนสะพาน มีคราบ

เลือดอยูเล็กนอย นอนแนนิ่งลืมตาข้ึนมองคางไปท่ีทองฟา หัวของเขามีรอยเปอนเลือด ขางๆ ตัวเขา

เองมีเศษแกวแตกกระจายอยูกระเปาสะพายของเขาหายไป ซานตาลุกข้ึน 

2. MCU กลองรับหนา สายตางุนงง ใชมือซายจับท่ีบริเวณหัวของตัวเอง แลวขยับมือมาท่ีหนามองมือ

ตัวเองท่ีมีเลือดเปอนติดอยู 

3. POV CU มองมือตัวเองท่ีมีเลือดเปอนติดอยู เอามือลง แลวมองรอบๆ ตัว 

4. MS ซานตามองรอบๆ ตัวชาๆ แลวคอยๆ เงยหนามองบันไดสะพาน 

5. MCU ดาน 45 องศา มองบันไดสะพานสายตาเล่ือนลอย 

6. LS High angle ซานตานั่งมองบันไดสะพาน มีคราบเลือด และเศษแกว 
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ฉากท่ี 24 ภายนอก/รานโชวหวย/กลางวัน 

1. MCU POV(ซานตา) หนาเจาของรานโชวหวยมองเขากลอง 

เจาของรานโชวหวย 

เอาอะไร 

2. MS POV(เจาของราน) ซานตายืนนิ่งไมตอบสายตามองเลยกลองไปแววตาลอยๆ เหมือนคิดอะไร

บางอยางอยู 

เจาของรานโชวหวย 

จะเอาอะไร 

ซานตากระพริบแลวหันมองท่ีเจาของรานโชวหวยแลวมือช้ีไปท่ีขวดเหลาขาว 

3. MCU POV(ซานตา) ขวดเหลาขาว แลว Shift focus แพนกลองมาหนาเจาของรานท่ีหันไปมอง

ขวดเหลา แลวหันกลับมากมมองเงินในมือ 

4. CU เงินในมือเจาของรานเจอแบงค 20 

5. MCU POV(ซานตา เหมือน3) เจาของรานเดินไปหยิบขวดเหลาขาวเทใสขวด M150x2 

6. MS 45องศา ดานขวารับหนา ซานตายืนรอเจาของราน 

7. MS เจาของรานปดขวดเหลาขาว มีขวด M150 ต้ังอยูขางๆ ขวดเหลาขาว 2 ขวด เจาของรานเอา 

M150 ใสถุง แลวเดินมายื่นซานตา 

8. MS 45องศา ดานขวารับหลัง เจาของรานยื่นถุงใหซานตา ซานตารับถุงเดินไปทางซาย 

 

ฉากท่ี 25 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

1. LS ดานหนารั้วสะพาน ซานตาเดินโซเซอยูบนสะพานขามแมน้ําพลางยกขวด M150 กระดกด่ืม 

2. MS เดินโซเซยกขวดกระดกด่ืมอีกรอบแลวมองขวด M150 ท่ีเหลาหมดขวด เดินตอ หยุดมอง ต้ัง

สติ คอยๆ เดินทีละกาว 

3. POV ชัดๆ เบลอๆ คนเมา มองท่ีทางลงสะพาน คอยๆ เดินเขาใกลบันได 

4. MCU เทาเดินทีละกาวสะดุด เห็นทาทางลม 

4A. (เหมือน2) ตัวสะดุดลมหลุดเฟรมไป 

5. LS มุมมองดูเห็นซานตากล้ิงตกบันได ลงไปนอน 

6. ECU หนาซานตาหลับตาแนนิ่ง คอยๆ ยิ้ม แลวหุบยิ้มลงอยางรวดเร็ว ลืมตาข้ึนแบบตกใจ ตาคาง

แลวเหลือกตาซายขวา แลวลุกข้ึนนั่ง 

7. LS (เหมือน5) ลุกข้ึนนั่งแลวหันไปทางบันไดลงสะพาน  

8. ผานไหล มองไปทางบันไดลงสะพานอีกข้ัน เห็นจุดเดิมครั้งกอน ลุกข้ึนออกเฟรม 
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ฉากท่ี 26 ภายนอก/ขางถนน/กลางวัน 

1. POV ถนน รถวิ่ง ฟุตปาธ 

2. MS รับหนากลองตามซานตาเดินมาถึงขยะคุยขยะกลองมุมลงเห็นมือคุยขยะ หยิบกระปองข้ึนมา

ถือเทน้ําในกระปองท้ิงกมลงไปวางท่ีพื้น 

3. MCU กมลงไปวางท่ีพื้นใชเทาเหยียบกระปองแลวนําใส กลองรับหนาขณะท่ีคุยขยะไมเห็นขยะ ปด

ฝาถังเดินกลองแพนตามนิดหนอย 

4.LS กลองแพนตามซานตาเดินจากถังขยะไปทางซาย เจอชายหนุมเดินคุยโทรศัพทสวนทางมาเขา

เฟรม ใกลจังหวะปะกัน ชายหนุมเดินหลบทาทางรังเกียจแลวเหลียวหลังมอง ซานตาไมสนใจเดิน

ตอไปจนออกเฟรม 

 

ฉากท่ี 27 ภายนอก/หนารานรับซื้อของเกา/กลางคืน 

1. LS Tilt down ดานขวาเปนรานรับซื้อของเกา ซานตาเดินเมาแบกถุง 2 ใบตรงมาท่ีหนาราน 

2. MS กลองตามดานขางซาย เดินมาท่ีหนาราน - รับหนาเงยหนามองรานท่ีปด 

3. POV รานคาปด 

4. MCU ดานหลังกลองตามซานตามองรานท่ีปด –กลองตาม MS  แลวซานตาเดินไปนั่งหนารานกอด

ถุงขวดแลวซบลงกับแขนหลับ 

 

ฉากท่ี 28 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

1. MS เดินโซเซ เดินชาลงต้ังสติมองบันไดเดินลงบันไดออกเฟรมไป 

2. LS เสยข้ึนไป มือขวาจับราวบันไดคอยๆ เดินลงทีละข้ัน จนถึงท่ีพักบันไดกลองเปนขนาด MS แพน

ตาม มองลงบันไดจุดเกิดเหตุ 

3. ECU หนามองบันไดถอยหลัง 2-3 กาวกลองไมตาม 

4. CU มุมขาง/45 เทาเดินถอยหลัง  

5. MS เดินมาขางหนาสะดุดลม 

6. LS high angle กล้ิงลงมานอน 

7. CU หนาซานตาหลับตาแนนิ่ง คอยๆ ลืมตาข้ึน 

 

ฉากท่ี 29 ภายนอก/ขางถนน/กลางวัน 

1. MS เดินเขาซอยรับหลัง แบกถุงขาว เห็นชายคนหนึ่งเดินกินลูกช้ินทอด นับเงินเหมือนเพิ่งไดเงิน

ทอนมา หยุดเดินมอง มีชายอีกคนเดินหางใสหูฟง 

2. ECU ถุงลูกช้ิน+เงิน 
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3. MLS ขวาเฟรม ขางซายชายเดินนับเงิน กลองตาม เห็นซานตามองปลอยถุงวิ่งเขาไปฉกเงินกลอง

แพนตามวิ่งเห็นชายหูฟงมองเหตุการณแลวเดินตอ 

 

ฉากท่ี 30 ภายนอก/ใตสะพาน/กลางวัน 

1. MCU high angle ซานตายกขวดเหลากระดกเขาปาก 

 

ฉากท่ี 31 ภายนอก/บนสะพานขามแมน้ํา/กลางวัน 

1. MCU ขาง/45องศา เขาแมน้ํา กระดกขวดเหลาขาวเดินเมาๆ เซๆ หยุดแวะดูจุดเกิดเหตุกมลงมอง 

2. POV high angle พื้นเกิดเหตุ 

3. MS เดินเมา ต้ังสติ เดินลงบันได ถึงท่ีพักบันได โผตัวลงสะดุดลม 

4. LS มองจากข้ันบนบันไดสะพาน เห็นซานตากําลังกล้ิงลงถึงพื้น แลวก็นอนแผละ 

5. CU กลองนิ่งนวดๆ คอยๆ ลืมตาชาๆ มองคาง 

 

ฉากท่ี 32 ภายนอก/ดาดฟาตึกสูง/กลางวัน 

1. Insert ทองฟา Tilt ลงมาเห็นวิวตึก 

2. MCU 45 องศาหนา หนานิ่งสงบ 

3. LS ยืนอยูริมระเบียงดาดฟา กมลงมองตึกขางลาง 

4. POV ตึกดานลางมีคนเดินบางนั่งบาง 

 

ฉากท่ี 33 (ความฝน)ภายนอก/หนาบาน/กลางวัน 

1. MCU ซานตายืนเงยมองหนาบาน 

2. MS ดานหลังซานตา ซานตาเดินไปท่ีประตูแลวคอยๆ เปดชาๆ 

 

ฉากท่ี 34 (ความฝน)ภายใน/บาน/กลางวัน 

1. MS ซานตา ซานตาเปดประตูมา หนาอึ้งกึมกี่ แลวคอยๆ ยิ้ม 

1A. MCU ซานตา ซานตาเปดประตูมา หนาอึ้งกึมกี่ แลวคอยๆ ยิ้ม 

2. MCU/MS 2shot  พอแมยืนมองแลวคอยยิ้มใหซานตา 

3. MCU ซานตา หนาอึ้งกึมกี่ แลวคอยๆ ยิ้ม น้ําตาคลอในดวงตา 

4.  MS ดานขางท้ัง 3 คน  ซานตาดานซายยืนนิ่ง แมยื่นแขนไปขางหนาท้ังสอง ซานตาเขากอด กอด

กัน 3 คนพอลูบหัวซานตา 
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ฉากท่ี 35 ภายนอก/ดานลางตึกสูง/กลางวัน 

1. High angle ซานตานอนจมกองเลือด ผูคนเดินควักไขว ไมสนใจการตาย 

2. MCU หนาซานตานอนตาย 

3. Insert ผูคนเดินผานไมไดสนใจศพ 

 

ข้ันตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) 

1. เลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 ซานตา 

นายเศรษฐสิริ ชาญจรัสพงศ (ไซอิ๋ว) อายุ 21 ป 
 

 
 

ภาพท่ี 4-1  นักแสดงท่ีรับบท ซานตา 

 

ซานตา คนไรบานวัย 25 ป ใชชีวิตขางถนนดวยตัวคนเดียว อาศัยใตสะพานขามแยก

เปนท่ีหลับนอน มีอาชีพเก็บขวดขาย สวมเส้ือผาเกามีรอยขาดและรอยเปอนท้ังตัว สาเหตุท่ีมาเปนคน

ไรบานเพราะผิดหวังในชีวิต ครอบครัวมีปญหาพอแมฆาตัวตายจากเหตุธุรกิจสวนตัวลมละลาย และ

เปนหนี ้มีความตองการท่ีจะกลับไปใชชีวิตเหมือนเดิมกอนท่ีจะมาเปนคนไรบาน 

เหตุท่ีเลือกไซอิ๋วนั้น เปนเพราะไซอิ๋วเปนคนท่ีมีแววตาเล่ือนลอยแฝงไปดวยความเศรา

เหมือนเปนคนท่ีมีอะไรซอนอยูในใจ ซึ่งจริงๆก็เปนเชนนั้น บุคลิกภาพของไซอิ๋วเปนคนท่ีใชชีวิตงายๆ 

ไมคอยดูแลตัวเอง 
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1.2 แจน 

นางสาวพชรมน มณีวรรณ (ลูกหมู) อายุ 21 ป 
 

 
 

ภาพ 4-2 นักแสดงท่ีรับบท แจน 

 

แจน วัย 20 ป เปนคนรักสวยรักงาม แตงตัวดีใชแตของแบรนดเนม มีนิสัยท่ีหยิ่ง ทาง

บานมีฐานะท่ีดี ชอบดูถูกคนท่ีมีฐานะท่ีตํ่ากวาตนเอง  

เหตุผลท่ีเลือกลูกหมูนั้นเปนเพราะ ลูกหมูมีหนาตาท่ีดีรวมไปถึงมีผิวพรรณท่ีดีเหมือน

ไดรับการดูแลท่ีดีจากทางบาน ชอบแตงตัวและใชของแบรนดเนมตรงตามกับบุคลิกของตัวละครแจน 

หากลูกหมูไมยิ้ม ใบหนาจะดูดุรายเหมือนเปนคนท่ีมีความหยิ่ง 
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1.3 พอ 

นายวัฒนชัย ถาวรชีพ (พอวัฒน) อายุ 55 ป 

  

 
 

ภาพ 4-3 นักแสดงท่ีรับบท พอ 

 

