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อาจารย�อรรณนพ ชินตะวัน อาจารย�โสภณา เชาว�วิวัฒน�กุล และอาจารย�ชยนพ บุญประกอบ ท่ีกรุณา
ให6คําปรึกษา คําแนะนําและข6อเสนอแนะท่ีเป;นประโยชน�แก4ข6าพเจ6า ส4งผลให6จุลนิพนธ�ฉบับนี้ถูกต6อง
และสมบูรณ�ยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท4านเป;นอย4างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท4านท่ีให6ความรู6 คําแนะนําและประสบการณ�อันมีค4ายิ่ง จนทําให6ศิษย�คนนี้ประสบ
ความสําเร็จด6วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคุณแม4วันทณีย� ชัยศุภสกุล คุณพ4อพัฒน�ธนโชติ ชัยศุภสกุล สําหรับ
แรงบันดาลของการทําภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ ตลอดระยะเวลาการดําเนินท่ีคอยอยู4เคียงข6าง  เป;น
กําลังใจและคอยชี้แนะแนวทางให6ลูกคนนี้เสมอมา หากขาดท้ังสองท4านนี้ไปภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ก็จะ
ไม4สามารถเกิดข้ึนได6 

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนท่ีสละเวลา คอยช4วยเหลือในทุกสิ่งทุกอย4างในทุก
กระบวน ผ4านปAญหาต4างๆ และร4วมทางกันมาจนถึงข้ันตอนสุดท6าย ขอบคุณกําลังใจและความ
ช4วยเหลือจากเพ่ือนๆ พ่ีๆ และน6องๆ เอกภาพยนตร�ทุกคนท่ีมีให6กันเสมอมา 

ขอขอบคุณผู6สนับสนุนเงินทุนในการทําภาพยนตร�ครั้งนี้ ร4วมท้ังผู6ให6ความอนุเคราะห�
สถานท่ีถ4ายและอุปกรณ�เครื่องดนตรีในการประกอบฉาก ทําให6ภาพยนตร�เรื่องนี้ออกมาสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 

คุณค4าหรือประโยชน�อันเกิดจากจุลนิพนธ�ฉบับนี้ ข6าพเจ6าขอน6อมบูชาแด4พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย�ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให6การสนับสนุนและให6กําลังใจอย4างดีเสมอมา 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของโครงการจุลนิพนธ� 

ในสังคมป
จจุบันเทคโนโลยีแทบกลายเป�นป
จจัยสําคัญของชีวิตมนุษย! สาเหตุหนึ่งเพราะ
เทคโนโลยีเป�นสิ่งท่ีทําให(การติดต*อสื่อสารเป�นไปอย*างสะดวกรวดเร็ว ไม*ว*าจะเป�นโทรศัพท!มือถือ 
โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีต*างๆ มากมาย นากจากนี้แล(วความนิยมในเทคโนโลยียังนําไปสู*ความเป�น
วัตถุนิยมท่ีฉาบฉวย ไม*ว*าจะเป�นเงินทอง สิ่งของหรือเรื่องของรูปลักษณ!ภายนอกของบุคคล ซ่ึงมี
อิทธิพลต*อความรัก ในป
จจุบัน ความรวดเร็วง*ายดายของเทคโนโลยีและความเป�นวัตถุนิยมทําให(ความ
รักในยุคป
จจุบันบางครั้งได(มาเร็วและหมดไปเร็ว ผู(จัดทําได(มีความสนใจในประเด็นดังกล*าวเพราะ 
ผู(จัดทําเคยได(ยินเรื่องราวความรักของพ*อและแม*อยู*บ*อยครั้ง ทําให(นึกถึงความรักในช*วงยุคนั้นท่ีไม*มี
เรื่องของเทคโนโลยีเข(ามามีอิทธิพลมากนัก ผู(คนในสมัยนั้นจะดําเนินชีวิตและจัดการกับความรัก
อย*างไร ผู(จัดทําจึงประสงค!ท่ีจะถ*ายทอดเรื่องราวท่ีได(รับแรงบันดาลใจจากชีวิตรักของพ*อและแม*
ออกมาในรูปแบบของภาพยนตร!สั้นโดยผ*านบรรยากาศเสียงดนตรีท่ีหลายเพลงยังคงได(ยินกันอยู*ทุก
วันนี้ 

ท้ังนี้ ผู(จัดทําได(ดึงเอาจุดน*าสนใจจากเรื่องราวชีวิตจริงของพ*อและแม*มาเรียบเรียงใหม*ให(
กระชับและน*าสนใจมากข้ึน รวมท้ังได(สอดแทรกเรื่องราวของวงดนตรีประเภทหนึ่งท่ีได(รับความนิยม
อย*างมากในยุคนั้น นั่นคือวงดนตรีสตริงคอมโบ ซ่ึงผู(จัดทําได(นําเสนอภาพของวงดนตรีดังกล*าวผ*าน
บทเพลงท่ีมีชื่อเสียงของยุคนั้น โดยนําเอาเทคนิคการถ*ายทําภาพยนตร!มาผลิตเป�นภาพยนตร!สั้นเรื่อง 
๒๕๒๕ ภาพยนตร!สั้นแนวรักโรแมนติกท่ีเล*าเรื่องราวความรักของคนในอดีตผ*านเสียงเพลงและ
บรรยากาศย(อนยุค 
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วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือถ*ายทอดเรื่องราวและมุมมองความรักของคนในช*วง พ.ศ. 2525 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการถ*ายทําภาพยนตร!ท่ีมีเรื่องของเสียงดนตรีเข(ามาเก่ียวข(อง 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ� 

เป�นจุลนิพนธ!แนวสร(างสรรค!ภาพยนตร!สั้น โดยได(ศึกษา ค(นคว(าและรวบรวมข(อมูลต*างๆ
เก่ียวกับภาพยนตร!แนวรักโรแมนติก วิธีการเล*าเรื่อง ทฤษฎีภาพยนตร! และเทคนิคการถ*ายทํา เพ่ือ
นํามาปรับใช(ในภาพยนตร!สั้นเรื่อง ๒๕๒๕ นอกจากนี้ยังทําการศึกษาเรื่องราวของยุคสมัย พ.ศ. 2525 
ผ*านภาพยนตร!ไทยร*วมสมัยในยุคนั้น ท้ังเรื่องของสภาพสังคม การสื่อสารและบทสนทนา กิริยาท*าทาง
และรายละเอียดอ่ืนๆ และอีกสิ่งหนึ่งท่ีผู(จัดทําได(ทําการศึกษาคือวงดนตรีสตริงคอมโบ อาทิ ข(อมูลวง
และวิธีการบันทึกเสียงสําหรับนํามาใช(ในภาพยนตร!ด(วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
3 
 

ข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน 
1. ศึกษาและเสนอหัวข(อจุลนิพนธ! 
2. รวบรวมข(อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข(อง 

2.1 สอบถามข(อมูลจากเรื่องราวชีวิตจริงของพ*อและแม* 
2.2 ศึกษาข(อมูลของยุคสมัย พ.ศ. 2525 
2.3 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาพยนตร! 

3.  การศึกษาวิเคราะห!ข(อมูล 
3.1 นําข(อมูลท่ี ได(มารวบรวมแล(ววิเคราะห! 
3.2 หาอารมณ!และโทนของภาพยนตร! (mood and tone) และข(อมูลอ(างอิง 
     (reference)  

4.  ข้ันพัฒนาบท (Development) 
4.1 คิดแก*นเรื่อง โครงเรื่อง  
4.2 เขียนบทภาพยนตร!สั้นเรื่อง ๒๕๒๕ 

5.  ข้ันตอนก*อนการผลิต (Pre-Production) 
5.1 ทําเบรคดาวน!และตารางการถ*ายทํา 
5.2 หาทีมงาน 
5.3 ทําบทถ*ายทํา 
5.4 หานักแสดงและสถานท่ีถ*ายทํา 

6.  ข้ันตอนการผลิต (Production) 
6.1 ถ*ายทําภาพยนตร!สั้น  

7.  ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
7.1 ตัดต*อภาพยนตร!สั้น 
7.2 ใส*เสียงในภาพยนตร!สั้น 

8.  การสรุปผลและจัดทํารูปเล*ม 
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แผนการดําเนนิงาน 

 ต*อไปนี้เป�นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป�นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตาราง1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข(อจุลนิพนธ!           

รวบรวมข(อมูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวข(อง 

          

การศึกษาตีความข(อมูล           

Development           

Pre-Production           

Production           

Post-Production           

การสรุปผลและจัดทํารูปเล*ม           

 

ผลท่ีคาดว(าจะได*รับ 
1. สามารถถ*ายทอดเรื่องราวและมุมมองความรักของคนในอดีตให(แก*ผู(ชมผ*าน

ภาพยนตร!สั้นเรื่อง ๒๕๒๕ 
2. สามารถพัฒนาทักษะด(านการผลิตภาพยนตร!ท่ีมีบทเพลงเข(ามาเก่ียวข(อง ท้ังด(าน

การเตรียมงาน การถ*ายทํา การตัดต*อและการบันทึกเสียง 
3. สามารถถ*ายทอดบรรยากาศความย(อนยุคและเสียงเพลงท่ีเป�นท่ีนิยมในยุคสมัยนั้น

ให(แก*ผู(ชม 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 

โครงการสร�างสรรค	ภาพยนตร	ขนาดสั้นเรื่อง ๒๕๒๕ มีทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข�องคือ
ทฤษฎีการสร�างความสัมพันธ	ระหว%างบุคคล ข�อมูลความเป*นมาของวงดนตรีสตริงคอมโบ และทฤษฎี
และกระบวนการผลิตภาพยนตร	 โดยผู�จัดทําได�ทําการศึกษารวบรวมข�อมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ
ใช�เป*นแนวทางในการผลิตภาพยนตร	 ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการสร�างความสัมพันธ	ระหว%างบุคคล 
2. วงดนตรีสตริงคอมโบ 
3. กระบวนการผลิตภาพยนตร	 
4. ขนาดภาพและมุมกล�อง 

 
1. ทฤษฎีการสร�างความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล1  

องค�ประกอบพ้ืนฐานในการสร�างความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล 
หลักพ้ืนฐานในการสร�างความสัมพันธ	ระหว%างบุคคลก็คือเพ่ือความประทับใจร%วมกัน 

ความรักใคร% ความชอบพอกัน เป*นมิตรกัน เป*นหนทางท่ีนําไปสู%มิตรภาพ การใช�ชีวิตร%วมกัน ตลอดจน
การทํางานร%วมกัน โดยความสัมพันธ	ของบุคคลเกิดจากองค	ประกอบ 3 ประการคือ  

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

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

3. สถานการณ� เป*นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีทําให�มนุษย	 เกิดความสัมพันธ	ท่ีดีต%อกัน เช%นการมี
โอกาสได�แลกเปลี่ยนความรู�สึกท่ีดีร%วมกัน การมีโอกาสได�ปรับตัวเข�ากับบุคคลอ่ืน ความกระตือรือร�น
ในการท่ีจะพบปะกับผู�อ่ืน การถูกแยกตัวออกจากสังคมนาน ๆ และการเติมเต็มความต�องการของกัน
และกัน  
                                                           

1
      โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการและการส%งเสริมความสามัคคีเพ่ือความปรองดอง 

การสร�างความสัมพันธ	ระหว%างบุคคล[ออนไลน	]. เข�าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ	 2557. เข�าถึงจาก 
https://sites.google.com/site/reconflict/thbthwn-wrrnkrrm/kar-srang-khwam-
samphanth-rahwang-bukhkhl 
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การส่ือสารเพ่ือความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล 
โดยท่ัวไป มนุษย	เราจะสื่อสารเพ่ือสร�างความสัมพันธ	ระหว%างบุคคลก็ต%อเม่ือมีบรรยากาศ

ของความไว�ใจกัน ความเข�าใจกัน โดยความสัมพันธ	ของมนุษย	สามารถแบ%งได�เป*น 2 ประเภทก็คือ 
ความสัมพันธ	ด�านกายภาพ (physical relationship) และความสัมพันธ	ด�านสภาพแวดล�อมทางสังคม
และจิตใจ (climate or social-psychological relationship) โดยความสัมพันธ	จะพัฒนาข้ึนได�
จะต�องประกอบด�วยองค	ประกอบคือ 

- สภาพแวดล�อมทางสังคมและจิตใจ  
- ระยะเวลา  
- การแลกเปลี่ยนข�อมูลข%าวสารร%วมกัน  
- การไว�วางใจซ่ึงกันและกัน  
- ความรักและการควบคุมซ่ึงกันและกัน  

 
พลวัตของความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล 

ในการสร�างความสัมพันธ	ระหว%างบุคคล ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ	เกิดข้ึน ซ่ึง
โดยเหตุผลท่ัวไป ก็จะมีอยู% 3 ข้ันตอนคือ  

1. ข้ันการเริ่มสร�างความสัมพันธ� 
ถือเป*นข้ันตอนแรกของการสร�างความสัมพันธ	เพ่ือท่ีจะสร�างความคุ�นเคยก%อนนําไปสู%ความสัมพันธ	ท่ี
ลึกซ้ึงต%อไป ซ่ึงก็จะเป*นการพูดคุยหรือสนทนาในเรื่องสัพเพเหระท่ัวๆ ไป 

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

3. ข้ันหยุดหรือเลิกความสัมพันธ�ท่ีมีต�อกัน 
ข้ันตอนนี้นับเป*นข้ันถดถอยหลังจากท่ีเกิดความสัมพันธ	ในข้ันสูงสุดแล�ว โดยเป*นการยุติความสัมพันธ	  
ลักษณะการส่ือสารเพ่ือสร�างความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล  
การเริ่มสร�างความสัมพันธ� 

ในการสร�างความสัมพันธ	กับผู�อ่ืนนั้น มีข้ันตอนท่ีเก่ียวข�องอยู%หลายประการท่ีจะสามารถ
ช%วยให�เกิดความสัมพันธ	 เช%น การมีทัศนคติท่ีดีต%อตัวเราเองเข�าใจตัวเอง การใช�ภาษาท่ีดีท้ังคําพูดและ
กริยาการแสดงออก ความม่ันใจในการเริ่มต�นสนทนา การจดจําชื่อและให�ความสําคัญคู%สนทนา การ
เป*นผู�ฟ_งท่ีดีการเป`ดเผยตัวเองเพ่ือให�ผู�อ่ืนรู�จักตัวตนของเรา 
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การสานต�อความสัมพันธ� 
หลังจากท่ีเกิดความสัมพันธ	ข้ึนแล�ว ควรจะต�องรักษาความสัมพันธ	นั้นไว� ซ่ึงก็ก็มีหลาย

วิธีการท่ีควรทํา เช%น การสนใจเอาใจใส%ซ่ึงกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน การให�อภัยซ่ึงกันและกัน 
ยอมรับข�อบกพร%องของอีกฝbายหนึ่ง เคารพสิทธิหน�าท่ี และการให�ความรักความเอ้ืออาทร ก็สามารถ
ช%วยให�รักษาความสัมพันธ	ไว�ได�  

 
ลักษณะการส่ือสารเพ่ือถนอมความสัมพันธ�ให�ยืนยาว 

การถนอมความสัมพันธ	ให�ยืนยาวเป*นสิ่งท่ีทําได�ไม%ยาก หากแต%ว%าควรต�องเข�าใจและเห็น
ความสําคัญ เช%นรู�จักมีเวลาให�แก%กันและกัน มองกันในแง%ดี มีอารมณ	ขันบ�าง รักษาสัญญาและชมคน
อ่ืนให�เป*น การไม%วิพากษ	วิจารณ	คนอ่ืน เข�าใจความเป*นจริงของชีวิต ก็เป*นหนทางท่ีช%วยถนอม
ความสัมพันธ	ได� 
 

ในภาพยนตร	สั้นเรื่อง ๒๕๒๕ เป*นภาพยนตร	รักโรแมนติก ตัวละครเอกท้ัง 2 คนจะต�องมี
การสร�างความสัมพันธ	ต%อกัน ผู�จัดทําจึงได�นําทฤษฎีดังกล%าวมาใช�ในการอ�างอิงกระทําต%างๆ ของตัว
ละครเอก โดยอาศัยองค	ประกอบท้ัง 3 ประการในการสร�างความสัมพันธ	ของตัวละครท้ังสอง ท้ัง
สถานการณ	ท่ีนําพาให�ท้ังคู%รู�จักกัน ความคล�ายคลึงท่ีดึงดูดให�ท้ังสองเข�าใกล�กันมากข้ึนจนเกิดเป*น
ความใกล�ชิดในท่ีสุด จากนั้น เม่ือตัวละครท้ังสองได�ใกล�ชิดกัน ก็เกิดการสื่อสารกันและความสัมพันธ	ก็
พัฒนาข้ึนด�วยองค	ประกอบต%างๆ เช%น ระยะเวลา สภาพแวดล�อม ความไว�วางใจ กระท่ังความรัก ท่ีใน
ตอนแรกเป*นความรักแบบมิตรสหาย จนพัฒนาข้ึนมาเป*นความรักแบบชายหญิงในท่ีสุด 
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2. วงดนตรีสตริงคอมโบ2 
 
สตริงคอมโบ (String combo)  

เป*นวงดนตรีเครื่องสายอย%างตะวันตกขนาดเล็ก เกิดใหม%จากการดัดแปลงและรวมวงวง
คอมโบเข�ากับวงชาโดว	 
วงคอมโบ (Combo Band)  

เป*นวงดนตรีขนาดเล็กมุ%งประกอบการขับร�องมีจํานวนเครื่องดนตรีไม%แน%นอน แล�วแต%
ความสะดวกแต%หลักๆมักประกอบด�วย เปcยโน กีตาร	คอร	ด กีตาร	เบส กลองชุด ทรัมเป*ต ทรอมโบน       
เทเนอร	แซกโซโฟน อัลโตแซกโซโฟนและเครื่องประกอบจังหวะอ่ืนๆ 
วงชาโดว� (Shadow Band)  

เป*นวงขนาดเล็กเช%นกัน มีกีตาร	ลีด กีตาร	คอร	ด กีตาร	เบส กลองชุด 
 
ประวัติวงสตริงฝCDงตะวันตก 

วงสตริงฝ_dงตะวันตกแบ%งวิวัฒนาการออกได�เป*น 2 สมัย สมัยแรกคือดนตรีต�นตํารับต้ังแต%
ร็อกยังไม%เกิด ได�แก% บลูส	 คันทรี่ และโฟล	ก สมัยท่ีสองเป*นร็อกยุคแรกอันเป*นต�นฉบับให�กับร็อกรุ%น
หลังถึงป_จจุบัน บรรพบุรุษร็อกนี้เรียกว%าคลาสสิกร็อค ` 
 
ประวัติวงสตริงของไทย 

มาถึงกําเนิดสตริงสัญชาติไทย ช%วง พ.ศ. 2503 – 2515 วงการดนตรีของไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงมาเป*นลําดับเนื่องจากอิทธิพลผลงานเพลงตะวันตกท่ีหลั่งไหลเข�ามาโดนใจโจiยุคนั้นไม%
ขาดสาย อาทิ เดอะ บีตเทิลส	, เดอะ ชาโดว	, คลิฟ ริชาร	ด และเอลวิส เพรสลี่ย	 ฯลฯ แทบทุกรายมา
กับกีต�าร	 3 ตัว กลอง 1 ชุด พร�อมๆ กันนั้นวงดนตรีของไทยก็เริ่มหันมาเล%นเพลงสากล ได�รับความ
นิยมไม%น�อยเหมือนกัน 
 

เม่ือครั้งสหรัฐอเมริกาเข�ามาต้ังฐานทัพในไทย เพลงตะวันตกมีบทบาทสูงยิ่งอีกครั้ง วง
ดนตรีของไทยท่ีเล%นเพลงสากลในสมัยนั้น เช%น วงจอยท	 รีแอ็กชั่น วงซิลเวอร	แซนด	 วงรอยัลสไปรต	 
ฯลฯ ร�องและเล%นตามต�นแผ%นเสียงเป*นส%วนใหญ% 

 

                                                           

2      วิกิพีเดีย. สตริงคอมโบ[ออนไลน	]. เข�าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ	 2557. เข�าถึงจาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/สตริงคอมโบ 
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ประวัติวงสตริงในเมืองไทย สตริงหรือสตริงคอมโบ� (String Combo) 
เป*นวงดนตรีประเภทเครื่องสายอย%างตะวันตกมีขนาดเล็กเกิดใหม%จากการดัดแปลงวงคอม

โบ�รวมมิตรกับวงชาโดว	 วงคอมโบ� (Combo Band) หมายถึงวงดนตรีขนาดเล็กมุ%งประกอบการขับ
ร�อง มีจํานวนเครื่องดนตรีไม%แน%นอนแล�วแต%ความสะดวกแต%หลักๆมักประกอบด�วย ทรัมเป*ต เทเนอร	
แซกโซโฟน อัลโตแซกโซโฟน ทอมโบน เปcยโน กีตาร	คอร	ด กีตาร	เบส กลองชุด เครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะอ่ืนๆได�แก% กลองทอมบ�า ฉ่ิง ฉาบ เป*นต�น ป_จจุบันนําหางเครื่องหรือป_จจุบันเรียกแดนเซอร	 มา
เต�นประกอบเพ่ือให�เกิดความสวยงามยิ่งข้ึน มีการส%งเสริมจัดการประกวดวงคอมโบ�หลายเวที เช%น 
รายการชิงช�าสวรรค	 ช%อง9 อ.ส.ม.ท เวทียามาฮ%าลูกทุ%งคอนเทสท	 เวทีลูกทุ%ง ปปส.เป*นตัน  
 

วงชาโดว	 (Shawdo Band) เป*นวงดนตรีขนาดเล็กๆเคลื่อยย�ายสะดวก ประกอบด�วย
เครื่องดนตรี กีตาร	ลีด กีตาร	คอร	ด กีตาร	เบส กลองชุด แบ%งวิวัฒนาการออกเป*น 2 สมัย 

1. วงชาโดว	แนวบูล คันทรี โฟลก	  
2. วงชาโดว	แนวรrอคเป*นต�นฉบับให�กับร็อกรุ%นหลังถึงป_จจุบัน  

 
บรรพบุรุษร็อกนี้เรียกว%า คลาสสิกร็อก มาถึงกําเนิดสตริงสัญชาติไทย (พ.ศ. 2503-2515) 

วงการดนตรีไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาเป*นลําดับเนื่องจากอิทธิพลของดนตรีตะวันตกท่ีหลั่งไหลเข�ามา
โดนใจวัยโจiในสมัยนั้นไม%ขาดสายได�แก%วง เดอะบิทเทิล, เดอะชาโดของคลิฟ, ริชารด	, เอลวิส เพรสลีย	 
ฯลฯ แทบทุกวงดนตรีมากับกีตาร	 3 ตัว กลองชุด พร�อมๆกันนั้นวงดนตรีของไทยก็เริ่มหันมาเล%นเพลง
สากลได�รับความนิยมไม%น�อยเหมือนกัน เม่ืออเมริกามาต้ังฐานทัพในประเทศไทยสมัยสงคราม
เวียดนาม เพลงสากลได�รับความนิยมไม%น�อยเหมือนกัน วงดนตรีของไทยท่ีเล%นเพลงสากลในสมัยนั้น
เช%น วงซิลเวอแซนด	, วงรอแยลสไปรท	 ฯลฯ ร�องและเล%นตามต�นแบบเป*นส%วนใหญ% พ.ศ. 2512 ได�
จัดการประกวดวงสตริงคอมโบ�แห%งประเทศไทยข้ึนมีกติกาการแข%งขันว%า เล%นเพลงสากล 1 เพลง 
เพลงไทยสากล 1 เพลง เพลงพระราชนิพนธ	 1 เพลง วงท่ีชนะเลิศคือ วงดิอิมพอสซิเบิล ซ่ึงเดิมเป*นวง
อาชีพเล%นอยู%แถบถนนเพชรบุรีตัดใหม%ในนามวงจอยท	รีแอคชั่นหรือ เจ-ทรี (ฮอลิเดย	 เจ-ทรีตามชื่อ
สถานบันเทิงท่ีเล%น) ชื่อดิอิมพอสซิเบิลซ่ึงเปลี่ยนก%อนแข%งได�มาจาก การ	ตูนในโทรทัศน	ยุคนั้น 
ดิอิมพอสซิเบิลโด%งดังเหลือหลาย นักดนตรีประกอบด�วย เศรษฐา ศิระฉายา วินัย พันธุรักษ	 อนุสรณ	 
พัฒนกุล สิทธิพร อมรพันธ	 และพิชัย คงเนียม ครองรางวัลชนะเลิศ 3 ปcซ�อน ประวัติศาสตร	วงการ
ดนตรีไทยต�องบันทึกไว�ในฐานะวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบ�วงแรกท่ีสร�างความรู�สึกเป*นสากลและ
เป*นวงแรกอีกเช%นกันเป`ดทางให�วัยรุ%นฟ_งเพลงไทยแนวใหม% ความสําเร็จข้ันสูงสุดทําให�ผู�สร�าง
ภาพยนตร	ตลอดจนผู�ประพันธ	เพลงให�ความสนใจกับวงดนตรีประเภทนี้มากข้ึน เวลาเดียวกันวงดนตรี
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วงอ่ืนๆ ได�รับความนิยมตามมาเช%น วงพ่ีเอ็มไฟร	 (P.M.5), วงแฟนตาซี, วงแกรนด	เอ็กซ	, วงชาตรี ฯลฯ 
จากนั้นเข�าสู%ยุดแฟนฉัน (วงชาตรี) ครึกครืนรื่นเริงเรื่อยมาถึงทุกวันนี้ 
 

จะเห็นได�ว%าวงสตริงคอมโบและบทเพลงในยุคนั้นมีเอกลักษณ	ท่ีโดดเด%น ภาพยนตร	ขนาด
สั้นเรื่อง ๒๕๒๕ จึงได�ทําการถ%ายทอดวงดนตรีวงสตริงคอมโบ�ผ%านบทเพลงท่ีเป*นท่ีนิยมในยุคนั้นจาก
วง Boney M รวมท้ังได�อ�างอิงเรื่องราวทางดนตรีในยุคนั้นในการผลิตภาพยนตร	 ท้ังบทแบบเพลงท่ีใช�
เล%น รูปแบบท่ีถูกต�องวงสตริงคอมโบท้ังเครื่องดนตรี ตําแหน%งและวิธีการเล%นดนตรี ท%าทางการเล%น
และบรรยากาศของบทเพลงในสมัย พ.ศ. 2525 
 

3. กระบวนการผลิตภาพยนตร�3 
 

กระบวนการผลิตภาพยนตร	 ประกอบด�วย 4 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
1. ข้ันพัฒนาบท (Development) 
2. ข้ันตอนก%อนการถ%ายทํา (Pre-Production) 
3. ข้ันตอนการถ%ายทํา (Production) 
4. ข้ันตอนหลังการถ%ายทํา (Post-Production) 

 
1. ข้ันพัฒนาบท (Development) เป*นข้ันตอนแรกในการเตรียมการ ถ%ายทํา

ภาพยนตร	 โดยข้ันตอนนี้คือข้ันตอนในการ เตรียมบทภาพยนตร	 เพ่ือถ%ายทําต%อไป 
 
การเขียนบทภาพยนตร� 

บทภาพยนตร	 คือ แบบร%างของการสร�างภาพยนตร	 บทภาพยนตร	จะมีการบอกเล%า
เรื่องราวว%า ใครทําอะไร ท่ีไหน อย%างไร และต�องสื่อความหมายออกมาเป*นภาพ โดยใช�ภาพเป*นตัวสื่อ
ความหมาย เป*นการเขียนอธิบายรายละเอียดเรื่องราว  
องค�ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร� 

1. เรื่อง (Story) หมายถึงเหตุการณ	หรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน โดยมีจุดเริ่มต�นและดําเนิน
ไปสู%จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไม%ก่ีนาที อาจยาวนานเป*นปc หรือไม%รู�จบ (Infinity) ก็ได� สิ่งสําคัญ
ในการดําเนินเรื่อง คือปมความขัดแย�ง (conflict) ซ่ึงก%อให�เกิดการกระทํา ส%งผลให�เกิดเป*นเรื่องราว 

                                                           

3     ประวิทย	 แต%งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551.  
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2. แนวความคิด (Concept) เรื่องท่ีจะนําเสนอมีแนวความคิด (Idea) อะไรท่ีจะสื่อให�
ผู�ชมรับรู� 

3. แก�นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main theme) ของ
เรื่องท่ีจะนําเสนอ ซ่ึงอาจประกอบด�วยประเด็นรองๆ (Sub theme) อีกก็ได� แต%ต�องไม%ออกนอก
แนวความคิดหลัก 

4. โครงเรื่อง (Plot) เป*นจุดเริ่มต�นของภาพยนตร	 ไม%ว%าจะเป*นเรื่องท่ีคิดข้ึนมาใหม% 
เรื่องท่ีนํามาจากเหตุการณ	จริง เรื่องท่ีดัดแปลงมาจากวรรณกรรม หรือแม�แต%เรื่องท่ีลอกเลียนแบบมา
จากภาพยนตร	อ่ืน สิ่งแรกนั้นเรื่องต�องมีความน%าสนใจ มีใจความสําคัญชัดเจน ต�องมีการมีการต้ัง
คําถามว%า จะมีอะไรเกิดข้ึน (What...if...?) กับเรื่องท่ีคิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป*นโครงเรื่อง
ใหญ%ได� 

5. โครงเรื่องขยาย (Treatment) เป*นการเล%าเรื่องลําดับเหตุการณ	อย%างมีเหตุผล 
เหตุการณ	ทุกเหตุการณ	จะต�องส%งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได�ชัดเจน ไม%ให�หลงประเด็น โครงเรื่องจะ
ประกอบด�วยเหตุการณ	หลัก (Main plot) และเหตุการณ	รอง (Sub plot) ซ่ึงเหตุการณ	รองท่ีใส%เข�าไป 
ต�องผสมกลมกลืนเป*นเหตุเป*นผลกับเหตุการณ	หลัก 

