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เรื่อง : การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการตัดสินใจแก้ปัญหาของวัยรุ่น เรื่อง OLDS 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของเด็กวัยรุ่น โดยผู้จัดท าได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น พัฒนาการ
ทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น ประกอบกับทฤษฎีทางด้านภาพยนตร์เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างบท
ภาพยนตร์ ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วย ตั้มเด็กมัธยมตั้นที่มีพ่ีชายเป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่อง จนวันหนึ่งพ่ีชาย
ของตั้มได้หนีออกจากบ้านไปตั้มจึงต้องตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง 

ในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ ผู้จัดท าต้องผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอน
อย่างละเอียด ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production) ที่ต้องมีการเตรียมงานทุกอย่าง
ตั้งแต่การคัดเลือกนักแสดง การหาสถานที่ถ่ายท า การเตรียมความพร้อมในการถ่าย รวมไปถึงการ
วางแผนถ่ายท า การท างานอย่างละเอียดในขั้นตอนนี้ จะน าไปสู่การท างานที่สมบูรณ์มากขึ้นใน
ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) เนื่องจากมีการ
วางแผนที่เป็นระบบและมีการปฏิบัติตามอย่างมีวินัย ซึ่งท าให้ได้ผลลัพธ์การท างานที่ดียิ่งข้ึน 
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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์วิชชานนท์ สมอุ่ม

จารย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี ส าราญเวทย์ อาจารย์อโนชา สุวิชากรพงศ์ อาจารย์คันฉัตร รังษี

กาญจน์ส่อง ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้ 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คน

นี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวแสงอรุณโรจน์ และญาติสนิททุกๆ คน ที่คอยให้ก าลังใจ 

ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ในเวลาที่เกิดปัญหา และให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทีมงานและนักแสดง ที่สละเวลาอันมีค่ามามีส่วนร่วมช่วยให้งานนี้

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความสนุกสนานและเป็นไปด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างยิ่งเสมอมา  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมโดยเฉพาะช่วงต้นของวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งท ามีผลต่อการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ มีปัจจัยที่ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่น เช่น เพ่ือน ครอบครัว ความรัก เป็นต้นและ
เนื่องจากผู้จัดท าได้มีประสบการณ์เก่ียวกับการตัดสินใจโดยมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้จัดท าจึงได้
น าประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในช่วงการเป็นแปลงของวัยรุ่น 

ผู้จัดท าได้มีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวัยรุ่นในปัจจุบันมาเป็นบทภาพยนตร์สั้น 
และน าทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์มาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่อง OLDS 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและแรงจูงใจในการตัดสินใจในสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆของ
วัยรุ่น 

2. เพ่ือศึกษาการกระบวนการต่างๆในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ประเภทดราม่า 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

เป็นโครงการจุลนิพนธ์แนวผลิตงานสร้างสรรค์โดยการศึกษาค้นคว้าปัญหาพฤติกรรม
วัยรุ่นพัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น วิธีการเล่าเรื่องและเทคนิคการถ่ายท าจากนั้นจึง
สรุปประเด็นที่ส าคัญน ามาเขียนเป็นบทภาพยนตร์และถ่ายท าเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ในด้านกลไกการป้องกันตัวเอง 
2.2 ศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็กตอนปลาย 
2.3 ศึกษาเทคนิคการผลิตภาพยนตร์ 
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3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์ 
3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) อารมณ์และโทนของภาพยนตร์ (Mood and 

Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ 
4. ขั้นตอนพัฒนาบท (Development) 

4.1 คิดแก่นเรื่องโครงเรื่องของภาพยนตร์ 
4.2 ก าหนดตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 

4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis)  
4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay)  

5. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 
5.1 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
5.2 หาสถานที่ถ่ายท า (Scouting location)  
5.3 หาอุปกรณ์ประกอบฉากและเสื้อผ้า 
5.4 หาทีมงาน 
5.5 ท าเบรกดาวน์บทภาพยนตร์และตารางการถ่ายท า 
5.6 ท าบทถ่ายท าภาพยนตร์ (Shooting Script) 

6. ขั้นตอนการผลิต (Production)  
6.1 เริ่มถ่ายท าภาพยนตร์ 

7. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production)  
7.1 ตัดต่อภาพยนตร์สั้นและปรับโทนสี 
7.2 ใส่เสียงประกอบในภาพยนตร์สั้น 

8. การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนการด าเนนิงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตารางซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. สามารถทราบถึงปัญหาต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่น 
2. สามารถพัฒนาทักษะต่างๆในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวดราม่า
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บทที่  2 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่น ที่ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง

เรื่อง OLDS เป็นการศึกษาตัวละครเอกชื่อต้ัมที่เป็นวัยรุ่นและสับสนในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่ง
จะศึกษาเกี่ยวกับระยะภาพและเป็นการสรรค์สร้างภาพยนตร์ที่มุ่งเน้นให้เกิดอารมณ์ร่วมและให้
ตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่เกิดในสังคม เข้าใจถึงนัยยะที่แอบแฝงไปในภาพยนตร์ อีกทั้งยังท าให้เกิดความ
เพลิดเพลินแก่ผู้ชมอีกด้วย ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษารวบรวม แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัย ดังนี้ 

1. ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น 
2. พัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น 
3. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง 
 

1. ปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่น1 
 
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้มากที่สุดวัยหนึ่ง  ซึ่งแสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรม

ได้หลายประการ เช่น  ดื้อ  ไม่เชื่อฟัง  ละเมิดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ  มีแฟนและมีเพศสัมพันธ์  ใช้ยา
เสพติด  ท าผิดกฎหมาย  ปัญหาพฤติกรรมบางอย่างมักเกิดขึ้นมานาน จนท าให้การแก้ไขมักท าได้
ยาก  การป้องกันปัญหาจึงมีความจ าเป็น  และส าคัญมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  การ
ป้องกันดังกล่าว  ควรเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพจิตตั้งแต่เด็ก  เด็กที่มีพัฒนาการของบุคลิกภาพ
ดี   จะมีภูมิต้านทานโรคทางจิตเวชต่างๆ และช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นได้อย่างมาก
เช่นกัน  พ่อแม่และครูอาจารย์และผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กทั้งหลาย  จึงควรให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตตั้งเด็กจนถึงวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ควรมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นเช่นเดียวกัน 

ส าหรับภาพยนตร์เรื่อง OLDS ได้น าปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นมาใช้ในการสร้าง
สถานการณ์ต่างๆที่ท าให้ตัวละครต้องตัดสินใจและต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

                                                           
1อ่านเพ่ิมเติมใน นายแพทย์พนม เกตุมาน. ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น . เข้าถึงเมื่อ            

9 กุมภาพันธ์ 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.psyclin.co.th/new_page_57.htmv 
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2. พัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น2 
 
วัยรุ่นเป็นระยะของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด้านสรีระของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งพัฒนาการบางอย่างได้ด าเนินการมาก่อนบ้างแล้วในช่วงระยะก่อนวัยรุ่น
และ กระบวนการพัฒนาการในด้านต่างๆ ยังมีการด าเนินการต่อไป ถึงแม้จะมีการเจริญเติบโต
ทางด้านร่างกายเต็มที่แล้ว ขบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่างๆ โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้าน
สังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น มีลักษณะเฉพาะที่เราควรจะต้องค านึงถึง คือ 

2.1 ไม่มีการพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีที่สุดหรือมีแผนเฉพาะหรือเหมาะ 
สมส าหรับวัยรุ่นทุกคน เพราะวัยรุ่นแต่ละคนในแต่ละชุมชน สังคม เชื้อชาติต่างๆ ก็มีความหลากหลาย 
แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านพ้ืนฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆ 

2.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระวิทยา อารมณ์ และพัฒนาการในด้านต่ างๆ ไม่
สอดคล้องหรือไปด้วยกัน จะเห็นได้ชัดเจนว่าในปัจจุบันนี้การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย การเข้าสู่
การเป็นหนุ่มสาว เร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา ขณะที่พัฒนาการทางด้านความคิดและการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลแบบผู้ใหญ่ต้องใช้ เวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยรุ่นช่วงปลาย (อายุ 18-21 ปี) หรือหลังจากนี้ 
จึงจะมีการพัฒนาการในด้านนี้ได้สมบูรณ์มีการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  ท าให้วัยรุ่นถูกมอง
จากภายนอกว่าเป็นผู้ใหญ่แต่การกระท าหรือการแสดงออกยัง เป็นแบบเด็กๆ อยู่ 

2.3 วัยรุ่นเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่มั่นคง มีความอ่อนไหวทางด้านจิตใจและอารมณ์
ค่อนข้างมาก จนมีผู้ให้วัยรุ่นเป็นช่วงระยะเวลาที่เรียกว่า Normal Psychosis ถึงแม้จะมีผันผวนหรือ
มีความผิดปกติบ้างในบางโอกาส แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็สามารถแก้ไขปัญหาผ่านพ้นภาวะวิกฤตต่างๆ ใน
ระยะวัยรุ่นไปได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ในการที่เราจะใช้หลักเกณฑ์อะไรอย่า งใดอย่างหนึ่งเพียงอย่าง
เดียวในการที่จะ บอกว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนั้น บางครั้งก็อาจจะไม่ถูกต้องเหมาะสมทั้งหมด 
ตัวอย่างเช่น เราใช้อายุเป็นตัวก าหนด แต่ในปัจจุบันก็จะเห็นว่าเด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าเดิม
โดยเฉพาะ เด็กผู้หญิงและมีพฤติกรรมทางเพศเร็วขึ้น จากการศึกษานักศึกษาชายไทยในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคพบว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ ถึงร้อยละ 33 - 68.5 และนักศึกษาหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์ถึง
ร้อยละ 4.2 - 25.4 หรือใช้การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าวัยหนุ่มสาว  ก็คงจะ
ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะเด็กยังมีพัฒนาทางด้านความคิด การตัดสินใจเป็นแบบเด็กอยู่ ฉะนั้นเราควร
จะได้ใช้ตัวบ่งชี้หลายๆ อย่าง มาใช้ประกอบร่วมกัน ไม่ว่าอายุ การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของ

                                                           
2
 อ่านเพ่ิมเติมใน นายแพทย์วิโรจน์ อารีย์กุล. พัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของ

วัยรุ่น. เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก http://www.teenrama.com/dad_mam/ 
old_dad_mam24.htm 
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ร่างกาย เมื่อเข้าวัยหนุ่มสาว และพัฒนาการทางด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ จิตสังคม ฯลฯ  ก็จะท าให้เรา
เข้าใจและประเมินบอกได้ว่าเขาเข้าสู่วัยรุ่นระยะไหนได้เหมาะสม ถูกต้องมากขึ้น เพราะในการให้การ
ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่เด็กวัยรุ่นนั้นถือเป็นเรื่องละเอียด อ่อน ต้องมีการปรับรูปแบบและวิธีการให้
เหมาะสมกับการเจริญเติบโต การพัฒนาการในด้านต่างๆ รวมถึงวุฒิภาวะของวัยรุ่นด้วย  

ระยะวัยรุ่นช่วงกลางเป็นช่วงระยะเวลาที่อัตราการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของร่างกายและอวัยวะต่างๆ เริ่มลดลง การเจริญเติบโตของร่างกายและความเป็นหนุ่มสาวมี
ความสมบูรณ์เกือบเท่าผู้ใหญ่ ความตื้นเต้น วิตกกังวล สงสัย ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงน้อยลง มี
ความพร้อมทางด้านร่างกายเข้าสู่ระยะการเจริญพันธุ์ ระยะช่วงนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่พอใจและยอมรับใน
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็สนใจให้เวลาในการดูแลตนเอง รูปร่าง หน้าตา ให้ดู
สวยงามสร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็น จะเห็นว่าวัยรุ่นสนใจการแต่งเนื้อแต่งตัว โดยบทบาทของ
เพ่ือนก็จะยังเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างมาก เด็กวัยรุ่นมักจะแต่งตัวแปลกๆ และ
เหมือนกับกลุ่มเพื่อนให้ได้รับการยอมรับความสนใจและการยอมรับจากกลุ่ม 

