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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
  ความรักในโลกนี้ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติสามัญ    มีทั้งความรักจากพ่อแม่หรือคนใน
ครอบครัว ความรักจากเพ่ือนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลุ้นมากหรือมีปัญหา แต่เป็นที่รู้กันดีว่า ความรักในอีก
รูปแบบหนึ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีปัญหาและมีเรื่องน่าว้าวุ่นใจมากที่สุดคือ ความรักในแบบชาย
หญิง  นับตั้งแต่วัยรุ่นตามปกติคนทุกคนมักจะให้ความสนใจในเพศตรงข้ามเป็นเรื่องธรรมดาในการ
เติมเต็มชีวิตวัยเริ่มโตโดยการหาคู่  คนบางคนก็ประสบความส าเร็จในความรักตั้งแต่รักแรก บางคนก็
ต้องรอจนวัยท างาน   ถ้ามองว่าเป็นเรื่องปกติก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะหากมองในมุมของสังคม
โดยรวม  ผู้คนที่มีรูปร่างหน้าตาดี หรืออัธยาศัยดีนั้นส่วนใหญ่มักจะประสบความส าเร็จในความรัก
อย่างไม่ต้องสงสัย  เนื่องจากมีความมั่นใจและมีสิ่งที่ดึงดูดให้คนชอบเป็นทุนเดิมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว    
  แต่หากมองในมุมของคนที่รูปลักษณ์ไม่โดดเด่น  และยิ่งมีนิสัยไม่แสดงออกร่วมด้วยนั้น
นับว่าเป็นปัญหาใหญ่    เพราะการที่จะท าให้คนที่แอบชอบอยู่หันมาสนใจได้นั้นนับว่ามีเปอร์เซ็นต์
น้อยมาก  แต่ทว่าทางออกก็มีอยู่ส าหรับคนที่พยายามหรือมีความเชื่อที่แรงกล้า   เพราะสิ่งที่เรียกว่า
พลังแห่งความรักนั้นได้ก่อให้เกิดวิธีที่หลากหลายเพ่ือท าให้ได้คนที่ชอบมาไว้ในครอบครอง รวมถึงการ
พ่ึงพลังเหนือธรรมชาติด้วย  โดยมีทั้งวิธีที่รุนแรงอย่างไสยศาตร์ และวิธีที่ดีอย่างการสวดมนต์คาถา
จ าพวกมหานิยม หรือคาถาเสริมเสน่ห์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิธีโบราณต้องอาศัยความเชื่อของผู้ใช้ซึ่ง
คนรุ่นใหม่สมัยนี้มีน้อยคนที่จะหันมาใช้วิธีนี้   ผู้จัดท าจึงต้องการน าเสนอถึงทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้มี
ความพยายามในความรักและเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยวิธีการใช้เวทมนต์ฉบับญี่ปุ่นที่เรียกเป็นภาษาปากว่า
“ทริคเวทมนตร์เรียกรัก”  ภาพยนตร์เรื่องนี้น าเสนอความเชื่อในเรื่องการใฃ้กลเม็ดทางเวทมนต์ใน
แบบฉบับญี่ปุ่นเพื่อเป็นก าลังใจส าหรับผู้ที่อยากมีคนรัก และมีความพยายาม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีความรัก 
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเวทมนต์และไสยศาตร์ 
3.   เพ่ือศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีของภาพยนตร์แนว Romantic - Comedy 
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4.  เพื่อศึกษากระบวนการท างานภาพยนตร์ 
  
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
      ศึกษาแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับทฤษฎีด้านความรักและการใช้พลังเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับ
ด้านความรัก    ค้นคว้าหาความเช่ือด้านเวทมนต์และวิธีใช้ต่างๆในแบบฉบับญี่ปุ่น และความเป็นไปได้
ท่ีสามารถเป็นเหตุผลรองรับการใช้พลังเกี่ยวกับความรักของญี่ปุ่น   และศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ใน
ขั้นตอนพัฒนาบทและขั้นตอนการถ่ายท าโดยศึกษาจากละครและภาพยนตร์ญี่ปุ่นท่ีมีเนื้อเรื่องและ
ประเภทท่ีคล้ายคลึงกัน 
 
ขั้นตอนและแผนการด าเนินการ 

1.   ศึกษาแหล่งข้อมูลรองรับท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความรัก 
1.2 ศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับความเช่ือในเรื่องเวทมนต์และไสยศาสตร์ 
1.3 ศึกษาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ท่ีเป็นแนว Romantic – Comedy 
1.4 ศึกษากระบวนการท างานภาพยนตร์ 
1.5 น าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 

2. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
2.1 วางTheme ของภาพยนตร์ท่ีสนใจแล้วน ามาพัฒนาเป็นบท 
2.2 น าเสนอเรื่องย่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2.3 น าค าเสนอแนะของท่ีปรึกษามาปรับปรุงเนื้อเรื่องและพัฒนาบทภาพยนตร์ 
2.4 เขียนบทภาพยนตร์ในขั้น Screenplay 
2.5 ติดต่อหานักแสดงท่ีมีคาแรคเตอร์เหมาะสมกับบท  
2.6 น าการcasting ไปน าเสนอกับอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วเลือกนักแสดงท่ีเหมาะสม

กับบทบาทท่ีสุด 
2.7 เขียน shooting script  เพื่อลงรายละเอียดส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์ 
2.8 ท า Overall sheet เพื่อจะได้ลงรายละเอียดว่าควรจะจัดคิวถ่ายท าวันไหน และ