6. ตัวละคร (Character) มีหน�าท่ีดําเนินเหตุการณ	จากจุดเริ่มต�นไปสู%จุดสิ้นสุดของ
เรื่อง ตัวละครอาจเป*นคน สัตว	 สิ่งของ หรือเป*นนามธรรมไม%มีตัวตนก็ได� การสร�างตัวละครข้ึนมาต�อง
คํานึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความต�องการ อันก%อให�เกิดพฤติกรรมต%างๆของตัวละคร
นั้นๆ ตัวละครแบ%งออกเป*นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดงประกอบ 
ทุกตัวละครจะต�องมีส%งผลต%อเหตุการณ	นั้นๆ มากน�อยตามแต%บทบาทของตน ตัวเอกย%อมมี
ความสําคัญมากกว%าตัวรองเสมอ 

7. บทสนทนา (Dialogue) เป*นถ�อยคําท่ีกําหนดให�แต%ละตัวละครได�ใช�แสดงโต�ตอบ
กัน ใช�บอกถึงอารมณ	 ดําเนินเรื่อง และสื่อสารกับผู�ชม ภาพยนตร	ท่ีดีจะสื่อความหมายด�วยภาพ
มากกว%าคําพูด การประหยัดถ�อยคําจึงเป*นสิ่งท่ีควรทํา ความหมายหรืออารมณ	บางครั้งอาจจําเป*นต�อง
ใช�ถ�อยคํามาช%วยเสริมให�ดูดียิ่ง ข้ึนก็ได� 
 
โครงสร�างการเขียนบท 

1. จุดเริ่มต�น (Beginning) ช%วงของการเป`ดเรื่อง แนะนําเรื่องราว ปูเนื้อเรื่อง 
2. การพัฒนาเรื่อง (Developing) การดําเนินเรื่อง ผ%านเหตุการณ	เดียวหรือหลาย

เหตุการณ	 เนื้อเรื่องจะมีความซับซ�อนมากข้ึน 
3. จุดส้ินสุด (Ending) จุดจบของเรื่อง แบ%งออกเป*นแบบสมหวัง (Happy ending) 

ทําให�รู�สึกอ่ิมเอมใจ และแบบผิดหวัง (Sad ending) ทําให�รู�สึกสะเทือนใจ 
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ปCจจัยสําคัญในโครงสร�างบท 
1. แนะนํา (Introduction) คือการแนะนําเหตุการณ	 สถานการณ	 สถานท่ี ตัวละคร

สิ่งแวดล�อม และเวลา 
2. สร�างเง่ือนไข (Suspense) คือการกระตุ�นให�เนื้อเรื่องดําเนินไปอย%างลึกลับมี

เง่ือนไข มีปมผูกมัด ความขัดแย�ง ทําให�ผู�ชมเกิดความสงสัยและสนใจในเหตุการณ	 
3. สร�างวิกฤตการณ� (Crisis) คือการเผชิญป_ญหา วิเคราะห	ป_ญหาของตัวละคร และ

หาทางแก�ไข หาทางออก หากตัวละครวนเวียนอยู%กับป_ญหานานมากจะทําให�ผู�ชมรู�สึกหนักและเบื่อ
ข้ึนได� ควรท่ีจะมีการกระตุ�นจากเหตุการณ	อ่ืนมาแทรกด�วย 

4. จุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป*นช%วงเผชิญหน�ากับป_ญหาครั้งสุดท�ายท่ีถูกบีบกดดัน
สูงสุด ทําให�มีการตัดสินใจอย%างเด็ดขาด 

5. ผลสรุป (Conclusion) คือทางออก ข�อสรุป ทําให�เกิดความกระจ%าง ภาพยนตร	
บางเรื่องอาจไม%มีบทสรุป ก็เพ่ือให�ผู�ชมนํากลับไปคิดเอง 
 
ข้ันตอนในการเขียนบทภาพยนตร� 

1. การค�นคว�าหาข�อมูล (Research) เป*นข้ันตอนการเขียนบทภาพยนตร	อันดับแรกท่ี
ต�องทําถือเป*นสิ่งสําคัญหลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล�ว จึงลงมือค�นคว�าหาข�อมูลเพ่ือเสริม
รายละเอียดเรื่องราวท่ีถูกต�อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากข้ึน คุณภาพของภาพยนตร	จะดีหรือไม%จึงอยู%
ท่ีการค�นคว�าหาข�อมูล ไม%ว%าภาพยนตร	นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม 

2. การเขียนเรื่องย�อ (Synopsis) คือเรื่องย%อขนาดสั้น ท่ีสามารถจบลงได� 3-4 บรรทัด 
หรือหนึ่งย%อหน�า หรืออาจเขียนเป*น story outline เป*นร%างหลังจากท่ีเราค�นคว�าหาข�อมูลแล�วก%อน
เขียนเป*นโครงเรื่องขยาย (treatment) 

3. การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) เป*นการเขียนคําอธิบายของโครงเรื่อง 
(Plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น โครงเรื่องขยายอาจใช�สําหรับเป*นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร	ท่ี
สมบูรณ	 บางครั้งอาจใช�สําหรับยื่นของบประมาณได�ด�วย และการเขียนโครงเรื่องขยายท่ีดีต�องมี
ประโยคหลักสําคัญ (Premise) ท่ีง%าย ๆ น%าสนใจ 
 

4. บทภาพยนตร� (Screenplay) บทภาพยนตร	ท่ีมีโครงเรื่อง บทพูด แต%มีความ
สมบูรณ	น�อยกว%าบทถ%ายทํา (Shooting Script) เป*นการเล%าเรื่องท่ีได�พัฒนามาแล�วอย%างมีข้ันตอน 
ประกอบ ด�วยตัวละครหลักบทพูด ฉาก แอ็คชั่น ซีเควนส	 มีรูปแบบการเขียนท่ีถูกต�อง เช%น บท
สนทนาอยู%ก่ึงกลางหน�ากระดาษฉาก เวลา สถานท่ี อยู%ชิดขอบหน�าซ�ายกระดาษ ไม%มีตัวเลขกํากับช็อต 
และโดยหลักท่ัวไปบทภาพยนตร	หนึ่งหน�ามีความยาวหนึ่งนาที 
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5. บทถ�ายทํา (Shooting Script) คือบทภาพยนตร	ท่ีเป*นข้ันตอนสุดท�ายของการ
เขียน บทถ%ายทําจะบอกรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทภาพยนตร	 (Screenplay) ได�แก% ตําแหน%งกล�อง 
การเชื่อมช็อต เช%น คัท (Cut) การเลือนภาพ (Fade) การละลายภาพ หรือการจางซ�อนภาพ 
(Dissolve) การกวาดภาพ (Wipe) ตลอดจนการใช�ภาพพิเศษ (Effect) อ่ืน ๆ เป*นต�น นอกจากนี้ยังมี
เลขลําดับช็อตกํากับเรียงตามลําดับต้ังแต%ช็อตแรกจนกระท่ังจบเรื่อง 

6. บทภาพ (Storyboard) คือบทภาพยนตร	ประเภทหนึ่งท่ีอธิบายด�วยภาพ คล�าย
หนังสือการ	ตูน ให�เห็นความต%อเนื่องของช็อต ตลอดท้ังซีเควนส	หรือท้ังเรื่องมีคําอธิบายภาพประกอบ 
เสียงต%าง ๆ เช%น เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพูด เป*นต�น ใช�เป*นแนวทางสําหรับการถ%าย
ทํา หรือใช�เป*นวิธีการสร�างทัศนภาพล%วงหน�า (Pre-visualizing) ก%อนการถ%ายทําว%า เม่ือถ%ายทําสําเร็จ
แล�ว หนังจะมีรูปร%างหน�าตาเป*นอย%างไร ซ่ึงบริษัทของ Walt Disney นํามาใช�กับการผลิตภาพยนตร	
การ	ตูนของบริษัทเป*นครั้งแรก โดยเขียนภาพ เหตุการณ	ของแอ็คชั่นเรียงติดต%อกันบนบอร	ด เพ่ือให�คน
ดูเข�าใจและมองเห็นเรื่องราวล%วงหน�าได�ก%อนลงมือเขียนภาพ ส%วนใหญ%บทภาพจะมีเลขท่ีลําดับช็อต
กํากับไว� คําบรรยายเหตุการณ	 มุมกล�อง และอาจมีเสียงประกอบด�วย โดยสตอรี่บอร	ดจะประกอบไป
ด�วยรายละเอียดดังนี้ 

- ตัวละครอะไรบ�างอยู%ในซีน ตัวละครหรือวัตถุเคลื่อนไหวอย%างไร 
- ตัวละครมีบทสนทนาอะไรกันบ�าง 
- ใช�เวลาเท%าไหร%ระหว%างซีนท่ีแล�วถึงซีนป_จจุบัน 
- ใช�มุมกล�อง ใช�กล�องอะไรบ�างในซีนนั้นๆ ใกล�หรือไกล หรือใช�มุมอะไร 

 
1. ข้ันตอนก�อนการผลิต (Pre-Production) ข้ันตอนก%อนการผลิตเป*นข้ันตอนการ

เตรียมงานสร�างภาพยนตร	 เป*นข้ันตอนแรกท่ีมีส%วนสําคัญอยากมากของภาพยนตร	ว%าภาพยนตร	ท่ีทํา
นั้นจะออกมาดีหรือไม%ดีและเป*นข้ันตอนท่ีจะให�เราได�รู�ว%าเราจะต�องทําอะไรบ�างในการสร�างภาพยนตร	
ของเรา  

2. ข้ันตอนการผลิต (Production) ข้ันตอนการผลิตคือข้ันตอนในการผลิตภาพยนตร	 
ต้ังแต%ถ%ายทําภาพยนตร	จากบท หรือจากการวางแผนการเขียนบทภาพท่ีได� รวมถึงการบันทึกเสียง 
การจัดแสงในระหว%างถ%ายทําก็ถือว%าอยู%ในข้ันตอน การถ%ายทําท้ังหมด จนสําเร็จการถ%ายทํา 

3. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) ข้ันตอนหลังการผลิต เป*นข้ันตอนหลัง
การผลิตภาพยนตร	ท่ีได�ถ%ายทํามาแล�ว ข้ันตอนนี้จะทําเก่ียวกับการตัดต%อภาพยนตร	 (Editing) การใส%
เทคนิคพิเศษต%างๆ ท่ีต�องการ รวมไปถึงการแปลงไฟล	ต%างๆ เพ่ือนําลงสื่อท่ีเหมาะสม  
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4. ขนาดภาพและมุมกล�อง4 
ขนาดภาพจัดว%าเป*นสิ่งท่ีสําคัญมากอย%างหนึ่งในการถ%ายภาพยนตร	  เพราะภาพสามารถ

ถ%ายทอดความรู�สึกของนักแสดง บอกเล%าเรื่องราวต%างๆ ให�เข�าใจถึงเนื้อหาของภาพยนตร	  ขนาดภาพ
จึงเป*นตัวกําหนดสิ่งท่ีต�องการนําเสนอ ว%าต�องการให�ผู�ชมเห็นหรือไม%เห็นสิ่งใดในฉากองค	ประกอบ
ต%างๆ เหล%านี้เกิดข้ึนจากผู�สร�างภาพยนตร	ท่ีจะเลือกต้ังกล�องในมุมใด  ระยะห%างจากสิ่งท่ีถ%าย
เท%าใด  และใช�ภาพขนาดใดเป*นตัวบอกเล%าเรื่อง  ขนาดภาพจึงเป*นสิ่งท่ีจําเป*นมากท่ีจะต�องเรียนรู�
พอๆกับเรื่องอ่ืน  ในการสร�างภาพยนตร	 
  
ช็อตระยะไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) 

ขนาดภาพลักษณะนี้กล�องจะต้ังอยู%ไกลจากสิ่งท่ีถ%ายมาก ซ่ึงภาพท่ีได�จะเป*นภาพมุมกว�าง 
ผู�ชมสามารถมองเห็นองค	ประกอบของฉากได�ท้ังหมด  สามารถมองเห็นสิ่งท่ีถ%ายได�เต็มสัดส%วนแม�สิ่งท่ี
ถ%ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซ่ึงภาพลักษณะนี้จะใช�เป*นภาพแนะนําสถานท่ี เหมาะสําหรับการปูเรื่อง 
เริ่มเรื่อง ซ่ึงภาพยนตร	ในต%างประเทศนิยมใส%ไตเต้ิลส%วนหัวไว�ในฉากประเภทนี้ตอนท่ีภาพยนตร	เริ่ม
เข�าเนื้อเรื่อง  

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

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

                                                           

4      OKnation. ขนาดภาพและมุมกล�อง[ออนไลน	]. เข�าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ	 2557. 
เข�าถึงจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=66294  
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ช็อตระยะปานกลาง (Medium Shot หรือ MS) 
ขนาดภาพลักษณะนี้ถ�าเป*นภาพบุคคล  ผู�ชมจะได�เห็นต้ังแต%เอวของนักแสดงข้ันไปจนถึง

ศีรษะ  ขนาดภาพแบบนี้ผู�ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง  และรายละเอียดของฉากหลัง
พอสมควร  ซ่ึงพอท่ีจะเข�าใจเรื่องราวต%างๆได�  จึงถือได�ว%าเป*นภาพท่ีถ%ายทอดเหตุการณ	ในเรื่องได�ดี
ขนาดภาพปานกลาง  เป*นขนาดภาพท่ีนิยมใช�มากท่ีสุด  เพราะใช�เป*นภาพเชื่อมต%อ  กล%าวคือ การ
เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป*นภาพใกล�หรือจากภาพใกล�มาเป*นภาพไกลก็ตาม จะต�องเปลี่ยน
มาเป*นภาพขนาดปานกลางเสียก%อน  ท้ังนี้เพ่ือไม%ให�ขัดต%ออารมณ	ความรู�สึกของผู�ชม เนื่องจากภาพจะ
กระโดด นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช�ถ%ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกันหรือท่ีเรียกกัน
ว%าภาพ Two Shot ซ่ึงนิยมใช�กันมากในภาพยนตร	บันเทิง 
  
ช็อตระยะใกล� (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS)  

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

เป*นภาพท่ีถ%ายในระยะใกล�มากๆ  ท้ังนี้เพ่ือเป*นการเน�นสิ่งท่ีถ%าย  เพ่ือให�ผู�ชมเห็น
รายละเอียดของวัตถุ  หรือเพ่ือเพ่ิมความเข�าใจในกรณีท่ีวัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เช%น การถ%ายอุปกรณ	
อิเล็กทรอนิกส	 เป*นต�น หรือถ�าถ%ายใบหน�านักแสดงก็เพ่ือเป*นการเน�นอารมณ	ของนักแสดง เช%น จับ
ภาพท่ีดวงตาของนักแสดง ทําให�เห็นน้ําตาท่ีกําลังไหลออกจากดวงตา เป*นต�น  
 

และท้ังหมดนี้ก็เป*นขนาดภาพท่ีนิยมนํามาถ%ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร	  ซ่ึงตามความ
เป*นจริงแล�ว เราสามารถท่ีจะประยุกต	หรือดัดแปลงขนาดภาพไปเป*นอย%างอ่ืนก็ไม%ได�ผิดอะไร เพียงแต%
ท้ังหมดนี้เป*นขนาดภาพสากลท่ีทําให�เรา (ทีมงานถ%ายทําภาพยนตร	) เข�าใจตรงกันว%าต�องการให�ภาพ
ออกมาในลักษณะใดเท%านั้น  นอกจากนี้อารมณ	และความรู�สึกท่ีผู�ชมจะได�รับขณะชมภาพยนตร	ไม%ได�
ข้ึนอยู%กับขนาดภาพเพียงย%างเดียว แต%ต�องอาศัยองค	ประกอบของภาพยนตร	อ่ืนๆเข�ามาเป*นตัวช%วย
เสริมความน%าเชื่อถือและความเป*นภาพยนตร	มากยิ่งข้ึน 

  

   ส
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จากการศึกษา ค�นคว�า และรวบรวมทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวข�องต%างๆ ท้ังเรื่ องการสร�าง
ความสัมพันธ	ระหว%างบุคคล ข�อมูลความเป*นมาของวงดนตรีสตริงคอมโบ ได�นําไปสู%ประเด็นท่ีสามารถ
นํามาใช�ในการเล%าเรื่องในภาพยนตร	สั้น ๒๕๒๕ โดยจะทําการเล%าลําดับเรื่องราวความสัมพันธ	ของคน
สองคนในสมัย พ.ศ. 2525 ภายใต�บรรยากาศบทเพลงและวงดนตรีสตริงคอมโบ ซ่ึงเป*นเอกลักษณ	
หนึ่งท่ีโดดเด%นในยุคนั้น  

นอกจากนี้ ผู�จัดทําก็ได�ใช�ทฤษฎีและกระบวนการผลิตภาพยนตร	มาทําการเรียบเรียงและ
ดัดแปลงเรื่องราวชีวิตจริงท่ีเป*นแรงบันดาลใจแรก ผ%านกระบวนการเขียนบทท่ีเสริมเติมแต%งเรื่องและ
เทคนิคต%างๆทางด�านภาพและเสียงมาประกอบกันเพ่ือให�ภาพยนตร	สั้น ๒๕๒๕ ได�ถ%ายทอดเรื่องราว
ความรักและเสียงดนตรีในสมัยก%อนให�สมบูรณ	มากข้ึน 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
บทที่  3 

การเก็บขอมูล 
 

โครงการจุลนิพนธ�เรื่อง ๒๕๒๕ เป�นภาพยนตร�สั้นแนวโรแมนติกท่ีเล#าเรื่องแบบย%อนยุค 
จุดประสงค�เพ่ือสะท%อนให%เห็นบรรยากาศและมุมมองความรักของคนในสมัยนั้น ผู%จัดทําจึงได%
ทําการศึกษาท้ังทฤษฎีภาพยนตร�รักโรแมนติก รายละเอียดต#างๆในสมัย พ.ศ. 2525 โดยได%ทําการ
สอบถามข%อมูลเรื่องราวชีวิตจริงของพ#อและแม# รวมท้ังศึกษาจากแหล#งข%อมูลอ%างอิงต#างๆ ดังนี้ 
 
ขอมูลอางอิง (Reference) 

ในภาพยนตร�สั้นเรื่อง ๒๕๒๕ ผู%จัดทําได%นําเสนอเรื่องราวความรักของคนหนุ#มสาวสมัยท่ี
เกิดข้ึนในสมัย พ.ศ. 2525 โดยเรื่องราวดังกล#าวมีเค%าโครงมาจากชีวิตของพ#อและแม#ของผู%จัดทําเอง 
ซ่ึงเป�นเรื่องราวของชายหนุ#มนักดนตรีคนหนึ่งเขาเป�นหัวหน%าวงดนตรีของวิทยาลัยครูในสมัยนั้น ได%ตก
หลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งทันทีเม่ือเขาเห็นเธอเดินเข%ามาในห%องเรียนของเอกดนตรีสากล ซ่ึงหญิงสาว
ดังกล#าวเป�นหมายปองของชายหนุ#มจํานวนไม#น%อย แต#ชายยังไม#ยอมแพ%ต#ออุปสรรค จนกระท่ังหญิง
สาวได%เข%ามาอยู#ในวงดนตรีในฐานะนักร%องนําเพลงสากล ชายหนุ#มจึงใช%โอกาสนี้ในการสานต#อ
ความสัมพันธ� แต#กว#าฝ?ายหญิงสาวจะรับรู%ก็ใช%เวลาเป�นป@ อย#างไรก็ตามสุดท%ายพวกเขาท้ังสองคนก็ได%
รักกัน  

หลังจากท่ีทําการสอบถามเรื่องราวชีวิตจริงและเรียบเรียง ปรับแต#งเรื่องราวให%น#าสนใจ
เสร็จ ผู%จัดทําก็ได%ทําการศึกษาภาพยนตร�และแหล#งอ%างอิงต#างๆ เพ่ือประโยชน�ในการสร%างสรรค�งาน 
ได%แก# 
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The bridges of Madison county

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3-1 ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง 
 

แคโรลีนและไมเคิล คือสองพ่ีน%องตระกูลจอห�นสันท่ีเพ่ิงสูญเสียฟรานเชสก%าผู%เป�นแม#ไป 
พวกเขาได%รับติดต#อกับทนายเก่ียวกับพินัยกรรมของฟรานเชสก%าซ่ึงได%ระบุไว%ว#า 
ของเธอและโปรยมันลงบนสะพานโรสแมน ท้ังสองต#างสงสัยว#าทําไมแม#ของพวกเขาไม#ต%องการให%ฟEง
ศพในสุสานเดียวกับริชาร�ดผู%เป�นพ#อกลับอยากเผาศพ ซ่ึงไม#ใช#ธรรมเนียมของครอบครัวพวกเขา
สองได%ไปเปFดหีบเก็บของของแม#และพบว#าในนั้นมีไดอารี่ของฟรานเชสก%
หลายป@ก#อน สมัยท่ีแคโรลีนและไมเคิลยังเป�นวัยรุ#นและฟรานเชสก%า
ทําให%พวกเขาได%รู%ว#าแม#ของเขาคบชู%กับโรเบิร�ต ชายหนุ#มจากต#างเมืองในระหว#างท่ีพ#อและพวกเขาไป
อ่ืน ในท%ายท่ีสุดผู%เป�นแม#เลือกท่ีจะใช%ชี
เชสก%าขอให%เป�นของโรเบิร�ต 
กับโรเบิร�ต  

จากภาพยนตร�เรื่องนี้
แล%วในตอนท%าย ลูกก็ได%รับมากกว#าคําตอบท่ีต%องการ นั้นคือการนําเอาข%อคิดจากเรื่องของแม#ในสมัย
อดีตมาใช%กับชีวิตคู#ของพวกเขาในปEจจุบัน ผู%จัดทําจึงได%นําเอาภาพยนตร�เรื่องนี้มาเป�นแนวทางการเล#า
เรื่องในภาพยนตร�สั้นเรื่อง 
ปEจจุบัน 

 
 

The bridges of Madison county (1995) กํากับโดย คล้ิน อิสต)วูดส) 

 

ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง The bridges of Madison county 

แคโรลีนและไมเคิล คือสองพ่ีน%องตระกูลจอห�นสันท่ีเพ่ิงสูญเสียฟรานเชสก%าผู%เป�นแม#ไป 
พวกเขาได%รับติดต#อกับทนายเก่ียวกับพินัยกรรมของฟรานเชสก%าซ่ึงได%ระบุไว%ว#า 
ของเธอและโปรยมันลงบนสะพานโรสแมน ท้ังสองต#างสงสัยว#าทําไมแม#ของพวกเขาไม#ต%องการให%ฟEง
ศพในสุสานเดียวกับริชาร�ดผู%เป�นพ#อกลับอยากเผาศพ ซ่ึงไม#ใช#ธรรมเนียมของครอบครัวพวกเขา

ของแม#และพบว#าในนั้นมีไดอารี่ของฟรานเชสก%า จากนั้นก็เล#าย%อนกลับไป
หลายป@ก#อน สมัยท่ีแคโรลีนและไมเคิลยังเป�นวัยรุ#นและฟรานเชสก%าผู%เป�นแม#ของพวกเขายังมีชีวิตอยู#
ทําให%พวกเขาได%รู%ว#าแม#ของเขาคบชู%กับโรเบิร�ต ชายหนุ#มจากต#างเมืองในระหว#างท่ีพ#อและพวกเขาไป

ผู%เป�นแม#เลือกท่ีจะใช%ชีวิตท่ีเหลืออยู#กับครอบครัว ส#วนท่ีเหลือ
เชสก%าขอให%เป�นของโรเบิร�ต โดยให%ลูกของเธอโปรยอัฐิของเธอท่ีสะพานโรสแมน สถานท่ีท่ีเธอได%พบ

จากภาพยนตร�เรื่องนี้ จะเห็นได%ว#ามีการเล#าเรื่องแบบย%อนอดีตผ#านตัวลูกของฟรานเชสก%า 
ลูกก็ได%รับมากกว#าคําตอบท่ีต%องการ นั้นคือการนําเอาข%อคิดจากเรื่องของแม#ในสมัย

อดีตมาใช%กับชีวิตคู#ของพวกเขาในปEจจุบัน ผู%จัดทําจึงได%นําเอาภาพยนตร�เรื่องนี้มาเป�นแนวทางการเล#า
 ๒๕๒๕ นั้นคือการเล#าจากปEจจุบันไปหาอดีต โดยท่ีอดีตได%ให%คําต
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แคโรลีนและไมเคิล คือสองพ่ีน%องตระกูลจอห�นสันท่ีเพ่ิงสูญเสียฟรานเชสก%าผู%เป�นแม#ไป 
พวกเขาได%รับติดต#อกับทนายเก่ียวกับพินัยกรรมของฟรานเชสก%าซ่ึงได%ระบุไว%ว#า เธอต%องการจะเผาร#าง
ของเธอและโปรยมันลงบนสะพานโรสแมน ท้ังสองต#างสงสัยว#าทําไมแม#ของพวกเขาไม#ต%องการให%ฟEง
ศพในสุสานเดียวกับริชาร�ดผู%เป�นพ#อกลับอยากเผาศพ ซ่ึงไม#ใช#ธรรมเนียมของครอบครัวพวกเขา จนท้ัง

จากนั้นก็เล#าย%อนกลับไป
ผู%เป�นแม#ของพวกเขายังมีชีวิตอยู# 

ทําให%พวกเขาได%รู%ว#าแม#ของเขาคบชู%กับโรเบิร�ต ชายหนุ#มจากต#างเมืองในระหว#างท่ีพ#อและพวกเขาไปท่ี
ส#วนท่ีเหลือจากความตายฟราน

ให%ลูกของเธอโปรยอัฐิของเธอท่ีสะพานโรสแมน สถานท่ีท่ีเธอได%พบ

ด%ว#ามีการเล#าเรื่องแบบย%อนอดีตผ#านตัวลูกของฟรานเชสก%า 
ลูกก็ได%รับมากกว#าคําตอบท่ีต%องการ นั้นคือการนําเอาข%อคิดจากเรื่องของแม#ในสมัย

อดีตมาใช%กับชีวิตคู#ของพวกเขาในปEจจุบัน ผู%จัดทําจึงได%นําเอาภาพยนตร�เรื่องนี้มาเป�นแนวทางการเล#า
นั้นคือการเล#าจากปEจจุบันไปหาอดีต โดยท่ีอดีตได%ให%คําตอบท่ีดีแก#
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วัยระเริง (1984) กํากับโดย เป./ยก โปสเตอร)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-2 ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง

 
ศรีนวลเป�นครูประจําห%อง 

เธอจึงให%หลานชายฝHกทักษะดนตรีท่ีบ%าน โดยท่ีครูศรีนวลก็ได%ทําการแต#งเนื้อร%องของเนื้อหาวิชาท่ีเธอ
สอนให%เป�นเพลง ซ่ึงวิธีนี้ช#วยนักเรียนของเธอพัฒนาความจําและทําข%อสอบได%ดีมาก เพลงได%รับความ
นิยมและเจ%าของค#ายเพลงก็
ท่ีนิยม และในวันไหว%ครู วงของหลายชายครูศรีนวลร#วมกับนักเรียนจากห%อง 
เหล#านั้น ซ่ึงมันทําให%ศรีนวลและคนอ่ืนๆในโรงเรียนภาคภูมิใจเป�นยิ่งนัก

ในภาพยนตร� เรื่องนี้ เป�นเหตุการณ�และภาพยนต
พ.ศ. 2525 ผู%จัดทําจึงศึกษา
ละคร รวมท้ังบรรยากาศของการแสดงดนตรีในสมัยนั้น
จัดทําภาพยนตร�สั้นเรื่อง ๒๕๒๕

 
 
 
 
 
 

กํากับโดย เป./ยก โปสเตอร) 

ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง วัยระเริง 

ศรีนวลเป�นครูประจําห%อง 650 แต#หลานชายของเธอ เป�นนักดนตรีท่ีไม#ชอบไปโรงเรียน 
เธอจึงให%หลานชายฝHกทักษะดนตรีท่ีบ%าน โดยท่ีครูศรีนวลก็ได%ทําการแต#งเนื้อร%องของเนื้อหาวิชาท่ีเธอ
สอนให%เป�นเพลง ซ่ึงวิธีนี้ช#วยนักเรียนของเธอพัฒนาความจําและทําข%อสอบได%ดีมาก เพลงได%รับความ
นิยมและเจ%าของค#ายเพลงก็ได%เสนอท่ีจะผลิตผลงานเพลงออกมา ทําให%วงของหลายชายเธอโด#งดังเป�น
ท่ีนิยม และในวันไหว%ครู วงของหลายชายครูศรีนวลร#วมกับนักเรียนจากห%อง 
เหล#านั้น ซ่ึงมันทําให%ศรีนวลและคนอ่ืนๆในโรงเรียนภาคภูมิใจเป�นยิ่งนัก 

ในภาพยนตร� เรื่องนี้ เป�นเหตุการณ�และภาพยนตร� ท่ีสร%าง ข้ึนในสมัยใกล%เ คียงกับ
ศึกษาการเล#าเรื่องแบบย%อนยุค ท้ังสภาพสังคม การพูดและการกระทําของตัว

รวมท้ังบรรยากาศของการแสดงดนตรีในสมัยนั้นจากภาพยนตร�เรื่องนี้มาใช%เป�นแนวทางในการ
๒๕๒๕ 
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แต#หลานชายของเธอ เป�นนักดนตรีท่ีไม#ชอบไปโรงเรียน 
เธอจึงให%หลานชายฝHกทักษะดนตรีท่ีบ%าน โดยท่ีครูศรีนวลก็ได%ทําการแต#งเนื้อร%องของเนื้อหาวิชาท่ีเธอ
สอนให%เป�นเพลง ซ่ึงวิธีนี้ช#วยนักเรียนของเธอพัฒนาความจําและทําข%อสอบได%ดีมาก เพลงได%รับความ

ได%เสนอท่ีจะผลิตผลงานเพลงออกมา ทําให%วงของหลายชายเธอโด#งดังเป�น
ท่ีนิยม และในวันไหว%ครู วงของหลายชายครูศรีนวลร#วมกับนักเรียนจากห%อง 650 ได%เล#นเพลง

ร� ท่ีสร%าง ข้ึนในสมัยใกล%เ คียงกับ         
และการกระทําของตัว

จากภาพยนตร�เรื่องนี้มาใช%เป�นแนวทางในการ
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Season Change (2006) กํากับโดย นิธิวัฒน) ธราธร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-3 ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง Season Change 
 