พอ อายุ 58 ป เปนคนใจดี จริงจังกับงานมากไมคอยสนใจครอบครัว เสียชีวิตจากการ

ฆาตัวตายเพราะธุรกิจสวนตัวลมละลาย 

พอวัฒนอายุ 55 ป ดูจากภายนอกแลวดูเปนคนใจดี มีความมุงมั่นต้ังใจ ถาคิดจะทํา

อะไรก็ตองทําใหไดอยางท่ีคิดไว เหตุผลท่ีเลือกพอวัฒนนั้น เพราะพอวัฒนมีสีผิวท่ีคลายคลึงกับไซอิ๋ว 

และมีโครงหนาท่ีมีสวนคลายกันอยู  
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1.4 แม  

นางประภาวดี ถาวรชีพ (แมปู) อายุ 55 ป 
 

 
 

ภาพ 4-4 นักแสดงท่ีรับบท แม 

 

แม อายุ 54 ป เปนแมบานอยูท่ีบาน คอยรับผิดชอบหนาท่ีทุกอยางภายในบาน เสียชีวิต

จากการฆาตัวตายพรอมกับสามี เพราะธุรกิจสวนตัวของสามีลมละลาย 

ในความเปนจริงแมปูเปนแมบานท่ีตองคอยรับผิดชอบหนาท่ีทุกอยางภายในบาน 

เหตุผลท่ีเลือกแมปู เพราะแมปูกับพอวัฒนเปนสามีภรรยากัน ทําใหท้ังคูไมตองมีความเขินอายในการ

แสดงในบท พอและแม 

 

2. สถานท่ีถายทํา(Location) 

 จากบทภาพยนตร เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนนั้นดําเนินเรื่องภายใตสถานท่ีตามแหลง

สาธารณะท่ัวไป อยางเชน ริมฟุตบาทขางถนน, สะพานขามแมน้ํา, สะพานขามแยก และซอยถนน

ตางๆ เปนตน ผูจัดทําจึงตัดสินใจเลือกสถานท่ีในแตละท่ีใหความใกลเคียงกันในทางดานบรรยากาศ 

และระยะทางในการเดินทางเพื่อสะดวกตอการถายทําและลดงบประมาณในการเดินทาง 

สถานท่ีตางๆท่ีผูจัดทําไดเลือกใชในการถายทํานั้นยังสามารถบอกเลาถึงรายละเอียด

อื่นๆท่ีไมไดมีการพูดถึงในภาพยนตร ซึ่งจะถูกกลาวถึงในรายละเอียดตอไปของแตละสถานท่ี 

 

    2.1 ใตสะพานทางดวน (ท่ีหลับนอนของซานตา) 

 จากการวิจัยพบวาคนไรบานสวนมากเลือกใชใตสะพานขามแยกตางๆ เปนท่ีพัก

หลับนอน ใตสะพานขามแยกตางๆ จะมีบรรยากาศของความรกรางทามกลางความวุนวายของถนนท่ี

รถยนตและผูคนสัญจรไปมา เสมือนเปนมุมอับของเมืองท่ีถูกละท้ิงไวปราศจากความสนใจจากผูคน 
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หากตัวละครไดใชสถานท่ีแหงนี้เปนท่ีพักอาศัยหลับนอนจะทําใหภาพท่ีออกมามีความรูสึกถึงความ

เหงาและความโดดเด่ียวถูกละท้ิงทามกลางเมืองท่ีวุนวาย 

 ใตสะพานขามแยกพญาไท ถูกเลือกใชเปนสถานท่ีถายทํา เพราะท่ีถนนพญาไท

นั้นเปนถนนท่ีมีความสําคัญในการเดินทางไปในสถานท่ีตางๆ ในกรุงเทพฯ ทําใหมีรถยนตสัญจรไปมา

ตลอดท้ังวันท้ังคืน อีกท้ังสถานท่ียังอยูในตัวเมืองทําใหไดบรรยากาศของความเปนเมืองมากยิ่งข้ึน 
 

 
 

ภาพ 4-5 ใตสะพานขามแยกพญาไท 

 

2.2 ขางถนน 1  

 ปายรถเมลกลางเมืองท่ีไมคอยมีคนมาใชบริการ ทําใหไดความรูสึกถึงความ

อางวางของตัวละคร เปนสถานท่ีท่ีซานตามักจะมาหาขวดในถังขยะท่ีปายรถเมลนี้ 

 เหตุผลท่ีเลือกปายรถเมลเมลท่ีถนนพญาไทเนื่องจาก เปนปายรถเมลท่ีไมคอยมี

คนมาใชบริการ ทําใหไดความรูสึกถึงความอางวางของตัวละครตามความตองการของผูจัดทํา 

เนื่องจากปายรถเมลสวนใหญจะมีคนมายืนรอใชบริการรถเมลจํานวนมาก แตปายรถเมลนี้กลับไมคอย

มีคนใชบริการจึงใหมีบรรยากาศของความโดดเด่ียวถูกละท้ิงของตัวละคร 
 

 
 

ภาพ 4-6 ปายรถเมลขางถนนพญาไท 
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2.3 ขางถนน 2  

  ริมฟุตบาทขางถนน ท่ีใหความรูสึกถึงความอางวางและโดดเด่ียวของตัวละคร 

ตองเปนสถานท่ีท่ีถูกถายทําออกมาแลวทําใหมีความรูสึกถึงความหมนหมองของภาพ เปนสถานท่ีท่ี

ซานตาจะตองเดินผานระหวางทางเดินกลับท่ีพักใตสะพานทางดวนของตัวเอง 

  เหตุผลท่ีเลือกริมฟุตบาทใตทางดวนถนนจันทน เนื่องจากสถานท่ีนี้ใหภาพท่ีให

ความรูสึกท่ีหมนหมอง เพราะเปนสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศสลัวปราศจากแสง และยังไมคอยมีผูคนสัญจร

ไปมาทําใหไดความรูสึกถึงความโดดเด่ียวอางวางของตัวละครมากยิ่งข้ึน 
 

 
 

ภาพ 4-7 ใตทางดวนถนนจันทน 

 

2.4 ขางถนน 3 

 เปนซอยทางเขารานรับซื้อของเกา มีบรรยากาศของความสงบราบเรียบแตก็ยังมี

ความเปนเมืองอยู ไมคอยมีผูคนสัญจรมากนัก 

 เหตุผลท่ีเลือกซอยถนนจันทน เนื่องจากซอยถนนจันทนมีบรรยากาศของความ

สงบราบเรียบและมีบรรยากาศท่ีคลายคลึงกับรานรับซื้อของเกา ตึกและบานพักของคนท่ีอาศัยอยูใน

ซอยนี้สวนมากจะเปนตึกแถว 2-3 ช้ันซึ่งทําใหบรรยากาศของภาพแสดงออกมาถึงความราบเรียบไมมี

ความเปนเมืองมากนัก 
 

 
 

ภาพ 4-8 ซอยถนนจันทน 
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2.5 รานรับซ้ือของเกา  

 รานรับซื้อของเการานเล็กๆ เกาๆ ในซอยท่ีปราศจากความวุนวาย ผูคนไม

พลุกพลาน  

 เหตุผลท่ีเลือกรานรับซื้อของเกาซอยหลังวัดดอนนี้ เนื่องจากเปนรานท่ีไมได

ใหญโตมาก มีของเกาวางอยูบริเวณหนารานและในราน เมื่อมองเห็นจะรับรูไดเลยวานี่คือรานรับซื้อ

ของเกาโดยท่ีไมตองบอกหรือเช็ตฉากเพิ่มเติม ในละแวกรานรับซื้อของเกามีบรรยากาศท่ีเรียบงาย ไม

คอยวุนวายมากนักสะดวกตอการถายทํา 
 

 
 

ภาพ 4-9 รานรับซื้อของเกาซอยหลังวัดดอน 

 

    2.6 รานขายขาว 

 รานขายขาวแกงขางถนน รานเล็กๆ เกาๆ ท่ีดูมีราคาไมแพง เพราะซานตา

จะตองมาซื้อขาวท่ีรานนี้ รานขายขาวจึงจําเปนตองเปนรานท่ีเล็ก ซานตาสามารถเลือกซื้อได 

 เหตุผลท่ีเลือกรานขายขาวแกงเจริญกรุง 63 เนื่องจากเปนรานท่ีเล็กและมีสภาพ

ท่ีเกาตามท่ีผูจําทําตองการ อีกท้ังในเวลาตอนเย็นท่ีรานจะไมคอยมีคนมาซื้อขาวมากนัก ทําใหรานดู

เงียบเหงาวังเวงเขากับบรรยากาศของภาพยนตร 
 

 
 

ภาพ 4-10 รานขายขาวแกงเจริญกรุง 63 
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   2.7 รานโชวหวย 

 รานโชวหวยรานเล็กๆ ในซอยเล็กเงียบๆ ปราศจากความวุนวาย สภาพของราน

โชวหวยเปนรานท่ีเกา ขายของหลากหลาย 

 รานโชวหวยเจริญกรุง 39 เปนรานท่ีคอนขางใหญอยูในตึกแถว 2 หอง แตท่ี

เลือกรานนี้ เนื่องจากกอนหนานี้ผูจัดทําไดไปติดตอรานโชวหวยรานหนึ่งในระแวกถนนเจริญกรุงซึ่ง

สภาพรานเปนไปตามท่ีผูจัดทําตองการ แตเมื่อใกลถึงเวลาท่ีจะตองถายทํา รานโชวหวยรานนั้นกลับ

ปฏิเสธไมใหการถายทํา ผูจัดทําจึงตองยายสถานท่ีถายทําแบบกะทันหัน ไมสามารถหาสถานท่ีตรง

ตามความตองการได  
 

 
 

ภาพ 4-11 รานโชวหวยเจริญกรุง 39 

 

    2.8 สะพานขามแมน้ํา  

 สะพานขามแมน้ําจะตองเปนสะพานท่ีคอนขางสูง มองเห็นวิวทิวทัศนท่ีเปนตึก

สูงเรียงราย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนเมืองอยางชัดเจน 

เหตุผลท่ีเลือกสะพานตากสิน เนื่องจากสะพานตากสินเปนสะพานขามแมน้ํา

เจาพระยา จึงมีขนาดคอนขางใหญอยูใจกลางเมืองทําใหเห็นทิวทัศนความเปนเมืองไดอยางชัดเจน 
 

 
 

ภาพ 4-12 สะพานตากสิน 
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    2.9 ใตสะพานขามแมน้ํา 

 ใตสะพานขามแมน้ําถูกใชเปนสถานท่ีสําหรับใหตัวละครมานั่งพักกินขาวกอนจะ

เดินทางกลับไปท่ีพักท่ีใตสะพานทางดวน ใตสะพานขามแมน้ําจะตองมีท่ีรมเพื่อใหตัวละครในเรื่องนัก

พักผอนเพื่อกินขาวไดอยางสบาย และจะตองสภาพท่ีมีความรกรางแตยังคงมีความเปนเมืองใหเห็นอยู 

 เหตุผลท่ีเลือกใตสะพานตากสิน เนื่องจากใตสะพานตากสินอยูมีสภาพท่ีรกราง

อยางท่ีตองการ และยังเห็นบรรยากาศของความเปนเมืองจากส่ิงแวดลอมๆรอบๆอยู อยางเชน มีรถวิ่ง

สัญจรตลอดเวลา มีตึกอยูรอบๆดาน เปนตน 
 

 
 

ภาพ 4-13 ใตสะพานตากสิน 

 

   2.10 บานซานตา 

บานในอดีตของซานตา เปนบานหลังไมเล็กไมใหญจนเกินไป ใหเหมาะสมกับ

คนท่ีมีฐานะปานกลาง ภายในบานจะตองมีขาวของท่ีไมเยอะมาก เพราะอยูกันเพียง 3 คนคือ พอแม

และซานตา บานจะตองมีโทนสีท่ีแสดงถึงความอบอุน อยางเชนสีขาวและสีเนื้อ 

เหตุผลท่ีเลือกบานในหมูบานเดอะแกรนดพระราม2 เนื่องจากเปนบานท่ีมีโทน

สีท่ีอบอุนอยางท่ีตองการ ขาวของภายในบานแมจะมีมากไปหนอย แตก็สามารถจัดของและเซ็ตข้ึนได 

 

 
 

ภาพ 4-14 หมูบานเดอะแกรนดพระราม 2 
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   2.11 หองนอนซานตา 

หองนอนซานตาจะเปนหองเล็กๆ สําหรับนอนเพียงคนเดียว มีโทนสีท่ีอบอุน

เหมือนบาน  

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีนี้ เนื่องจากเปนหองท่ีมีโทนสีท่ีอบอุน และขนาดของหอง

มีขนาดเล็ก มีเตียงสําหรับนอนคนเดียว และเปนหองท่ีอยูในบานหมูบานเดอะแกรนดพระราม2 

ดังนั้นการออกแบบรวมถึงบรรยากาศภายในจะมีความคลายคลึงและดูเปนสถานท่ีท่ีเดียวกัน 
 

 
 