ระยะวัยรุ่นช่วงกลางเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความรุนแรงทางด้านอารมณ์และความรู้สึก
ต่างๆ ค่อนข้างมาก บทบาทค่านิยมของเพ่ือนจะเป็นสิ่งส าคัญและมีบทบาทต่อเด็กวัยรุ่นช่วงนี้และ
วัยรุ่นจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน ท ากิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือน มีเพ่ือนที่สนิท ขณะเดียวกันก็เป็นช่วง
ระยะเวลาที่มีความขัดแย้งกับผู้ปกครอง พ่อแม่ มากที่สุด จะให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของครอบครัวพ่อแม่ลดน้อยลง เนื่องจากต้องการเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง มีการฝ่าฝืน
กฎระเบียบ กติกาต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากต้องการทดลองเรียนรู้ ทดสอบว่าตนเองท าได้หรือไม่ ไม่
ชอบให้ใครมาบังคับหรือสั่งการ เด็กเริ่มเรียนรู้สังคมภายนอกครอบครัวมากขึ้น เริ่มมีกิจกรรมและมี
ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้น เด็กอาจจะเริ่มมีเพ่ือนหญิงหรือเพ่ือนชาย เริ่มมีความสัมพันธ์
แบบคู่รัก แต่ยังเป็นความรักแบบรักตัวเองมากกว่าที่จะเป็นไปในลักษณะของความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 
ความรับผิดชอบ มีการนัดหมายไปทานอาหาร ดูหนัง มอบสิ่งของให้แก่กันเนื่องในโอกาสต่างๆ เพ่ือให้
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ดูเท่ห์ หรูหรา วัยรุ่นบางคนการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด จนน าไปสู่การ
มีความสัมพันธ์แบบชู้สาวและมีเพศสัมพันธ์ ขณะเดียวกันวัยรุ่นช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่มีความอยาก
รู้อยากทดลองในเรื่องเพศมากเป็นพ้ืนฐานเดิมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระ ฮอร์โมนเพศ 
ท าให้มีความพร้อมในอารมณ์และกิจกรรมทางเพศ ท าให้วัยรุ่นช่วงนี้มีการเรียนรู้และทดลองกิจกรรม
ในเรื่องเพศสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งถ้าไม่ได้รับการแนะน าหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมอาจจะน าไปสู่
ปัญหาทางด้านสังคมและสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น การตั้งครรภ์ในวัยหนุ่มสาว การติดต่อโรคทาง
เพศสัมพันธ์ ต้องออกจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ 

เพ่ือนในช่วงระยะวัยรุ่นช่วงกลางมีความส าคัญและมีบทบาทต่อเพ่ือนด้วยกันมาก เพ่ือน
เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ต้องการความยอมรับจากเพ่ือนๆ เป็นเหตุให้ วัยรุ่นมักมี
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กิจกรรม การกระท าต่างๆ เช่น การแต่งตัว การแสดงออก และพฤติกรรมต่างๆ ไปในแนวเดียวกัน 
โดยบางครั้งไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสม เพียงแต่ต้องการยอมรับจากเพ่ือนๆ ในกลุ่มเดียวกัน
ถ้าได้เพ่ือนดี ชักชวนกันท ากิจกรรมต่างๆ ในทางสร้างสรรค์ เด็กวัยรุ่นก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหา
ต่างๆ ค่อนข้างน้อย แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีเพ่ือนกลุ่มเกเร ไม่รับผิดชอบ ไม่สนใจการเรียน มี
พฤติกรรมก้าวร้าว ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ก็จะชักน าให้เพ่ือนกลุ่มเดียวกันมีพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาต่างๆ 
ตามมา นักวิชาการได้กล่าวไว้น่าสนใจว่า ผู้ปกครองมักจะโทษกลุ่มเพ่ือนว่าชักชวนให้บุตรหลานของ
เราไปมีพฤติกรรมหรือการกระท าที่ไม่เหมาะสมนั้น อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะเขาเชื่อว่าบุตร
หลานของเราต่างหาก ที่เป็นคนที่จะเลือกคบเพ่ือนตามพ้ืนฐานความชอบหรือนิสัยที่เขามีอยู่เดิม คือ 
เขาเป็นคนเลือกคบเพ่ือนตามแบบที่เขาชอบและพอใจ แล้วไปปฏิบัติตัวตามเพ่ือนเพ่ือให้กลุ่มเพ่ือน
ยอมรับ วัยรุ่นช่วงนี้จะมีกลุ่มเพ่ือนท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ชมรมกีฬา ดนตรี วิชาการ ศาสนา อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและควรสนับสนุนให้วัยรุ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วม เพราะนอกจาก
กระตุ้นให้วัยรุ่นรู้จักใช้เวลาท ากิจกรรมต่างๆ ยังส่งเสริมให้รู้จักการอยู่ร่วมท ากิจกรรมกับผู้อ่ืน เสียสละ 
เข้าใจสังคมภายนอกมากขึ้น และยังสร้างเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง
มากขึ้น 

ส าหรับภาพยนตร์เรื่อง OLDS ได้น าเรื่องพัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่นมา
ใช้ในการออกแบบอารมณ์ของตัวละครชื่อตั้ม ในเหตุการณ์ต่างๆที่ตั้มต้องเผชิญ โดยการใช้ความเงียบ
ในการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นั้นๆ  
 

3. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง3 

 
ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการถ่ายท า 

และวิธีการท่ีเรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพาตัวเองให้ไปเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น ปกติแล้ว 
เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม นั่นคือ เราได้รับการ
กระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนท่ีจะด ารงอยู่กับบริบทของสังคม, 
การเมือง, และเศรษฐกิจท่ีใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เราได้ถูกให้เหตุผลในเชิง
จิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา ส าหรับหนทางที่พวกเขารู้สึกและปฏิบัติ  

 
   
3 อ่านเพิ่มเติมใน ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ: ไบโอสโคป พลัส, 

2551  
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การเล่าเรื่องต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรืออย่างน้อยที่สุดได้
แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม  อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมด
เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มันท างานอยู่ใน
ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ  

 
3.1 หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function)  

การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เน้นการสื่อ
อารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพ่ือการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ตลก 
ไม่บู ๊ไม่หวือหวา เป็นเรื่องหนักสมอง   

3.2 วิธีการด าเนินเรื่อง โครงสร้างของการด าเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)  
3.2.1 แก่นเรื่อง (Theme)  

ประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องที่จะน าเสนอ 
ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได้แต่ต้องไม่ออกนอกแนวความคิดหลัก 
ส าหรับในภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS มีประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนเรื่อง คือ การตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่างๆของวัยรุ่นโดยมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น เพ่ือน ครอบครัว ความรัก เป็นต้น 

3.3 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้  
3.3.1 การเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะต้อง

ส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลัก 
(Main Plot) และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไป ต้องผสมกลมกลืนเป็นเหตุ
เป็นผลกับเหตุการณ์หลัก 

3.3.2 ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสิ้นสุด
ของเรื่อง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัวละครขึ้นมา
ต้องค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของตัว
ละครนั้นๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดง
ประกอบ ทุกตัวละครจะต้องส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอกย่อมมี
ความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ  

ส าหรับภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS มีตัวละครหลักตัวคือ ตัวละครวัยรุ่น ใช้ชื่อตัวละครว่า 
ต้ัม ซึ่งลักษณะบุคลิกนิสัยของตัวละครมีนิสัยชอบเก็บความรู้สึกไว้ในใจและไม่ค่อยพูด ตัวละครอาศัย
อยู่กับพ่อสองคน ตั้มมีพ่ีชายเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งพ่ีชายได้หนี
ออกจากบ้านไป เมื่อตั้มเจอปัญหาต่างตั้มต้องคอยแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเองโดยใช้อารมณ์เป็นตัว
ตัดสิน    
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บทที่ 3 

การเก็บข้อมูล 
 

 จากการศึกษาหาข้อมูลทฤษฎีและแนวคิดต่างๆของการสร้างภาพยนตร์สั้นครั้งนี้ เพ่ือ
ความเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ของผู้จัดท า ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาภาพยนตร์เรื่องอ่ืนๆอันเป็น
เหตุผลส าหรับการวางตัวละคร และการด าเนินเรื่องต่อไป โดยจะมีการศึกษาข้อมูลอ้างอิง 
(Reference) และอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) เพ่ือที่จะน ามา
ประยุกต์ใช้ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS โดยแบ่งได้ดังนี้ 
 
อ้างอิงผลงานที่เกี่ยวข้อง (Reference) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง Stand By Me ผู้ก ากับ โรเบิร์ต ไรเนอร์ ปีที่ฉาย ค.ศ. 1968 
 

 

 

  

 

 

 

ภาพ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Stand By Me 

เรื่องย่อ 

หนังว่าด้วยความสัมพันธ์ของเพ่ือนทั้งสี่คนที่ออกเดินทางตามหาศพของเด็กชายที่หาย

สาบสูญไปจากเมือง ด้วยความต้องการเป็นฮีโร่ของกลุ่มและของคนในเมือง  ได้แก่ กอร์ดี้ ลาแชนซ์ 

(วิล วีตั้น) เป็นเด็กชายวัยสิบสองขวบ ที่มีปมว่าพ่อแม่รักพ่ีชายมากกว่าตน ซึ่งไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้น 

พ่อแม่ของเขาเพ่ิงจะสูญเสียลูกชายคนโตที่เป็นความหวังของครอบครัวอันเนื่ องจากอุบัติเหตุทาง
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รถยนต์ นอกจากจะยังไม่คลายความโศกเศร้าจากเหตุร้าย ดูเหมือนทั้งสองจะพากันเพิกเฉยลูกชายอีก

คนที่หลงเหลือ กอร์ดี้กลายเป็นมนุษย์ล่องหน แต่เห็นได้ชัดว่า ฐานะของเด็กน้อยในบ้านไม่ใช่แค่นั้น 

หากผู้เป็นพ่อ (มาร์แชล เบลล์) ยังแสดงออกมาตรงๆว่าผิดหวังในตัวลูกคนนี้ที่ไม่มีอะไรเทียบเคียงได้

กับเดนนี่ (จอห์น คูแซ็ค) พ่ีชายผู้ล่วงลับ เพ่ือนอีกสามคนของกอร์ดี้ไม่ได้วิเศษไปกว่ากันเท่าใดนัก 

กลับจะยิ่งแย่กว่าด้วยซ้ า ในกรณีของคริส เชมเบอร์ (ริเวอร์ ฟีนีกซ์) ซึ่งเป็นเหมือนหัวโจกของแก๊ง 

และเพ่ือนสนิทของกอร์ดี้ คนทั่วไปมองเห็นพ่อของเขาเป็นไอ้ขี้เมา และตัวเขาเป็นเด็กเหลือขอข้าง

ถนน ล่าสุดคริสเพ่ิงถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินค่านมของโรงเรียน ซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับ แต่หลังจากที่เขา

เปลี่ยนใจและน าเงินจ านวนนั้นไปคืน ครูผู้หญิงที่รับไว้กลับแกล้งท าเป็นไม่รู้ไม่เห็น และเปิดโปง

ความผิดของเขา จนส่งผลให้คนในเมืองเล็กๆแห่งนั้นเชื่อโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยว่าเขา

เป็นผู้ร้าย ตัวตนจริงๆของคริสจากที่ในหนัง เป็นคนเยือกเย็นสุขุม ผิดกันอย่างสิ้นเชิงกับ เท็ดดี้ ดู

แชมป์ (คอรี่ เฟลด์แมน) ซึ่งมักแสดงออกถึงพฤติกรรมบ้าบิ่นและก้าวร้าว แม้อายุจะยังน้อย เท็ดดี้เป็น

อีกคนที่ภูมิหลังยุ่งเหยิง เขาเคยถูกพ่อโรคจิตท าร้าย แต่ถึงอย่างนั้นก็เลือกจะนึกถึงพ่อในฐานะวีรบุรุษ

สงครามที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี มันเหมือนกับเป็นรายละเอียดไม่กี่อย่างใน

ชีวิตที่เขาสามารถภาคภูมิใจได้ และความใฝ่ฝันของเขาก็คือการเจริญรอยตามพ่อในบทบาทของชาย