หลังจากจบมัธยมต%นแล%ว ปNอมตัดสินใจสมัครเข%าเรียนมัธยมปลายท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลปO 

มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเตรียมดนตรี เพราะต%องการอยู#ใกล%กับดาว เด็กสาวจากโรงเรียนเดียวกัน ท่ี
เขาแอบหลงรัก ในขณะท่ีพ#อของปNอมเข%าใจว#า ลูกชายเรียนสาขาเตรียมแพทยศาสตร� โดยท่ีปNอมเองก็
ไม#กล%าบอกความจริงเนื่องจากพ#อของปNอมเห็นว#าดนตรีเป�นวิชาชีพท่ีไม#ม่ันคง แล%วปNอมก็ได%พบกับ
อ%อมลูกสาวของเพ่ือนพ#อท่ีถึงแม%ด%านปฏิบัติจะไม#เอาไหนแต#ความรู%ด%านทฤษฏีดนตรีเป�นเลิศ เม่ือทราบ
เรื่อง อ%อมก็เข%าใจว#าปNอมรักดนตรีเหมือนกันจึงสัญญาจะช#วยปNอมเก็บความลับ จนวันหนึ่งปNอมกลับ
เลือกสมัครเป�นมือกลองทิมปะนี ในวงออร�เคสตราของโรงเรียนแทน เพราะต%องการอยู#ใกล%ชิดดาวซ่ึง
เป�นมือไวโอลินของวง ส#วนอ%อมซ่ึงเคยเป�นมือไวโอลินต%องเปลี่ยนไปเล#นฉาบแทน เนื่องจากฝ@มือการ
เล#นเครื่องดนตรีอ่ืนไม#เอาไหนจริงๆ เนื่องจากวงออร�เคสตรา ใช%การเคาะจังหวะด%วยกลองไม#มาก ปNอม
จึงต%องรออย#างเบื่อหน#าย กว#าจะถึงช#วงเล#นของตนแต#ละครั้ง ต#างกับอ%อม ท่ีมีความสุขกับดนตรี แม%ท้ัง
เพลงจะได%เล#นน%อยมาก ปNอมจึงเริ่มนึกถึงความรู%สึกของตนเอง ท่ีเปลี่ยนแปลงไปมาอยู#เสมอ ท้ังเรื่อง
ดนตรี การเรียน ความรัก และชีวิตของตนในอนาคต ราวกับอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงบ#อย 

ภาพยนตร�เรื่องนี้เป�นภาพยนตร�แนวรักโรแมนติกท่ีมีเรื่องราวของวงดนตรีเข%ามาเก่ียวข%อง
ผู%จัดทําจึงได%นําเอาภาพยนตร�เรื่องนี้มาเป�นแนวทางในการพัฒนาบทและการถ#ายทอดบรรยากาศ
ความรักภายในวงดนตรี 
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บันทึกการแสดงสด Grand Exhibition-Concert (16 มีนาคม 2545) ณ อิมแพ็ค อารีน8า    
เมืองทองธานี 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3-4 ภาพจาก บันทึกการแสดงสด Grand Exhibition-Concert 
 
การกลับมาครั้งยิ่งใหญ#ของวงดนตรียอดนิยมตลอดกาล Grand EX หลังจากหยุดกิจกรรม

ทางดนตรีในนามวง Grand EX อย#างเด็ดขาดต้ังแต#ป@ พ.ศ. 2527 สมาชิกวง Grand EX ท้ัง 9 คน 
ประกอบด%วยนคร เวชสุภาพร, ศรายุทธ สุปEญโญ, พนัส หิรัญาสิ, เสน#ห� ศุภรัตน�, โชคดี พักภู#,    
วสันต� สิริสุขพิสัย, ทนงศักด์ิ อาภรศิริ, ประสิทธิ์ ไชยะโท และดนุพล แก%วกาญจน� ได%กลับมาจับเครื่อง
ดนตรีท่ีตนเองถนัดพลิกโน%ตเพลงท่ีครั้งหนึ่งเคยกระหึ่มเมืองไทย การข้ึนเวทีคอนเสิร�ตพร%อมกันอีกครั้ง
ในคอนเสิร�ต Grand Exhibition Concert  

ในภาพยนตร�เรื่อง ๒๕๒๕ มีฉากการเล#นดนตรีสดซ่ึงผู%จัดทําต%องทําการถ#ายทําและ
บันทึกเสียงเพ่ือให%ได%ออกมาซ่ึงบรรยากาศของการแสดงดนตรีสด จึงได%เลือกบันทึกการแสดงสดของวง
ดนตรี Grand Ex มาเป�นแนวทาง เนื่องจากวงดนตรีดังกล#าวเป�นวงท่ีได%รับความนิยมอย#างมาในสมัย
นั้น รวมท้ังเป�นวงดนตรีประเภทเดียวกันกับวงดนตรีในเรื่อง ผู%จัดทําจึงได%ศึกษาเรื่องระบบเสียง การ
ตัดต#อและการถ#ายทําของฉากการแสดงดนตรีสดโดยใช%บันทึกการแสดงสดนี้เป�นแนวทาง 
 
อารมณ)และโทนของภาพยนตร) (Mode and Tone) 

ในภาพยนตร�เรื่อง ๒๕๒๕ ได%มีการเล#าเรื่องแบบย%อนอดีต ดังนั้นจะมีเหตุการณใน
ภาพยนตร�ท่ีเกิดข้ึนท้ังในปEจจุบันและอดีต ทําให%บรรยากาศและโทนสีภาพจะแบ#งเป�น 2 แบบคือ      
สีธรรมชาติในเหตุการณ�ปEจจุบัน และสีโทนซีเป@ย ดูมีความเก#าสําหรับเหตุการณ�ในอดีต ซ่ึงมีภาพยนตร�
ท่ีให%ข%อมูลอ%างอิง ดังนี้ 
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The Classic (2003) กํากับโดย กวัก แจยอง (Jae-young Kwak) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-5 ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง The Classic 
 

เรื่องราวของจีแฮและซูคยังสองสาวเพ่ือนสนิทท่ียอมเข%าร#วมกิจกรรมกับชมรมละครเวที
เพ่ือจะได%ใกล%ชิดกับซางมิน ซูคยังวานให%จีแฮช#วยเขียนอีเมล�รักส#งถึงซางมินอยู#บ#อยครั้งโดยท่ีเธอไม#
ระแคะระคายเลยว#าจีแฮเองก็แอบมีใจให%ซางมินเหมือนกับเธอ จีแฮเสียสละโดยยอมหลีกทางให%กับ
เพ่ือนสาว เธอยังทําหน%าท่ีเขียนอีเมล�ให%กับซูคยังแต#พยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะพบหน%าซางมิน ในช#วง
เดียวกันจีแฮได%ค%นพบสมุดบันทึกและจดหมายรักของคุณแม#ในตู%เก็บของ เธอจึงเก็บตัวเงียบ ใช%เวลา
กับการอ#านข%อความเหล#านั้นอย#างต้ังใจ จนได%พบว#าความรักของคนรุ#นพ#อแม#ของเธอก็มีอุปสรรค
นานัปการสาหัสยิ่งกว#า นั้นคือแม#ของเธอคือจูฮีพบรักแรกกับจุนฮาแต#เธอถูกผู%ใหญ#ม่ันหมายให%
แต#งงานกับลูกชายพ#อค%าใหญ#ซ่ึงเป�นเพ่ือนกับจุนฮา ท้ังคู#จึงต%องเก็บงําความรู%สึกท่ีมีต#อกันปFดบังท้ัง
เพ่ือนและพ#อเพ่ือแอบพบกันอย#างลับๆ จุนฮาจํายอมเขียนจดหมายรักตามคําขอร%องของเพ่ือนเพ่ือส#ง
ให%กับจูฮี จนกระท่ังเกิดโศกนาฏกรรมท่ีไม#คาดคิด ส#งให%จุนฮาตัดสินใจบอกลาจูฮีและสมัครเข%ากองทัพ
เพ่ือร#วมรบในสงคราม ก#อนท่ีท้ังคู#จะจากกัน จูฮีได%มอบสร%อยเงินเส%นรักให%แก#จุนฮาเพ่ือเป�นสัญญาใจ
ว#าเขาจะต%องมีชีวิตกลับมาเพ่ือนําสร%อยเส%นนี้คืนเธอ  

ภาพยนตร�เรื่องนี้ก็มีการเล#าเรื่องเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนอดีตไปพร%อมกับเรื่องท่ีเกิดข้ึนใน
ปEจจุบัน มีบรรยากาศอบอุ#นและโรแมนติก ผู%จัดทําจึงได%เอานําภาพยนตร�เรื่องนี้มาเป�นแบบอย#างใน
เรื่องของโทนสีภาพยนตร� โดยได%ใช%รูปแบบโทนสีซีเป@ยในยุคอดีตและโทนสีธรรมชาติในยุคปEจจุบัน 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การสร�างสรรค	ภาพยนตร	เรื่อง ๒๕๒๕ หลังจากผู�จัดทําได�ศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวชีวิตจริง 
ยุคสมัย พ.ศ. 2525 เทคนิคการเล*าเรื่อง วิธีการบันทึกเสียงและเทคนิคด�านภาพในการถ*ายทอดวง
ดนตรีสตริงคอมโบ รวมท้ังทฤษฎีภาพยนตร	ต*างๆแล�ว ก็นําข�อมูลดังกล*าวมารวบรวมและวิเคราะห	 จึง
เข�าสู* ข้ันตอนการพัฒนาบท (Development) และข้ันตอนก*อนการผลิต (Pre-Production) โดย
เตรียมการในด�านต*างๆ ดังนี้ 
การพัฒนาบทภาพยนตร� 

1. แก�นเรื่อง (Theme) 
  ความรักคือการแสดงออกโดยการกระทํา ไม*ใช*ด�วยสิ่งของหรือลมปากใดๆ 
2. แนวความคิด (Concept) 
  ภาพยนตร	รักย�อนยุคท่ีเต็มไปด�วยเสียงเพลงในสมัยอดีต 
3. เรื่องย�อ (Synopsis) 

   เรื่องราวความรักของ “ชาย” หนุ*มผู�ไม*มีอะไรสู�คนอ่ืนได� มีก็เพียงดนตรีท่ีเขาได�ชื่อ
ว*าไม*แพ�ใคร ในขณะท่ีชายและสมาชิกในวงดนตรีของเขากําลังฝPกซ�อมอย*างหนักเพ่ือทําให�วงของตน
กลายเปRนวงดนตรีสถาบัน เขาได�ตกหลุมรักกับ “ตุSก” หญิงสาวสวยเสียงดีท่ีเปRนท่ีหมายปองของชาย
หนุ*มจํานวนมาก แต*แล�วดนตรีก็นําพาให�ชายได�ใกล�ชิดกับตุSก โอกาสในการทําคะแนนของชายจึงเริ่ม
ข้ึน สุดท�ายชายก็ทําให�ตุSกได�เห็นว*าเขามีสิ่งท่ีมากกว*าคนอ่ืนนั้นคือความจริงใจท่ีเขามอบให�ผู�หญิงคนนี้ 

4. ตัวละคร (Character) 
ในภาพยนตร	สั้นเรื่อง ๒๕๒๕ มีตัวละครหลักจํานวน 2 คน และนักแสดงสมทบ 2 คน ดังนี้ 

1.) ชาย (พระเอก)   ชายหนุ*มหัวหน�าวงดนตรีท่ีตกหลุมรักหญิงสาวท่ีชื่อตุSก 
2.) ตุSก (นางเอก)     หญิงสาวสวยเสียงผู�เปRนท่ีหมายปองของชายหนุ*ม 
3.) อาจารย	เชาว	     อาจารย	ผู�ควบคุมวง จุดประกายการต้ังวงดนตรีสถาบัน 
4.) สวย                เพ่ือนของท้ังตุSกและชาย ผู�เชื่อมโยงตุSกและชายให�มาเจอกัน 
5. โครงเรื่องขยาย (Treatment)    
พ*อกับลูกสาวนั่งอยู*ท่ีโซฟาท่ีบ�านหลังหนึ่ง สักพักลูกสาวเริ่มหันมามองพ*ออย*างลังเลก*อน

จะถามคําถามพ*อเก่ียวกับความรักว*าเราจะรู�ได�อย*างไรว*าผู�ชายคนนั้นเขาเปRนคนดี พ*อฟXงแล�วก็ยิ้ม 
จากนั้นพ*อก็เริ่มเล*าเหตุการณ	สมัยท่ีพ*อรู�จักกับแม* 
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ย�อนไปสมัย พ.ศ. 2525 ในห�องซ�อมดนตรี เหล*านักศึกษากําลังมองโน�ตและบรรเลงเพลง
กันอย*างต้ังใจ ชายท่ีเล*นคีย	บอร	ดอยู*คอยส*งเสียงเตือนเพ่ือนเปRนระยะเรื่องจังหวะและการเล*นดนตรี 
จนกระท่ังอาจารย	เชาว	เดินเข�ามาแล�วทํามือหยุด ทุกคนก็หยุดเล*นแล�วมองท่ีอาจารย	 อาจารย	มาคุย
กับนักศึกษาเรื่องการต้ังวงดนตรีในนามสถาบัน ทุกคนก็เห็นด�วย อาจารย	เชาว	จึงบอกให�ชายซ่ึงเปRน
หัวหน�าวงจัดการแกะโน�ตเพลงเด็ดๆ และดูแลการซ�อมให�ดี 

ตุSกกําลังนั่งเขียนรายชื่อรุ*นน�องท่ีจะไปค*ายเอกอังกฤษ ไม*นานสวยก็เดินเข�ามาหาตุSก ท้ังคู*
ทักทายกัน พอสวยเห็นว*าตุSกกําลังทํารายชื่อคนไปค*าย ก็ชวนตุSกให�ไปขออาจารย	เอกดนตรีของตนให�
ไปค*ายด�วยกัน ด�วยเหตุผลและคําขอร�องจากสวย ตุSกจึงยอมไปขออาจารย	ท่ีเอกดนตรีให� 

ในขณะท่ีเหล*านักศึกษาเอกดนตรีกําลังเช็ดถูและพูดคุยกันอย*างสนุกสนานในช*วงพักซ�อม 
ชายกับอาจารย	เชาว	กําลังนั่งคุยกันถึงเรื่องเพลงอยู*ท่ีโตSะอาจารย	 ก็มีเสียงเคาะประตูดังข้ึน ทุกคนหัน
ไปมองก็พบว*าเปRนสวยท่ีเดินเข�ามาแต*ข�างหลังสวยคือตุSก ท่ีค*อยเดินเข�ามาท่ีโตSะอาจารย	อย*างเกรงใจ 
ทุกคนในวงมองตุSกกันเปRนตาเดียว ชายก็เปRนหนึ่งในนั้น ยิ่งเห็นว*าตุSกเดินเข�ามาทางตนยิ่งใจเต�น ตุSก
เดินเข�ามาจนใกล�โตSะอาจารย	ท่ีชายนั่งอยู*แล�วเธอก็ยกมือสวัสดีอาจารย	พร�อมแนะนําตัวและพูดคุยกับ
อาจารย	เรื่องค*าย ชายละสายตาจากเธอไม*ได�เลยทีเดียว 

ชายและกลุ*มเพ่ือนนั่งคุยกันหลังจากซ�อมเสร็จ ชายยังคงทําหน�าเคลิ้มอยู* จนสวยทักเข�า 
ชายจึงทําเปRนเนียนแต*สุดท�ายก็ทนความต้ือจากเพ่ือนไม*ไหว จึงยอมบอกไปว*าตนชอบตุSก เพ่ือนเฮฮา
และเชียร	กันใหญ* ในฐานะท่ีสวยเปRนผู�หญิงท่ีเคยคุยกับตุSก สวยจึงทําหน�าท่ีเล*าให�ฟXงว*าตุSกเปRนใคร
อย*างไร ชายได�ยินก็รู�สึกท�อใจ 

อาจารย	เชาว	กับชายกําลังนั่งแกะโน�ตกันอยู* ระหว*างท่ีชายแกะโน�ตอยู*ก็เกิดความคิดมา
เสนอให�อาจารย	และคนในวงฟXงถึงการมีนักร�องเพลงสากลในวง พร�อมในเหตุผลถึงความนิยมของยุค 
80 ท่ีคนจะชอบฟXงเพลงสากลมากกว*าเพลงไทย หากวงเรามีเพลงสากล กรรมการจะต�องประทับใจ
แน*ๆ ท้ังอาจารย	และคนในวงก็เห็นด�วยว*าให�ลองดู 

ใบปลิวรับสมัครนักร�องเพลงสากลถูกแปะข้ึนท่ีบอร	ดรวม นักศึกษาชายหญิงมากมายก็มา
ลองร�องออดิชั่นกันท่ีห�องซ�อมให�อาจารย	เชาว	ดู บ�างก็พอผ*าน บ�างก็แทบจะอุดหูฟXงกันทีเดียว แม�จะ
ผ*านไปหลายคนแต*ก็ยังไม*มีใครเข�าตาอาจารย	เชาว	 

ตุSกนั่งอ*านหนังสืออยู*บนโตSะของเธอมีกองจดหมายน�อยอยู*จํานวนหนึ่ง สวยวิ่งเข�ามาชวน
ตุSกไปลองร�องเพลงให�อาจารย	เชาว	ดู แต*ตุSกไม*ยอมไป สวยจึงใช�ลูกต้ือผสมการขอร�องจนตุSกยอมไป
ลอง 

ตุSกยืนอยู*ในห�องซ�อมดนตรีต*อหน�าอาจารย	เชาว	 จากนั้นอาจารย	ก็ถามถึงข�อมูลของตัวเธอ
ก*อนจะให�ลองร�องให�ฟXงสักเพลง (เพลง Dance little lady dance ของ Tina Charles) พอร�องจบ
ปรากฏว*าอาจารย	เชาว	ชอบใจให�มาลองซ�อมกับวงดู แล�วก็เรียกให�ชายเข�ามา ชายตกใจท่ีโดนเรียกก็
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เดินมาอย*างเกร็งๆ อาจารย	เชาว	แนะนําตุSกให�รู�จักชายท่ีเปRนหัวหน�าวงและให�ชายเปRนท่ีปรึกษาเรื่อง
ดนตรีเพราะชายเก*งมาก ตุSกยิ้มและทักทายชาย ชายทักทายตอบด�วยท*าทีท่ีเขินมาก 

เม่ือได�นักร�องเพลงสากล ท้ังวงก็มีความกระตือรือร�นในการฝPกซ�อมมากข้ึน ในขณะท่ีการ
พยายามทําคะแนนของชายก็มีมากข้ึนเช*นกัน  

จนมาถึงวันก*อนวันเล*นจริง ท้ังวงเร*งซ�อมกันมากข้ึนท้ังเพลงไทยและเพลงสากล พอซ�อม
เสร็จทุกคนก็พากันไปกินเหล�าใต�ตึกส*งท�าย เหลือแต*ชายท่ีกําลังจัดการโน�ตเพลงและลําดับเพลงอยู*ใน
ห�อง ตุSกก็กําลังจัดการรวบรวมโน�ตเพลงท่ีจะใช�พรุ*งนี้อยู*ท่ีโตSะทํางาน ชายอยู*ในอาการประหม*าอีกครั้ง
เม่ือมีแค*เขากับตุSก ชายนั่งก�มหน�าเช็ดคีย	บอร	ดของตนอยู* หลังจากตุSกเขียนโน�ตเสร็จและเก็บข�าวของ
เข�าท่ีก็เจอเข�ากับจดหมายน�อยอีกฉบับ ตุSกลองเปeดอ*านดูพบว*าข�อความไม*แทะโลมเหมือนฉบับอ่ืน ตุS
กยิ้มก*อนจะลุกข้ึนเก็บของแล�วเดินไปตรงชาย เธอทักทายชายถึงวันพรุ*งนี้ก*อนท่ีชายจะยื่นโน�ตเพลง
สําหรับวันพรุ*งนี้ให�ตุSก ตุSกเห็นก็พบว*าลายมือคล�ายกับจดหมายเม่ือสักครู* จากนั้นตุSกก็เดินเอาไปเก็บท่ี
โตSะทํางาน ชายมองตามเธอไปสักพักก*อนจะค*อยๆเอามือกดเล*นเพลงเพลงหนึ่ง (เพลงหนึ่งในดวงใจ
ของดิอิมพอสสิเบิล) ชายก�มหน�าก�มตาเล*น  จนจบท*อนชายเงยหน�ามาทางตุSกอีกที ปรากฏตุSกไม*อยู*
แล�ว ชายเอาหัวโขกคีย	บอร	ดอย*างเซ็ง 

วันนี้วันแสดงจริง ทุกคนเร*งเก็บของและขนเครื่องดนตรีไปลานแสดงอย*างเร*งรีบ อาจารย	
เดินเข�ามาถามหาตุSกกับชายเนื่องจากใกล�เวลาแสดง ปรากฏว*ายังไม*มีใครเห็นตุSกเลย ชายจึงอาสา
ออกไปตาม 

 
ตุSกกําลังเดินไปท่ีห�องซ�อมดนตรีอย*างเร*งรีบ ขณะท่ีเธอเดินผ*านสามแยกปากหมาคนเดียว 

กลุ*มผู�ชายก็พูดแซวเธออยู*เช*นทุกครั้ง แต*คราวนี้กลุ*มผู�ชายเหล*านั้นเดินเข�ามาหาเธอเนื่องจากเห็นเธอ
เดินอยู*คนเดียว ตุSกเห็นก็ตกใจมาก และพยายามเดินถอยห*าง กลุ*มผู�ชายเหล*านั้นพยายามจะเข�ามาจับ
เนื้อต�องตัวเธอ ชายท่ีออกมาเดินหาเพ่ือนก็เห็นเหตุการณ	นี้ข้ึน จึงพยายามมอง พอเห็นว*าตุSกกําลังจะ
โดนรังแกจึงรีบวิ่งเข�าไปหาแล�วเข�าไปยืนขวางระหว*างผู�ชายกับตุSกทันที แม�ชายจะหวั่นและกลัวแต*เขา
ก็พยายามวางท*าจริงจังใส*พร�อมบอกให�กลุ*มผู�ชายเหล*านั้นไป พวกผู�ชายก็พูดจากวนประสาทใส*และดู
ถูกชายว*าทําตัวเปRนคนดี ชายจึงบอกไปว*าผู�ชายเปRนเพศท่ีควรจะปกปfองผู�หญิงไม*ใช*รังแกผู�หญิงอย*าง
พวกนาย พวกผู�ชายได�ยินดังนั้นก็อารมณ	ข้ึนมาทันทีจนเกือบจะใช�กําลัง ชายท่ีแม�จะแอบกลัวแต*ก็ยัง
แสดงความหนักแน*นอยู* พวกกลุ*มผู�ชายเตรียมจะรุมชายเต็มท่ีแต*แล�วพวกเพ่ือนของชายเดินมาเห็น
พอดีจึงรีบวิ่งเข�ามาหาชาย พวกกลุ*มผู�ชายเห็นดังนั้นก็ทําท*าทางไม*พอใจใส*และรีบเดินจากไป ชายโล*ง
ใจมากแต*ไม*แสดงออก จนมีเสียงกล*าวขอบคุณมาจากด�านหลัง ชายกลับมาเปRนผู�ชายเก�กังๆข้ีอายอีก
ครั้งเม่ือเจอตุSก เขาบอกปXดถ*อมตัวอย*างเขินอาย เพ่ือนชายเห็นก็ยิ้มและแอบสะกิดแซวชาย ชายจึงแก�
เขินโดยการชวนทุกคนไปห�องซ�อมเพ่ือเตรียมการแสดงกัน 
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แล�วเวลาแสดงก็มาถึง กรรมการสถาบันนั่งสีหน�าเคร*งขรึมอยู*ด�านหน�าของห�องซ�อมดนตรี 
เหล*าวงดนตรียืนประจําการอยู*ท่ีตําแหน*งของแต*ละคน ชายส*งสัญญาณให�คนในวงเริ่มเล*น ทุกคนใน
วงเริ่มบรรเลงเพลง Gotta Go Home ให�กรรมการฟXง พอเล*นเสร็จก็เกิดความเงียบข้ึน คนเริ่มทยอย
ออกจากห�อง กรรมการลุกก็ไถ*ถามสักระยะ ก*อนจะยอมรับในความสามารถและยินยอมให�ก*อต้ังเปRน
วงดนตรีของสถาบัน ทุกคนดีใจกันมาก 

พอเสร็จงาน ทุกคนลงไปกินเหล�าฉลองกัน ชายก็ยังอาสาเก็บของเปRนคนสุดท�ายเช*นเดิม 
แต*คราวนี้เขาไม*ได�อยู*คนเดียว ตุSกอาสาช*วยเขาเก็บของอีกคน ระหว*างท่ีตุSกกําลังเก็บของอยู*ก็ได�ยิน
เสียงคีย	บอร	ดดังมาจากไม*ไกล เม่ือตุSกหันไปดูก็พบว*าเปRนชายท่ีกดคีย	บอร	ดเรียกเธอ ชายยื่นโน�ตเพลง
เพลงหนึ่งให�ตุSก (เพลงจีบของดอน สอนระเบียบ) ตุSกรับมามองแล�วก็เดินกลับไปเก็บโน�ตต*อ ชายมอง
ตามตุSกไป พอเห็นว*าตุSกไม*มีปฏิกิริยาใดตอบกลับมาก็ใจเสียคิดว*าตนคงหมดหวังแล�ว แต*ไม*นานตุSกก็
เดินกลับมาพร�อมแผ*นโน�ตใบหนึ่งยื่นให�ชาย (เพลงหนึ่งในดวงใจ ของ ดิอิมพอสสิเบิล) พร�อมถามว*า
ต�องการคนร�องด�วยไหม คราวก*อนท่ีร�องนั้นร�องเสียงตลกมาก ชายได�ยินแล�วเขินมาก จากนั้นชายก็
หยิบโน�ตในมือของตุSกมาเล*นคีย	บอร	ดและตุSกก็ร�องเพลงควบคู*ไปกับเสียงคีย	บอร	ดของชาย  

ลูกท่ีนั่งฟXงพ*อเล*าจนจบพูดข้ึนมาว*าดีใจท่ีสุดท�ายแม*ก็ชอบพ*อจนได� น*าแปลกใจดี ท้ังท่ีแม*
มีอีกต้ังหลายคนมาจีบ พ*อก็ตอบลูกไปว*า ลูกก็เปRนผู�หญิงเหมือนแม* ถ�าเปRนลูก ลูกจะเลือกใครล*ะ ลูก
ได�ยินดังนั้นก็ยิ้มตอบ สักพักเสียงแม*ก็เรียกคนในบ�านมาทานข�าวเย็นกัน ลูกสาวได�ยินก็รีบลุกไป พ*อ
มองไปในรูปของแม*ท่ีกระเปjาเงินของตนสักพักก*อนจะลุกตามไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
27 

 

 
6. บทภาพยนตร� (Screenplay) 

 
Sc1 (ภายใน/กลางวัน/ห@องนั่งเล�น) 
 
พ*อกับลูกสาวนั่งอยู*ท่ีโซฟาหน�าโทรทัศน	 ท้ังคู*ดูโทรทัศน	อยู*ปกติ สักพักลูกสาวเริ่มหันมามองพ*ออย*าง
ลังเลก*อนจะถามคําถามพ*อเก่ียวกับความรัก 
 

ลูกสาว 
พ�อคะ 

 
พ�อ 

ว�าไงลูก 
 

ลูกสาว 
หนูอยากรู�เรื่องนึง สมมตินะพ�อสมมติ ว�า...ถ�าเราจะมีแฟนสักคน เราต�องดูยังไงอ�ะพ�อ 

 
พ*อลดหนังสือพิมพ	ท่ีอ*านลงแล�วหันไปมองหน�าลูก 

 
พ�อ 

อะไรนะ 
 

ลูกสาว 
ก็สมมติไง คือ...เพ่ือนหนูอ�ะมันถามหนูมา หนูก็เลยมาถามพ�ออีกที 

 
พ�อ 

โธ�เอ�ย นึกว�าลูกพ�อจะมีซะเอง เอาง้ี พ�อเคยเล�าเรื่องแม�ให�ฟ,งหรือยัง 
 

ลูกสาว 
เรื่องแม�... ทําไมเหรอพ�อ 
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พ*อวางหนังสือพิมพ	แล�วหยิบกระเปjาตังของตนออกมาเปeดไปท่ีรูปเก*าๆรูปหนึ่ง 
พ�อ 

นี้ๆ เห็นรูปนี้ไหม นั้นแหละแม�แก 
 

ลูกสาว 
โห�ย... แต�ก�อนแม�สวยเนอะ 

พ�อ 
ใช� แม�น�ะสวยมากเลย ผมยาว สวย ใครๆก็ชอบ 

กว�าพ�อจะจีบแม�ติดเนี่ย เป3นป4ๆเลยนะ 
 

ลูกสาว 
มันนานขนาดนั้นเลยเหรอพ�อ 

 
พ�อ 

เอ�อ ก็ใช�น�ะสิ แต�พ�อมีไม�เด็ดไง  
 

ลูกสาว 
ไม�เด็ด... ยังไงอ�ะคะพ�อ 

 
พ�อ (มองไปท่ีรูปภาพวงดนตรีท่ีตู�โชว	) 

สมัยก�อนน�ะ ประมาณสักป4 2525 พ�อก็เรียนอยู�ท่ีวิลัยครู… 
 

Sc2 (ภายใน/ กลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
ในห�องซ�อมดนตรี เหล*านักศึกษากําลังมองโน�ตและบรรเลงเพลงกันอย*างต้ังใจ ชายท่ีเล*นคีย	บอร	ดอยู*
คอยส*งเสียงเตือนเพ่ือนเปRนระยะเรื่องจังหวะและการเล*นดนตรี จนกระท่ังอาจารย	เชาว	เดินเข�ามาแล�ว
ทํามือหยุด ทุกคนก็หยุดเล*นแล�วมองท่ีอาจารย	  
 

อาจารย�เชาว� 
เอ�าๆ หยุดแปปนึง ครูมีอะไรจะมาคุยด�วยหน�อย 
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ทุกคนในวงจัดการวางเครื่องดนตรีในมือลง อาจารย	เชาว	เดินมายืนท่ีด�านหน�านักศึกษา 
 