ภาพ 4-15 หองนอนหมูบานเดอะแกรนดพระราม 2 

 

   2.12 ดาดฟาตึกสูง 

ดาดฟาตึกสูง เปนสถานท่ีสําหรับการฆาตัวตายของซานตา ดาดฟาจะตองมี

ความโลงโปรง เหมือนความรูสึกของซานตาท่ีกําลังจะถูกปลดปลอยออกมา และจะตองเห็นวิวทิวทัศน

ของเมืองไดอยางชัดเจน 

เหตุผลท่ีเลือกดาดฟาตึก กสท. เนื่องจากเปนตึกท่ีสูง ดาดฟามีความโลงโปรง 

เห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดอยางชัดเจนตามท่ีผูจัดทําตองการ 
 

 
 

ภาพ 4-16 ดาดฟาตึก กสท. 
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3. อุปกรณประกอบฉาก 

 3.1 ยาเสน 

การสูบยาเสนใชแทนการสูบบุหรี่ เพราะมีราคาท่ีถูกกวา ตัวละครสามารถนําเงิน

ไปซื้อสูบได ตางจากบุหรี่ซึ่งมีราคาท่ีแพงกวาตัวละครในเรื่องไมสามารถหาเงินไดมากพอท่ีจะไปซื้อ

บุหรี่ ซึ่งใชเปนอุปกรณประกอบในฉากท่ีตัวละครไปซื้อยาเสนท่ีรานขายของโชวหวย และในฉากท่ีสูบ

ยาเสน  
 

 
 

ภาพ 4-17 ยาเสน 

 

 3.2 ขวดน้ํา  

ขวดน้ําใชแลว เนื่องจากขวดน้ําตามถังขยะใน กทม. อาจจะมีหลงเหลืออยูบาง

หรือไมนั้น เราไมสามารถรับรูได เราจึงตองเตรียมขวดน้ําเปนของตัวเอง เพื่อใหตัวละครในเรื่องเก็บ

ขวดนําไปขายได 
 

 
 

ภาพ 4-18 ขวดน้ําใชแลว 
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4. เสื้อผานักแสดง 

 ตัวละครมีการใชชีวิตขางถนน เปนคนไรบาน เส้ือผานักแสดงจึงตองดูมีความสกปรก

ผานอะไรมาเยอะ เกาๆ ขาดๆ 
 

 
 

ภาพ 4-19 เส้ือผานักแสดง ซานตา 

 

 

 

 

 

  

   ส
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             5. การวางแผนการถายทํา (Breakdown)

ตาราง 4-1 แสดงการวางแผนถายทํา 1

Day 1 : 10.00-15.30น. วันอาทิตย 24 พฤศจิกายน 2556

เวลา 10.00-12.30น.  : สะพานขามแมน้ํา ;  บนสะพาน , บันไดทางขึ้นลงสะพาน (สะพานตากสิน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

10.00-11.00 2 D1 Ext ซานตา กระเปา,ถังขยะ,ขวดน้ํา เก็บขวดจากถังขยะดื่มนํ้าจากขวด เก็บกระปอง 5

กระปอง,ถุงใสขวด เดินมองพื้น เก็บกระปองจากพุมไม เดินตอ

11.00-12.30 9 D2 Ext ซานตา กระเปา,ขวดนํ้า เปดฝาถังขยะ กมเก็บขวด ใสถุง หันมาเจอแจน 5

แจน,เพื่อนแจน กระปอง,ถุงใสขวด และเพื่อนแจน แจนดึงเพื่อนหลบซานตา

 ซานตาจองมองแลวเดินตอ

เวลา 14.00 -15.30น. : ใตสะพาน (สะพานตากสิน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

14.00-14.50 6 D1 Ext ซานตา กระเปา,ขาวถุง,ยาเสน นั่งกินขาวใตสะพาน กินครึ่งถุงยกดูมัดถุง พันยา สูบยา 4

14.50-15.10 13 D2 Ext ซานตา กระเปา,ขาวถุง,ยาเสน ซานตานั่งกินมามา ยกซองเทเขาปาก พันยา จุดยา 2

15.10-15.30 19 D3 Ext ซานตา กระเปา,มามา,ยาเสน ยกขาวดูเหลือครึ่งถุง เก็บเขากระเปา ลุกเดิน 2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตาราง 4-2 แสดงการวางแผนถายทํา 2

Day 2 : 09.00-14.20น วันพุธ 4 ธันวาคม 2556

เวลา 9.00-12.20น. : สะพานขามแมน้ํา ;  บนสะพาน , บันไดทางขึ้นลงสะพาน (สะพานตากสิน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

9.00-10.30 28 D4 Ext ซานตา M150,เลือด ตื่นจากความฝน มีเลือดออกที่หัว 6

มองบันไดสะพานที่ตัวเองตกลงมา

10.40-12.20 32 D4 Ext ซานตา M150, เดินโซเซซดM150 ทําขาสะดุดลม เวลาตองตาง 8

คราบเลือดของเกา ลงไปนอนที่เดิม จาก 28 พอตัว

เวลา 13.10-14.20น. : ใตสะพาน (สะพานตากสิน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

13.10-13.40 6 D1 Ext ซานตา กระเปา,ขางถุง นั่งแดกขาว เหลือครึ่งถุงเก็บเขาเปา กอนอุบัติเหตุ 3

13.40-14.20 31 D4 Ext ซานตา M150x2 ใสถุง นั่งกินเหลาในขวดM150 4

   ส
ำนกัหอ
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ตาราง 4-3 แสดงการวางแผนถายทํา 3

Day 3 : 8.30-21.00น. วันอาทิตย 17 ธันวาคม 2556

เวลา 8.30 -9.00น. : ใตสะพาน(สะพานตากสิน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

8.30-8.50 13 D2 Ext ซานตา มามา นั่งกินมามา ยกซองเทเขาปาก 2

8.50-9.10 19 D3 Ext ซานตา ขาวถุง นั่งกินขาว เหลือครึ่งถุงเก็บ 2

เวลา 9.40-12.00น. : ขางถนน3(หลังวัดดอน เจริญราษฏร2)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

9.40-10.30 7 D1 Ext ซานตา ถุงขยะ แบกถุง คุยขยะ 4

10.40-12.20 20 D3 Ext ซานตา เงิน 100,ชุดชายอวน จะมาเก็บขยะ เจอเงิน เจอชายอวน 7

ชายอวน ถุงขยะนอยขวด บีบแตรใส เปดกระจกดา

เวลา 16.00-18.00น. : รานรับซื้อของเกา(วัดดอน เจริญกรุง 61)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

16.00-17.00 3 D1 Ext ซานตา ถุงใสขวด ใหญเบิ้ม ขายขวด2ถุง รับเงิน 20+5+5 5

17.00-17.05 10 D2 Ext ซานตา รับเงิน 10+1+1 1

17.05-17.20 17 D3 Ext ซานตา รับเงิน 10+10+5 2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตาราง 4-4 แสดงการวางแผนถายทํา 3(ตอ)

เวลา 19.00-21.00น. : ใตสะพานทางดวน(พญาไท)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

19.00-19.40 8 N1 Ext ซานตา ขาวถุง,ยาเสน,เสื่อ นั่งบนเสื่อสูบยาเสน ลมตัวนอน 3

19.40-20.10 14 N2 Ext ซานตา ยาเสน,เสื่อ สูบยาเสน มือซายจับที่ทอง กินน้ํา 3

นอนขดตัว ลืมตาตื่นขึ้นลุกออก

20.20-20.30 15 N2 Ext ซานตา ขนม คุยขยะ เจอซองขนมเก็บไป 1

20.40-21.00 16 N2 Ext ซานตา ขนม,เสื่อ นั่งกินขนม 2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตาราง 4-5 แสดงการวางแผนถายทํา 4

Day 4 : 8.30-16.50น. วันอังคาร 24 ธันวาคม 2556

เวลา 8.30-13.20น. : รานโชวหวย(สี่พระยา)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

8.30-9.00 5 D1 Ext ซต,จขร ยาเสน , 5 จขร.ดูเงิน 5บ.ในมือ หยิบยาเสนให 3

9.00-9.10 12 D2 Ext ซต,จขร ยาเสน , มามา จขร.ยื่นของให มามาเหมือน 13 1

9.10-10.50 21 D3 Ext ซต,จขร ยาเสน , เหลาขาว ซื้อยาเสน ออกจากรานดูเงิน 95 8

กลับมาซื้อเหลา 75

11.00-12.50 30 D4 Ext ซต,จขร M150x2 ,เหลาขาว ซื้อเหลาขาว M150x2 8

13.00-13.20 35 D5 Ext ซต,จขร M150x2 ,เหลาขาว รับสงเงิน รับสงเหลา Montage 3

เวลา 14.50-17.30น. : รานขายขาว(ขางหอปรัชญา)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

14.50-15.15 4 D1 Ext ซต,จขร ถุงขาว , 20+5 จขร ดูเงิน25 หยิบถุงขาวใหซานตา 2

15.15-15.25 11 D2 Ext ซานตา เดินผานรานมองดู แลวเดินผานไป 1

15.25-15.35 29 D4 Ext ซานตา เดินผานหนารานเฉยๆ 1

เวลา 16.10-16.50น. : ถนน3(หลังวัดดอน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

16.10-16.50 33 D4 Ext ซานตา ซานตา,ถังขยะ,ถุง เปดถังขยะ เก็บกระปองน้ําอัดลม 3

เจอขวดน้ําเทน้ําทิ้ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตาราง 4-6 แสดงการวางแผนถายทํา 5

Day 5 : 13.00-20.00น. วันศุกร 27 ธันวาคม 2556

เวลา 13.00-14.20น. : ขางถนน1 (สังกะสีพญาไท)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

13.00-14.20 9 D2 Ext ซานตา ถุง , ชุดแคส เก็บขยะ หันมาเจอแจน+เพื่อนหลบหนี 5

แจน+เพื่อน ทาทีรังเกียจ 

เวลา 16.00-17.00น. : ถนน3(หลังวัดดอน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

16.00-17.00 33 D4 Ext ซานตา ถังขยะ,ถุง เปดถังขยะ เก็บกระปองน้ําอัดลม เมา 4

คนโงๆ1-2 เจอขวดน้ําเทน้ําทิ้ง เดินตอผูคนหลบ

เวลา 19.00-20.00น. : รานรับซื้อของเกา(วัดดอน เจริญกรุง61)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

19.00-20.00 34 N4 Ext ซานตา ถุงขยะใส+ถุงดํา เดินมาที่ราน รานเสือกปด นอนรอ เมา , รานปด 4

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตาราง 4-7 แสดงการวางแผนถายทํา 6

Day 6 : 8.30-18.00น. วันอาทิตย 29 ธันวาคม 2556

เวลา 8.30-14.40น. : สะพานขามแมน้ํา(สะพานตากสิน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

8.30-8.40 L3B D1 Ext ซานตา ถุง เดินแบกถุงรับหลัง 1

8.40-8.50 L17 D3 Ext ซานตา ถุง เดินแบกถุง เสยรับหนาจากฝงธน 1

9.00-10.30 22 D3 Ext ซานตา ถุง,ขวดเหลาขาวเล็ก นั่งแดกเหลา เดินโซเซ พยุงเดิน เมามาก 7

10.30-10.50 28 D4 Ext ซานตา M150แตก,เลือด ตื่นจากฝน ลืมตาตื่น จับหัวเลือดออก ซอม 2

11.00-12.30 32 D4 Ext ซานตา M150 เดินM150 แกลงตกสะพานยิ้มตื่น เมา 9

12.30-13.30 36 D5 Ext ซานตา M150 เดินM150 แกลงตกสะพานขมวดคิ้ว เมา 7

13.40-14.40 39 D5 Ext ซานตา เดินเซ แกลงตกสะพานเดินตาดูฟา insert ทองฟา 5

เวลาแตกตาง36

เวลา 15.10-15.20น. :ใตสะพาน(สะพานตากสิน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

15.10-15.20 38 D5 Ext ซานตา เหลาขาวเล็ก นั่งดื่มเหลา 2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตาราง 4-8 แสดงการวางแผนถายทํา 6(ตอ)

เวลา 15.40-16.20น. :ขางถนน4(หลังวัดดอน)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

15.40-16.20 37 D5 Ext ซานตา ถุงของกิน , 20x4 เดินเจอคนถือเงิน วางถุง วิ่งราว 4

ชายในซอย ถุงขยะขาว/ดํา คนโงๆแถวนั้นเห็นแตไมชวย

เวลา 16.50-18.00น. :ดาดฟาตึกสูง,ดานลางตึก(CAT)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