ต้องใช้สถานท่ีใดบ้าง    
2.9 ถามวันเวลาว่างของนักแสดงทุกคน เพื่อน ามาจัดเป็นคิวถ่ายท่ีแน่นอนติดต่อ      

สถานท่ีทุกท่ีท่ีต้องใช้เพื่อถ่ายท า 
2.10 จัดเตรียมอุปกรณ์PropsและCostumeท้ังหมดท่ีต้องใช้ 
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      2.11จัดหาอุปกรณ์และติดต่อทีมงาน 
3. ขั้นตอนการผลิต (Production) 
4. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

4.1 Organize file คัดเลือกไฟล์footageท้ังหมดท่ีจะใช้ 
4.2 ล าดับภาพ 
4.3 ออกแบบเสียงและใส่เพลงประกอบ 

5. สรุปผลจากงานและจัดท ารูปเล่ม 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 1-1 ตางรางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากแนวคิดเกี่ยวกับความรัก 
 2. ได้รับความรู้จากแนวคิดเกี่ยวกับเวทมนตร์และไสยศาตร์ 

3. ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์แนว Romantic – Comedy 
4. ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างานภาพยนตร์ 

 
กิจกรรม 

2556 2557 

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

ศึกษาและน า เสนอ
หัวข้อจุลนิพนธ์ 

          

ร ว บร วม เ อก สา ร ท่ี
เกี่ยวข้อง  

          

ศึกษาวิจัยและพัฒนา
บท 

          

ขั้นตอนก่อนการผลิต           

ขั้นตอนการผลิต           

ขั้นตอนหลังการผลิต           

จัดท ารูปเล่ม           
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เนื่องจากภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับการน ากลเม็ดเสริมเสน่ห์เกี่ยวกับความรักเพ่ือท าให้คน
ที่แอบชอบหันมาสนใจ  จึงได้มีการค้นคว้าและพบว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมกันมากและมีกลเม็ดอย่าง
หลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการงาน การเรียน ความฝันและโดยเฉพาะความรัก  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้น
ไปในด้านของความรัก   
 
แนวคิดเกี่ยวกับความรัก 

1.ความรักคือสารเคมี 1 
  มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจ านวนไม่น้อย ต่างพยายามค้นคว้าหาค าอธิบาย 

ปรากฎการณ์ที่เรียกว่า "ความรัก" โดยเฉพาะความรักแบบหนุ่มสาว แต่ผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับมาก
ที่สุดเป็นของ ศาสตร์ตราจารย์เฮเลน ฟิชเชอร์ นักมนุษยวิทยาชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยรัทเกอร์ รัฐ
นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา    ศาสตราจารย์ฟิชเชอร์ ได้สรุปว่า ความรู้สึกที่เรียกว่า "ความรัก" แบ่งออก
ได้เป็น 3 ระดับ คือ หลง รัก และผูกพัน   โดยก่อนจะเกิดความรักท้ัง 3 ระดับนี้ มีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่
ดึงดูดมนุษย์ทุกผู้ทุกคนให้เกิดความรัก  และฮอร์โมนที่ว่านั้นก็คือ ฟีโรโมน (pheromones) 

  ฟีโรโมน เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เหมือนกับลายมือ แต่ฟีโรโมนเป็นกลิ่นที่ไม่มี
กลิ่น คือไม่สามารถสัมผัสได้โดยการสูดดมทางจมูก ผู้ที่มีฟีโรโมนตรงกับเราเท่านั้นที่จะรับกลิ่นนี้ได้ 
ผ่านทางอวัยวะรับสัมผัสในสมองที่เรียกว่า Olfactory    นอกจากมนุษย์แล้วสิ่งมีชีวิตที่มีฟีโรโมน คือ 
สัตว์บก โดยฟีโรโมนของสัตว์เหล่านี้จะค่อย ๆ ระเหยมาจากต่อมอะโปไครน์ (apocrine gland) ที่อยู่
บริเวณ รักแร้และอวัยวะเพศ ช่วงไข่ตกจะเป็นเวลาที่สัตว์เพศเมียมีปริมาณฟีโรโมนมากที่สุด หาก
สังเกตจะพบว่าสัตว์เหล่านี้มักไปยืนเหนือลม เพ่ือล่อให้ตัวผู้ตามกลิ่นมา จนเกิดการผสมพันธุ์ โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือเก็บ กลิ่นฟีโรโมนไว้นาน ๆ นั่นเองกลไกการเกิดความรักในร่างกายเรานั้น คือกลไก
ของธรรมชาติ โดยเปิดเป็นขั้นตอน และความรัก ถูกขับเคลื่อนโดย สารเคมีหลายชนิด ดังนี้ 

 
                              

1 Novabiz. แนวคิดความรักคือสารเคมี. เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557.  เข้าถึงได้จาก
dhttp://www.novabizz.com/NovaAce/Physical/Science-of-Love.htm 
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 1.1 ช่วงหลง        
  ถูกขับเคล่ือนโดยฮอร์โมนเพศ คือเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรน โดยท่ัวไปมนุษย์
ท้ังเพศหญิงและเพศชายล้วนมีฮอร์โมนท้ัง 2 ชนิดนี้อยู่ในร่างกาย ตามธรรมชาติ ผู้หญิงจะมีปริมาณ
อีสโตรเจนมากกว่าเทสโทสเตอโรน ส่วนผู้ชายจะมีปริมาณเทสโทสเตอโรนมากกว่าเอสโตรเจน เมื่อ
ผู้หญิงได้รับความรัก ความเอาใจใส่จากผู้ชายท่ีเธอถูกใจ ปริมาณเอสโตรเจนในร่างกายของผู้หญิงจะ
ค่อย ๆ ลดระดับลง เหลือเพียงเทสโทสเตอโรน ส่วนผู้ชายท่ีมีความสุขกับคนท่ีเขารัก ปริมาณเทส
โทสเตอโรนจะค่อย ๆ ลดลงจนเหลือแต่เอสโตรเจน และปริมาณฮอร์โมนท่ีไม่สัมพันธ์กันนี้เอง ท่ีท าให้
เกิดความรักขั้นแรกท่ีเรียกว่า "ความหลง" ความรักระดับนี้ท าให้รู้สึกใจเต้นตึกตัก มือไม้ส่ัน เขินอาย
เมื่อเจอคนรัก 