ชาติทหาร ทั้งๆท่ีสภาร่างกายไม่เอ้ืออ านวย คนสุดท้ายได้แก่เวิร์น เทสสิโอ้ (เจอร์รี่ โอ’คอนเนลล์) เจ้า

อ้วนที่เป็นลูกไล่ตลอดกาล เขาไม่ได้มีปัญหากับคนเป็นพ่อแม่เหมือนเพ่ือนทั้งสามเวิร์นออกจะทึ่มและ

ไม่ค่อยฉลาดนัก แต่เขาเป็นคนที่ท าให้เรื่องทั้งหมดได้เริ่มต้น เวิร์นบังเอิญไปได้ยินบิลลี่ พ่ีชายของเขา

พูดคุยกันถึงเด็กที่หายสาบสูญ ว่าพบศพนอนขึ้นอืดริมทางรถไฟในป่าลึก เวิร์นจึงน าเรื่องนี้ไปขยายให้

เพ่ือนทั้งสาม และตัดสินใจออกเดินทางเพ่ือค้นหาศพของเด็กชายคนนั้น ด้วยหวังว่าพวกเขาจะได้

กลายเป็นวีรบุรุษในสายตาของคนทั่วไป ส าหรับเด็กที่ไม่ได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอ การเป็นที่

ยอมรับย่อมเป็นสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่ามหาศาล 

จากเรื่อง Stand By Me ผู้จัดท าได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ ปัญหาและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของ กอร์ดี้ ลาแชนซ์ (วิล วีตั้น) และเรื่องของพฤติกรรมการตัดสินใจของเด็กที่ก าลังจะก้าว
ไปสู่วัยรุ่น เช่น ในเรื่อง Stand By Me กอร์ดี้ ลาแชนซ์ (วิล วีตั้น) เป็นเด็กที่ปมว่าพ่อแม่รักพ่ีชาย
มากกว่าตัวเขาเอง ท าให้เวลาที่เผชิญหน้ากับพ่อแม่เขาจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไป เหมือนเด็กที่เก็บกด พูด
น้อย แต่เวลาที่อยู่กับเพ่ือนๆเขากลายเป็นคนที่ร่าเริงและยังเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือนๆ การตัดสินใจ
ที่เขาและเพ่ือนๆที่จะออกตามหาศพก็เพ่ือต้องการให้สังคมได้ยอมรับในตัวของพวกเขา ผู้จัดท าจึงได้
น าแนวคิดเหล่านี้มาวิเคราะห์และปรับใช้ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS 
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2. ภาพยนตร์เรื่อง ปาดังเบซาร์  ( I Carried You Home) ผู้ก ากับ ต้องปอง จันทรางกูร 
ปีที่ฉาย ค.ศ. 2012 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ปาดังเบซาร์ ( I Carried You Home)  

เรื่องย่อ  
  ภาพยนตร์เล่าถึงครอบครัว ๆ หนึ่ง จากต าบลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เรื่องราวของ

แม่และลูกสาวสองคน ทั้งสองคนพ่ีน้องต่างคนต่างก็ต้องจากบ้านเกิด แยกกันใช้ชีวิตอยู่ในที่อ่ืน ๆ ไป

ตามหนทางของแต่ละคน แล้ววันหนึ่งทุกคนได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เมื่อวันหนึ่งแม่ได้มาเยี่ยมลูกสาว

คนเล็กวัยมัธยมปลาย "ป่าน" (อภิญญา สกุลเจริญสุข) ที่ส่งมาอาศัยให้อยู่กับน้าสาวและเรียนหนังสือ

อยู่ที่กรุงเทพฯ แต่แม่ก็มาประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนเสียชีวิต ป่านรอจนกระทั่ง  "ปิ่น" (อคัมย์สิริ 

สุวรรณศุข) พ่ีสาวคนโต ที่หนีออกจากบ้านไปท างานและอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์กลับมาในเช้า

วันรุ่งขึ้น เพ่ือที่จะน าศพของแม่เดินทางกลับไปท าพิธีศพยังบ้านเกิดบรรยากาศในรถปกคลุมไปด้วย

ความตึงเครียดระหว่างสองพ่ีน้องที่ไม่ได้เจอหน้ากันนาน และต่างคนต่างก็กุมความลับความรู้สึกผิด

ของตนไว้โดยที่ไม่อยากให้อีกคนได้รับรู้ ป่านที่จมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ปล่อยให้แม่จากไปอย่างโดด

เดี่ยว ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านั้นไม่กี่นาทีพยาบาลก็ได้มาเตือนให้รู้แล้วว่าลมหายใจสุดท้ายของแม่ก าลังจะ

มาถึงแล้ว ส่วนปิ่นเองก็ยังรู้สึกผิดอยู่ข้างในที่เธอยังไม่ได้บอกเหตุผลและความจริงให้แม่ได้รับรู้ ว่า

ท าไมเธอถึงต้องทะเลาะกับแม่เพ่ือที่จะขอยกเลิกงานแต่งงานของเธอเองเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าที่จะมี

งานพิธี จนต้องหนีหายไปจากบ้านเมื่อสี่ปีก่อน การเดินทางด าเนินต่อไปอย่างตึงเครียด แต่บางครั้งก็

ถูกขัดด้วยอารมณ์ขันอันไม่ถูกท่ีถูกเวลาของ "ต่อ" (ต่อพงษ์ กุลอ่อน) คนขับรถ มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิด

ขึ้นกับทั้งสามคนอยู่เป็นระยะ ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวบังคับให้ปิ่นและป่านต้องหันกลับมา
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เริ่มคุยกันอีกครั้ง และการที่ปิ่นและป่านถูกบังคับให้มาใช้เวลาอยู่ร่วมกันตลอดการเดินทางในครั้งนี้ 

ท าให้ทั้งสองค่อย ๆ เริ่มที่จะแบ่งปันเรื่องราวของตนให้กันและกันฟัง ท าให้ทั้งปิ่นและป่านต่างก็รับรู้

ได้ถึงความรู้สึกที่มีต่อกัน และเข้าใจถึงความรู้สึกลึก ๆ ของตนเองว่าความจริงแล้วพวกเธอก็อยากที่จะ

อยู่กับครอบครัวมากกว่าที่จะต้องแยกจากกันไปอยู่กันคนละที่คนละทาง จนกระทั่งบางสิ่งบางอย่าง

ท าให้ปิ่นตัดสินใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวที่เธอปิดบังเอาไว้ ว่าท าไมเธอถึงต้องหนีออกจากบ้านไปในตอน

นั้นให้ป่านฟัง และทั้งสองคนก็ต้องตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่แตกแยกของครอบครัว

ตน เมื่อได้พบกับพ่อที่กลับมาหาครอบครัวไปอีกครั้งในวันที่ต้องไปลอยอังคารแม่ 

จากเรื่อง ปาดังเบซาร์ ( I Carried You Home)  ผู้จัดท าได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ ปัญหา
และความสัมพันธ์ของพ่ีน้อง เช่น ป่าน (อภิญญา สกุลเจริญสุข)น้องสาวของปิ่น (อคัมย์สิริ สุวรรณศุข) 
อาศัยอยู่กับน้าสาวที่กรุงเทพโดยที่ปิ่นได้หนีออกจากบ้านไปหลายปี ท าให้ป่านต้องใช้ชีวิตเสมือนตัว
คนเดียว มาโดยตลอด เพราะน้าสาวที่ป่านอาศัยอยู่ด้วยก็มีนิสัยที่คนอ่อนไหวง่าย ท าให้ป่านไม่กล้าที่
จะพูดคุยกับน้า ผู้จัดท าจึงได้น าแนวคิดเหล่านี้มาวิเคราะห์และปรับใช้ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 
 

อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 
1. ภาพยนตร์เรื่อง 36 ผู้ก ากับ นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ ปีที่ฉาย ค.ศ. 2012 

 
 

 

 

 

 

ภาพ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง 36 

เรื่องย่อ 

ทรายเป็นคนหาสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ อุ้มเป็นฝ่ายก ากับศิลป์ ดูแลฉากในกองถ่าย ทั้ง

สองคนท างานที่บริษัทเดียวกัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สองปีต่อมา ทรายยังเป็นคนหาสถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตร์เช่นเดิม สิ่งที่ต่างไปคืออุ้ม และไฟล์ต่างๆ ในฮาร์ดดิสก์ของทราย คนบางคนผ่านเข้ามาใน

ชีวิตเราแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ถ้าเราไม่มีสิ่งเตือนความจ า เราจะยังจ าเขาคนนั้นได้หรือเปล่า ถ้าเราไม่

เห็น เราจะจ าได้ไหม 

จากภาพยนตร์ เรื่อง 36 ผู้จัดท าได้น าเอาการจัดแสงเลียนแบบแสงธรรมชาติของ

ภาพยนตร์เรื่อง 36 การใช้สีที่ซีดหรือสีไม่อ่ิมตัว เพ่ือให้ความรู้สึกว่าเป็นช่วงหนึ่งในความทรงจ า และ

การใช้ขนาดภาพภาพที่เห็นวัตถุบุคคลและเหตุการณ์ครบถ้วนและภาพเต็มตัวของบุคคลนั้นตั้งแต่หัว

จรดเท้าไปพร้อมๆกับเห็นสภาพแวดล้อมหรือสถานที่นั้นด้วยเกือบทั้งเรื่อง เพ่ือให้เห็นถึงทัศนียภาพที่

อยู่รอบๆตัวละคร ให้ความรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและในขณะเดียวก็ท าให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ก้าวก่ายตัว

ละคร (Long shot) เช่นในช่วงฉากที่ทรายและอุ้มเดินเข้าไปในตึกร้างทั้งสองเดินไปเรื่อยๆจนหลุด

ออกจากขอบภาพไปแต่เรายังคงได้ยินเสียงของทุกการกระท าไม่ว่าจะเป็นเสียงการถ่ายรูป การเดิน 

หรือแม้แต่บทสนทนาของทรายและอุ้มผู้จัดท าจึงได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาข้อมูลทางเทคนิคการผลิตภาพยนตร์และแนวคิดต่างๆข้างต้น ผู้จัดท าได้
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการสรรค์สร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของเด็กวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยปัญหาภายในครอบครัวรวมไปถึงปัญหาจากความรัก จากนั้นผู้จัดท าได้
ศึกษาในเรื่องของการอ้างอิงและอารมณ์ของหนังซึ่งได้ศึกษาจากภาพยนตร์เรื่อง Stand By Me และ
ภาพยนตร์เรื่อง ปาดังเบซาร์  ( I Carried You Home) พัฒนาจากแนวความคิดมาเป็นแก่นเรื่องของ
ภาพยนตร์ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมทั่งความทรงจ าในวัยเด็กของผู้จัดท า น ามาบันทึกและ
วิเคราะห์จนได้บทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์  

เมื่อบทภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์ผู้จัดท าจึงเริ่มขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 
ได้แก่ การคัดเลือกนักแสดง หาสถานที่ถ่ายท า อุปกรณ์ประกอบฉากและเสื้อผ้า อุปกรณ์ในการถ่าย
ท าภาพยนตร์ ท าเบรกดาวน์บทภาพยนตร์และตารางการถ่ายท าและบทถ่ายท าภาพยนตร์  หลังจาก
นั้นจึงเริ่มข้ันตอนการผลิต ตามด้วยขั้นตอนหลังการผลิต โดยการตัดต่อภาพยนตร์สั้น ปรับโทนสี และ
ใส่เสียงประกอบในภาพยนตร์จนออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS 

ขั้นตอนพัฒนาบท (Development) 
1. แก่นเรื่อง (Theme) 

บางครั้งการเลือกสิ่งที่ควรท าก็ดีกว่าการเลือกสิ่งที่อยากท า 
2. โครงเรื่อง (Plot) 

ตั้มเด็กมัธยมต้นที่มีพ่ีชายเป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่อง วันหนึ่งพ่ีชายของตั้มได้หนีออก

จากบ้านไปตั้มจึงต้องตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนด้วยตนเอง 

3. เรื่องย่อ (Synopsis) 