อาจารย�เชาว� 
ครูจะมาถามความเห็นพวกเธอทุกคน ในฐานะท่ีเป3นนักศึกษาเอกดนตรีเนี่ย 

พวกเราอยากจะทําวงดนตรีกันจริงจังไหม 
 

นักศึกษา 1 
เราก็เป3นวงอยู�แล�วนี่ครับอาจารย> 

 
อาจารย�เชาว� 

ใช� เราเป3นวงอยู�แล�ว แต�ทุกวันนี้เราได�แต�ซ�อมในห�องไปวันวัน ไม�ได�ออกไปเล�นท่ีไหนเลย 
ครูเลยมีความคิดว�า เราจะต้ังวงของพวกเราเป3นวงดนตรีวิลัยครูกันดีไหม 

 
นักศึกษา 2 

มันจะทําได�จริงเหรอครับอาจารย> 
 
เกิดเสียงพูดคุยกันเซ็งแซ* อาจารย	เชาว	ยกมือให�เงียบเสียงแล�วพูดต*อ 
 

อาจารย�เชาว� 
ครูลองไปคุยกับท�านรองอธิการมาแล�ว ท�านบอกว�าให�พวกเราเล�นให�ดู 

ถ�าท�านเห็นว�าใช�ได� ท�านก็ยอมให�ใช�ชื่อวงวิทยาลัยครู นครสวรรค> 
 

ชายท่ีนั่งฟXงอยู*ตรงคีย	บอร	ดยกมือถามอาจารย	เชาว	 
 

ชาย 
แล�วท�านรองอธิการจะให�เราเล�นเม่ือไหร�เหรอครับ 

 
อาจารย�เชาว� 

อีก 3 เดือนข�างหน�า วันนั้นจะเป3นวันสถาปนาสถาบันพอดี 
ท�านจะให�เราข้ึนแสดงในวันนั้น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
30 

 

นักศึกษาเอกดนตรีดีใจและหันไปพูดคุยกันอย*างต่ืนเต�นทันทีท่ีได�ยินอาจารย	เชาว	พูด 
 

นักศึกษา 2 
แล�วเราจะเล�นเพลงอะไรเหรอครับอาจารย> 

 
อาจารย�เชาว� 

ครูว�าเรื่องนี้เราต�องมาคุยกันอีกที แต�ช�วงนี้ครูว�าเราฝAกพ้ืนฐานให�แน�นไปก�อนดีกว�า 
ยังไงครูฝากชายดูเรื่องนี้ด�วยล�ะกันนะ 

 
ชาย (พยักหน�ารับ) 

ได�ครับอาจารย> 
 

Sc3 (ภายนอก/กลางวัน/ลานม@าหิน) 
 
ตุSกกําลังนั่งเขียนรายชื่อรุ*นน�องท่ีจะไปค*ายเอกอังกฤษ ไม*นานสวยก็เดินเข�ามาหาตุSก  
 

สวย 
สวัสดีค�ะพ่ีตุBก 

 
ตุHก (เงยหน�าข้ึนมามองสวย) 

สวัสดีจ�ะ 
 

ตุSกก�มลงเขียนรายชื่อต*อ สวยเห็นตุSกกําลังก�มหน�าก�มตาจึงถามตุSก 
 

สวย 
พ่ีตุBกกําลังทําอะไรอยู�เหรอ 

 
ตุHก 

อCอ พ่ีกําลังจะจัดค�ายรับน�องของเอกน�ะ จะไปกันเดือนหน�าแล�ว 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
31 

 

สวย 
จริงเหรอ... สวยคงไม�ได�ไปค�ายรับน�องเหมือนคนอ่ืนแน�เลย ไม�มีรุ�นพ่ีอย�างเอกอ่ืนเขา 

 
ตุHก 

ป4หน�าสวยก็พาน�องไปไง นี่เป3นรุ�นแรกเลยนะ ดีออก 
 

สวย 
โห�ย... พ่ีตุBก น�าอิจฉาเอกอ่ืนนะ เห็นไปรับน�องกันท่ีทะเลบ�าง ท่ีเชียงใหม�บ�าง 

ดูเอกตุBกสิ ซ�อมดนตรีท้ังวัน เรียนเสร็จก็ซ�อม วันหยุดก็มาซ�อม ไม�ได�ไปไหนเลย 
 
สวยพูดจบก็นั่งหน�าเศร�าอยู*ครู*นึง ก*อนจะคิดอะไรออก 
 

สวย 
ง้ัน... พ่ีตุBก พ่ีตุBกไปลองขออาจารย>ให�สวยหน�อยสิ 

 
ตุHก 

ขออาจารย>เหรอ ขอทําไมล�ะ 
สวย 

ก็เอกสวยจะได�ไปค�ายกับเอกพ่ีตุBกไง อย�างน�อยก็อยู�คณะเดียวกัน จะได�เป3นพ่ีเป3นน�องกัน 
 

สวยเขย*าแขนตุSกและทําหน�าตาน*าสงสารใส* จนตุSกใจอ*อน 
 

ตุHก 
อ�ะๆ ก็ได� เด๋ียวพ่ีจะไปลองพูดกับอาจารย>ให� แต�จะได�ไปหรือเปล�าเนี่ย พ่ีไม�รู�เหมือนกันนะ 

 
สวย 

ขอบคุณค�าพ่ีตุBก ไป ไปกัน เด๋ียวสวยพาไป 
สวยรีบเดินมาข�างตุSกแล�วช*วยตุSกเก็บข�าวเก็บของอย*างดีใจ เสร็จก็รีบจูงแขนตุSกไปทันที 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Sc4 (ภายใน/กลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
ในขณะท่ีเหล*านักศึกษาเอกดนตรีกําลังเช็ดถูและพูดคุยกันอย*างสนุกสนานในช*วงพักซ�อม ชายกับ
อาจารย	เชาว	กําลังนั่งคุยกันถึงเรื่องเพลงอยู*ท่ีโตSะอาจารย	  
 

อาจารย�เชาว� 
อาจารย>ว�าตรงนี้ของทรัมเป3ตน�าจะเป3นซีชาร>ปมากกว�านะ 

ครูลองเล�นแล�วฟ,งดูลื่นหูกว�า 
 

ชายพยักหน�ารับอาจารย	เชาว	และเขียนโน�ตต*อ ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังข้ึน ทุกคนหันไปมองก็
พบว*าเปRนสวยท่ีเดินเข�ามาแต*ข�างหลังสวยคือตุSก ท่ีค*อยเดินเข�ามาท่ีโตSะอาจารย	อย*างเกรงใจ ทุกคนใน
วงมองตุSกกันเปRนตาเดียว ชายก็เปRนหนึ่งในนั้น ยิ่งเห็นว*าตุSกเดินเข�ามาทางตนยิ่งใจเต�น ตุSกเดินเข�ามา
จนใกล�โตSะอาจารย	ท่ีชายนั่งอยู*แล�วเธอก็ยกมือสวัสดีอาจารย	 
 

ตุHก 
สวัสดีค�ะอาจารย> 

 
อาจารย�เชาว� 

อ�า.. สวัสดีจ�ะ สวัสดี 
 

ตุHก 
หนูวรรณีย> เรียนอยู�เอกภาษาอังกฤษ ป4ท่ี 2 

พอดีจะมาสอบถามอาจารย>เรื่องค�ายรับน�องน�ะคะ 
อาจารย�เชาว� 

อ�อ รับน�อง... แล�วเราจะไปกันเดือนไหนล�ะ 
 

ตุHก 
จะไปอาทิตย>หน�าน�ะค�ะอาจารย> ช�วงวันเสาร>อาทิตย> 

 
อาจารย�เชาว� 

อืม... อาจารย>เกรงว�าจะไม�สะดวกน�ะสิ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตุSกกับอาจารย	ก็ยังคุยกันต*อไป แต*ชายท่ีนั่งมองตุSกอยู*เหมือนหูบอดไม*ได�ยินเสียงอะไรแล�ว เขามอง   
ตุSกจนเคลิ้ม 
 
Sc5 (ภายนอก/กลางวัน/ลานม@าหิน) 
 
สวยสะกิดชายท่ีกําลังนั่งเคลิ้ม ชายสะดุ�งแล�วหันมามองกลุ*มเพ่ือนท่ีกําลังมองมาท่ีเขาอย*างสงสัยเปRน
ตาเดียว 
 

สวย 
เห�ยชาย แกเป3นไรวะ เห็นนั่งมองยอดไม�ตั้งแต�เดินมานั่งตรงนี้เนี่ย 

แหนะ... แกตกหลุมรักเหรอวะ 
 

ชาย (หันมาท่ีสวยอย*างตกใจ) 
เห�ย หลุมอะไร ไม�มี ฉันก็นั่งคิดเรื่องเพลงไปเรื่อยเปHIอย 

 
สวย 

แล�วท่ีมองพ่ีตุBกจนลืมโน็ตเพลงตรงหน�าล�ะ 
อย�าคิดว�าฉันมองไม�เห็นนะ  

 
ชาย 

ห�ะ ตุBก ตุBกไหน 
 

สวย 
ก็พ่ีตุSก คนท่ีเข�าไปคุยกับอาจารย	เชาว	เรื่องรับน�องเม่ือวันก*อนยังไงล*ะ 

 
ชาย (ยิ้ม) 

อCอ.... 
 

สวย 
แหนะ แสดงว�าแกชอบพ่ีตุBกใช�ไหม ว�าแล�วเชียว! 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวยตบมือเหมือนตัวเองทายปXญหาถูกแล�วรีบสะกิดชายท่ีทําหน�าเขินอาย 
 

สวย 
มาๆ เด๋ียวฉันจะช�วยบอกให�ไหมว�าพ่ีตุBกเนี่ยเป3นยังไงบ�าง 

 
ชาย 

เธอรู�จักตุBกเหรอ 
 

สวย 
ใช� ฉันกับพ่ีรู�จักกันมาต้ังแต�อยู�โรงเรียนเก�า ตอนนี้พ่ีตุBกแกเรียนอยู�เอกอ๊ิง ป42 

พ่ีเขาสวยมากแถมเป3นนักร�องโฟล>คซองของเอกด�วย  
ก็เลยมีหนุ�มๆมาตามจีบให�เต็มไปหมด ท้ังรุ�นพ่ี รุ�นน�อง รุ�นเพ่ือน 

พวกคนหล�อๆรวยๆมาจีบพ่ีเขาก็มีนะ แต�พ่ีตุBกก็ไม�เห็นสนใจใครสักที 
ยิ่งเวลาพ่ีแกเดินผ�านสามแยกปากหมาหน�าตึก 3 เนี่ยนะ หมาเห�ากันลั่นเชียว 

 
เพ่ือนชาย 1 

อ�าวนี่มึงว�ากูเหรอสวย 
 

สวย 
อะไร ฉันพูดถึงสามแยกปากหมา แกเป3นหมาหรือไงล�ะไอ�พงษ> ไอ�นี้นี่ 

 
สวยกับเพ่ือนก็ถกเถียงกันไป ชายได�ยินท่ีสวยเล*าก็ยิ่งท�อมากข้ึนกว*าเดิม 
 
Sc6 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
อาจารย	เชาว	กับชายกําลังนั่งแกะโน�ตกันอยู* เหล*าสมาชิกวงแต*ละคนก็เปmาซ�อมเพลงกันไป ระหว*างท่ี
ชายแกะโน�ตอยู*ก็เกิดความคิดข้ึนมา 

 
ชาย 

อาจารย>ครับ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาจารย�เชาว� 
ว�าไง 

 
ชาย 

พอดีผมมีความคิดอย�างนึง 
 
อาจารย	เชาว	มองหน�าชายอย*างต้ังใจฟXง 

 
ชาย 

ถ�าวงเราเล�นเพลงฝรั่งล�ะครับอาจารย> เด๋ียวนี้เวลาเดินไปท่ีไหน ท้ังวิทยุ ท้ังโทรทัศน>ก็จะมีแต�เพลงฝรั่ง 
พอเราเล�น คนจะต�องชอบแน�ๆ แล�วพอคนชอบ 

กรรมการก็ต�องให�วงของเราเป3นวงวิลัยครูแน�เลยอาจารย> 
 

อาจารย�เชาว� 
เออใช�! จริงด�วย เพลงฝรั่ง ครูลืมไปได�ยังไง 

ท่ีนี้เราอยากจะเล�นเพลงของวงไหนกันดีล�ะ เอ�อ... 
บอร>นี่เอ็ม ทีน�าชาร>ล ดิกก้ีลีย> 

 
อาจารย	นั่งคิดไปสักพักอย*างดูมีความหวัง แต*อยู*ๆก็ทําหน�าสงสัยแล�วหันมาหาชาย  
 

อาจารย�เชาว� 
เด๋ียวก�อนนะ แล�วใครจะร�องเพลงฝรั่งได�ล�ะ 

 
Sc7 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
ใบปลิวรับสมัครนักร�องเพลงากลถูกแปะข้ึนท่ีบอร	ดรวม นักศึกษาชายหญิงมากมายก็มาลองร�อง
ออดิชั่นกันท่ีห�องซ�อมให�อาจารย	เชาว	ดู บ�างก็พอผ*าน บ�างก็แทบจะอุดหูฟXงกันทีเดียว แม�จะผ*านไป
หลายคนแต*ก็ยังไม*มีใครเข�าตาอาจารย	เชาว	 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Sc8 (ภายนอก/กลางวัน/ลานม@าหิน) 
 
ตุSกนั่งอ*านหนังสืออยู*บนโตSะของเธอมีกองจดหมายน�อยอยู*จํานวนหนึ่ง สวยวิ่งอย*างรีบๆเข�ามาหาตุSก 
แต*ก็ตกใจกับจดหมายก*อน 

สวย 
โห�พ่ีตุBก เอามาจากไหนเยอะแยะ 

 
ตุHก (ทําหน�าเซ็ง) 

ไม�รู�สิ คงมาจากพวกนั้นล�ะม้ัง 
 
ตุSกชี้ให�สวยหันไปดูกลุ*มผู�ชายท่ีนั่งมองตุSกอยู*ไม*ไกล สวยเห็นแล�วก็เข�าใจจึงค*อยๆนั่งลงตรงข�ามตุSก 

 
สวย 

นี่พ่ีตุBก ท่ีเอกดนตรีเขากําลังมีคัดเลือกนักร�องใหม�อยู�นะ 
 

ตุSกเงยหน�าจากหนังสือข้ึนมามองสวย 
 

ตุHก 
อ้ืม สวยจะไปลองสมัครเหรอ ลองดูสิ พ่ีว�าก็ดีนะ 

 
สวย 

ไม�ใช�อย�างนั้น... สวยน�ะจะมาชวนพ่ีตุBกไปสมัคร 
 

ตุHก 
ห�ะ ชวนพ่ีไปสมัครนะเหรอ 

สวย 
ใช� ก็พ่ีตุBกร�องเพลงโฟล>คซองของเอกอยู�แล�ว น�าจะลองไปนะ วงกําลังอยากได�นักร�องเพลงฝรั่งด�วย 

 
ตุHก 

พ่ีว�าพ่ีคงไม�เหมาะหรอก พ่ีไม�เคยร�องเพลงกับวงอะไรแบบนั้นมาก�อน ไปก็คงจะไม�ได� 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวย 
ไม�ลองก็ไม�รู�นะพ่ีตุBกไป ไปดูเหอะ นะๆ 

ถ�าพ่ีตุBกไม�ไป วงสวยก็อาจจะไม�มีนักร�อง พ่ีตุBกลองไปดูเหอะ 
 

สวยเขย*าแขนตุSกพร�อมพูดรบเร�าทําหน�าตาน*าสงสารใส* ตุSกท่ีกําลังก�มอ*านหนังสืออยู*ก็ถอนหายใจแล�ว
ปeดหนังสือลง 

 
ตุHก 

อ�ะๆ ได�ๆ พ่ีจะลองไปดู เลิกทําหน�าตาน�าสงสารได�แล�ว 
 

สวย (ยิ้มอย*างดีใจ) 
เย�! พ่ีตุBกยอมไปแล�ว มาๆ เด๋ียวสวยพาไปส�งถึงหน�าห�องสมัครเลย 

 
สวยช*วยตุSกเก็บของอย*างดีใจ แล�วจูงแขนตุSกไปตึกดนตรีอย*างร*าเริง 
 
Sc9 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
อาจารย	มองดูใบสมัครของตุSก ก*อนจะมองไปท่ีตุSกแล�วถาม 

 
อาจารย� 

วรรณีย>เหรอเราน�ะ 
 
ตุSกพยักหน�ารับอาจารย	 
 

อาจารย� 
เรียนอยู�คณะไหนล�ะ 

 
ตุHก 

อยู�คณะมนุษยศาสตร> เอกภาษาอังกฤษป4 2 ค�ะ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาจารย�เชาว� 
เอ�ะ... วรรณีย> หน�าตาคุ�นๆนะเราน�ะ เคยเจออาจารย>มาก�อนเปล�าเนี่ย 

 
ตุHก 

อ�อ เคยมาติดต�ออาจารย>เรื่องค�ายรับน�องน�ะค�ะ 
 

อาจารย�เชาว� 
เอ�อ... ใช�ๆ ถึงว�าหน�าตาคุ�นมาก 

อ�ะ วันนี้จะร�องเพลงอะไรให�อาจารย>ฟ,งล�ะ 
 

ตุHก 
เอาเป3นเพลง Dance little lady dance ของ Tina Charles ก็ได�ค�ะ 

 
อาจารย�เชาว� 
อ�ะ ง้ันเริ่มเลย 

 
ตุSกสูดหายใจลึกๆก*อนจะเริ่มร�องเพลงออกมา ท้ังทวงท*า ใบหน�าและเสียงของเธอสะกดเหล*าชายหนุ*ม
ท่ีมาแอบมองจนพากันเคลิ้มไม*เว�นแต*อาจารย	เชาว	ก็ฟXงไปมองไปยิ้มไป  พอตุSกร�องจบ อาจารย	เชาว	ก็
ปรบมือชอบใจ  

 
อาจารย�เชาว� 

เยี่ยมมาก! เพราะมาก! วรรณีย>ชื่อเล�นว�าอะไรนะ 
 

ตุHก 
ชื่อตุBกค�ะ 

 
อาจารย�เชาว� 

ตุBก! ร�องดีมากตุBก เด๋ียวว�างๆเรามาลองซ�อมกับวงได�เลยนะ 
เอ�อ... เด๋ียวสักครู�นะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาจารย	เชาว	ลุกข้ึนเดินออกไปนอกห�อง ตุSกมองตามอย*างสงสัย ไม*นานอาจารย	เชาว	ก็เดินกลับมา
พร�อมชาย ชายดูประหม*ามาก อาจารย	เชาว	แนะนําชายให�รู�จัก 
 

อาจารย�เชาว� 
อ�ะตุBก นี่คือชาย ชายคือหัวหน�าวงนะ 

ส�วนชาย คนนี้ตุBก ตกลงครูเลือกตุBกเขามาเป3นนักร�องเพลงสากลของวงเรานะ 
 
ชายหันไปมองหน�าตุSก ตุSกก็หันมามองหน�าชาย ชายยกมือสวัสดีตุSกอย*างไม*รู�ตัว ตุSกเห็นแล�วก็ตกใจจึง
ยกมือไหว�กลับอย*างงงๆ ชายเงยหน�ามามองอยู*อีกรอบแล�วก็ยิ้มให�แบบเขินๆ ตุSกก็ยิ้มให�กลับแบบงงๆ  
 
Sc10 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
คัทย*อยบรรยากาศซ�อม (เพลง Rasputin ของ boney m ความยาว 30 วินาที) 

- นักดนตรีเดินต้ังเครื่องดนตรีให�เข�าท่ี 

- อ.เชาว	ยืนชี้นิ้วสั่งๆ เด็กเดินไปเดินมาเต็มห�อง 

- อ.เชาว	กับชายนั่งแกะโน�ตเพลงท่ีโตSะ 

- ชายลองดีดคีย	บอร	ดกับแก�โน�ตไปด�วย ตุSกยืนร�องคลออยู*ไม*ห*าง 

- ตุSกยืนอยู*ท่ีไมรโครโฟน ร�องเพลงพร�อมกับวง 
 
Sc11 (ภายนอก/เวลาเย็น/โรงอาหาร) 
 
ตุSกนั่งฟXงเพลงจากเครื่องเล*นเทปพลางจดเนื้อเพลงไป ชายก็นั่งอยู*บริเวณคีย	บอร	ดไม*ห*างนัก พอตุSก
เขียนเสร็จก็ค*อยๆเก็บของลงกระเปjา ระหว*างท่ีเธอเก็บของก็มีจดหมายน�อยฉบับหนึ่งอยู*ในหนังสือ ตุS
กมองอย*างสงสัยก*อนจะทําหน�าเซ็งก*อนจะหยิบจดหมายนั้นข้ึนมาอ*านดู พอเปRนข�อความปกติแสดง
ความห*วงใยไม*แทะโลม ตุSกอ*านเสร็จก็อมยิ้มคนเดียวก*อนจะเก็บลงกระเปjา แล�วเดินไปทางชายท่ีกําลัง
เช็ดคีย	บอร	ดอยู* 

ตุHก 
เอ�อ ชายยังไม�กลับบ�านอีกเหรอคะ 

 
ชายหันขวับมาท่ีต�นเสียง ก*อนจะตอบอย*างเขินอาย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชาย 
อ�อครับ พอดีเราเพ่ิงลอกโน�ตเพลงท่ีจะใช�วันแสดงเสร็จน�ะ 

เอ�อ! เด๋ียวสักครู�นะครับ 
 

ชายรีบยื่นม�วนกระดาษในมือให�ตุSก ตุSกรับมาอ*านแล�วทําหน�าสงสัยเล็กน�อย ก*อนจะนึกข้ึนได�ว*าลายมือ
เดียวกันกับในจดหมายเม่ือสักครู*  ชายท่ีมองตุSกอยู*จึงรีบพูดบอก 
 

ชาย 
แผ�นนี้ของตุBกครับ ไว�ใช�เวลาแสดง 

ตุBกไม�ต�องดูพวกตัวโน�ตยากๆพวกนั้นก็ได�ครับ ดูแต�เนื้อเพลงก็พอ 
 

ตุSกทําหน�าเข�าใจก*อนจะเก็บโน�ตเพลงไปไว�ท่ีโตSะทํางานของเธอ ชายมองตุSกพลางคิดบทสนทนาต*อแต*
ก็ไม*ทัน ชายนั่งลงท่ีคีย	บอร	ดตัวเดิมพลางเช็ดถูไป เขาครุ*นคิดสักพัก ก*อนจะวางผ�าข้ีริ้วลงแล�ววางมือท่ี
คีย	บอร	ด ก*อนจะเล*นเพลงเพลงนึง (หนึ่งในดวงใจ ของ ดิอิมพอสสิเบิล) พอเล*นไปได�สักพักก็เงยหน�า
มาอย*างช�าๆ ปรากฏว*าตุSกไม* อยู*แล�ว ชายมองซ�ายมองขวา จังหวะการเล*นของเขาช�าลงจากตอนแรก
จนกดคีย	บอร	ดค�างแล�วหัวฟุบไปกับคีย	บอร	ดอย*างเซ็ง 
 
Sc12 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
วันนี้วันแสดงจริง เหล*านักดนตรีเร*งเก็บของและขนเครื่องดนตรีไปท่ีลานแสดงกันอย*างเร*งรีบ สักพัก
อาจารย	เชาว	ก็เดินเข�ามาหาชาย 

 
อาจารย�เชาว� 

ชาย อีก 20 นาทีข้ึนเล�นนะ 
 

ชาย 
อ�อครับอาจารย> 

 
อาจารย�เชาว� 

นี่เห็นตุBกบ�างไหม ต้ังแต�เช�ายังไม�มีใครเห็นเลย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชาย 
อ�อ เห็นสวยบอกตุBกติดร�องเพลงโฟล>คซองท่ีเอกอ๊ิงตอนเช�าน�ะครับ  

แต�นี่ก็จะบ�ายแล�ว ยังไม�มาเลย 
 

เพ่ือนวงดนตรี 1  
นั่นดิชาย ทําไงดีวะ กรรมการก็จะมาแล�วด�วย 

 
เพ่ือนวงดนตรี 2 

เม่ือเช�ากูเดินผ*านเอกอ๊ิงก็ไม*เห็นตุSกนะ  
 
ทุกคนในวงดูต่ืนเต�นกันไปหมด เสียงพูดคุยกันเซ็งแซ* ชายหันหน�ามามองอาจารย	เชาว	ก*อนจะตัดสินใจ
ออกไปตามตุSก 

 
ชาย 

ง้ันเด๋ียวผมมาครับ 
 

ชายพูดเสร็จก็วิ่งออกไป อาจารย	เชาว	พยักหน�ารับ 
 
Sc13 (ภายใน/เวลากลางวัน/ลานม@าหิน) 
 
ตุSกบอกลาเพ่ือนเพราะจะรีบมาท่ีตึกดนตรี ขณะท่ีเธอเดินผ*านสามแยกปากหมาคนเดียว กลุ*มผู�ชายก็
พูดแซวเธออยู*เช*นทุกครั้ง แต*คราวนี้กลุ*มผู�ชายเหล*านั้นเดินเข�ามาหาเธอเนื่องจากเห็นเธอเดินอยู*คน
เดียว ตุSกเห็นก็ตกใจมาก  
 

ชายปากหมา 1 
น�องตุBก ทําไมวันนี้เดินมาคนเดียวล�ะจBะ 

 
ตุSกหยุดเดินและพยายามเดินบ*ายเบี่ยงไปอีกทางแต*ก็โดนพวกผู�ชายมาดักหน�าก*อน ตุSกเงยหน�ามอง
พวกนั้น 

ตุHก 
ขอโทษนะคะ ขอทางหน�อย พอดีเราจะรีบไปทําธุระ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชายปากหมา 1 
ธุระอะไรเหรอจBะ คุยกับพ่ีเด๋ียวซิ ไม�นานหรอก 

 
พวกผู�ชายเหล*านั้นพยายามจะแตะเนื้อต�องตัวตุSก พวกมันเดินเข�ามาหาตุSกเรื่อยๆ ในขณะท่ีตุSกก็เดิน
ถอยพวกมันเรื่อยๆจนจะถึงผนังอาคาร ชายท่ีรีบวิ่งมาเห็นเหตุการณ	เข�าก็ตกใจมากแล�วรีบวิ่งมายืน
ขวางพวกผู�ชายเหล*านั้นกับตุSก 

 
ชายปากหมา 1 

เห�ย ไอ�หน�าจืด มึงเป3นใครวะ 
 

ชาย 
กูเป3นใครไม�สําคัญ แต�กูไม�ได�เป3นแบบพวกมึง 

 
ชายปากหมา 

ทําไม แบบพวกกูแล�วมันทําไมวะ ทําเป3นปากเก�งนะมึงอ�ะ 
 

ชาย 
กูเป3นผู�ชาย ผู�ชายท่ีควรจะทําหน�าท่ีปกป]องผู�หญิง ไม�ใช�รังแกผู�หญิงอย�างพวกมึง 

 
ชายปากหมา 

ไอ�ห�า มึงเลิกปากมากแล�วมาต�อยกับกูเลยดีกว�า 
 

ชายปากหมาจับคอเสื้อชายมาทําท*าจะเอาเรื่อง ชายเองก็มองมันอย*างเขม็ง จนกระท่ังเสียงโวยวาย
จากอีกฝXqงดังข้ึน ชายและชายปากหมาหันไปมอง ปรากฏว*าเปRนกลุ*มเพ่ือนของชายวิ่งมาตามชาย พวก
กลุ*มชายปากหมาเห็นเพ่ือนชายเดินมาก็หันมามองหน�าอย*างเคียดแค�น ก*อนจะปล*อยคอเสื้อชายแล�ว
ผลักชายออกไป ชายยังคงมองหน�ามันอย*างเขม็ง  
 

ชายปากหมา 
วันนี้มึงรอดตัวนะ วันหน�ากูไม�เก็บมึงไว�แน� 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุ*มชายปากหมามองหน�าชายและกลุ*มเพ่ือนก*อนเดินจากไปอย*างไม*พอใจ ชายยังคงมองตามพวกมัน
ไปดู จนได�ยินเสียงเล็กๆจากด�านหลัง 
 

ตุHก 
ขอบคุณนะคะ 

 
ชายกลับมาเปRนชายข้ีอาย เก�ๆกังๆอีกครั้ง พอเห็นหน�าตุSก ตุSกยกมือเกาหัวแก�เขินเล็กน�อย พวกเพ่ือน
แอบสะกิดแซวกัน ชายรีบบอกปXดเปลี่ยนเรื่องทันที 

 
ชาย 

เห�ยไป! ไปห�องประชุมกัน ใกล�เวลาข้ึนเล*นแล�ว 
 
ชาย ตุSกและเหล*าเพ่ือนพากันเดินไปท่ีห�องประชุม 
 
Sc14 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
แล�วเวลาแสดงก็มาถึง กรรมการสถาบันนั่งสีหน�าเคร*งขรึมอยู*ด�านหน�าของเวที มีนักศึกษามาร*วมฟXง
จํานวนหนึ่ง เหล*าวงดนตรียืนประจําการอยู*ท่ีตําแหน*งของแต*ละคน ชายส*งสัญญาณให�คนในวงเริ่ม
เล*น ทุกคนในวงเริ่มบรรเลงเพลง Gotta go home ให�กรรมการฟXง จังหวะท่ีสนุกสนานไม*ได�ช*วยให�
ท*าทางของกรรมการดูสนใจข้ึนมาเลย ผ*านอินโทรไปได�ตุSกก็เดินข้ึนมาบนเวที กรรมการจากท่ีนั่งนิ่งๆ
อยู*พอเห็นตุSกเข�าก็เริ่มหันไปซุบซิบกัน เพลงก็บรรเลงเรื่อยมาจนถึงครึ่งหลังเพลงท่ีเริ่มมีการโซโล*เด่ียว
ของเครื่องเปmา กรรมการเริ่มมีท*าทีสนใจข้ึนกว*าตอนแรก แต*พอเล*นเสร็จก็เกิดความเงียบข้ึน เหล*า
นักศึกษาท่ีเข�ามานั่งฟXงก็ออกไปดูการแสดงอย*างอ่ืน 
 

กรรมการ 
ใครเป3นคนดูแลวง 

 
ชายลุกข้ึนยืนแล�วพูดตอบกรรมการ 

 
กรรมการ 

เม่ือสักครู� พวกคุณเล�นเพลงอะไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชาย 
เพลง Gotta Go home ของวง Boney M ครับ 

 
กรรมการ 

ทําไมถึงเลือกเล�นเพลงนี้ล�ะ 
 

ชาย 
เอ�อ... คือพวกเราเห็นว�า เด๋ียวนี้คนฟ,งเพลงฝรั่งกันเยอะ 

แล�ว Boney M ก็เป3นวงฝรั่งท่ีคนชอบกันมาก 
อีกอย�างคือ เพลงนี้เป3นจังหวะดิสโก�ด�วย ฟ,งแล�วคนก็น�าจะสนุกน�ะครับ 

 
กรรมการ 

แต�วงนี้ผมจําไม�ผิดมันจะเป3นผู�หญิง 3 คน แล�วก็นักร�องผู�ชายด�วยนี่  
ทําไมถึงมีนักร�องมาคนเดียวล�ะ 

 
ชายมองหน�าเพ่ือนในวงท่ีต*างเลิกลั่ก ก*อนท่ีชายจะตัดสินใจเริ่มพูด แต*ตุSกซ่ึงยืนอยู*หน�าวงก็พูดข้ึนมา
ก*อน 
 

ตุHก 
พอดีพวกเราปรับเพลงให�เป3นสําหรับนักร�องหญิงคนเดียวน�ะคะ 

แล�วก็ท�อนอ่ืนๆก็ให�ช�วยกันร�องประสานเอา 
 
ตุSกพูดจบก็หันมามองหน�าชาย ชายยิ้มให�ตุSกอย*างเขินๆ กรรมการพอฟXงคําตอบเสร็จก็พูดคุยกันอยู*พัก
ใหญ* เหล*านักดนตรีหันมามองหน�ากัน บ�างก็เริ่มหน�าเสีย ก*อนท่ีกรรมการคนเดิมจะหันมาถามต*อ 
 

กรรมการ 
ผมเห็นวงดนตรีแบบนี้เล�นตามงานรื่นเริงเป3นประจํานะ 

 
คนในวงเริ่มหน�าเสียกันมากข้ึน หันมามองหน�ากันบ�าง ชายยังคงนั่งรอฟXงคําตอบอย*างใจจดจ*อ  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กรรมการ 
ผมคิดว�า ถ�างานคืนสู�เหย�าต�นป4หน�า 

มีเพลงฝรั่งสนุกๆ จากวงวิลัยครูให�เขาได�ออกมาเต�นกันก็คงจะดีนะ 
พวกคุณพร�อมไหมล�ะ... 

