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วางแผนการถ่ายท า ซึ่งกระบวนการท างานอย่างละเอียดในขั้นตอนนี้ จะน าไปสู่ความพร้อมในการ
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รวมถึงพ่ีแช้มป์ ปอม เจต โก้ บอส ส าหรับความช่วยในวันออกกองอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณพ่ีคัง พ่ี-
มอสส์ และพ่ีอาร์ม ส าหรับอุปกรณ์ต่างๆตลอดกระบวนการถ่ายท า เพราะความช่วยเหลือและน้ าใจ
จากทุกท่านท าให้ผลงานออกมาดีและเป็นที่น่าพึงพอใจ จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุก
ท่านเป็นอย่างสูง 
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ศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยดี 
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มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
             การสร้างและปรุงแต่งอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลผ่านโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ก าลังเกิดข้ึน
อย่างแพร่หลายในสังคมกับกลุ่มคนทุกวัยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เสมือนการอยู่ในโลกอุดมคติทีส่า มา
รถควบคุมและก าหนดภาพลักษณ์เพ่ือแสดงความพึงพอใจต่อตนเองและการชื่นชมจากสายตาคนอ่ืน 
โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสื่อสารส าคัญ ทั้งในด้านความบันเทิง การงาน ข้อมูลข่าวสาร อีกท้ัง
ยังเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างอิสระเสรี การแสดงตัวตนเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น การอัพรูปในอินสตาแกรม การเขียนบล็อค เป็นต้น จึงเป็น
เรื่องน่าสนใจที่จะยกประเด็นเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลต่อสังคมผ่านโซเชี่ยลมีเดียอัน
เป็นโลกอุดมคตินี้มาถ่ายทอด บนทฤษฎีทางจิตวิทยาปัจเจกบุคคลของอัลเฟรด แอดเลอร์ทีว่่า ปัจเจก
บุคคลมุ่งแสวงหาความสมบูรณ์แบบและจัดการกับความรู้สึกด้อยของตนเองมาเป็นแนวคิดเริ่มต้นใน
การสรรค์สร้างภาพยนตร์สั้น   
             ในโลกโซเชี่ยล เราสามารถปรุงแต่งอัตลักษณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบเพ่ือชดเชยสิ่งที่ไม่มีอยู่
ชีวิตจริงได้ และเม่ือ “กาย” ตัวละครเอกในเรื่อง “A Typewriter Man” บล็อคเกอร์ผู้ซึ่งเป็นคนเก็บ
ตัวอยู่กับหนังสือมากมายในห้องเพียงล าพัง มีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
จนกระท่ังได้รับเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งเป็นกุญแจส าคัญให้กายก าหนดและควบคุมสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นตาม
ความต้องการได้อย่างอิสระ โดยมีการศึกษาทฤษฎีการใช้อ านาจบังคับ ของ French & Laven ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อ านาจที่ไม่ชอบธรรมต่อผู้อื่น เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนา
ตัวละครเอกในภาพยนตร์สั้นเรื่อง  “A Typewriter Man”  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการใช้อ านาจ 
2. เพ่ือศึกษาทฤษฎีการควบคุมตนเอง 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสร้างอัตลักษณ์บุคคลในโลกโซเชี่ยล 
4. เพ่ือศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมปัจเจกบุคลคล   
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5. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
          การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นนักเขียน การใช้เครื่องพิมพ์
ดีด พฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของคนในสังคม พฤติกรรมการสร้างอัตลักษณ์เพ่ือเรียกร้อง
ความสนใจจากคนอ่ืน แล้ววิเคราะห์โดยทฤษฎีทางจิตวิทยาปัจเจกบุคคลของอัลเฟรด แอดเลอร์ที่ว่า 
ปัจเจกบุคคลมุ่งแสวงหาความสมบูรณ์แบบและจัดการกับความรู้สึกด้อยของตนเอง รวมถึงศึกษา
ความเป็นไปได้ของพฤติกรรมเมื่อสามารถควบคุมและก าหนดสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างอิสระ จากทฤษฎี
ประเภทและการใช้อ านาจซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกด้วย
อารมณ์ชั่ววูบ ขาดสติ และการรับมือกับผลที่ตามมา อีกทั้งยังศึกษาและเรียนรู้ทางภาพยนตร์ ในด้าน
การสร้างตัวละคร อารมณ์และบรรยากาศในภาพยนตร์ ซึ่งน ามาสู่ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “A Typewriter 
Man” นี้ 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการใช้อ านาจ 
 2.2 เพ่ือศึกษาทฤษฎีการควบคุมตนเอง 
 2.3 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสร้างอัตลักษณ์บุคคลในโลกโซเชี่ยล 
     2.4 เพ่ือศึกษากระบวนกรสร้างภาพยนตร์  
3. การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์ 
  3.2ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์       

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

4.1คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์ 
4.2 ออกแบบตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 

4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
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4.3.4 บทการถ่ายท า (Shooting script) 
4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Scout location) 
4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉาก และ เสื้อผ้า 

5. ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
6. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-production) 
 6.1 ตัดต่อภาพและเสียง 
     6.2 เทคนิคพิเศษ  
     6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score ,Foley) 
     6.4 การตัดต่อภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ 
7. การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและ เสนอหัวข้อจุลนิพนธ์           

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง           

ศึกษาตีความข้อมูล           

ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 

-บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

-อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

-ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 
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ตารางที่ 1-1   ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

-บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

-คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

-หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 

-บทถ่ายท า (Shooting Script) 

-ตารางการถ่ายท า (Break down) 

          

ขั้นตอนการผลิต (Production)           

ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)           

สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม           

 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้น าข้อมูลที่ได้จากกการศึกษาทฤษฎีการใช้อ านาจมาเป็นแนวทางในการสร้างภาพยนตร์ 
 2. ได้ศึกษาทฤษฎีการควบคุมตนเองและใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาตัวละคร 
 3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลผ่านโซเชียลมีเดีย   
 4. สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมปัจเจกบุคคลของมนุษย์ที่แสดงหาความสมบูรณ์แบบ  
 5. ได้น าความรู้จากการศึกษาด้านภาพยนตร์มาใช้ในการท างาน 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จากการศึกษาที่มาและความส าคัญของปัญหาในเรื่องการสร้างโลกในอุดมคติ โดยการ

ปรุงแต่งอัตลักษณ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย สะท้อนจินตนาการภาพลักษณ์ สิ่งแวดล้อม และความต้องการ
จากจิตใต้ส านึกของตัวละคร ผู้จัดท าได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “A Typewriter Man” ดังต่อไปนี้  
 
ทฤษฎีการใช้อ านาจ1 
 เมื่อคนเราได้รับอ านาจและมีการใช้อ านาจนั้น มักจะมองตนเองในทางที่ดี ในขณะเดียวกันก็
เป็นท าเพ่ือประโยชน์และสร้างโอกาสให้กับตนเอง จนในบางครั้งอาจท าในสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ 
(Mitchell et al., 1998, p. 513) ทฤษฎีการอ านาจสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  
 1. ทฤษฎีอ านาจในฐานะเป็นทรัพยากร 
                เป็นการมองคุณสมบัติของอ านาจ ในฐานะที่เป็นเสมือนสิ่งของหน่วยหนึ่ง ที่เชื่อว่ามีอยู่
แล้วตามธรรมชาติในสังคม (ทรัพยากร) และสามารถน ามายึดถือเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งของตัวมนุษย์
และสังคมได้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ  
            แม็กซ์  เวเบอร์ กล่าวว่า อ านาจมักจะเป็นสิ่งที่ผูกติดกับสถานภาพตัวบุคคล ซึ่งเรียกว่า 
อ านาจเหนือกว่า (Power-over) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ อ านาจที่ชอบธรรม 
(Authority) และ อ านาจที่ใช้ก าลังบังคับ (Coercive power) 

1.1 อ านาจที่ชอบธรรม เกิดจากการยอมรับและสนับสนุนจากผู้ที่อยู่ภายใต้อ านาจนั้น 
โดยการยอมรับนั้นเกิดจากพ้ืนฐานของการครอบง าหรือบังคับให้เกิดการยอมรับ 
(Domination) 3 แบบ คือ 

 

                                                           

 1 ต่อศักดิ์ ดรมุ่ง. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอ านาจ. เข้าถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2556. เข้าถึง

ได้จาก http://artee085.blogspot.com/2012/09/blog-post_13.html   
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          1.1.1 Legal Domination (อ านาจบังคับตามกฎหมาย)  
                 อ านาจในระบบสังคมที่มีการปกครอง ซึ่งใช้หลักกฎหมายบังคับทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยผู้ที่มีอ านาจโดยกฎหมายจะได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งขึ้นมาใน Ideal Type ของ 
แม็กซ์ เวเบอร์ จัดให้อ านาจตามกฎหมายผูกติดกับอยู่เฉพาะกับ Modern State เท่านั้น เพราะตั้งอยู่
บนหลักเหตุผล โดยมีระบบราชการ ที่ให้ความส าคัญกับความสามารถมากกว่าความสัมพันธ์แบบพวก
พ้องเป็นกลไกในการปกครอง 

     1.1.2 Traditional Domination (อ านาจบังคับตามประเพณี) 
             อ านาจที่ชอบธรรมตามความเชื่อในอ านาจที่ด ารงอยู่ ผู้ใช้อ านาจมีความชอบ

ธรรมในฐานะเป็นผู้สืบทอดอ านาจมาตามประเพณี เป็นลักษณะของอ านาจในรัฐแบบ 
Traditional State เช่น รัฐศักดินา (Feudalism) ซึ่งเป็นการปกครองโดยใช้กลไกของกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์ในแบบต่าง ๆ เช่น ความภักดีในตัวบุคคล, ความผูกพันแบบเครือญาติ, ระบบ
อุปถัมภ์, แบบบรรณาการ เป็นต้น โดยผู้ที่มีอ านาจมักจะได้มาโดยการสืบทอด มิใช่ความสามารถ 
เช่น การสืบทอดทางสายเลือด (สิทธิโดยก าเนิด) 

    1.1.3 Charismatic  Domination (อ านาจบังคับตามบารมี): Leadership 
      เป็นอ านาจเฉพาะตัวบุคคล ตั้งอยู่บนลักษณะพิเศษของตัวผู้น า โดยทั่วไปผู้น า

ตามธรรมชาติ มักปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัด ในช่วงวิกฤตของสังคม เนื่องจากอ านาจตามกฎหมาย
และอ านาจตามประเพณีนั้นไม่สามารถปรับตัวได้ดีนักกับความต้องการของสังคม โดยลักษณะ
ของผู้น า มีทั้ง ผู้น าตามธรรมชาติในสังคมทั่วไป ผู้น าการเคลื่อนไหวสังคม หรือแม้แต่ผู้น าแบบ
เผด็จการทางการเมืองด้วย  

1.2 อ านาจที่ใช้ก าลังบังคับ 
     อ านาจที่ใช้ก าลังบังคับ (coercive power) เป็นอ านาจที่ขาดความชอบธรรมทาง

สังคม และตั้งอยู่บนความกลัวและการใช้ก าลัง ไม่ว่าจะเป็นก าลังกายก าลังอาวุธ หรือก าลังทางใจ 
เป็นการใช้ก าลังบีบคั้นให้ผู้อ่ืนยอมตามหรือหวาดกลัวอย่างไรก็ตาม อ านาจประเภทนี้จะพบน้อย
มากในองค์การ เนื่องจากเป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นอ านาจที่พึงประสงค์น้อยที่สุด    
           French and Raven ได้แบ่งอ านาจไว้หลายประเภท ซึ่งอ านาจแต่ละประเภทต่างมี
ความแตกต่างกันด้วยที่มา ผลลัพธ์ และจุดประสงค์ในการใช้ อย่างไรก็ตาม การใช้อ านาจคือการ
บีบบังคับผู้อ่ืนด้วยก าลังที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นก าลังทางกาย หรือก าลังทางใจ เพ่ือให้ได้สิ่งที่
ต้องการ ซึ่งตามทฤษฎีของ French and Raven เรียกอ านาจประเภทนี้ว่า อ านาจบังคับ 
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     2. อ านาจในเชิงความสัมพันธ์ในสังคม 
          มองอ านาจว่าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นธรรมชาติของสังคม โดยอ านาจนั้นเป็นสภาวะหรือ

เงื่อนไขท่ีก าหนดความสัมพันธ์ทางสังคม อันเป็นความจริงในวิถีทางของระบบความสัมพันธ์ซึ่งมี

ลักษณะแตกต่างกันไป เช่น การบังคับ การครอบง า การต่อรอง การช่วงชิง ความขัดแย้ง หรือแม้แต่

การยอมตกเป็นเบี้ยล่าง อ านาจในเชิงความสัมพันธ์กับสังคม มีนักคิดท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

          2.1 คาร์ล  มาร์กซ์ (1818-1882) : Relations of Production เป็นตัวก าหนด

เงื่อนไขความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ในระดับต่าง ๆ ซึ่งปรากฏในลักษณะของชนชั้นในสังคม (social 

class) ซึ่งก่อความขัดแย้งของอ านาจตลอดเวลา อ านาจเป็นสภาวะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีขัดแย้งกัน

ของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ โดยเฉพาะการบังคับครอบง าและการตกเป็นเบี้ยล่างของแต่ละชนชั้น ซึ่ง

ต่างพยายามสร้างเงื่อนไขท่ีเหนือกว่าให้กับชนชั้นของตน ท าให้เกิดการพยายาม “ช่วงชิงอ านาจ”  

ของคนแต่ละชนชั้น โดยใช้วิธีการกลยุทธ์ ต่าง ๆ กันไป 

         2.2 Antonio  Gramsci (1891-1937): เรียกอุดมการณ์อ านาจที่ครอบง า นี้ว่า

Hegemony ซึ่งได้รับการตอกย้ าตลอดเวลาในสังคม ทั้งในการโฆษณา (Propaganda)  และการ

ปฏิบัติการต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

         2.3 C. Wright Mills : Power Elite (1956) ซึ่งศึกษากลุ่มผู้มีอ านาจวงในของสังคม

อเมริกันสมัยใหม่ ซึ่งเขาเรียกคนกลุ่ม “ชนชั้นน าผู้มีอ านาจ” โดยคนกลุ่มนี้พ้ืนฐานอ านาจของพวกเขา

ไม่ได้อยู่บนเรื่องทางเศรษฐกิจด้านเดียว แต่คนกลุ่มนี้ยังมีมุมมองทางวัฒนธรรมและจิตวิทยาร่วมกัน 

และมีพ้ืนฐานที่มาทางสังคมร่วมกันอีกด้วย 

 3. อ านาจในแง่ของความจริงและความรู้  

    อ านาจในแง่ของความจริงและความรู้ คือ อ านาจอันเกิดจากการสร้างวาทกรรม 

(Discourse) Michel  Foucault ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับอ านาจได้ดังนี้ 

    3.1 การเชื่อมโยงระหว่าง Power กับKnowledge and Reality : ระบอบของความจริง 

(Regime of Truth)  
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    ความรู้คืออ านาจ ความรู้ไม่ได้คงอยู่ในสูญญากาศ แต่จะมีบทบาทผ่านเครื่องมือและ

ยุทธวิธีต่าง ๆ ในสถานการณ์เฉพาะตามบริบททางประวัติศาสตร์และระบอบทางสถาบัน เช่น การ

นิยาม “ความผิด”ตามกฎหมายนั้นว่าเป็นจริงอย่างไร ไม่ว่าสิ่งนั้นจะจริงหรือไม่ แต่ถ้าทุกคนคิดว่าจริง 

ก็มีผลบังคับให้เป็นไปเช่นนั้นได้ ในแต่ละยุคสมัยความรู้เกี่ยวกับความจริงอาจแตกต่างกัน ความจริงใน

แง่ดังกล่าว เรียกว่า “ระบอบของความจริง” (Regime of Truth) เป็น “Reality” ซ่ึงต่างจากความ

จริงสัมบูรณ์ (Absolute Truth)ความจริงอันเกิดจากวาทกรรม ที่สังคมยุคหนึ่ง หรือคนกลุ่มหนึ่งสร้าง

ขึ้นมาในเชิงอ านาจ เพ่ือผูกขาดอ านาจในการอธิบายให้เกิดผลกระทบขึ้นตามต้องการ 

     3.2 การคงอยู่ของอ านาจ มีอยู่ทุกหนแห่ง มีทั้งในด้าน Domination และเสริมสร้าง

อ านาจ  (Empowerment)  

        การคงอยู่ของอ านาจ มีอยู่ทุกหนแห่งเป็นอ านาจไม่เคยผูกขาดที่ศูนย์กลางแห่งเดียว 

หรือมีท่ีมาแหล่งเดียว  (เชน่ องค์อธิปัตย์ รัฐ ชนชั้นปกครอง) แต่กระจัดกระจายทั่วไปเหมือน

เครือข่ายท าให้ ดังนั้น ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ จึงมีลักษณะสอดแทรกอยู่ในทุกระดับของการด ารงอยู่

ของสังคม ทั้งในพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะทางสังคม ลักษณะของอ านาจในเชิงวาทกรรม มีทั้ง

ในด้าน กดดันและควบคุม และเสริมสร้างอ านาจ ไม่ว่าการเสริมสร้างอ านาจนั้นจะเกิดจากการถูก

ครอบง าด้วยอ านาจทางวาทกรรม หรือ รู้ความจริงแต่จงใจส่งเสริม 

       อ านาจวาทกรรมไม่ได้ผูกติดกับสถานภาพทางสังคม ชนชั้น วรรณะ อ านาจทาง

เศรษฐกิจ อ านาจทางการเมือง กองก าลัง ความเข้มแข็ง ฯลฯ อันเป็นลักษณะอ านาจหยาบ ซึ่งเอ้ือต่อ

ผู้ที่มีโอกาสหรือเหนือกว่าเท่านั้นจะสามารถครอบครองอ านาจเหล่านี้  

       ดังนั้นอ านาจวาทกรรม จึงสามารถถูกสร้างสรรค์ ขึ้นโดยใครก็ได้ในสังคม ขึ้นอยู่กบั

บริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ว่าจะส่งเสริมมากน้อยเพียงใด จึงเหมาะส าหรับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ

สร้างอ านาจต่อรองในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือชนชายขอบ โดยผ่านกระบวนการทาง    วาท

กรรมที่เกี่ยวกับ การสร้างและแสดงความเป็นตัวตน (อัตลักษณ์: Identity) เพ่ือช่วงชิงพื้นที่ทางสังคม 

        ในปัจจุบันเราเรียกการแสดงออกของอ านาจเช่นนี้ว่า อ านาจชุมชน (Local Power) 
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ทฤษฎีการควบคุมตนเองของ วอลเตอร์ ซี2 
 ส าหรับการควบคุมตนเองตามทฤษฎีของ วอลเตอร์ ซี เร็คเลสซ์ (Walter C. Reckless) เชื่อ
ว่า คนเรามีพลังที่ผลักดันจากภายในให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายนอก 
เช่น ความยากจนหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ดังนั้น 
เร็คเลสซ์ จึงเสนอทฤษฎีในการควบคุมตนเองไว้ดังนี้  
 1. การควบคุมจากภายใน ได้แก่ ความส านึกที่สามารถยับยั้งควบคุมตนเองได้ ความส านึกที่
ดีงาม ความเคารพตนเอง มโนธรรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี ความอดกลั้นต่อความคับข้องใจ 
ความสามารถในการต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ า ความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย การหา
ความพึงพอใจอย่างอ่ืนชดเชย การให้เหตุผลในการถ่ายโยงความเครียด เป็นต้น 
 2. การควบคุมจากภายนอก ได้แก่ ความยึดมั่นในจารีตประเพณี ความคาดหวังของสังคม 
ภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามปทัสถานของสถาบัน ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โอกาสที่จะ
ได้รับการยอมรับ และความส านึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่ หรือใช้หลักการและแนวคิดการ
ควบคุมตนเองตามหลักพุทธศาสนา อันได้แก่ หิริ และ โอตตัปปะ หิริ คือ ความละอายต่อการกระท า
ผิดที่เกิดขึ้นภายในใจของคน ส่วน โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลแห่งการกระท าผิดชั่วร้าย ต่อ
การรู้เห็นของผู้อื่น 
    นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีของ เอฟ อีแวน ไนย์ ที่เน้นการควบคุมจากสังคม ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของ อัลเบิร์ต แบนดูรา ที่เน้นการเรียนรู้การควบคุมตนเอง และการควบคุมพฤติกรรมโดย
ใช้การเรียนรู้จากสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 2 ดวงจันทร์[นามแฝง]. ทฤษฎีการควบคุมตนเองของ วอลเตอร์ ซี.เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 

2556. เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/106973  
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แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างอัตลักษณ์และพฤติกรรมการใช้โซเชี่ยลมีเดีย3 
ปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและกลายมาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ โดยปัจจัยดังกล่าวได้แทรกอยู่ทุกด้านของสังคม ท าให้เกิดผลกระทบทั้งด้าน
ดีและด้านเสียที่ตามมา กลุ่มชอบโพสและแชร์เพ่ือสร้างกระแส (The Curator) มีผู้ใช้งานกลุ่มนี้ชอบ
โพสรูปภาพ หรือวีดีโอไม่ ว่าจะเป็นแมว, สุนัข, เด็กรวมถึงมุขตลกและค าคมที่ได้รับความนิยมเพ่ือ
สร้างกระแสและได้ยอดกด Like โดยการ โพสในรูปแบบนี้พบว่าเป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ
มากที่สุด  

“สื่อก็คือสาร” (The medium is the message) โดยเป็นวลีทองของ McLuhan หมายถึง 
“สื่อ” ที่ใช้ในการสื่อสาร นั้นมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม มากกว่าเป็นเพียงแค่การ
น าเสนอ “เนื้อหา” (Content) ของการสื่อสาร “สื่อ” มีความส าคัญมากกว่าเป็นเพียงแค่ตัวกลางใน
การขนส่ง หรือเผยแพร่สาร McLuhan บอกว่าความหมาย ของสาร (เนื้อหา) จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
รูปแบบ (ตัวสื่อ)หรือพูดกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ รูปแบบของสารจะเป็น ตัวก าหนดสิ่งที่สารนั้นจะถูก
ตีความ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษากระบวนการมองดูโทรทัศน์มีความส าคัญ และ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของเรามากกว่า การศึกษาโปรแกรมหรือเนื้อหาที่เรามองดูในโทรทัศน์ หรือการพูดโทรศัพท์ ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตของคน มากกว่าเนื้อหาที่ถูกพูดผ่านโทรศัพท์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 
เนื้อหาจะไม่มีความส าคัญเลย เพียงแต่เนื้อหามีความส าคัญน้อยกว่าตัว “สื่อ” การสื่อสาร 
(communication )คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อ
กลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน 

 
1. แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) 
   อัตลักษณ์คือ อัตลักษณ์คือความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า "ฉันคือใคร" ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการ

ปฏิสังสรรค์ ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตัวเองและคนอ่ืนมองเราในขณะนั้น และใน
ขณะเดียวกันมโนทัศน์อัตลักษณ์ จะถูกกล่าวควบคู่ไปกับเรื่องของอ านาจนิยามความหมาย หรือการ
สร้าง ภาพแทนความจริง(representation)เมื่ออัตลักษณ์ไปสัมพันธ์กับแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
ดูจะมีความหมายที่แตกต่างจากความหมายที่เข้าที่เข้าใจกันโดยสามัญส านึกมาก ลักษณะส าคัญอัต-
ลักษณ์ คือ มันยังเป็นเรื่องของการใช้ สัญลักษณ์ (symbol) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์
                                                           

 3 Sumet Chanpen.  การสร้างอัตลักษณ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 

2556. เข้าถึงได้จากhttp://www.mediaartsdesign.org/project_detail.php?project_id=426
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ต่างๆ จะกระท าโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ท่ีหลายรูปแบบในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ก็ยังเกี่ยวข้องกับ มิติ 
"ภายใน" ของความเป็นตัวเราอย่างมากท้ังในด้านของอารมณ์ความรู้สึกเราเพราะมนุษย์ให้ความหมาย
หรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลกและปริมณฑล
ของอัตลักษณ์และตัวตนที่มันซ้อนทับกันอยู่ จึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับคือ
ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) ที่จะใช้
แสดงตน เช่น การที่สังคมก าหนดบทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็น
เพ่ือนความเป็นสามีภรรยา เข็มโรงเรียน ผ้าที่พันคอของทีม ภาษาหรือบางที่อาจเห็นได้จากเสื้อผ้าที่ใส่ 
สัญลักษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง(representation) เป็นสิ่งส าคัญในการแสดงให้เห็นแนว 
ทางหรือที่เรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบางคนและการแยกแยะตัวเราด้วยการสร้างความต่างจากคน
อ่ืน ในความ เข้าใจนี้เองแม้ว่าในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับในอัตลักษณ์ต่างๆ อย่ างตั้งใจ อัต
ลักษณ์เหล่านั้นยังเป็น 

 
2. แนวคิดพื้นที่สาธารณะ (Public Space) 
    มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) ได้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธระหว่าง พ้ืนที่ และ อ านาจ