16.50-17.30 40 D5 Ext ซานตา ยืนมองเหมอ กมมองพื้นลาง ยื้ม 4

17.30-18.00 43 D5 Ext ซานตา มุมสูงซานตาจนเลือด ผูคนเดินผาน 3

extra6-7 extra ชุดวัยทํางาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตาราง 4-9 แสดงการวางแผนถายทํา 7

Day 7 : 9.00-17.40น. วันอาทิตย 5 มกราคม 2557

เวลา 9.00-10.00น. : หองครัว(บานเบล พระราม2)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

9.00-10.00 1 DM2 Int ซานตา กับขาว แมเตรียมอาหารใสจาน 6

แม ซานตามาชวยยก แมทิ้งขยะลงถัง

เวลา 10.10-10.20น. : บนรถ+หนาบาน(บานเบล พระราม2)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

10.10-10.20 23 DM1 Ext พอ,แม ไอโฟน พอขับรถ แมนั่งขางยิ้มแยมๆ บนรถ 1

หยิบไอโฟนซานตาขึ้นมา

10.20-11.20 25 DM1 Ext พอ,แม พอเลี้ยวรถ แมชี้หาหมอนที่รื้อขยะ หนาบาน 5

หมอน พอบีบแตร ตะโกนไล

เวลา 11.40-12.40น. : หอนนอน(บานเบล พระราม2)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

11.40-12.20 24 DM1 Int ซต,แจน ไอโฟน,หนังสือ ผญ ซานตาเลนเกมสมือถือ แจนอาน นส 3

12.20-12.40 26 DM1 Int ซต,แจน ไอโฟน,หนังสือ ผญ แจนแยงมือถือซานตา เสียงแตร ตอจาก 24 2

พอแมกลับมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตาราง 4-10 แสดงการวางแผนถายทํา 7(ตอ)

เวลา 13.00-14.20น. : หอนนั่งเลน+กินขาว+หองครัว(บานเบล พระราม2)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

13.00-14.20 27 DM1 Int พอ,แม กับขาว พอดูทีวีตามานั่งกับพอ แจนถือขาว นั่งเลน+กินขาว 6

ซต,แจน แลวเรียกกินขาว พอกับซานตามานั่ง

โตะอาหาร

14.20-14.40 27A DM1 Int แม,แจน กับขาว แมเตรียมกับขาว แจนเขามาชวย หองครัว 2

14.50-16.00 27B DM1 Int พอ,แม กับขาว,ไอโฟน2 แมยกจานแกงมา นั่งกินขาว คุยกัน หองกินขาว 6

ซต,แจน แจนรับมือถือ ซานไปเอาน้ํา

27C DM1 Int ซานตา ขาว,น้ํา ทุกหอง 7

เวลา 16.10-17.40น. : หนาบาน(บานเบล พระราม2)

Time S D/N Int/Ext Cast Set/Props Description Remark Cut

16.10-16.30 41 DM2 Ext ซานตา ชุดลําลอง ซานตา ยืนมองบาน เดินเขาประตู ตอนเย็น 2

16.40-17.40 42 DM2 Int ซานตา ชุดลําลอง ซานตา เขาบานมา พอแมยืนรอ ยิ้มให น้ําตา,ตอนเย็น 5

พอ,แม พอแม ชุดลําลอง น้ําตาคลอเขากอด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
บทที่ 5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี  แนวคิด และน ามาเขียนบทภาพยนตร์  เมื่อผ่าน
กระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-production) มาแล้ว จะน ามาสู่กระบวนการผลิต
ภาพยนตร์เรื่อง “ส่วนที่หาย” ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉาก และความหมายดังต่อไปนี้ 

 
ฉากที่ 1 (ความฝัน)ภายใน / ห้องครัว / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1 
 

หญิงสาวแก่วัย 50 ปีก าลังเตรียมกับข้าวเทจากถุงใส่จานซานต้าในชุดเสื้อยืดกางเกงขา
สั้นและเนื้อตัวที่สะอาดเดินเข้ามาบริเวณที่หญิงสาวแก่เตรียมอาหาร หญิงสาวแก่หยิบจานกับข้าว 2 
ใบยื่นให้ซานต้าซานต้ารับไว้แล้วเดินไปวางบนโต๊ะอาหาร หญิงสาวแก่เก็บถุงกับข้าวแล้วเปิดฝาถังขยะ 
โยนถุงที่ใส่กับข้าวทิ้งลงถัง 

ฉากเปิดเรื่องเป็นฉากความฝันของตัวละคร เพ่ือทิ้งปมให้คนดูเกิดความสงสัยเพ่ือที่จะ
ติดตามเนื้อเรื่องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 
 

ฉากที่ 2 ภายนอก / ข้างถนน / กลางวัน 
 

    
 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2 
 

ซานต้าในชุดที่ทรุดโทรมมีรอยเปื้อนและรอยขาดที่เสื้อผ้า เนื้อตัวดูสกปรกมอมแมม 
สะพายกระเป๋าเก่าๆที่แขนข้างซ้าย เขาก้มมองลงไปในถังขยะ แล้วใช้มือล้วงหยิบขวดน้ าในถังขยะ
ขึ้นมา  เขายกขวดน้ าขึ้นมองเศษน้ าที่เหลือในขวด แล้วเปิดฝายกดื่มแล้วน าขวดไปใส่ในถุงขนาดใหญ่ที่
มีขวดน้ าจ านวนมากอยู่ในถุง แล้วล้วงมือลงไปถังขยะอีกครั้งหยิบกระป๋องน้ าอัดลมขึ้นมา 2 กระป๋อง 
เขาจับมันตั้งไว้ที่พ้ืนแล้วใช้เท้าเหยียบกระป๋องทั้งสอง แล้วหยิบมันเข้ากระเป๋าสะพายข้าง เขายกถุงที่
ใส่ขวดน้ าขึ้นแบกไว้ที่หลังและเดินไปหาถังขยะอีกถังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากจุดที่ เขายืน ระหว่างทางเดิน
เขาก้มมองที่โคนต้นไม้และพุ่มหญ้าตลอดทาง จนผ่านพุ่มหญ้าหนึ่งที่มีกระป๋องน้ าอัดลมถูกทิ้งไว้ เขา
ก้มลงจับกระป๋องตั้งและเหยียบ แล้วน ามันใส่กระเป๋าของเขาแล้วเดินต่อ 

เป็นฉากที่เปิดเผยตัวตนของตัวละครอย่างแท้จริง มีการเชื่อมของฉากด้วยฝาถังขยะ 
เพ่ือภาพแรกของฉากเผยขึ้นมาจะท าให้คนดูรู้สึกแปลกประหลาดใจ และมีเกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้น 
 
ฉากที่ 3 ภายนอก / หน้าร้านรับซื้อของเก่า / กลางวัน 
 

   
 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3 
 

ซานต้าเดินถือถุงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยขวดน้ าทั้งสองถุง พอถึงหน้าร้านรับซื้อของเก่าก็
ยื่นถุงที่ถือมาท้ังสองถุงให้กับชายคนหนึ่งวัย 45 ปีเจ้าของร้านรับซื้อของเก่า เขาน าถุงทั้งสองไปชั่งกิโล
ดูน้ าหนัก แล้วควักแบงค์20 พร้อมเหรียญห้าบาทอีก 2 เหรียญ ยื่นให้ซานต้าซานต้ายื่นมือออกรับเงิน
จากชายคนดังกล่าวแล้วก้มดูเงินในมือของตัวเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 
 

ฉากร้านรับซื้อของเก่า เป็นการแนะน าให้คนดูได้รู้จักซานต้ามากยิ่งขึ้นจากการใช้
ชีวิตประจ าวันของซานต้า ซึ่งในฉากแรกจะเป็นการเก็บขวดในถังขยะ ในฉากนี้ก็จะเป็นการน าขวดที่
เก็บได้มาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า 
 
ฉากที่ 4 ภายนอก / หน้าร้านขายข้าว / กลางวัน 
 

    
 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 4 
 

แม่ค้าเจ้าของร้านขายข้าวถุงดูเงิน 25 บาทในมือ แล้วหยิบถุงข้าวถุงหนึ่งยื่นให้แก่
ซานต้าซานต้ารับถุงข้าวนั้นๆ ยกถุงขึ้นอยู่ในระดับไหล่เพ่ือดูสิ่งที่อยู่ในถุง เขาก้มมองถุงข้าวตาเป็น
ประกายแล้วยิ้มเล็กน้อย จากนั้นเขาก็เก็บถุงข้าวลงไปในกระเป๋าท่ีเขาสะพายด้านซ้าย 

ฉากนี้มีความต่อเนื่องกับฉากที่แล้วตรงที่ ซานต้าจะก้มดูเงินที่ได้จากการขายขวด โดย
ใช้วิธีการตัดต่อแบบเชื่อมการแสดง จากฉากที่แล้วซานต้าก าลังก้มดูเงินเมื่อตัดมาฉากนี้จะเป็นภาพ
แทนสายตาที่ซานต้าก าลังดูเงินในมืออยู่ แล้วหยิบเงินในมือออกไปเพ่ือให้เหลือเงินในจ านวนที่จะใช้
จ่ายในการซื้อข้าว ท าให้คนดูเกิดความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของตัวละครมากยิ่งขึ้น และรับรู้ถึงการใช้
จ่ายเงินของซานต้า 

 
ฉากที่ 5 ภายนอก / ร้านโชว์ห่วย / กลางวัน 
 

   
 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 5 
 

ชายวัย 55  ปี เจ้าของร้านโชว์ห่วย เดินเข้าไปหยิบยาเส้นห่อหนึ่ง แล้วยื่นให้แก่ซานต้า 
ซานต้ารับยาเส้นจากชายเจ้าของร้านโชว์ห่วยแล้วยัดมันใส่กระเป๋ากางเกงข้างซ้าย 
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ร้านโชว์ห่วย เมื่อซานต้า ซื้อข้าวในฉากที่แล้วเสร็จ ก็มาที่ร้านโชว์ห่วยด้วยเงินที่เหลือ
จากการหยิบเงินออกจากมือในฉากท่ีแล้ว เมื่อเดินมาถึงหน้าร้าน เจ้าของร้านไม่ได้ถามอะไร แต่เดินไป 
หยิบซองยาเส้นมาให้ซานต้าเลย แสดงให้เห็นว่าซานต้ามาซื้อยาเส้นที่ร้านนี้เป็นประจ า จนเจ้าของร้าน
รู้ถึงความต้องการของซานต้าว่ามาร้านนี้เพ่ืออะไร 
 
ฉากที่ 6 ภายนอก / ใต้สะพานข้ามแม่น้ า / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 6 
 

ซานต้าเดินก้มๆมองๆบริเวณพุ่มไม้ แล้วหยิบกระป๋องน้ าอัดลมกระป๋องหนึ่งขึ้นมา แล้ว
วางกระป๋องลงกับพ้ืน แล้วใช้เท้าเหยียบกระป๋อง น ากระป๋องที่แบนใส่กระเป๋าข้างซ้าย ซานต้าเดิน
มาถึงใต้สะพานนั่งลงที่ประจ าของเขา แล้วหยิบข้าวจากในกระเป๋าขึ้นมากิน จนเหลือครึ่งถุงแล้วมัดถุง
ข้าวเก็บเข้ากระเป๋าตามเดิม แล้วลุกออกจากใต้สะพาน 

ฉากนี้เป็นฉากที่ซานต้านั่งกินข้าวอยู่ใต้สะพาน โดยใช้ภาพที่มีขนาดกว้างตัวละครอยู่
กลางเฟรมและไม่มีผู้คนเดินสัญจรเข้ามาในฉากเลย  และการแสดงของตัวละครในตอนที่กินข้าว
สายตาจะกวาดมองไปรอบๆ ท าให้รู้สึกถึงความเหงาและโดดเดี่ยวของตัวละคร อีกทั้งยังท าให้รู้สึกถึง
การถูกตัดขาดความสัมพันธ์จากสังคม  

 
ฉากที่ 7 ภายนอก / ข้างถนน / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 7 
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ซานต้าเดินถือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่ภายในถุงมีขวดน้ าพลาสติกใสอยู่ 2-3 ขวด เขา
เปิดถังขยะถังหนึ่งบนริมฟุตปาธแล้วใช้มือคุ้ยๆในถังขยะ จากนั้นเข้าก็หยิบขวดน้ าพลาสติกออกมา 2 
ขวด เขาน าขวดหนึ่งที่เปล่าใส่เข้าไปในถุง ส่วนอีกขวดที่มีน้ าเหลืออยู่ก้นๆขวดเขาเปิดขวดน้ าแล้ว
ยกข้ึนดื่ม แล้วจึงน าขวดเปล่าโยนใส่ถุงตามขวดแรกไป ซานต้าปิดฝาถังขยะ แล้วออกเดินต่อพลางก้ม
ดูตามพ้ืนและพุ่มไม้ 