 
ชาย 

งานศิษย>เก�า... วงวิลัยครู... เอ�อ... 
ได�ครับอาจารย> ได�ครับ ขอบคุณครับ 

 
ชายโค�งรับและยกมือไหว�กรรมการอย*างอ้ึงๆ กรรมการเม่ือพูดเสร็จแล�วก็ยิ้มให�กับเหล*าวงดนตรี ชาย
ท่ีฟXงจบยังนิ่งอยู*จนกระท่ังเพ่ือนในวงมาเขย*าตัวชายอย*างดีใจและพาเขาไปฉลองกันหลังเวที 
 
Sc15 (ภายใน/เวลาเย็น/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
ทุกคนลงไปกินเหล�าฉลองกัน ชายก็ยังอาสาเก็บของเปRนคนสุดท�ายเช*นเดิม แต*คราวนี้เขาไม*ได�อยู*คน
เดียว ตุSกอาสาช*วยเขาเก็บของอีกคน ระหว*างท่ีตุSกเก็บเรียงโน�ตอยู*ก็พูดข้ึน 

 
ตุHก 

ในท่ีสุดวงของชายก็ได�เป3นวงวิลัยครูแล�ว 
 

ชาย 
ไม�ใช�วงเราหรอก มันคือวงของทุกคน ท้ังพวกท่ีกินเหล�าอยู�ข�างล�างนั้น 

แล�วก็คนท่ีเก็บของอยู�ท่ีนี่ด�วย 
 

ชายตอบแล�วจึงเงยหน�าไปมองตุSกซ่ึงหันมามองชายก*อนจะหันไปเรียงโน�ตต*อ 
 

ชาย 
เอ�อ... ขอบคุณท่ีช�วยเราตอบกรรมการนะ 
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ตุSกหันมามองหน�าชายแล�วพยักหน�ารับ แล�วก็หันไปเก็บของต*อ ระหว*างท่ีตุSกกําลังเก็บของอยู*ก็ได�ยิน
เสียงคีย	บอร	ดดังมาจากไม*ไกล เม่ือตุSกหันไปดูก็พบว*าเปRนชายท่ีกดคีย	บอร	ดเรียกเธอ ชายยื่นโน�ตเพลง
เพลงหนึ่งให�ตุSก (เพลงจีบของดอน สอนระเบียบ) ตุSกรับมามอง 
 

ตุHก 
ได�ๆเด๋ียวเราเก็บให� 

 
แล�วตุSกก็เดินกลับไปเก็บโน�ตต*อ ชายมองตามตุSกไป พอเห็นว*าตุSกไม*มีปฏิกิริยาใดตอบกลับมาก็ใจเสีย
คิดว*าตนคงหมดหวังแล�ว แต*ไม*นานตุSกก็เดินกลับมาพร�อมแผ*นโน�ตใบหนึ่งยื่นให�ชาย (เพลงหนึ่งใน
ดวงใจ ของ ดิอิมพอสสิเบิล) 
 

ตุHก 
ให�เราช�วยร�องไหม คราวก�อนท่ีได�ยินมีแต�ทํานอง 

นึกต้ังนานว�าเพลงอะไร 
 
ตุSกพูดอย*างยิ้มๆ ชายเขินมาจากนั้นก็รับโน�ตเพลงในมือตุSกมาวางไว�ท่ีคีย	บอร	ด ชายหันไปมองตุSกก*อน
จะเริ่มเล*น ตุSกพยักหน�ารับ ชายยิ้มแล�วเริ่มบรรเลงคีย	บอร	ด 

 
ตุHก 

หนึ่งในดวงใจคือเธอรักอยู� แหวะใจดูยังได� 
แหวะใจดูก็จะพบรักยิ่งใหญ�เก็บซ�อนไว�ในภายใน 

เก็บมานานไม�เคยหวานซํ้ายังขืนสู�จํากลํากลืนแต�ร�อนใจ 
หากมีเธอร�วมเคียงหมอนหนุนนอนใกล� เศร�าก็หายในทันใด 

 
เม่ือเสียงคีย	บอร	ดท่ีไพเราะของชายและเสียงร�องท่ีน*าฟXงของตุSก ทําให�เพลงธรรมดาเพลงนี้เปRนเพลงท่ี
เพราะท่ีสุดในห�องตอนนั้น 
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Sc16 (ภายใน/กลางวัน/ห@องนั่งเล�น) 
 
ลูกท่ีนั่งฟXงพ*อเล*าจนจบพูดข้ึนมาว*าดีใจ 

 
ลูกสาว 

โห�ย... สุดท�ายแม�ก็ชอบพ�อจนได� แปลกเนอะ 
มีคนหล�อคนรวยต้ังเยอะ แม�ไม�เลือก ดันมาเลือกนักดนตรีหน�าตาอย�างพ�อ 

 
พ�อ 

จริงๆแล�ว ดนตรีมันก็กินไม�ได�อ�านะ 
แต�ถ�าเป3นลูก ลูกก็เป3นผู�หญิงเหมือนแม�นี่ ลูกจะเลือกใครล�ะ 

 
ลูกได�ยินดังนั้นก็ยิ้มตอบ สักพักเสียงแม*ก็เรียกคนในบ�านมาทานข�าวเย็นกัน พ*อกับลูกสาวได�ยินก็รีบวิ่ง
ไปท่ีโตSะอาหารพร�อมกับแม*ท่ียกจานกับข�าวร�อนๆมาวาง แล�วทุกคนก็นั่งทานข�าวกันอย*างมีความสุข   
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7. บทสําหรับถ�ายทํา (Shooting Script) 
 
Sc1 (ภายใน/กลางวัน/ห@องนั่งเล�น) 
 

1. ภาพกว�าง Pan กล�องไปเห็นกรอบรูป ของต้ังโชว	ตามชั้น ไล*มาถึงโซฟา มีพ*อและลูกนั่งอยู* 
พ*อนั่งทางขวา ลูกนั่งทางซ�าย พ*อกําลังอ*านหนังสือพิมพ	 ส*วนลูกกําลังเล*นไอโฟน 

2. (1)Two shot ลูกอยู*ซ�าย พ*ออยู*ขวา ลูกเงยมามองพ*อท่ีอ*านหนังสือพิมพ	อยางลังเลก*อนจะ
เอ*ยปากเรียก “พ*อคะ” 

3. (2)MS พ*อท่ีก�มอ*านหนังสือพิมพ	 foreground เปRนลูก พ*อพูดโดยไม*เงยหน�ามามองลูก “ว*าไง
ลูก” 

4. (3)MS ลูกหันมาทางพ*อ สีหน�าลังเล foreground เปRนพ*อท่ีอ*านหนังสือพิมพ	อยู* ลูกเอ*ยปาก
ถามพ*อ “หนูอยากรู�เรื่องนึง... สมมติว*า ถ�าเราจะมีแฟนสักคน เราต�องดูยังไงอ*ะคะพ*อ” 

5. (2)MS  พ*อหุบหนังสือพิมพ	 หันมาทางลูก foreground เปRนลูก  
6. (1)Two shot พ*อลดหนังสือพิมพ	ลง หน�ายังหันไปทางลูก ลูกก็ยิ้มแห�งๆตอบพ*อ  
7. (2)MS  พ*อหันมาทางลูก foreground เปRนลูก พ*อถามย้ํา “อะไรนะ” 
8. (3)MS ลูกหันมาทางพ*อ foreground เปRนพ*อ ลูกทําหน�านึกก*อนจะตอบพ*อไปอีก “ก็สมมติ

ไง คือเพ่ือนหนูอ*ะมันมาถาม หนูก็เลยเอามาถามพ*ออีกที” 
9. (2)MS พ*อหันมาทางลูก foreground เปRนลูก พ*อยิ้มอย*างเสียดายก*อน “โธ*เอ�ย นึกว*าลูกพ*อ

จะมีซะเอง เอาง้ี...” 
10. (1)Two shot ลูกอยู*ทางซ�าย พ*ออยู*ทางขวา พ*อกําลังวางหนังสือพิมพ	ลงข�างตัว ลูกมองพ*อ

อย*างสงสัย พ*อล�วงหยิบกระเปjาตังในกระเปjากางเกงตนพลางพูดไปด�วย “พ*อเคยเล*าเรื่องแม*
ให�ฟXงหรือยัง” 

11. (3)MS ลูกหันมาทางพ*อ foreground เปRนพ*อกําลังก�มหยิบกระเปjาตังอยู* ลูกทําหน�าสงสัย 
“เรื่องแม* ทําไมเหรอพ*อ” 

12. (1)Two shot ลูกอยู*ทางซ�าย พ*ออยู*ทางขวา พ*อเปeดกระเปmาตังให�แล�วยื่นให�ลูกดู 
13. (2)MS พ*อหันมาทางลูก foreground เปRนลูก ท้ังคู*ก�มมองท่ีกระเปmาตัง พ*อพูดอย*างภูมิใจ 

“นี้ๆ เห็นรูปนี้ไหม นั้นแหละแม*แก” 
14. (3)MS ลูกก�มดูภาพอย*างเพ*งมองและดูตื่นตา foreground เปRนพ*อ ลูกพูด “โห*ย แต*ก*อนแม*

สวยเนอะ” 
15. (2)MS พ*อก�มมองอยู* foreground เปRนลูก พ*อพูดอย*างชื่นใจ “ใช* แม*น*ะสวยมาก ผมยาว 

สวย ใครๆก็ชอบ” พ*อเงยหน�าข้ึนมามองหน�าลูก “กว*าพ*อจะจีบแม*ได�เนี่ยเปRนปxๆเลยนะ” 
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16. (3)MS ลูกเงยหน�ามองพ*ออย*างประหลาดใจ foreground เปRนพ*อ ลูกเอ*ยปากถามต*อ “มัน
นานขนาดนั้นเลยเหรอพ*อ” 

17. (2)MS พ*อหันมาทางลูก foreground เปRนลูก พ*อยิ้มแล�วพูดตอบ “เอ�อ ก็ใช*น*ะสิ แต*พ*อมีไม�
เด็ดไง” 

18. (3)MS ลูกมองพ*ออย*างสงสัย foreground เปRนพ*อ ลูกถาม “ไม�เด็ด ยังไงอ*ะคะพ*อ” 
19. (1)Two shot ลูกอยู*ทางซ�าย พ*ออยู*ทางขวา พ*อยิ้มให�ลูกก*อนจะมองไปท่ีรูปต้ังโชว	ข�างตัว  
20. (2)MS พ*อภาพหันมาทางภาพ รับหน�าพ*ออย*างเดียวไม*มีforegroundลูก “สมัยก*อนนะ...ปx 

2525 พ*อก็เรียนอยู*ท่ีวิลัยครู” 
 
Sc2 (ภายใน/ กลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
1. MLS transition shot เดิมจากซีน1 tracking มาจากภาพดํา มุมเสยเล็กน�อย LS วงดนตรี

กําลังซ�อมกันอยู* 
2. (1) MLS pan นักดนตรีกําลังซ�อมดนตรี 
3. (2) LS วงดนตรีท่ีกําลังซ�อมอยู* อ.เชาว	เดินเข�ามาในห�อง ก�มหน�ามองกระดาษในมือ อ.เชาว	

เดินเข�ามาแล�วยกมือทําท*าหยุด พร�อมบอก “เอ�าๆ หยุดแปปนึง ครูมีอะไรจะมาคุยด�วย
หน*อย” วงดนตรีท่ีกําลงเล*นเงยหน�ามองอ.เชาว	ท่ียกมืออยู*แล�วค*อยๆหยุดเล*น จนกระท่ังเสียง
เงียบลง พวกเขามองมาท่ีอ.เชาว	 

4. (3) MS อ.เชาว	เอามือลงแล�วเริ่มพูด “ครูจะมาถามความเห็นพวกเธอทุกคน ในฐานะท่ีเปRน
นักศึกษาเอกดนตรีเนี่ย พวกเราอยากจะทําวงดนตรีกันจริงจังไหม”  

5. MLS นักดนตรีทรัมเปRตพูดถามข้ึน “เราก็เปRนวงอยู*แล�วนี่ครับอาจารย	” 
6. (3) MS อ.เชาว	มองแล�วพยักหน�ารับ แล�วพูดต*อ “ใช* เราเปRนวงอยู*แล�ว” 
7. (1) MLS pan นักดนตรีกําลังฟXง “แต*ทุกวันนี้เราได�แต*ซ�อมในห�องไปวันวัน ไม*ได�ออกไปเล*นท่ี

ไหนเลย ครูเลยมีความคิดว*า”  
8. (3) MS อ.เชาว	พูด “เราจะต้ังวงของพวกเราเปRนวงดนตรีวิลัยครูกันดีไหม” 
9. MLS นักดนตรีเบสพูดถามข้ึน “แล�วเราจะทําได�จริงเหรอครับอาจารย	” 
10. (3) MS อาจารย	เชาว	มองแล�ว ยกมือบอกให�หยุดฟXงก*อน “ครูลองไปคุยกับท*านอธิการ

มาแล�ว” 
11. (2) LS วงดนตรีท่ีกําลังฟXงอย*างสนใจ เสียงอ.เชาว	ยังคงพูดอยู* “ท*านบอกว*าให�พวกเราเล*นให�

ดู ถ�าท*านเห็นว*าใช�ได�” 
12. (3) MS อ.เชาว	พูด “ท*านก็จะยอมให�ใช�ชื่อวงวิทยาลัยครู นครสวรรค	” 
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13. (2) LS รับด�านหน�าวงดนตรีท่ีกําลังมองมาท่ีอ.เชาว	ซึ่งยืนหันหน�าเข�าหาวงดนตรีอยู* ชายท่ีนั่ง
อยู*ท่ีคีย	บอร	ดยกมือข้ึน  

14. (4) MS ชายถามอาจารย	เชาว	 “แล�วท*านรองอธิการจะให�เราเล*นเม่ือไรเหรอครับ” 
15. (3) MS อ.เชาว	พูดต*อ “อีก 3 เดือนข�างหน�า วันนั้นจะเปRนวันสถาปนาพอดี”  
16. (1) MLS pan นักดนตรีกําลังฟXง เสียงอาจารย	เชาว	พูดอยู* “ท*านจะให�เราข้ึนเล*นในวันนั้น” 

วงดนตรีมองกันไปมาและพยักหน�ารับ 
17. MLS นักดนตรีเบสพูดถามข้ึน “แล�วเราจะเล*นเพลงอะไรกันดีครับอาจารย	” 
18. (3) MS อ.เชาว	ยิ้มอย*างต่ืนเต�นและพูดต*อ “ครูว*าเรื่องเพลงเด๋ียวเราไว�คุยกันอีกที แต*ช*วงนี้ครู

ว*าฝPกพ้ืนฐานให�แน*นไปก*อนดีกว*า” อ.เชาว	หันไปมองทางชาย “ยังไงครูฝากชายดูด�วยล*ะกัน
นะ” 

19. (4) MS ชายเงยหน�ามาจากคีย	บอร	ดแล�วพยักหน�ารับ “ได�ครับอาจารย	” 
 
Sc3 (ภายนอก/กลางวัน/ลานม@าหิน) 
 

1. (1) MLS two shot ตุSกกําลังนั่งเขียนใบรายชื่ออยู*ท่ีโตSะม�าหิน  
2. CU ใบกระดาษท่ีตุSกกําลังเขียนว*ามันคือใบรายชื่อค*ายเอกอังกฤษ  
3. (3) MS ผ*านไหล*ตุSก สวยวิ่งเข�ามาหาตุSกท่ีเก�าอ้ีฝXqงตรงข�าม พร�อมยิ้มอย*างสดใส “สวัสดีค*ะพ่ี

ตุSก” 
4. (1) MLS two shot ตุSกเงยหน�าข้ึนมองสวยท่ียืนอยู*ฝXqงตรงข�าม “สวัสดีจ�ะ” ตุSกยิ้มให�แล�วก�ม

ลงเขียนต*อ สวยกําลังนั่งลง ตามองสิ่งท่ีตุSกกําลังทําอย*างอยากรู� พอสวยนั่งเสร็จก็เอ*ยปาก
ถาม “พ่ีตุSกกําลังทําอะไรอยู*เหรอ” 

5. (2) MS ผ*านไหลสวย เห็นตุSกเงยหน�าข้ึนมาบอก มือยังเขียนอยู* “อ}อ ใบรายชื่อรับน�องของ
เอกน*ะ จะไปกันเดือนหน�านี้แล�ว” 

6. (1) MLS two shot ตุSกก�มเขียนต*อ สวยได�ฟXงแล�วดูตื่นเต�น แต*สักพักก็ทําหน�าเสียดาย 
7. (3) MS ผ*านไหล*ตุSก สวยพูดอย*างเสียดาย “จริงเหรอ สวยคงไม*ได�ไปแน*เลย ไม*มีรุ*นพ่ีอย*าง

เอกอ่ืนเขา” 
8. (2) MS ผ*านไหลสวย เห็นตุSกพูดปลอบ “ปxหน�าสวยก็พารุ*นน�องไปไง เปRนรุ*นแรกเลยนะ ดี

ออก” 
9. (3) MS ผ*านไหลตุSก สวยตอบ “โห*ย พ่ีตุSก น*าอิจฉาเอกอ่ืนนะ เห็นไปรับน�องท่ีทะเลบ�าง ท่ี

เชียงใหม*บ�าง” 
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10. (1) MLS two shot สวยกําลังพูดต*อ “ดูเอกสวยสิ ซ�อมดนตรีท้ังวัน เรียนเสร็จก็ซ�อม 
วันหยุดก็ซ�อม ไม*ได�ไปไหนเลย” ตุSกท่ีนั่งเขียนอยู*ก็ยิ้มกับสิ่งท่ีได�ยิน   

11. (3) MS ผ*านไหล*ตุSก สวยทําหน�าเซ็ง ก*อนจะทําหน�าคิดได�แล�วหันมาหาตุSก 
12. (1) MLS two shot สวยขยับหน�าไปใกล�ๆตุSก ก*อนจะพูดต*อ “ง้ัน พ่ีตุSก” ตุSกเงยหน�าข้ึนมา

มอง  
13. (3) MS ผ*านไหลตุSก สวยพูดต*อ “พ่ีตุSกลองไปขออาจารย	ให�สวยหน*อยสิ”  
14. (2) MS ผ*านไหล*สวย เห็นตุSกทําหน�าสงสัยก*อนจะถามกลับ “ขออาจารย	เหรอ ขอทําไมล*ะ” 
15. (3) MS ผ*านไหล*ตุSก สวยทําหน�าตาอ�อนวอน “ก็เอกสวยจะได�ไปค*ายเอกกับพ่ีตุSกไง อย*าง

น�อยก็อยู*คณะเดียวกัน จะได�เปRนพ่ีเปRนน�องกันไง” สวยพูดจบก็ยิ้มใส*พ่ีตุSก 
16. (1) MLS two shot ตุSกยิ้มให�แล�วก�มหน�าเขียนต*อ สวยหุบยิ้มแล�วขยับตัวไปใกล�ๆตุSก เขย*า

แขนแล�วพูดอ�อน “นะ พ่ีตุSกนะ...” 
17. (2) MS ผ*านไหล*สวย สวยยังเขย*าแขนตุSกอยู* ตุSกเงยหน�ามา “อ*ะ ก็ได�ๆ เด๋ียวพ่ีจะลองไปพูด

กับอาจารย	ให� แต*จะได�ไปหรือเปล*าเนี่ย พ่ีไม*รู�เหมือนกันนะ” 
18. (1) MLS two shot สวยลุกข้ึนอย*างดีใจ “ขอบคุณค*าพ่ีตุSก ไป ไปกัน เด๋ียวสวยพาไปๆ” สวย

พูดไปพลางเดินช*วยตุSกเก็บของแล�วจูงแขนตุSกเดินออกจากเฟรมไป 
 
Sc4 (ภายใน/กลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 

1. LS ห�องซ�อมดนตรี pan MS two shot มาเห็นชายกับอ.เชาว	 นั่งอยู*ท่ีโตSะโดยท่ังคู*นั่งฝXqงตรง
ข�ามกัน กําลังก�มหน�าก�มตาดูแผ*นโน�ต 

2. (1) MLS กลุ*มนักดนตรียืนคุยกันอยู*ตรงมุมห�องตรงประตู 
3. (2) MS two shot  อ.เชาว	ชี้ไปท่ีแผ*นโน�ตพร�อมพูดกับชาย “ครูว*าตรงนี้ของทรัมเปRตน*าจะ

เปRนซีชาร	ปดีกว*านะ เม่ือวานครูลองเปmาแล�วลื่นหูกว*า” ชายมองแล�วพยักหน�ารับแล�วรีบเขียน
อย*างจดจ*อ  

4. (1) MLS กลุ*มนักดนตรียืนคุยกันอยู*ตรงมุมห�องตรงประตู เสียงประตูดังข้ึน กลุ*มนักดนตรีตรง
นั้นมองตุSกอย*างต่ืนเต�นและซุบซิบกัน  

5. (3) MS ชายหันไปมองท่ีประตู เดิมท่ีหน�าดูนิ่งเฉยก็ทําหน�าตะลึงข้ึนมาเล็กน�อย  
6. (2) MLS two shot  อ.เชาว	ท่ีมองตุSก ตุSกเดินเข�ามายกมือไหว�อ.เชาว	 “สวัสดีค*ะอาจารย	” อ.

เชาว	พยักหน�ารับ “อ*า สวัสดีจ�ะ สวัสดี” 
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7. (4) POV ชาย MLS ตุSกกําลังพูดกับอ.เชาว	 “หนูวรรณีย	อยู*เอกอังกฤษปx2น*ะคะ พอดีจะมา
ถามอาจารย	เรื่องค*ายรับน�อง ไม*ทราบทางอาจารย	จะสะดวกให�น�องๆไปค*ายกับเอกหนูช*วง
อาทิตย	หน�าไหมคะ” 

8. (3) MS ชายมองตุSกอย*างเคลิ้มมาก 
9. (4) POV ชาย MS ตุSกคุยกับอาจารย	เชาว	อยู* อ.เชาว	พูดตอบ “อ้ืม อาจารย	เกรงว*าจะไม*

สะดวกน*ะสิ เพราะช*วงนี้...” 
10. (3) MS ชายท่ีมองอย*างเคลิ้มมาก มีเสียงสวยดังข้ึน “เห�ย!” ชายหันขวับไปหาต�นเสียง 

 
Sc5 (ภายนอก/กลางวัน/ลานม@าหิน) 
 

1. (1) MLS two shot ชายหันขวับไปหาต�นเสียง สวยกับเพ่ือนชายนั่งมองมาทางชายอย*าง
สงสัย สวยถาม “แกเปRนไรวะชาย เห็นนั่งมองยอดไม�ตั้งแต*มานั่งตรงนี้แล�วเนี่ย” ชายถอน
หายใจ ก�มหน�าแล�วเปลี่ยนท*านั่งทันที  

2. (2) MS สวยมองชายอย*างสงสัย ก*อนจะยิ้มอย*างมีเลศนัยแล�วถามต*อ “แหนะ แกตกหลุมรัก
เหรอวะ” 

3. (3) MS ชายท่ีกําลังเปลี่ยนท*านั่งรีบมามองสวยอย*างลนลาน “เห�ย หลุมอะไร ไม*มี” 
4. (1) MLS two shot ชายตอบพลางมองยอดไม�ใบหญ�า “ฉันก็นั่งคิดเรื่องเพลงไปเรื่อยเป�qอย” 

สวยมองชายสักครู*ก*อนจะพูดเชิงประชดประชัน “เหรอ... แล�วท่ีมองพ่ีตุSกจนลืมโน�ตท่ีอยู*
ข�างหน�าล*ะ อย*าคิดว*าฉันไม*เห็นนะ” ชายได�ยินแล�วก็รีบหันกลับมามองหน�าสวยอย*างสงสัย 
“ห*ะ ตุSก ตุSกไหน” 

5. (2) MS สวยท่ียิ้มก*อนจะพูดแบบเน�นคําให�ชายฟXง “ก็พ่ีตุSก คนท่ีเข�าไปคุยกับอาจารย	เชาว	เม่ือ
วันก*อนไง”  

6. (3) MS ชายยิ้มอย*างเคลิ้มๆอีก “อ}อ...” 
7. (2) MS สวย รีบพูดอย*างต่ืนเต�น “แหนะ แสดงว*าแกชอบพ่ีตุSกใช*ไหม” 
8. (1) MLS Two shot สวยตบโตSะอย*างภูมิใจ “ว*าแล�วเชียว!” ชายเอามือลูบหน�าตัวเองแบบ

ไม*ม่ันใจ สวยรีบจับแขนชายออกจากหน�า แล�วรีบพูดต*ออย*างต่ืนเต�น “มาๆ เด่ียวฉันจะเล*า
ให�ฟXงไหม ว*าพ่ีตุSกเนี่ยเปRนยังไงบ�าง” 

9. (3) MS ชายมองหน�าสวยอย*างสงสัยปนดีใจ “เธอรู�จักตุSกเหรอ” 
10. (2) MS สวยพยักหน�าตอบอย*างภูมิใจก*อนจะเริ่มพูด “ใช* ฉันกับพ่ีตุSกรู�จักกันมาต้ังแต*อยู*

โรงเรียนเก*าตอนนี้พ่ีตุSกแกเรียนอยู*เอกอ๊ิงปx2” 
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11. (หลังจากแทรกคัทย*อย 5.1, 5.2) MS ผ*านไหล*สวย เห็นเพ่ือนคนหนึ่งเดินผ*านมาแล�วหยุดเข�า 
“อ�าว นี่มึงว*ากูเหรอสวย”  

12. Two shot สวยรีบหันไปอย*างอารมณ	เสีย เพ่ือนชายเจ�าของต�นเสียงทําหน�าร�อนตัว สวยพูด
กลับ “อะไร ฉันพูดถึงสามแยกปากหมา แกเปRนหมาหรือไงล*ะไอ�พงษ	”  

13. (3) MS ชายทําหน�าเศร�าลง เสียงสวยยังคงพูดถึงพ่ีตุSกต*อไป 
 
คัทย�อย Sc5.1 (ภายนอก/กลางวัน/หน@าอาคาร3) 
 

1. LS ต้ังกล�องนิ่ง ตุSกเดินเข�ามาหากล�อง ตุSกถือของเดินอยู*หน�าอาคารเรียน ข�างหลังเธอมีพวก
ชายหนุ*มแอบมองเธอ พอเธอเดินมาจนเดินมาถึงระยะ MLS ก็มีผู�ชายเดินมาข�างๆ ชวนคุย
แล�วยื่นจดหมายให� แต*ตุSกไม*รับ แต*ชายคนนั้นดูอ�อนวอนจนเธอต�องรับอย*างไม*ใส*ใจ 
(V.O.เสียงสวยเล�า “พ่ีเขาสวยมาก ก็เลยมีหนุ�มๆมาตามจีบให�เต็มไปหมด ท้ังรุ�นพ่ี รุ�นน�อง รุ�น
เพ่ือน พวกคนหล�อๆรวยๆมาจีบพ่ีเขาก็มีนะ แต�พ่ีตุBกก็ไม�เห็นสนใจใครสักที”) 

 
คัทย�อย Sc5.2 (ภายนอก/กลางวัน/สามแยกปากหมา) 
 