ไว้ว่าพ้ืน ที่และวิธีคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ชนิดพิเศษ หรือ Heterotopias ว่าเป็นพื้นที่ท่ีอยู่ได้หลายมิติ โดย
เป็นทั้งพ้ืนที่จริงและ พ้ืนที่ในอุดมคติ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลาย ซึ่งเป็นได้ท้ังพ้ืนที่ 
(Space) สถานที่ (Place) ที่ตั้ง (Site) และเป็นตัวเชื่อมความแตกต่างเหล่านี้เข้าด้วยกัน ผ่านการท า
หน้าที่ในการสร้าง16 จินตนาการเพ่ือเปิดให้เห็นถึง พ้ืนที่จริงแบบต่างๆ ในสังคม และท าหน้าที่สร้าง
พ้ืนที่แบบ อ่ืน ๆ ขึ้นมาด้วย โดยการปรากฏ ตัวของพื้นที่ชนิด พิเศษนี้ จึงเป็นการสร้างความหมาย
ใหม่ให้เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ เพราะการปรากฏตัวของพื้นที่พิเศษนี้เท่ากับเป็นการ จัดล าดับความสาคัญ 
จัดระบบระเบียบชุดใหม่ พร้อมกับการปลดปล่อย ย่อยสลาย สั่นคลอนบรรดาระบบระเบียบ ที่
เกี่ยวกับพ้ืนที่ ที่ด ารงอยู่เดิมลงด้วย ฉะนั้น Heterotopias ในพ้ืนที่นี้กลายเป็นสนามทางอ านาจให้
บุคคลต่างๆ เข้ามาช่วงชิงอานาจในสังคม มนุษย์เป็นเพียงกลไกของอ านาจ อ านาจถูกใช้ผ่านมนุษย์ 
มนุษย์เป็นผลผลิตของ อ านาจในการจัดระเบียบหรือวินัยในสังคม เก็บกดปิดกั้นในรูปของกฎหมายให้
กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเป็น การควบคุมอย่างต่อเนื่องและแนบเนียน ส่วน “ความจริง” ฟูโก
เห็นว่าไม่อาจแยกออกจากเรื่องของอ านาจ ทุกสังคมจะมีระบอบว่าด้วยความจริง ผ่านสถานบันที่เป็น
กลไกของสังคมเป็นประเด็นปัญหาหลักท่ีถกเถียงกันใน แวดวงการเมืองเมื่อเป็นเช่นนี้ เวทีการต่อสู้
ของคนในสังคมกลายเป็นบทบาทของคนในสังคมที่สามารถเชื่อมโยง กับสังคมคนส่วนใหญ่ และกลไก
ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตความจริงในสังคม ในทรรศนะของฟูโก ความจริงกับอ านาจจึงแยกกันไม่
ออก มีการเกิดพ้ืนที่ในโลกเสมือนบน สื่ออินเทอร์ เน็ตท าให้พ้ืนที่ส่วนตัวกับพ้ืนที่สาธารณะเริ่มแยก
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จากกันไม่ออกสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเวทีส าคัญที่ทาให้สามารถ แสดงตนต่อสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง 
รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เป็น เครื่องมือส าหรับเปิดพื้นที่ทาง
ความคิดในเว็บบอร์ดบนพ้ืนที่เสมือนจริง เพื่อสร้างพ้ืนที่ให้กับตนเอง   

                                                                                                                                                                    
จิตวทิยาปัจเจกบุคคล ของ อัลเฟรด แอดเลอร์4 
             อัลเฟรด แอดเลอร์ ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งเวียนนา (University of 
Vienna)และเริ่มท างานด้านจิตเวชศาสตร์ แอดเลอร์มองว่าปัจเจกบุคคลมุ่งแสวงหาความสมบูรณ์
แบบและจัดการกับความรู้สึกด้อย (inferiority) (ต่อมาแนวคิดนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “ปมด้อย” 
[inferiority complex]) โดยตั้งกลุ่มชื่อว่า “สมาคมจิตวิทยาปัจเจกบุคคล” (Society of Individual 
Psychology) และพัฒนาระบบจิตวิทยาปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางบ าบัดรักษาที่เป็นองค์รวมและ
ให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ จิตวิทยาแบบแอดเลอร์มองปัจเจกบุคคลโดยให้ความส าคัญกับ
สังคมมากกว่าเรื่องเพศ และมุ่งเน้นที่การเลือก (choice) และการให้คุณค่า (value) มากกว่าจิตวิทยา
แบบฟรอยด์ แอดเลอร์เริ่มไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีของฟรอยด์ในปี1907 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นหนัก
ในเรื่องบทบาทของเรื่องเพศท่ีมีต่อการก่อตัวของบุคลิกภาพ ท าให้เขาเกิดความบาดหมางกับกลุ่มผู้ที่
นิยมฟรอยด์   
 
แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post-Modern)5 
             หลังทศวรรษที่ 1960 เรื่อยมา เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มก่อร่างกระแสความคิด แบบยุค
หลังสมัยใหม่ (Post-modern) ที่ยังไม่ชัดเจนนัก หากแต่เป็นกระแสที่เน้นการวิพากษ์และตั้งค าถาม
ต่อแนวคิดภาวะทันสมัยที่ยังคงเป็นกระแสหลักของการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นก็มีแนวคิด
อ่ืนๆ เกิดข้ึนมาในช่วงนี้ อาทิ แนวคิดทฤษฎีระบบโลก World System Theory ที่ให้ความสนใจกับ
ระบบและความสัมพันธ์ในการพึ่งพาอาศัยกันและกัน(Interdependency) 
             อิทธิพลของแนวคิดดังกล่าวข้างต้นได้มีส่วนในการก่อเกิดแนวคิดใหม่ๆ หรือที่    เรียกกวา่ 
กระแสแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ที่วิพากษ์ถึงกระบวนทัศน์ "การพัฒนา" ว่าได้ก้าวสู่จุดจบของ "สังคม

                                                           

 4 เอมอร เจริญพร. ทฤษฎีจิตวิทยาปัจเจกบุคคล ของ อัลเฟรด แอดเลอร์. เข้าถึงเมื่อ 20 

สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก www.l3nr.org/posts/351174  

 5 จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์. Post-modern: มองหลังสมัยใหม่ สังคม คน ความคิด. เข้าถึง

เมื่อ 25 สิงหาคม2556. เข้าถึงได้จาก nukcle.blogspot.com/2010/09/post-modern.html 
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สมัยใหม่" (modern sociality) หรือมองว่า "สังคมอุดมคติ" (utopia) ของกลุ่มสังคมนิยมเป็นเรื่องที่
ไม่เป็นจริง แต่ถึงกระนั้นแนวคิดหลังยุคสมัยใหม่ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการพัฒนาว่า ผลของความเป็น
สมัยใหม่จาก "การพัฒนา" ได้สร้างสถาบันทั้งหลายที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยขึ้นมา ปฏิบัติการต่างๆ และ
วาทกรรมหลายหลากท่ีท าให้วิธีการต่างๆ ของมันในการครอบง าและบังคับควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ส าหรับนักหลังสมัยใหม่มันคืออ านาจและมายา แต่กระนั้นกระแสแนวคิดใหม่ๆ ที่
เกิดข้ึนมิใช่เพียงวิพากษ์สังคมยุคทันสมัยนิยมเท่านั้น หากแต่ยังสนใจต่อสังคมยุคท่ีได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนา รวมถึงสังคมในปัจจุบัน ที่อาจเรียกรวมว่า "สังคมหลังยุคทันสมัย" หรือ "สังคมหลังยุค
สมัยใหม่" 
             อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระแสความสนใจต่อการศึกษาแนวคิดหลังสมัยใหม่นั้นมีมาก และ
มักจะตีความหรือเข้าใจว่าแนวคิดดังกล่าวหลากหลายจนไร้จุดยืน เพ่ือช่วยให้ผู้สนใจได้มองหลัง
สมัยใหม่อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น โดยงานเขียนนี้ได้เสนอว่า กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่นั้น มองสังคม คน 
อย่างไร? ใครคือผู้น าทางความคิด และหลักการหรือแนวคิดส าคัญๆ ที่มีอิทธิพลต่อวงการแนวคิดหลัง
สมัยใหม่ตัวอย่างใดบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการท าความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ต่อๆ ไป 
             1. สังคมหลังยุคสมัยใหม่ 
                    ยุคหลังสมัยใหม่ก าลังก้าวเข้ามาแทนที่ยุคสมัยใหม่อย่างท้าทาย ด้วยนัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อาทิ จันทนี เจริญศรี กล่าวว่า ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจที่ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบบริโภคนิยมมวลชน  (mass consumerism) ลักษณะการผลิต
เป็นแบบหลังอุตสาหกรรม (post-industrial) ความเป็นสังคมข่าวสาร สังคมที่ประกอบขึ้นจากการ
จ าลอง (simulation) ลักษณะล้ าความจริง (hyperreality) การยุบตัว (implosion) รวมถึงรูปแบบ
ใหม่ทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เป็นยุคที่สื่ออีเลคโทนิคส์ซึ่งสามารถตัดข้ามผ่านพ้ืนที่ทางกายภาพ
จะเข้ามา แทนที่ "ชุมชน" อันจะท าให้แนวคิดเรื่องสังคมจะกลายเป็นเพียงภาพลวงตา 
              2. มนุษย์/บุคคลในหลังยุคสมัยใหม่ 
                     แนวคิดเกี่ยวกับ "คน" หรือมนุษย์ในสังคมหลังสมัยใหม่ นั้นมีมุมมองเปลี่ยนไป อัน
เนื่องมาจากฐานคิดต่างๆ ที่เกิดข้ึนหลังผ่านสมัยใหม่ นับตั้งแต่ประเด็นที่มองว่า ประธาน น ปัจเจกชน 
: เมื่อประธาน (subject) เป็นเพียงภาพลวงตา นักคิดหลังสมัยใหม่จึงได้เสนอภาพของปัจเจกชนขึ้นมา 
ซึ่งนักคิด postmodern ต่างก็มีจุดยืนในเรื่องปัจเจกชนใน 2 รูปแบบ โดย 
                 2.1 นักคิดแบบสุดขั้ว เห็นว่า ปัจเจกชนหลังสมัยใหม่คือผู้ที่มีชีวิตอยู่  โดยเป็นบุคคลนิร
นาม ไม่มีผลต่อ เหตุการณ์ ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์ ไม่มีความเป็นองค์ประธานใดๆ ทั้งสิ้น เพราะประธานคือ
ผู้กระท าแต่ฝ่ายเดียวที่จ าเป็นต้องมีกรรม (object) รองรับ ดังนั้นปัจเจกชนจึงเป็นเรื่องตรงข้าม 
ปัจเจกชนแบบหลังสมัยเป็นคนที่หยืดหยุ่น ให้ความส าคัญกับอารมณ์ความรู้สึกภายใน สร้างความเป็น
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จริงทางสังคมแบบของตัวเองขึ้น หาความหมายให้กับตัวเอง แต่ถือความเห็นส่วนตัว ไม่ อ้างว่า
ความคิดตนคือสัจจะ อยู่กับปัจจุบัน ไม่วางแผนอนาคต ไม่ยึดติดไม่ผูกพันกับความคิดเก่าๆ 
                 2.2 แนวคิดที่ประนีประนอม มองว่า ปัจเจกชนมีอ านาจ และพยายามฟ้ืนความส าคัญ
ของประธาน (subject) ในฐานะผู้กระท าทางสังคม (social agent) เพ่ือเสริมอ านาจ (empower) 
ให้กับกลุ่มคนชายขอบ และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นไปได้ ปัจเจก
บุคคลจึงไม่มีลักษณะที่เป็น logocentric หรือมีบุคลิกภาพเดียว แต่ต้องมีลักษณะแยกแตก 
(decenter) องค์ประธานที่ฟ้ืนคืนชีพนี้จึงเป็นผู้ที่พยายามแสวงหาอิสรภาพแห่งตน พยายามสร้างอัต
ลักษณ์ใหม่ให้ตนเอง เป็นนักเคลื่อนไหวที่มุ่งประกาศอิสรภาพจากกฎสากลและกฏของชุมชน เป็นการ
ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิตนเองเป็นส าคัญ  
 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ6 
            มาสโลว์เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของ
บุคคล ในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่ง
ที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎี
บุคลิกภาพของ มาสโลว์ โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) และ
เป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ 
             ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ 
และเม่ือบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งถือ
เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ 
              มาสโลว์ กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่ก าเนิดและความปรารถนา 
เหล่านี้จะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ข้ันแรกไปสู่ความปรารถนา ขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ 

 
 
 
 
 

                                                           

 6 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการและล าดับขั้นความต้องการของ

มนุษย์. เข้าถึงเมื่อ 30 สิงหาคม 2556. เขา้ถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/อับราฮัม_มาส

โลว ์
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ภาพ 2-1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
 
            ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการที่มีอ านาจมาก
ที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการด ารงชีวิต ได้แก่ 
ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้องการ
ความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร่างกายเหล่านี้จะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความพึงพอใจที่ได้รับ ในขั้นนี้จะ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความ
ต้องการพื้นฐานนี้ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าความ
ต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่งท าให้
ความต้องการอ่ืนๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการระดับรองลงไป 
            1. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 
                เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้น
ใหม่ต่อไป ซึ่งข้ันนี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (safety or security) 
Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจาก
ทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพึ่งพออาศัยผู้อ่ืน   
            2. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs) 
                 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้
จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนอง
แล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เช่น 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับบุคคล 
กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มี
เพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจ านวนเพ่ือนๆ ญาติพ่ีน้อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป 
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นักเรียนที่เข้าโรงเรียนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง และจะแสวงหาอย่าง
มากที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 

 3. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) 
               เมื่อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและท า
ให้บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมา
แทนที่ กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 3 ลักษณะ 
              3.1 ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อื่น และมีความ
เป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในงาน
ภาระกิจต่างๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง 
              3.2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from others) คือ ความ
ต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่
กล่าวขาน และเป็นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระท าซึ่งท า
ให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 
              3.3 ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs) ความ
ต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดข้ึน Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนองอย่างแท้จริง 
ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบ
ผลส าเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของ
ตน กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงว
จุดสูงสุดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวี
จะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่อได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคน
ที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง” Maslow 
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จิตวิทยาทั่วไป ตัวตนบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก คือตัวตนในโลกจริง7 
มีแนวความคิดที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปว่าตัวตนของคนที่เพ่นพ่านอยู่บนอินเตอร์เน็ตนั้นมักจะ

เป็นตัวตนสมมุติที่คนสร้างขึ้นมา ด้วยเหตุที่เป็นโลกเสมือนจริงที่ไม่จ าเป็นว่าใครจะต้องมารู้ว่าจริงๆ 
แล้วเราเป็นคนแบบไหนอย่างไร แต่ละคนสามารถเลือกบุคลิกในโลกเสมือนขึ้นมาใหม่ในแบบที่ตัวเอง
อยากให้เป็นแต่ไม่ได้เป็นในโลกจริง  

จากการศึกษาโดยคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสติน กลับให้ผลออกมาเป็นตรงกัน
ข้าม นั่นก็คือ จากแนวโน้มส่วนใหญ่แล้ว ในโลกจริงๆ คนมีบุคลิกอย่างไร บุคลิกของคนคนนั้นในโลก
เสมือนก็จะเป็นอย่างนั้น 

ผลการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสารไซเบอร์ไซโคโลยี, บีแฮฟวิเออร์ แอนด์ โซเชียลเนต็เวิร์
กก้ิง โดยยึดเอาการจัดแบ่งกลุ่มบุคลิกภาพหลักในทางจิตวิทยาที่มีอยู่ 5 แบบ ได้แก่ พวกช่างสังคม 
พวกประสาท พวกสุภาพประนีประนอม พวกระมัดระวังรับผิดชอบ และพวกเปิดกว้าง 

ผลการศึกษาชิ้นนี้เหมือนจะพลิกความเชื่อบางอย่างที่คิดๆ กันอยู่เหมือนกัน เราไม่สามารถ
ซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเราไว้ได้ในโลกเสมือนจริง      

 
ทฤษฎีภาพยนตร์8 
1. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง  
    ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการ

ถ่ายทอดและวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพาตัวเอง
ให้ไป เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่งไปกว่า
นั้น ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม นั่นคือ 
เรา ได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะด ารงอยู่กับ
บริบท ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งทาให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เราได้
ถูกให้ เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา สาหรับหนทางที่
พวกเขา รู้สึกและปฏิบัติการเล่าเรื่องต่างๆของผู้คนมีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่างหรืออย่าง
น้อยที่สุด ได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติ

                                                           

 7 ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์. จิตวิทยา : ตัวตนบนโซเชียลเนตเวิร์กVSตัวตนในโลกจริง มติชน. 

เข้าถึงเมื่อ[27สิงหาคม 2556]. เข้าถึงได้จาก http://blog.eduzones.com/snowytest/87734 

 8 ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

 

ทั้งหมด เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มันทา
งานอยู่ใน ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูกนา
เสนอ 
               การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว 
หรือสองตัวเท่านั้น มันเชื้อเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ 
ทาให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอ่ืนๆ โดยมี 
ดาราต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่านี้บ่อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนที่มีเสน่ห์ 
ซึ่งจะแสดงในส่วนนี้ แต่สิ่งซึ่งสาคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเรื่องนั้นได้แสดงให้ 
เห็นว่า ตัวละครหลักต่างๆจะดาเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ 
พัฒนาการไปในลักษณะที่เป็นปัจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดาเนินเรื่องของสถานการณ์ที่มั่นคง 
เผชิญกับอุปสรรค์ ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New 
Stable Situation), ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ตัวละครที่ 
สาคัญต่างๆ เดิมที จะถูกนาเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในอัตลักษณ์ 
ของพวกเขา หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้น ภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์อันหนึ่งขึ้นมาที่
จะทดสอบพวกเขา จะต้องดาเนินชีวิตไปโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระทา 
ดังกล่าว พวกเขาจะแก้ไขอัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเอง พวกเขาจะดาเนินชีวิตไปโดยผ่าน 
กระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามขึ้นทางด้านอัตลักษณ์ อันนี้มิได้ 
เกิดขึ้นเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของพวกเขา และจบ 
ลงอย่างไม่มีความสุข การเน้นในเรื่องความเจริญเติบโตของปัจเจกดังกล่าว และการแก้ไขอุปสรรค ได้ 
ไปขับไล่ไสส่งประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องรองๆใน 
การดาเนินเรื่องท้ังหลายของ ภาพยนตร์กระแสหลัก 
             2. การเคลื่อนกล้องกับการสื่อความหมาย  
                   นอกเหนือจากการเล่าเรื่อง หรือสื่อสารด้านอารมณ์ การเคลื่อนกล้องในแต่ละรูปแบบ
สามารถใช้สื่อสารความหมายที่ซ่อนเร้น แสดงผลทางจิตวิทยา และสื่อสารความหมายแตกต่างกัน 
การเคลื่อนบางอย่างอธิบายความตรงไปตรงมา บางอย่างก็ซ่อนนัยความหมายซับซ้อน  
                    ปัญหาส าคัญของการเคลื่อนกล้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลา หนังที่เน้นการเคลื่อน
ล้องตลอดเรื่องมักจะให้ความรู้สึกว่าเรื่องด าเนินไปอย่างเชื่องช้า เพราะการเคลื่อนกล้องใช้เวลา
มากกว่าเมื่อเยบกับการตัดจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งหรือที่เรียกว่า straight cut ผู้ก ากับต้องเป็น
คนตัดสินใจว่าการเคลื่อนกล้องนั้นคุ้มค่ากับระยะเวลาที่สูญเสียไปหรือไม่ และสมเหตุสมผลเพียงพอ
กับงบประมาณและความยุ่งยากซับซ้อนทางด้านเทคนิคที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าหากผู้ ส้รางเลือกการ
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เคลื่อนไหว เขาหรือเธอก็ต้องเลือกอีกด้วยว่าควรเลือกเคลื่อนอย่างไร กล่าวโดยสรุปแล้ว การเคลื่อน
กล้องขั้นพ้ืนฐานแบ่งได้ทั้งหมด 5 ลักษณะด้วยกัน คือ 1). Pan 2). Tilt 3). Dolly Shot 4). Hand-
held shot 5). Crane Shot 
                  2.1 Pan หรือ Panning Shot คือการเคลื่อนกล้องในแนวระนาบ ซ้ายไปขวาหรือขวา
ไปซ้าย โดยที่ตัวกล้องยึดอยู่กับขาตั้งช็อตเหล่านี้เป็นช็อตที่กินเวลา เพราะการเคลื่อนของกล้อง
จ าเป็นต้องช้าและนุ่มนวลเพื่อให้ภาพได้รับการบันทึกอย่างคมชัด (ยกเว้นการ Pan แบบ Swish Pan) 
การแพนต่างจากการมองตามธรรมชาติของคน เพราะเวลาเรากวาดสายตามองเหตุการณ์ สายตาเรา
มักกระโดดจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง รายละเอียดระหว่างนี้จะถูกมองข้ามไป ส่วนใหญ่แล้วการแพน
มักจะใช้เพ่ือรักษาการเคลื่อนไหวของตัวละครให้อยู่ในกรอบภาพ เช่น ตัวละครเดินจากต าแหน่งหนึ่ง
ไปยังต าแหน่งหนึ่ง หรือหากใช้ภาพประกอบกับภาพ Extreme Long Shot มักจะใช้เพ่ือแสดงถึง
อาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลของดินแดน 
                 2.2 Tilt หรือ Tilt Shot คือการเคลื่อนกล้องในแนวตั้ง จากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้น
บน โดยที่ตัวกล้องตั้งยึดอยู่กับขาตั้ง หลักการคล้ายกับการแพนภาพ เช่น สามารถใช้เพ่ือนรักษาตัว
ละครให้เคลื่อนไหวอยู่ในเฟรมภาพ ใช้เพ่ือบอกถึงความฉับไว ใช้เพ่ือเปิดเผยความจริงบางอย่าง หรือ
ใช่แทนสายตาของตัวละครจณะที่มองขึ้นหรือมองลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนมุมกล้องในแนวตั้งยังอาจ
ส่งผลให้วัตถุท่ีถูกถ่ายแปรเปลี่ยนความหมาย 
                2.3 Dolly Shot บางครั้งก็เรียก Trucking หรือ Tracking Shot เป็นการเคลื่อนกล้อง
โดยที่ตัวกล้องซึ่งตั้งอยู่บนยานพาหนะ-เคลื่อนที่ตามไปด้วยในแนวระนาบ ทั้งนี้ไม่มีการจ ากัดทิศ
ทางการเคลื่อน อาจเคลื่อนไปข้างหน้า ถอยหลัง เคลื่อนเป็นวงกลม เป็นเส้นแทยง หรือเคลื่ อนที่จาก
ซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย การเคลื่อนที่แบบดอลลี่ช็อตสามารถใช้เพ่ือติดตามตัวละคร หรือเพ่ือ
ส ารวจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในฉากนั้นๆ หรืออาจใช้เพ่ือเปิดเผยข้อมูลบางอย่างซึ่งบางครั้งคราว ตัว
ละครอาจไม่รับรู้ หรือใช้เพ่ือแทนสายตาของตัวละครขณะเคลื่อนไหว หรือใช้เพ่ือแสดงมิติในทางลึก
ของฉากนั้นๆ หรืออาจใช้เพียงเพ่ือให้เกิดความหลากหลายในแง่ของการน าเสนอภาพ 
                2.4 Hand-held Shot หรือ Hand-held camera ไม่มีความนุ่มนวลราบรื่น
เหมือนกับดอลลี่ช็อต เนื่องจากตัวกล้องไม่ได้ติดตั้งอยู่บนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ และส่วน
ใหญ่แล้วเป็นการแบกกล้องขึ้นบ่าของผู้ถ่ายภาพ และการถ่ายท าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์
ทางด้านภาพคือ มักจะหึความรู้สึกสั่นไหว และกระตุก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากถ่ายภาพวัตถุหรือ
ตัวละครจากในระยะใกล้ แต่ขณะเดียวกัน การเคลื่อนกล้องลักษณะดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้สามารถ
บันทึกภาพต่างๆได้อย่างคล่องตัว  
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                2.5 Crane Shot การเคลื่อนกล้องเหนือระดับพ้ืนดินโดยที่ตัวกล้องติดตั้งอยู่บนปั้นจั่น 
ปกติแล้ว ทิศทางการเคลื่อนมักออกมาในลักษณะของการเคลื่อนขึ้น เคลื่อนลง แต่บางครั้งก็เคลื่อนใน
แนวแทยง เคลื่อนเข้าหา เคลื่อนถอยออก หรือผสมผสานการเคลื่อนเหล่านี้เข้าด้วยกัน ในแง่ของการ
สื่อความหมาย การเคลื่อนกล้องแบบ Crane Shot อาจเริ่มต้นจากระยะใกล้ แล้วจึงออกไปใน
ระยะไกล    
 
             จากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดตั้งต้นในการท าภาพยนตร์ ทั้ง
ทฤษฎีการใช้อ านาจ ทฤษฎีการควบคุมตนเองของ วอลเตอร์ ซี จิตวิทยาปัจเจกบุคคล ของ อัลเฟรด 
แอดเลอร์ แนวคิดหลังสมัยใหม่(Post Modern) ทฤษฎีล าดับความต้องการของมนุษย์ ของ มาสโลว์ 
ได้น าไปสู่ประเด็นที่สามารถน ามาใช้ในการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ เรื่อง “A Typewriter Man” โดย
ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความไม่พึงพอใจในตนเอง น าไปสู่การแสวงหาความสมบูรณ์แบบเพ่ือ
จัดการกับความรู้สึกด้อย ตามทฤษฎีจิตวิทยาปัจเจกบุคคล เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบระหว่างชีวิตจริง
และโลกในอุดมคติ เสมือนโลกอิสระที่สามารถควบคุม และก าหนดให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความ
ต้องการตามแนวคิดหลังสมัยใหม่ ประกอบกับทฤษฎีการล าดับความต้องการของมนุษย์ อันไม่มีที่
สิ้นสุดสะท้อนผ่านจิตใต้ส านึกจากโลกอุดมคติของตัวละคร   
              อีกทั้งยังสามารถน าแนวคิดข้างต้นเข้าร่วมกับทฤษฎีภาพยนตร์ ในเรื่องของการเล่าเรื่อง 
และทฤษฎีการเคลื่อนกล้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างเหตุการณ์ที่สอดคล้องและมีความ
สมเหตุสมผลต่อความเป็นจริงในบทภาพยนตร์ ท าให้คนดูรู้สึกเชื่อและรู้สึกสนใจมากยิ่งขึ้น 
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บทที่  3 