1.2. ช่วงตกหลุมรัก 
    ช่วงนี้จะกินเวลาประมาณ 2-3 เดือน บางคนอาจส้ันเพียงไม่วันหรืออาจนานกว่า

นั้น เป็นช่วงท่ีท าให้ชีวิตเราผิดเพี้ยนไป ไม่รับรู้ ไม่สนใจส่ิงรอบกาย ไม่กิน ไม่นอน เอาแต่นั่งฝันเพ้อ 
ละเมอถึงคนรัก  อาการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงนี้ ถูกควบคุมโดยกลุ่มสารส่ือประสาทท่ีเรียกว่า โมโนอะ
มิเนส (Monoamines) ซึ่งประกอบด้วย ฮอร์โมน 3 ตัวคือ 

     1.2 .1 . ฮอร์ โมนโดพามีน  (Dopamine) เป็นสารเคมี ท่ี ช่วยให้สมองต่ืน ตัว 
เช่นเดียวกับนิโคตีนและโคเคอีน 

       1.2.2.  ฮอร์โมนนอร์เอพิเนฟรีน (Norepinephrine) หรือรู้จักกันในนามของ 
อะดรีนาลิน (Adrenalin) ท่ีเป็นตัวการท าให้เราเหงื่อแตก และหัวใจเต้นรัว ยามต่ืนเต้น มีความสุข  

             1.2.3.  ฮอร์โมนเซโรโทนิน (Serotonin) หนึ่งในสารส าคัญท่ีท าให้เราเกิดอาการ
ซึม,เศร้า,เหงาจากอาการรัก 

1.3. ช่วงผูกพัน 
หลังช่วงตกหลุมรัก โดยส่วนใหญ่คนท่ีชินกับฮอร์โมนในระยะเวลาช่วงนั้นแล้วจะ 

โบก มือลากันไป เพราะเข้าใจผิดว่าคนๆนี้ไม่ใช่ เนื่องจากไม่ต่ืนเต้น เหมือนช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมา 
อะไรๆก็เริ่มปรากฏความจริง  ไม่อยากคุยโทรศัพท์ไม่หลับไม่นอนยันสว่างแล้ว แต่ถ้าไม่เลิกกันไป ก็จะ
เข้าสู่ช่วงแห่งความผูกพัน สมองในตอนนี้จะว่าด้วยการตกลงปลงใจท่ีจะใช้ชีวิตคู่และสร้างครอบครัว 
ช่วงนี้จะเกิดฮอร์โมนสองตัวส าคัญคือ 

     1.3.1. ออกซีโทซิน (Oxytocin) จากต่อมไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ซึ่ง ช่วย
กระตุ้นให้เกิดการขับน้ านม และเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง มารดาและ ทารก โดยมีการพบว่า ออกซี
โทซินจะถูกขับออกมา เมื่อชายหญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศท่ีลึกซึ้ง ทฤษฏีบอไว้ว่า ยิ่งชายหญิงมี
ความสัมพันธ์กัน ลึกซึ้งแค่ไหน ความผูกพันก็มีมากข้ึนเท่านั้น ฮอร์โมนตัวนี้ท าให้สัตว์เพศแม่พยายาม
เล้ียงดูลูกของตนและสร้างความผูกพันระหว่างคู่รกัในความอาทร ห่วงหากัน 
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      1.3.2 ฮอร์โมน วาโซเพรสซิน (Vasopressin) ปกติมีหน้าท่ีรักษาสมดุลของน้ าใน
ร่างกาย และจะถูกขับออกมาเมื่อร่างกายขาดน้ า ความตึงเครียดสูง ความดันเลือดสูง หรือเมื่อคู่รักมี
ความสัมพันธ์ทางเพศ แต่ฮอร์ โมนนี้มีหน้ าท่ีอีกอย่างคือ สร้างความยึดมั่น ใน คู่รักของตน 
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่ง พยายามท าการศึกษาฮอร์โมนวาโซเพรสซิน ในกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ี
จับคู่อยู่กินกันแบบผัวเดียวเมียเดียวตลอดชีวิต (Monogamous) สัตว์บางชนิดในกลุ่มนี้จะตรอมใจ
ตายตามคู่ของมันไปหากมันต้องเป็นหม้าย โดยไม่คิดจะมีใหม่ นักวิทยาศาสตร์ใช้หนูชนิดหนึ่ง ในทุ่ง
หญ้าแพรรี ในการทดลอง หนูชนิดนี้เป็น 1 ในกลุ่มสัตว์ Monogamous การทดลองท าโดยการให้ยาท่ี
ลดปฏิกริยาของฮอร์โมนวาโซเพรสซินในหนูตัวผู้ ผลปรากฏว่า หนูตัวผู้ตัวนั้นเริ่มมีอาการเย็นชา ห่าง
เหินคู่รัก และไม่แสดงอาการหึงหวงเมื่อมีหนูหนุ่มตัวอื่นๆ เข้ามาใกล้คู่รักของตน จึงเป็นข้อสรุปได้ใน
เบ้ิองต้นถึงหน้าท่ีของฮอร์โมนวาโซเพรสซินท่ีมีในมนุษย์ด้วย 
 