ตั้มกลับมาบ้านพร้อมผลสอบคณิตศาสตร์ที่เขาสอบได้ไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็มนี่ไม่ใช่
การสอบตกวิชาคณิตครั้งแรกของเขา นี่เป็นครั้งที่สองที่สอบได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง เรื่องสอบตกตกยังไม่
มีใครรู้นอกจากตัวของเขาเอง เขาพยายามที่สุดแล้ว และในอีกไม่กี่วันก็จะมีการสอบคัดเลือกศึกษาต่อ
มัธยมปลายซึ่งเป็นวันเดียวกับการสอบคัดเลือกของโรงเรียนอาชีวะที่ต่อเรียนอยู่ซึ่งตั้มได้สมัครสอบไว้
ทั้งสองที่ เหตุผลคือพ่ออยากให้ตั้มเรียนต่อม.ปลาย แต่อีกใจหนึ่งตั้มก็อยากจะไปเรียนที่เดียวกับพ่ี ตั้ม
เดิน เข้ าห้องนอนแล้ว เอาโจทย์ข้ อที่ ตอบผิดมาคิ ดหาค าตอบ ตั้ มนั่ งคิดโจทย์และเผล อ
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หลับไป ตั้มตื่นเพราะเสียงเรียกของพ่อว่าให้ไปกินข้าว ตั้มกินข้าวพร้อมกับต้องฟังค าพูดต่างๆนานาที่
พ่อพูด โดยเฉพาะเรื่องเรียน กินเสร็จเขาก็เก็บจานทั้งหมดไปล้าง ตั้มไปอาบน้ าโดยที่เสื้อที่ใส่นอนคือ
เสื้อบอลของต่อ ตั้มกลับเข้ามาในห้องนอน  เช้าวันหยุดตั้มตื่นนอนแล้วลุกไปแปรงฟันโดยที่แปรงฟันมี
อยู่สามอัน  เขามองแปรงฟันแล้วถอนหายใจแบบไม่รู้ตัว เมื่อท าธุระเสร็จ ก็ลงไปกินอาหารเช้าพร้อม
กับเปิดทีวีแล้วต่อเกมเล่นอยู่คนเดียวโดยจอยเกมอีกอันถูกวางทิ้งไว้ ตั้มอยู่บ้านคนเดียว พ่อออกไป
ท างานตั้งแต่ห้างเปิดระหว่างที่ตั้มเล่นเกมอยู่ ก็มีจดหมายมาส่งที่หน้าบ้าน จ่าหน้าซองถึงผู้ปกครอง
ของต่อ จากฝ่ายปกครองของโรงเรียนอาชีวะที่ต่อเรียนอยู่ ตั้มเอาจดหมายไปวางตรงโต๊ะหน้าทีวี 
เพ่ือที่พ่อกลับมาจะเห็นจดหมาย ลึกๆ แล้วตั้มอยากจะเปิดมาอ่านแต่ตั้มเลือกที่จะวางไว้เฉยๆ ตั้มโทร
หาเพ่ือนเพ่ือที่จะไปอ่านหนังสือด้วยกัน ตั้มอาบน้ าแต่งตัว แล้วออกไปหาเพ่ือนที่โรงเรียน เพ่ือนๆนั่ง
ก าลังนั่งเล่นกัน ตั้มเดินเข้าไปหาเพื่อนสักพักตั้มก็หยิบข้อสอบที่เขาสอบไม่ผ่านขึ้นมาแล้วถามหาวิธีหา
ค าตอบจากเพ่ือน เพ่ือนก็สอนวิธีหาค าตอบให้จนตั้มเข้าใจ ท าให้ตั้มคิดได้ว่าไม่ได้มีแค่ต่อที่สอนคณิต
ให้เขาได้ เขายังมีเพ่ือนๆ ที่พร้อมจะช่วยเหลือเขา ตั้มและเพ่ือนๆ เดินไปเข้าห้องน้ า เพ่ือนตั้มได้บอก
ความลับเรื่องของเจนแฟนสาวของตั้มว่าเธอแอบคบกับรุ่นพ่ีที่โรงเรียน ตั้มเดินกลับมาถึงบ้าน ตั้ม
ตัดสินใจบอกเลิกเจนและจะเรียนต่อสายอาชีพเพราะไม่อยากเจอหน้าเจนอีกต่อไป ขณะที่ตั้ม ก าลัง
ทานอาหารกับพ่อ ตั้มได้บอกกับพ่อว่าจะไปเรียนต่อเทคนิคจากนั้นพ่อก็ลุกจากเก้าอ้ีแล้วเดินไปหยิบ
จดหมายมาให้ตั้มพ่อพูดกับตั้มว่า อยากท าอะไรก็ท า แล้วก็เดินออกไปนอก ตั้มหยิบจดหมายมาอ่าน 
ในจดหมายได้บอกว่าต่อได้พ้นจากสภาพนักศึกษาแล้ว ตั้มตกใจมาก ตอนนี้ตั้มรู้สึกสงสารพ่อมากกว่า
ที่จะสงสารพี่ ตั้มกลับไปล้างจานและเดินเข้าห้องไป เช้าวันรุ่งขึ้นตั้มตัดสินที่จะเรียนต่อมัธยมปลาย 
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4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

1. ภายนอก/โรงเรียน/กลางวัน 

เสียงกริ่งบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้น  ภาพโรงเรียนก าลังเลิกเรียน เด็กนักเรียนต่างเล่นกัน

อย่างสนุกสนาน ตั้มเด็กนักเรียนม.3 นั่งมองกระดาษข้อสอบของตัวเองอยู่ที่ม้านั่งในสวนของโรงเรียน  

แล้วตั้มก็ลุกออกไป 

 

2. ภายนอก/บ้านตั้ม/กลางวัน 

แสงพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินสาดมายังซอยบ้านของตั้ม ตั้มก าลังไขกุญแจหน้าบ้าน เขา

เดินเข้าบ้านแล้วนั่งลงที่เก้าอ้ีและถอนหายใจ ตั้มค่อยๆ ถอดถุงเท้าอย่างคนไม่มีเรี่ยวแรง 

 

3. ภายใน/ห้องตั้ม/กลางวัน 

ตั้มเดินเข้าห้องแล้วหยิบข้อสอบที่เขาท าไม่ได้ออกมา โดยบนโต๊ะก็ยังมีข้อสอบเก่าที่ตั้ม

สอบไม่ผ่านอีกชุดหนึ่ง ตั้มเริ่มเอาข้อสอบที่ท าไม่ได้มาคิดหาค าตอบจนเขาเผลอหลับไป 

 

4. ภายใน/บ้านตั้ม/กลางคืน 

ตั้มตื่นเพราะเสียงเรียกของพ่อว่าให้มากินข้าว บนโต๊ะมีกับข้าวอยู่  3 อย่าง พ่อบอก

กับตั้มว่าวันนี้มีปูผัดผงกระหรี่ที่ตั้มชอบ แต่ความจริงแล้วตั้มไม่ได้ชอบ ต่อต่างหากที่ชอบกิน มันท า

ให้ตั้มรู้ว่าพ่อคิดถึงพ่ีและเขาก็คิดถึงไม่ต่างกัน ตลอดเวลาที่ทั้งสองอยู่ที่โต๊ะอาหาร พ่อมักจะถามตั้ม

เรื่องการเรียน ท าให้ตั้มรู้สึกว่าตนเองถูกคาดหวังจากพ่อว่าให้ต่อสายสามัญแต่ตั้มอยากเรียนสาย

อาชีพ หลังจากกินเสร็จตั้มก็เก็บจานไปล้างและไปอาบน้ า 

 

5. ภายใน/ห้องตั้ม/กลางคืน 

ตั้มเข้ามาในห้องนอน เสื้อที่ตั้มใส่เป็นเสื้อของต่อ ตั้มนั่งมองข้อสอบ บรรยากาศภายใน

ห้องเงียบสงบ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเจนแฟนสาวแต่ดูเหมือนเจนแปลกไป หลังจากวางสาย

จากเจน ตั้มโทรหาเพ่ือนเพื่อที่จะให้เพ่ือนเอาข้อสอบมาให้ในวันพรุ่งนี้  
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6. ภายใน/บ้านตั้ม/กลางวัน 

ตั้มตื่นนอน เขาลุกไปแปรงฟัน ก่อนที่ตั้มก าลังจะหยิบแปรงฟัน เขาก็ถอนหายใจออกมา

โดยไม่รู้ตัวเพราะตั้มเห็นแปรงสีฟันของพ่ีวางอยู่ข้างๆกัน เมื่อแปรงฟันเสร็จ ต่อเดินมาเปิดทีวี เปิด

วิดีโอเกม เดินไปหยิบนมมากินหน้าทีวีพร้อมกับเล่นเกม ซึ่งจอยเกมอีกข้างถูกวางทิ้งไว้  เสียง

รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน ตั้มชะโงกดูผ่านหน้าต่าง ตั้มเห็นบุรุษไปรษณีย์ก าลังเอาจดหมายมา

ส่ง แล้วก็ขับรถออกไป ตั้มเดินไปหยิบจดหมาย เห็นจดหมายจ่าหน้าซองถึงผู้ปกครองของต่อจาก

โรงเรียนที่ต่อเรียนอยู่ ตั้มกลับมานั่งที่เดิมพร้อมจดหมาย ตั้มวางไว้ที่โต๊ะข้างทีวี เพ่ือหวังว่าจะให้พ่อมา

เห็น 

 

7. ภายนอก/โรงเรียน/กลางวัน 

ตั้มเดินเข้ามาในโรงเรียนพร้อมกับขนมอีกนิดหน่อย เขาเห็นเพื่อนๆ นั่งกินขนม หยอกล้อ

กันอย่างสนุกสนาน เขาก็อดที่จะยิ้มไม่ได้ที่เห็นเพื่อนๆ มีความสุข เขาเร่งฝีเท้าเดินเข้าไปหากลุ่มเพ่ือน 

เขาทักทายเพ่ือนๆ อย่างเคยท า ตั้มนั่งลงและก็พูดคุยกับเพ่ือนๆ และให้เพ่ือนๆ สอนวิธีหาค าตอบของ

โจทย์ 

 

8. ภายนอก/โรงเรียน/กลางวัน 

ตั้มกับเพ่ือนเดินมาเข้าห้องน้ ากัน ตั้มถามเรื่องเรียนต่อ ว่ามีใครจะไปเรียนต่อที่ไหนบ้าง

ค าตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ก็คือต่อมัธยมปลาย แต่ตั้มก็ต้องมาสะดุดที่เพ่ือนคนหนึ่งที่บอกว่าจะไปต่อสาย

อาชีพ ตั้มจึงถามเหตุผลที่จะไปสายอาชีพค าตอบเพื่อนของเขาให้เหตุผลว่า อยากเรียนที่บ้านเรียนสาย

สามัญหมดแต่เขาอยากเรียนสายอาชีพ แล้วเพ่ือนก็ถามตั้มกลับมา ตั้มท าหน้าสับสนแล้วบอกว่ายัง

เลือกไม่ได้จนกระทั่งตั้มเห็นว่าเพ่ือนในกลุ่มดูเหมือนจะมีความลับที่ปิดบัง จึงถามถึงความลับนั้น ตั้ม

จึงรู้ว่าเจนแอบคบกับรุ่นพี่ 

 

9. ภายใน/บ้านตั้ม/กลางวัน 

ตั้มกลับมาบ้านมาพร้อมค าถามที่ค้างอยู่ในใจ ตั้มอยากเรียนสายอาชีพเหมือนกับพ่ี แต่

พ่ออยากให้ตั้มเรียนต่อมัธยมปลาย เขาเดินเข้าบ้านไปยืนอยู่ตรงหน้ารูปแม่ ตั้มอยากคุยกับแม่ ตั้มยืม
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พูดกับรูปแม่ แล้วเดินเขาไปในห้อง ตั้มส่งรูปที่เพ่ือนแอบถ่ายเจนกับรุ่นพ่ีให้เจน ไม่ถึงนาทีเจนก็โทรมา

หาตั้ม ตั้มตัดสินใจบอกเลิกเจนและตัดสินใจว่าเขาจะเรียนต่อสายอาชีพ 

 

10. ภายใน/ห้องต่อ/กลางวัน 

ตั้มเดินเข้ามาในห้องของต่อ ตั้มไปค้นลิ้นชักที่โต๊ะแล้วหยิบบุหรี่มาดูด ครั้งแรกที่ดูดเข้า

ไปเขาส าลักจนหน้าแดง ตั้มรีบโยนบุหรี่ทิ้งไป 

 