การรวบรวมข้อมูล 
 

การสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับโลกอุดมคติท่ีเชื่อมโยงกับการใช้อ านาจในการก าหนดชีวิคน
อ่ืน เป็นการพยายามสะท้อนภาพพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นภายใต้จิตส านึกท่ีแสวงหาความ
สมบูรณ์แบบ และจัดการกับความรู้สึกด้อยของตนเอง เป็นพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ และ
ต้องการเป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ว่าสิ่งที่แสดงออกนั้นจะเป็นเพียงมายาหรือการปรุงแต่งอัตลักษณ์เท่านั้น - 

ซึ่งผู้จัดท าไดน้ าประเด็นพฤติกรรมการแสวงหาความสมบูรณ์แบบและการจัดการกับ -
ความรู้สึกด้อยมาเป็นแกนความคิดหลัก(concept) ของการสร้างภาพยนตร์และการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือ
ความเข้าใจอารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดท าได้หาข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิง(reference) และเข้าถึง
อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์(mood & tone) จากการศึกษาภาพยนตร์เรื่องต่างๆดังนี้  
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 
 1. ภาพยนตร์เรื่อง Ruby Sparks ก ากับภาพยนตร์โดย Jonathan Dayton และ Valerie 
Faris ฉายในปี ค.ศ.2012 

    นักเขียนดาวรุ่ง เขียนหนังสือเล่มแรกก็ดังเป็นพลุแตก แต่เมื่อจะเขียนเรื่องที่ 2 เป็น
ช่วงเวลาเดียวกับที่เขาถูกแฟนทิ้ง และกลัว เลยเขียนไม่ออก จนหลายฝ่ายต้องเข้ามาช่วย รวมทั้ง
พ่ีชายและจิตแพทย์ แล้ววันหนึ่งเขากลับฝันถึงสาวสวยคนหนึ่ง ภาพของเธอชัดขึ้นเรื่อยๆ จากการ
เขียนบรรยายของเขาอย่างละเอียด สุดท้ายเธอก็มีตัวตนขึ้นมา มีชีวิตขึ้นมาจริงๆ แต่ที่ยังเหมือนเดิม
คือพระเอกสามารถเขียนบังคับเธอให้ท าอะไรก็ได้ รู้สึกอย่างไรก็ได้ ให้เธอชื่อว่า Ruby Sparks  

    ภาพยนตร์เรื่อง Ruby Sparks เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติคคอมเมดี้ ผสมผสานความ
แฟนตาซีและดราม่าอย่างลงตัว โดยประเด็นหลักของเรื่องคือการพูดถึงความรักที่อาจไม่ใช่การอยู่
ร่วมกับคนทีส่มบูรณ์แบบตามอุดมคติ แต่เป็นการยอมรับในข้อบกพร่องของอีกฝ่าย การควบคุมตัวตน
และจิตใจของรูบี้เนสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่านั้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริง ผู้จัดท าจึงใช้ประเด็นดังกล่าวเป็น
แนวทางในการสร้างบทภาพยนตร์ที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่สามารถควบคุมได้ 
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ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ruby Sparks  
 
 2. ภาพยนตร์เรื่อง Chronicles ก ากับภาพยนตร์โดย Josh Trank ฉายในปี ค.ศ.2012 

    แอนดรูว์ แม็ตต์ และสตีฟเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความโดดเด่น โดยแต่ละคนจะมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัว และต่างต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตอนอยู่ไฮสคูล จนก่อให้เกิด
มิตรภาพใหม่ขึ้นมาและได้เรียนรู้แง่มุมใหม่ในชีวิต วันหนึ่งแอนดรูว์ แม็ตต์ และสตีฟบังเอิญพบกับ
เหตุการณ์เหนือความคาดหมาย ซึ่งการค้นพบของพวกเขาได้น าไปสู่การมีพลังวิเศษที่สามารถใช้จิตสั่ง
ให้สิ่งของเคลื่อนไหวได้ สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้เพียงแค่จินตนาการ เรียนรู้วิธีลอยตัวได้ พวกเขา
ใช่พลังวิเศษในการแกล้งคนอย่างสนุกสนานเท่านั้น แต่ทุกอย่างก็ดูเลวร้ายขึ้นเมื่อเขาเริ่มใช่พลังวิเศษ
ในการท าร้ายและแก้แค้น และพบว่าพลังวิเศษนั้นได้อยู่เหนือการควบคุมของเขาแล้ว 

ภาพยนตร์เรื่อง Chronicles เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงประเด็นการใช้พลังวิเศษในการควบคุม
และท าร้ายผู้อ่ืนภายใต้จิตใต้ส านึกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยผู้จัดท าเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ จึง
หยิบประเดน็ดังกล่าวประกอบกับแนวคิดการใช้อ านาจข้างต้นเป็นแนวทางในการสร้างบทภาพยนตร์ 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chronicle  
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 3. ภาพยนตร์เรื่อง Atonement ก ากับภาพยนตร์โดย Joe Wright ฉายในป ีค.ศ.2007 
    ความรักของหนุ่มสาว 2 คน ที่มีอนาคตไกล (ร็อบบี้ และซิซีเลีย) เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน
ห้องสมุด และก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เปิดเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อกันในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่ทั้งคู่จะต้อง
แยกจากกัน เด็กผู้หญิงเพียงคนเดียว (ไบรโอนี่) ตราบาปที่ติดตัวไปชั่วชีวิตของร็อบบี้เมื่อซิซีเลียโยน
ความผิดให้เขา เพียงเพราะความโกรธแค้นที่ร็อบบี้ไม่มีใจให้เธอ และความอิจฉาที่เธอมีต่อพ่ีสาว 
กลายเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เธอท าให้ทั้งสองพลัดพราก อย่างไม่มีโอกาสหวนคืน และถึงแม้ว่าเธอ
อยากจะกลับไปเปลี่ยนค าให้การเพ่ือให้ร็อบบี้พ้นผิด สายไปเสียแล้ว เพราะเหตุการณ์ต่างๆมัน
เหมือนกับจงใจให้เธอต้องรับในสิ่งที่ท าผิดพลาดไป เธอจึงน าเรื่องราวนั้นมาเขียนลงบนนิยาย 
    ภาพยนตร์เรื่อง Atonement เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่ต้อง
เผชิญกับอุปสรรคและปัญหา มีประเด็นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การหักมุมตอนจบของเรื่องว่าทุกสิ่ง
เป็นเพียงการเล่าเรื่องผ่านนิยายของตัวละครเป็นประเด็นที่ผู้จัดท าเลือกมาเป็นแนวทางในการสร้าง
บทภาพยนตร์ โดยศึกษาจากแนวทางจากการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Atonement เพ่ือให้ได้บท
ภาพยนตร์น าไปสู่การสร้างที่สมบูรณ์แบบ  
 

  
 
 
 
 
 
ภาพที่3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Atonement  
 
 4. กระทู้เรื่อง “ท าไมนักเขียนบางท่าน ถึงยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดอยู่ครับ”ตั้งกระทู้โดย 
mmm เว็ปไซด์pantip.com1 

    จากการค้นคว้าข้อมูลการใช้เครื่องพิมพ์ดีดจากกระทู้ในเว็ปไซด์พันทิป สรุปได้เป็น
ประเด็นส าคัญดังนี้ 

  

                                                           

 1 mmm[นามแฝง]. ท าไมนักเขียนบางท่าน ถึงยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดอยู่ครับ. เข้าถึงเมื่อ 25 

สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก pantip.com/cafe/library/topic/K12994338/K12994338.html 
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   “มันเบามือครับ เวลาความคิดมันไหล การพิมพ์ดีดมันจะได้ความสะใจ ยิ่งท่อนสุดท้าย
แทบจะกระทืบพิมพ์ดีด” 

   “มันเป็นความถนัดของการถ่ายทอดความคิดจากสมองให้เป็นรูปธรรมทางภาษา สมอง
คิดเห็นเป็นภาพ ในขณะที่นักเขียนต้องถอดภาพในสมองนั้นออกมาเป็นภาษาท่ีสวยงามสะท้อนภาพ
สิ่งที่นักเขียนเห็นให้ได้ชัดเจนที่สุด ความส าเร็จของนักเขียนก็คือ ความสามารถใช้ภาษาให้ผู้อ่านเห็น
ภาพตามท่ีนักเขียนเห็น นั่นคือ การพิมพ์ดีด จะท าให้การล าดับเหตุการณ์จากสมองค่อยเป็นค่อยไป 
จะท าให้สมองมีเวลาล าดับเหตุการณ์และให้รายละเอียดได้ดีกว่า นักเขียนจะมีเวลาคิดในระหว่างการ
พิมพ์ดีด นักเขียนจะไม่รุ้สึกถุกบีบบังคับให้ท างานตามความเร็วของเครื่องมือ  การท างานด้วยหน้า
จอคอมพิวเตอร์ส าหรับผมคิดว่าเป็นการบีบคั้นความคิดนักเขียนมากเกินไป จนท าให้ละเลย
รายละเอียดไปได้” 

   “มีพิมพ์ดีดกับกระดาษ อยากจะท างานที่ไหนก็ท าได้ ไม่ง้อไฟฟ้า มีโน้ตบุ๊คจะท างานต้อง
คอยพะวงกับแบตเตอรี่ หมดเมื่อไหร่ก็งานชะงัก ทั้งๆที่อารมณ์ก าลังพร้อมดิจิทัลมันก็ไม่ได้เหนือกวา่
อนาล็อกเสมอไป”  

    จากการศึกษาข้อมูลในเว็ปไซด์พันทิป พบว่านักเขียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการใช้
เครื่องพิมพ์ดีดมีประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในด้านความรู้สึกของผู้
ท างานที่จะรู้สึกผ่อนคลายและไม่ได้รับแรงกดดันจากระบบการท างานของเครื่องมือดิจิทัลอย่าง
คอมพิวเตอร์มากนัก ดังที่นักเขียนท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า หากพู่กันเป็นเครื่องมือคู่ใจของจิตกร เครื่อง
พิมพ์ดีดก็เปรียบเสมือนเครื่องมือคู่ใจของนักเขียนเช่นกัน  

 
ภาพ 3-4 ภาพประกอบการแสดงความคิดเห็นการใช้เครื่องพิมพ์ดีดจากเว็ปไซด์พันทิป 
 
บรรยากาศ และ อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood & Tone) 
 1. ภาพยนตร์เรื่อง Ruby Sparks ก ากับภาพยนตร์โดย Jonathan Dayton และ Valerie 
Faris ฉายในปี 2011 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

    Ruby Sparks ด าเนินเรื่องด้วยการเล่าเรื่องผ่านการกระท าและความรู้สึกนึกคิดของ
พระเอก ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่บนโต๊ะท างาน การใช้เครื่องพิมพ์ดีด และการอ่านหนังสือ บรรยากาศใน
ภาพยนตร์สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่มีความเข้มข้น และการปรับอารมณ์ขึ้นลงของตัวละคร คือจะมีโทน
สีสว่าง พาสเทลเมื่อตัวละครก าลังมีความสุข สนุกสนาน และสีโทนมืด สลัว เมื่อตัวละครต้องใช้
ความคิด ตัดสินใจ หรือกระท าบางสิ่งไม่ถูกต้อง  
    จากการศึกษาทฤษฎีการผลิตภาพยนตร์เรื่อง Ruby Sparks ผู้จัดท าสนใจที่จ าน าเทคนิค
การถ่ายท า และการใช้มุมกล้องต่างๆ  เพ่ือความเข้าใจในการเล่าเรื่อง รวมถึงเลือกใช้การจัดวาง
องค์ประกอบต่างๆ เช่นโต๊ะท างาน ที่แสดงถึงความเป็นนักเขียน และบุคคคที่แสดงถึงนิสัยรักการอ่าน 
เพ่ือความสมจริงในภาพยนตร์  
 

  
 
  

 
 
 
ภาพที่ 3-5 ภาพแสดงการใช้มุมกล้องจากภาพยนตร์เรื่อง Ruby Sparks  
  
 2. ภาพยนตร์เรื่อง The Perks of being a wallflower ก ากับภาพยนตร์โดย สตีเฟ่น 
คาบอสกี้ และออกฉายในปี 2012 

   ชาลีย์ เด็กหนุ่มที่ไม่ค่อยพูดและแปลกแยกจากสังคม ก าลังเริ่มชีวิตใหม่ในไฮสคูลที่เค้า
เกลียดมากและได้แต่นับวันรอให้ฝันร้ายนี่จบซักที จนวันหนึ่งได้พบกับ แซม และ แพททริก ที่เข้ามา
เป็นเพื่อนเค้ากลุ่มแรกในชีวิต ท าให้ชีวิตของดอกไม้ข้างก าแพงเติบโตและผลิบานอย่างสวยงาม  

   The Perks of a being a wallflower เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของมิตรภาพ และ
ความรัก โดยมีชาลีย์เป็นตัวละครหลักในการเล่าเรื่อง การพัฒนาตัวเองในการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกบั
คนอ่ืนท าให้ชาลีย์ได้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ในทางที่ดีข้ึน ลืมปมในใจ ก้าวผ่านและเริ่มต้นชีวิตใหม่  

   จากการชมและศึกษารายละเอียดในภาพยนตร์เรื่อง The Perks of being a wall 
flower ,มีความสนใจที่จะน าตัวอย่างการใช้มุมกล้องที่สามารถสื่ออารมณ์เหงา ซึ่งสอดคล้องกับ
ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครในขณะหนึ่ง อีกทั้งยังสนใจการคุมโทนสีของภาพยนตร์ที่แสดงถึงความ
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เหงาและสถานการณ์ความกดดันที่ตัวละครจะต้องรับมือและตัดสินใจ และยังสนใจการจัดวาง
องค์ประกอบของภาพยนตร์ที่สามารถแสดงถึงลักษณะนิสัยและความคิดของตัวละครในขณะนั้น  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3-6 ภาพแสดงบรรยากาศของภาพ จากภาพยนตร์เรื่อง The Perks of a being wall flower 
 

จากการศึกษาหาข้อมูลจากข้อมูลอ้างอิง (Reference) และอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood 
and Tone) ท าให้ผู้จัดท าได้น าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาเนื้อเรื่องของ
ภาพยนตร์ตามเนื้อหาแนวคอมเมดี้ ดราม่า และแฟนตาซีโดยมีภาพยนตร์เรื่อง Ruby Sparks เป็น
แนวทางหลักในการการเขียนบท ซึ่งเก่ียวข้องการควบคุมชีวิตคนรักเพ่ือสนองความต้องการของตัว
ละคร นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลจากภาพยนตร์ตัวอย่างท าให้สามารถก าหนดแนวทางของบรรยากาศ
ภาพยนตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผู้จัดท ามีความสนใจที่จะเลือกใช้เทคนิคมุมกล้องจากภาพยนตร์เรื่อง 
Ruby Sparks มาเป็นแนวทางในการถ่ายท ารวมถึงเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพที่สามารถแสดงให้
เห็นลักษณะนิสัยของตัวละคร นอกจากนี้ผู้จัดท ายังสนใจการคุมโทนสีของภาพที่มีความสอดคล้องกับ
ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง  The Perks of being a wall flower โดยเลือกใช้
เป็นแนวทางในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง “A Typewriter Man” 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษา รวบรวม ข้อมูล ทฤษฎี รวมถึงข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ประกอบกับแนวคิดตั้งต้น
น าไปสู่การสร้างบทภาพยนตร์ พัฒนาจนสมบูรณ์ และเข้าสู่กระบวนการเตรียมเอกสารการถ่ายท าเพ่ือ
เตรียมความพร้อม โดยมีเอกสารดังนี้ 

การเตรียมบทภาพยนตร์ 

 1. แนวความคิด (Concept) 

    การปรุงแต่งอัตลักษณ์เพ่ือแสวงหาความสมบูรณ์แบบตามจิตวิทยาปัจเจกบุคคล 

 2. แก่นเรื่อง (Theme)   

   การควบคุมทุกสิ่งได้อย่างเบ็จเสร็จอาจไม่ใช่สิ่งที่ท าให้มีความสุขเสมอไป  

3. โครงเรื่อง (Plot)  

    ภาพยนตร์สั้นว่าด้วยเรื่องเครื่องพิมพ์ดีดที่มีพลังวิเศษ ท าให้เรื่องที่พิมพ์กลายเป็นจริง กาย 
บลอคเกอร์เรื่องสั้น ได้รับเครื่องพิมพ์ดีดจากคุณตา ซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในอดีต กายพบว่าเรื่อง
ที่กายแต่งเป็น จริงจากการใช้เครื่องพิมพ์ดีด กายใช้เครื่องพิมพ์ดีดก าหนดสิ่งต่างๆตามที่ต้องการอย่าง
มีความสุข จนวันหนึ่ง กายพบว่าตัวเองหยุดใช้เครื่องพิมพ์ดีดควบคุมสิ่งต่างๆไม่ได้ และเขากลายเป็น
เหยื่อของการใช้พลังวิเศษของตัวเอง 

 4. เรื่องย่อ (Synopsis) 

    กาย ชายหนุ่มขาวตี๋ หน้าตาธรรมดา เรียนคณะโบราณคดี ชอบอ่านและเขียนหนังสือ 
กายมีบลอคเรื่องสั้นของตัวเอง วันหนึ่ง กายได้รับเครื่องพิมพ์ดีดจากคุณตา ซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง
มากในอดีต กายไม่ใส่ใจกับเครื่องพิมพ์ดีดคุณตา กายได้รับคอมเมนท์จากในบลอคว่างานเขียนไม่มี
คุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นให้กายหันมาสนใจการท างานแบบนักเขียนรุ่นก่อน(ที่เชื่อว่าเชื่อพิมพ์ดีดท าช่วย
ให้ประสิทธิภาพการท างานดีกว่าใช้คอมพิวเตอร์) กายใช้เครื่องพิมพ์ดีด พิมพ์ถึงผู้หญิงคนหนึ่ง(เห็นรูป
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จากอินเทอเน็ตที่ไม่ได้ชื่อมินท์) กายก าหนดให้เธอชื่อว่ามินท์ วันต่อมา กายพบกับมินท์ตัวจริงและ
พบว่าชีวิตของมินท์เป็นแบบเดียวกับท่ีกายพิมพ์ทุกอย่าง กายแปลกใจจึงพิมพ์อีกครั้งและพบว่ามันได้
กลายเรื่องจริง กายเล่าและพิสูจน์ให้วินเพื่อนสนิทฟัง กายพิมพ์เรื่องว่าเป็นแฟนกับมินท์ กายมี
ความสุขกับความสัมพันธ์ จนกระท่ังวันหนึ่ง กายหยุดควบคุมมินท์เพราะรู้สึกพอใจกับความสัมพันธ์
และอยากให้ทุกอย่างด าเนินไปอย่างไม่ถูกควบคุม หลังจากนั้น กายและมินท์เริ่มทะเลาะกัน
ระหองระแหง กายใช้เครื่องพิมพ์ดีดอีกครั้งเพ่ือควบคุมให้มินท์เป็นอย่างที่ต้องการ จนเตยเพ่ือนมินท์
(แฟนวิน)รู้สึกสงสัย กายรู้สึกได้ว่าความรักที่มินท์แสดงออกไม่เป็นเรื่องจริง จึงใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์
ให้มินท์เป็นตัวของตัวเอง แบบที่มินท์ต้องการ เตยเล่าให้มินท์ฟังเรื่องอาการแปลกๆของมินท์ และ
สงสัยว่ากายจะท าอะไรไม่ดี กายรู้ความจริงจึงใช้เครื่องพิมพ์ดีด พิมพ์ให้เตยประสบอุบัติเหตุ วินโกรธ
และพามินท์มาที่ห้องพักกายและเล่าความจริงเรื่องเครื่องพิมพ์ดีดให้มินท์ฟัง มินท์รับไม่ได้ขอให้วินพา
มินท์หนี แต่กายไม่ยอมใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ให้มินท์ต้องอยู่กับกายตลอดไป วินโกรธจัดทุ่มเครื่อง
พิมพ์ดีดลงกับพ้ืนทิ้งมินท์และกายติดอยู่ในห้องตลอดไป คอมเมนท์จากบลอคปรากฎขึ้นบนหน้าจอสี
ด า เห็นกายก าลังเลื่อนอ่าน ได้ยินเสียง vo จากกาย พูดว่า เรื่องมหัศจรรย์ ไม่มีจริงหรอกครับ 

 5. โครงเรื่องขยาย (Treatment)  

Scene1 ภายใน /ห้องนอน/กลางวัน  

v.o.กายพูดว่า ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ดีดวิเศษ ที่พิมพ์เรื่องให้กลายเป็นจริงได้ คุณจะใช้มันพิมพ์มันว่า
อะไร   

 มือกายพิมพ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เห็นชื่อบลอคบนแถบurl(ซีจี) เห็นรูปโปรไฟล์กายที่หน้า
บล็อค(ซีจี) กายเลื่อนเม้าส์ขึ้นลง เห็นคอมเมนท์ (คอมเมนท์หลากหลาย เห็นเวลาที่โพส หลายวัน
ก่อน) คอมเมนท์ล่าสุดขึ้นว่า (หายไปไหน อยากอ่านเรื่องใหม่) โทรศัพท์กายสั่นเห็นชื่อวิน กายมอง
โทรศัพท์ (หนุ่มขาวตี๋ ผมสั้น หน้าละอ่อน) กายคุยและวางโทรศัพท์ ได้ยินเสียงกริ่งประตู กายลุกไป
เปิด รับกล่องพัสดุจากบุรุษไปรษณีย์ เปิดกล่องเห็นเครื่องพิมพ์ดีด ที่กล่องพัสดุเห็นชื่อผู้ส่งเป็นแม่ 
กายยกออกมา และกดโทรหาแม่ถามว่าส่งมาท าไม แม่บอกว่าเป็นมรดกจากคุณตา มอบให้กายก่อน
เสียชีวิต กายหยิบหนังสือ นักเขียนดีเด่นออกมาจากกล่อง รูปคุณตาแนบมากับหน้าปก ด้านหลังรูป
เป็นข้อความจากตา กายวางสายจากแม่ เก็บหนังสือกับรูปตาในลิ้นชักและเก็บเครื่องพิมพ์ดีดใส่กล่อง
วางแอบไว้ข้างโต๊ะ พอดีกับท่ีบลอคของกายเตือนคอมเมนท์อันใหม่ กายอ่านคอมเมนท์สีหน้าเปลี่ยน 
ดูเครียดจริงจัง  
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Scene2 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน   

 ที่โต๊ะไม้กายนั่งอยู่คนเดียวก่อนวินจะเดินเข้ามาร่วมด้วย กายเล่าให้วินฟังเรื่องคอมเมนท์
ในบลอค วินปลอบอย่าคิดมาก กายบอกว่าช่วงนี้คิดเรื่องไม่ออก วินแนะน าให้กายลองศึกษาสไตล์
และวิธีการของนักเขียนคนอ่ืนเป็นแนวทาง เผื่อจะคิดออก 

Scene3.1 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน  

กายกลับมาที่ห้อง (ถ่ายผ่านกล่องเครื่องพิมพ์ดีดเห็นกายเดินเข้ามาในห้อง) เหลือบมอง
กล่องเครื่องพิมพ์ดีดก่อนหันมาเปิดคอมและนั่งลงที่โต๊ะท างาน กายอ่านบลอคของนักเขียนหลาย
เพจ (ท่องเน็ตไปเรื่อยๆ เห็นซีจีขึ้นหลายอัน เจอเพจที่นักเขียนคนหนึ่งพิมพ์ว่า ตอนนี้ผมยังใช้
เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ daft1 อยู่เลยครับ กายเปิดเพจหาว่า ท าไมนักเขียนบางคนถึงยังใช้
เครื่องพิมพ์ดีด เห็นคอมเมนท์แสดงความคิดเห็นมากมาย,(ได้ข้อมูลว่า เครื่องพิมพ์ดีดกับนักเขียน 
ก็เหมือนกับพู่กับกับจิตกร,ใช้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วคิดงานลื่นกว่า…)) กายขมวดคิ้วเบ้ปากเหลือบมอง
กล่องเครื่องพิมพ์ดีด (ไม่คิดคล้อยตามกับคอมเมนท์) กายเดินไปท่ีเครื่องพิมพ์ดีดและยกขึ้นวางบน
โต๊ะ กายนั่ง นิ่งวางมือบนแป้นพิมพ์ดีด มองกระดาษสีขาว ค้างซักพัก  

Scene4 ภายใน/ห้องน้ า/กลางคืน 

เห็นหนงัสือFHM หน้าปกเป็นผู้หญิงเซ็กซ่ีในมือวิน ก าลังนั่งอยู่ในห้องน้ า โทรศัพท์วินสั่น 
กายโทรเข้ามา ปรึกษาวินให้ช่วยคิดตัวละครผู้หญิงในนิยายเรื่องใหม่ วินแนะน าผู้หญิงแบบ
หนังสือFHM  

Scene3.2 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน(ต่อเนื่อง) 