 2.   รักแรกพบเกิดจากความคล้าย2 
      “รักแรกพบ” รูปแบบความรักท่ีพบเห็นได้บ่อยในละครหลังข่าวและนิยายเกี่ยวกับ
ความรัก ท่ีใครๆ ก็ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเรื่องราวอันแสนโรแมนติกนี้จะเกิดขึ้นกับตัวบ้าง 
                   ซูซี่ มาลิน นักเขียนเจ้าของผลงานท่ีเปล่ียนโลกท้ังใบให้เข้าถึงรักแรกพบอย่าง “Love 
at first sight” เคยกล่าวไว้ว่า “หากความรักท่ีเกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดขึ้นจากการท่ีท้ังสองฝ่ายเป็นเพื่อน
และผูกพันกันจนเป็นความรักแล้ว ล้วนแต่เกิดขึ้นเมื่อเราได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายท้ังส้ิน” แม้อยากจะ
โต้แย้งแต่ก็ต้องชักล้ินกลับด้วยความรวดเร็ว เพราะจากประสบการณ์ของมนุษย์แทบทุกคน (ท่ีเคยพบ
กับความรักในรูปแบบนี้) ย่อมต้องพยักหน้าหลังจากทบทวนตัวเองเรียบร้อยว่า “จริง” บางครั้งแค่
เพียงได้เห็นหน้าใครสักคนหนึ่ง เราก็เกิดอาการหลงรักและหลงใหลบุคคลนั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย 
ประเด็นท่ีว่า ”รูปร่างหน้าตาภายนอกนั้นไม่ใช่เรื่องสลักส าคัญ” จึงเป็นเพียง “ค าปลอบใจ” ท่ีเอาไว้
ใช้ปลอบใจคนหน้าตาบ้านๆเท่านั้นเอง    แต่ก็ใช่ว่า “คนหน้าตาบ้านๆ” จะไม่มีสิทธิ์ได้รับความรัก
จากใคร เพราะจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาครั้งแล้วครั้งเล่า ต่างยืนยันกัน
ออกมาเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่า เหตุเกิดของความรักนั้นเริ่มต้นจากภายใน 
                   นักวิทยาศาสตร์และชีวะวิทยาต่างช้ีนิ้วไปท่ี DNA ซึ่งเป็นบ่อเกิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ว่า
เป็นส่ิงนี้ท่ีก าหนดชะตากรรมการด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ผู้ท่ีมี DNA ใกล้เคียงกันจึงมีโอกาสท่ีจะ 
“Spark” กันได้ง่ายกว่า หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือร่างกายของเราถูกก าหนดมาให้จับคู่กับผู้ท่ีมีใบหน้าค่า
ตาละม้ายใกล้เคียงกับเรานั่นเอง แต่ความใกล้เคียงนั้นย่อมมีลิมิต DNA ท่ีเหมือนกันมากจนเกินไปจะ 
                                          
 2พรประทาน ชัยกรโกศล. รักเพียงแรกพบ. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 

http://www.gotoknow.org/posts/351589 
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ก่อให้เกิดความบกพร่องของมนุษย์ซึ่งเป็นผลผลิตรุ่นต่อไป และการป้องกันเช้ือโรคหรือต่อสู้กับโรคร้าย
บางอย่างก็อาจไม่หลากหลายเพียงพอ ผลผลิตท่ีได้จึงเส่ียงต่อการสูญพันธ์ของ DNA นั้นๆ มาก
จนเกินไป ด้วยเหตุนี้ เราถึงไม่เกิดอาการหลงรักพี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาวของตัวเอง แม้จะมี
ใบหน้าคล้ายคลึงกันขนาดไหนก็ตาม และค าว่า “หน้าตาดี” จึงอาจมีมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้ท่ีมี
ใบหน้าบ้านๆ ท้ังหลายจึงสบายใจได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้เข้าข้างคนหล่อคนสวยอย่างเดียว 
                   ในขณะท่ีนักจิตวิทยาเช่ือว่ารักแรกพบนั้นเกิดข้ึนจากความทรงจ าในวัยเด็ก คือเมื่อเรา
ยังเด็ก ความต้องการพื้นฐานย่อมหนีไม่พ้นความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย ซึ่งผู้ท่ีให้
ความรู้สึกนี้อย่างท่วมท้นต่อทารกก็คือผู้เป็นแม่และพ่อ เมื่อโตข้ึนเราจึงมักจะประทับใจในผู้ท่ีมีใบหน้า
คล้ายคลึงกับพ่อแม่ของเราหรือในบางกรณีอาจเป็นพี่ชายพี่สาวของเรา ซึ่งเป็น เหตุให้หลายๆ คน
พบว่าตัวเองหลงรักใครคนหนึ่งท่ีหน้าเหมือนตน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีว่า “หน้า
เหมือนกัน มักจะเป็นคู่กัน”  เพียงแต่ว่าเหตุผลในเบ้ืองลึกอาจมีค าอธิบายท่ีแตกต่างกันไป แต่ส าหรับ
กรณีของผู้ท่ีมักมีคนรักแตกต่างจากตน ทางจิตวิทยายังให้ค าอธิบายเสริมอีกว่าคนๆ นั้นท่ีมีผลต่อ
ความต้องการพื้นฐานในวัยแรกเริ่มของคุณอาจเป็นพี่เล้ียง ครู หรือเพื่อนข้างบ้านก็ได้ 
                   แต่ความรักใช่จะมีแต่เรื่องการของสืบพงศ์ด ารงเผ่าพันธุ์เท่านั้น การเช่ือมั่นว่า “รัก
แรกพบ” คือรักแท้จึงอาจไม่ใช่วิธีท่ีใช้ตัดสินได้เสมอไปนัก ยกตัวอย่างอดีตคู่รักท่ีมีความละม้าย
คล้ายคลึงกันอย่าง เจนนิเฟอร์ อนิสตัน และแบรด พิทท์ ว่านี่คือบทพิสูจน์ท่ีชัดเจนมากในเรื่องของ
การเลือกคู่รัก แต่กลับล้มเหลวในการเป็นคู่ครอง ซึ่งต้องประคองความรักกันไปตลอดชีวิตนั้นต้อง
อาศัยอะไรท่ีมากกว่า DNA อีกมาก ไม่ว่าจะเป็น ความเข้าอกเข้าใจในกันละกัน การให้เกียรติกัน ไป
จนถึงการดูแลเอาใจใส่ท้ังในยามสุขและทุกข์ ฯลฯ รักแรกพบจึงเป็นแค่กับดักกลไกช้ินหนึ่งท่ีธรรมชาติ
สร้างขึ้นเพื่อให้เผ่าพันธ์มนุษย์มีการขยายพันธ์อย่างเหมาะสม และเป็นกระบวนการของความรัก แต่
มิใช่ความรักอย่างถ่องแท้แน่นอน  หากแต่สามารถพัฒนาเป็นความรักแท้ได้เมื่อผ่านพ้นช่วงของความ
ประทับใจระดับต้ืนเขินนี้ไปได้ และเข้าสู่ช่วงท่ีว่า “รูปร่างหน้าตาภายนอกนั้นไม่ได้มีความสลักส าคัญ” 
และคนท้ังสองยังยืนยันท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่างหาก      
 
แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองเวทมนตร์และไสยศาสตร์ 

1. ความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร์3   
     ค าว่า ไสย หมายถึงลัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนตร์ คาถาและวิทยาคม ไสยนั้นแบ่งออกเป็น

ไสยขาว อันหมายถึงวิชชาอันลึกลับใช้เวทมนตร์ไปในทางท่ีดี เช่นการท าเครื่องรางของขลังและวัตถุ 
 

3พลังจิต . ความเช่ือ เรื่องไสยศาตร์ . เข้าถึงเมื่ อ 12 มีนาคม 2557. เข้ าถึงได้จาก 
http://www.bp.or.th/webboard/index.php?topic=20291.0;wap2 
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มงคลต่างๆ เพื่อป้องกันภัยอันตราย หรือเพื่อเป็นเมตตามหานิยม เมตตามหาเสน่ห์และอิทธิวิธี ส่วน
ไสยด าหมายถึงวิชชาท่ีกระท าคนให้เป็นไปต่างๆนาๆเช่น ปล่อยคุณไสย ปล่อยตะปูเข้าท้องคนอื่น บิด
ล าใส้ ปล่อยผีไปท าร้ายผู้อื่นให้มีอันเป็นไปต่างๆนาๆ น าบาตรวัดร้างไปฝังเพื่อท าให้บ้านแตกสาแหรก
ขาด เป็นต้น   ค าว่า “ไสย” นี้แปลความหมายอีกอย่างก็หมายถึงส่ิงท่ีลึกลับท่ีไม่สามารถมองเห็นด้วย
ตาเนื้อได้    นอกจากเมื่อมันได้ออกมาเป็นผลลัพท์แล้วเท่านั้น ส่วนค าว่า ศาสตร์ หมายถึง ต ารา วิชา 
วิทยา ค าส่ัง ข้อบังคับบัญชา ศาสนา รวมเข้ากับไสย เป็นไสยศาสตร์ อันหมายถึง ต าราทางไสยยา
ศาสตร์ลึกลับเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ เวทมนตร์ คาถา อ านาจจิต เป็น ต้น ไสยเวทย์ ไสยศาสตร์ 
หมายถึงต าราทางไสย วิชาทางไสย ไสยศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยลัทธิเวทมนตร์คาถา    ไม่ว่า
วิทยาศาสตร์จะเจริญไปถึงไหนเพียงใดวิทยาการ เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหน แต่ความเช่ือทาง
ไสยศาสตร์ไม่มีวันท่ีจะหมดไปจากมนุษย์ชาติได้เหตุผลเพราะว่า เป็นศาสตร์ๆหนึ่งท่ีด ารงอยู่ในโลก
มนุษย์มานาน มากแล้วและมิใช่เพียงแต่เมืองไทยเท่านั้นท่ีมีความเช่ือในด้านไสยศาสตร์ หลายๆ
ประเทศท่ีเจริญและพัฒนาแล้วก็ยังมีความเช่ือในด้านไสยศาสตร์ของประเทศ นั้นนั้นอยู่ 