1. LS กลุ*มผู�ชายนั่งเกSกกันอยู*ท่ีสามแยกปากหมา มีคนหนึ่งสะกิดเรียกเพ่ือนให�ดูท่ีด�านขวาของ
เฟรม ตุSกกําลังเข�าเฟรมมาทางขวา ตุSกผ*านสามแยกปากหมาอย*างไม*สนใจ กลุ*มผู�ชายมอง
ตามตุSกท่ีกําลังเดินผ*านไปทางซ�ายของเฟรมพลางส*งเสียงแซวอย*างคึกคัก จนตุSกเดินออก
เฟรมไป (V.O. เสียงสวยเล�า “ยิ่งเวลาพ่ีแกเดินผ�านสามแยกปากหมาหน�าตึก 3 เนี่ยนะ หมา
เห�ากันลั่นเชียว”) 

 
Sc6 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 

1. CU มือชายท่ีเขียนโน�ตตัวสุดท�ายเสร็จ  
2. (1) MS two shot ชายก�มมองแผ*นโน�ตข�างหน�าตนเอง ก*อนจะเงยหน�ามองอาจารย	เชาว	ท่ี

เขียนหนังสืออยู* ชายครุ*นคิดสักครู*ก*อนจะพูดกับอาจารย	 “อาจารย	ครับ” อ.เชาว	เงยหน�ามา
มองชายก*อนจะก�มหน�าเขียนต*อ “ว*าไง” ชายเว�นวรรคสักครู*ก*อนจะพูดต*อ “พอดีผมมี
ความคิดอย*างนึง”  

3. (2) MS อาจารย	เชาว	หยุดเขียนทันทีท่ีได�ยิน แล�วเงยหน�าข้ึนมามองชายอย*างจดจ*อ 
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4. (3) MS ชายพูดต*ออย*างม่ันใจ “ถ�าวงเราเล*นเพลงฝรั่งล*ะครับอาจารย	 เด๋ียวนี้เวลาเดินไปท่ี
ไหน ท้ังวิทยุ ท้ังโทรทัศน	ก็จะมีแต*เพลงฝรั่ง พอเราเล*น คนจะต�องชอบแน*ๆ แล�วพอคนชอบ 
กรรมการก็ต�องให�วงของเราเปRนวงวิลัยครูแน*เลยอาจารย	” 

5. (2) MS อ.เชาว	ได�ยินแล�วทําหน�าครุ*นคิด ก*อนจะค*อยคิดๆยิ้มและพูดอย*างต่ืนเต�น “เออใช* 
จริงด�วย เพลงฝรั่ง ครูลืมไปได�ยังไงเนี่ย แล�วเราจะร�องเพลงใครดีล*ะ เอ*อ แอSบบาร	 ทีน*าชาร	ล 
ด๊ิกก้ีลีย	ดี”  

6. (1) MLS two shot ชายและอาจารย	เชาว	หันกลับมาท่ีโตSะแล�วก�มหน�าครุ*นคิดต*อ  
7. (2) MS อ.เชาว	พูดอย*างนึกข้ึนได� เห�ย เด๋ียวก*อนนะ” 
8. (3) MS ชายเงยหน�ามามองอาจารย	อย*างสงสัย 
9. (1) MLS two shot ชายและอาจารย	เชาว	 อ.เชาว	พูดข้ึนมา “แล�ว...ใครจะร�องเพลงฝรั่งล*ะ” 
10.  (3) MS ชายทําหน�ากังวล “นั้นสิครับอาจารย	” 
11. 2) MS อ.เชาว	สีหน�าเคร*งเครียด 

 
Sc7 (ภายใน/เวลากลางวัน/หน@าบอร�ดประกาศ) 
 

1. CU ใบประกาศถูกแปะข้ึนท่ีบอร	ด ภาพท้ิงให�เห็นหัวข�อว*าเปRนใบรับสมัครนักร�องเพลงฝรั่ง
ของเอกดนตรี 

 
คัทย�อย Sc7.1 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 

1. MS ต้ังกล�องนิ่ง ภาพเท*าเดิม MS อ.เชาว	ท่ีนั่งฟXงด�วยสีหน�าเซ็งๆจํานวน 5 รีแอคชั่น (jump 
cut) 

 
Sc8 (ภายนอก/กลางวัน/ลานม@าหิน) 
 

1. (1) MLS two shot ตุSกนั่งอ*านหนังสืออยู*ทางซ�าย สวยเดินอย*างเหนื่อยๆเข�ามาในเฟรมจาก
ทางขวา ตุSกเงยหน�ามองดูสวยก*อนก�มลงอ*านต*อ สวยนั่งลงท่ีเก�าอ้ีฝXqงตรงข�ามตุSก ตาของสวย
เห็นพวกจดหมายเข�าก็ตกใจปนสงสัย ก*อนจะถามตุSก “โห* พ่ีตุSก เอามาจากไหนเยอะแยะ
เนี่ย”  

2. (2) MS ผ*านไหล*สวย ตุSกเงยหน�ามองสวยก*อนจะตอบอย*างเซ็งๆ “ไม*รู�สิ พวกนั้นล*ะม้ัง” 
3. (3) MS ผ*านไหล*ตุSก สวยหยิบจดหมายมาลองอ*าน  
4. (1) MLS two shot สวยหยิบฉบับหนึ่งมาอ*าน “จากพ่ีทองดี ไอ�อ�วนนี่อีกแล�วเหรอ” 
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5. (2) MS ผ*านไหล*สวย ตุSกเงยหน�ามาพยักหน�าอย*างเนือยๆก*อนจะก�มอ*านหนังสือต*อ  
6. (3) MS ผ*านไหล*ตุSก สวยมองกองจดหมายอย*างสงสัยไม*เลิกแล�วจึงหันมามองตุSกท่ีอ*าน

หนังสืออยู* ก*อนจะเอ*ยปากถาม “นี่พ่ีตุSก ท่ีเอกดนตรีเขากําลังรับสมัครนักร�องใหม*อยู*นะ” 
7. (1) MLS two shot ตุSกเหลือบมองเล็กน�อย “อ้ืม สวยจะไปสมัครเหรอ ลองดูสิ พ่ีว*าก็ดีนะ” 

สวยรีบส*ายหัวแล�วบอก “ไม*ใช* สวยอ*ะจะมาชวนพ่ีตุSกไปสมัคร” ตุSกรีบเงยหน�าข้ึนมองสวย
ทันที “ห*ะ” 

8. (2) MS ผ*านไหล*สวย ตุSกเงยหน�ามองสวย “ชวนพ่ีไปสมัครน*ะเหรอ”  
9. (1) MLS two shot ตุSกมองสวยอยู* สวยรีบพูดอย*างต่ืนเต�น “ใช* ก็พ่ีตุSกร�องเพลงโฟลคซอง

ของเอกอยู*แล�ว น*าจะลองไปนะ” 
10. (2) MS ผ*านไหล*สวย ตุSกเงยหน�ามองสวยท่ียังพูดอยู* “วงกําลังอยากได�นักร�องเพลงฝรั่งด�วย”  
11. (1) MLS two shot สวยพูดจบก็มองตุSกอย*างรอคําตอบ ตุSกตอบมานิ่งๆ “พ่ีว*าพ่ีคงไม*เหมาะ

หรอก พ่ีไม*เคยร�องกับวงแบบนั้นเลย” 
12. (3) MS ผ*านไหล*ตุSก สวยทําหน�าผิดหวังก*อนจะพูดต*อ “ไม*ลองก็ไม*รู�นะพ่ีตุSก ลองไปเหอะ 

นะๆ” สวยเริ่มเขย*าแขนตุSก 
13. (2) MS ผ*านไหล*สวย ตุSกนั่งก�มอ*านหนังสืออยู* มือสวยกําลังเขย*าแขนตุSก “ถ�าพ่ีตุSกไม*ไป วง

สวยอาจจะไม*มีนักร�องเลยนะ นะพ่ีตุSก” 
14. (1) MLS two shot สวยรบเร�าตุSกอยู* ตุSกยืดตึวข้ึนแล�วปeดหนังสือลง “อ*ะๆ พ่ีจะลองไปดูก็

ได�” สวยทําหน�าดีใจทันที “เย� พ่ีตุSกยอมไปแล�ว ไปๆ เด๋ียวสวยพาไปส*งถึงหน�าห�องสมัคร
เลย” แล�วสวยก็ลุกข้ึน แล�วพาตุSกเดินออกจากเฟรมไป สักพักสวยก็รีบเดินกลับเข�ามาหยิบ
แก�วน้ําของตนท่ีลืมไว�บนโตSะ แล�วรีบเดินออกไป 

 
Sc9 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 

1. (1) MS ตุSกยืนอยู*ในห�องซ�อม 
2. (2) MS อ.เชาว	 เงยหน�ามามองตุSก “วรรณีย	เหรอเราน*ะ” 
3. (1) MS ตุSกยืน เสียงอ.เชาว	ยังพูดต*อ “เรียนคณะไหนล*ะเราน*ะ” ตุSกพยักหน�ารับแล�วตอบ 

“อยู*คณะมนุษยศาสตร	เอกอังกฤษปx 2 ค*ะ”   
4. (2) MS อ.เชาว	มองดูใบสมัคร สงสัย “เอ*ะ วรรณีย	 หน�าตาคุ�นๆนะเราน*ะ เคยร�องเพลงหรือ

เจออาจารย	มาก*อนไหม” 
5. (1) MS ตุSกยืนอยู*ตอบ “อ*อ เคยมาติดต*ออาจารย	เรื่องค*ายรับน�องน*ะคะ” อ.เชาว	พยักหน�า 

“อ}อ ใช*ๆ ถึงว*าหน�าคุ�นมาก” 
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6. (2) MS อ.เชาว	พูดต*อ “ง้ันวันนี้จะร�องเพลงอะไรล*ะ”  
7. (1) MS ตุSก ตอบ “เอาเปRน dance little lady dance ก็ได�ค*ะ” 
8. (2) MS อ.เชาว	 พูดต*อ “อ*ะ ง้ันเริ่มเลย” แล�วอ.เชาว	ก็เงยหน�าฟXงอย*างต้ังใจ 
9. (1) MS ตุSกสูดหายใจก*อนจะเริ่มร�องเพลง dance little lady dance ไปได� 1 ท*อน 
10. (2) MS อ.เชาว	ฟXงตุSกร�องอย*างต้ังใจ มีร�อยยิ้มค*อยๆปรากฏข้ึนบนใบหน�า เสียงตุSกร�องต*อไป

อีก 1 ท*อน 
11. (1) MS ตุSกยืนร�องเพลงอยู* ร�องท*อนฮุค 
12. (2) MS อ.เชาว	มองตุSกอย*างยิ้มและเปRนประกาย 
13. (1) MS ตุSกยืนร�องเพลงอยู*จนจบ  
14. (2) MS อ.เชาว	ยิ้มและพูดอย*างต่ืนเต�น “เยี่ยม  เยี่ยมมาก วรรณีย	ชื่อเล*นว*าอะไรนะเราน*ะ” 
15. (1) MS ตุSกยืนยิ้มๆอยู* “ชื่อตุSกค*ะ”  
16. (2) MS อ.เชาว	พูดต*อ “ตุSก ร�องดีมากตุSก เด๋ียวว*างๆมาซ�อมกับวงได�เลยนะ เอ*อ...เด๋ียวสกัครู*

นะ” อาจารย	เชาว	ลุกข้ึนจากเก�าอ้ี  
17. (1) MS ตุSกมองตามอ.เชาว	ท่ีกําลังลุกข้ึนแล�วเดินผ*านหน�าตุSกแบบเปRน foreground ออก

นอกเฟรมไป เสียงเกิดประตูห�องดังข้ึนและปeดลง ตุSกหันมามองซ�ายมองขวา สักพักก็มีเสียง
เปeดประตูออกพร�อมเสียงอ.เชาว	 “ชาย มานี่มาๆ” ตุSกหันไปมอง 

18. MLS three shot รับข�างตุSก ตุSกหันมองชายและอาจารย	เชาว	 อ.เชาว	พาชายเดินเข�ามาใน
เฟรมและแนะนําชายให�ตุSกรู�จัก “อ*ะตุSก นี่ชาย ชายคือหัวหน�าวงนะ มีอะไรก็บอกชายได� 
ส*วนชาย คนนี่ตุSก ตกลงคือเลือกคนนี้เปRนนักร�องเพลงฝรั่งของวงเรานะ ”  

19. MS two shot อ.เชาว	เดินออกไป ตุSกมองตามอ.เชาว	ไปแล�วคอยมองท่ีชาย ชายเงยหน�า
ข้ึนมาเห็นตุSกก็ลนลานจนยกมือไหว� “สวัสดีครับ” ตุSกเห็นก็ตกใจรีบยกมือไหว�กลับอย*างงงๆ 
ชายเงยหน�ามองตุSกแล�วเอามือลูบหน�าลูบผมมองซ�ายขวาอย*างเขินอาย ตุSกเองก็ยิ้มๆให�ชาย
แบบงงๆ  

 
Sc10 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 
คัทย*อย montage เพลง Rasputin   

1. MS กล�องแฮนเฮลตามไล*ตามนักดนตรีแต*ละคนท้ังวงกําลังเล*นดนตรีอยู*  
2. MS อ.เชาว	กําลังยืนสั่งชี้นิ้ว มีนักดนตรีวิ่งไปมาเปRน foreground และ background 
3. MS อ.เชาว	กําลังสอนตุSกร�องเพลง 
4. MS two shot ชายกับอ.เชาว	นั่งแกะโน�ตกันอยู* 
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5. MS ชายนั่งเขียนจดหมายอยู*ท่ีคีย	บอร	ด ลบไปเขียนไป 
6. MS กลุ*มนักดนตรีเครื่องเปmากําลังเซ็ทเครื่อง 
7. MS กลองกําลังจัดวางกล�องเข�าท่ี 
8. MLS ชายนั่งอยู*ท่ีคีย	บอร	ด ตุSกนั่งอยู*เปRน foreground ชายมองตุSก shift focus มาท่ีตุSกแทน  
9. MS ชายนั่งแกะโน�ตอยู*ท่ีโตSะ pan ไปเห็นกลุ*มเพ่ือนเดินเอาจดหมายมาให�ตุSก  

 
Sc11 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 

1. CU มือตุSกกดปeดเพลง 
2. (1) MS ตุSกกําลังเก็บของท่ีโตSะ 
3. (2) LS ผ*านไหล*ตุSก เห็นชายท่ีกําลังเข็ดคีย	บอร	ดเงยหน�ามองมาท่ีตุSก 
4. POV ชาย MLS ตุSกนั่งเก็บของอยู* 
5. (2) LS ผ*านไหล*ตุSก ชายยิ้มและก�มหน�าลงทํางานต*อ 
6. (1) MS ตุSกกําลังหยิบหนังสือมากองรวมกัน 
7. (3) ผ*านไหล*ตุSก มุมกด CU จดหมายสอดอยู*ในหนังสือ 
8. (1) MS ตุSกมองอย*างงงๆและเซ็งๆก*อนจะลองหยิบเปeดอ*าน 
9. (3) ผ*านไหล*ตุSก มุมกด CU ตุSกเปeดจดหมายเห็นเนื้อหาในจดหมาย 
10. (1) MS ตุSกยิ้มเล็กๆก*อนจะเก็บใส*ท่ีเดิมและลุกออกไป 
11. (4) MLS ชายรีบก�มหน�าลงถูคีย	บอร	ดแทบไม*เงยหน�า ตุSกเดินเข�าเฟรมมาเปRน two shot ตุS

กพูด “ชายยังไม*กลับเหรอ” ชายตอบ “พอดีเราเพ่ิงแกะโน�ตท่ีจะใช�วันแสดงเสร็จน*ะ เจอตุS
กพอดี เด๋ียวสักครู*นะ” 

12. MS ชายลุกข้ึนพร�อมกับยื่นโน�ตให�ตุSก 
13. CU แผ*นโน�ต เห็นชื่อเพลงและลายมือ 
14. (4) MLS two shot ตุSกพยักหน�ารับก*อนจะเดินกลับไปทางเดิม 
15. MS ชายมองตาม ก*อนก�มมองคีย	บอร	ด ก*อนจะตัดสินใจวางผ�าข้ีริ้วลงแล�ววางมือลงท่ี

คีย	บอร	ดและเล*นเพลงหนึ่งในดวงใจ ก*อนจะเงยหน�ามา พบว*าตุSกไม*อยู*แล�ว ชายเซ็งมาก ฟุบ
ตัวเองลงท่ีคีย	บอร	ดเกิดเสียงดังลั่นห�อง 
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Sc12 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี) 
 

1. LS pan มือหนึ่งกําลังม�วนเก็บสายไฟแล�วลุกข้ึนไป pan ตามเห็น MS ชายกําลังถอดสาย
คีย	บอร	ด  

2. (1) LS กลุ*มนักดนตรีกําลังเก็บข�าวของ อ.เชาว	เดินเข�ามาพูดกับชาย “ชาย อีก 20 นาทีข้ึน
เล*นนะ” 

3. (2) MS two shot ชายเงยหน�ามาตอบอาจารย	 “ครับอาจารย	” อ.เชาว	ถามต*อ “แล�วนี่ตุSกอ
ยู*ไหนเนี่ย” ชายตอบ “เห็นสวยบอกว*าตุSกมีร�องเพลงท่ีเอกอ๊ิงตอนเช�า แต*นี่ก็จะบ*ายแล�ว” 
ชายมองซ�ายมองขวาดูกังวล มีเสียงเพ่ือนพูดข้ึนมา “เห�ยชาย” ชายมอง 

4. POV ชาย pan ตามคนพูด เพ่ือนคนหนึ่งดูตื่นเต�น “กรรมการจะมาแล�วนะเว�ย” เพ่ือนอีกคน 
“เออ ทําไงดีวะ ยังไม*เห็นตุSกเลย” 

5. (2) MS two shot ชายเงยหน�ามาตอบอาจารย	 “ง้ันเด๋ียวฉันมา” แล�วชายก็รีบแทรกตัว
ออกไป  

6. (1) LS รีบวิ่งออกไปท*ามกลางกลุ*มนักดนตรีกําลังเก็บข�าวของ 
 
Sc13 (ภายใน/เวลากลางวัน/ลานม@าหิน) 
 

1. LS รับเฉียงตุSกเดินอย*างรีบๆมา มีคนเดินสวนเปRน foreground 
2. MS ตุSกดูกังวล และรีบเดินมา 
3. MLS รับหน�าตุSกเดินเข�ามาหากล�อง แต*มีชายกลุ*มหนึ่งเดินมาดักข�างหน�าตุSก 
4. (1) MLS two shot ตุSกและชายปากหมาประจันหน�ากัน 
5. (2) MS ผ*านไหล*ตุSก มุมเสยเล็กน�อย กลุ*มชายปากหมาเข�ามารังแกตุSก “น�องตุSก จะรีบไปไหน

จ�ะวันนี้” 
6. (3) MS ผ*านไหล*ชายปากหมา มุมกดลง ตุSกมองอย*างระแวงๆ “ขอโทษนะคะ ขอทางหน*อย 

พอดีเราจะรีบไปทําธุระ”  
7. (2) MS ผ*านไหล*ตุSก มุมเสยเล็กน�อย กลุ*มชายปากหมาเข�ามารังแกตุSก “ธุระอะไรเหรอจ�ะ คุย

กับพ่ีเด๋ียวซิ ไม*นานหรอก”  
8. (1) MLS two shot ตุSกและชายปากหมาประจันหน�ากัน ชายปากหมาค*อยๆย*างสามขุมเข�า

มาหาตุSก ตุSกมองซ�ายมองขวาอย*างกลัวๆ 
9. (3) MS ผ*านไหล*ชายปากหมา มุมกดลง ตุSกมองซ�ายขวาอย*างกลัวๆ แล�วอยู*ๆชายก็แทรกมา

บังหน�าตุSก “เห�ย!” 
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10. (4) MCU ผ*านไหล*ชาย มุมเสยเล็กน�อย ชายปากหมาหาเรื่อง “เห�ย ไอ�หน�าจืด มึงเปRนใคร
วะ” 

11. (5) MCU ผ*านไหล*ชายปากหมา มุมกดลง ชายตอบ “กูเปRนใครไม*สําคัญ แต*กูไม*ได�ทําตัวแบบ
พวกมึง” 

12. (4) MCU ผ*านไหล*ชาย มุมเสยเล็กน�อย ชายปากหมาพูด “มึงอย*ามายุ*งเรื่องของกู เปRนแบบ
พวกกูแล�วมึงมีปXญหาอะไรวะ”  

13. (5) MCU ผ*านไหล*ชายปากหมา มุมปกติ ชายตอบ “เพราะกูเปRนผู�ชาย ผู�ชายท่ีควรจะ
ปกปfองผู�หญิง ไม*ใช*รังแกผู�หญิงอย*างมึง” 

14. (6) MS two shot ชายและชายปากหมาประจันหน�ากัน “ไอ�ห*า มึงเลิกปากมากดีกว*า” ชาย
ปากหมายกคอเสื้อชายข้ึน 

15. MLS เพ่ือนชายวิ่งเข�ามาในเฟรม หันมาเจอเข�าก็ตกใจมาก ชี้นิ้วมากทางชายแล�วรีบวิ่งเข�ามา 
16. (6) MS two shot ชายปากหมามองชายอย*างแค�นก*อนจะปล*อยขอเสื้อและผลักชายออกไป 

แล�วรีบวิ่งไปอีกทาง 
17. MS ชายทําหน�าโล*งใจ มีเสียงตุSกโผล*มา “ขอบคุณนะคะ” ชายตกใจหันไปมอง panกล�อง 

เห็นตุSกยืนอยู*ข�างหลังชาย ชายรีบหันไปหาตุSก 
18. MLS two shot ชายหันไปเจอตุSกยืนอยู*ข�างหลัง ตุSกยิ้มให�ชาย ชายยิ่งดูเขินไปใหญ* เหล*า

เพ่ือนชายวิ่งเข�ามาหาพร�อมกับแซวชาย ชายพยายามปXดเรื่องพูดแล�วชวนกันไปลานแสดง 
จากนั้นทุกคนก็เดินออกจากเฟรมไป 

 
 
Sc14 (ภายใน/เวลากลางวัน/ห@องซ@อมดนตรี)  
ถ*าย Longtake แยกตามประเภทเครื่องดนตรี โดยถ*ายยาวท้ังเพลง ดังนี้ 
เห็นท้ังวง 

1. LS กล�องอยู*พ้ืนล*างหน�าเวที tracking ซ�ายขวาไปมา มุมเสยเล็กน�อย 
2. MLS กล�องอยู*พ้ืนล*างหน�าเวที tracking ซ�ายขวาไปมา มุมเสยเล็กน�อย 
3. MS แฮนเฮลบนเวที 
4. MCU แฮนเฮลรับสีหน�าทีละคนสลับกันไป 

นักร�อง 
5. MCU รับเฉียง 45 องศา tracking arc รับหน�าตุSก 
6. MS รับเฉียง 45 องศา tracking arc รับหน�าตุSก 
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กลุ*มเครื่องเปmา 
7. MLS ต้ังกล�องนิ่ง รับ 4 คน 
8. MS tracking ซ�ายขวาไปมา 4 คน 
9. MS แฮนเฮลรับสีหน�าและท*าทางทีละคนสลับกันไป 

กลอง 
10. MS แฮนเฮลมุมเสยเห็นกลองเปRน foreground แล�ว tracking กล�องไปมา 
11. MS รีบเฉียง 45 องศา  

กีต�าร	และเบส 
12. MLS ต้ังกล�องนิ่งรับหน�า 2 คน 
13. MS แฮนเฮลรับท*าทางและสีหน�า 2 คนสลับกันไป 

คีย	บอร	ด 
14. MS ต้ังกล�องนิ่ง รับเฉียง 45 องศา  
15. MCU แฮนเฮลท*าทางและสีหน�า 

คนดูและกรรมการ 
16. MS pan กล�องซ�ายขวาช�าๆ กรรมการอยู*ด�านหน�า เห็น extra เปRน background ข�างหลัง   
17. MS รับเฉียง 45 องศา กรรมการอยู*ด�านหน�า เห็น extra เปRน background ข�างหลัง   
18. MCU รับข�างกรรมการ 3 คนเล*นยาวต้ังแต*ดูจนถามตอบจบซีน 
19. LS ผ*านไหล*กรรมการเห็นนักดนตรีบนเวที ถ*ายช*วงถามตอบจนจบซีน 
20. MS รับข�าง มุมเสย two shot ตุSกและชายตอบคําถามกรรมการ  

 
 
Sc15 (ภายใน/เวลาเย็น/ห@องซ@อมดนตรี) 
 

1. CU มือตุSกกําลังเก็บเทปบนโตSะ  
2. MS ชายเก็บของอยู*ท่ีคีย	บอร	ดตัวประจําและเรียงโน�ตในมือ 
3. (1) MLS ตุSกกําลังเก็บเทปอยู*ท่ีโตSะ ตุSกหันมามองทางชาย ก*อนจะยิ้มแล�วพูด “ในท่ีสุดวงของ

ชายก็ได�เปRนวงวิลัยครูแล�ว”  
4. (2) MS ชายเงยหน�ามอง ก*อนจะตอบ “ไม*ใช*วงของเราหรอก มันคือของทุกคน ท้ังพวกท่ีกิน

เหล�าอยู*ข�างนอก แล�วก็คนท่ีเก็บของอยู*ท่ีนี่ด�วย”  
5. (1) MLS ตุSกยิ้มให�ชายแล�วเก็บโน�ตต*อ 
6. (2) MS ชายพูดเสร็จก็ยิ้มอย*างชื่นใจ ก*อนครุ*นคิดสักพักแล�วกดคีย	บอร	ดดัง 1 ที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
61 

 

7. (1) MLS ตุSกหันมามองชายอย*างสงสัย ก*อนจะเดินเข�ามาหา 
8. (3) MS two shot ตุSกเดินเข�ามาในเฟรม ชายท่ีนั่งอยู*ท่ีคีย	บอร	ดยื่นโน�ตให�ตุSกอย*างลุ�นๆ  
9. CU ชื่อโน�ตเพลงจีบ  
10. (3) MS two shot ตุSกรับมาแล�วบอกกับชายปกติ “ได�ๆ เด๋ียวเราเอาไปเก็บให�” แล�วตุSกก็เดิน

จากไป ชายมองตามอย*างงงๆ ก*อนท่ีตุSกจะกลับมาอีกทีพร�อมกับยื่นโน�ตเพลงหนึ่งให� ชาย
รับมาดู 

11. CU ชื่อโน�ตเพลงหนุ*งในดวงใจ 
12. (3) MS two shot  ตุSกยิ้มให�ชายแล�วบอก “ให�เราช*วยร�องไหม คราวก*อนท่ีได�ยินมีแต*ทํานอง 

นึกต้ังนานว*าเพลงอะไร” ชายยิ้มจนแก�มปริ ก*อนจะวางโน�ตเพลงเข�าท่ีแล�วรีบเอามือวางท่ี
คีย	บอร	ด ก*อนจะเงยหน�ามามองตุSกอีกรอบแล�วเริ่มเล*น 

13. MS ชายยิ้มรับแล�วมองท่ีคีย	บอร	ดก*อนจะเริ่มกด  
14. MS ตุSกร�องเพลง 
15. (3) MLS Two shot dolly out ชายนั่งเล*นคีย	บอร	ด ตุSกยืนร�องเพลง ท้ังคู*มีความสุขมาก 

(แหวะใจดูก็จะพบรักยิ่งใหญ*เก็บซ*อนไว�ในภายใน) fade out black 
 
Sc16 (ภายใน/กลางวัน/ห@องนั่งเล�น) 
 

1. MLS two shot ลูกพูด “โห*ย สุดท�ายแม*ก็ชอบพ*อจนได� แปลกเนอะ มีคนหล*อคนรวยกว*าต้ัง
เยอะ แม*ก็ไม*เลือก ดันมาเลือกนักดนตรีหน�าตาอย*างพ*อ” พ*อตอบ “จริงๆดนตรีมันก็กินไม*ได�
อ*านะ แต*ถ�าเปRนลูก ลูกก็เปRนผู�หญิงเหมือนแม*นี่ ลูกจะเลือกใครล*ะ” พ*อยิ้มให�ลูก 

2. MS พ*อหันยิ้มให�ลูก foreground เปRนลูก ก*อนจะมีเสียงแม*ดัง “เอ�า กับข�าวเสร็จแล�ว” 
3. MS two shot พ*อกับลูกหันมองหน�ากันแล�วลูกก็ลุกไป พ*อกําลังจะลุกตามก็หยิบกระเปjาตัง

มาเปeดดู 
4. CU รูปแม*ในกระเปjาตังพ*อ fade to black 
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การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

ภาพยนตร�สั้นเรื่อง ๒๕๒๕ มีนักแสดงหลักจํานวน 2 คน นั้นคือ พระเอก (ชาย) และ
นางเอก (ตุ%ก) พร&อมนักแสดงสมทบอีกจํานวน 2 คน คือ อาจารย�ประจําวงดนตรี (อาจารย�เชาว�) และ
เพ่ือนของพระเอกและนางเอก (สวย) 
 

1. ชาย 

นายณฐพงศ!กิจ ผลิคง ช่ือเล&น ฟลุค อายุ 24 ป, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-1 นักแสดงรับบทชาย 
 

ชายเป.นตัวละครหลักของเรื่อง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร� เอกดนตรีสากล ชั้นป3ท่ี 1 
เป.นชายท่ีมีความจริงใจและรับผิดชอบ หน&าตาและฐานะดูจะด&อยกว9าคนอ่ืน แต9ในด&านดนตรีสากล 
ชายมีความสามารถจนได&รับตําแหน9งหัวหน&าวงดนตรีสตริงคอมโบของเอก สําหรับเครื่องดนตรี
ประจําตัวของเขาคือคีย�บอร�ด แม&เขาจะเก9งในด&านดนตรี แต9ในด&านความรักเขากลับไม9ทันคนอ่ืนเอา
เสียเลย โดยเฉพาะเม่ือเจอสาวสวยอย9างตุ%ก ทําให&เขากลายเป.นคนเขินอายและประหม9าทุกทีท่ีได&พบ     

เหตุผลท่ีเลือกณฐพงศ�กิจมารับบทชายเพราะว9าเป.นคนท่ีหน&าตาปานกลาง ดูใสซ่ือ ดูไม9ใช9
ผู&ชายเจ&าเล9ห�หรือเจ&าชู&ซ่ึงเป.นสิ่งท่ีชายไม9ควรมี แม&จะไม9มีพ้ืนฐานการแสดงแต9ก็มีพ้ืนฐานด&านดนตรี 
แม&จะไม9ใช9การเล9นคีย�บอร�ดเหมือนชายในบท แต9ก็ช9วยให&การแสดงท9าทางหรือการแสดงเก่ียวกับฉาก
ท่ีมีดนตรีมาเก่ียวข&องได&ดีเนื่องจากมีความเข&าใจในการด&านวงดนตรีอยู9แล&ว นอกจากนี้ ยังพักอาศัยอยู9
ใกล&จังหวัดนครสวรรค� ซ่ึงเป.นสถานท่ีถ9ายทําหลักในตอนแรกอีกด&วย 
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2. ตุ.ก 

นางสาวสุพัตรา แสนคํา ช่ือเล&น มุก อายุ 19 ป, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4-2 นักแสดงรับบทตุ%ก 
  

ตุ%ก เป.นตัวละครหลักของเรื่องอีกคน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร� เอกภาษาอังกฤษ ชั้นป3
ท่ี 2 เป.นหญิงสาวท่ีมีความสวยสง9าในตัวเอง และมีชายหนุ9มหลายคนคอยติดตามเธอรวมถึงชายด&วย 
แต9เธอก็ไม9สนใจผู&ชายคนไหนสักคน เป.นคนเรียบร&อย อ9อนหวาน สิ่งท่ีสร&างเสน9ห�ให&เธอคือการขับร&อง
เพลงโดยเฉพาะเพลงสากลท่ีเม่ือเธอร&องเม่ือใดต&องจับใจและต&องตาคนฟEงทุกที 

เหตุผลท่ีเลือกสุพัตรามารับบทตุ%ก อันดับแรกเพราะใบหน&าท่ีสวยในแบบไทยของเธอ 
เนื่องจากต&องการผู&หญิงท่ีสวยแบบนางเอกภาพยนตร�ไทยสมัยก9อน ซ่ึงสุพัตราก็มีโครงหน&าท่ีคล&ายคลึง 
รวมท้ังเธอยังเป.นคนเรียบร&อย อ9อนหวาน แม&จะร&องเพลงไม9ได&และไม9มีพ้ืนฐานการแสดงแต9ด&วย
ใบหน&าและนิสัยพ้ืนฐานของเธอก็สามารถทําให&เธอรับบทตุ%กได&ดี อีกท้ังยังมีพักอาศัยอยู9ในจังหวัด
นครสวรรค�ซึ่งเป.นสถานท่ีถ9ายทําหลักในตอนแรกเช9นกัน 
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3. อาจารย!เชาว! 