ระหว่างทางเดินที่ซานต้าใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางกลับที่พักใต้สะพานของเขา 
ซานต้าก็คอยเก็บขวดจากถังขยะที่เดินผ่าน ท าให้คนดูรับรู้ถึงวิถีการใช้ชีวิตของซานต้าที่ต้องเก็บขวด
จากถังขยะเพ่ือน าไปขายมากยิ่งข้ึน  
 
ฉากที่ 8 ภายนอก / ใต้สะพานทางด่วน / ค่ า 
 

  
 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 8 
 

ซานต้านั่งอยู่บนเสื่อที่ถูกปูอยู่ใต้สะพานทางด่วนด้านข้างตัวเขามีถุงพลาสติกขนาดใหญ่
ในถุงมีขวดน้ าประมาณ 8-10 ขวด ซานต้านั่งสูบยาเส้นควันฟุ้ง เมื่อสูบจนหมดเขาหยิบถุงข้าวที่เหลือ
ออกมาจากกระเป๋า แล้วค่อยๆแกะถุงทั้งสองออก แล้วค่อยๆกินจนข้าวและกับข้าวหมด เขาหยิบยา
เส้นขึ้นมาม้วนอีกครั้งและจุดสูบ เมื่อสูบจนหมดมวนเขาหันข้างแล้วจับถุงพลาสติกไว้ริมก าแพงข้างตัว
เขาแล้วหยิบกระเป๋ามาตบๆแล้วค่อยๆวางลงบนเสื่อและล้มตัวลงนอนหัวหนุนกับกระเป๋า แล้วเขยื้อน
ตัวซุดถุงพลาสติกขนาดใหญ่ และหลับตาลง 

ฉากนี้จะถูกเปิดฉากด้วยซานต้านั่งสูบยาเส้นโดยมีถุงข้าวที่กินหมดแล้วอยู่ข้างๆตัว 
จากนั้นซานต้าจะล้มตัวลงนอน ภาพในฉากจะให้ความรู้ที่โดดเดี่ยวท่ามกลางความวุ่นวายในเมือง โดย
จะมีรถวิ่งผ่านไปมาตลอดเวลา แต่ไม่มีผู้คนสัญจรผ่านเข้าในฉากเลย เหมือนนี่เป็นเพียงพ้ืนที่ส าหรับ
คนอย่างซานต้าเท่านั้น ฉากนี้จะถูกจบลงด้วยภาพ Close-up หน้าซานต้าที่ก าลังนอนแล้วหลับตาลง 
พร้อมกับเข้าฉากมืด เหมือนกับการจบเวลาในหนึ่งวัน 
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ฉากที่ 9 ภายนอก / ข้างถนน / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 9 
 

ซานต้าเปิดฝาถังขยะ แล้วก้มลงไปคุ้ยขยะในถังหยิบขวดขึ้นมา 1 ใบ แล้วน าไปใส่
ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ที่แบกไว้ที่หลัง เขาปิดฝาถังขยะและออกเดินต่อพลางก้มหน้าก้มตามองพ้ืนและ
พุ่มไม้ ในขณะที่เขาก าลังเดินเพ่ือที่จะไปหาถังขยะใบต่อไป มีหญิงสาววัยประมาณ 20 -23 ปี 2 คน
ก าลังเดินสวนมาทางซานต้า เมื่อใกล้ถึงระยะท่ีจะต้องเดินสวนทางกัน หนึ่งในหญิงสาวได้ดึงเพ่ือนของ
เธอที่ก้มหน้าก้มตากดมือถือจนไม่ได้มองทาง หญิงสาว1 มองไปที่ซานต้าอย่างหวาดระแวงมองจากหัว
จรดเท้าแล้วค่อยๆถอยตัวให้ห่างอีก ซานต้าหันไปมองหญิงสาวทั้งสองที่มีพฤติกรรมแปลกๆ หญิงสาว 
1 กลับยิ่งดึงเพื่อนของเธอให้ห่างซานต้าขึ้นอีก ซานต้าออกเดินไปข้างหน้าต่อ 

ฉากนี้ซานต้าจะเจอกับหญิงสาววัยรุ่นสองคนที่แต่งตัวดีดูมีฐานะ ท าท่าทางรังเกียจตัว
ของเขา ฉากนี้ตัวผู้จัดท าเองต้องการที่จะสื่อถึงสังคมที่การดูถูกคนจากภายนอก การแบ่งชนชั้นกัน
ด้วยสิ่งภายนอก  
 
ฉากที่ 10 ภายนอก / หน้าร้านขายข้าว / กลางวัน 
   

   
 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 10 
 

ซานต้าเดินผ่านหน้าร้านขายข้าวแล้วควักเงินในกระเป๋าตัวเองขึ้นมาดูซึ่งมี 12 บาท แล้ว
หันไปมองป้ายราคาที่ติดไว้ 25บาท เขากลืนน้ าลายลงคอหนึ่งที แล้วก้มลงดูเงินในมืออีกครั้ง 

เป็นฉากท่ีซานต้าเดินผ่านร้านขายข้าว แต่กลับท าได้แค่เหลือบมอง แสดงให้เห็นว่าวันนี้
เขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อข้าว ในฉากนี้มีการใช้เทคนิคการตัดทอน คือเนื้อเรื่องก่อนหน้ามีการน าเสนอไป
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แล้วว่าชีวิตประจ าวันของซานต้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างตามล าดับคือ เก็บขวด, ขายขวดที่ร้านรับซื้อ
ของเก่า, ซื้อข้าวที่ร้านข้าว, ซื้อยาเส้นที่ร้านโชว์ห่วย 
 
ฉากที่ 11 ภายนอก / ใต้สะพานข้ามแม่น้ า / กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 11 
 

ซานต้านั่งกินอยู่ใต้สะพานที่เดิมในมือซ้ายถือซองมาม่ามือขวาถือช้อนตักเข้าปาก เขายก
เขย่าซองมาม่าและเอียงซองให้มาม่ามาอยู่ที่มุมถุงและตักมาม่าเข้าปาก จากนั้นเขาก็พับซองมาม่าแล้ว
เก็บเข้ากระเป๋าสะพายของเขา และหยิบยาเส้นออกมาจากกระเป๋านั่งพันยาเส้นแล้วจุดสูบ  

ฉากนี้เปิดด้วยภาพที่ซานต้าก าลังนั่งกินมาม่า ท าให้คนดูรู้ได้เลยว่า เมื่อมีเงินไม่พอที่จะ
ซื้อข้าวก็จ าเป็นที่จะต้องซื้อมาม่ามากินแทน ซึ่งการกินมาม่าเองเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความไม่
มีเงินพอที่จะซื้อข้าว 
 
ฉากที่ 12 ภายนอก / ใต้สะพานทางด่วน / ค่ า 
 

 
 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่ 12 
 

ซานต้านั่งสูบยาเส้นอยู่ใต้สะพานทางด่วนที่เขาใช้เป็นที่นอน มือขวาถือยาเส้นส่วนมือ
ซ้ายคล าไปท่ีท้องของตัวเองแล้วค่อยๆลูบเบา เมื่อสูบยาเส้นจนเสร็จเขาโยนเศษใบจากที่เหลือจากการ
สูบทิ้ง แล้วหยิบขวดน้ าจากในกระเป๋าขึ้นมาดื่ม แล้วค่อยๆล้มตัวลงนอนในท่าขดตัวเขาพลิกตัวไป
มาแล้วจู่ๆเขาก็มองไปที่ถังขยะถังหนึ่งที่อยู่ห่างจากที่ที่เขานอนไม่ไกลนัก มือซ้ายเขายังคงคล าท้อง
ของตัวเองอยู่ ซานต้าลุกขึ้น แล้วข้ามถนนไปยังถังขยะถังที่เขามอง 
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ในฉากนี้เองทุกอย่างด าเนินไปในแบบเดิมๆเว้นแต่ไม่มีถุงข้าววางอยู่ข้างตัวของซานต้า 
เมื่อซานต้าสูบยาเส้นหมดลงก็ล้มตัวลงนอน แต่ทว่าเขากลับนอนไม่หลับ เหมือนมีอาการปวดท้องโดย
เขาใช้แขนของเขาทั้งสองข้างกอดไว้ที่บริเวณท้องของตัวเอง จากนั้นเขาลืมตาเหมือนจะคิดอะไรได้
ออกแล้วลุกขึ้นออกจากฉากไป 
 
ฉากที่ 13 ภายนอก / ข้างถนนใกล้สะพานทางด่วน / ค่ า 
  

 
 

ภาพที่ 5-13 ฉากที่ 13 
 

ซานต้าก้มดูลงในถังขยะแล้วใช้มือคุ้ยขยะ ซึ่งไม่มีวี่แววของขวดน้ าเลย แต่เขาก็ยังคงคุ้ย
ต่อไป เขาเจอซองขนมซองหนึ่งเขาหยิบมันขึ้นมาจากถังขยะแล้วเปิดดู จากนั้นก็ใส่มันลงไปในถังขยะ
เช่นเดิม เขาคุ้ยขยะต่อแล้วจึงหยิบซองขนมอีกซองหนึ่งขึ้นมา เขาเปิดซองขนมดูซึ่งยังคงเหลือขนมอยู่
เพียง 4-5ชิ้น เขามองขนมข้างในถุงแล้วยิ้มเล็กน้อยถือขนมไว้มือข้างหนึ่ง แล้วหันมาคุ้ยขยะต่ออีก 

ในวันที่ซานต้าไม่มีเงินพอที่จะซื้อข้าว เวลาที่เขาเกิดหิวขึ้นมาสิ่งที่เขาท าได้ก็คือการหา
ของกินจากถังขยะ ในฉากนี้จะเห็นถังขยะอยู่ในกลางเฟรมและมีแสงส่องลงมาที่ถังขยะ ซึ่งแสงที่ส่อง
ลงไปที่ถังขยะนั้นเป็นเหมือนแสงที่บ่งบอกถึงความมีค่าของถังขยะ ที่สามารถช่วยเหลือซานต้าได้ในทุก
วิกฤต ไม่ว่าจะเป็นการหาเงินเพื่อน าไปซื้อข้าวหรือความอดอยากท่ีไม่มีอะไรจะกิน  
 
ฉากที่ 14 ภายนอก / ใต้สะพานทางด่วน / ค่ า 
  

 
 

ภาพที่ 5-14 ฉากที่ 14 
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ซานต้านั่งอยู่ที่ประจ าของเขา เขาค่อยๆเคี้ยวอะไรบางอย่างในปากอย่างช้าทีละค าทีละ
ค าแล้วค่อยๆกลืนมันอย่างช้า แล้วใช้มือหยิบขนมในซองชิ้นสุดท้ายขึ้นมาแล้วค่อยๆน าเข้าปากและ
เคี้ยวอย่างช้าๆแล้วจึงกลืน จากนั้นเขาพับซองขนมเก็บเข้ากระเป๋า แล้วค่อยล้มตัวลงนอนในท่าขดตัว
และก็หลับตาลง 

ในฉากนี้จะเปิดเผยให้เห็นสถานที่ที่นอนพักของซานต้าอย่างเต็มที่ด้วยภาพที่กว้างให้
ความรู้สึกท่ีโล่งโปร่งเหมือนความรู้สึกของซานต้าเอง ที่เมื่อได้ของกินแล้วก็ท าให้เขารู้สึกดีขึ้นไม่ต้อง
ทนหิวอีกต่อไป 

 
ฉากที่ 15 ภายนอก / ใต้สะพานข้ามแม่น้ า / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-15 ฉากที่ 15 
 

ซานต้ายกถุงข้าวขึ้นสูงประมาณระดับสายตาที่มีข้าวเหลือปริมาณครึ่งถุง  เขาวางมันลง
แล้วค่อยๆใช้หนังสติ๊กมัดปากถุงท้ังสองและเก็บเข้ากระเป๋า เขาพับเสื่อแล้วเก็บเข้ากระเป๋าตามถุงข้าว 
แล้วลุกขึ้นเดินออกจากใต้สะพาน 

ในฉากนี้ซานต้านั่งกินข้าวเหมือนเดิม เป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของซานต้าอย่างแท้จริง 
ว่าบางวันเขาสามารถหาเงินได้พอที่จะซื้อข้าวมากิน แต่บางวันที่ไม่สามารถหาเงินได้มากพอก็จ าเป็น
จะต้องอดข้าว 

 
ฉากที่ 16 ภายนอก / ข้างถนน 3/ กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-16 ฉากที่ 16 
 