 
2. ความเชื่อเร่ืองเวทมนตร์4    

เรื่องราวของเวทมนตร์นั้นถือเป็นความเช่ือท่ีมีมาแต่ยาวนานเช่นเดียวกัน  ซึ่งถือเป็น
พลังวิเศษท่ีมีแต่ผู้วิเศษเท่านั้นท่ีใช้ได้  และค าว่าเวทมนตร์นั้นส่วนมากจะรู้จักควบคู่ไปกับพ่อมด แม่
มด ซึ่งเป็นผู้ใช้เวทมนต์คาถา  มีนิยายหลายเรื่องท่ีมักอ้างอิงถึงพลังเวทมนตร์  ส่วนใหญ่จะถูกจัดอยู่ใน
หมวด Fantasy  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่ิงเหนือธรรมชาติ   และเวทมนตร์มีอยู่หลายประเภทแต่จะจัด
อยู่ในประเภทหลักๆ 2 ประเภทนั่นคือ เวทมนตร์ด า  เป็นเวทมนตร์ท่ีมุ่งใช้ท าร้าย หรือท าให้เกิดผล
เสียกับผู้อื่น หรือแม้จะเป็นผลดีแก่ตัวเองแต่ก็จะมีผู้ได้รับผลกระทบในทางท่ีไม่ดี  และเวทมนตร์ขาว 
เป็นเวทมนตร์ท่ีมุ่งให้เกิดผลดีกับตัวเอง และท าให้เกิดผลดีกับผู้อื่น คือไม่ได้มุ่งให้เกิดผลร้ายกับใคร 
เช่นเวทมนตร์ในการป้องกันส่ิงช่ัวร้าย  เวทมนตร์เกี่ยวกับความรักเป็นต้น  แต่เวทมนตร์จะไม่เกิด
ผลเสียแก่ใคร หากผู้ใช้สามารถรักษาสมดุลระหว่างมนตร์ขาวกับมนตร์ด าไว้ได้นั่นเอง 

 นอกจากค าอธิบายในเรื่องเวทมนตร์ข้างต้นแล้ว ยังมีความเห็นของประชาชนท่ัวไป
หลายๆคน ซึ่งมีท้ังเช่ือและไม่เช่ือ   ในบรรดาผู้ท่ีไม่เช่ือมักยกให้เรื่องเวทมนตร์เกิดขึ้นมาจากหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนานา ส่วนในบรรดาผู้ท่ีเช่ือ นอกจากจะเช่ือว่ามีพลังวิเศษนี้อยู่จริงแล้ว ยังเช่ือ
ว่า เวทมนตร์อาจเกิดจากตัวเราเอง ซึ่งก็คือจิตใจท่ีไปสร้างความเช่ือและเป็นพลังบันดาลในส่ิงต่างๆได้
โดยผ่านการกระท า   อย่างเช่นเครื่องรางเรียกโชคนี้ก็นับว่าเป็นเครื่องมือทางเวทมนตร์เช่นกัน 

 
4Conquer. ความเช่ือเรื่องเวทมนต์. เข้าถึงเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 

http://conquering.exteen.com/20081127/entry-2 
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ทฤษฎีเก่ียวกับความตลก 
 Dr. Richard F. Taflinger5 กล่าวไว้ว่า “เรื่องตลกคือส่ิงท่ีท าให้เราหัวเราะออกมาได้”. 

อาจจะฟังดูไม่ลึกซึ้งแต่อย่างใดก็ตาม แต่ส่ิงท่ีตามมาซึ่งน่าสนใจกว่าก็คือ เขาได้ท าการศึกษาถึงพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรื่องตลกท่ีท าให้คนเราหัวเราะออกมา และได้สรุปออกมาเป็นข้อๆเรียกว่า แก่นแท้ 6  
ประการ ส าหรับการท าให้บางส่ิงเป็นเรื่องท่ีขบขัน คือ 

1. มันจะต้องเป็นส่ิงท่ีเรียกร้องการใช้ความคิดสติปัญญามากกว่า การใช้อารมณ์ความรู้สึก 
2. มันจะต้องเป็นเรื่อง กลไกปฏิกริยาอัตโนมัติ 
3. มันต้องเป็นเรื่องของมนุษย์ท่ีมีมาแต่ก าเนิด โดยท่ีสามารถท่ีจะเตือนเรา ให้ระลึกถึง

เกี่ยวกับ ความเป็นมนุษย์ได้ 
4. มันจะต้องเป็นบรรทัดฐานทางสังคม ท่ียอมรับกันชุดหนึ่ง ซึ่งผู้อ่านมีความคุ้นเคย , ไม่ว่า

จะโดยผ่าน ชีวิตประจ าวัน หรือการตระเตรียมขึ้นมาโดยของนักเขียนในเนื้อหาท่ีแสดง ออกมาก็ได้ 
และ บรรทัดฐาน เหล่านั้น ได้ถูกฝ่าฝืน 

5. มันจะต้องเป็นสถานการณ์และองค์ประกอบต่างๆ (ท่าทีของพฤติกรรม และค าพูด) ท่ีไม่
สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรือไม่สัมพันธ์กันกับบริบทนั้นๆ 

6. มันจะต้องถูกรับรู้โดยผู้สังเกตการณ์ในฐานะท่ีไม่เป็นภัยอันตรายใดๆหรือสร้างความ
เจ็บปวดต่อผู้มีส่วนร่วม.     