11. ภายใน/บ้านตั้ม/กลางวัน 

ตั้มเห็นพ่อนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าว หน้าตาดูเศร้ากว่าทุกวัน ซองจดหมายถูกเปิดออก ตั้มรู้

ทันทีว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดี แต่ตั้มพยายามท าตัวปกติ  สองพ่อลูกนั่งกินข้าวกันเหมือนเคย แต่ที่

เปลี่ยนไปคือวันนี้ไม่มีบทสนทนาระหว่างพ่อกับตั้ม  ทุกอย่างดูเงียบ มีเพียงเสียงช้อนส้อมกระทบกับ

จานข้าว ตั้มตัดสินใจบอกพ่อเรื่องท่ีเขาจะเรียนต่อสายอาชีพ พ่อได้ยินแล้วก็ลุกไปหยิบจดหมายมาวาง

บนโต๊ะกินข้าว แล้วบอกตั้มว่า “อยากท าอะไรก็ท า”ตั้มสงสัยในค าพูดของพ่อ เขาจึงหยิบจดหมายมาดู 

ข้อความในจดหมายได้บอกว่าต่อพ้นสภาพเป็นนักเรียนแล้ว ตั้มจึงเข้าใจแล้วว่าท าไมพ่อถึงแปลกไป 

ตั้มหันไปมองพ่อจากในบ้านแล้วตั้มก็เดินเข้าห้องนอน 

  

12. ภายใน/บ้านตั้ม/กลางคืน 

พ่อนั่งอยู่หน้ารูปถ่ายแม่  มีควันธูปลอยบางๆ สลับกับภาพตั้มก าลังอ่านหนังสืออย่าง

ตั้งใจ 

 

13. ภายใน/บ้านตั้ม/กลางวัน 

เช้าวันใหม่ ตั้มในชุดนักเรียนเดินออกมาจากห้องนอน พร้อมกระดาษใบสมัครสอบเข้า

มัธยมปลาย เขาเดินตรงไปหาพ่อ เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างกับพ่อแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูด 

 

14. ภายนอก/โรงเรียน/กลางวัน 

ตั้มเดินเข้าไปในห้องวิชาการ เขากรอกใบสมัครเข้าม.4 แล้วเดินออกจากห้องวิชาการ 
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1.5 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

1. ภายนอก/โรงเรียน/กลางวัน 

เสียงกริ่งบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้น  ภาพโรงเรียนก าลังเลิกเรียน เด็กนักเรียนต่างเล่นกัน

อย่างสนุกสนาน ณ เวลาเดียวกัน ตั้มนั่งอยู่ที่โต๊ะในโรงอาหาร หน้าตาเคร่งเครียด บนโต๊ะมีข้อสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ที่เขาสอบไม่ผ่าน ตั้มถอนหายใจแล้วก็เก็บของพร้อมกับลุกเดินออกไปจากโรงอาหาร 

 

2. ภายนอก/บ้านตั้ม/กลางวัน 

แสงพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินสาดมายังหน้าบ้านของตั้ม ตั้มก าลังไขกุญแจหน้าบ้าน เขา

เดินเข้าบ้านแล้วนั่งลงที่เก้าอ้ีหน้าประตู  รองเท้าผ้าใบหลายคู่วางเรียงอยู่ที่ห้าประตู ส่วนใหญ่เป็น

รองเท้าฟุตบอลของต่อ ตั้มค่อยๆถอดรองเท้ากับรองเท้าออกอย่างคนไม่มีเรี่ยวแรง ตั้มเดิน เข้าไปใน

บ้าน  เขาเดินไปเปิดตู้เย็น หยิบขวดน้ ารินใส่แก้ว ตั้มดื่มน้ าแต่สายตาของเขาก าลังจ้องมองไปที่ตู้โชว์

ซึ่งภายในตู้ มีใบประกาศณียบัตรต่างๆมากมาย ใกล้ๆกันนั้นมีรูปถ่ายและโกศของแม่ 

 

3. ภายใน/ห้องตั้ม/กลางวัน 

ตั้มเดินเข้าห้อง ภายในห้องของตั้มมีกองหนังสือของนักเรียนสายอาชีพอยู่หลายเล่มซึ่ง

หนังสือพวกนี้เป็นของต่อพ่ีชายของตั้มเอง ตั้มหยิบข้อสอบที่ เขาท าไม่ได้ออกมา โดยบนโต๊ะก็ยังมี

ข้อสอบเก่าที่ตั้มสอบไม่ผ่านอีกชุดหนึ่ง ตั้มเริ่มเอาข้อสอบที่ท าไม่ได้มาคิดหาค าตอบจนเขาเผลอหลับ

ไป 

 

4. ภายใน/บ้านตั้ม/กลางคืน 

พ่อ 

ต้ัม! กินข้าว 

ตั้มสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเรียกของพ่อ เขาจึงลุกไปล้างหน้า แล้วเดินไปที่โต๊ะกินข้าว  บนโต๊ะมีกับข้าว

อยู่สามอย่าง คือ แกงจืด ปลาทอด และผัดคะน้า  

พ่อ 

กินเยอะๆลูก ของโปรดลูก 

พ่อพูดตอนกินอาหารอยู่ ในเวลาเดียวกันตั้มก็มองดูกับข้าว สีหน้าของตั้มดูผิดหวังเล็กน้อย  
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ต้ัม 

ครับ 

พ่อ 

สอบปลายภาคเม่ือไหร่ 

ต้ัม 

อาทิตย์หน้าครับ 

พ่อ 

ควรจะเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนะ อย่าท าตัวเหมือนไอ้ต่อมัน 

หนังสือหนังหาไม่ยอมอ่านพอไปสอบมันก็ไม่ติดเลยต้องมาเรียนปวช. แลว้ยังจะอ้างอีกว่าไม่อยาก

เรียนต่อม.4 อีก ว่านิดว่าน้อยก็ท าไม่พอใจ ดูลูกคนอ่ืนเขาไม่เห็นจะท าตัวแบบมัน 

พ่อพูดด้วยน้ าเสียงที่ไม่ค่อยพอใจ ในขณะที่ตั้มพยายามนั่งนิ่งๆฟังพ่อพูดแต่กาแสดงออก

ทางสีหน้าของตั้มดูไม่ค่อยจะพอใจกับค าพูดของพ่อซักเท่าไหร่ 

 

5. ภายใน/ห้องตั้ม/กลางคืน 

ตั้มเข้ามาในห้องนอน เสื้อที่ตั้มใส่เป็นเสื้อฟุตบอลข้างหลังมีชื่อของต่ออยู่ ตั้มนั่งมอง

ข้อสอบ บรรยายกาศภายในห้องเงียบสงบ ตั้มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเจนแฟนของตั้มเพ่ือที่จะ

ขอให้เจนสอนวิธีคิดข้อสอบที่ตั้มท าไม่ได้ แต่ตั้มใช้เวลาโทรอยู่หลายครั้งจนกว่าเจนจะรับโทรศัพท์ 

ต้ัม 

ท าอะไรอยู่ กว่าจะรับโทรศัพท์ 

เจน 

ไปอาบน้ ามา 

ต้ัม 

พรุ่งนี้ เจอกันที่เดิมนะ เอาข้อสอบอันล่าสุดไปด้วยดิ ตั้มลองท าแล้วท าไม่ได้ 

เจน 

พรุ่งนี้เจนไม่ว่างอ่ะ 

ต้ัม 

อ่าว ไปไหนอ่ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

เจน 

ต้องไปบ้านย่า 

ต้ัม 

หรอ โอเค งั้นตั้มให้บอกไอ้นิคสอนก็ได้ 

เจน 

อือ เจนนอนก่อนนะ ง่วงแล้ว 

ต้ัม 

หรอ อือๆ ฝันดีนะ 

ตู๊ด ตู๊ด (เสียงในโทรศัพท์) เจนตัดสายตั้มทั้งๆ ที่ตั้มยังพูดไม่จบประโยคตั้มดูโทศัพท์ ท าหน้า

งงๆ ท่าทางหัวเสียเล็กน้อย 

ต้ัม 

แม่งอะไรวะ 

ตั้มกดมือถือโทรหานิค 

ต้ัม 

ฮัลโหล ไอ้นิค พรุ่งนี้มึงไปโรงเรียนป่ะวะ 

นิค 

เออ ไปมีไรวะ 

ต้ัม 

มึงเอาข้อสอบที่ของวันนี้ไปด้วยดิ กูจะอยากรู้ว่าข้อที่กูท าไม่ได้มันคิดยังไง 

นิค 

อ่อ เออ ได้ๆ กูไปบ่ายๆนะ 

ต้ัม 

เออ ขอบใจมาก เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้กูโทรหามึงอีกทีละกัน 

นิค 

เออ โอเค 

ต้ัม 

เคๆ ไม่กวนละ เจอกันพรุ่งนี้ 

   ส
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6. ภายใน/ห้องตั้ม/กลางวัน 

เช้าวันอาทิตย์ แสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาในห้องนอนของตั้ม มีเสียงนกร้องอยู่ข้างนอก

หน้าต่าง ตั้มตื่นนอนท่าทางงัวเงีย เขาบิดขี้เกียจก่อนที่จะลุกไปแปรงฟัน ตั้มก าลังจะหยิบแปรงฟัน เขา

ก็ถอนหายใจออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะตั้มเห็นแปรงฟันของต่อวางอยู่ข้างๆกัน เมื่อแปรงฟันเสร็จ ตั้ม

เดินมาเปิดทีวี เปิดวิดีโอเกม เดินไปหยิบข้าวเช้ามากินหน้าทีวีพร้อมกับเล่นเกม ซึ่งจอยเกมอีกข้างถูก

วางทิ้งไว้ สักพักก็มีเสียงรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน ตั้มชะโงกดูผ่านหน้าต่าง ตั้มเห็นบุรุษ

ไปรษณีย์ก าลังเอาจดหมายมาส่ง แล้วก็ขับรถออกไป ตั้มเดินไปหยิบจดหมาย ที่จดหมายจ่าหน้าซอง

ถึงผู้ปกครองของต่อจากโรงเรียนที่ต่อเรียนอยู่ ตั้มกลับเข้ามาในบ้านพร้อมจดหมาย ตั้มพยายามชั่งใจ

ว่าจะเปิดอ่านหรือไม่ สุดท้ายตั้มก็วางไว้ที่โต๊ะ เพ่ือหวังว่าจะให้พ่อกลับมาเห็นจดหมาย ตั้มเหลือบมอง

นาฬิกา ซึ่งใกล้ถึงเวลาที่ตั้มนัดกับนิคไว้ที่โรงเรียน เขาจึงไปอาบน้ า หลังจากอาบน้ าเสร็จ ตั้มเดินเข้า

ไปในห้องของต่อ ตั้มเปิดตู้เสื้อผ้าของต่อและหยิบเสื้อของต่อมาใส่ 

 

7. ภายนอก/โรงเรียน/กลางวัน 

ตั้มเดินเข้ามาในโรงเรียนพร้อมกับขนมอีกนิดหน่อย เขาเห็นเพ่ือนๆนั่งกินขนม คุยกัน 

หยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน เขาก็อดที่จะยิ้มไม่ได้ที่เห็นเพ่ือนๆมีความสุข เขาเร่งฝีเท้าเดินเข้าไปหา

กลุ่มเพ่ือน แต่เมื่อเพ่ือนคนหนึ่งในกลุ่มเห็นว่าตั้มก าลังเดิมมา เขาก็สะกิดเพ่ือนแล้วซุบซิบกัน 

บรรยากาศในวงสนทนาก็เงียบลงทันที 

ต้ัม 

เฮ่ย โม้เหี้ยไรกัน ไอ่นิคมึงเอาข้อสอบมาป่ะ 

นิค 

เอามาๆ ตอนแรกกูเกือบลืมละ แต่พอดีว่ากูหล่อ กูเลยไม่ลืม 

ต้ัม 

จ๊ะๆ พ่อคนหล่อ เอามาดูหน่อยดิ มึงสอนกูคิดด้วย 

นิคหยิบข้อสอบออกจากกระเป๋าแล้วยื่นให้ตั้ม 

นิค 

อ่ะ 

ตั้มหยิบขึ้นมาดู เขากวาดสายตาไปมา ตั้มท าหน้าสงสัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 