กายหัวเราะวางสาย กายมานั่งที่เตียงเปิดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เลื่อนไปเห็นผู้หญิงสวย กาย
ยกโน๊ตบุคกลับไปนั่งที่โต๊ะ กายพิมพ์ดีด สลับกับมองรูปผู้หญิงน่ารักในคอม กายหัวเราะกับตัวเอง 
ส่ายหัวเบาๆ (ท่ีใช้อุปกรณ์หลายอย่างพร้อมกัน) (ใต้ภาพผู้หญิงสวย เห็นชื่อว่ากอล์ฟ / เห็น
ข้อความบนกระดาษที่กายพิมพ์บางค า) ค่อยๆเห็นกระดาษที่กายพิมพ์วางซ้อนกันทีละแผ่น  

Scene5 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน 

 ภาพ Montage มินท์ในจินตนาการกาย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

Scene6 ภายนอก/มหาวิทยาลัย-โต๊ะไม้/กลางวัน  

กายยื่นปึกกระดาษให้วินอ่าน และนั่งลงฝั่งตรงข้าม เตยแฟนวินเดินมาพอดี กายเบือนหน้า
หนี ก้มหน้าอ่านหนังสือ ได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนพูดกับเตย กายเงยหน้าขึ้นมา เห็นมินท์ กายท าหน้า
อ้ึงๆ มินท์มองกายยิ้มๆ เตยแนะน าให้วินและกายรู้จักมินท์ บอกเป็นเพ่ือนที่เพ่ิงซิ่วมา กายอ้ึงมอง
มินท์ตาค้าง เตยและมินท์เดินจากไป กายหันมาหาวินที่ท าหน้าแซว กายท่าทางลุกลี้ลุกลนให้วินรีบ
อ่านกระดาษในมือ วินอ่านจบประหลาดใจ บอกว่าเหมือนมินท์ กายคาใจ บอกบังเอิญเกินไป ครุ่นคิด
มองกระดาษท่ีพิมพ์   

Scene7 ภายใน/ห้องนอน/เย็น 

กายนั่งที่โต๊ะท างาน คิ้วขมวด วางกระดาษท่ีพิมพ์เรื่องมินท์ข้างๆ ม้วนกระดาษอีกแผ่นใส่
เครื่องพิมพ์ดีด กายวางมือบนแป้นพิมพ์ ครุ่นคิดซักพักและเริ่มพิมพ์  

Scene8 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน  

ที่โต๊ะไม้ (มีวิน เตย มินท์และกาย) เห็นลายเพนท์กากเพชรรูปผีเสื้อหลังมือซ้ายมินท์ กายนั่ง
เยื้องกับมินท์ มองหวาดๆ ตาไม่กระพริบ หลบตาทันทีเมื่อมินท์หันมา มินท์และเตยลุกออกไป กายเล่า
ให้วินฟังเรื่องกากเพชร วินไม่เชื่อบอกอาจเป็นเรื่องบังเอิญ กายท้าให้วินพิสูจน์ว่าเรื่องที่พิมพ์จะ
กลายเป็นเรื่องจริง  

Scene9 ภายใน/คอนโดThe Circle/กลางวัน 

กายนั่งลงที่โต๊ะท างาน วินสบประมาทบอกกายไร้สาระ ให้กายพิมพ์ว่า “มินท์มาหากายที่
ห้อง ตอนนี้”  เสียงกริ่งประตูดังขึ้นทันที กายเปิดประตูเห็นมินท์ยืนอยู่หน้าห้อง กายและวินท าหน้าอึ้ง 
พูดไม่ออก มินท์ยิ้มเดินเข้าไปในห้อง ยืนดูหนังสือบนชั้น กายและวินเข้าไปถียงกันในห้องแลพิมพ์ให้
มินท์ถอดเสื้อ มินท์ถอดเสื้อออก วินยอมเชื่อกายท่าทางเสียสติออกจากห้องกายไป กายและมินท์คุย
กันซักพักก่อนมินท์จะขอตัวกลับ 
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Scene10 ภายนอก/มหาลัย/กลางวัน 

กายและมินท์ก าลังเดินอยู่ในมหาวิทยาลัย คุยกันหัวเราะคิกคัก เดินไปที่โต๊ะไม้ที่มีเตยและวิ
นนั่งอยู่ มินท์ชวนเตยไปเข้าเรียน หันมาลาวินและกาย วินแซวกายและยุให้กายเขียนเรื่องต่อ(ว่ากาย
เป็นแฟนมินท์) กายลังเล บ่ายเบี่ยงว่าจะดีหรอ 

Scene11 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน  

กายหน้านิ่ง มือวางบนแป้นพิมพ์ดีด เห็นกระดาษสีขาวในเครื่องพิมพ์ดีด กายเริ่มพิมพ์ (เห็น
เนื้อหาที่กายพิมพ์บางค าที่พอจับใจความได้ ตัดสลับกับเครื่องพิมพ์ดีดท างาน มือกายพิมพ์ หน้าตา
กายท่ีดูมุ่งมั่นจริงจัง บางครั้งกายหยุดพิมพ์ ลุกขึ้นยืนอ่านเรื่อง ครุ่นคิด) กายวางกระดาษทีละแผ่นวาง
ซ่อนกันบนโต๊ะ (วางกระดาษปิดหน้ากล้อง transition s.ต่อไป ) 

Scene12 ภายนอก/cutย่อย/กลางวัน 

โบสถ์ : เห็นเอกสารส าหรับสมาชิกโบสถ์ในมือมินท์ เห็นนักร้องประสานเสียงยืนร้องเพลงที่
หน้าห้อง มินท์และกายร้องเพลงในโบสถ์ ปรบมือเข้าจังหวะ กายมองมินท์ก้มหน้าอธิษฐาน 

สวนแก้ว : เห็นภาพสเก็ตหน้ากายในมือมินท์ กายและมินท์นั่งอยู่ในสวนธารณะ ยิ้มแย้มมี
ความสุข  

ห้องนอนกาย : กายและมินท์นั่งเล่นกันบนโซฟาจนเกือบมีอะไรกัน  

Scene13 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน 

กายนั่งเล่นอยู่ในห้องคนเดียว ระหว่างที่ดูหนังก็ท าให้กายคิดได้ว่าอยากหยุดควบคุมมินท์
แล้ว กายจึงเข้าไปในห้องและเด็บเครื่องพิมพ์ดีดและเล่าเรื่องที่กายแต่งลงในบลอค 

Scene14 ภายนอก/มหาลัย/กลางวัน  

ที่มหาลัย ท้องฟ้าอึมครึม กายยื่นหนังสือให้มินท์บอกตั้งใจซื้อมาให้ หน้าปกเห็นชื่อนักเขียน
คนเดียวกับอีกเรื่องที่มินท์ชอบ มินท์บอกว่าไม่ค่อยชอบหนังสือของนักเขียนคนนี้แล้ว กายท าหน้า
ผิดหวัง ชวนมินท์ไปอ่านหนังสืออ่านด้วยกันตอนเย็น มินท์ปฎิเสธบอกนัดกับเพ่ือนแล้ว ไว้ครั้งหน้า 
และลุกจากไป วินมองกายที่ดูเซ็งๆ แซวว่ารักไม่หวานแล้วหรอ กายบอกวินว่าหยุดใช้เครื่องพิมพ์ดีดไป
ซักพักแล้ว ท าหน้าผิดหวังมองหนังสือ  
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Scene15 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

กายโยนหนังสือบนชั้นอย่างหงุดหงิด บนชั้นในห้อง นอยๆ ทิ้งตัวนอนบนเตียง หยิบโทรศัพท์ 
เปิดไลน์(ซีจี) กายพิมพ์คุยกับมินท์ และเริ่มทะเลาะกัน มินท์พิมพ์บอกกายว่าพรุ่งนี้จะไปออกค่ายที่
ต่างจังหวัดสามวัน กายเซ็งทิ้งโทรศัพท์ลงบนเตียง กายลุกขึ้น เดินไปนั่งที่โต๊ะท างาน เปิดคอมพิวเตอร์
โน๊ทบุค  เห็นมือกายพิมพ์บนคีย์บอร์ด   

Scene16 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

Montage กายเหงา 

Scene17 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

(ในห้องนอนกลางคืน แสงสลัวจากไฟที่โต๊ะท างาน) กายวางเครื่องพิมพ์ดีดบนโต๊ะท างาน 
วางมือบนแป้นพิมพ์ สีหน้าเครียดจริงจัง เห็นมือกายพิมพ์ต่อเนื่องซักพัก กายหยุดพิมพ์ได้ยินเสียงกริ่ง 
มินท์มาหากายท่ีห้องและทั้งคู่มีอะไรกัน  

Scene18 ภายนอก/มหาลัย/กลางวัน 

มินท์นั่งอ่านหนังสือกอดแขนซบไหล่กายท่ีโต๊ะไม้ วินและเตยเดินมาที่โต๊ะมองมินท์และกาย
งงๆ นั่งฝั่งตรงข้าม เตยเดินมาเห็นแปลกใจในอาการแปลกๆของมินท์ มินท์ตอบไม่สนใจเตยอ่าน
หนังสือต่อ เตยไม่หายสงัย กายตัดสินใจพามินท์ลุกจากโต๊ะ  

Scene19 ภายนอก/มหาลัย/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 

(กล้องเหวี่ยงๆ) กายจูงมือมินท์เดินออกจากมหาลัย, มินท์เดินควงแขนกาย ซบไหล่(แสงเย็น 
หน้าวัดพระแก้ว), คนแถวนั้นหันมามอง ท าท่าซุบซิบ, กายมองมินท์และมองคนรอบตัวอายๆ สะกิด
มินท์ให้ปล่อยแขนและเดินปกติ มินท์ไม่ยอม เกาะแขนกายงอแงเหมือนเด็ก, คนหันมามองเยอะขึ้น, 
กายมองคนรอบๆ ประคองมินท์รีบเดินไป  

Scene20 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

มินท์นอนร้องไห้ พร่ าเพ้อว่ากายไม่รัก กายนั่งบนเตียง ลูบหลังมินท์หน้าตากังวล กาย
ตัดสินใจเข้าไปพิมพ์ดีดอีกครั้งให้มินท์เป็นคนเดิม เห็นข้อความบนกระดาษ กายหยุดพิมพ์ นิ่งซักพัก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

มินท์หยุดร้องไห้และลุกจากเตียง หันมามองกายท่าทางปกติ มินท์มองนาฬิกา บอกว่าจะกลับแล้ว 
มินท์สะพายกระเป๋าโบกมือลากายและเดินออกจากห้อง กายพยักหน้ายิ้มให้มินท์ รู้สึกเศร้า    

Scene21.1 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

บรรยากาศอึมครึม วินและกายนั่งสูบบุหรี่อยู่ด้วยกัน กายเล่าให้วินฟังเรื่องมินท์ทั้งหมด วินป
ลอบใจและบอกให้กายท าใจ  

Scene21.2 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

มินท์ก าลังเดินออกจากคณะกับเพื่อนๆ เตยเดินเข้ามาทักท่าทางกังวล บอกมินท์อยากให้เลิก
กับกาย มินท์แปลกใจถามเตยว่าท าไม เตยอ้ าอ้ึงมองมินท์หน้าตากังวล  

Scene21.3 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

มินท์และเตยเดินเข้ามาในสวนแก้ว เห็นวินและกายนั่งอยู่ มินท์ยิ้มให้กายเดินเข้าไปหา มินท์
เล่าให้กายฟังเรื่องเตยเข้าใจผิดที่เห็นอาการมินท์แปลกไปเมื่อวาน เหมือนคนโดนของ มินท์พูดพลาง
หัวเราะไม่เชื่อ กายโกรธหันมองเตยที่เบือนหน้าหนี วินหน้าเครียดมองเตยและกายไม่พูดอะไร กายตัด
บทบอกมินท์ว่าจะกลับแล้ว มีงานต้องท า หันมองเตยและเดินออกไป  

Scene22 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

เห็นมือกายพิมพ์บนแป้นเครื่องพิมพ์ดีดอย่างต่อเนื่อง หน้าเครียด จริงจัง กายหยุดพิมพ์ ซัก
พักโทรศัพท์สั่น เห็นวินโทรเข้ามา กายมองนิ่งๆซักพักก่อนกดรับ คุยกับวินว่าอยู่ที่ห้อง กายวางสาย
มองข้อความบนแป้นพิมพ์ เขียนว่า “เตยประสบอุบัติเหตุ ถูกรถชน”  

Scene23 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

วินนั่งร้องไห้คุยกบัมินท์ มินท์เล่าให้วินฟังเรื่องเตยบอกให้เลิกกับกาย วินครุ่นคิดซักพักและ
ชวนมินท์ไปที่ห้องของกาย 

Scene24 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน 

เสียงกริ่งห้องดังขึ้น ประตูเปิด วินรีบเข้ามาหาหลักฐานในห้องกาย ก่อนจะเข้าไปกระชากคอ
เสื้อกายต่อยกายฟุบลงที่พ้ืน มินทร์้องตกใจเข้าไปประคองกาย วินตะโกนถามกายว่าที่เตยถูกรถชน
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เป็นฝีมือกายใช่มั้ย มินท์ท าหน้าสงสัย กายไม่ตอบ  วินเดินไปโต๊ะท างานยื่นกระดาษที่กายพิมพ์(เตย
ถูกรถชน)ให้มินท์ มินท์ท าหน้าตกใจ หันมาหากาย วินโวยวายบอกรู้ว่ากายกับเตยไม่ถูกกันแต่ครั้งนี้มัน
เกินไป กายไม่ตอบ วินโมโห ยื่นปึกกระดาษเรื่องมินท์ส่งให้มินท์ มินท์อ่าน โวยวายบอกเป็นไปไม่ได้ 
กายหันมองมินท์หน้าเศร้า ลุกข้ึนเดินไปหามินท์ มินท์ถอยหนี หันไปหาวินขอให้พากลับ กายมองและ
มินท์ก าลังจะเดินออกจากห้อง กายตรงไปที่โต๊ะท างาน เห็นมือกายพิมพ์บนแป้นพิมพ์ดีดอย่างรวดเร็ว 
ทันทีกับที่มนิท์ร้องเสียงดังเดินออกจากห้องไม่ได้ (พยายามเดินออกจากห้องหลายครั้งแต่ออกไม่ได้) 
มินท์ร้องไห้ขอให้วินช่วย วินโกรธจัดเดินเข้ามาในห้อง บอกยังให้โอกาสแก้ไข กายหน้านิ่งไม่ตอบวิน 
วินเหวี่ยงเครื่องพิมพ์ดีดลงพื้น และเดินออกจากห้องไป มินท์ยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าประตูหันหลังให้กาย 
กายหน้าเศร้ามองมินท์ ค่อยๆนั่งลงจับเครื่องพิมพ์ดีดหงายดู (ภาพfade out) 

Scene25 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน  

ภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่อยๆปรากฏขึ้นมา สภาพห้องที่รกและสกปรก เห็นชายอ้วน
สวมแว่นคนหนึ่งก าลังตอนคอมเมนท์จากบลอคของตัวเอง ก่อนจะได้ยินเสียง v.o. กพูดว่า เรื่อง
มหัศจรรย์…ไม่มีจริงหรอกครับ   

-จบ- 

6. บทภาพยนตร์ (Screenplay)  

Scene1 ภายใน/ห้องนอน/เช้า 
 v.o.กายพูดว่า “ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ดีดวิเศษ ที่สามารถก าหนดเรื่องที่พิมพ์ให้กลายเป็นเรื่อง

จริงได้ คุณจะพิมพ์มันว่าอะไร” 

มือกายพิมพ์บนแป้นพิมพ์โน๊ตบุค เห็นชื่อบลอคกายบนแถบurl และรูปโปรไฟล์กายที่

หน้าบลอค หน้ากายนิ่งๆเลื่อนเม้าส์ขึ้นลง เห็นคอมเมนท์แสดงความคิดเห็น(เห็นเวลาเมื่อหลายวัน

ก่อน)  

คอมเมนท์ล่าสุด 

หายไปไหน อยากอ่านเรื่องใหม่ 

โทรศัพท์กายสั่นเห็นชื่อวิน  
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กาย 

ฮาโหล 

วิน 

เฮ้ยไอกาย วันนี้มึงมาม.ป่าววะ 

กาย 

ไปสายๆวะ 

วิน 

อ่อ เออๆ นี่กูอยู่ม.แล้ว จะขอดูงานมึงหน่อยอ่ะ 

กาย 

อ่อ เออ เดี๋ยวซักพักกูออกไป 

กายวางโทรศัพท์ เสียงกริ่งประตูห้องดังขึ้น กายเดินไปเปิด เห็นบุรุษไปรษณีย์กับกล่องพัสดุขนาดใหญ่

วางอยู่ที่พ้ืน บุรุษไปรษณีย์ยื่นเอกสารมาให้เซ็นรับพัสดุ กายเซ็นรับและยกพัสดุเข้าห้องวางบนโต๊ะ

ท างาน เห็นผู้ชื่อส่งจากแม่ กายเปิดกล่องเห็นเครื่องพิมพ์ดีดและหนังสืออยู่ด้านใน กายท าหน้างงๆ 

หยิบหนังสือออกมาจากซองจดหมาย ชื่อว่า ซีไรต์ไดอารี่ กายเปิดหนังสือเห็นรูปชายชราสอดอยู่ พลิก

ด้านหลังเห็นข้อความว่า “เครื่องพิมพ์ดีดนี้ ตาสั่งแม่เอ็งไว้ว่า ให้มอบให้เอ็งตอนที่ข้าไม่อยู่แล้ว… ใช้ให้

ดี –ตา” กายขมวดคิ้ว พลิกหนังสือดูผ่านๆ กายเก็บหนังสือและรูปคุณตาใส่ลิ้นชักโต๊ะ ยกเครื่อง

พิมพ์ดีดวางไว้ที่พ้ืนข้างโต๊ะท างาน  

ได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์กายเตือนคอมเมนท์อันใหม่กายนั่งลงที่โต๊ะท างานอ่านคอมเมนท์ เห็นตากาย

เพ่งมองที่จอโน๊ตบุค สีหน้าเปลี่ยน คิ้วขมวด ดูเครียดจริงจัง    

-ตัดไป- 
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Scene2 ภายนอก/มหาวิทยาลัย(โรงอาหาร)/กลางวัน 

 หน้าร้านอาหารตามสั่ง เห็นแม่ค้าหน้าตาถมึงทึงตะคอกลูกค้า และยื่นจานข้าวให้ (กล้อง

long-take ตามจานข้าวเดินออกจากร้าน) บรรยากาศในโรงอาหารไม่พลุกพล่าน เห็นกายก าลังนั่งเขี่ย

ข้าวในจาน ท่าทางครุ่นคิดอยู่คนเดียว วินเดินเข้ามานั่งฝั่งตรงข้าม 

วิน 

เฮ้ยมึง มานานยัง 

กาย 

ซักพักอ่ะ 

กายตอบท่าทางเครียด ก้มหน้าเขี่ยข้าวในจาน วินมองกายอย่างสงสัย  

วิน 

เป็นไรวะ ดูเครียดๆ 

กายส่ายหัวนิ่งไปซักพัก ไม่ตอบอะไร กายรู้สึกตัวโทรศัพท์สั่น หยิบออกมาจากกระเป๋ากางเกงเห็นชื่อ

แม่ กายกดรับ 

กาย 

ฮาโหล ครับแม่ 

แม่ 

กายได้รับของที่แม่ส่งไปให้รึยัง 

กาย 

ได้แล้ว… แม่จะส่งมาให้ท าไม ห้องยิ่งแคบๆอยู่ 

แม่ 
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อ่าวเป็นงั้นไป คุณตาอุส่าห์ให้ 

เห็นแกชอบแต่งนิยาย 

กาย 

โห่แม่ ไม่ใช่นิยาย เรื่องสั้นๆ 

แล้วนี่มันยุคไหนแล้ว ใครเขาจะมานั่งใช้เครื่องพิมพ์ดีด 

กายเถียง วินเลิกคิ้วมองกาย ตักข้าวเข้าปาก    

แม่ 

เอาน่า ไม่ใช้ก็เก็บไว้ ไม่เห็นเสียหายตรงไหน 

กาย 

อืม นี่กินข้าวอยู่ แค่นี้ก่อนน่ะๆ 

กายวางโทรศัพท์ วินมองกายที่ดูเซ็งๆ 

วิน 

แม่ส่งเครื่องพิมพ์ดีดมาให้มึงหรอ 

วินพูดกลั้นหัวเราะ กายพยักหน้ารับเซ็งๆ  

กาย 

เซ็งว่ะ วันนี้มีคนมาคอมเมนท์ในบลอคกู บอกว่าเรื่องกูห่วย 

เนื้อเรื่องแข็ง เชี่ยไรไม่รู้ 

กายพูดหงุดหงิด หน้าบึ้ง  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิน 

มึงก็แต่งเรื่องใหม่ดิ 

วินพูดพลางตักข้าวเข้าปาก 

กาย 

ช่วงนี้คิดเรื่องใหม่ๆไม่ค่อยออกเลยว่ะ เจอแบบนี้ยิ่งเซ็ง 

วิน 

อย่าคิดมากมึง ลองไปอ่านบลอคคนอ่ืนดู  

ไม่ก็…ใช้เครื่องพิมพ์ดีดที่แม่มึงส่งมาให้อ่ะ 

วินพูดกลั้นหัวเราะ กายเหลือบตามองวิน หน้าเซ็ง มองจานข้าวที่อาหารปนกันเละเทะ 

-ตัดไป- 

Scene3.1 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

กายเดินออกจากห้องน้ า ในชุดเสื้อยืดและกางเกงนอน ผ้าเช็ดตัวพาดบ่า เหลือบมองเครื่อง

พิมพ์ดีดก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะท างาน กายเปิดโน๊ตบุค กายเปิดบลอคของนักเขียนคนอ่ืน เห็นชื่อบลอค

และรูปโปรไฟล์ กายเลื่อนอ่านสีหน้าจริงจัง เห็นมือกายเลื่อนเม้าส์ พิมพ์บนคีย์บอร์ดอย่างรวดเร็ว สี

หน้าจริงจังมองหน้าจอ  

คอมเมนท์จากเว็ปพันทิป 

ผมยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์daft1อยู่เลยครับ 

กายขมวดคิ้ว ท่าทางสงสัย เห็นมือกายเลื่อนเมาส์และพิมพ์อย่างรวดเร็ว กายพิมพ์ ท าไมนักเขียนบาง

คนถึงยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดเห็นมือกายกดเม้าส์ขึ้นลง สีหน้าจริงจัง  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คอมเมนท์จากเว็ปพันทิป 

ใช้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วได้อารมณ์กว่าครับ, ใช้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วความคิดไหลกว่าครับ 

กายหน้านิ่ง คิ้วขมวดเหลือบมองเครื่องพิมพ์ดีด (ไม่เห็นด้วยกับคอมเมนท์) กายเขยิบตัว ยกเครื่อง

พิมพ์ดีดวางบนโต๊ะท างาน ม้วนกระดาษใส่ในเครื่อง กายถอนหายใจเฮือกใหญ่วางมือบนแป้นพิมพ์ดีด 

นั่งนิ่ง  

Scene4 ภายใน/ห้องน ้าบ้านวิน/กลางคืน 

 เห็นหน้าปกหนังสือFHM นางแบบเซ็กซ่ีในมือวิน ก าลังนั่งอยู่ในห้องน้ า โทรศัพท์สั่นเห็นชื่อ

กาย 

วิน 

ว่าไงมึง 

กาย 

มึงช่วยกูคิดนางเอกให้เรื่องกูหน่อยดิ  

ตันว่ะ คิดไม่ออก 

กายพูดพลางยกโน๊ตบุคจากโต๊ะท างานมานั่งที่เตียงนอน วินเงียบ มองรูปนางแบบในหนังสือ 

วิน 

อืม…เอาแบบ กิฟซี่เอฟเอชเอ็ม 

กาย 

โห ไอหื่น!! 