ซึ่งก็เป็นทฤษฎีหนึ่งของการท่ีจะท าให้เรื่องราวตลกท่ีผู้เช่ียวชาญได้กล่าวไว้   แต่หากพูดถึง
ภาพยนตร์ตลกท่ัวไปเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ชมจะมีความรู้สึกขบขันกับมุกตลกท่ีเกิดจากค าพูด  และ
มุขตลกท่ีเกิดจากสถานการณ์ซึ่งปกติจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆในชีวิตจริง   อย่างภาพยนตร์ เรื่องโหดหน้า
เห่ียว  ท่ีมีอยู่ฉากหนึ่งเล่าเรื่องว่า  พระรูปหนึ่ง ยืนรอรถเพื่อจะกลับวัด และมีรถของนักเลงคนหนึ่ง 
ช่ือว่า เป๊ียก ซัมมิท ขับรถผ่านมาและได้รับพระขึ้นรถ ระหว่างนั้นเพื่อนโทรมาหาเปี๊ยกจึงรีบให้ไปช่วย 
เป๊ียกก็รีบไปช่วยเพื่อนโดยท่ีไม่ปรึกษาพระ   และเมื่อช่วยเพื่อนได้ เป๊ียกจึงบอกว่าไม่อยากให้พระมา
ยุ่ง พระก็ยินดีจะลง เป๊ียกจึงปล่อยให้พระลงซึ่งเป็นจุดเดิมท่ีพระยืนรอรถอยู่ตอนแรกพอดี   จะเห็นได้
ว่าความตลกของภาพยนตร์ในตอนนี้คือเหตุการณ์ท่ีผิดธรรมชาติจึงก่อให้เกิดความขบขัน ซึ่งจะกล่าว
เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญท่ีน ามาใช้ซึ่งได้แก่ การเล่าเรื่อง การแสดงและการล าดับภาพ 
  

 
5Novabiz .Theory of Comedy ของDr. Richard F.  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2557 .

เข้าถึงได้จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Comedy.htm 
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ทฤษฎีภาพยนตร์ 
  

1. การเล่าเร่ือง6 
      ภาพยนตร์แนว Romantic - Comedy เป็นภาพยนตร์เบาสมอง  แนวเรื่องตลก โดยมี
แนวเรื่องส าคัญเกี่ยวกับความรัก  ความโรแมนติก โดยมีส่วนผสมของภาพยนตร์ประเภทตลกรวมกับ
ภาพยนตร์แนวโรแมนติก  และอาจมีส่วนท่ีเป็นแนว stoner film ซึ่งเป็นแนวเรื่องเกี่ยวกับ คู่หู คู่ฮา 
อยู่ด้วย   โดยเนื้อเรื่องจะมีตัวเอกอยู่ 2 ตัว  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชาย กับ ผู้หญิง ซึ่งจะต้องมาเจอกัน 
และมีเรื่องราวให้ท้าทาย   ในบางครั้ง ตัวเอกท้ัง 2 อาจจะไม่ลงรอยกันในทีแรก  หรืออาจจะไม่ได้
ชอบกันต้ังแต่ทีแรก อาจเนื่องมาจาก ต่างคนต่างมีคู่รักแล้ว หรือความกดดดันทางสังคมเป็นต้น  แต่
ในท่ีสุดท้ัง 2 จะมีเรื่องราวที่ท าให้มาเช่ือมโยงกันและเจอกับอุปสรรคร่วมกัน  และลงเอยในท่ีสุด แต่
ในบางเรื่องพระเอกนางเอกอาจจะไม่ได้ลงเอยกันก็ได้ 
      ส่ิงส าคัญของภาพยนตร์แนวนี้คือ สถานการณ์ในการเผชิญหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้
หลักการแบบ Meet  Cute  คือการพบเจอกันแบบน่ารัก ข าขัน   ในส่วนของการพบเจอแบบ Meet 
cute นี้นักเขียนมักจะสร้างสรรค์ความขบขัน โดยการสร้างสถานการณ์ท่ีน่าประหม่าให้กับ พระเอก
และนางเอก    ไม่ว่าจะเป็นการปะทะกันในการเจอกันครั้งแรก  หรือการมีสถานการณ์บางอย่างท่ีน่า
อับอาย  หรือจะมีการสร้างสถานการณ์เการเข้าใจผิดกัน 
      Roger Ebert ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการพบเจอแบบ Meet cute ว่า การท่ีผู้ชาย
เจอกับผู้หญิงในรูปแบบท่ีน่ารัก  ยกตัวอย่างเช่นเรื่อง  Lost and Found ท่ี Jackson และ Segal  
ขับรถพุ่งหากัน ในสวิตเซอร์แลนด์ และพบเจอกันอีกครั้งตอนท่ีพุ่งหากันในการเล่นสกี ท่ีสุดแล้วท้ัง
สองก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน  
      ในภาพยนตร์แนวโรแมนติกหลายๆเรื่องก็มีเรื่องราวของหลายคู่ ท่ีมีขั้วสองขั้วแตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ , สถานการณ์ , สถานะทางสังคม หรือท้ัง 3 อย่าง(เกิดขึ้นในคืนหนึ่ง) ซึ่งภาย
ท้ังสองจะไม่ได้พูดคุยหรือมีการตอบสนองกันภายใต้สถานการณ์ท่ีปกติ แต่สถานการณ์พบเจอแบบ
น่ารักๆ หรือ meet cute นั้นจะเปิดโอกาสให้ท้ังสองได้พบเจอและสนทนากัน 
      ภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักถูกขับเคล่ือนโดยสถานการณ์แบบ Meet cute โดยการประดิษฐ์
สถานการณ์ใดๆก็ตาม ท่ีจะสามารถจับคู่รักมาอยู่ด้วยกัน  อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ท่ีเน้นการประดิษฐ์
สถานการณ์มากไปกว่าการเน้นความโรแมนติกนั้น ไม่นับว่าเป็นสถานการณ์แบบ Meet cute  
 