นายวิชาเนษ สืบวงศ!นพคุณ ช่ือเล&น ตุ6ย อายุ 48 ป, 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-3 นักแสดงรับบทอาจารย�เชาว� 

 
อาจารย�เชาว� เป.นนักแสดงสมทบท่ีมีบทบาทในการจุดประกายการก9อต้ังวงดนตรีสถาบัน 

อาจารย�เชาว�เป.นอาจารย�ผู&ดูแลวงดนตรีสตริงคอมโบของเอกดนตรีสากล เป.นชายหนุ9มวัยกลางคนผู&มี
ความกระตือรือร&นในการทํางานและการคิดอะไรใหม9ๆให&แก9องค�กร และท่ีเขาจะทําคือการสร&างวง
ดนตรีให&แก9สถาบัน 

เหตุผลท่ีเลือกนายวิชาเนษมารับบทอาจารย�เชาว� เนื่องจากนายวิชาเนษได&ประกอบอาชีพ
อาจารย�อยู9แล&วทําให&เข&าใจความเป.นอาจารย�ในบทมากข้ึน รวมท้ังเคยผ9านการแสดงภาพยนตร�สั้นใน
โรงเรียนมาบ&าง ท่ีสําคัญคือมีลักษณะนิสัยและท9าทางท่ีตรงกับบทอาจารย�ในเรื่องเป.นอย9างมาก นั่น
คือความกระตือรือร&น ชอบคิดอะไรใหม9ๆ และดูมีความมุ9งม่ันอยู9ในท9าทางและการแสดง  
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4. สวย 

นางสาวพัชรพร พฤฒิอัครวานิช ช่ือเล&น แป:ง อายุ 21 ป, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-4 นักแสดงรับบทสวย 
 

สวยเป.นนักแสดงสมทบอีกคน ซ่ึงเป.นบทท่ีเชื่อมโยงให&ตุ%กและชายได&เจอกันอยู9บ9อยครั้ง 
สวยเป.นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร� เอกดนตรีสากล ชั้นป3ท่ี 1 เช9นเดียวกับชาย และจบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเดียวกับตุ%ก สวยจึงรู&จักท้ังตุ%กและชาย โดยท่ีสวยจะเป.นคนท่ีมีความสดใส มี
ความแก9นและห&าวเล็กน&อย 

เหตุผลท่ีเลือกพัชรพรมารับบทสวย เพราะพัชรพรเป.นผู&หญิงท่ีมีความแก9นและห&าวอยู9ใน
ตัว แม&ว9าอาจจะมากเกินไปหรือขาดบางสิ่งในการรับบทสวย แต9พัชรพรก็สามารถปรับได&เนื่องจากมี
พ้ืนฐานการแสดงท่ีดี นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการแสดงท่ีดูเป.นธรรมชาติและสามารถส9งอารมณ�ให&
นักแสดงหลักอีก 2 คนได&ดี 
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การเลือกสถานท่ีถ&ายทํา 

ภาพยนตร� เ รื่ อ ง  ๒๕๒๕  เป. นภาพยนตร� แนวรั ก โ รแมน ติกย& อนยุ ค ท่ี เ กิด ข้ึ น
สถาบันการศึกษาแห9งหนึ่ง จึงต&องการหาสถานท่ีถ9ายทําท่ีท่ีดูย&อนยุคและคนท่ัวไปไม9สามารถจําได&ว9า
สถานท่ีดังกล9าวคือท่ีใด ในตอนแรกผู&จัดทําจึงได&วางแผนการถ9ายทําไว&ว9าจะไปถ9ายท่ีจังหวัด
นครสวรรค� เนื่องจากมีความสะดวกในด&านอุปกรณ� วงดนตรีและนักแสดง แต9เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ
ระหว9างถ9ายทําข้ึน จึงทําให&การถ9ายท่ีนครสวรรค�สําเร็จแค9เพียงไม9ก่ีฉาก ผู&จัดทําจึงได&ยกกองถ9ายมา
ถ9ายทําท่ีกรุงเทพมหานครต9อและทําการค&นหาสถานท่ีถ9ายทําเพ่ิมเติม ดังนั้นการเลือกสถานท่ีถ9ายทํา
จึงแบ9งเป.น 2 ส9วน คือ จังหวัดนครสวรรค�และกรุงเทพมหานคร 
 
สถานท่ีถ&ายทํา จังหวัดนครสวรรค! 

ผู&จัดทําได&เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค�เป.นสถานท่ีถ9ายทําหลัก เนื่องจากมีความ
สะดวกด&านวงดนตรี เครื่องดนตรีสากลประกอบฉาก รวมถึงท่ีพักและการเดินทางของทีมงานและ
นักแสดง โดยผู&จัดทําได&เลือกจุดต9างๆในสถาบัน ดังนี้ 
 

1. สวนหลังอาคารหอพักเก&า มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค! 

บริเวณนี้เป.นบริเวณท่ีคนเดินผ9านน&อย และมีทางเดินเป.นสามแยกท่ีมีเก&าอ้ีม&าหินต้ังอยู9ใต&
ต&นไม&พอดี อีกท้ังแสงบริเวณไม9จ&าเกินไปเนื่องจากมีอาคารบังแสงอาทิตย�ไว& เวลาถ9ายก็จะช9วยลด
ปEญหาการ Burn ของแสงได&ระดับหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 4-5 ภาพสถานท่ีถ9ายทํา สวนหลังหอพักเก9า 
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2. ลานท่ีนั่งหลังห6องซ6อมดนตรี คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค! 

เหตุผลท่ีเลือกท่ีนั่งบริเวณนี้ เนื่องจากเป.นโต%ะไม&ธรรมชาติท่ีมีความเก9าและสีท่ีเข&ากับ
ภาพยนตร�คือสีน้ําตาลเข&ม รวมท้ังทิศทางของแสงอาทิตย�ในบริเวณนี้ก็เหมาะสมกับเวลาถ9ายทําท่ี
วางแผนไว&ด&วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-6 ภาพสถานท่ีถ9ายทํา ลานท่ีนั่งหลังห&องซ&อมดนตรี 
 

3. ทางเดินหน6าอาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค! 

เหตุผลท่ีเลือกบริเวณนี้เพราะอาคาร 3 เป.นอาคารของภาควิชาภาษาต9างประเทศ ดังนั้น
การให&ตุ%กเดินท่ีอาคารนี้ก็เหมาะสมเนื่องจากมีความเป.นเอกภาษาอังกฤษอยู9แล&ว อีกท้ังยังมีเสา
ระหว9างทางไว&สําหรับตัวประกอบชายหนุ9มโผล9ตัวออกมาหาตุ%กได&อีกด&วย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-7 ภาพสถานท่ีถ9ายทํา หน&าอาคาร 3 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สถานท่ีถ&ายทํา กรุงเทพมหานคร 

หลังจากเกิดอุบัติเหตุระหว9างถ9ายทํา ซ่ึงส9งผลให&การถ9ายทําท่ีนครสวรรค�ไม9สําเร็จลุล9วง 
โดยได&ถ9ายทําในฉากภายนอกเพียงอย9างเดียว และเหลือฉากห&องซ&อมกับลานแสดงท่ียังไม9ได&ทําการ
ถ9ายทํา ผู&จัดทําจึงได&ตัดสินใจมาถ9ายทําท่ีกรุงเทพมหานครต9อ โดยหาสถานท่ีถ9ายทําเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

1. ห6องเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร!  

เนื่องจากการยกกองมาถ9ายทําท่ีกรุงเทพมหานคร ผู&จัดทําจึงต&องการสถานท่ีถ9ายทําท่ีให&
ความอนุเคราะห�ท้ังสถานท่ีถ9ายทําและเครื่องดนตรีสากลประกอบฉาก โรงเรียนเทพศิรินทร�เป.น
โรงเรียนท่ียินดีอํานวยความสะดวกในด&านนี้ จึงได&เลือกสถานท่ีนี้เป.นสถานท่ีถ9ายทําในฉากห&องซ&อม
ดนตรีท้ังหมด นอกจากเหตุผลด&านการให&ความอนุเคราะห�แล&ว ห&องเรียนของท่ีนี้ยังเหมาะสมกับ
ภาพยนตร�เรื่องนี้อย9างมาก เพราะพ้ืนห&องท่ีเป.นไม&ธรรมชาติไม9ขัดเงา สีห&องท่ีเป.นสีครีม สภาพ
โดยรวมท่ีดูเก9าและมีความไม9พร&อมจะเป.นห&องซ&อมดนตรีดังท่ีต&องการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-8 ภาพสถานท่ีถ9ายทํา โรงเรียนเทพศิรินทร� 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ห6องประชุมวาสนมหาเถระ โรงเรียนวัดราชบพิธ 

สําหรับพ้ืนท่ีของฉากลานแสดง ผู&จัดทํายังต&องการสถานท่ีท่ีกว&างพอสําหรับทีมงาน 
นักแสดงและอุปกรณ�จํานวนมาก โดยสถานท่ีนี่ก็เหมาะสมในด&านพ้ืนท่ีท่ีกว&าง เวทีท่ีพร&อมด&วยม9าน
และเครื่องตกแต9งจํานวนหนึ่ง รวมท้ังสีน้ําตาลของห&องประชุมก็เข&ากับสีของภาพยนตร� ท่ีสําคัญคือ
สะดวกต9อการเดินทางของทีมงานและนักแสดงตัวประกอบจํานวนมากท่ีต&องเดินทางมาในวันถ9ายทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-9 ภาพสถานท่ีถ9ายทํา โรงเรียนวัดราชบพิธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

การลองชุด (Fitting) 

เนื่องจากภาพยนตร�เรื่องนี้เป.นภาพยนตร�แนวย&อนยุค เสื้อผ&าของนักแสดงจึงต&องคัดเลือก
ให&ถูกต&องตามยุคสมัย โดยของนักศึกษาชายจะใส9เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาวแขนยาวหรือสั้น 
ค9อนข&างใหญ9กว9าปกติ กางเกงสแลคสีดําขากระบอกใหญ9 ส9วนนักศึกษาหญิงจะใส9เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสี
ขาวแขนสั้น ขนาดเสื้อจะใหญ9กว9าปกติ กระโปรงสีดําหรือกรมท9าทรงตรงยาวคลุมเข9า ผู&จัดทําจึงต&องมี
การลองชุดก9อนเพ่ือความถูกต&องของเสื้อผ&านักแสดง โดยได&ทําการลองชุด
ใส9ชุดนักศึกษาหญิง เนื่องจากมีความละเอียดด&านเครื่องแบบมากกว9านักศึกษาชาย
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
ภาพท่ี 4-10 ภาพการลองชุดนักแสดง
 
 

เนื่องจากภาพยนตร�เรื่องนี้เป.นภาพยนตร�แนวย&อนยุค เสื้อผ&าของนักแสดงจึงต&องคัดเลือก
ให&ถูกต&องตามยุคสมัย โดยของนักศึกษาชายจะใส9เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาวแขนยาวหรือสั้น 
ค9อนข&างใหญ9กว9าปกติ กางเกงสแลคสีดําขากระบอกใหญ9 ส9วนนักศึกษาหญิงจะใส9เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสี
ขาวแขนสั้น ขนาดเสื้อจะใหญ9กว9าปกติ กระโปรงสีดําหรือกรมท9าทรงตรงยาวคลุมเข9า ผู&จัดทําจึงต&องมี
การลองชุดก9อนเพ่ือความถูกต&องของเสื้อผ&านักแสดง โดยได&ทําการลองชุดกับนักแสดงท่ีเล9นบทตุ%ก ซ่ึง
ใส9ชุดนักศึกษาหญิง เนื่องจากมีความละเอียดด&านเครื่องแบบมากกว9านักศึกษาชาย

ภาพการลองชุดนักแสดง 
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เนื่องจากภาพยนตร�เรื่องนี้เป.นภาพยนตร�แนวย&อนยุค เสื้อผ&าของนักแสดงจึงต&องคัดเลือก
ให&ถูกต&องตามยุคสมัย โดยของนักศึกษาชายจะใส9เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาวแขนยาวหรือสั้น ขนาดเสื้อจะ
ค9อนข&างใหญ9กว9าปกติ กางเกงสแลคสีดําขากระบอกใหญ9 ส9วนนักศึกษาหญิงจะใส9เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสี
ขาวแขนสั้น ขนาดเสื้อจะใหญ9กว9าปกติ กระโปรงสีดําหรือกรมท9าทรงตรงยาวคลุมเข9า ผู&จัดทําจึงต&องมี

กับนักแสดงท่ีเล9นบทตุ%ก ซ่ึง
ใส9ชุดนักศึกษาหญิง เนื่องจากมีความละเอียดด&านเครื่องแบบมากกว9านักศึกษาชาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

BREAKDOWN: CUE 1 

สถานที่   ลานม�าหิน (มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค�)      วันถ�ายทําที่ 1 (26 ต.ค.56) 
เวลาถ�ายทํา   15.00-18.00          ฉาก 3, 5 

 
ตารางที่ 4-1 เบรคดาวน� คิวถ�ายทําที่ 1 

Sc Time Location Description Cast/ Wardrobes Set / Prop 

3 15.00-16.30 ลานม�าหิน สวยกับตุ-กคุยกัน สวยขอร�องให�ตุ-กไปขออาจารย�ไปค�ายรับ
น�อง ตุ-กยอมไป 

ตุ-ก สวย  

5 16.30-18.00 ลานม�าหิน ชายตกหลุมรักตุ-ก สวยจึงอาสาเล�าเรื่องตุ-กให�ฟ7ง ชายได�ยิน
แล�วก็เศร�าเพราะตนเองสู�คนอื่นไม�ได� 

ชาย สวย  
Extra เพื่อนชาย 1 
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BREAKDOWN: CUE 2 

สถานที่   ลานม�าหิน, อาคาร3, สามแยกปากหมา (มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค�)   วันถ�ายทําที่ 2 (27 ต.ค.56) 
เวลาถ�ายทํา   15.00-18.00          ฉาก 5.1, 5.2, 7, 8 

ตารางที่ 4-2 เบรคดาวน� คิวถ�ายทําที่ 2 
Sc Time Location Description Cast/ Wardrobes Set / Prop 

5.2 15.00-15.30 สามแยกปากหมา ตุ-กเดินผ�านสามแยกปากหมาก็จะมีผู�ชายแซวเธอ ตุ-ก 
Extra ปากหมา 3  

 

5.1 15.30-16.00 หน�าอาคาร3 ตุ-กเดินตามทางเดินไป เหล�าชายหนุ�มก็แอบมองเดินตาม
เธออยู�ไม�ห�าง 

ตุ-ก  
Extraชาย 3 คน 

 

8 16.00-17.30 ลานม�าหิน สวยเดินมาหาตุ-กก็เจอกองจดหมายน�อยมากมาย สวยมา
ชวนตุ-กไปลองออดิชั่นจนตุ-กยอมไป 

ตุ-ก สวย แก�วน้ําสวย หนังสือ 
จดหมายน�อย 

7 17.30-18.00 หน�าบอร�ดอาคาร3 ใบประกาศถูกแปะที่บอร�ดรวม สวย (เฉพาะมือ) ใบประกาศนักร�อง 
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BREAKDOWN: CUE 3 

สถานที่   ลานแสดง, โซฟาห�องรับแขก (มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค�)    วันถ�ายทําที่ 3 (28 ต.ค.56) 
เวลาถ�ายทํา   09.00-21.30          ฉาก 1, 13, 16 

ตารางที่ 4-3 เบรคดาวน� คิวถ�ายทําที่ 3 
Sc Time Location Description Cast/Wardrobes Set / Prop 

1 09.00-10.30 โซฟาห�องรับแขก ลูกสาวเริ่มถามพ�อเกี่ยวกับความรัก พ�อเลยเริ่มเล�าเรื่อง
ของพ�อให�ฟ7ง 

พ�อ ลูกสาว กระเปKาตัง รูปแม�  
รูปวงดนตรี 

16 10.30-11.30 โซฟาห�องรับแขก ลูกฟ7งจบก็แปลกใจที่แม�ชอบพ�อ แต�พ�อก็ถามกลับว�าถ�า
เปLนลูก จะเลือกใคร 

พ�อ ลูกสาว  รูปพ�อกับแม�คู�กัน 

พัก 11.30-14.00 เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค� ทานอาหารกลางวัน 

13 14.00-16.00 สามแยกปากหมา ตุ-กกําลังจะโดนหนุ�มปากหมารังแก ชายวิ่งมาเจอเข�าจึง
รีบเข�ามาช�วยไว�จนเกิดจะมีเรื่อง แต�เพื่อนชายวิ่งมาเจอ
พอดี พวกปากหมาเลยยอมถอยไปก�อน 

ตุ-ก ชาย 
Extra ปากหมา 3 
Extra เพื่อนชาย 3 
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BREAKDOWN: CUE 4 

สถานที่   ห�องซ�อมดนตรี (โรงเรียนเทพศิรินทร�)      วันถ�ายทําที่ 4 (24 พ.ย.56) 
เวลาถ�ายทํา   09.00-16.00         ฉาก 2, 6, 7.1, 10.1, 10.2, 10.3, 14 

ตารางที่ 4-4 เบรคดาวน� คิวถ�ายทําที่ 4 

Sc Time Location Description Cast/Wardrobes Set / Prop 

2 9.00-10.30 ห�อมซ�อมดนตรี อ.เชาว�เดินเข�ามาในห�องซ�อม พูดคุยถึงเรื่องการตั้งวง
ดนตรีสถาบัน แล�วให�มอบหมายให�ชายดูแลเรื่องนี้ 

ชาย อ.เชาว�  
Extra วงดนตรี 

เครื่องดนตรี 

14 10.30-11.30 ห�อมซ�อมดนตรี สมาชิกวงยืนตื่นเต�นอยู�หลังเวที ใกล�เวลาแสดงแล�วแต�
ตุ-กยังไม�มา ชายจึงอาสาออกไปตาม 

ชาย สวย Extra เครื่องดนตรี 
นาฬิกา 

10.1 11.30-12.00 ห�อมซ�อมดนตรี นักดนตรีตั้งเครื่องดนตรีให�เข�าที่ ชาย อ.เชาว� Extra  เครื่องดนตรี 
10.2 12.00-12.30 ห�อมซ�อมดนตรี อ.เชาว�ยืนชี้นิ้วสั่งๆ เด็กเดินไปเดินมาเต็มห�อง ชาย อ.เชาว� Extra  เครื่องดนตรี 
พัก 12.30-13.30 ทานข�าวกลางวัน 

10.3 13.30-14.00 ห�อมซ�อมดนตรี อ.เชาว�กับชายนั่งแกะโน�ตเพลงที่โต-ะ ชาย อ.เชาว� Extra แผ�นโน�ต ปากกา 
6 14.00-15.30 ห�อมซ�อมดนตรี ชายเสนอกับอาจารย�เชาว�ว�าให�ร�องเพลงฝรั่ง ซึ่งเพื่อนๆ

และอาจารย�ก็เห็นด�วย แต�ก็นึกได�ว�าที่วงยังไม�มีคนร�อง
เพลงสากล 

ชาย อ.เชาว� 
 

แผ�นโน�ต 

7.1 15.30-16.00 ห�อมซ�อมดนตรี มีคนเข�ามาร�องออดิชั่นมากมาย แต�ก็ไม�มีใครเข�าตา
อาจารย�เชาว�สักที (รับเฉพาะคัทรับหน�าอ.เชาว�) 

อ.เชาว�  
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BREAKDOWN: CUE 5 

สถานที่   ห�องซ�อมดนตรี (โรงเรียนเทพศิรินทร�)      วันถ�ายทําที่ 5 (5 ม.ค.57) 
เวลาถ�ายทํา   10.00 – 18.00          ฉาก 2, 4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 12 

ตารางที่ 4-5 เบรคดาวน� คิวถ�ายทําที่ 5 

Sc Time Location Description Cast/Wardrobes Set / Prop 

9 10.00-11.30 ห�องซ�อมดนตรี ตุ-กลองมาออดิชั่น ปรากฏว�าอ.เชาว�ชอบมาก จึงบอกให�
ตุ-กมาซ�อมและแนะนําชายให�ตุ-กรู�จัก 

ตุ-ก ชาย อ.เชาว� 
 

 

4 11.30-13.00 ห�องซ�อมดนตรี ตุ-กเดินเข�ามาในห�องซ�อมเพื่อมาคุยกับอาจารย� ทุกคนมอง
เธอเปLนตาเดียว ชายก็ด�วย 

อ.เชาว� ชาย ตุ-ก 
Extra วงดนตรี 

เครื่องดนตรี 
แผ�นโน�ต  

พัก 13.00-14.00 พักทานอาหารกลางวัน 

10.4 14.00-14.30 ห�องซ�อมดนตรี ชายลองดีดคีย�บอร�ด ตุ-กยืนร�องคลออยู�ไม�ห�าง ตุ-ก ชาย อ.เชาว� คีย�บอร�ด แผ�นโน�ต 
10.5 14.30-15.00 ห�องซ�อมดนตรี ตุ-กยืนอยู�ที่ไมค� ร�องเพลงพร�อมกับวง ตุ-ก ชาย Extra  เครื่องดนตรี 
17 15.00-16.30 ห�องซ�อมดนตรี ตุ-กกับชายเก็บของอยู�ในห�อง ชายยื่นเพลงหวังจะจีบตุ-กแต�

ก็เหมือนจะผิดหวัง จนตุ-กยื่นโน�ตเพลงหนึ่งให�ชาย แล�ว
บอกให�ร�องด�วยกัน ทั้งคู�จึงบรรเลงและร�องไปด�วยกัน 

ตุ-ก ชาย คีย�บอร�ด 
แผ�นโน�ต 2 เพลง 

11 16.30-18.00 ห�องซ�อมดนตรี ตอนเจอจดหมายจากชาย ตุ-กอ�านแล�วก็ยิ้มก�อนจะเดินไป
ทางชาย ชายยื่นโย�ตเพลงสําหรับวันแสดงให�ตุ-ก ตุ-กรับไว�
แล�วขอตัวไปเก็บ ชายจึงเล�นคีย�บอร�ดจีบตุ-ก ชายก�มหน�า
ก�มตาเล�น เงยหน�ามาอีกที ตุ-กก็ ออกจากห�องไปนานแล�ว 

ตุ-ก ชาย คีย�บอร�ด แผ�นโน�ต 
ผ�าขี้ริ้ว 
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BREAKDOWN: CUE 6 

สถานที่   ห�องประชุมวาสนมหาเถระ (โรงเรียนวัดราชบพิธ)      วันถ�ายทําที่ 6 (6 ก.พ.57) 
เวลาถ�ายทํา   09.00 – 16.00            ฉาก 14 

ตารางที่ 4-6 เบรคดาวน� คิวถ�ายทําที่ 6 
Sc Time Location Description Cast / 

Wardrobes 

Set / Prop 

14 13.00-16.00 ลานการแสดง พวกเขาเล�นเพลง Gotta go home ให�ฟ7งจนจบ พอฟ7ง
จบกรรมการก็ถามไถ�และดูเคร�งเครียดก�อนจะให�ผ�านแล�ว
ให�ใช�ชื่อวงสถาบัน ทุกคนดีใจกันมาก 
(ถ�ายช�วงเล�นดนตรีสด) 

ตุ-ก ชาย วงดนตร ี
สวย กรรมการ 3 
คน 
Extra คนดู 10-15 

เครื่องดนตรี 
เครื่องเสียง 
โต-ะนั่งกรรมการ  
ปXายงานวันสถาปนา 

14 16.00-17.30 ลานการแสดง พวกเขาเล�นเพลง Gotta go home ให�ฟ7งจนจบ พอฟ7ง
จบกรรมการก็ถามไถ�และดูเคร�งเครียดก�อนจะให�ผ�านแล�ว
ให�ใช�ชื่อวงสถาบัน ทุกคนดีใจกันมาก 
(ถ�ายช�วงตอบคําถามกรรมการ) 

ตุ-ก ชาย วงดนตร ี
สวย กรรมการ 3 
คน 
Extra คนดู 10-15 

เครื่องดนตรี 
เครื่องเสียง 
โต-ะนั่งกรรมการ  
ปXายงานวันสถาปนา 

 

67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 5 

การผลิตช้ินงาน 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และคัดเลือกข�อมูลต�างๆ จนนํามาเขียนเป$นบทภาพยนตร( 

ผ�านกระบวนการถ�ายทําภาพยนตร( และได�ออกมาเป$นภาพยนตร(สั้นเรื่อง ๒๕๒๕ ซ่ึงมีรายละเอียด
ของแต�ละฉากดังต�อไปนี้ 
 
ฉากท่ี 1 ภายใน / กลางวัน / ห�องนั่งเล�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-1 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 1 
 

พ�อกับลูกสาวนั่งอยู�ท่ีโซฟา สักพักลูกสาวเริ่มหันมามองพ�ออย�างลังเลก�อนจะถามคําถาม
พ�อเก่ียวกับความรักว�าเราจะรู�ได�อย�างไรว�าผู�ชายคนนั้นเขาเป$นคนดี พ�อฟ8งแล�วก็ยิ้ม จากนั้นพ�อก็เริ่ม
เล�าเหตุการณ(สมัยท่ีพ�อรู�จักกับแม� 

ฉากเป<ดเรื่องนี้ คือเหตุการณ(ท่ีเกิดข้ึนในสมัยป8จจุบัน โดยลูกก็ได�เริ่มถามพ�อเก่ียวกับความ
รักว�าจะดูอย�างไรว�าคนไหนเป$นคนท่ีดี พ�อซ่ึงพอได�ยินคําถามลูกก็นึกถึงเรื่องๆ หนึ่งท่ีอยากจะเล�าให�
ลูกฟ8ง พ�อจึงเป<ดให�ลูกดูรูปแม�สมัยก�อนพร�อมท้ังบอกว�ากว�าจะจีบแม�ได�ใช�เวลานานเป$นป>เลย นั่นยิ่ง
เพ่ิงความอยากรู�ให�แก�ลูกสาว จนพ�อเองก็เริ่มเล�าว�าเม่ือประมาณป> 2525 พ�อก็เรียนอยู�ท่ีวิทยาลัยครู 
แล�วก็นําเข�าสู�เรื่องราวในอดีต 
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ฉากท่ี 2 ภายใน / กลางวัน / ห�องซ�อมดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5-2 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 2 
 

ย�อนไปสมัย พ.ศ. 2525 ในห�องซ�อมดนตรี เหล�านักศึกษากําลังมองโน�ตและบรรเลงเพลง
กันอย�างต้ังใจ ชายท่ีเล�นคีย(บอร(ดอยู�คอยส�งเสียงเตือนเพ่ือนเป$นระยะเรื่องจังหวะและการเล�นดนตรี 
จนกระท่ังอาจารย(เชาว(เดินเข�ามาแล�วทํามือหยุด ทุกคนก็หยุดเล�นแล�วมองท่ีอาจารย( อาจารย(มาคุย
กับนักศึกษาเรื่องการต้ังวงดนตรีในนามสถาบัน ทุกคนก็เห็นด�วย อาจารย(เชาว(จึงบอกให�ชาย ซ่ึงเป$น
หัวหน�าวงจัดการแกะโน�ตเพลงเด็ดๆและดูแลการซ�อมให�ดี 