ต้ัม 

แม่ง มึงรู้ได้ไงว่า x  ต้องแทนค่าด้วย 7 วะ 

นิค 

อ่าว ก็โจทย์เขาให้มาอ่ะ ไอ่สาด 

 

8. ภายใน/ห้องน้้าโรงเรียน/กลางวัน 

ตั้มกับเพ่ือนเดินมาเข้าห้องน้ ากัน ในขณะที่ตั้มและเพ่ือนๆก าลังท าธุระกัน ตั้มก็เริ่มเปิด

ประเด็นเรื่องการเรียน 

ต้ัม 

เห่ยพวกมึงจะต่อม.4กันป่ะวะ 

เพ่ือนคนที่1 

ต่อดิวะ ไม่ต่อแล้วจะเรียนอะไรหล่ะ 

เพ่ือนคนที่2 

อ่าว ไอ้สัด มันก็มีพวก ปวช ไง 

เพ่ือนคนที่1 

ละมึงจะเรียนหรอวะ ปวช อ่ะ 

เพ่ือนคนที่2 

ไอ้สัด ไม่เอาแม่งดูโหดๆไงไม่รู้วะ 

ต้ัม 

โหดเหี้ยไรวะ พี่กูก็เรียนก็ไม่เห็นเป็นไรเลย พวกมึงอะคิดมาก กูก็ว่าจะเรียน ปวช เหมือนกัน 

เพ่ือนคนที่2 

มึงเอาจริงหรอวะ 

เพ่ือนคนที่1 

เออ มึงคิดดีละหรอวะ 

ต้ัม 

ท าไมวะมันดูเท่ดีนะกูว่า 

แล้วก็ตั้มเดินมาล้างมือ ในขณะที่เพ่ือนๆท าท่าซุบซิบกัน ตั้มเหลือบไปเห็นพอดี 

   ส
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ต้ัม 

ซุบซิบไรกันว่ะ 

เพ่ือนคนที่1 

เอ่อ ไอ้ตั้มพวกกูมีเรื่องไรจะบอกมึงวะ แต่ถ้ากูบอกมึงแล้วมึงอย่าโกรธกูนะ 

ต้ัม 

เรื่องไรวะ 

ตั้มพูดขณะส่องกระจก   

เพ่ือนคนที่1 

วันนี้กูเห็นเจนอยู่กะพ่ีเบสที่ร้านข้าวแถวบ้านกูวะ 

ตั้มนิ่งไปสักครู่ แล้วก็หัวเราะออกมา 

ต้ัม 

ก็เหี้ยละ เจนบอกว่าวันนี้เจนไปบ้านย่า มึงม่ัวละ 

เพ่ือนคนที ่1 ยื่นโทรศัพท์ที่มีรูปเจนกะพ่ีเบสมาให้ตั้มดู 

 

9. ภายใน/บ้านตั้ม/กลางวัน 

ตั้มกลับมาบ้านมาพร้อมค าถามที่ค้างอยู่ในใจ คนในรูปคือเจนแฟนของตั้มจริงๆ ตั้มเดิน

ไปที่รูปแม่ ตั้มในใบหน้าที่อิดโรย ดูเหมือนไม่มีความสุข ตั้มหยิบธูปมาจุด ตั้มปักธูปลงในแก้ว  สาย

ตาตั้มมองดูที่รูปแม่ทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งมีเพียงควันที่ลอยไปตามอากาศ ตั้มเดินเข้ามาในห้อง 

ตั้มส่งรูปที่เจนอยู่กับพ่ีโบ๊ทให้เจน อีกไม่ก่ีวินาที เจนก็โทรมาหาตั้ม 

ต้ัม 

เจนโกหกตั้มใช่มั้ย 

เจน 

ตั้มฟังเจนก่อนดิ 

ต้ัม 

ไหนบอกไปบ้านย่ากับแม่ แล้วท าไมมีคนเจอเจนอยู่กับพี่โบ๊ท 

มันหมายความว่าไง แอบคบกันหรอ 
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เจน 

คือว่าเจน... 

ต้ัม 

เจนก็รู้ว่าตั้มจะเรียนต่อเทคนิค มันก็ห่างกันพอแล้ว แล้วเจนยังแอบมีคนอ่ืนอีก 

ถ้าเป็นแบบนี้เลิกกันเหอะเจน 

เจน 

งั้นเราเลิกกัน เลยตั้ม 

การสนทนาได้เงียบลงไปชั่วขณะ 

เจน 

แล้วเราจะได้กันอีกไหม 

ต้ัม 

ไม่หรอก  ตั้มเรียนเทคนิคแน่ๆแล้วหล่ะ 

งั้นขอให้เจนมีความสุขกับพ่ีโบ๊ทมากๆละกัน 

ตั้มกดวางสายทันทีที่พูดจบประโยค ตั้มปิดมือถือแล้วลุกเดินไปห้องของต่อ 

 

10. ภายใน/ห้องต่อ/กลางวัน 

ตั้มเดินเข้ามาในห้องของต่อ ตั้มมองดูรอบๆห้อง ภายในห้องมีแต่รูปนักกีฬาฟุตบอล ข้าว

ของดูไม่เป็นระเบียบมากนัก บนเตียงยังมีเสื้อผ้าที่ซักแล้ววางอยู่  ตั้มเดินไปที่ระเบียงห้อง เห็นก้นบุหรี่

ตกเกลื่อนอยู่ที่พ้ืน ตั้มจึงไปค้นลิ้นชักที่โต๊ะแล้วหยิบบุหรี่ของต่อมาดูดนี่เป็นครั้งแรกที่ตั้มจะดูดบุหรี่ 

ทันทีที่ตั้มดูดเข้าไป เขาส าลักจนหน้าแดง ตั้มจึงโยนบุหรี่ทิ้งไป แล้วรีบวิ่งไปห้องน้ าเขารีบบ้วนปาก 

ล้างหน้า เขาเงยหน้ามองตัวเองในกระจก 

 

11. ภายใน/บ้านตั้ม/กลางวัน 

ตั้มเห็นพ่อนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าว หน้าตาดูเศร้ากว่าทุกวัน ซองจดหมายถูกเปิดออก ตั้มรู้

ทันทีว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดี แต่ตั้มพยายามท าตัวปกติ  สองพ่อลูกนั่งกินข้าวกันเหมือนเคย แต่ที่

เปลี่ยนไปคือวันนี้ไม่มีบทสนทนาระหว่างพ่อกับตั้ม  ทุกอย่างดูเงียบ มีเพียงเสียช้อนส้อมกระทบกับ

จานข้าว เมื่อทั้งสองกินเสร็จตั้มก็ยกจานไปล้างเหมือนทุกวัน พ่อเดินออกไปหน้าบ้าน ตั้มจึงหยิบ
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จดหมายมาดู ข้อความในจดหมายได้บอกว่าต่อพ้นสภาพเป็นนักเรียนแล้ว ตั้มหมกความศรัทธาในตัว

ของต่อไปในทันที ตั้มผิดหวังในตัวของต่อมาก 

 

12.ภายใน/บ้านตั้ม/กลางคืน 

พ่อนั่งอยู่หน้ารูปถ่ายแม่  มีควันธูปลอยบางๆ ตัดสลับกับภาพที่ตั้มก าลังส่งรูปที่เจนอยู่

กับรุ่นพ่ีไปให้เจนแล้วตั้มก็ปิดมือถือ ตั้มเริ่มอ่านหนังสืออย่างจริงจัง 

 

13.ภายใน/บ้านตั้ม/กลางวัน 

เช้าวันใหม่ ตั้มในชุดนักเรียนเดินออกมาจากห้องนอน ในขณะที่พ่อนั่งกินกาแฟพร้อมกับ

อ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วย มีเสียงผู้ประกาศข่าวในทีวีรายงานข่าว ตั้มหยิบนมในตู้เย็นมากิน สายตา

ของตั้มมองไปที่พ่อ ตั้มก าลังตัดสินใจจะพูดบางอย่างกับพ่อ  

 

14.ภายใน/หน้าห้องวิชาการ/กลางวัน 

ตั้มก าลังกรอกใบสมัครสอบเข้าเรียนในสายสามัญ ตั้มก็ส่งใบสมัครให้อาจารย์ด้วยใบหน้า

ที่มุ่งมั่น  
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2. ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 

2.1. คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
2.1.1 ต้ัม 

ธวัชชัย ตาปัญโย (เฟริส) อายุ 16 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงรับบท ตั้ม 

 

บุคลิก : ตั้ม เด็กวัยรุ่น ที่ก าลังจะเรียนจบม.3 มีพ่ีชายเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิต เป็นเด็กที่มีสองบุคลิก เวลาตั้มอยู่กับเพ่ือนๆตั้มจะเป็นคนที่เฮฮา รักเพ่ือน แต่เมื่อตั้มอยู่
บ้านจะกลายเป็นเด็กที่ท่ีไม่ค่อยพูด ไม่มีรอยยิ้ม เหมือนมีปัญหาใจใน 

พ้ืนฐานตัวละคร : เมื่อตอนตั้มยังเด็ก ครอบครัวของตั้มอบอุ่น ตั้งแต่
ครอบครัวได้เสียแม่ไป พ่อจึงต้องท างานหนักเป็นสองเท่าเพ่ือเลี้ยงดูลูกๆทั้งสอง ซึ่งเป็นสาเหตุให้
พ่ีชายของตั้มทะเลาะกับพ่อ เนื่องจากความคิดบางอย่าง ของพ่อกับพ่ีไม่ตรงกันอย่างรุนแรง ตั้มเห็น
ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับพ่ีชาย ตั้มในปัจจุบันจึงเหมือนกับเด็กที่บ้านแตก ปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนตั้มไม่สามารถระบายออกได้เลยไม่ว่าจะทางไหน มันจึงท าให้ตั้มกลายเป็นเด็กที่ไม่ค่อยยิ้ม 

ผู้จัดท าเลือกนักแสดงคนนี้ เนื่องจากมีลักษณะตรงตามที่ผู้จัดท าต้องการ 
กล่าวคือเป็น เป็นเด็กที่มีบุคลิกภายนอกท่ีดูเป็นเด็กที่มีปัญหาภายในใจ แววตาดูไร้เดียงสา เหมือนเด็ก
ที่ก าลังมีปัญหาแต่ไม่สามารถเล่าปัญหาให้กับคนอ่ืนฟังได้ 
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2.2 สถานที่ถ่ายท้า (Location) 
จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นที่บ้านและโรงเรียนเป็น

ส่วนใหญ่ ทางผู้จัดท าได้หาบ้านที่มีลักษณะเป็นบ้านที่ลักษณะภายนอกดูเก่าแต่สามารถอยู่ได้จริงและ
โรงเรียนที่มีความเป็นชนบทที่มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในสมัยก่อน 

 
2.2.1 บ้านของตั้ม 

เนื่องจากผู้จัดท ามบี้านที่ตรงกับความต้องการและยังความทรงจ ากับบ้านหลัง

นี้ ผู้จัดท าจึงเลือกบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านของตั้ม แต่เนื่องจากบ้านหลังนี้ไม่มีคนอาศัยมาหลายปี ทาง

ทีมงานจึงช่วยกันจัดบ้านหลังนี้ให้เหมือนกับมีคนอยู่จริง 

 

 

 

  

 

 

 
 

ภาพที่ 4-2 บ้านของตั้ม  

 

2.2.2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นชนบทอยู่เล็กน้อย แต่มี

การออกแบบที่สวยงาม ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้จัดท า อีกทั้งผู้จัดท าได้จบการศึกษาจาก

โรงเรียนแห่งนี้ จึงท าให้ง่ายก็ต่อการขอใช้สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน โดยในภาพยนตร์นั้นจะเป็น

สถานที่ที่ต่อจะได้พบกับเพ่ือนๆ และได้รู้ความลับเกี่ยวกับเจนแฟนสาวของตั้ม 
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ภาพที่ 4-3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 

2.3 อุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop) 

2.3.1 เสื้อกีฬาของต่อ(พ่ีชาย) 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-4 ภาพเสื้อฟุตบอล 

 

ตั้มได้ใส่เสื้อของต่อ (พ่ีชาย) เป็นเรื่องปกติเพ่ือเป็นการเล่าว่าพ่ีน้องคู่นี้มีความ