วินบ่นพึมพ า กายเลื่อนหน้าจอโน๊ตบุคเห็นรูปผู้หญิงสวย กายกดเข้าไปดูรูปใหญ่ เห็นชื่อว่ากอล์ฟ กาย

มองรูปกอล์ฟเคลิบเคลิ้ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิน 

เฮ้ย ไอกาย ยังฟังกูอยู่ป่าวเนี่ย 

กาย 

เอ้ยมึง แค่นี้น่ะ 

กายวางโทรศัพท์ ลุกจากเตียง นั่งที่โต๊ะท างาน วางโน๊ตบุคข้างๆเครื่องพิมพ์ดีด เห็นรูปกอล์ฟบน

หน้าจอ เห็นมือกายเริ่มพิมพ์ สลับกับมองโน๊ตบุค เห็นข้อความท่ีกายพิมพ์บนกระดาษ กายหัวเราะ 

ส่ายหน้าเบาๆ พิมพ์ต่อไป เห็นกระดาษท่ีกายพิมพ์วางซ้อนกันที่ละแผ่น  

-ตัดไป- 

Scene3.2 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

 กายเดินคุยโทรศัพท์ไปมาในห้องนอน ยกโน๊ตบุคมานั่งเล่นที่เตียงพลางคุยโทรศัพท์ซักพัก 

กายมองรูปผู้หญิงในเฟสบุค(แล้วได้แรงบันดาลใจ) วางโทรศัพท์และยกโน๊ตบุคไปนั่งที่โต๊ะท างาน กาย

พิมพ์ดีดพลางมองรูปหญิงสาว(คนเดิม) หัวเราะกับตัวเอง 

 

 

 

 

-ตัดไป- 

Scene5 Montage(ภายนอก/สวนสารธารณะ/กลางวัน  

 cu หน้ามินท์ยิ้ม มองกล้อง cuมือ ปาก ตา  

 

Remark : ข้อความที่กายพิมพ์ในกระดาษ / ตวัหนงัสอืสแีดง คือ สว่นท่ีจะถ่ายกระดาษให้เห็นระหวา่งพมิพ์ 

กายพมิพ์วา่ : วนัแรกที่ผมรู้จกัเธอ มินท์ เธอเพิ่งซิ่วมาเรียนที่เดยีวกบัผม เธอเป็นผู้หญิงสวย ผิวขาว ผมยาว

สลวยท าให้เธอดเูป็นผู้ใหญ่ ดวงตาเป็นประกาย ปากบางสชีมพอูอ่นดนูา่ทะนถุนอม มินท์เพิ่งซิ่วมาจากคณะ

บญัชี มหาวิทยาลยัช่ือดงั มินท์รักการวาดรูปและธรรมชาติ เธอใช้เวลาสว่นใหญ่ในวนัวา่งกบัการวาดรูป อา่น

หนงัสอื หรือจิบกาแฟกบัขนมเค้กในสวน…    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Scene6 ภายนอก/มหาวิทยาลัย-โต๊ะไม้/กลางวัน 

 กายยื่นกระดาษให้วิน มองหน้ากายงงๆ  พอดีกับท่ีเตยเดินเข้ามาหาวิน กายนั่งลงฝั่งตรง

ข้าม หยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน 

เตย 

อ่านอะไรอยู่อ่ะ 

เตยยิ้ม ยื่นหน้ามาใกล้วิน  

วิน 

อ่าว เตยเรื่องสั้นของไอกายมันอ่ะ 

เตย 

หะ ผู้ชายอะไรเขียนนิยาย 

กายหันมองเตย เตยเบ้หน้าคุยกับวิน 

มินท์ 

เตย ไปกินข้าวกัน 

มินท์พูดเดินเข้ามาหาเตย กายเงยหน้ามองมินท์ จ้องค้างอยู่ซักพัก  

มินท์เหลือบมองกายท่ีก าลังจ้องอยู่เขินๆ และเดินไปพร้อมเตย  

กาย 

มึง…อ่านนี่ๆ เร็วๆๆ 

วินเลิกค้ิว เงยหน้ามองกายสงสัย 

 

   ส
ำนกัหอ
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วิน 

อะไรของมึงวะ  

กาย 

ก็เนี่ย ผู้หญิงคนเมื่อกี้ เป็นใครไม่รู้ กูเห็นในเฟสบุคเมื่อคืนเลยเอามาแต่งเล่นๆ  

มาวันนี้เป็นเพื่อนเตยเฉย เหมือนที่กูพิมพ์ 

วิน 

หะ เหมือนหรอวะ มึงคิดไปเองแล้ว 

วินพูดหัวเราะเยาะ ยื่นกระดาษส่งให้กาย  

กาย 

เฮ้ย จริงน่ะเว้ย 

กายหน้ามุ่ยมองวินที่ไม่สนใจ โยนกระดาษลงที่พ้ืน  

-ตัดไป- 

Scene7 ภายใน/ห้องนอน/เย็น  

กายวางกระดาษ และนั่งลงที่โต๊ะท างาน จ้องเครื่องพิมพ์ดีด คิ้วขมวดสงสัย กายม้วนกระดาษ

ใส่เครื่องพิมพ์ดีด และเริ่มพิมพ์ เห็นข้อความบนกระดาษสั้นๆ 

 

 

-ตัดไป- 

 

Remark : ข้อความที่กายพิมพ์ในกระดาษ / ตดัสลบักบัมือกายพมิพ์,หน้ากาย,เคร่ืองพมิพ์ดีดท างาน 

กายพมิพ์วา่ : มินท์มีรอยสกัผีเสือ้ที่หลงัหวัไหลข้่างซ้าย 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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Scene8 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/เช้า  

ที่โต๊ะไม้ เห็นลอยสักรูปผีเสื้อที่หลังมือข้างซ้ายของมินท์ กายนั่งเยื้องกับมินท์ มองหวาดๆ 

มินท์หันมาสบตากับกาย กายเลิ่กลักหลบตาก้มหน้ามองหนังสือ มินท์และเตยลุกข้ึนจากโต๊ะ มินท์หัน

มายิ้มให้กายและเดินจากไป กายท่าทางตกใจยื่นกระดาษให้วินอ่าน 

กาย 

มึง อ่านนี่ๆ 

วินมองกายงงๆ รับกระดาษมาอ่าน ขมวดคิ้วสงสัย 

วิน 

อะไรวะ งง!? 

กาย 

เมื่อกี้ไง มึงไม่เห็นที่มือมินท์หรอ 

วินส่ายหน้า คิ้วขมวดมองกาย 

วิน 

โอ้ย…ไร้สาระหน่ามึง  

ใครๆก็สักได้ทั้งนั้นปะวะ…คงบังเอิญอ่ะ 

วินพูดอย่างร าคาญ ยื่นกระดาษคืนให้กาย หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น 

กาย 

งั้นคืนนี้ไปห้องกู 

จะได้รู้ว่าเป็น เรื่องบังเอิญรึเปล่า 

   ส
ำนกัหอ
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กายพูด สีหน้าและน้ าเสียงจริงจัง  

-ตัดไป- 

Scene9.1 ภายใน/ห้องนอน/เย็น  

 ในห้องกาย เห็นกระดาษสีขาววางอยู่บนเครื่องพิมพ์ดีด กายเลื่อนเก้าอ้ีและนั่งที่โต๊ะท างาน 

วิน 

ไร้สาระชิบหาย 

 วินบ่นพึมพ า ส่ายหัวนั่งลงนอนบนเตียง 

กาย 

มึงจะใหกูพิมพ์ว่าอะไร…ถึงจะเชื่อ 

วินนิ่งไปซักพัก  

วิน 

พิมพ์ว่า ให้มินท์มาหามึงที่ห้อง ตอนนี้… 

วินพูดท้าทาย ดีดตัวลุกขึ้นนั่ง กายมองหน้าวินไม่พอใจ  

วิน 

ท าไม หรือมึงไม่กล้า…งั้นเดี๋ยวกูพิมพ์เอง 

วินลุกจากเตียงไปที่โต๊ะท างานยื่นมือจะพิมพ์ กายผลักมือวินออกอย่างหงุดหงิดและเริ่มพิมพ์ เห็น

ตัวหนังสือบนกระดาษสีขาว กายหยุดพิมพ์ ทันทีกับที่เสียงกริ่งห้องดังขึ้น  

 

 

   ส
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-ตัดไป- 

Scene9.2 ภายใน/ห้องนอน/เย็น(ต่อเนื่อง)  

 ประตูเปิดออกเห็นมินท์ยืนอยู่ 

มินท์ 

กาย หวัดดี…ขอเข้าไปได้มั้ย 

กายมองมินท์หน้าอ้ึง เบี่ยงตัวให้มินท์เดินเข้ามาในห้อง วินยืนนิ่ง อ้ึงมองมินท์ มินท์ยิ้มให้กายและวิน

ท าหน้าสงสัย 

มินท์ 

เป็นอะไรกันรึเปล่า 

ท าไมมองหน้าเราแบบนั้นอ่ะ 

วินและกายมองหน้ากันอึกอัก  

กาย 

อ๋อ เปล่าหรอก…ตามสบายเลยน่ะ 

กายพูดยิ้มๆ ชี้มือไปที่ชั้นหนังสือ มินท์ยิ้มพยักหน้ารับ หันไปมองชั้นหนังสือ หยิบบางเล่มออกมาดู 

วินดึงกายเข้าไปในห้องนอน หันมาพูดกับกายฉุนเฉียว 

Remark : ข้อความที่กายพิมพ์ในกระดาษ / ตดัสลบักบัมือกายพมิพ์,หน้ากาย,เคร่ืองพมิพ์ดีดท างาน 

กายพมิพ์วา่ : มินท์คิดงานไมอ่อก เธอควงปากกาหมกึซมึสดี าในมือไปมา มินท์ต้องการแรงบนัดาลใจ

ส าหรับงานออกแบบของเธอ แล้วจู่ๆเธอก็คดิถงึกาย เพื่อนใหมท่ี่เพิ่งเจอกนั เธอรู้สกึตดิใจบางอยา่งใน

ตวัเขา มินท์นัง่ครุ่นคิดถึงกายซกัพกั ก่อนจะลกุจากโต๊ะท างาน และออกจากห้องไปหากาย  

 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 

 

Scene9.3 ภายใน/ห้องนอน/เย็น(ต่อเนื่อง)  

วิน 

มึงไม่ได้จ้างเค้ามาหลอกกูใช่มั้ย 

กาย 

จ้างเหี้ยไร ก็กูบอกมึงแล้ว 

ว่ามันเรื่องจริง มึงก็ไม่เชื่อ 

วิน 

เหี้ย!! มันจะเป็นไปได้ไงวะ 

ตามึงไปเล่นคูณไสย์ใส่เครื่องพิมพ์ดีดอ่อ 

วินท่าทางเสียสติ นิ่งไปซักพัก กายมองวินถอนหายใจ ส่ายหน้า 

วิน 

มึงพิมพ์ต่ออีกดิ้!! 

กาย 

เห่ย พิมพ์อะไร ไม่เอาแล้ว!! 

วิน 

เออหน่า ไหนๆก็ไหนๆละ 

กาย 

อะไรของมึงวะ 

กายหงุดหงิดส่ายหัวเดินไปที่นั่งท างาน 

   ส
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วิน 

พิมพ์ว่า…(วินท าท่ากระซิบ) 

กายหันมองวินคิ้วขมวด และเริ่มพิมพ์ เห็นมือกายพิมพ์ และข้อความบนกระดาษ ซักพัก  

Scene9.4 ภายใน/ห้องนอน/เย็น(ต่อเนื่อง)  

 เห็นกายและวินแอบมองมินท์จากหลังก าแพง เห็นมินท์ท่าทางร้อนและอึดอัด และเลิกเสื้อ

ขึ้นจะถอด  

 

 

 

 

-ตัดไป- 

Scene9.5 ภายใน/ห้องนอน/เย็น(ต่อเนื่อง)  

 กายและวินรีบหันกลับมาตกใจ ทั้งคู่รีบวิ่งเข้าห้องนอน เห็นมือกายพิมพ์อย่างรวดเร็ว สีหน้า

ตื่นตระหนก เห็นข้อความที่กายพิมพ์ ได้ยินเสียงเครื่องพิมพ์ดีด กายหยุดพิมพ์ท าหน้าโล่งใจ กายแอบ

มองมินท์ เห็นมินท์ยืนอ่านหนังสือปกติ เดินเข้ามาในห้องเห็นวินนั่งนิ่งอยู่บนเตียง สีหน้าตื่นกลัว 

(ท่าทางเสียสติ 

วิน 

เหี้ย!! มันจะเป็นไปได้ไงวะ!!  

กาย 

กูไม่รู้…ตอนแรกกูก็ตกใจเหมือนมึงนั่นแหละ 

Remark : ข้อความที่กายพิมพ์ในกระดาษ / ตวัหนงัสอืสแีดง คือ สว่นท่ีจะถ่ายกระดาษให้เห็นระหวา่ง

พิมพ์ 

กายพมิพ์วา่ : เพราะอากาศในห้องกายที่ถา่ยเทไมส่ะดวก ท าให้มินท์รู้สกึร้อนและอดึอดั จึงถอดเสือ้ออก 

/ มินท์รู้สกึสบายดี ไมถ่อดเสือ้ออก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

ที่จริง กูเอะใจตั้งแต่วันแรก ละมึงอ่ะไม่ยอมเชื่อ เป็นไงละ  

วินท่าทางเสียสติ ยกโวยวายเสียงดัง  

-ตัดไป- 

Scene9.6 ภายใน/ห้องนอน/เย็น(ต่อเนื่อง)  

 มินท์ได้ยินเสียงวินตะโกนโวยวาย หันไปมอง(ในมือถือหนังสือ) เห็นวินเดินออกจากห้องนอน 

ผมยุ่ง มองมินท์หวาดๆ 

มินท์ 

โอเคกันใช่มั้ยอ่ะ นี่เราท าอะไรให้วินโกรธรึเปล่า 

กาย 

เอ้ย ป่าวๆ ไม่มีอะไรเลยๆ  

ไอวินมัน…เครยีดๆอ่ะ…ปล่อยมันไปเหอะ 

มินท์อมยิ้ม พยักหน้ารับเบาๆ  

มินท์ 

เอ้อ…กายชอบหนังสือของ คุณทรงกลด เหมือนกันหรอ 

กาย 

อ้ืม ชอบน่ะ… มินท์ชอบเหมือนกันหรอ 

มินท์ พยักหน้ารับมองหนังสือ เห็นหน้าปกชื่อว่า ที่นี่ที่รัก กายอมยิ้ม  

กาย 

แล้วมินท์เคยอ่านเรื่องนี้ยังอ่ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

 

มินท์ 

ยังเลยอ่ะ ว่าจะหาคนขอยืมอยู่เนี่ย… 

กาย 

หืม ให้ยืมเอาป่ะ…วันละร้อยน่ะ 

มินท์ 

โห วันละร้อย… 

นี่เช่าสองวัน ก็ซ้ือเล่มใหม่ได้ละเนี่ย 

มินท์แซว กายหัวเราะ มินท์ก้มมองนาฬิกาข้อมือ 

กาย 

อ่า…มินท์รีบรึกลับป่าวเนี่ย 

มินท์ 

อ่ออ้ืม …โทษทีน่ะ มากวนกายดึกๆ 

อยู่ดีๆก็โผล่มา…ไมรู่้มาถูกได้ไง 

มินท์พูดยิ้มๆเดินไปที่ประตู  

มินท์ 

งั้น…หนังสือนี่ เราขอยืมก่อนแล้วกันน่ะ 

กายยิ้ม พยักหน้า โบกมือลามินท์ กายปิดประตู  

-dissolve- 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Scene10 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/เช้า-สาย 

 กายและมินท์บังเอิญเดินมาเจอกันตรงทางเดิน ทั้งคู่เดินพูดคุย หยอกล้อกัน 

มินท์ 

อ้าว… กาย หวัดดี 

กาย 

หวัดดีมินท์ เรียนเช้าหรอ 

มินท์ 

อ้ืมใช่ แต่สายแล้วเนี่ย 

มินท์พูดพลางหัวเราะ กายและมินท์เดินเข้ามหาวิทยาลัยด้วยกัน เดินผ่านสวนแก้ว หัวเราะคิกคัก 

หยุดที่โต๊ะไม้ เตยและวินหันมองกายและมินท์ วินหลบหน้าไม่มองมินท์ เตยหน้าจิกๆแซวมินท์   

เตย 

คุยไรกันอ่ะ แหม่ดูมีความสุขเชียว 

มินท์ 

ป่าวไม่มีไรๆ 

เตย 

หรอ แหน่ะๆ 

มินท์ 

แหน่ะอะไรแก ไปเรียนได้แล้ว 

มินท์ลากเตยลุกจากโต๊ะไม้ เขินๆ และเดินจากไป กายนั่งลงนิ่งๆ วินเหลือบมองกาย ท าหน้ารู้สึกผิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิน 

อ่ะๆ กูเชื่อมึงแล้วก็ได้ 

โถ่ ไปบอกใครๆมันจะเชื่อวะ… เมื่อคืนเป็นไงบ้างอ่ะ 

กาย 

เป็นไงอะไรวะ 

วิน 

ก็…มึงกับเค้าอ่ะ ได้… 

วินลากเสียง ใช้มือท าท่าส่อ 

กาย 

เฮ้ย เค้ากลับหลังจากมึงแปปเดียว 

ไอห่านี่ คิดอุบาทอีกล่ะ 

วิน 

โห่ย น่ารักขนาดนี้ มึงไม่ชอบเค้าบ้างอ่อวะ 

แหน่ะ พิมพ์ต่อเลยดิ้…มึงเป็นคนคุมทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะ…  

วินพูดน้ าเสียงตื่นเต้น กายมองหน้าวินลังเล 

กาย 

เฮ่ย จะดีหรอว่ะ… 

-ตัดไป- 

 

   ส
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Scene11 ภายใน/ห้องนอน/เย็น  

 กายนั่งนิ่ง(เสื้อตัวเดียวกัน) วางมือบนแป้นพิมพ์ดีด เห็นกระดาษสีขาวในเครื่องพิมพ์ดีด กาย

เริ่มพิมพ์ (เห็นเนื้อหาบางค าที่พอจับใจความได้ ได้ยินเสียงv.o.กายพูดเนื้อหาที่พิมพ์ ตัดสลับกับมือ

กายบนแป้นพิมพ์ หน้าตากายดูมุ่งม่ัน จริงจัง) บางครั้งกายหยุดพิมพ์ เดินอ่านเรื่องที่พิมพ์ไปมาในห้อง 

ท่าทางครุ่นคิด กายวางกระดาษซ้อนกันทีละแผ่นบนโต๊ะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

-ตัดไป- 

Scene12 ภายนอก/cutย่อย/กลางวัน 

โบสถ ์ : เห็นบรรยากาศในโบสถ์ นักร้องประสานเสียงยืนร้องเพลงที่หน้าห้อง มินท์ร้องเพลงและ

ปรบมือเข้าจังหวะ หันมายิ้มให้กาย กายมองมินท์ก้มหน้าอธิษฐาน  ) cuหน้ามินท์ มือ แขน ขา)  

สวนแก้ว : เห็นภาพสเก็ตหน้ากายในมือมินท์ กายและมินท์นั่งอยู่ในสวนธารณะ มินท์ท่าทางจริงวางเส

ก็ตรูปกายแล้วยกรูปเสก็ตขึ้นเทียบกับหน้ากายหยอกล้อกัน กายยกมือขึ้นลูบหัวมินท์และจับมือมินท์

ไว้ สองคนจ้องหน้ากันซักพัก ก่อนมินท์จะรู้สึกตัวแล้วก้มหน้าเสก็ตรูปต่อเขินๆ  

Remark : ข้อความที่กายพิมพ์ในกระดาษ / ตวัหนงัสอืสแีดง คือ สว่นท่ีจะถ่ายกระดาษให้เห็นระหวา่ง

พิมพ์ / ได้ยินเสยีงv.o.กายพดูข้อความที่ขีดเส้นใต้ 

มินท์ใจออ่นยอมเป็นแฟนกบัผม หลงัจากได้ท าความรู้จกักนัซกัพกั มินท์เป็นคริสเตยีน เธอพาผมไปโบสถ์

กบัเธอทกุวนัอาทติย์ พาผมไปท าความรู้จกักบัโลกที่สวยงามของเธอและนัน่มนัยิ่งท าให้ผมรู้สกึ…รักเธอ…

มากขึน้… มินท์เป็นศิลปินท่ีรักธรรมชาต ิเธอชอบวาดรูปบางครัง้เราจะไปนัง่เลน่กนัท่ีสวนสาธารณะ มินท์

ชอบเสก็ตรูปผม(ซึง่ก็…ไมเ่หมือนเทา่ไหร่) ผมชอบมองมินท์เวลาที่ดจูริงจงั แววตามุง่มัน่ เธอดสูวย…ในทกุอิ

ริยบท หลายครัง้ที่ผมเผลอมองเธอ แบบไมรู้่ตวั… คืนหนึง่ มินท์มานัง่ท างานท่ีห้องของผม เป็นงานเก่ียวกบั

คา่ยอาสา… มินท์ดเูหน่ือยล้ากบัการเตรียมเอกสาร(ซึง่ไมใ่ชง่านถนดั แตท่ าเพราะอยากช่วย และเป็น

ต าแหนง่เดยีวที่ยงัเหลอือยู)่ ผมเข้าไปนวดไหลใ่ห้เธอ มินท์หลบัตาลงช้าๆอยา่งผอ่นคลาย ผมขยบัตวัเข้าไป

นัง่ใกล้เธอ นวดมือให้เธอ มินท์มองหน้าผม เราสองคนสบตากนั  หน้าของเราคอ่ยๆเคลือ่นเข้าใกล้กนัมาก

ขึน้…มากขึน้… แล้วเสยีงโทรศพัท์ของมินท์ก็ขดัจงัหวะเราสองคน… ผมนวดไหลใ่ห้มินท์ที่นัง่ท างานตอ่ มินท์

เอนหวัมาพิงไหลผ่มอยา่งมคีวามสขุ… 

 

   ส
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คอนโดกาย(โซฟา) : มินท์นั่งท างาน(เกี่ยวกับค่ายอาสา)บนโซฟาในคอนโดกาย ท่าทางเหนื่อยล้า(บิดขี้

เกียจ) กายเขยิบตัวเข้าไปนวดไหล่ให้มินท์ กายและมินท์มองหน้ากัน ค่อยๆโน้มตัวเข้าหากัน ก่อน

โทรศัพท์มินท์จะดังขึ้น มินท์คุยและวางโทรศัพท์หันมองกายยิ้มๆ กายนวดไหล่ให้มินท์ที่นั่งท างานต่อ 

มินท์แกล้งยักไหล่หัวเราะให้กาย   

Scene13 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน 

 กายนั่งเล่นอยู่ในห้องคนเดียว ระหว่างที่ดูหนังเรื่อง Ruby Sparksกายมองไปที่เครื่องพิมพ์

ดีดในห้องและคิดได้ว่าอยากหยุดควบคุมมินท์ กายเดินไปในห้องและเก็บเครื่องพิมพ์ดีด เปิดโน๊ตบุค

และพิมพ์เรื่องราวต่างๆลงบนบลอคด้วยท่าทางที่มีความสุข 

-ตัดไป- 

Scene14 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน  

 ท้องฟ้าอึมครึม กายยื่นหนังสือให้มินท์ที่โต๊ะไม้  

กาย 

เธอ เราให้… 

เพ่ือนๆของมินท์แซวกายเสียงดังยกเว้นเตยที่ท าหน้าจิก 

เตย 

งานกเ็ยอะจะแย่แล้ว จะมีเวลาอ่านอีกหรอ 

กายหันไปมองท าหน้าไม่พอใจ 

มินท์ 

อืม เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยอ่านแล้วอ่ะ กายเก็บไว้เถอะ 

มินท์พูด ท าหน้ารู้สึกผิดก่อนจะเดินจากไปพร้อมเพ่ือนๆ กายถอนหายใจ หน้าเซ็งมองหนังสือชื่อ จูบ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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-ตัดไป- 

Scene16 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน  

 กายวางหนังสือ(ชื่อจูบKiss) บนชั้นในห้อง นอยๆ ทิ้งตัวนั่งบนโซฟาได้ยินเสียงโทรศัพท์เตือน 

กายหยิบโทรศัพท์ ภาพMontage กายเหงาอยู่คนเดียว 

Scene17 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

 กายตัดสินใจน าเครื่องพิมพ์ดีดออกมาใช้อีกครั้ง กายพิมพ์ให้มินท์มาหาที่ห้อง และทั้งคู่ก็มี

อะไรกัน 

 

  

 

-ตัดไป- 

Scene18 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

 มินท์นั่งกอดแขนซบไหล่กายท่ีโต๊ะไม้ เตยเดินผ่านมาท่ีโต๊ะมองมินท์และกายงงๆ  

เตย 

อ้าวมินท์ ท าไมไม่เข้าเรียนอ่ะ 

มินท์ 

ไม่อยากเรียนอ่ะ อยากอยู่กับกาย 

เตย 

หะ นี่แกเป็นอะไรอ่ะ ท าไมดูแปลกๆ 

Remark : ข้อความที่กายพิมพ์ในกระดาษ / ตวัหนงัสอืสแีดง คือ สว่นท่ีจะถ่ายกระดาษให้เห็นระหวา่ง

พิมพ์ 

กายพมิพ์วา่ “มินท์รักผม และรู้สกึวา่ชีวตินีอ้ยูโ่ดยขาดผมไมไ่ด้ และความสมัพนัธ์ของเราสองคนก าลงั

ก้าวไปอีกขัน้… มินท์เปิดใจให้กบัผม…มากขึน้กวา่คนไหนๆที่เธอเคยคบมาก่อน… ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เตยมองกายอย่างสงสัยก่อนจะเดินเข้าไปดึงตัวมินท์และพาไปเรียนแต่มินท์ดึงดันปฏิเสธและกอดแขน

กายไว้แน่น กายตัดสินใจพามินท์ลุกไปจากโต๊ะ 

กาย 

มินท์ เราไปกันเถอะ 

Scene19 ภายนอก/หน้ามหาวิทยาลัย/บ่าย-เย็น 

 (กล้องเหวี่ยงๆ) กายจูงมือมินท์เดินออกจากมหาลัย, มินท์เดินควงแขนกาย ซบไหล่(แสงเย็น 

หน้าวัดพระแก้ว), คนแถวนั้นหันมามอง ท าท่าซุบซิบ, กายมองมินท์และมองคนรอบตัวอายๆ สะกิด

มินท์ให้ปล่อยแขนและเดินปกติ มินท์ไม่ยอม เกาะแขนกายงอแงเหมือนเด็ก, คนหันมามองเยอะขึ้น, 

กายมองคนรอบๆ และเริ่มทะเลาะกับมินท์ 

-ตัดไป- 

Scene20 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

 มินท์นอนร้องไห้ พร่ าเพ้อว่ากายไม่รัก อะลาวาด โวยวายปาของใส่กาย กายพยายามจะเข้า

ไปปลอบมินท์ และถูกมินท์ผลักออก กายมองมินท์หน้าเศร้า ก่อนจะเดินออกไปยินที่ระเบียง และ

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นวินไลน์มา 

มินท์(ร้องไห้) 