   ส
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ซานต้าเดินตามทางฟุตบาทพลางก้มหน้าก้มตามองพ้ืนและพุ่มไม้ ทันใดนั้นเขาต้อง
หยุดชะงักการเดินแววตาเหมือนก าลังเพ่งจดจ้องอะไรบางอย่างที่พ้ืน เขาหันซ้ายขวาแล้วค่อยๆก้มตัว
เก็บสิ่งนั้นขึ้นมาดู ซึ่งแบงค์ร้อยบาทที่ยับยู่ยี่เขาค่อยๆคลี่มันออก แล้วเขาก็ยิ้มเขาออกเดินต่อโดยไม่
มองพ้ืนอีกต่อไปใบหน้าสดใบดูมีความสุข เสียงแตรที่เหมือนอยู่ใกล้ๆตัวของเขาดังขึ้นอย่างรุนแรง 2ที
ขัดความสุขของเขา ต้นตอของเสียงแตรเผยตัวเป็นรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีชายรูปร่างค่อนข้างอ้วนเป็น
คนขับเขาสวมแว่นตาสีด า เปิดกระจกข้างคนขับใบหน้ายื่นออกมาด่าซานต้า ซานต้าหันไปมองด้วยสี
หน้างุนงง ชายอ้วนตะโกนสุดเสียงพร้อมเร่งเครื่องยนต์เป็นเชิงขู่ให้ซานต้าถอยออกจากถนน ซานต้า
เหมือนตั้งสติขึ้นมาได้เขารีบเดินออกจากบริเวณนั้น รถของชายอ้วนเร่งเครื่องอย่างรวดเร็วเมื่อได้ทาง 
ซานต้าหันมองรถคันดังกล่าวแล้วก็ออกเดินต่อ 

ฉากนี้เป็นฉากทีซ่านต้าเจอเงินอยู่ที่พ้ืน แต่เขากลับไปขวางทางออกซอยจนท าให้มีรถบีบ
แตรไล่และด่าทอเขา ในฉากนี้ผู้จัดท าต้องการจะสื่อถึงความต่างชั้นของสังคม การดูถูกเหยียดหยาม
ชนชั้นที่ต่ ากว่าตน โดยคนขับรถนั้นจะมีรูปร่างอ้วนสมบูรณ์บ่งบอกถึงความสมบูรณ์และขับรถแต่งตัวดี
แสดงถึงความมีฐานะที่ดี 

 
ฉากที่ 17 ภายนอก / ร้านโชว์ห่วย / กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-17 ฉากที่ 17 
 

ซานต้ารับยาเส้นจากเจ้าของร้านโชว์ห่วยแล้วจับมันยัดเข้ากระเป๋ากางเกง ชายเจ้าของ
ร้านโชว์ห่วยยื่นเงินให้ซานต้า 95บาท ซานต้าดูเงินในมือก่อนจะเก็บมันเข้ากระเป๋ากางเกงแล้วเดิน
ออกจากหน้าร้านไปมือขวายังคงอยู่ในกระเป๋ากางเกงข้างที่เขาได้เก็บเงินไว้ เมื่อเดินออกจากหน้าร้าน
ได้ไม่ถึง 10 ก้าวเขาควักเงินที่เหลือข้ึนมาดูสีหน้าเหมือนคิดอะไรบางอย่างแล้วเดินกลับไปที่ร้านโชว์ห่ว
ยมือชี้ไปที่ขวด ขวดหนึ่ง ซานต้าพยักหน้าแล้วหยิบเงินส่งให้ชายเจ้าของร้านโชว์ห่วย ชายเจ้าของร้าน
โชว์ห่วยรับเงินและน าเก็บเข้ากระเป๋า และหยิบขวดเหล้าขาวส่งให้ซานต้า 

เมื่อซานต้าเก็บเงินได้จากในฉากที่แล้ว การที่เขาได้เงินในจ านวนที่มากกว่าในปกติที่เขา
เคยได้ ท าให้เขาเกิดความโลภอยากจะใช้เงิน เขาจึงเลือกที่จะน าเงินไปซื้อเหล้า ซึ่งผู้จัดท าต้องการจะ
สื่อถึงอ านาจของเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้  
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ฉากที่ 18 ภายนอก / บนสะพานข้ามแม่น้ า / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-18 ฉากที่ 18 
 

ซานต้านั่งอยู่สะพานข้ามแม่น้ าหันหน้าออกไปทางแม่น้ ายกขวดเหล้ากระดกดื่ม หน้า
ของเขาแดงก่ าตาใกล้จะปิด  เขาค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นอย่างโซซัดโซเซ มือซ้ายถือขวดเหล้า ส่วนมือขวา
จับราวสะพานเพื่อพยุงตัวเดินให้ตรง เขาเดินโซเซเอียงไปมาท าท่าจะล้มอยู่หลายที 

เมื่อซานต้าซื้อเหล้าจากฉากที่แล้ว ฉากนี้ซานต้าก าลังเมาเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ า ที่มี
แบ็คกราวน์ด้านหลังเป็นตึกสูงที่สื่อถึงความเป็นเมือง บนสะพานข้ามแม่น้ ามีซานต้าเพียงคนเดียวให้
ความรู้สึกถึงความโดดเดี่ยว แต่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่เหมือนซานต้าก าลังตกอยู่ในภวังค์ของความ
เมาการหลุดออกจากความจริง โดยมีเสียงเพลงเป็นการกระตุ้นให้มีความรู้สึกสับสนวุ่นวายและภัย
อันตราย 
 
ฉากที่ 19 (ความฝัน)ภายใน / รถเก๋ง,บนถนนแถวบ้าน / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-19 ฉากที่ 19 
 

ชายแก่50-60ปี โดยมีหญิงสาวแก่อายุ 40-50ปีอยู่ด้านข้างเก้าอ้ีคนขับ ทั้งสองมีสีหน้า
ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ในฉากนี้จะเปิดเผยตัวละครแม่อีกครั้งหนึ่งที่เคยเปิดเผยให้เห็นในบางส่วนไปแล้วในฉาก
แรกของการเปิดเรื่อง ท าให้คนดูเริ่มปะติดปะต่อเรื่องเข้าด้วยกันเพ่ือไขความสงสัย 
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ฉากที่ 20 (ความฝัน)ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
  

   
 

ภาพที่ 5-20 ฉากที่ 20 
 

ซานต้าและหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนกับหญิงสาวคนที่ท าท่ารังเกียจซานต้าบนถนน  
ซานต้านอนคว่ าหน้าเล่นเกมส์ในมือถือขณะที่หญิงสาวคนดังกล่าวนั่งอยู่ที่ริมเตียงด้านที่ติดผนัง  หญิง
สาวพูดด้วยเสียงออดอ้อนพร้อมใช้ขาข้างซ้ายเขย่าสะโพกของซานต้า ซานต้ายังจดจ่ออยู่กับเกมส์ใน
มือของตัวเอง แจนนอนขนาบข้างดูซานต้าเล่นเกมส์ในมือถือ แจนเอียงคอไปซบไหล่ของซานต้าตา
เหลือบไปมองมือถือที่ซานต้าเล่นเกมส์อยู่ แจนดึงมือถือจากมือซานต้าสองมือแจนกุมมือถือไว้ซุกซ่อน
ไว้ที่อกแล้วพลิกตัวหันหลัง ซานต้าพยายามแย่งมือถือคืนจากแจน ซานต้าเริ่มจั๊กจี้แจนโดยการแหย่นิ้ว
ที่เอวของแจน แจนดิ้นไปมาและออกเสียงหัวเราะ มีเสียงแตรดังขึ้น 

เมื่อภาพของฉากนี้เปิดมา คนดูจะเริ่มสงสัยว่าตัวละคร 2 คนนั้นคือใคร แต่พอตัดมา
อีกคัทหนึ่ง ก็จะเปิดเผยให้คนดูได้รับรู้ว่าตัวละครที่อยู่บนเตียงเป็นซานต้าและผู้หญิงคนที่ดูถูกซานต้า
นั้นเอง ในฉากนี้คนดูจะเริ่มตีความออกได้ว่า นี่ไม่ใช่ความจริงอย่างแน่นอน 
 
ฉากที่ 21 (ความฝัน)ภายนอก / รถเก๋ง,หน้าบ้าน / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-21 ฉากที่ 21 
 

ชายแก่ขับรถ โดยมีหญิงสาวแก่นั่งอยู่ด้านข้างเก้าอ้ีคนขับ ทั้งสองมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ชายแก่หักพวงมาลัยเลี้ยวรถ หญิงสาวแก่ก็ขมวดคิ้วและจ้องมองไปทางทิศด้านขวา 45 องศา  หญิง
สาวแก่พูดด้วยน้ าเสียงที่ตกใจ มือขวาตีไหล่ของพ่อหรือชายแก่ และมือซ้ายชี้นิ้วไปทางหน้าบ้านหลัง
หนึ่งที่มีชายรูปร่างอวบแต่งตัวสกปรก หน้าตาเหมือนคนขับรถที่บีบแตรไล่ซานต้า พ่อบีบแตร 2 ที 
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ชายคนดังกล่าวที่ก าลังก้มลงไปในถังขยะไม่สนใจต่อเสียงแตรที่ได้ยิน พ่อเปิดกระจกรถฝั่งด้านของ
ตัวเองและยื่นหน้าออกไป พ่อตะโกนเสียงดังลั่น พร้อมบีบแตรอีก 2 ทีแบบลากยาว ชายคนดังกล่าว
สะดุ้งหันหน้ามาทางรถยนต์สีหน้าตกใจ และรีบหันหลังวิ่งออกไปจากบริเวณหน้าบ้าน 

ในฉากนี้จะมีความเหมือนในฉากที่ซานต้าโดนบีบแตรไล่ มีการแสดงที่เหมือนกันเพียง
ต่างจากกันเพียงคนที่เป็นคนบีบแตรไล่แล้วเปิดกระจกออกมาด่าเป็นพ่อของซานต้า และคนที่โดนบีบ
แตรไล่และโดนตะโกนด่ากลับเป็นชายอ้วนที่ขับรถบีบแตรไล่ซานต้าเสียเอง ในฉากนี้จะท าให้คนดูเริ่ม
เข้าใจถึงภาพยนตร์มากขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แม้ภาพจะดูสมจริงแต่ก็มีอะไรที่แปลกไปซึ่งเป็น
ความไม่จริงปนอยู่ 
 
ฉากที่ 22 (ความฝัน)ภายใน / ห้องนั่งเล่น / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-22 ฉากที่ 22 
 

พ่อนั่งอยู่ที่โซฟาดูทีวี ซานต้าเดินเข้ามานั่งที่โซฟาข้างๆพ่อ แจนถือจานกับข้าวแล้ววาง
บนโต๊ะอาหาร แม่หรือหญิงสาวแก่ถือชามแกงอะไรซักอย่างที่ถูกใส่มาในชามจนเกือบจะล้น แม่ถือแกง
และท าแกงหกเลอะพ้ืนตามทางที่เดินมา พ่อบอกซานต้าให้ไปกินข้าวพร้อมกัน แล้วเดินไปที่โต๊ะ
อาหารที่มีกับข้าว 4 อย่างวางอยู่บนโต๊ะ ทุกคนนั่งพร้อมหน้ากัน เสียงมือถือดัง แจนควักมือถือออกมา
จากกางเกง แจนลุกออกจากโต๊ะแล้วเดินขึ้นข้างบนไป พ่อไอเหมือนส าลักข้าว ซานต้าลุกจากโต๊ะเดิน
เข้าไปในห้องครัว ซานต้าเปิดตู้เย็นแล้วหยิบแก้วเปล่า 1 ใบ แล้วเดินออกมาที่โต๊ะอาหาร สีหน้าของ
ซานต้าเปลี่ยนไป บนโต๊ะอาหารมีจานข้าวของเขาเพียงจานเดียว พ่อและแม่หายไป เก้าอ้ีทุกตัวถูกเก็บ
ไว้เรียบร้อยไม่มีร่องรอยการถูกดึงออกมาใช้ ซานต้ามองไปรอบๆเพ่ือหาพ่อแม่และแจนที่หายไป 

ฉากนี้เป็นฉากที่ซานต้าได้เจอกับพ่อและแม่ รวมไปถึงแจนผู้หญิงที่ท าท่ารังเกียจเขาทั้ง 
4 คนนั่งกินอาหารบนโต๊ะ ซึ่งก็เหมือนว่าซานต้าได้รับความอ่ิมทั้งทางกายและทางใจอย่างสมบูรณ์ 
เพราะเขาได้รับถึงสิ่งที่เขาขาดหายไปในชีวิตนั้นก็คือการมีความเป็นอยู่ที่ดี แต่เมื่อทุกอย่างก าลังไปได้
ด้วยดี ทุกอย่างก็กลับหายไป เหมือนเป็นแค่ภาพลวงตา แล้วใช้เทคนิคเสียงประกอบที่ให้ความรู้สึกถึง
ความโดดเดี่ยว ความเหงา 
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ฉากที่ 23 ภายนอก / บันไดสะพานข้ามแม่น้ า / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-23 ฉากที่ 23 
 