สนิทสนมกันมากอีกนัยยะในคือการที่น้องต้องการที่จะเป็นแบบพ่ีชาย 
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2.3.2 รองเท้าฟุตบอล 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-5 ภาพรองเท้าฟุตบอล 

 

รองเท้าฟุตบอลของต่อ(พ่ีชาย)ที่ถูกวางที่ไว้ที่บันไดหน้าบ้าน รองเท้าฟุตบอล

ของต่อเปรียบเสมือนเครื่องเตือนความจ าของตั้มเกี่ยวกับพ่ีชายอยู่เสมอทุกครั้งที่ตั้มกลับถึงบ้าน 

 

2.3.3 เหรียญรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-6 ภาพเหรียญรางวัล 

 

เหรียญรางวัลของต่อ ที่แขวนไว้ที่โต๊ะหน้าทีวี เปรียบเสมือนเครื่องเตือน

ความจ าของตั้มเกี่ยวกับพ่ีชายอยู่เสมอทุกครั้งที่ตั้มกลับถึงบ้าน 
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2.3.4 แปรงสีฟัน 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4-7 ภาพแปรงสีฟัน 

 

แปรงสีฟันเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวต้องใช้ทุกวันหลังจากท่ีต่อหนีออกจากบ้าน

ไปท าให้ทุกครั้งที่ตั้มเข้ามาแปรงฟัน ตั้มจะนึกถึงพ่ีชายเสมอ 

 

2.3.5 เกมส์เพลย์สเตชั่น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-8 ภาพเกมเพลย์สเตชั่น 

  

เกมเพลย์สเตชั่นเป็นสิ่งที่ตั้มกับต่อมักจะเล่นด้วยกันแต่เมื่อต่อได้หนีออกจาก

บ้านท าให้เกมเป็นเหมือนกับสิ่งที่สื่อว่าตั้มไม่มีพ่ีชายที่คอยนั่งเล่นอยู่ข้างๆ 
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2.3.6 จดหมาย 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-9 ภาพซองจดหมาย 

 

จดหมายที่ทางโรงเรียนของต่อส่งมาเพ่ือบอกว่าต่อได้พ้นจากสภาพการเป็น

นักเรียนและเป็นเหตุผลที่ท าให้ตั้มตัดสินใจที่จะเลือกเรียนต่อม.ปลาย 

 

2.3.7 รูปของแม่จากงานศพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-10 ภาพรูปของแม่จากงานศพ 

 

ตั้มและพ่อมักจะจุดธูปให้แม่ในเวลาที่มีปัญหาไม่สบายใจ รูปของแม่เป็นเสมือน

สิ่งที่ตั้มและพ่อเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
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2.4 เครื่องแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 

2.4.1 เครื่องแต่งกายของตั้ม 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-11 ภาพเครื่องแต่กายของตั้ม 

 

       เสื้อยืดแขนสั้นสีเข้มกับกางเกงขายาวสีเข้ม เพ่ือแสดงบุคลิกภาพของของตั้มที่
อึดอัด สงสัย และเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจต่อคนในครอบครัว 
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บทที่5 

การผลิตชิ้นงาน 

 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด และน ามาเขียนบทภาพยนตร์ เมื่อผ่านกระบวนการ 

ก่อนการผลิตภาพยนตร์ ( Pre-Production)  มาแล้ว จะน ามาสู่ กระบวนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง  

OLDS ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉาก และความหมายดังต่อไปนี้ 

 

ฉากที่ 1  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที ่1 

 

ตั้มก าลังนั่งมองกระดาษข้อสอบของตัวเองภายในโรงอาหารของโรงเรียนจากนั้นตั้มก็เก็บ

มันแล้วเดินกลับบ้าน  

ฉากเปิดเรื่องเป็นฉากที่ตั้มนั่งอยู่ในโรงอาหารและทบทวนข้อสอบที่เขาสอบตก โดยขนาด

ภาพที่ใช้คือขนาดภาพระยะไกลเพ่ือให้เห็นถึงบรรยากาศโดยรอบและใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพ 

โดยภายในฉากจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดยกเว้นตั้ม เพ่ือที่จะให้คนดูรู้สึกว่าได้ว่าตั้มเป็นเด็กที่นิ่งๆ

เงียบๆ  ในระหว่างการเดินกลับบ้านของตั้ม ตั้มได้เดินผ่านสะพานทีม่ีนกนางแอ่นบินวนไปมาอยู่หลาย

ตัว ประกอบกับภาพของสะพานที่ดูลาดเอียง ซึ่งจะท าให้คนดูรู้สึกว่าตั้มต้องก าลังมีปัญหาบางอย่างมา

รบกวนจิตใจของเขา 
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ฉากที่ 2  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที ่2  

 

เมื่อตั้มเดินมาถึงหน้าบ้าน ตั้มไขกุญแจเข้าบ้าน แล้วเดินไปถอดรองเท้าที่บันไดหน้าบ้าน 

โดยข้างๆตั้มมีรองเท้าหลายคู่วางอยู่แต่ไม่มีรองเท้าผู้หญิงเลยแม้แต่คู่เดียว   

ฉากที่สองเป็นฉากที่ได้เห็นสภาพบ้านที่ตั้มพักอาศัย ขนาดภาพที่ใช้คือขนาดภาพ

ระยะไกลเพ่ือให้เห็นลักษณะของตัวบ้านที่ดูโทรมและมีรอยร้าวที่ผนังพอสมควร ซึ่งบ่งบอกได้ว่าบ้าน

หลังนี้ขาดการดูแลมาหลายปีและขณะที่ตั้มก าลังถอดรองเท้าอยู่ที่บันไดหน้าบ้านอย่างเหนื่อยล้า เรา

จะสังเกตเห็นรองเท้าอยู่หลายคู่ที่วางอยู่แต่ไม่มีรองเท้าของผู้หญิงแม้แต่คู่เดียว ท าให้สามารถตีความ

ได้ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้หญิงอาศัยอยู่   

 

 

ฉากที่ 3 

 

 

   

 

 

 
 

ภาพที่ 5-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 3 
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 ตั้มกลับเข้ามาในห้อง เค้าหยิบข้อสอบออกมานั่งท าและได้เผลอหลับไป ตั้มตื่นขึ้นอีกครั้ง

เพราะเสียงเรียกของพ่อ 

 ฉากที่สาม ผู้จัดท าได้ถ่ายผ่านหน้าต่างของห้องที่มีเหล็กดัดเพ่ือให้ได้อารมณ์ของการ

ติดตามตัวละคอยแบบไม่ก้าวก่าย การถ่ายตัวละครจากด้านหลังช่วยให้ได้อารมณ์ของการแอบดูการ

กระท าต่างๆและได้เลือกใช้ขนาดภาพระยะปานกลางเพ่ือเน้นให้ผู้ชมได้เห็นถึงการกระท าต่างๆของตัว

ละครได้ชัดยิ่งขึ้น การใช้โทนสีฟ้าอ่อนเพ่ือเป็นการผ่อนคลายความเครียดของตัวละครเมื่อเข้ามาใน

ห้องของตัวเอง 

 

ฉากที่ 4  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 4 

  

ตั้มก าลังทานอาหารเย็นกับพ่อเหมือนกันทุกๆวัน อาหารหนึ่งในนั้นคือปูผัดผงกระหรี่

อาหารโปรดของต่อผู้เป็นพี่ชาย พ่อได้ตักปูใส่จานของตั้มซ่ึงต้ัมก็เข่ียมันไวท่ี้ขอบจาน 

 ในฉากที่สี่ ผู้จัดท าได้ถ่ายภาพมุมสูง (Bird Eye View)  ที่โต๊ะอาหารเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็น

อาหารทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะอีกทั้งยังให้ความรู้สึกถึงความอึดอัดของพ่อกับลูกที่ไม่ค่อยได้คุยกัน โดย

ในช่วงที่พ่อตักอาหารมาให้ ผู้ชมจะสามารถสังเกตปฏิกิริยาการตอบสนองของตั้มได้โดยไม่ได้ต้องเห็น

สีหน้าของตั้ม 
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 ฉากที่ 5  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-5 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 5 

 

 ตั้มกลับเข้าห้องมาพร้อมกับใส่เสื้อของต่อ ตั้มโทรหาเจนเพ่ือที่จะให้เจนเอาข้อสอบมาให้

ในวันพรุ่งนี้แต่ตั้มถูกเจนปฏิเสธ  ตั้มจึงโทรหานิคเพ่ือที่จะขอยืมข้อสอบ 

 ฉากที่ห้า ผู้จัดท าได้สร้างความใกล้ชิดของตัวละครกับผู้ชมโดยการที่เข้ามาถ่ายในห้อง

ของตัวละคร ซึ่งได้ถ่ายจากด้านหลังเพ่ือให้ผู้ชมได้สังเกตที่เสื้อของตั้มว่าเสื้อตัวที่ใส่อยู่ไม่ใช่ของตั้มแต่

เป็นของต่อ พ่ีชายที่ได้หนีออกจากบ้านไป การใช้ขนาดภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) เพ่ือให้

ผู้ชมได้เห็นอิริยาบถของตัวละครชัดขึ้น 

 

ฉากที่ 6  

 

 

  

 

 

 
 

ภาพที่ 5-6 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 6 
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 ตั้มตื่นนอนในตอนเช้า ในขณะที่ตั้มก าลังแปรงฟันตั้มเหลือบเห็นแปรงฟันแล้วถอดหายใจ

เล็กน้อยตั้มเดินไปเปิดวิดีโอเกม จู่ๆก็มีจดหมายมาส่ง ตั้มเดินไปรับจดหมายแล้ววางไวที่บนโต๊ะ 

 ฉากที่หก ผู้จัดท าได้น าเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของตั้มกับต่อผ่านแปรงสีฟัน วิดีโอเกม 

และเสื้อที่ตั้มใส่ การที่มีแปรงสีฟันอยู่สามด้ามนั่นหมายถึงการที่บ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่สามคนแต่

กลับมีแค่ตั้มกับพ่อที่อยู่บ้านหลังนี้จึงแสดงให้เห็นว่าครอบครัวนี้ก าลังมีปัญหากับพ่ีชายส่วนวิดีโอเกม

ทีต่ั้มเล่นจะเห็นได้ว่าจอยสติ๊กอีกอันถูกวางไว้เพ่ือให้สื่อว่าพ่ีชายที่เคยนั่งเล่นข้างๆตั้มไม่ได้อยู่บ้านหลัง

นี้ 

 

ฉากที่ 7 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-7 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 7 

  

ตั้มมาหาเพ่ือนๆที่โรงเรียนตามที่ได้นัดกันไว้เพ่ือให้เพ่ือนๆช่วยสอนวิธีหาค าตอบของ

ข้อสอบที่ตั้มสอบตก บรรยากาศดูคึกครื้นถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่กลุ่มของตั้มแค่กลุ่มเดียว  

 ฉากที่เจ็ด ผู้จัดท าได้ใช้ขนาดภาพที่ใช้คือขนาดภาพระยะไกล (Long shot) เพ่ือให้เห็น

บรรยากาศรอบๆที่ดูเงียบสงบส่งผลให้โต๊ะที่ตั้มและเพ่ือนๆนั่งอยู่มีความคึกครื้นโดยจะท าให้คนดู

ทราบว่าเพ่ือนทั้งสามคนเป็นเพ่ือนที่ตั้มไว้วางใจมากที่สุด และการเลือกใช้เสื้อสีน้ าตาลเข้มเพ่ือให้

ความรู้สึกความเป็นมิตร ความซื่อสัตย์ การไว้ใจ  
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ฉากที่ 8 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-8 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 8 

 

 ตั้มและเพ่ือนๆเดินมาเข้าห้องน้ า ตั้มสังเกตเห็นว่าเพ่ือนๆดูมีท่าทีที่ก าลังปิดบังอะไรบ้าง

อย่าง ตั้มจึงถามถึงสิ่งที่เพ่ือนก าลังปิดบังนั่นคือเจนแฟนสาวของตั้มแอบคบกับรุ่นพ่ีในโรงเรียน 

 ในฉากที่แปด ทางผู้จัดได้เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของตั้มกับเจนโดยใช้เพ่ือนทั้งสามคน