ฮือๆๆๆๆ กายไม่รักมินท์ 

กายรังเกียจมินท์แล้วใช่มั้ย ฮือๆๆ 

กายเหลือบไปมองมินท์นอนคว่ าหน้าร้องไห้บนโซฟา หน้าตากังวล เดินกลับเข้าไปในห้อง มองเครื่อง

พิมพ์ดีดซักพักและเริ่มพิมพ์ เห็นมือกายพิมพ์ต่อเนื่องบนแป้นพิมพ์ เห็นข้อความบนกระดาษ กายหยุด

พิมพ์ นิ่งซักพัก กายหันไปมองมินท์บนโซฟา มินท์หยุดร้องไห้ กายเดินเข้าไปหา มินท์นั่งเล่นโทรศัพท์

มองหน้กายงงๆ ท่าทางปกติ(หน้ายังเปียกน้ าตา ผมยุ่ง) 

   ส
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สมุดกลาง
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มินท์ 

ดึกแล้วอ่ะ เดี๋ยวเรากลับก่อนดีกว่า 

มินท์สะพายกระเป๋าโบกมือลากายและเดินออกจากห้อง กายพยักหน้ายิ้มให้มินท์ รู้สึกเศร้า 

-ตัดไป- 

Scene21.1 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

บรรยากาศมหาวิทยาลัยอึมครึม วินและกายนั่งสูบบุหรี่อยู่ในมหาวิทยาลัย 

กาย 

กูพิมพ์ให้มินท์เป็นคนเดิมแล้วน่ะ เศร้าว่ะ 

วิน 

เออ…ถ้ามันไม่ไหว ก็ปล่อยเค้าไปเหอะ 

วิน 

เตยเค้าสงสัย คิดว่ามึงเล่นของใส่มินท์ 

วินพูดปนหัวเราะ กายกระแทกลมหายใจ หัวเราะเบาๆ ไม่ตอบอะไรท าหน้าเซ็ง  

กาย 

ไม่รู้ว่ะ กูแค่ไม่อยากเสียเค้าไปอ่ะ 

 

Remark : ข้อความที่กายพิมพ์ในกระดาษ / ตวัหนงัสอืสแีดง คือ สว่นท่ีจะถ่ายกระดาษให้เห็น

ระหวา่งพมิพ์ 

กายพมิพ์วา่ : มินท์เป็นตวัของตวัเอง อยา่งทีใ่จเธออยากจะเป็น  

   ส
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Scene21.2 (CUTย่อย)ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน  

 มินท์ก าลังเดินออกจากคณะกับเพื่อนๆ เตยเดินเข้ามาทักท่าทางกังวล 

เตย 

มินท์…ชั้นว่าแกเลิกกับกายเหอะ 

มินท์ 

เฮ้ยท าไมอ่ะแก…มีอะไรรึเปล่า 

ท าไมพูดงั้นอ่ะ 

เตยอ้ าอ้ึงมองมินท์หน้าตากังวล 

Scene21.3 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน   

 วินและกายนั่งอยู่ก าลังจะเดินออกไป เห็นมินทเ์ดินเข้ามาหากายหน้าเครียด 

มินท์ 

กาย เรามีเรื่องจะคุยด้วย 

กายยิ้มเจื่อนๆมองมินท์หน้าเศร้า 

กาย 

มีอะไรหรอ 

มินท์ 

มินท์ว่า เรา…เลิกกันเถอะ 

มินท์พูดหลบตากาย กายเหลือบมองเตยที่เดินจากไปพร้อมวิน 

 

   ส
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กาย 

ไม่อ่ะ เราไม่เลิก  

-ตัดไป- 

Scene22 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

 เห็นมือกายพิมพ์บนแป้นเครื่องพิมพ์ดีดอย่างต่อเนื่อง หน้าเครียด จริงจัง  

 

 

 

Scene23 ภายนอก/สวนแก้ว/กลางวัน 

 มินท์ยืนคุยอยู่กับวินในสวนแก้ว วินร้องไห้หน้าเศร้า มินท์วางโทรศัพท์หันมาคุยกับวิน 

มินท์ 

เราโทรหาทั้งคืน ล้วก็ไม่มีคนรับเลยอ่ะ 

วิน 

เมื่อวานเตยคุยอะไรกับมินท์อ่ะ 

มินท์ 

เตยบอกให้เราเลิกกับกายอ่ะ 

วิน 

แล้วมินท์ก็ท าตามเนี่ยน่ะ 

 

Remark : ข้อความที่กายพิมพ์ในกระดาษ / ตวัหนงัสอืสแีดง คือ สว่นท่ีจะถ่ายกระดาษให้เห็นระหวา่ง

พิมพ์ 

กายพมิพ์วา่ : เตยประสบอบุตัิเหตถุกูรถชน เสยีชีวิต  

   ส
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มินท์ 

มันไมใ่ช่อย่างนั้นอ่ะ คือบางทีเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันอ่ะ 

มันอึดอัด เหมือนถูกบังคับตลอดเวลาไงไม่รู้อ่ะ 

วินเงียบ ท่าทางครุ่นคิดซักพัก  

วิน 

มินท์ คืนนี้ไปกับเราหน่อยดิ 

-ตัดไป- 

Scene24 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

 ประตูห้องเปิดออกเห็นวินและมินท่ีหน้าประตูห้องกาย วินรีบพุ่งเข้าไปในห้องนอนหา

หลักฐาน กายเดินเข้ามาให้ห้องวินหันไปต่อยกายฟุบลงไปที่พ้ืนด้วยคามโกรธ 

วิน 

ไอกาย ไอชั่ว 

เรื่องเตยนี่ฝีมือมึงใช่ไหม 

วินโกรธจัด กายไม่ตอบ มินท์ท าหน้าสงสัย วินเดินไปโต๊ะท างานยื่นกระดาษที่กายพิมพ์(เตยถูกรถชน)

ให้มินท์ มินท์อ่าน ท าหน้าตกใจ หันมาหากาย 

มินท์ 

นี่มันเรื่องอะไรอ่ะกาย 

วิน 

กูรู้ว่ามึงไม่ชอบเตย 

   ส
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แต่แบบนี้มันเกินไปวะ 

กายไม่ตอบ วินโมโห ยื่นปึกกระดาษเรื่องมินท์ส่งให้มินท์ มินท์อ่านท าหน้าตกใจ 

มินท์ 

นี่อะไรอ่ะ กายเป็นคนพิมพ์หรอ… 

กายนิ่งไม่ตอบ มองมินท์หน้าเศร้า 

มินท์ 

ไม่อ่ะ…เป็นไปได้… กายจะรู้เรื่องมินท์หมดนี่ได้ไง 

มินท์ร้องไห้โวยวาย เดินหนีกาย กายเดินตามมินท์หน้าเศร้า รู้สึกผิด  

กาย 

ใช่… เรา…เป็นคนพิมพ์ทั้งหมดนี่เอง 

เราพิมพ์ทุกอย่างเกี่ยวกับมินท์บนเครื่องพิมพ์ดีด  

แล้วมันก็กลายเป็นจริง… 

มินท์ 

ไม่อ่ะ…เป็นไปไม่ได้…ไม่จริงใช่มั้ย…ใช่มั้ยวินๆ… 

มินท์เขย่าแขนวิน วินไม่ตอบ เบือนหน้าหนี มินท์ท่าทางโมโหและสับสน โยนปึกกระดาษในมือลงบน

โต๊ะ หันมาพูดกับกาย 

กาย 

ใช่ เราเนคนพิมพ์เรื่องทั้งหมดนี่เอง เราแต่งเรื่องมินท์ข้ึนมาจากเครืองพิมพ์ดีดนี่ 

แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องจริง 

   ส
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มินท์ 

ไม่จริง เราไม่เชื่อ 

มินท์เดินไปที่ประตูจะเดินออกจากห้อง กายเดินไปที่โต๊ะท างาน เห็นมือกายพิมพ์บนแป้นพิมพ์ดีด

อย่างรวดเร็ว มินท์ท่ีก าลังเดินออกจากห้องกับวิน ร้องเสียงดัง เดินออกจากห้องไม่ได้ (พยายามเดิน

ออกจากห้องหลายครั้งแต่ออกไม่ได้)  

มินท์ 

โอ้ย โอ้ย…นี่มันเรื่องบ้าอะไรอ่ะ  

วินช่วยเราด้วย วิน… 

มินท์ร้องไห้ ขอให้วินช่วย วินโกรธจัดเดินเข้ามาในห้อง  

วินพูด ท่าทางโมโหและโกรธจัดเหวี่ยงเครื่องพิมพ์ดีดลงพ้ืน และเดินออกจากห้องไป วินประคองมินท์

ที่ล้มลงที่พ้ืน กายหน้าเศร้าค่อยๆหยิบเครื่องพิมพ์ดีดขึ้นมากดดู พบว่าพิมพ์ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว 

-Fade out- 

Scene25 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน  

 ในห้องมืดที่ดูรกและสกปรก หนังสือวางเรียงกันอย่างระเกะระกะ เห็นคอมเมนท์หลายอัน 

เรียงกัน(ตามเวลาที่ก ากับด้านล่างคอมเมนท์)  

คอมเมนท์ 

เศร้าจัง, สงสารนางเอก 

วินเลวว่ะ, สมน้ าหน้า 

ชายอ้วนนั่งอยู่หน้าคอม เลื่อนเมาส์อ่านคอมเมนท์หน้านิ่ง มองรอบห้องไม่เห็นใคร  
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คอมเมนท์ 

อยากให้มีเครื่องพิมพ์ดีดแบบนี้จัง 

ชายอ้วนมองหน้าจอค้างซักพัก และเริ่มพิมพ์ พร้อมกับได้ยินเสียง  

v.o. กายพูดว่า “เรื่องมหัศจรรย์…ไม่มีจริงหรอกครับ”  

-ตัดไป- 

ขั นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-production) 

 1.เลือกนักแสดง (Casting) 

   1.1 กาย 

        นายณัฐดนัย ป้อมบ้านต้า (ตุลย์) อายุ 18 ป ี

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบทกาย 

 กาย ชายหนุ่มอายุ 20ปี นักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร กายเป็นลูกคนเดียว มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี บุคลิกของกายเป็นคนเงียบๆ มีโลกส่วนตัว

สูง มีนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเอง ในเวลาว่าง กายชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือแนวปรัชญานิยาย 

และยังมีงานอดิเรกเป็นการเขียนบล็อคในอินเตอร์เน็ท กายเป็นคนแสดงออกไม่เก่ง การเขียนบล็อคจึง
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เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาได้ดีที่สุด กายเป็นผู้ชายที่ไม่สูงมาก สวมแว่นตาทรงวินเทจ 

แสดงความมีสไตล์ รวมถึงการแต่งตัวที่เรียบง่าย เสริมบุคลิกภาพของกายให้ดูเป็นคนสบายๆ และไม่

สนใจการท าตามกระแสสังคม  เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย กายจึงต้องพักอยู่ที่คอนโดใกล้มหาวิทยาลัยเพียง

ล าพัง และนั่นยิ่งท าให้กายรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว 

 เหตุผลในการเลือก : น้องตุลย์มีทักษะการแสดงที่เป็นธรรมชาติ เข้าใจบทบาทท่ีได้รับและ

ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังดูมีเสน่ห์เมื่ออยู่หน้ากล้อง บุคลิกส่วนตัวของน้องตุลย์มีความ

ใกล้เคียงกับตัวละคร คือเป็นคน นิ่งๆ ไม่ค่อยแสดงออก อีกท้ังน้องตุลย์ยังเป็นคนที่เคยผ่านงานแสดง

มาก่อน และมีความสนใจที่จะร่วมงานท าให้เป็นการท างานที่สบายใจทั้งสองฝ่าย 

  1.2 มิ นท์  

       นางสาวณัฐณิชา เหลืองอนันต์กุล (ดรีม) อายุ 19 ปี 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงรับบท มิ้นท์ 

 มินท์เป็นหญิงสาว ที่หน้าตาสวย ผมยาว ผวิขาว มีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล มินท์มีนิสัยที่
น่ารัก มองโลกในแง่ดี สนุกสนาน เข้ากับคนง่าย ความฉลาด และนิสัยมั่นใจในตัวเองเสริมให้เธอมี
บุคลิกที่มีเสน่ห์ และมีเพ่ือนมาก มินท์เป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เธอมักเข้าร่วมโครงการ
ช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ นอกจากนี้ มินท์ยังเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับมีพรสวรรค์
ทางด้านศิลปะ มินท์จึงมักถ่ายทอดความคิดของตนเองผ่านภาพวาดด้วยลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
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ตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้มิ้นท์ย้ายมาศึกษาที่ ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มิ้นท์อาศัยอยู่กับอา และเคยศึกษาอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 เหตุผลในการเลือก : น้องดรีมเป็นผู้หญิงทีห่น้าตาดี และมีบุคลิกที่มีเสน่ห์ ดึงดูดพอที่จะให้
คนดูรู้สึกอินตามกับบทบาทมินท์ อีกท้ังน้องดรีมเป็นคนมีทักษะการแสดงที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ 
เข้าใจบทและสามารถเข้าถึงตัวละครมินท์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นรุ่นน้องที่น่ารัก ไม่ถือตัว กินง่าย
อยู่ง่าย มีความตั้งใจในการแสดงและให้ความร่วมมือที่ดี จึงท าให้การท างานสนุกสนานและสบายใจทั้ง
ทีมงานและนักแสดง 

  1.3 วิน  

       นายธีปกร สุวรรณมณี (เกม) อายุ 20 ปี 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 นักแสดง รับบท วิน 

 วินเป็นชายหนุ่มหน้าตาดี ตัวสูง มีบุคลิกภาพที่ดี สนใจดูแลตัวเอง แต่งตัวดี วินเป็นเพื่อน
สนิทกับกาย เพราะเรียนอยู่คณะเดียวกัน วินก าลังศึกษาอยู่ที่ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วินเป็นลูกคนโต จึงมีความเป็นผู้ใหญ่ และเชื่อม่ันในตนเอง อีกท้ังเป็นคนฉลาด 
แตใ่จร้อน ในบางครั้งที่วินโกรธ จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองและใช้ก าลังในการตัดสินปัญหา 
ในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน วินเป็นคนนิสัยเฮฮา สนุกสนาน มักเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนอยู่เสมอ วินมีพ่ีน้องสองคน วินเป็นลูกคนโต มีน้องสาวก าลังเรียนอยู่ระดับมัธยมปลาย วินอาศัย
อยู่กับครอบครัว เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน สมัยที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมปลาย การเป็นนักกีฬา
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ท าให้วินมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี วินเลือกเรียนภาควิชาโบราณคดี เพราะสนใจในงานเขียน งาน
แปล และต้องการสือทอดกิจการต่อจากครอบครัว 

 เหตุผลในการเลือก : น้องเกมเป็นรุ่นน้องที่น่ารัก ร่วมงานง่าย มีความเป็นมืออาชีพและ
ความตั้งใจในการท างาน เข้าใจบทบาทของตัวละครวินได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบุคลิกของน้องเกมส์ยังมี
ความใกล้เคียงกับวิน และตัวละครวินมีแฟน ซึ่งต้องแสดงร่วมกันกับนักแสดงอีกคน ในขั้นตอนการ
แคส น้องเกมสามารถแสดงร่วมกับนักแสดงเตยได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ เกมยังเป็นคนมี
น้ าใจและให้ความร่วมมือในการท างานได้เป็นอย่างดี ท าให้มีความสบายใจในการท างานทั้งสองฝ่าย 

  1.4 เตย 

       นางสาวกัลสิยา นงลักษณ์ (แจกัน) อายุ 21ปี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 นักแสดงที่รับ เตย 

 เตย เป็นหญิงสาวหน้าตาดีที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เตยเป็นลูกคนเดียวและมาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะดี จึงมีนิสัยคุณหนู เอาแต่ใจตัวเอง ชอบดูถูกคนอ่ืน เตยมีบุคลิกเป็นสาวสมัยใหม่ มี
ความคล่องแคล่ว ฉลาดรู้ทันคน ช่างสังเกต แต่งตัวตามแฟชั่น เตยก าลังศึกษาอยู่ที่ภาควิชาออกแบบ
แฟชั่น ที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร เตยเป็นเพื่อนสนิทกับม้ินท์และเป็นแฟนกับวิน ใน
ด้านความสัมพันธ์ เตยเป็นคนรักและใส่ใจทั้งเพ่ือนและคนรัก เป็นคนจริงใจและตรงไปตรงมา แต่
บางครั้งความเอาแต่ใจตัวเองก็เตยก็ไปก้าวก่ายชีวิตของเพ่ือนและคนรัก เตยเป็นลูกคนเดียวของ
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ครอบครัวจึงถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจ เตยเป็นคนใจร้อน มีนิสัยชอบเอาชนะ ยืนกรานในความคิดของ
ตัวเองจนบางครั้งดูเป็นคนดื้อรั้น เตยเป็นแฟนกับวินมาแล้วหนึ่งปี ทั้งคู่เคยมีปากเสียงกันมาหลายครั้ง
เพราะเตยไม่ชอบกาย เตยมองว่ากายเป็นพวกโอตะคุ กลัววินจะเสียภาพพจน์เมื่อไปสนิทกับกาย  

 เหตุผลในการเลือก : แจกันเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม จึงไม่ต้องใช้เวลาในการ
ท าความคุ้นเคยกันมากนัก แจกันเป็นคนมีความตั้งใจในการท างาน แม้ไม่เคยผ่านงานแสดงมาก่อนแต่
สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวตนของเตยออกมาได้เป็นอย่างดี อีกท้ังแจกันมีมิตรสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ง่ายต่อการร่วมงานกับนักแสดงคนอ่ืน และบรรยากาศในการท างานที่สนุกสนาน และสบายใจ
กับทุกฝ่าย  

 2. สถานที่ถ่ายท้า (Location) 

 จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวที่เกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้นเรื่อง A Typewriter Man นั้นด าเนิน
เรื่องภายใต้สถานที่ทั่วไปของชีวิตนักศึกษาคนหนึ่ง สถานที่ที่เลือกใช้ในการถ่ายท าจึงเป็นการเลือกใช้
สถานที่ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งก็ได้แก่ คอนโด พ้ืนที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย 
และสถานที่ท ากิจกรรมในวันหยุด เป็นต้น 

 สถานที่ต่างๆที่ผู้จัดท าได้เลือกใช้ในการถ่ายท านั้นยังสามารถช่วยบอกเล่ารายละเอียดอ่ืนๆที่
ไม่ได้พูดถึงในภาพยนตร์ ซึ่งถูกกล่าวถึงในรายละเอียดในแต่ละสถานที่ต่อไปนี้ 

   2.1 มหาวิทยาลัยของกาย         

        มหาวิทยาลัยของกาย เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในวันที่ไม่มีการ
เรียนการสอนจะพลุกพล่านไปด้วยนักศึกษาที่ไม่ต้องสวมใส่เครื่องแบบ บรรยากาศของมหาวิทยาลัย
จึงดูสบายๆ มีสีสันและดูเป็นกันเอง อีกท้ังภายในมหาวิทยาลัยมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งมีพ้ืนที่
พักผ่อนและนั่งท ากิจกรรมส าหรับนักศึกษา 

        จากการส ารวจสถานที่ เห็นว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเหมาะสมส าหรับการถ่าย
ท าภาพยนตร์สั้น เพราะเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมหาวิทยาลัยมีสวนแก้ว 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่นและผ่อนคลาย ในวันที่มีการเรียนการสอน 
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยจะครึกครื้นด้วยนักศึกษาที่แต่งตัวในชุดไปรเวท ส่งผลให้ผู้ชมได้เห็น
ตัวตนของตัวละครผ่านเครื่องแต่งกายมากขึ้น อีกท้ังที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ ตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง ท าให้สะดวกต่อการเดินทางของนักแสดงและทีมงานกองถ่าย  
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     ภาพที่ 4-5 พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยศิลปกร วังท่าพระ  

2.2 คอนโดของกาย  

      คอนโด คือที่พักของกายเมื่อต้องเข้ามหาวิทยาลัย คอนโดคือพ้ืนที่ส่วนตัวที่สามารถ
อธิบายความเป็นตัวตนของกาย กายมาจากครอบครัวที่มีฐานะท่ีดี จึงเลือกพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูใจ
กลางเมือง สามารถมองเห็นวิวได้อย่างกว้างขวาง แสดงให้เห็นความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว การ
ตกแต่งภายในห้องนอนจะมีลักษณะเรียบง่าย สีของห้องเป็นโทนสีสว่างดูสะอาดตา เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้
เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนที่ท าให้ความรู้สึกและบรรยากาศแบบญี่ปุ่น แสดงให้เห็นความเอาใจใส่อย่าง
เรียบง่ายในที่พักอาศัยของกาย มีการจัดวางหนังสือภายในห้องมากมาย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงนิสัยรัก
การอ่านของกาย 

 จากการส ารวจคอนโดที่มีความเหมาะสมกับการถ่ายท า คอนโด The Circle มีลักษณะที่
ใกล้เคียงกับลักษณะคาแรคเตอร์ของคอนโดกาย มีพ้ืนที่กว้างขวาง โดยมีการแบ่งสัดส่วนห้องนอนและ
ห้องนั่งเล่นออกจากกัน ซึ่งมีความเหมาะสมและสะดวกในการถ่ายท า สามารถมองเห็นวิวตึกสูงใจ
กลางเมือง ซ่ึงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งคอนโด The Circle 
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทางของนักแสดงและทีมงาน  
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ภาพที่ 4-6 พ้ืนที่คอนโด The Circle  

 2.3 คริสจักรที่มิ นท์เป็นสมาชิก  

      มิ้นท์มีคุณอาสาวเป็นผู้น าเข้าสู่การเป็นคริสเตียน คริสจักรของคริสเตียน หรือศาสนา 
คริสตร์นิกายโปรแตสแตนซ์ จะมีลักษณะที่ไม่หรูหรามากนัก และไม่มีพระเยซูที่ไม้กางเขนต่างจากคริส
จักรของชาวคาทอลิก คริสจักรที่มิ้นท์เข้าร่วมกับคุณอาเป็นคริสจักรเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ภายในโบสถ์
เปิดไฟสว่างสไว มีเก้าอ้ีไม้เรียงรายอยู่มากมายส าหรับสมาชิกในโบสถ์ 

      จากการส ารวจพื้นที่คริสจักรของชาวโปแตสแตนซ์ พบว่า คริสจักรสาธรมีความ
เหมาะสมกับการถ่ายท าภาพยนตร์มากที่สุด เพราะเป็นคริสจักรเก่าแก่ขนาดใหญ่ ตกแต่งสถานที่ด้วย
เฟอร์นิเจอร์ไม้สีน้ าตาล ด้านหน้าของโบสถ์มีเปียโนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพรมสีแดง ภายใต้แสงไฟสี
เหลืองนวลจากไม้กางเขนและบริเวณรอบๆโบสถ์ให้ความรู้สึกอบอุ่น และศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้คริส-
จักรสาธรตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งสะดวกกับการเดินทางของนักแสดง อีกท้ังได้รับอาจารย์ประจ า    
คริสจักรให้ความเมตตา และสนับสนุนการถ่ายท าเป็นอย่างดี 
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ภาพที ่4-7 พ้ืนที่ภายในคริสจักรสาธร 

 3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 

       3.1 เครื่องพิมพ์ดีด 

         เครื่องพิมพ์ดีดเป็นเป็นอุปกรณ์ของคุณตาซึ่งเป็นนักเขียนตั้งใจมอบให้กาย เครื่อง
พิมพ์ดีดซึ่งเป็นสิ่งของตกทอดจึงต้องมีลักษณะที่ดูโบราณ โทนสีน้ าตาลหรือด า มีแป้นพิมพ์ภาษาไทย 
ยังสามารถใช้การได้ อีกท้ังยังต้องมีลักษณะที่สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ เพราะเป็นอุปกรณ์ประกอบ
ฉากที่มีความส าคัญในการเดินเรื่อง 

         จากการส ารวจและมองหาเครื่องพิมพ์ดีดที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงและเหมาะสมกับ
คาแรคเตอร์ ผู้จัดท าได้ตัดสินใจเลือกเครื่องพิมพ์ดีดรุ่น remineton25 มีลักษณะเป็นเครื่องพิมพ์ดีด
โบราณ สีน้ าตาลไหม้ มีแป้นพิมพ์ภาษาไทยสีน้ าตาลเข้ม โครงของแป้นพิมพ์ท าจากพลาสติกมีความ
วาวเมื่อกระทบกับแสง ลักษณะและสีของเครื่องพิมพ์ดีดมีความสวยงามเม่ือปรากฎผ่านกล้อง เป็น
นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ดีดยังมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และมีคุณลักษณะที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้พบเห็น  

 

 

 

 

ภาพที่ 4-8 เครื่องพิมพ์ดีดของกาย  
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    3.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 

         คอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญในชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน เช่นเดียวกับกาย
นักศึกษาหนุ่มที่มีงานอดิเรกเป็นการเขียนบล็อคเกี่ยวกับเรื่องสั้น กายมาจากครอบครัวที่มีฐานะดี และ
พักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูเพียงล าพัง คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญในชีวิตของกายจึงมีลักษณะที่
ดูหรูหรา มีระดับ มีการออกแบบที่ดูดี เรียบง่ายแต่สร้างความประทับใจ อีกทั้งยังต้องเป็น
คอมพิวเตอร์ประเภทพกพาสะดวก เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตและบริบทแวดล้อมของตัว
ละคร   