ซานต้านอนอยู่ตรงบริเวณบันไดทางขึ้นสะพาน มีคราบเลือดอยู่เล็กน้อย เขานอนแน่นิ่ง
ลืมตาขึ้นมองค้างไปที่ท้องฟ้า ที่หัวของเขามีรอยเปื้อนเลือด ข้างๆตัวเขาเองมีเศษแก้วแตกกระจายอยู่
กระเป๋าสะพายของเขาหายไป ซานต้าค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นนั่งแล้วก็ก้มหน้าลงใช้มือซ้ายจับที่บริเวณ
หัวของตัวเอง แล้วขยับมือมาท่ีหน้ามองมือตัวเองที่มีเลือดเปื้อนติดอยู่ เขามองๆพ้ืนรอบๆตัวอย่างช้าๆ 
แล้วค่อยๆมองสูงขึ้นๆเรื่อยๆ  

เป็นฉากที่ซานต้าตื่นขึ้นมา พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความฝัน พร้อมทั้งเป็นการบอก
คนดูไปพร้อมๆกันด้วยว่าสิ่งที่เกิดข้ึนนั้นมันไม่ใช่ความจริง เป็นเพียงความฝัน 
 
ฉากที่ 24 ภายนอก / ร้านโชว์ห่วย / กลางวัน 
 

   
 

ภาพที่ 5-24 ฉากที่ 24 
 

ซานต้ายื่นแบงค์ยี่สิบ ให้กับเจ้าของร้านโชว์ห่วย เจ้าของร้านโชว์ห่วยยื่นมือมารับแล้ว
มองหน้าซานต้า เจ้าของร้านโชว์ห่วยถามซ้ าด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิม ซานต้ากระพริบแล้วหันมองที่
เจ้าของร้านโชว์ห่วยแล้วมือชี้ไปที่ขวดเหล้าขาว เจ้าของร้านโชว์ห่วยดูเงินในมือ แล้วเดินไปหยิบขวด 
M150 สองขวด แล้วหยิบขวดเหล้าขาวเปิดฝาขวด แล้วกรอกเหล้าขาวใส่ขวด M150 ทั้งสองขวด 
ซานต้ามองการกระท าของเจ้าของร้านโชว์ห่วยอย่างไม่ละสายตา เจ้าของร้านน าขวด M150 ใส่
ถุงพลาสติกแล้วยื่นให้ซานต้า ซานต้ารับถุงที่ใส่ขวด M150 แล้วเดินออกจากหน้าร้านไป 
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ฉากนี้ได้บ่งบอกถึงความผิดปกติของชีวิตของซานต้า จากปกติที่เขาจะเก็บขวดเพ่ือน าไป
ขาย แต่เขากลับน าเงินที่เหลือจากการซื้อเหล้าครั้งก่อนมาเหล้าอีกครั้ง และใช้เทคนิคการถ่ายแบบ 
hand-held ท าให้ภาพเกิดความสั่นไหวตลอดเวลาให้ความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนไม่ปลอดภัย 
 
ฉากที่ 25 ภายนอก / บนสะพานข้ามแม่น้ า / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-25 ฉากที่ 25 
 

ซานต้าเดินโซเซอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ าพลางยกขวด M150กระดกดื่ม เขามองไปที่
แม่น้ าแล้วยกขวด M150 กระดกจนหมดขวดและเดินต่อไปทางบันไดทางลงสะพานที่เขาได้เคยตก
บันไดมาหนหนึ่ง เมื่อเดินถึงบันไดทางลงเขาท าขาข้างขวาสะดุดขาข้างซ้ายของตัวเองและกลิ้งตก
บันไดลงไปนอนในต าแหน่งเดิมท่ีเขาเคยตื่นขึ้นมา เลือดที่หัวในต าแหน่งเดิมไหลออกมาเหมือนแผลถูก
ฉีกขาด เขานอนหลับตานิ่งแล้วค่อยๆยิ้ม แต่จากนั้นเพียงไม่นานคิ้วของเขาก็เริ่มค่อยๆขมวดเข้าหากัน 
รอยยิ้มท่ีปากเริ่มหายไป เขาลืมตาข้ึนแบบตกใจ  

ฉากนี้เป็นเหมือนฉากก่อนหน้านี้ที่ซานต้าเมา แต่จะใช้ดนตรีที่มีอารมณ์ที่เบาลง เพราะ
ความเมามีความแตกต่างกัน ในฉากนี้ซานต้าจงใจจะท าให้ตัวเองสะดุดล้มลงเหมือนคราวก่อน
เพ่ือที่จะให้ตัวได้ฝันเหมือนเดิม  
 
ฉากที่ 26 ภายนอก / ข้างถนน / กลางวัน 
 

   
 

ภาพที่ 5-26 ฉากที่ 26 
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ซานต้าเปิดฝาถังขยะ หยิบกระป๋องน้ าอัดลมออกวางลงที่พ้ืนแล้วใช้เท้าเหยียบกระป๋อง
ให้แบน และก้มหยิบกระป๋องใส่ลงไปในถุงพลาสติก ที่มีกระป๋องอยู่ประมาณ 5-6กระป๋อง จากนั้นเขา
ก้มลงไปในถังขยะอีกครั้งแล้วหยิบขวดน้ าพลาสติกขึ้นมา 2 ขวด เขาเปิดฝาขวดทั้งสองออกแล้วเทน้ า
ที่เหลือในขวดทิ้งไปในถังขยะ น าขวดทั้งสองใส่ถุงพลาสติกใบใหญ่ที่บรรจุขวดน้ าอยู่ 9 -10 ขวด เขา
เดินต่อไปข้างหน้าด้วยท่าเดินที่โซเซเหมือนคนเมา ผู้คนที่เขาเดินผ่านต่างหันมามองเขาแล้วหลีกตัว
หลบห่าง เขาเดินตามทางไปเรื่อยๆ จนเจอกับถังขยะอีกใบ เขาเปิดฝาถังขยะนั้นออกก้มลงมองขยะใน
ถังแล้วใช้มือเข่ียขยะในถัง 2-3ที ก่อนที่จะปิดฝาถังขยะ 

ความผิดปกติจากเดิมในการเก็บขวดในถังขยะของฉากนี้ก็คือ การใช้เทคนิคก็ถ่ายแบบ 
hand-held ท าให้ภาพเกิดความสั่นไหวตลอดเวลาให้ความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนไม่ปลอดภัย  ท าให้
คนดูรับรู้ได้เลยว่า จะต้องมีอะไรที่แปลกไปจากเดิมอย่างแน่นอน 
 
ฉากที่ 27 ภายนอก / หน้าร้านรับซื้อของเก่า / กลางคืน 
 

  
 

ภาพที่ 5-27 ฉากที่ 27 
 

ซานต้าเดินแบกถุง 2 ใบที่หลัง ใบหนึ่งบรรจุขวดน้ าพลาสติกปริมาณเกือบครึ่งถุงใหญ่ 
ส่วนอีกใบบรรจุกระป๋องน้ าอัดลม ที่มีกระป๋องน้ าอัดลมเพียงก้นถุง ซานต้าเดินมาถุงหน้าร้านซึ่งร้านได้
ปิดไปแล้ว เขาพยายามชะเง้อตัวดูภายในร้านเพ่ือหาเจ้าของร้านแต่ก็ไม่พบใคร ซานต้าหันมองซ้าย
ขวา ก่อนที่จะเดินไปทางด้านขวา แล้วนั่งลงที่หน้าบ้านใครคนหนึ่ง เขาน าถุงทั้งสองใบไว้ด้านของเขา 
ซานต้าหันมองซ้ายขวาอีกครั้งก่อนที่จะผงกหัวลงซบกับแขนของตัวเองที่ก าลังกอดถุงท้ังสองใบอยู่ 

ฉากนี้จะเห็นซานต้าเดินถือถุงมาเพ่ือขาย แต่ร้านรับซื้อของเก่ากลับปิดไปแล้ว ซานต้าจึง
นั่งนอนรอข้างๆร้านรับซื้อของเก่า แสดงถึงความกระวนกระวายอยากที่จะขายของได้เร็วๆ เพราะ
ซานต้าไม่กลับไปนอนในที่พักของตัวเอง 
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ฉากที่ 28 ภายนอก / บนสะพานข้ามแม่น้ า / กลางวัน 
  

  
 

ภาพที่ 5-28 ฉากที่ 28 
 

ซานต้าเดินโซเซมือซ้ายถือขวด M150 มือขวาจับขอบสะพานตามทาง ซานต้าเดินมาจน
ใกล้ถึงทางลงสะพาน เขาหยุดเดินและมองมาบันไดทางลงสะพาน มือขวาดึงออกจากขอบสะพาน 
แล้วค่อยๆเดินอย่างโซเซมาที่ทางลงสะพาน เขาท าขาขวาสะดุดขาซ้ายของตัวเองและกลิ้งตกบันไดลง
ไปนอนในต าแหน่งเดิมที่เขาเคยหมดสติไปตรงนั้น เขานอนหลับตานิ่งแล้วค่อยๆขมวดคิ้วเข้าหากัน 
เขาลืมตาข้ึนแบบตกใจ 

ฉากนี้แสดงถึงความพยายามของซานต้าที่ต้องการจะเมาแล้วสะดุดล้มลงไปเพ่ือให้ตัวเอง
ได้หลับแล้วฝันอย่างที่เคยฝัน ภาพมุมสูงแสดงถึงความตกต่ าของตัวละครที่พยายามหนีความจริงด้วย
วิธีการท าร้ายตัวเองให้ตัวเองได้ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่า 

 
ฉากที่ 29 ภายนอก / ข้างถนน / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-29 ฉากที่ 29 
 

ซานต้าเปิดฝาถังขยะขึ้น ก้มดูลงไปถังขยะแล้วใช้มือล้วงเข้าไปในถังเขี่ยขยะในถังก่อนที่
จะปิดฝาถังขยะลง เขาเดินต่อไปอย่างโซเซแล้วนั่งข้างฟุตบาทมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาที่พยายาม
ถอยตัวห่างจากตัวเขา จนมีหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ก าลังเดินนับเงินในมือมีซึ่งมีแบงค์ยี่สิบ 3 -4ใบใน
มือ ซานต้ามองตามชายคนนี้ จนผ่านหน้าของเขา ซานต้าเริ่มลุกขึ้นสายตายังคงจ้องที่ชายคนนั้น 
ซานต้าออกตัววิ่งอย่างรวดเร็วไปทางชายคนดังกล่าวแล้วฉกเงินในมือของเขา แล้วออกวิ่งอย่างไม่คิด
ชีวิต  
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เมื่อความพยายามของซานต้าไม่ประสบผลส าเร็จ ซานต้าจึงต้องหาเงินเพ่ือน าไปซื้อ
เหล้าอีกครั้ง แต่เมื่อเห็นคนถือเงินอยู่ตรงหน้า เขาทิ้งถุงขวดที่เก็บมาได้ลงกับพ้ืนแล้ววิ่งขโมยเงินจาก
คนที่อยู่ด้านหน้าของเขา ฉากนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของซานต้าที่เพ่ิมมากขึ้น จนเขา
เลือกวิธีที่ผิดในการหาเงินแทนการเก็บขวดขาย  
 
ฉากที่ 30 ภายนอก / ใต้สะพานข้ามแม่น้ า / กลางวัน 
 

  
 

ภาพที่ 5-30 ฉากที่ 30 
 

ซานต้านั่งอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ ามือขวาถือขวดเหล้าขาวยกขึ้นดื่ม สายตามองไปแม่น้ า
และสะพานที่อยู่เหนือหัวของเขา 

ฉากนี้ท าให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกับฉากแรกที่ซานต้าได้ดื่มเหล้า คือการมานั่งดื่มเหล้า
ที่ใต้สะพาน ซึ่งคนดูอาจจะคาดคะเนได้ว่านี่คือครั้งสุดท้ายของความพยายามของซานต้า ครั้งนี้ซานต้า
จะได้ฝันอย่างที่เขาปรารถนา 

 
ฉากที่ 31 ภายนอก / บนสะพานข้ามแม่น้ า / กลางวัน 
 

   
 

ภาพที่ 5-31 ฉากที่ 31 
 

ซานต้าเดินอย่างโซเซมาที่บันไดทางลงสะพานฝั่งเดิม สายตาจดจ้องที่บันไดทางลงเขา
เร่งฝีเท้าให้เดินเร็วยิ่งขึ้นจนมาถึงบันไดทางลง แล้วล้มลงกลิ้งตกบันไดลงไปนอนในต าแหน่งเดิมที่เขา
ได้เคยหมดสติไป มีเลือดท่ีหัวในต าแหน่งเดิมไหลออกจากต าแหน่งเดิมไม่มาก เขานอนหลับตานิ่งแล้ว
ค่อยๆลืมตาอย่างช้าๆนอนมองดูท้องฟ้า 
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ฉากนี้ทุกๆอย่างเกิดขึ้นคล้ายคลึงกับการเมาครั้งแรกของซานต้า เสียงประกอบที่ใช้ก็มี
ความเหมือนกัน ท าให้คนดูได้คิดตามว่าครั้งนี้ซานต้าจะท าส าเร็จ  