เป็นสื่อกลางที่จะน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักของตั้มโดยขนาดภาพที่ใช้คือขนาดภาพ

ระยะไกล (Long shot) เพ่ือให้เห็นการกระท าของตั้มและเพ่ือนที่ก าลังตัดสินใจบอกความจริงเรื่อง

แฟนสาวของตั้ม  

 

ฉากที่ 9  

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-9 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 9 
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ตั้มกลับมาที่บ้าน เขาหยิบธูปมาจุดแล้วปักธูปลงในแก้ว สายตาตั้มมองดูที่รูปแม่ ตั้มเดิน

เข้ามาในเพ่ือห้องส่งรูปที่เจนอยู่กับรุ่นพ่ีให้เจนอีกไม่กี่วินาทีเจนก็โทรมา ตั้มตัดสินใจบอกเลิกเจนและ

เลือกที่เรียนสายอาชีพเหมือนกับต่อ 

ในฉากที่เก้า เป็นฉากที่ตั้มสูญเสียก าลังใจ ตั้มต้องการเพียงแค่ได้ปรับทุกข์กับใครสักคน

ภายในครอบครัวซึ่งในตอนนั้นไม่ใครอยู่บ้านมีเพียงรูปแม่กับอัดธิที่วางอยู่บนโต๊ะ ส่วนในห้องของตั้ม

นั้นเป็นเพียงที่ที่เดียวที่ตั้มคิดว่าเขาสามารถปลดปลอยความรู้สึกทั้งหมดที่มีออกมาได้ ตั้มจึงเลือกที่

บอกเลิกเจนที่ห้องของเขา 

 

ฉากที่ 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-10 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 10 

 

ตั้มเดินเข้ามาในห้องของต่อ หยิบบุหรี่ของต่อมาดูดนี่เป็นครั้งแรกที่ตั้มดูดบุหรี่ ทันทีที่ตั้ม

ดูดเข้าไปเค้าส าลักจนหน้าแดง ตั้มจึงโยนบุหรี่ทิ้งไป 

ในฉากที่สิบ ในฉากนี้ผู้ชมจะได้เห็นตั้มเดินเข้าไปในห้องของต่อซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันกับ

ห้องของตั้ม ผู้จัดท าได้ตั้งกล้องจากภายในห้องของตั้มซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโลกของตั้มและเมื่อตั้มได้

ตัดสินใจเข้าไปในห้องของต่อก็หมายความว่าตั้มได้เข้าไปยังโลกของต่อ การที่ตั้มหยิบบุหรี่ที่อยู่ในห้อง

ของต่อมาแอบสูบก็สื่อได้ว่าตั้มก าลังมีพฤติกรรมการเลียนแบบพ่ีชายผู้ที่ตั้มคอยนับถือมาตลอดและ
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ตอนที่ตั้มเข้าไปล้างหน้า ผู้จัดท าตั้งใจถ่ายตั้มจากกระจกสะท้อน ซึ่งใบหน้าของตั้มในกระจกมีริ้วรอย

อยู่ทั่วไปหน้าท าให้คนดูรู้ว่าตั้มเปลี่ยนไปเป็นอีกคน 

 

ฉากที่ 11  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-11 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 11 

 

ตั้มตัดสินใจบอกพ่อเรื่องที่เขาจะเรียนต่อสายอาชีพ พ่อได้ยินแล้วก็ลุกไปหยิบจดหมาย

มาว่าบนโต๊ะกินข้าว แล้วบอกตั้มว่า “อยากท าอะไรก็ท า”ตั้มสงสัยในค าพูดของพ่อ เขาจึงหยิบ

จดหมายมาดู ข้อความในจดหมายได้บอกว่าต่อพ้นสภาพเป็นนักเรียนแล้ว 

ในฉากที่สิบเอ็ด ผู้จัดท าได้ถ่ายผ่านหน้าต่างที่มีเหล็กดัดเพ่ือให้ความรู้สึก อึดอัด ไร้

ทางออก อีกท้ังยังสื่ออารมณ์ของการแอบดูการกระท าของสองพ่อลูกที่ไม่ค่อยได้คุยกัน ฉากนี่เป็นฉาก

ที่ผู้ชมเห็นหน้าตาของพ่อเป็นครั้งที่สองโดยครั้งแรกอยู่ในฉากที่สี่ซึ่งหน้าของพ่อจะปรากฏที่ช้อนของ

พ่อตอนที่ก าลังแกะอาหารซึ่งเป็นภาพที่เห็นเป็นเพียงไม่ชัด  
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ฉากที่ 12 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-12 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 12 

 

 พ่อเผลอหลับอยู่หน้ารูปถ่ายของแม่ มีควันธูปลอยบางๆ บรรยากาศดูเงียบสงบ 

 ในฉากที่สิบสอง การที่พ่อจุดธูปไหว้แม่ (ภรรยา) ในตอนกลางคืน หลังจากที่ทราบว่าลูก

ชายคนโตโดนไล่ออกจากโรงเรียนและลูกชายคนเล็กตัดสินใจที่จะเลือกเรียนสายอาชีพเหมือนพ่ีชาย

ของเขา ความรู้สึกผิดหวังจากลูกๆท้ังสองไม่ได้ต่างอะไรกับตั้มท่ีผิดหวังในตัวคนรักของเขาไม่ว่าจะเป็น

เจนหรือต่อพ่ีชายที่เขานับถือมาตลอด  

 

ฉากที่ 13 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-13 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 13 
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เช้าวันรุ่งขึ้น ตั้มในชุดนักเรียนเดินออกมาจากห้องนอน ในขณะที่พ่อนั่งกินกาแฟพร้อม

กับอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วย สายตาของตั้มมองไปที่พ่อ ตั้มก าลังตัดสินใจจะพูดบางอย่างกับพ่อแต่ก็

ไม่ได้พูดออกไป 

ในฉากที่สิบสาม ผู้จัดท าใช้เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพโดยดารถ่ายตั้มผ่านประตูที่มี

เหล็กดัดเพ่ือให้ความรู้สึกว่าตั้มกับพ่ออยู่ในสภาวะอึดอัดใจและในตอนที่ตั้มก าลังเปิดประตูออก

เพ่ือที่จะออกไปเรียนต าแหน่งของมือที่เปิดอยู่ในต าแหน่งเดียวกันกับพ่อ เป็นการบอกว่าตั้มได้เลือกที่

จะท าตามสิ่งที่พ่ออยากให้ตั้มท านั่นคือการเรียนต่อม.ปลาย 

 

ฉากที่ 14 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-14 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง OLDS ฉากที่ 14 

 

ตั้มก าลังกรอกใบสมัครสอบเข้าเรียนในสายสามัญ ตั้มก็ส่งใบสมัครให้อาจารย์ด้วยใบหน้า

ที่มุ่งมั่น  

ในฉากที่สิบสี่ ผู้จัดท าได้ใช้เทคนิคเล่าเรื่องด้วยภาพ ในตอนที่ตั้มเดินเข้าไปในห้อง

วิชาการ เพื่อกรอกใบสมัครเข้าม.ปลาย ผู้จะไม่ทราบว่าตั้มก าลังท าอะไรจนกระทั่งตั้มออกมาจากห้อง

วิชาการ จะสังเกตเห็นกระดาษที่แปะอยู่หน้าโต๊ะของอาจารย์ว่า “ส่งใบสมัครเข้าม.4” ซึ่งเป็นการ

บอกคนดูว่าสุดท้ายแล้วตั้มเลือกที่จะเรียนม.ปลาย  
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บทที่  6 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษารวบรวมข้อมูลและสรรค์สร้างภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “การสรรค์สร้าง

ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการปัญหาและการตัดสินใจของวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนในหมู่วัยรุ่น โดยมีปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่น เช่น เพ่ือน ครอบครัว รวมไปถึง
ความรัก โดยน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น และเริ่มด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลด้านจิตวิทยา
พัฒนาการวัยรุ่น เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพของภาพยนตร์ และประสบการณ์จริงจากความทรงจ า
ของผู้จัดท า แล้วน ามาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์สั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์สั้น
ทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-production) 
2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 

 3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-production)  
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ

ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 

เป็นขั้นตอนท่ีมีความยากมากส าหรับผู้จัดท าและยังเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดกว่าทุกๆ

ขั้นตอน ผู้จัดท าจึงต้องทุ่มเทเวลาให้กับขั้นตอนนี้อย่างเต็มที่เพ่ือที่จะเตรียมความพร้อมให้งานมีความ

สมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงได้ดี เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคิดจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ การพยายามคัดสรร

ประเด็นและแนวคิดที่น่าสนใจและน ามาใช้ จนไปสู่การค้นคว้าข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือสร้างบท

ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ เพ่ือที่จะท าให้เกิดความสะดวกในขั้นตอนต่อไปให้ได้มากที่สุด 
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2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 

เนื่องจากในขั้นตอนนี้จะเป็นการท างานร่วมกับทีมงาน การติดต่อสื่อสารกับนักแสดง 

อีกทั้งการถ่ายท าในครั้งนี้ต้องเดินทางไปที่จังหวัดล าปาง การเตรียมความพร้อมจากขั้นตอนที่แล้วจึง

ถือเป็นสิ่งส าคัญมาก ในระหว่างการถ่ายท าภาพยนตร์อาจเจอปัญหาต่างๆ ที่คาดไม่ถึง แต่หาก

เตรียมพร้อมมาดีย่อมสามารถแก้ปัญหาไปได้ สิ่งเหล่านี้ย่อมท าให้การถ่ายท าเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

และในระหว่างการถ่ายท าควรมีการจดรายงานความต่อเนื่องของภาพและเสียงเพ่ือสะดวกในการตัด

ต่อในขั้นตอนต่อไป 

 3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ เป็นขั้นตอนการน า

ภาพและเสียงที่ได้จากข้ันตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ น ามาร้อยเรียง ตัดต่อ เพ่ือให้สามารถเล่าเรื่องได้

สมบูรณ์และสร้างความเข้าใจให้ผู้ชมให้ได้มากที่สุด ในขั้นตอนนี้จึงจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร  

 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

1. ปัญหาทางด้านสถานที่ถ่ายท า เนื่องผู้จัดท าได้เลือกใช้สถานที่ในการถ่ายท าที่จังหวัด
ล าปาง อีกทั้งบ้านที่ใช้เป็นถ่ายท าเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัย ทางทีมงานจึงจ าเป็นต้องเซตบ้านหลังนี้
ให้กลายเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยภายในเวลาที่จ ากัด 

2. ปัญหาจากนักแสดง เนื่องจากนักแสดงยังเป็นเด็กที่ก าลังอยู่ในวัยเรียนจึงสามารถถ่าย
ท าได้เฉพาะวันหยุดคือวันเสาร์และอาทิตย์ 
 3. ปัญหาทางด้านเสียง เนื่องจากที่ตั้งของสถานที่อยู่ใกล้กับฟาร์มเลี้ยงไก่จึงท าให้มีเสียง
ที่ค่อนข้างไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งอุปกรณ์บันทึกเสียงมีอายุการใช้งานที่นานจึงท าให้เกิดเสียงที่ไม่พึง
ประสงค์ในบางช่วงของการถ่ายท า 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง OLDS เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความทรงจ าในวัยเด็กของ

ผู้จัดท า ด้วยเนื้อหาและเรื่องราว จึงต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงความทรงจ าให้กลายมาเป็นบท
ภาพยนตร์ ซึ่งการใช้นักแสดงที่มีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์จะท า
ง่ายต่อการแสดงและง่ายต่อการถ่ายท า เนื่องจากนักแสดงมีความเข้าใจในบทภาพยนตร์ 

2. การผลิตภาพยนตร์นั้นไม่สามารถท างานได้เพียงคนเดียว ดังนั้นการท างานเป็นทีมจึงมี
ความส าคัญมากที่ช่วยให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งการประชุมร่วมกันของทีมงานจะช่วยสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันและช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การผลิตภาพยนตร์ทีด่ีต้องอาศัยความทุ่มเท ความรับผิดชอบ และความชอบในงาน  
หากเรามคีวามสนุกท่ีจะผลิตภาพยนตร์ก็ส่งผลให้ภาพยนตร์ออกมาดี 
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