         จากการส ารวจลักษณธของคอมพิวเตอร์ในหลากหลายรูปแบบ ผู้จัดท าเลือกใช้แม็ค
บุคเป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก เพราะภาพลักษณ์ที่ดูหรูหรา มีระดับ และเป็นคอมพิวเตอร์ประเภท
พกพาได้อีกท้ังผู้ใช้ยังมีภาพลักษณ์ที่ดูมีฐานะ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและได้รับความนิยม   

  

 

 

 

 

ภาพที ่4-9 แมคบุคของกาย 

    3.3 หนังสือที่กล่าวถึงนักเขียนที่มีชื่อเสียงในอดีต  

        หนังสือที่ต้องการน ามาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากนี้ จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการเล่าถึงคุณ
ตาของกายว่าเป็นนักเขียน หนังสือที่ใช้จึงต้องมีการกล่าวถึงนักเขียนที่มีชื่อเสียงในอดีต อีกท้ังยังต้องมี
ลักษณะภายนอกท่ีสามารถเข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นนักสือที่เกี่ยวข้องกับอัติชีวประวัติของนักเขียน 
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         จากการส ารวจและค้นคว้าหนังสือท่ีมีความเหมาะสม ผู้จัดท าเลือกใช้หนังสือเรื่อง “ซี
ไรต์ไดอารี่” เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก เพราะเป็นหนังสือที่กล่าวถึงนักเขียนรางวัลซีไรต์ในต่ละ
พุทธศักราช ด้ายในประกอบไปด้วยอัติชีวประวัติและภาพของนักเขียนแต่ละท่าน อีกท้ังชื่อหนังสือยัง
เป็นชื่อที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าในได้ทันทีว่าเกี่ยวข้องกับนักเขียน  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-10 หนังสือซีไรต์ไดอารี่ 

    3.4 รูปคุณตาของกาย  

         คุณตาของกายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในอดีต ภาพถ่ายของคุณตาจะเป็นอุปกรณ์
ประกอบฉากท่ีชี้ให้เห็นถึงที่มาของเครื่องพิมพ์ดีด ลักษณะของภาพถ่ายคุณตาจะต้องแสดงความ
เก่าแก่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องไปถึงลักษณะของบริบทแวดล้อมในภาพถ่าย รวมถึงลักษณะและกริยา
ท่าทางของคุณตาในรูปที่สามารถแสดงความเป็นนักเขียน     

ภาพของคุณตามีการปรับแต่งสีโทนน้ าตาลเทาเพื่อให้ดูมีความเก่าแก ่ ในภาพคุณตาสวม
แว่นตา และก าลังอ่านหนังสือพิมพ์บนเตียงนั่งไม้สีน้ าตาล ซึ่งมีความสอดคล้องกับนิวสัยของนักเขียนผู้
ซึ่งสนใจและรักการอ่าน บริบทแวดล้อมภายในภาพประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีน้ าตาล เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับคุณตา และอารมณ์ของภาพที่มีความเก่าแก่และคลาสสิค 
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ภาพที ่4-11 รูปภาพคุณตาของกาย 

    3.5 รอยสักของมินท์  

         รอยสักถือเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากท่ีส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันอ านาจของเครื่อง
พิมพ์ดีดที่สามารถก าหนดเรื่องราวในจินตนาการให้กลายเป็นจริงได้ โดยเลือกรอยสักที่เป็นรูปผีเสื้อ
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอิสรภาพ และความสวยงาม โทนสีของรอยสักได้แก่ฟ้าเทอควอยซ์ ซึ่งหมายถึง
เสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนไม่ว่ายุคใดหรือวัยไหนให้หลงใหลอย่างไม่เสื่อมคลาย หรือเขียวน้ าทะเลซึ่งเป็นสีที่สื่อ
ความหมายถึง การหลุดพ้น ความสดชื่น ความลุ่มลึก ซึ่งมีความสอดคล้องกับลักษณะของนางเอก 

 จากการคัดสรรรูปผีเสื้อที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้นั้น ผู้จัดท าเลือกใช้รอยสัก
รูปผีเสื้อที่มีสีฟ้าอมเขียว หรือสีฟ้าเทอควอยซ์นั่นเอง เพ่ือต้องการสื่อความหมายว่านางเอกเป็นหญิง
สาวที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหล อีกท้ังยังมีลวดลายที่แสดงความมีมิติของผีเสื้ออย่างสวยงาม 

 

 

 

 

ภาพที ่4-12 รอยสักรูปผีเสื้อ 
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     3.6 เครื่องแต่งกาย (Wardrobe) 

          เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับใช้ในการบ่งบอกบุคลิกนิสัยของ
ตัวละครแต่ละตัวที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งนอกจากผู้จัดท าจะเลือกก าหนดลักษณะของเสื้อผ้า
แล้ว ยังก าหนดสีของเสื้อผ้าของตัวละครในฉากเดียวกัน เพื่อควบคุมโทนสีของภาพให้ไม่โดดจนเกินไป  

          1). กาย เป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกเป็นคนเรียบง่าย สบายๆ จึงเลือกเสื้อผ้าที่ไม่มีความ
สมัยนิยมมากนัก โดยเลือกเสื้อผ้าดูสวมใส่สบาย เรียบง่าย ไม่มีลวดลาย แต่ดูดีในแบบของตนเอง 
เลือกใช้โทนสีเข้ม ได้แก่ น้ าเงิน เทา ด า และสีครีมในบางฉากเพ่ือแสดงถึงความคิดและสภาวะภายใน
จิตใจของกายในแต่ละสถานการณ์  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-13 ชุดของกาย 

          2). มินท ์ เป็นนักศึกษาวัยรุ่นที่หน้าตาดี มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่ม่ันใจในตนเอง มี
ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ชอบท าตามสมัยนิยม และไม่ใช่สาวหวาน จึงเลือกเสื้อผ้าที่ดูเรียบเท่ห์ มีสไตล์
เป็นของตนเอง ไม่มีความเป็นสมัยนิยมมากนัก แต่เน้นที่ความทะมัดทะแมง และภาพลักษณ์ที่ดูมั่นใจ 
เลือกใช้โทนสีฟ้ายีนส์และสีขาวเป็นหลัก เพ่ือสะท้อนตัวตนของมินท์ผู้ซึ่งมีความสดใส อ่อนโยน และ
มั่นใจในตัวเอง 
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ภาพที่ 4-14 ชุดของมินท์ 

             3). วิน เป็นนักศึกษาชายที่หน้าตาดีที่ค่อนข้างใส่ใจดูแลตัวเอง ทั้งในด้านหุ่น 
บุคลิกภาพรวมถึงการแต่งตัว จึงเลือกใช้เสื้อผ้าประเภทยีนส์และเสื้อที่ดูมีสไตล์ อาจมีการใช้เข็มขัด
และรองเท้าประเภทหนังสีน้ าตาลเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้ดูแฟชั่นมากขึ้น รวมไปถึงการเซ็ทผมที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ในบุคลิกภาพของวิน เลือกใช้โทนสีขาว และเขียวหัวเป็ด สี
สอดคล้องกับยีนส์สีเข้ม เข็มขัดและรองเท้าหนังสีน้ าตาลได้อย่างลงตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-15 ชุดของวิน 
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          4). เตย เป็นนักศึกษาสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เป็นคนสนใจแฟชั่นและดูแล
ตัวเอง จึงเลือกใช้เสื้อผ้าที่ดูแฟชั่นให้เหมาะสมกับวัย โดยส่วนใหญ่เลือกใช้เป็นกระโปรงที่ดูไม่
เรียบร้อยจนเกินไป ตามลักษณะนิสัยของเตยที่มีเป็นตัวเองสูง โทนสีที่ใช้คือโทนสีส้มเหลือง ที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของเตยคือเป็นคนใจร้อนและตรงไปตรงมา  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-16 ชุดของเตย 

 จากการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายภาพยนตร์(Pre-production) ท าให้ผู้จัดท าได้
เรียงล าดับความส าคัญและขั้นตอนการท างานที่ถูกต้อง เพ่ือความสะดวกในการถ่ายท าและหลีกเลี่ยง
ที่จะประสบกับข้อผิดพลาดในระหว่างข้ันตอนการถ่ายท า โดยจะมีการท าเอกสารต่างๆได้แก่ Overall 
Breakdown Call-sheet เพ่ือแจกแจงสิ่งที่ต้องใช้ในการถ่ายท า และจัดการล าดับการถ่ายท า
ก่อนหลังตามความเหมาะสม    
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดน ามาเขียนบทภาพยนตร์ และผ่านกระบวนการ
ก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว น ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง “A 
Typewriter Man” ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

Scene1 ภายใน /ห้องนอน/กลางวัน  

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่1 

กายพิมพ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เห็นชื่อบล็อคบนแถบurl(ซีจี) เห็นรูปโปรไฟล์กายที่หน้าบล็อค
(ซีจี) กายเลื่อนเม้าส์ขึ้นลง เห็นคอมเมนท์ (คอมเมนท์หลากหลาย เห็นเวลาที่โพส หลายวนัก่อน) คอม
เมนท์ล่าสุดขึ้นว่า (หายไปไหน อยากอ่านเรื่องใหม่) โทรศัพท์กายสั่นเห็นชื่อวิน กายมองโทรศัพท์ 
(หนุ่มขาวตี๋ ผมสั้น หน้าละอ่อน) กายคุยและวางโทรศัพท์ ได้ยินเสียงกริ่งประตู กายลุกไปเปิด รับ
กล่องพัสดุจากบุรุษไปรษณีย์ เปิดกล่องเห็นเครื่องพิมพ์ดีด ที่กล่องพัสดุเห็นชื่อผู้ส่งเป็นแม่ กายยก
ออกมา และกดโทรหาแม่ถามว่าส่งมาท าไม แม่บอกว่าเป็นมรดกจากคุณตา มอบให้กายก่อนเสียชีวิต 
กายหยิบหนังสือ นักเขียนดีเด่นออกมาจากกล่อง รูปคุณตาแนบมากับหน้าปก ด้านหลังรูปเป็น
ข้อความจากตา กายวางสายจากแม่ เก็บหนังสือกับรูปตาในลิ้นชักและเก็บเครื่องพิมพ์ดีดใส่กล่องวาง
แอบไว้ข้างโต๊ะ พอดีกับที่บล็อคของกายเตือนคอมเมนท์อันใหม่ กายอ่านคอมเมนท์สีหน้าเปลี่ยน ดู
เครียดจริงจัง  

ฉากเปิดเรื่องเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่กาย ชายหนุ่มวัยยี่สิบปีที่มีนิสัยรักการอ่าน และมีงาน
อดิเรกเป็นการเขียนบลอค และวันหนึ่งในขณะที่กายก าลังเพลิดเพลินกับกิจวัตรประจ าวันของเขา ก็
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ได้รับพัสดุจากคุณตา ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ดีด กายรู้สึกสนใจในเครื่องพิมพ์ดีดนั้น แต่ไม่ได้เอามาใช้งาน 
เพราะตัวละครยังไม่มีแรงจูงใจและความจ าเป็นมากพอที่จะน าเครื่องพิมพ์ดีดมาใช้แทนโน๊ตบุค ซึ่งใน
ฉากนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพากายน าไปสู่การหาเหตุผลและใช้เครื่องพิมพ์ดีด 

Scene2 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน   

ภาพที่5-2 ฉากที่2 

 กายนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้ในมหาวิทยาลัยคนเดียวก่อนวินจะเดินเข้ามาร่วมด้วย กายเล่าให้วินฟัง
เรื่องคอมเมนท์ในบลอค วินปลอบอย่าคิดมาก กายบอกว่าช่วงนี้คิดเรื่องไม่ออก วินแนะน าให้กายลอง
ศึกษาสไตล์และวิธีการของนักเขียนคนอ่ืนเป็นแนวทาง  

 กายและวินเพ่ือนชายคนสนิทก าลังนั่งอยู่โต๊ะไม้ระหว่างพักกลางวัน ทั้งคู่คุยกันอย่างเพ่ือน
ชายคนสนิท มีการใช้ภาพผ่านไหล่แทนสายตาในการเล่าเรื่องระหว่างบทสนทนา  

Scene3.1 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน  

ภาพที่5-3 ฉากที่3.1 

 กายกลับมาที่ห้อง (ถ่ายผ่านกล่องเครื่องพิมพ์ดีดเห็นกายเดินเข้ามาในห้อง) เหลือบมอง
กล่องเครื่องพิมพ์ดีดก่อนหันมาเปิดคอมและนั่งลงที่โต๊ะท างาน กายอ่านบล็อคของนักเขียนหลายเพจ 
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(ท่องเน็ตไปเรื่อยๆ เห็นซีจีขึ้นหลายอัน เจอเพจที่นักเขียนคนหนึ่งพิมพ์ว่า ตอนนี้ผมยังใช้เครื่องพิมพ์
ดีดพิมพ์ daft1 อยู่เลยครับ กายเปิดเพจหาว่า ท าไมนักเขียนบางคนถึงยังใช้เครื่องพิมพ์ดีด เห็นคอม
เมนท์แสดงความคิดเห็นมากมาย,(ได้ข้อมูลว่า เครื่องพิมพ์ดีดกับนักเขียน ก็เหมือนกับพู่กับกับจิตกร
,ใช้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วคิดงานลื่นกว่า…)) กายขมวดคิ้วเบ้ปากเหลือบมองกล่องเครื่องพิมพ์ดีด (ไม่คิด
คล้อยตามกับคอมเมนท์) กายเดินไปที่เครื่องพิมพ์ดีดและยกข้ึนวางบนโต๊ะ กายนั่ง นิ่งวางมือบน
แป้นพิมพ์ดีด มองกระดาษสีขาว ครุ่นคิดซักพัก  

 ฉากนี้เป็นฉากท่ีกลับมาทบทวนความผิดพลาดของตนเอง จากคอมเมนท์ของคนในบล็อค 
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้กายหาข้อมูลของนักเขียนที่ใช้เครื่องพิมพ์ดีด และตัดสินใจใช้เครืองพิมพ์ดีดแต่ง
เรื่องของตัวเอง ฉากดังกล่าวแสดงให้ความสัมพันธ์ระหว่างกายและโซเชี่ยลมีเดีย ซึ่งใช้ทั้งในการหา
ความรู้ ศึกษาข้อมูลต่างๆ และยังเป็นพื้นที่ในการสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับเพ่ือชดเชยความรู้สึก
เหงาและโดดเดี่ยว 

Scene4 ภายใน/ห้องน้ า/กลางคืน 

ภาพที่5-4 ฉากที่4 

 กายโทรเข้ามา ปรึกษาวินให้ช่วยคิดตัวละครผู้หญิงในนิยายเรื่องใหม่ วินแนะน าผู้หญิงแบบ
หนังสือFHM  

 ฉากนี้การเล่าเรื่องตัดสลับระหว่างวินกับกาย เมื่อกายโทรศัพท์ขอค าแนะน าในการเขียนตัว
ละครจากวิน เป็นฉากท่ีแสดงความสนิทสนมของกายและวินผ่านการพูดจา และการแสดงออกอย่าง
เป็นธรรมชาติ  
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Scene3.2 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน(ต่อเนื่อง) 

ภาพที่5-5 ฉากที่3.2 

กายหัวเราะวางสาย ระหว่างที่เปิดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เลื่อนไปเห็นผู้หญิงสวย กายยกโน๊ตบุ
คกลับไปนั่งที่โต๊ะ กายพิมพ์ดีด สลับกับมองรูปผู้หญิงน่ารักในคอม กายหัวเราะกับตัวเอง ส่ายหัว
เบาๆ (ที่ใช้อุปกรณ์หลายอย่างพร้อมกัน) และเริ่มพิมพ์ดีดสลับกับมองรูปหญิงสาวในโน๊ตบุค 

หลังจากท่ีกายสามารถหาเหตุผลในการใช้เครื่องพิมพ์ดีดในการแต่งนิยายแล้ว เขาจึง
ตัดสินใจใช้เครื่องพิมพ์ดีดแต่งเรื่องเก่ียวกับหญิงสาวที่เห็นภาพจากในเฟสบุค มีการใช้ภาพใน
ระยะmedium shot เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบต่างๆร่วมกับอิริยาบทของกาย  

Scene5 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน 

 ภาพที่5-6 ฉากที่5 

ภาพ Montage มินท์ในจินตนาการกาย ในการแต่งนิยาย มีการใช้เทคนิคการถ่ายโดยRim 
right เสริมให้บุคคลดูมีความโดดเด่น แสงฟุ้งท าให้บรรยากาศของภาพนุ่มนวลและสวยงาม สอดคล้อง
กับการเล่าเรื่องที่เป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการ 
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Scene6 ภายนอก/มหาวิทยาลัย-โต๊ะไม้/กลางวัน  

 

 

 

 

ภาพที่5-7 ฉากที่6 

กายยื่นปึกกระดาษให้วินอ่าน และนั่งลงฝั่งตรงข้าม เตยแฟนวินเดินมาพอดี กายเบือนหน้า
หนี ก้มหน้าอ่านหนังสือ ได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนพูดกับเตย กายเงยหน้าขึ้นมา เห็นมินท์ กายท าหน้า
อ้ึงๆ มินท์มองกายยิ้มๆ เตยแนะน าให้วินและกายรู้จักมินท์ บอกเป็นเพ่ือนที่เพ่ิงซิ่วมา กายอ้ึงมอง
มินท์ตาค้าง เตยและมินท์เดินจากไป กายหันมาหาวินที่ท าหน้าแซว กายท่าทางลุกลี้ลุกลนให้วินรีบ
อ่านกระดาษในมือ วินอ่านจบประหลาดใจ บอกว่าเหมือนมินท์ กายคาใจ บอกบังเอิญเกินไป ครุ่นคิด
มองกระดาษท่ีพิมพ์  

 ครั้งแรกที่กายได้พบกับมินท์ตัวจริง หญิงสาวที่เขียนขึ้นจากจินตนาการ มีการใช้เทคนิคการ
ถ่ายภาพชัดตื้น ในฉากเปิดตัวมินท์ซึง่เป็นการเปิดตัวทั้งส าหรับกาย และคนดู การเลือกใช้เทคนิคการ
ถ่ายภาพชัดตื้น ท าให้ภาพมีความคมชัดที่วัตถุ และเบลอพ้ืนหลัง เสริมให้ภาพดูมีความโดดเด่น และ
สวยงาม  
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Scene7 ภายใน/ห้องนอน/เย็น 

ภาพที่5-8 ฉากที่7 

กายนั่งที่โต๊ะท างาน คิ้วขมวด วางกระดาษท่ีพิมพ์เรื่องมินท์ข้างๆ ม้วนกระดาษอีกแผ่นใส่
เครื่องพิมพ์ดีด กายวางมือบนแป้นพิมพ์ ครุ่นคิดซักพักและเริ่มพิมพ์  

ฉากที่กายต้องการพิสูจน์ว่ามินท์เป็นหญิงสาวคนเดียวกันกับที่เขาพิมพ์ดีด โดยกายพิมพ์ให้
มินท์มีรอยสักรูปผีเสื้อที่หัวไหล่ด้านซ้าย มีการใช้เทคนิคการถ่ายภาพระยะใกล้ที่เครื่องพิมพ์ดีด เพ่ือให้
ผู้ชมสามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ก าลังด าเนินอยู่ 

Scene8 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน  

ภาพที่5-9 ฉากที่8 

ที่โต๊ะไม้ (มีวิน เตย มินท์และกาย) เห็นลายเพนท์กากเพชรรูปผีเสื้อหลังไหล่ซ้ายของมินท์ 
กายนั่งเยื้องกับมินท์ มองหวาดๆ ตาไม่กระพริบ หลบตาทันทีเมื่อมินท์หันมา มินท์และเตยลุกออกไป 
กายเล่าให้วินฟังเรื่องกากเพชร วินไม่เชื่อบอกอาจเป็นเรื่องบังเอิญ กายท้าให้วินพิสูจน์ว่าเรื่องที่พิมพ์
จะกลายเป็นเรื่องจริง  
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กายม่ันใจแล้วว่าสามารถก าหนดและควบคุมชัตาชีวิตของมินท์ได้ เมื่อเห็นลอยสักท่ีหัวไหล่
มินท์ กายเล่าเรื่องดังกล่าวให้วินฟัง แต่วินยังคงปฏิเสธวา่เป็นเรื่องไร้สาระ มีการใช้เทคนิคมุมกล้อง
ผ่านไหล่ระหว่างการสนทนาระหว่างกายและวิน เพ่ือเสริมให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
ระหว่างการสนทนาและดูเป็นธรรมชาติ 

Scene9 ภายใน/คอนโดThe Circle/กลางวัน 

 

 

 

 

ภาพที่5-10 ฉากที่9 

กายนั่งลงที่โต๊ะท างาน วินสบประมาทบอกกายไร้สาระ ให้กายพิมพ์ว่า “มินท์มาหากายที่
ห้อง ตอนนี้”  เสียงกริ่งประตูดังขึ้นทันที กายเปิดประตูเห็นมินท์ยืนอยู่หน้าห้อง กายและวินท าหน้าอึ้ง 
พูดไม่ออก มินท์ยิ้มเดินเข้าไปในห้อง ยืนดูหนังสือบนชั้น กายและวินเข้าไปถียงกันในห้องแลพิมพ์ให้
มินท์ถอดเสื้อ มินท์ถอดเสื้อออก วินยอมเชื่อกายท่าทางเสียสติออกจากห้องกายไป กายและมินท์คุย
กันซักพักก่อนมินท์จะขอตัวกลับ 

 ฉากดังกล่าวเป็นการย้ ากับผู้ชมอีกครั้ง ถึงเครื่องพิมพ์ดีดสามารถพิมพ์ดีดก าหนดชะตาชีวิต
ของคนอ่ืนได้จริง โดยสามารถพิมพ์ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีได้ตามความต้องการของกาย มีการใช้เทคนิค
การตัดสลับเหตุการณ์ร่วมกับดนตรีประกอบ เพื่อเสริมให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมกับภาพยนตร์  
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Scene10 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่5-11 ฉากที่10 

กายและมินท์ก าลังเดินอยู่ในมหาวิทยาลัย คุยกันหัวเราะคิกคัก เดินไปที่โต๊ะไม้ที่มีเตยและวิ
นนั่งอยู่ มินท์ชวนเตยไปเข้าเรียน หันมาลาวินและกาย วินแซวกายและยุให้กายเขียนเรื่องต่อ(ว่ากาย
เป็นแฟนมินท์) กายลังเลเพราะกลัวว่าจะเป็นการละเมิดมินท์เกินไป  

ฉากที่เห็นพัฒนนาการความสัมพันธ์ของมินท์และกาย เริ่มมีความสนิทสนมกันมากข้ึน และ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้กายมีความคิดจะพิมพ์ดีดเพ่ือควบคุมตัวตนของมินท์ตามความต้องการของ
ตนเอง มีการน าเทคนิคการเคลื่อนกล้องเข้ามาใช้ เป็นการลดการตัดภาพในการเล่าเรื่องเสริมให้เกิด
ความรู้สึกต่อเนื่องและรื่นไหลมากขึ้น    
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Scene11 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน  

ภาพที่5-12 ฉากที่11 

กายหน้านิ่ง มือวางบนแป้นพิมพ์ดีด เห็นกระดาษสีขาวในเครื่องพิมพ์ดีด กายเริ่มพิมพ์ (เห็น
เนื้อหาที่กายพิมพ์บางค าที่พอจับใจความได้ ตัดสลับกับเครื่องพิมพ์ดีดท างาน มือกายพิมพ์ หน้าตา
กายท่ีดูมุ่งมั่นจริงจัง บางครั้งกายหยุดพิมพ์ ลุกขึ้นยืนอ่านเรื่อง ครุ่นคิด) กายวางกระดาษทีละแผ่นวาง
ซ่อนกันบนโต๊ะ  

หลังจากท่ีกายตัดสินใจพิมพ์ดีดเพ่ือควบคุมมินท์ ก็เกิดความรู้สึกต้องการที่มากขึ้นเรื่อยๆ 
กายพยายามควบคุมตัวเองเพ่ือไม่ละเมิดมินท์มากจนเกินไป จนในที่สุดกายระงับความต้องการของ
ตนเอง โดยพิมพ์ดีดให้ความสัมพันธ์ระหว่างมินท์และกายค่อยเป็นค่อยไป มีการใช้เทคนิคมุมกล้อง
ระยะใกล้ที่ข้อความบนเครื่องพิมพ์ดีดเพ่ือเสริมความเข้าใจในการเล่าเรื่อง  

  

  

 

 

ภาพที่ 5-13 ฉากที่12 

โบสถ์ : เห็นเอกสารส าหรับสมาชิกโบสถ์ในมือมินท์ เห็นนักร้องประสานเสียงยืนร้องเพลงที่
หน้าห้อง มินท์และกายร้องเพลงในโบสถ์ ปรบมือเข้าจังหวะ กายมองมินท์ก้มหน้าอธิษฐาน 
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สวนแก้ว : เห็นภาพสเก็ตหน้ากายในมือมินท์ กายและมินท์นั่งอยู่ในสวนธารณะ ยิ้มแย้มมี
ความสุข  

ห้องนอนกาย : กายและมินท์นั่งเล่นกันบนโซฟาจนเกือบมีอะไรกัน  

ฉากที่เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากการควบคุมของกาย ซึ่งเป็นฉากโรแมนติกท่ีแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างมินท์และกายที่ก าลังด าเนินไป มีการใช้เทคนิคการตัดสลับภาพหลายๆเหตุการณ์
ร่วมกับเพลงประกอบ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมกับภาพยนตร์ อีกท้ังยังมีการใช้ขนาด medium 
shot และเพ่ิมระยะเข้าท่ีเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่มีความใกล้ชิดกัน
มากขึ้นเช่นกัน 

Scene13 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน 

  

 

 

 