ฉากนี้จะเป$นฉากเป<ดของเรื่องราวในอดีต เสมือนการเล�าเรื่องของพ�อ จะใช�สีภาพท่ี
แตกต�างกับเหตุการณ(ป8จจุบันโดยภาพจะมีสีน้ําตาลซีเป>ยเล็กน�อยเพ่ือสื่อถึงความเป$นอดีต ในฉากนี้ได�
เป<ดมาเป$นวงดนตรีท่ีกําลังซ�อมกันอยู�ในห�องท่ีดูเหมือนห�องเรียนเก�า เม่ือซ�อมไปสักพัก อาจารย(เชาว(
ซ่ึงเป$นอาจารย(ผู�คุมวงก็เดินเข�ามาพูดคุยเรื่องการต้ังวงดนตรีสถาบัน นับเป$นจุดเริ่มเต�นของเรื่องราว
การต้ังวงดนตรีสถาบัน ซ่ึงเป$นเส�นเรื่องอีกเส�นท่ีเดินเรื่องควบคู�มากับความรักของพระเอกนางเอก อีก
ท้ังฉากนี้ยังเป$นฉากท่ีแนะนําคนชาย ผู�เป$นพระเอกในเรื่องด�วย 
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ฉากท่ี 3 ภายนอก / กลางวัน / ลานม�าหิน 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-3 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 3 

ตุEกกําลังนั่งเขียนรายชื่อรุ�นน�องท่ีจะไปค�ายเอกอังกฤษ ไม�นานสวยก็เดินเข�ามาหาตุEก พอ
สวยเห็นว�าตุEกกําลังทํารายชื่อคนไปค�าย ก็ชวนตุEกให�ไปขออาจารย(เอกดนตรีของตนให�ไปค�ายด�วยกัน 
ด�วยเหตุผลและคําขอร�องจากสวย ตุEกจึงยอมไปขออาจารย(ท่ีเอกดนตรีให� 

ฉากนี้จะแนะนําตุEกผู�เป$นนางเอกในเรื่อง และสวยซ่ึงเป$นตัวเดินเรื่องท่ีสําคัญ สวยจะมา
หาตุEกเพ่ือให�ตุEกไปขออาจารย(เชาว(เรื่องค�ายรับน�องและนํามาซ่ึงการพบกันครั้งแรกของชายกับตุEก  
 
ฉากท่ี 4 ภายใน / กลางวัน / ห�องซ�อมดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-4 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 4 

ชายกับอาจารย(เชาว(กําลังนั่งคุยกันถึงเรื่องเพลงอยู�ท่ีโตEะอาจารย( จนตุEกเป<ดประตูเข�ามา 
ทุกคนในวงมองตุEกกันเป$นตาเดียว ชายก็เป$นหนึ่งในนั้น ยิ่งเห็นว�าตุEกเดินเข�ามาทางตนยิ่งใจเต�น ตุEก
เดินเข�ามาจนใกล�โตEะอาจารย(ท่ีชายนั่งอยู�แล�วเธอก็ยกมือสวัสดีอาจารย(พร�อมแนะนําตัวและพูดคุยกับ
อาจารย(เรื่องค�าย ชายละสายตาจากเธอไม�ได�เลยทีเดียว 

ในฉากนี้เป$นฉากแรกท่ีชายได�พบตุEกเป$นครั้งแรก ทันท่ีเจอ ชายก็ตกหลุมรักตุEกอย�างทันที 
แต�ไม�ได�มีเพียงชายคนเดียว คนในวงอ่ืนๆ ก็สนใจในตัวตุEกไม�ต�างกัน 
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ฉากท่ี 5 ภายนอก / กลางวัน / ลานม�าหิน 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-5 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 5 

ชายยังคงทําหน�าเคลิ้มอยู�จนสวยทักเข�า ชายจึงทําเป$นเนียนแต�สุดท�ายก็ทนความต้ือไม�
ไหว จึงบอกไปว�าตนชอบตุEก สวยจึงทําหน�าท่ีเล�าให�ฟ8งว�าตุEกเป$นใครอย�างไร ชายได�ยินก็รู�สึกท�อใจ 

ฉากนี้เป$นการยืนยันอย�างชัดเจนว�าชายได�ตกหลุมรักตุEกจริงๆ จากการเจอกันครั้งนั้น สวย
จึงเล�าเรื่องราวของตุEกให�ชายฟ8ง ถือเป$นการแนะนําตุEกให�คนดูรู�จักมากข้ึน และให�เห็นถึงอุปสรรคของ
ชายในการจีบตุEก  
 

ฉากท่ี 6 ภายใน / กลางวัน / ห�องซ�อมดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-6 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 6 

อาจารย(เชาว(กับชายกําลังนั่งแกะโน�ตกันอยู� ระหว�างท่ีชายแกะโน�ตอยู�ก็เกิดความคิดมา
เสนอให�อาจารย(และคนในวงฟ8งถึงการมีนักร�องเพลงสากลในวง กรรมการจะต�องประทับใจแน�ๆ ท้ัง
อาจารย(และคนในวงก็เห็นด�วยว�าให�ลองดู แต�ก็นึกข้ึนได�ว�าท่ีวงยังไม�มีนักร�องเพลงสากล 

ในฉากนี้เป$นการเล�าความนิยมของบทเพลงในยุคนั้นว�า ผู�คนสมัยนั้นนิยมเพลงสากล
จังหวะดิสโก� และเป$นจุดเริ่มของเหตุการณ(ท่ีจะนําตุEกเข�ามาอยู�ในวง 
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ฉากท่ี 7 ภายใน / กลางวัน / ห�องซ�อมดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-7 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 7 

นักศึกษาชายหญิงมากมายก็มาลองร�องออดิชั่นกันท่ีห�องซ�อมให�อาจารย(เชาว(ดู บ�างก็พอ
ผ�าน บ�างก็แทบจะอุดหูฟ8งกันทีเดียว แม�จะผ�านไปหลายคนแต�ก็ยังไม�มีใครเข�าตาอาจารย(เชาว( 

ฉากนี้ได�ทําเป$น Jump cut ท�าทางของอาจารย(เชาว(ท่ีมีให�กับนักศึกษาท่ีเข�ามาออดิชั่น 
ว�าผ�านไปหลายต�อหลายคนก็เข�าท�าเท�าไร ไม�มีใครเข�าตาสักทีจนอาจารย(เชาว(เริ่มกังวน 
 
ฉากท่ี 8 ภายนอก / กลางวัน / ลานม�าหิน 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-8 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 8 

ตุEกนั่งอ�านหนังสืออยู�บนโตEะ มีกองจดหมายน�อยอยู�จํานวนหนึ่ง สวยวิ่งเข�ามาชวนตุE
กไปลองร�องเพลงให�อาจารย(เชาว(ดู แต�ตุEกไม�ยอมไป สวยจึงใช�ลูกต้ือผสมการขอร�องจนตุEกยอมไปลอง 

 สวยกับตุEกมาเจอหัน ก�อนสวยจะเข�าเรื่องก็ให�เห็นจดหมายรักท่ีตุEกได�รับก�อนเพ่ือ
แสดงให�เห็นว�าอุปสรรคในการจีบของชายยังมีอยู� จนสวยชวนตุEกไปลองสมัคร ซ่ึงต�อมาก็เป$นอีก
จุดเริ่มต�นท่ีทําให�ชายได�เริ่มใกล�ชิดกับตุEกและมีโอกาสในการทําคะแนน 
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 ฉากท่ี 9 ภายใน / กลางวัน / ห�องซ�อมดนตรี  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-9 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 9 

ตุEกยืนอยู�ในห�องซ�อมดนตรีต�อหน�าอาจารย(เชาว( พอร�องจบปรากฏว�าอาจารย(เชาว(ชอบใจ
ให�มาลองซ�อมกับวงดู แล�วก็เรียกให�ชายเข�ามา ชายตกใจท่ีโดนเรียกก็เดินมาอย�างเกร็งๆ อาจารย(เชาว(
แนะนําตุEกให�รู�จักชายท่ีเป$นหัวหน�าวงและให�ชายเป$นท่ีปรึกษาเรื่องดนตรี ตุEกและชายก็ทักทายกัน 

ตุEกได�เจอกับอาจารย(เชาว(อีกครั้ง ตุEกร�องเพลง Dance little lady dance ของ Tina 
Charles ซ่ึงเป$นอีกเพลงท่ีเป$นท่ีนิยมในสมัยนั้น แล�วตุEกก็ได�รับเลือกเป$นนักร�องเพลงสากล อาจารย(
เชาว(จึงพาชายมาให�ตุEกรู�จัก แล�วก็เป$นการรู�จักกันครั้งแรกของพวกเขาท้ังคู�  
 
ฉากท่ี 10 ภายใน / กลางวัน / ห�องซ�อมดนตรี 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 5-10 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 10 

เม่ือได�นักร�องเพลงสากล ท้ังวงก็มีความกระตือรือร�นในการฝ`กซ�อมมากข้ึน ในขณะท่ีการ
พยายามทําคะแนนของชายก็มีมากข้ึนเช�นกัน  

ฉากนี้เป$น Montage เพ่ือแสดงการผ�านเวลาของการซักซ�อมวงดนตรีและเรื่องราวของ
ชายกับตุEก โดยใช�เพลง Rasputin ของ Boney M ช�วยสร�างความสนุกสนานของเหตุการณ(ต�างๆ 
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ฉากท่ี 11 ภายใน / กลางวัน / ห�องซ�อมดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-11 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 11 
 

จนมาถึงวันก�อนวันเล�นจริง ท้ังวงเร�งซ�อมกันมากข้ึนท้ังเพลงไทยและเพลงสากล พอซ�อม
เสร็จทุกคนก็พากันไปกินเหล�าใต�ตึกส�งท�าย เหลือแต�ชายท่ีกําลังจัดการโน�ตเพลงและลําดับเพลงอยู�ใน
ห�อง ตุEกก็กําลังจัดการรวบรวมโน�ตเพลงท่ีจะใช�พรุ�งนี้อยู�ท่ีโตEะทํางาน ชายอยู�ในอาการประหม�าอีกครั้ง
เม่ือมีแค�เขากับตุEก ชายนั่งก�มหน�าเช็ดคีย(บอร(ดของตนอยู� หลังจากตุEกเขียนโน�ตเสร็จและเก็บข�าวของ
เข�าท่ีก็เจอเข�ากับจดหมายน�อยอีกฉบับ ตุEกลองเป<ดอ�านดูพบว�าข�อความไม�แทะโลมเหมือนฉบับอ่ืน ตุE
กยิ้มก�อนจะลุกข้ึนเก็บของแล�วเดินไปตรงชาย เธอทักทายชายถึงวันพรุ�งนี้ก�อนท่ีชายจะยื่นโน�ตเพลง
สําหรับวันพรุ�งนี้ให�ตุEก ตุEกเห็นก็พบว�าลายมือคล�ายกับจดหมายเม่ือสักครู� จากนั้นตุEกก็เดินเอาไปเก็บท่ี
โตEะทํางาน ชายมองตามเธอไปสักพักก�อนจะค�อยๆเอามือกดเล�นเพลงเพลงหนึ่ง (เพลงหนึ่งในดวงใจ
ของดิอิมพอสสิเบิล) ชายก�มหน�าก�มตาเล�น  จนจบท�อนชายเงยหน�ามาทางตุEกอีกที ปรากฏตุEกไม�อยู�
แล�ว ชายเอาหัวโขกคีย(บอร(ดอย�างเซ็ง 

ฉากนี้จะมีลายมือของชายเป$นจุดสังเกต จากจดหมายท่ีตุEกได�รับในหนังสือ กับโน�ตเพลงท่ี
ชายยื่นให�จะเป$นลายมือเดียวกัน นั้นทําให�ตุEกรู�ว�าเจ�าของจดหมายคือใคร และให�คนดู�รู�ว�าตุEกเองก็
ไม�ได�ปฏิเสธในสิ่งท่ีชายกําลังทํา ส�วนในตอนท่ีชายบรรเลงเพลงเป$นเสียงคีย(บอร(ดก็เพ่ือแสดงการจีบ
แบบใช�เสียงดนตรี สิ่งหนึ่งท่ีเขามีมากกว�าคนอ่ืนเพ่ือสื่อสารกับตุEก แม�สุดท�ายตุEกจะออกจากห�องไป
แล�วก็ตาม 
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ฉากท่ี 12 ภายใน / กลางวัน / ห�องซ�อมดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-12 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 12 

 
วันนี้วันแสดงจริง ทุกคนเร�งเก็บของและขนเครื่องดนตรีไปลานแสดงอย�างเร�งรีบ อาจารย(เดิน

เข�ามาถามหาตุEกกับชายเนื่องจากใกล�เวลาแสดง ปรากฏว�ายังไม�มีใครเห็นตุEกเลย ชายจึงอาสาออกไป
ตาม 

ในฉากนี้กล�องจะไม�นิ่งเหมือนฉากอ่ืนเพ่ือแสดงถึงความเร�งรีบของตัวละคร จะมีการเหวี่ยง
กล�องท่ีแทนสายตาของชายท่ีให�เห็นภาพความร�อนรนของเพ่ือนในวง เพ่ือท่ีจะเข�าสู�ซีนต�อไปท่ี
เหตุการณ(ไม�นิ่งเช�นฉากอ่ืนๆ  
 
ฉากท่ี 13 ภายนอก / กลางวัน / สามแยกปากหมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-13 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 13 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตุEกกําลังเดินไปท่ีห�องซ�อมดนตรีอย�างเร�งรีบ ขณะท่ีเธอเดินผ�านสามแยกปากหมาคนเดียว 
กลุ�มผู�ชายก็พูดแซวเธออยู�เช�นทุกครั้ง แต�คราวนี้กลุ�มผู�ชายเหล�านั้นเดินเข�ามาหาเธอเนื่องจากเห็นเธอ
เดินอยู�คนเดียว ตุEกเห็นก็ตกใจมาก และพยายามเดินถอยห�าง กลุ�มผู�ชายเหล�านั้นพยายามจะเข�ามาจับ
เนื้อต�องตัวเธอ ชายท่ีออกมาเดินหาเพ่ือนก็เห็นเหตุการณ(นี้ข้ึน จึงพยายามมอง พอเห็นว�าตุEกกําลังจะ
โดนรังแกจึงรีบวิ่งเข�าไปหาแล�วเข�าไปยืนขวางระหว�างผู�ชายกับตุEกทันที แม�ชายจะหวั่นและกลัวแต�เขา
ก็พยายามวางท�าจริงจังใส�พร�อมบอกให�กลุ�มผู�ชายเหล�านั้นไป พวกผู�ชายก็พูดจากวนประสาทใส�และดู
ถูกชายว�าทําตัวเป$นคนดี ชายจึงบอกไปว�าผู�ชายเป$นเพศท่ีควรจะปกปhองผู�หญิงไม�ใช�รังแกผู�หญิงอย�าง
พวกนาย พวกผู�ชายได�ยินดังนั้นก็อารมณ(ข้ึนมาทันทีจนเกือบจะใช�กําลัง ชายท่ีแม�จะแอบกลัวแต�ก็ยัง
แสดงความหนักแน�นอยู� พวกกลุ�มผู�ชายเตรียมจะรุมชายเต็มท่ีแต�แล�วพวกเพ่ือนของชายเดินมาเห็น
พอดีจึงรีบวิ่งเข�ามาหาชาย พวกกลุ�มผู�ชายเห็นดังนั้นก็ทําท�าทางไม�พอใจใส�และรีบเดินจากไป ชายโล�ง
ใจมากแต�ไม�แสดงออก จนมีเสียงกล�าวขอบคุณมาจากด�านหลัง ชายกลับมาเป$นผู�ชายเก�กังๆข้ีอายอีก
ครั้งเม่ือเจอตุEก เขาบอกป8ดถ�อมตัวอย�างเขินอาย เพ่ือนชายเห็นก็ยิ้มและแอบสะกิดแซวชาย ชายจึงแก�
เขินโดยการชวนทุกคนไปห�องซ�อมเพ่ือเตรียมการแสดงกัน 

ในฉากนี้จะเป$นฉากท่ีไม�ราบเรียบเหมือนฉากอ่ืน แต�ก็ไม�ได�ฉูดฉาดจนเกินเรื่องราว จะมี
การใช�มุมกล�องมาช�วย ในตอนแรกท่ีตุEกกําลังวิ่งก็ใช�มุมกล�องท่ีไม�นิ่งเพ่ือแสดงความเร�งรีบเหมือนฉาก
ก�อนหน�า พอเม่ือตุEกเผชิญหน�ากับเหล�าชายปากหมา ในมุมท่ีฉายเห็นตุEกผ�านไหลชายปากหมา กล�อง
จะเป$นมุมกดเพ่ือแสดงให�เห็นว�าตุEกกําลังถูกรังแก ส�วนมุมท่ีฉายเห็นชายปากหมาผ�านไหล�ตุEก จะเป$น
มุมเสยเพ่ือแสดงว�าในตอนนี้ชายปากหมากําลังมีอํานาจมากกว�าตุEก แต�พอชายเข�ามา จากมุมกล�อง
เสยและกดก็จะกลับมาเป$นมุมสายตาปกติ เพ่ือแสดงให�เห็นว�าท้ังคู�มีความเท�าเทียมกัน รวมท้ังใช�ระยะ
ภาพท่ีใกล�ข้ึนให�เห็นสีหน�าท้ังสองฝiายชัดเจน  
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ฉากท่ี 14 ภายใน / กลางวัน / ลานการแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-14 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 14 

 
แล�วเวลาแสดงก็มาถึง กรรมการสถาบันนั่งสีหน�าเคร�งขรึมอยู�ด�านหน�าของห�องซ�อมดนตรี 

เหล�าวงดนตรียืนประจําการอยู�ท่ีตําแหน�งของแต�ละคน ชายส�งสัญญาณให�คนในวงเริ่มเล�น ทุกคนใน
วงเริ่มบรรเลงเพลง Gotta Go Home ให�กรรมการฟ8ง พอเล�นเสร็จก็เกิดความเงียบข้ึน คนเริ่มทยอย
ออกจากห�อง กรรมการลุกก็ไถ�ถามสักระยะ ก�อนจะยอมรับในความสามารถและยินยอมให�ก�อต้ังเป$น
วงดนตรีของสถาบัน ทุกคนดีใจกันมาก 

ในฉากนี้จะเป$นการถ�ายทอดภาพของวงดนตรีสตริงคอมโบ� การใช�กล�องจึงเน�นกล�องท่ีมี
ความเคลื่อนไหวและมีลูกเล�นกับเครื่องดนตรี โดยจะเน�นท่ีการรับสีหน�าและท�าทางของแต�ละคนเวลา
เล�นดนตรี มีภาพกว�างมาสลับเพ่ือให�เห็นภาพรวม และภาพปฏิกิริยาของคนดู กรรมการด�านล�าง ใน
ซีนนี้จะตัดภาพสลับไปมาค�อนข�างเร็วเพ่ือให�เข�ากับเพลงและเพ่ิมความสนุกสนานของการแสดง มีการ
ทําเสียงดังเบาตามภาพเม่ือฉายภาพนักดนตรีกับภาพคนดูด�านล�าง แล�วพอมาถึงข้ันตอนการถามตอบ 
ก็จะกลับเข�าสู�การใช�กล�องนิ่งเช�นฉากอ่ืนๆ  
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ฉากท่ี 15 ภายใน / กลางวัน / ห�องซ�อมดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-15 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 15 

 
พอเสร็จงาน ชายก็ยังอาสาเก็บของเป$นคนสุดท�ายเช�นเดิม แต�คราวนี้เขาไม�ได�อยู�คนเดียว 

ตุEกอาสาช�วยเขาเก็บของอีกคน ระหว�างท่ีตุEกกําลังเก็บของอยู�ก็ได�ยินเสียงคีย(บอร(ดดังมาจากไม�ไกล 
เม่ือตุEกหันไปดูก็พบว�าเป$นชายท่ีกดคีย(บอร(ดเรียกเธอ ชายยื่นโน�ตเพลงเพลงหนึ่งให�ตุEก (เพลงจีบของ
ดอน สอนระเบียบ) ตุEกรับมามองแล�วก็เดินกลับไปเก็บโน�ตต�อ ชายมองตามตุEกไป พอเห็นว�าตุEกไม�มี
ปฏิกิริยาใดตอบกลับมาก็ใจเสียคิดว�าตนคงหมดหวังแล�ว แต�ไม�นานตุEกก็เดินกลับมาพร�อมแผ�นโน�ตใบ
หนึ่งยื่นให�ชาย (เพลงหนึ่งในดวงใจ ของ ดิอิมพอสสิเบิล) พร�อมถามว�าต�องการคนร�องด�วยไหม คราว
ก�อนท่ีร�องนั้นร�องเสียงตลกมาก ชายได�ยินแล�วเขินมาก จากนั้นชายก็หยิบโน�ตในมือของตุEกมาเล�น
คีย(บอร(ดและตุEกก็ร�องเพลงควบคู�ไปกับเสียงคีย(บอร(ดของชาย  

ในฉากสุดท�ายของเรื่องราวในอดีต จะแสดงให�เห็นว�าตุEกรับรู�ความพยายามของชายมา
ตลอด จะเห็นได�จากโน�ตเพลงท่ีตุEกยื่นให�กลับไปคือเพลงท่ีชายเคยเล�นจีบตุEก และในตอนท�ายพวกเขา
ท้ังสองก็เล�นดนตรีไปด�วยกัน มีตุEกเป$นเสียงร�อง มีชายเป$นเสียงดนตรี เสมือนการเติมเต็มซ่ึงกันและกัน 
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88 

 

ฉากท่ี 16 ภายใน / กลางวัน / ห�องนั่งเล�น 

 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-16 ภาพตัวอย�างจากฉากท่ี 16 
 

ลูกท่ีนั่งฟ8งพ�อเล�าจนจบพูดข้ึนมาว�าดีใจท่ีสุดท�ายแม�ก็ชอบพ�อจนได� น�าแปลกใจดี ท้ังท่ีแม�
มีอีกต้ังหลายคนมาจีบ พ�อก็ตอบลูกไปว�า ลูกก็เป$นผู�หญิงเหมือนแม� ถ�าเป$นลูก ลูกจะเลือกใครล�ะ ลูก
ได�ยินดังนั้นก็ยิ้มตอบ สักพักเสียงแม�ก็เรียกคนในบ�านมาทานข�าวเย็นกัน ลูกสาวได�ยินก็รีบลุกไป พ�อ
มองไปในรูปของแม�ท่ีกระเปlาเงินของตนสักพักก�อนจะลุกตามไป  

ฉากสุดท�าย กลับมาท่ีเหตุการณ(ป8จจุบันท่ีพ�อกับลูกกําลังคุยกันอยู� พ�อเล�าจบเรื่องโดยท่ีท้ิง
คําถามไว�ให�ลูกได�คิดต�อจากเรื่องราวท่ีพ�อเล�า ว�าถ�าเป$นลูก ลูกจะเลือกใคร ซ่ึงคําตอบคือผู�ชายท่ีรัก
โดยจริงใจให�กับผู�หญิงคนหนึ่งดังเรื่องท่ีพ�อเล�า ซ่ึงก็คือคําตอบของคําถามท่ีลูกได�ถามไปในตอนเริ่ม
เรื่อง จบท�ายด�วยการเฉลยภาพในกระเปlาตังพ�อว�าเป$นรูปแม�สมัยอดีต ท่ีรักกันจนยืนยาวมาจน
ป8จจุบัน 
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บทที ่6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

โครงการจุลนิพนธ�นี้ เป�นการสร�างสรรค�ผลงานภาพยนตร�สั้น โดยผู�จัดทําได�นําเสนอ
เนื้อหาเก่ียวกับความรักของคนในอดีตท่ีมีแรงบันดาลใจมากจากเรื่องราวชีวิตของพ,อและแม, รวมท้ัง
ได�สอดแทรกเรื่องราวของวงสตริงคอมโบและบทเพลงท่ีโด,งดังในยุคสมัยนั้นลงบนภาพยนตร�สั้นเรื่อง  
๒๕๒๕ ซ่ึงผู�จัดทําก็ได�ทําการสืบค�น รวบรวมข�อมูลและทฤษฎีต,างๆ จนก,อเกิดเป�นบทภาพยนตร�และ
เข�าสู,ผ,านกระบวนการผลิตภาพยนตร� จนได�ผลงานท่ีสมบูรณ�ออกมา 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้  สามารถสรุปเป�นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ
ดําเนินการตามแต,ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันตอนก,อนการผลิต (Pre-Production) 
เป�นข้ันตอนท่ีถือว,าเป�นส,วนสําคัญมาก เนื่องจากการผลิตภาพยนตร�นั้นต�องอาศัยการ

เตรียมงานและการวางแผนท่ีดีเพ่ือให�ข้ันตอนต,อๆ ไปเป�นไปอย,างราบรื่น เริ่มจากการค�นหาสถานท่ี
ถ,ายทําท่ีเหมาะสมกับบทภาพยนตร�และมีความสะดวกต,อการถ,ายทํา การคัดเลือกนักแสดงท่ีมี
ความสามารถทางการแสดงท่ีมีความเหมาะสมกับบทบาทและมีเวลาให�กับการถ,ายทําท่ีอาจต�องใช�
ระยะเวลาท่ียาวนาน อีกท้ังยังต�องเตรียมงานในด�านการวางแผนการถ,ายทําต,างๆ การคัดเลือกทีมงาน 
การสรรหาวงดนตรีมาทําเพลงประกอบภาพยนตร� การทําเบรกดาวน� ปฏิทินการถ,ายทํา งบประมาณ 
รวมท้ังเสื้อผ�าและอุปกรณ�ประกอบฉากต,างๆ ท่ีต�องสอดคล�องกับยุคสมัยในเรื่อง   

2. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
เป�นข้ันตอนท่ีมีความยุ,งยากและเผชิญกับปKญหาค,อนข�างมาก เพราะเป�นการทํางาน

ร,วมกับคนจํานวนมาก สถานท่ีท่ีมีข�อจํากัด เวลาในการถ,ายทําท่ีต�องควบคุมให�อยู,ในแผนการ รวมท้ัง
เทคนิคการถ,ายทําต,างๆ ท่ีศึกษามา ข้ันตอนนี้จึงเป�นข้ันตอนท่ีใช�ระยะเวลาท่ีค,อนข�างยาวนาน 
เนื่องจากเป�นภาพยนตร�ท่ีอาศัยเทคนิคการถ,ายทําและเกิดอุบัติเหตุระหว,างถ,ายทําด�วย ทําให�ต�อง
ขยายระยะเวลาการถ,ายทําและมีการเปลี่ยนแผนงานอยู,เสมอเพ่ือให�รับกับสถานการณ�ข�างหน�า 
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3. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
เป�นข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการถ,ายทําภาพยนตร� นั้นคือการตัดต,อเพ่ือให�ออกมาเป�น

ภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ� การทําเพลงประกอบและการทําสีภาพยนตร�ให�ออกมาตามท่ีต�องการ โดยความ
ละเอียดอยู,ท่ีการทําเสียงในภาพยนตร�เนื่องจากมีเสียงดนตรีสด รวมท้ังการเทคนิคทางด�านภาพเพ่ือให�
ภาพออกมาดูมีความเก,า 
 
ข�อจํากัดและป ญหา 

1. ในตอนแรก ผู�จัดทําวางแผนท่ีจะทําการถ,ายทําท้ังหมดท่ีจังหวัดนครสวรรค� ซ่ึงได�ทํา
การวางแผนและเตรียมการทุกอย,างไว�จนเรียบร�อย แต,เม่ือถึงเวลา On Location หรือในช,วงเช�าของ
วันถ,ายทําคิวแรกก็ได�เกิดอุบัติเหตุระหว,างถ,ายทําคือ ทางวงดนตรีติดต,อมาว,าสมาชิกในวงเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต�เม่ือคืนท่ีผ,านมา ทําให�ทางวงดนตรีต�องดําเนินการเรื่องพิธีการและทําให�ไม,
สามารถมาถ,ายทําให�ได�รวมท้ังไม,สามารถใช�สถานท่ีถ,ายทําท่ีเป�นห�องซ�อมดนตรีของทางวงได�ด�วย  

2. เนื่องจากไม,สามารถถ,ายทําจากสถานท่ีถ,ายทําจังหวัดนครสวรรค�ได�ครบตามความ
ต�องการ จึงต�องทําการวางแผนใหม,ท้ังหมดและเข�าสู,ข้ันตอนก,อนการผลิตอีกครั้ง โดยการหาสถานท่ี
ถ,ายทําใหม,ภายในกรุงเทพหานคร แต,ใช�นักแสดงจากนครสวรรค�เช,นเดิม 

3. เม่ือมีแผนท่ีจะย�ายกลับมาถ,ายทําท่ีกรุงเทพก็ทําให�ตารางเวลาของนักแสดง ทีมงาน
และสถานท่ีถ,ายทําไม,ตรงกัน ทําให�เกิดปKญหาด�านการลงคิวถ,ายทํา 

4. เนื่องจากเป�นภาพยนตร�ย�อนยุค ความผิดพลาดมักจะเกิดได�ง,ายจากความหลงลืม
หรือสภาพแวดล�อมท่ีควบคุมไม,ได� เช,น ธงอาเซียนท่ีเข�าเฟรมมา เสียงรถยนต� ฉากหลังท่ีเห็นเป�น
เครื่องปรับอากาศรุ,นใหม, เป�นต�น 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวางแผนสํารองในระหว,างการถ,ายทําทุกครั้งเพ่ือรองรับปKญหาและ
อุบัติเหตุระหว,างถ,ายทําท่ีสามารถเกิดข้ึนได�ทุกเวลา สําหรับปKญหาท่ีผู�จัดทําเจอ ผู�จัดทําได�เลือกท่ีจะ
ถ,ายทําในฉากท่ีถ,ายได�ก,อน ส,วนฉากท่ีมีปKญหาก็ย�ายมาถ,ายท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. ควรมีการประสานงานในแต,ละฝVายให�ดี ท้ังนักแสดง สถานท่ีถ,ายทํา อุปกรณ�ถ,ายทํา
และทีมงาน เพ่ือให�การทําตารางถ,ายทําเป�นไปอย,างราบรื่น 

3. ควรมีสมาธิและรอบคอบในการดูสิ่งแปลกปลอมในเฟรมภาพ ไม,ใช,เพียงแค,
ภาพยนตร�ย�อนยุคแต,รวมถึงภาพยนตร�ทุกประเภท 

4. ก,อนวันถ,ายทํา ควรมีการนัดหมายและประชุมทีมงานให�ดี เพ่ือให�ในวันถ,ายทําทุก
คนรู�หน�าท่ีของตัวเอง แล�วก็จะส,งผลให�การถ,ายทําเป�นไปอย,างราบรื่น 
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