 
ฉากที่ 32 ภายนอก / ดาดฟ้าตึกสูง / กลางวัน 
  

 
 

ภาพที่ 5-32 ฉากที่ 32 
 

ภาพซ้อนของท้องฟ้า และตึกแถวบ้านคนที่ถูกมองจากมุมสูง ซานต้ายืนมองบรรยากาศ
รอบๆตึกอยู่บนชั้นดาดฟ้า สีหน้านิ่งเหม่อ เข้าก้มลงมองพ้ืนด้านล่างที่มีคนเดินอยู่ขนาดเล็กเท่ามด 
ซานต้ายิ้มแล้วค่อยๆปืนขึ้นไปบนขอบระเบียงที่กั้นตึก 

ฉากนี้จะเห็นซานต้ายืนอยู่บนดาดฟ้าตึกสูงที่มีบรรยากาศที่โล่งสงบ ต่างจากฉากต่างๆที่
ผ่านมาที่มีแต่เสียงรถและภาพที่ดูอึดอัด โดยมีเสียงประกอบเบาๆคลอตามท าให้ความรู้ สึกที่สงบ
เหมือนตัวละครก าลังจะถูกปลดปล่อย สื่อให้คนดูรับรู้ว่า ซานต้าขึ้นมาอยู่ที่ดาดฟ้าของตึกเพ่ือฆ่าตัว
ตายโดยที่ไม่ต้องใช้ภาพที่ให้เห็นว่าซานต้ากระโดดลงจากตึก 
 
ฉากที่ 33 (ความฝัน)ภายนอก / หน้าบ้าน / กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-33 ฉากที่ 33 
 

ซานต้ายืนอยู่หน้าบ้านหลังเดียวกับในความฝันครั้งก่อนเขายืนมองดูหน้าบ้านก่อนที่จะ
ค่อยๆเดินไปที่ประตูบ้านอย่างช้าๆ จนถึงหน้าประตูบ้าน ซานต้ายืนมองลูกบิดที่ประตูบ้านก่อนที่จะ
เอ้ือมมือไปเปิดประตู 
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ฉากนี้เกิดขึ้นหลังจากซานต้ากระโดดตึกฆ่าตัวตาย ซานต้าได้มาที่สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นบ้านเดียวกันกับความฝันครั้งก่อน บรรยากาศของภาพมีความสงบร่มรื่นสื่อถึงความรู้สึกสงบ
ภายในของตัวละคร 
 
ฉากที่ 34 (ความฝัน)ภายใน / บ้าน / กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่ 5-34 ฉากที่ 34 
 

ซานต้าเดินเข้ามาในบ้าน มีพ่อและแม่ ยืนรออยู่ที่หน้าประตู แม่ยิ้มให้ซานต้าแล้วกาง
แขนออกทั้งสองข้าง ส่วนผู้ชายยิ้มและมองมาที่ซานต้าซานต้ามองนิ่งน้ าตาค่อยๆเอ่อล้นขึ้นมาใน
ดวงตา 

เมื่อเปิดประตูบ้านเข้ามา เสียงดนตรีก็ดังขึ้นพร้อมกับภาพที่มีความฟุ้งให้ความรู้สึกถึง
การหลุดพ้นของอะไรบางอย่าง ซึ่งนั้นก็คือการหลุดพ้นจากการมีชีวิตเป็นคนไร้บ้านเข้าสู่อ้อมกอดของ
พ่อและแม่ที่ซ่ึงเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว  
 
ฉากที่ 35 ภายนอก / ด้านล่างตึกสูง / กลางวัน 

 

 
 

ภาพที่ 5-35 ฉากที่ 35 
ภาพมุมสูงซานต้านอนอยู่พ้ืนด้านล่างมีเลือดไหลท่วมตัว ผู้คนที่เดินผ่านบางคนหันมา

เหลือบมองแล้วเดินต่อ บางคนก็เดินผ่านไปเฉยๆ 
เมื่อตัดภาพมาที่ฉากนี้ ซานต้านอนจมกองเลือดสายตามองจ้องมาที่กล้อง ท าให้เกิด

ความรู้สึกท่ีหดหู่ รวมถึงเพลงประกอบที่ช่วยส่งเสริมความรู้สึกที่เศร้า และโดดเดี่ยว โดยในฉากนี้จะมี
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คนเดินเข้ามาดูความตายของซานต้า แต่แล้วก็เดินจากไปอย่างไม่ได้สนใจ ผู้จัดท าต้องการจะสื่อถึง
ความไร้ค่าของชีวิตคนไร้บ้านในสายตาของคนส่วนใหญ่ 
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บทที ่ 6 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ ยวกับความฝัน
ของคนไร้บ้านเรื่อง “ส่วนที่หาย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนสภาพของสังคมในปัจจุบัน โดยผู้จัดท าได้
ท าการเก็บข้อมูลจากทฤษฎี แนวคิด บทความ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาโครงเรื่อง 
บุคลิกของตัวละคร จนได้มาเป็นบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์จนพร้อมส าหรับการถ่ายท า และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า ภาพยนตร์ 
(Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์(Production) และ ขั้นตอนหลังการถ่ายท า
ภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งการท างานตามขั้นตอนข้างต้นท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการสร้าง
ภาพยนตร์โดยละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และ
ค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บทภาพยนตร์ การสรรหาสถานที่ในการถ่ายท าให้เหมาะสมและ
คัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร์ การวางแผนงานก่อนการถ่ายท า การถ่าย
ท าและการบริหารเวลาในกองถ่าย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกองถ่าย ไปจนถึงการตัดต่อภาพและ
เสียงของภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความละเอียดทั้งด้านภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณ์ของภาพยนตร์
ตามจุดประสงค์ท่ีผู้จัดท าได้คาดหวังไว้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ 
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 
 เป็นขั้นตอนที่มีความยากและใช้เวลานานมากที่สุด จ าเป็นต้องมีความละเอียดสูง 

เพราะหากเตรียมการในข้ันตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ไม่สมบูรณ์ การท างานในขั้นตอนต่อไปก็จะ
เกิดความล าบากและมีปัญหาตามมาในภายหลัง เนื่องจากไม่มีความพร้อม ที่จะออกไปท างานและไม่มี
การเตรียมการให้ดีเสียก่อน ผู้จัดท าจึงตองทุ่มเทเวลาให้กับขั้นตอนนี้อย่าง เต็มที่เพ่ือที่จะเตรียมความ
พร้อมให้งานมีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงได้ดี เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคิด จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ 
การพยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดท่ีน่าสนใจและน ามาใช้ จนไปสู่การ ค้นคว้าข้อมูลในการอ้างอิง 
เพ่ือสร้างบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ แม้จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เกิดปัญหา แต่ขั้นตอนนี้ก็สามารถท าให้
มีปัญหาในขั้นตอนต่อไปได้น้อยที่สุด  
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2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการท างานกับผู้ร่วมทีมและนักแสดงตลอดจนติดต่อประสานงานต่างๆ

จึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมจากขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ ทั้งการบริหารเวลาในการถ่ายท า
เพ่ือให้ได้ตรงตามเวลา และการท างานกับผู้คนมากๆมักจะท าให้ยุ่งยาก จึงต้องมีการเตรียมงานที่ดี
เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ เป็นการใส่เทคนิคพิเศษ

อ่ืนๆลงไป ซึ่งต้องใช้ความช านาญมากพอสมควร การตัดต่อร้อยเรียงเรื่องราว ใส่เทคนิคภาพและเสียง 
เพ่ือให้ภาพยนตร์สามารถเล่าเรื่องราวได้ และท าให้ภาพยนตร์สมบูรณ์ที่สุด โดยผู้จัดท าต้องอาศัยความ
ละเอียดอ่อน ความรอบคอบ และความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก เพ่ือความเรียบร้อยและเกิด
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งผลของการตัดต่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ส่วนที่หาย” ก็ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจ 

 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

ข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ ดังต่อไปนี้ 
1. การหานักแสดง 
   เนื่องจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง ส่วนที่หาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องน าเสนอเกี่ยวกับ

ความจริงและความฝัน จึงจ าเป็นต้องการนักแสดงที่มีความเหมือนกับคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่บนท้องถนน
เพ่ือความสมจริงในการถ่ายทอดเรื่องราว อีกทั้งในส่วนของความฝันนักแสดงจะต้องสามารถแต่งตัวให้
มีความดูดีจนสามารถเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ดังนั้นการหานักแสดงตามความต้องการดังกล่าว
จึงเป็นไปได้ยาก นักแสดงบางคนสามารถถ่ายทอดตัวตนออกมาเป็นคนไร้บ้านได้อย่างสมจริง แต่กลับ
ไม่สามารถแต่งตัวให้มีความดูดีจนเห็นถึงความแตกต่างได้ ผู้จัดท าจึงต้องท าการ  fitting & make-up 
นักแสดงที่น ามาแคสบทภาพยนตร์ทุกคนเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ปัญหาเรื่องตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 
    เนื่องจากนักแสดงหลักและทีมงานเป็นนักศึกษา และมีตารางเรียนไม่ตรงกัน ท าให้

จัดสรรเวลาได้ยากและไม่มีตารางเวลาการถ่ายท าที่แน่นอน ดังนั้นผู้จัดท าจึงจ าเป็นต้องมีพร้อมที่จะ
ถ่ายท าตลอดเวลาเพื่อปรับตารางถ่ายท าให้สอดคล้องกับเวลาว่างของนักแสดงและทีมงาน  

3. ปัญหาเรื่องทีมงาน 
 เนื่องจากผู้จัดท ามีปัญหาเรื่องเวลาในการถ่ายท าที่ไม่แน่นอน จึงท าให้ไม่สามารถหา

ทีมงานในกองถ่ายได้ทันเวลา เพราะทีมงานทุกคนจ าเป็นต้องท าจุลนิพนธ์ของตนเองและของเพ่ือน
ร่วมรุ่นคนอ่ืน หากไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า ก็จะท าให้ทีมงานไม่สามารถจัดสรรเวลามาช่วยในการ
ถ่ายท าได้  
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4. ปัญหาเรื่องอุปกรณ์บันทึกเสียง 
 เนื่องจากอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพดี มีราคาค่อนข้างสูง จึง

จ าเป็นต้องยืมอุปกรณ์จากมหาวิทยาลัย แต่ด้วยจ านวนนักศึกษาที่มีจ านวนมาก และอุปกรณ์ของ
มหาวิทยาลัยมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หากรอการใช้งานอุปกรณ์จากคนอ่ืนๆก็จะท าให้
เสียเวลาในการถ่ายท า ผู้จัดท าจึงแก้ปัญหาด้วยการซื้ออุปกรณ์บันทึกเสียงในราคาที่ต่ าเพ่ือน ามาใช้ใน
การบันทึกเสียง 

5. ปัญหาเรื่องสถานที่ในการถ่ายท า  
 เนื่องจากสถานที่ในการถ่ายท านั้นส่วนมากเป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น สะพานข้ามแม่น้ า

, ใต้สะพานข้ามแยก, ริมฟุตบาท และป้ายรถเมล์ เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้จัดท าไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุก
อย่างที่อยู่ในสถานที่ถ่ายท าได้ ทั้งนี้เคยเกิดปัญหาเรื่องสถานที่ถ่ายท าจึงต้องย้ายสถานที่ถ่ายท าอย่าง
กะทันหัน ส่งผลให้ต้องปรับปรุงบทถ่ายท าในขณะออกกองถ่ายไปด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ส่วนที่หาย” เป็นเพียงการสะท้อนมุมมองความคิดของผู้จัดท า
เท่านั้น ดังนั้นเนื้อหาของภาพยนตร์และความคิดของตัวละครอาจตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงและ
ความคิดของผู้ที่ได้ชม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับมุมมองและความคิดของบุคคล  

2. การผลิตภาพยนตร์นั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนที่ดี และการร่วมมือจากคน
จ านวนมาก เนื่องจากภาพยนตร์เป็นงานที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยคนๆเดียว ดังนั้นการจัดสรรเวลา
และทีมงานจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก เพ่ือที่จะให้การถ่ายท าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

3. หากผู้จัดท าได้มีโอกาสในการสร้างภาพยนตร์อีกครั้ง ประสบการณ์จากการสร้าง
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะน าไปสู่การท างานอย่างเข้าใจมากขึ้นอย่างแน่นอน 
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