ภาพที่5-14 ฉากที่13 

กายนั่งเล่นอยู่ในห้องคนเดียว ระหว่างที่ดูหนังก็ท าให้กายคิดได้ว่ากายรักมินท์ และไม่อยาก
ควบคุมความรักครั้งนี้อีกต่อไป กายจึงเข้าไปในห้อง เก็บเครื่องพิมพ์ดีดและน าเรื่องราวทั้งหมดพิมพ์ลง
ในบลอค 

ฉากที่กายได้ทบทวนตัวเอง และตัดสินใจหยุดใช้เครื่องพิมพ์ดีด เลือกใช้ขนาดภาพ Medium 
Shot เป็นเทคนิคในการถ่ายท า เพ่ือแสดงให้เห็นสีหน้าและท่าทางการครุ่นคิดของตัวละคร อีกท้ังการ
ใช้ภาษาภาพยนตร์แบบ Mise-en-scene ในฉากที่กายตัดสินใจหยุดพิมพ์ดีด เสมือนการน าตัวเองให้
ไปอยู่ในกรอบที่ไม่สามารถก าหนดและควบคุมสิ่งใดได้อีก 
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Scene14 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน  

 

 

 

 

ภาพที่5-15 ฉากที่14 

ที่มหาวิทยาลัย ท้องฟ้าอึมครึม กายยื่นหนังสือให้มินท์บอกตั้งใจซื้อมาให้ หน้าปกเห็นชื่อ
นักเขียนคนเดียวกับอีกเรื่องที่มินท์ชอบ มินท์บอกว่าไม่ค่อยชอบหนังสือของนักเขียนคนนี้แล้ว กายท า
หน้าผิดหวัง ชวนมินท์ไปอ่านหนังสืออ่านด้วยกันตอนเย็น มินท์ปฎิเสธบอกนัดกับเพ่ือนแล้ว ไว้ครั้ง
หนา้ และลุกจากไป วินมองกายที่ดูเซ็งๆ แซวว่ารักไม่หวานแล้วหรอ กายบอกวินว่าหยุดใช้เครื่อง
พิมพ์ดีดไปซักพักแล้ว ท าหน้าผิดหวังมองหนังสือ  

ฉากเริ่มต้นที่มินท์เริ่มห่างเหินกับกาย เพราะมินท์ไม่ใช่คนที่กายควบคุมอีกต่อไป กายรู้สึก
ผิดหวังและเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เลือกใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพแบบ Isolation เพ่ือ
เสริมความรู้สึกเหงาและถูกท้ิงเพียงล าพังเมื่อกายถูกมินท์ปฎิเสธ  

Scene15 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

 

 

 

 

 

ภาพที่5-16 ฉากที่15 

กายโยนหนังสือบนชั้นอย่างหงุดหงิด และนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อย่างไม่มีชีวิตชีวา 
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เป็นฉากท่ีกายรู้สึกโดดเดี่ยวและคิดถึงมินท์ เลือกใช้เทคนิคขนาดภาพแบบ medium shot 
ที่สามารถแสดงให้เห็นบรรยากาศที่เงียบเหงาและสีหน้าของตัวละครที่ก าลังไม่มีความสุข  

Scene16 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

ภาพที่5-17 ฉากที่16 

Montage กายเหงาในสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

ฉากที่ตัดภาพกายในสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพียงล าพัง เลือกใช้เทคนิคมุมกล้อง
แบบ Side Shot แสดงความรู้สึกโดดเดี่ยว และหมดหวัง อีกท้ังมีการคุมโทนสีของเสื้อผ้าที่เป็นสีเข้ม 
เพ่ือควบคุมอารมณ์ของภาพยนตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับอารมณ์ของตัวละคร ณ ขนะนั้น  

Scene17 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

 ภาพที่5-18 ฉากที่17 

(ในห้องนอนกลางคืน แสงสลัวจากไฟที่โต๊ะท างาน) กายวางเครื่องพิมพ์ดีดบนโต๊ะท างาน 
วางมือบนแป้นพิมพ์ สีหน้าเครียดจริงจัง เห็นมือกายพิมพ์ต่อเนื่องซักพัก กายหยุดพิมพ์ได้ยินเสียงกริ่ง 
มินท์มาหากายท่ีห้องและทั้งคู่มีอะไรกัน  
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ฉากที่กายตัดสินใจใช้เครื่องพิมพ์ดีดอีกครั้ง โดยพิมพ์ดีดละเมิดตัวตนของมินท์เพ่ือสนอง
ความต้องการของตนเอง  มีการใช้เทคนิคมุมกล้องในฉากเลิฟซีน ซึ่งสามารถใช้ในการเล่าเรื่องได้อย่าง
สมจริง ในฉากดังกล่าวเป็นฉากท่ีกายเป็นผู้ควบคุมและก าหนดให้เหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นทั้งหมด ถึงใช้
เทคนิคการตัดต่อที่ตัดสลับภาพเหตุการณ์ระหว่างฉากเลิฟซีนและฉากท่ีกายพิมพ์ดีด ร่วมกับการใช้
เสียงเครื่องพิมพ์ดีดประกอบ เพ่ือเสริมให้คนดูเข้าใจเรื่องราวและมองเห็นความคิดด้านมืดของกาย  

Scene18 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

 

 

 

 

ภาพที่5-19 ฉากที่18 

มินท์นั่งอ่านหนังสือกอดแขนซบไหล่กายท่ีโต๊ะไม้ วินและเตยเดินมาที่โต๊ะมองมินท์และกาย
งงๆ นั่งฝั่งตรงข้าม เตยเดินมาเห็นแปลกใจในอาการแปลกๆของมินท์ มินท์ตอบไม่สนใจเตยอ่าน
หนังสือต่อ เตยไม่หายสงัย กายตัดสินใจพามินท์ลุกจากโต๊ะ  

มีการใช้ไข่แดงเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างฉาก เป็นภาษาภาพยนตร์ที่สื่อความหมายถึงการมี
อะไรกันของกายและมินท์ ฉากดังกล่าวเป็นฉากท่ีมินท์เหมือนคนเสียสติ เพราะความรักและลุ่มหลงใน
ตัวกายจากการพิมพ์ดีด มีการใช้เทคนิคขนาดภาพแบบ Medium Long Shot ที่สามารถเห็นปฎิ
สัมพันธ์ของตัวละครทุกตัวภายในความรู้สึกสงสัยของเตย และความกดดันของกายที่มีต่ออาการ
ผิดปกติของมินท์   
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Scene19 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน(ต่อเนื่อง) 

  

 

 

 

ภาพที่5-20 ฉากที่19 

กายจูงมือมินท์เดินออกจากมหาวิทยาลัย, มินท์เดินควงแขนกาย ซบไหล่(แสงเย็น หน้าวัด
พระแก้ว), คนแถวนั้นหันมามอง ท าท่าซุบซิบ, กายมองมินท์และมองคนรอบตัวอายๆ สะกิดมินท์ให้
ปล่อยแขนและเดินปกติ มินท์ไม่ยอม เกาะแขนกายงอแงเหมือนเด็ก, คนหันมามองเยอะขึ้น, กายมอง
คนรอบๆ ประคองมินท์รีบเดินไป  

ฉากที่มินท์รู้สึกลุ่มหลงกายจนผิดปกติ จนเป็นที่สนใจของคนที่ผ่านไปมา มีการใช้เทคนิคการ
เคลื่อนกล้องแบบ Hand held ส่ายไปมาตามกายและมินท์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติที่
เกิดข้ึนในตัวละครมินท์ในฉากดังกล่าว 

Scene20 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

 ภาพที่5-21 ฉากที่20 

มินท์นอนร้องไห้ พร่ าเพ้อว่ากายไม่รัก กายนั่งบนเตียง ลูบหลังมินท์หน้าตากังวล กาย
ตัดสินใจเข้าไปพิมพ์ดีดอีกครั้งให้มินท์เป็นคนเดิม เห็นข้อความบนกระดาษ กายหยุดพิมพ์ นิ่งซักพัก 
มินท์หยุดร้องไห้และลุกจากเตียง หันมามองกายท่าทางปกติ มินท์มองนาฬิกา บอกว่าจะกลับแล้ว 
มินท์สะพายกระเป๋าโบกมือลากายและเดินออกจากห้อง กายพยักหน้ายิ้มให้มินท์ รู้สึกเศร้า 
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ฉากที่กายรู้สึกอึดอัดเพราะตัวตนของมินท์ท่ีไม่ใช่อย่างที่กายต้องการใช้เทคนิคการตั้งกล้อง
นิ่ง เพื่อเน้นไปที่การแสดงออกกายและมินท์ ที่ก าลังนั่งอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างมีความทุกข์ในใจ     

Scene21.1 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่5-22 ฉากที่21.1 

บรรยากาศอึมครึม วินและกายนั่งสูบบุหรี่อยู่ด้วยกัน กายเล่าให้วินฟังเรื่องมินท์ทั้งหมด วิน 
ปลอบใจและบอกให้กายท าใจ  

ฉากที่กายรู้สึกเศร้าและผิดหวัง โดยมีวินเป็นเพื่อนปลอบใจ เลือกใช้ขนาดภาพmedium 
shotเป็นเทคนิคในการถ่ายท า เพ่ือแสดงให้เห็นองค์ประกอบต่างๆที่สามารถแสดงให้เห็นบรรยากาศที่
เงียบเหงาและความรู้สึกผิดหวังของกาย  

Scene21.2 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-22 ฉากที่21.2 
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เตยบอกให้มินท์เลิกกับกาย มินท์แปลกใจถามเตยว่าท าไม เตยอ้ าอ้ึงมองมินท์หน้าตากังวล  

ฉากที่เตยพูดความจริงกับมินท์เรื่องกาย เป็นฉากท่ีเตยแสดงความเป็นห่วงมินท์และขอให้
มินท์เลิกกับกาย มีการใช้เทคนิคขนาดภาพ Medium shot ที่สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่
สนิทสนมกันระหว่างทั้งสอง อีกท้ังยังใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้องแบบ Hand held เพ่ือเสริมความรู้สึก
ของมินท์ท่ีก าลังใช้ความคิดและตัดสินใจ 

Scene21.3 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

 ภาพที่5-23 ฉากที่21.3 

มินท์และเตยเดินเข้ามาในสวนแก้ว เห็นวินและกายนั่งอยู่ มินท์ยิ้มให้กายเดินเข้าไปหา มินท์
เล่าให้กายฟังเรื่องเตยเข้าใจผิดที่เห็นอาการมินท์แปลกไปเมื่อวาน เหมือนคนโดนของ มินท์พูดพลาง
หัวเราะไม่เชื่อ กายโกรธหันมองเตยที่เบือนหน้าหนี วินหน้าเครียดมองเตยและกายไม่พูดอะไร กายตัด
บทบอกมินท์ว่าจะกลับแล้ว มีงานต้องท า หันมองเตยและเดินออกไป  

ฉากที่มินท์บอกเลิกกับกาย ในช่วงเวลาเย็นซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างสุดท้ายระหว่าง
ความสัมพันธ์ของกายและมินท์ มีการใช้เทคนิคขนาดภาพแบบ Medium shot ตัดสลับระหว่างบท
สนทนาระหว่างมินท์และกาย แสดงให้เห็นอารมณ์และความรูสึกของตัวละครผ่านสีหน้าและแววตา 
อีกท้ังให้ความรู้สึกอึดอัดที่เกิดขึ้นภายใต้ความคิดของมินท์และกาย 
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Scene22 ภายใน/ห้องนอน/กลางคืน 

 

 

 

 

 

ภาพที่5-24 ฉากที่22 

มือกายพิมพ์บนแป้นเครื่องพิมพ์ดีดอย่างต่อเนื่อง สีหน้ากายเครียด จริงจัง กายหยุดพิมพ์ 
ซักพักโทรศัพท์สั่น เห็นวินโทรเข้ามา กายมองนิ่งๆซักพักก่อนกดรับ คุยกับวินว่าอยู่ที่ห้อง กายวางสาย
มองข้อความบนแป้นพิมพ์ เขียนว่า “เตยประสบอุบัติเหตุ ถูกรถชน”  

ฉากที่กายแสดงตัวตนในด้านมืด เลือกใช้อ านาจควบคุมในสิ่งที่ผิด เลือกใช้การตั้งกล้องนิ่ง
เป็นเทคนิคในการถ่ายท าตัดสลับกับข้อความบนเครื่องพิมพ์ดีด อีกท้ังเลือกคุมโทนสีของเสื้อผ้าที่เป็นสี
ด า แสดงให้เห็นความคิดและความรู้สึกด้านลบของกายท่ีก าลังปรากฎออกมา 

Scene23 ภายนอก/มหาวิทยาลัย/กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่5-25 ฉากที่23 
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วินนั่งร้องไห้คุยกับมินท์ มินท์เล่าให้วินฟังเรื่องเตยบอกให้เลิกกับกาย วินครุ่นคิดซักพักและ
ชวนมินท์ไปที่ห้องของกาย 

ฉากที่มินท์และวินคุยกันเรื่องการเสียชีวิตของเตย วินและมินท์เป็นเพ่ือนที่รู้จักกันในฐาน
ของแฟนเพ่ือนเท่านั้น ทั้งคู่ไม่มีความสนิทสนมส่วนตัวต่อกัน ดังนั้นจึงเลือกใช้เทคนิคขนาดแบบแบบ 
Medium Long Shot ทีส่ามารถมองเห็นระยะระหว่างกัน และการจัดองค์ประกอบของภาพ ที่
สามารถแสดงให้เห็นความรู้สึกเศร้าภายในจิตใจของตัวละครทั้งสองคน 

Scene24 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน 

ภาพที่5-26 ฉากที่24 

เสียงกริ่งห้องดังขึ้น ประตูเปิด วินรีบเข้ามาหาหลักฐานในห้องกาย ก่อนจะเข้าไปกระชากคอ
เสื้อกายต่อยกายฟุบลงที่พ้ืน มินทร์้องตกใจเข้าไปประคองกาย วินตะโกนถามกายว่าที่เตยถูกรถชน
เป็นฝีมือกายใช่มั้ย มินท์ท าหน้าสงสัย กายไม่ตอบ  วินเดินไปโต๊ะท างานยื่นกระดาษที่กายพิมพ์(เตย
ถูกรถชน)ให้มินท์ มินท์ท าหน้าตกใจ หันมาหากาย วินโวยวายบอกรู้ว่ากายกับเตยไม่ถูกกันแต่ครั้งนี้มัน
เกินไป กายไม่ตอบ วินโมโห ยื่นปึกกระดาษเรื่องมินท์ส่งให้มินท์ มินท์อ่าน โวยวายบอกเป็นไปไม่ได้ 
กายหันมองมินท์หน้าเศร้า ลุกข้ึนเดินไปหามินท์ มินท์ถอยหนี หันไปหาวินขอให้พากลับ กายมองและ
มินทก์ าลังจะเดินออกจากห้อง กายตรงไปที่โต๊ะท างาน เห็นมือกายพิมพ์บนแป้นพิมพ์ดีดอย่างรวดเร็ว 
ทันทีกับที่มินท์ร้องเสียงดังเดินออกจากห้องไม่ได้ (พยายามเดินออกจากห้องหลายครั้งแต่ออกไม่ได้) 
มินท์ร้องไห้ขอให้วินช่วย วินโกรธจัดเดินเข้ามาในห้อง บอกยังให้โอกาสแก้ไข กายหน้านิ่งไม่ตอบวิน 
วินเหวี่ยงเครื่องพิมพ์ดีดลงพื้น และเดินออกจากห้องไป มินท์ยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าประตูหันหลังให้กาย 
กายหน้าเศร้ามองมินท์ ค่อยๆนั่งลงจับเครื่องพิมพ์ดีดหงายดู (ภาพfade out) 

ฉากที่เป็นจุดแตกหักของภาพยนตร์เมื่อทุกคนรู้ความจริงเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดีด และสิ่งที่
กายพิมพ์ท าร้ายคนอ่ืน มีการใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้อง แบบPanตามบุคคล เสริมเสริมอารมณ์และ
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ความรู้สึกตื่นเต้นให้สอดคล้องกับอิริยาบทและความรู้สึกของตัวละคร อีกท้ังยังมีการใช้เทคนิคขนาด
ภาพแบบ Medium Shot เพ่ือสร้างความรู้สึกอึดอัดและความกดดัน ที่สอดคล้องกับความรู้สึกภายใน
จิตใจของตัวละคร 

Scene25 ภายใน/ห้องนอน/กลางวัน  

 

 

 

 

ภาพที่5-27 ฉากที่25 

ภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่อยๆปรากฏขึ้นมา สภาพห้องที่รกและสกปรก เห็นชายอ้วน
สวมแว่นคนหนึ่งก าลังตอนคอมเมนท์จากบล็อคของตัวเอง ก่อนจะได้ยินเสียง v.o. กายพูดว่า เรื่อง
มหัศจรรย์…ไม่มีจริงหรอกครับ  

ฉากเฉลยเรื่องว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงการสร้างเรื่องจากจินตาการของชายหนุ่มผู้เก็บตัว
อาศัยอยู่ในห้องที่รกและสกปรก เลือกใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพให้มีความแตกต่างกับห้อง
โลกในจินตาการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการภายในจิตใจของชายหนุ่ม 
อีกท้ังเลือกการใช้เทคนิคขนาดภาพ  Long Shot เพ่ือสื่อถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวของตัวละครท่ามกลาง
สภาพห้องท่ีมืดและรก ขาดการดูแลเอาใจใส่ 
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บทที่  6 

สรุป และเสนอแนะ 
 

การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการสรรสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
ในการควบคุมชีวิตคนอ่ืนเรื่อง “A Typewriter Man” มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและสภาวะทางจิตใจของบุคคลเมื่อมีอ านาจในการควบคุมชีวิตที่ครอบคลุมถึงความคิดและ
ความรู้สึก ความลุ่มหลงเพียงชั่วคราวท าให้อ านาจหอมหวานและยากที่จะปฎิเสธ โดยผู้จัดท าได้ท า
การเก็บข้อมูลจากทฤษฎี บทความ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ และ
ปฎิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการก่อนการถ่าย
ท าภาพยนตร์ (Pre-production) ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-production) ซึ่งการท างานตามข้ันตอนข้างต้นท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการ
สร้างภาพยนตร์โดยละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกแนวคิดและค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนาสู่บท
ภาพยนตร์ การสรรหาสถานที่ส าหรับการถ่ายท า การคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตาลักษณะ
ของตัวละคร การเลือกอุปกรณ์ประกอบฉากที่สอดคล้องกับบริบทและเนื้อหาภาพยนตร์ การวางแผน
งานก่อนการถ่ายท า การถ่ายท าและการบริหาเวลาในกองถ่าย ไปจนถึงการตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้อง
อาศัยความละเอียดทั้งด้านภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดท า
ได้วางไว้อย่างเป็นที่น่าพอใจ  
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน  

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production)  
   ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานยาวนานและละเอียดที่สุด 

เริ่มตั้งแต่การพยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่น่าสนใจ ไปสู่การค้นคว้าข้อมูลในการอ้างอิง เพ่ือ
สร้างบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้จัดท าได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบทภาพยนตร์ไว้หลากหลาย
แนวทาง ก่อนจะสรุปออกมาเป็นบทภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจริง ขั้นตอนนี้ยังมีการคัดสรรนักแสดงที่มี
ความเหมาะสมกับลักษณะของตัวละคร การเลือกสรรสถานที่ในการถ่ายท าซึ่งต้องใช้เวลาและ
งบประมาณส่วนหนึ่งในขั้นตอนนี้ อีกทั้งยังต้องเตรียมงานก่อนการถ่ายซึ่งเป็นรายละเอียดของ การ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



114 

 

ก าหนดการถ่ายท า และขออนุญาตการใช้สถานที่ จัดตารางการท างานของทีมงานและนักแสดง รวม
ไปถึงเครื่องแต่งกายนักแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากที่ต้องมีการก าหนดและออกแบบตามความ
เหมาะสม 

2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
    การแบ่งสรรและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจส าคัญในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นการท างาน

ร่วมกับคนจ านวนมาก ทั้งทีมงานและนักแสดง แล้วยังมีเรื่องของสถานที่ที่เข้าไปขอใช้ในการถ่ายท า ที่
ต้องมีก าหนดการเวลาอย่าเคร่งครัด การเตรียมงานที่ดีในช่วงก่อนการถ่ายท า จะช่วยให้การท างานใน
ขั้นตอนนี้เป็นไปได้ด้วยดี 

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

เพราะจะเป็นเรื่องของการล าดับภาพที่ต้องอาศัยความคล่องแคล่วและความละเอียดของผู้ตัดต่อ ให้
ภาพที่มีจังหวะที่ลงตัวสอดคล้องกับการล าดับเสียง เพ่ือถ่ายทอดการเล่าเรื่องและสร้างความรู้สึกร่วม
ให้กับผู้ชม ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ  
 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

ข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน สามารถสรุปได้เป็นข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. ปัญหาการอนุมัติบทภาพยนตร์ 
   เนื่องจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “A Typewriter Man” มีเนื้อหาที่ผสมผสานระหว่างโลก

ความจริงและความแฟนตาซีในชีวิตประจ าวันของตัวละครหลัก ซึ่งจ าเป็นต้องมีเหตุผลรองรับเพ่ือ
ตรรกะที่ถูกต้องของภาพยนตร์ ผู้จัดท าได้มีการปรับเปลี่ยนบทภาพยนตร์หลายครั้งโดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้แนะน าแนวทางการคิดและสร้างสรรค์ผลภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบ จนในที่สุดก็สามารถ
คลี่คลายปัญหาและน าบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ไปสู่ขั้นตอนการเตรียมงานและถ่ายท า ซึ่งได้ผลลัพธ์
เป็นที่น่าพอใจ 

2. ปัญหาการคัดเลือกนักแสดง  
   เนื่องจากบทนางเอกของภาพยนตร์เรื่อง “A Typewriter Man” เป็นหญิงสาวที่ถูก

สร้างขึ้นจากจินตนาการของการ ท าให้ต้องเฟ้นหานักแสดงที่มีเสน่ห์ทั้งภาพลักษณ์ภายนอก และเมื่อ
ท าการแสดง ผู้จัดท าได้ท าการคัดเลือกนักแสดงหญิงมากมายแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จนได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพ่ือนผู้แนะน ารุ่นน้องที่เคยผ่านงานแสดงจริง ความสามารถในการแสดงอย่างมืออาชีพ 
อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล จนในที่สุดก็ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ และด าเนินการ
เตรียมการถ่ายท าในขั้นตอนต่อไป 
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3. ปัญหาเรื่องเวลาของนักแสดงและทีงานที่ไม่ลงตัว 
    เนื่องจากทั้งนักแสดงและทีมงานยังเป็นนักศึกษา สามารถเลือกใช้วันถ่ายท าได้เพียง

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น อีกทั้งทีมงานบางต าแหน่งที่ส าคัญจ าเป็นต้องแยก
เพ่ือไปช่วยเหลือกองถ่ายอ่ืน จึงต้องอาศัยทักษะในการจัดการตารางเวลาให้ลงตัวและเหมาะสมที่สุด 
เพ่ือให้ภาพยนตร์เสร็จตามก าหนด 

4. ปัญหาเรื่องการยืมของ 
    เนื่องจากนักศึกษาภายในคณะปริมาณที่ไม่สมดุลกับอุปกรณ์ภายในคณะ หรือตาราง

การใช้งานที่ตรงกันท าให้อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับความต้องการ ผู้จัดท าได้ยืมเรคคอร์ดเดอร์จากพ่ี
บัณฑิตในคณะท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักของเพ่ือนนักศึกษา เนื่องจากปัญหาคาดแคลนอุปกรณ์ เพ่ือน
นักศึกษาหลายคนจึงขอยืมอุปกรณ์ดังกล่าวต่อ ผู้จัดท าได้ตัดสินใจโดยพลกาล ให้เพ่ือนยืมโดยไม่ได้
บอกกับรุ่นพ่ีบัณฑิตผู้เป็นเจ้าของก่อน เมื่อทราบในภายหลังจึงถูกต่อว่าอย่างหนัก จึงเป็นบทเรียน
ส าคัญของผู้จัดท าในความรับผิดชอบต่อการหยิบยืมของผู้อื่นที่ใช่ของตัวเอง  
 
ข้อเสนอะแนะ 
 1. ผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง “A Typewriter Man” เป็นการพยายามสะท้อนให้รู้สึกถึง
ความพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นอย่างที่เราต้องการนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน เป็น
ความสุขจากความลุ่มหลงชั่วคราวเท่านั้น โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก ซึ่งเป็นการท าเพ่ือคนอีกคน 
และยอมรับข้อผิดพลาดของอีกฝ่ายอย่างไม่มีเงื่อนไข  
 2. การผลิตภาพยนตร์นั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมอย่าละเอียด และ
จ าเป็นต้องร่วมงานกับคนจ านวนมาก เนื่องจากกระบวนการสร้างภาพยนตร์นั้นไม่สามารถสร้างได้
ด้วยคนๆเดียว 
 3. ผู้จัดท าได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆมากมายจากการท าภาพยนตร์ครั้งนี้มากมาย ทั้งในด้าน
ศักยภาพของการท างาน ทัศนคติเมื่อต้องท างานร่วมกับผู้คนมากมาย รวมถึงทักษะการจัดการและ
การบริหารเวลาในทุกๆกระบวนการอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้จัดท ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หากมีโอกาส
ได้ปฏิงานเช่นนี้ หรือสิ่งทีใ่กล้เคียงกันอีก ก็จะสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นประสบการณ์และแนวทาง
ในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงการรับมือกับปัญหาอย่างมีสติด้วย  
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