 
6princeton. Romantic Comedy Film. เข้าถึงเมื่อ  12 มีนาคม 2557. เข้าถึงได้จาก

http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wikik/docs/Romantic_comedy_film .htm 
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2. ตัวละคร7 
     ตัวละครในภาพยนตร์แนว Romantic – Comedy นั้นถือว่าเป็นกุญแจส าคัญของทุก

เรื่องตัวละครในภาพยนตร์แนวนี้จ าเป็นท่ีจะต้องชวนให้คนดูคล้อยตามได้  สมจริง ถึงแม้ว่าบางทีจะมี
ลักษณะท่ีคล้ายกับรูปแบบของการ์ตูน หรือมีความเกินจริงก็ตาม เพราะคนดูจะให้ความสนใจกับตัว
ละคร  และแรงจูงใจก็คือส่ิงส าคัญในการสร้างสรรค์ตัวละคร  มีส่ิงส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีควรตระหนัก
ไว้นั่นคือ  ภาพยนตร์ตลกส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างตัวละครท่ีท าขึ้นมาเพื่อความตลก  เพราะต้องไม่ลืมว่าตัว
ละครนั้น ไม่ได้ตลกอยู่ตลอดเวลา  ลักษณะของตัวละครส าคัญท่ีมักจะมีอยู่ในภาพยนตร์เป็นดังนี้ 

     นางเอก – จะต้องมีเป้าหมายท่ีคนดูจะให้ความเห็นอกเห็นใจ หรือเข้าใจในตัวละครด้วย
ได้  เธอจะต้องมีลักษณะท่ีน่าพอใจ เพื่อท าให้คนดูเอาใจใส่ไปกับตัวละคร  นางเอกควรจะมีความ
ซับซ้อน ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะมีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง และบางทีอาจจะแปลกไปจาก
ความปกติของสังคม  แต่จะค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเอง กล้าตัดสินใจ  และจะต้องไม่เป็นคนท่ี
เปราะบาง  ไร้ก าลังหรือไร้อ านาจจนมากเกินไป มิฉะนั้นภาพยนตร์ตลกจะเต็มไปด้วยความน่าอึดอัด 
ไม่สบายใจ และควรตระหนักว่านางเอกจะต้องผ่านความเจ็บปวดบ้างจากความรัก และเธอจึงจ าเป็นท่ี
จะต้องจัดการให้ได้ 

     พระเอก – ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดของตัวละครพระเอกคือ จะต้องเป็นผู้ชายท่ีจัดอยู่ในประเภท
ท่ีท าให้คนดูรู้สึกตกหลุมรักได้   ถึงแม้ว่าพระเอกอาจจะไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้นโดยการเป็นท่ีสนใจของ
นางเอกในทันที แต่จะต้องเป็นบุคคลท่ีน่าไว้วางใจ เช่ือถือได้ และซับซ้อน  นอกจากนี้ยังต้องมี
เป้าหมายท่ีท าให้คนดูคล้อยตามและเห็นอกเห็นใจ  เพราะต้องไม่ลืมว่าพระเอกจะต้องเป็นตัวละครท่ี
ท าให้นางเอก และคนดูหลงรัก  ดังนั้นหากเราท าให้พระเอกกลายเป็นคนท่ีดูไร้สาระ หรือไม่ฉลาด ไม่
น่าสนใจ ก็จะท าให้คนดูรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจในการดูหรืออาจจะเมินเฉยเรื่องราวไปเลย ความมี
อารมณ์ขันในความโรแมนติกนั้นจะต้อง เท่ห์  ตลก  ทะเล้น  มีความเกินจริงแต่จะไม่โหดร้าย 

     ท้ังพระเอกและนางเอกควรจะต้องเป็นคนท่ีมีอารมณ์ขัน แม้ว่าตัวละครเองอาจไม่ได้รับรู้
ถึงการกระท าหรือความคิดท่ีตลกเหมือนคนดูก็ตาม  ตัวละครท้ัง 2 นี้ควรจะต้องมีข้อบกพร่องหรือ
ช่องโหว่บ้าง เพราะการท่ีมีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยจะท าให้สมจริงมากยิ่งขึ้น และยังท าให้ดึงดูดความ
สนใจจากคนดูได้ดี   และนอกจากนี้ความบกพร่องเล็กน้อยยังเป็นแหล่งท่ีท าให้เกิดปมของเรื่องและ
ความตลกให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย  ถึงแม้ว่าจะมีบางจุดท่ีตรงข้ามกันระหว่างพระเอกและนางเอก  แต่
จะต้องมีบางความต้องการท่ีเช่ือมโยงกัน และจะต้องโน้มน้าวคนดูว่า ท้ังสองนั้นเป็นทางเลือกท่ีโรแมน
ติกเพียงทางเลือกเดียวต่อกันและกัน ไม่ว่าท้ังสองจะมีความแตกต่างกันมากเพียงใดก็ตาม  
 
 7Anne Gracie.  Characters in Romantic Comedy. เข้าถึง เมื่ อ 12 มีน าคม 2557. 
เข้าถึงได้จาก http://www.annegracie.com/writing/comedy.htm 
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3. การล าดับภาพ8 
     การตัดต่อท่ีมีจังหวะจะโคนนั้น จะท าให้ภาพยนตร์มีชีวิตชีวา เพราะจังหวะเหล่านั้นอยู่

ในองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแสดง การถ่ายท า เสียง และเนื้อหาเรื่องราว ท่ีเป็นตัวก าหนด
อัตราการรับรู้ของผู้ชม   

     จังหวะในการตัดต่อหรือล าดับภาพนั้นก็เปรียบเสมือนกับจังหวะของดนตรี  โดยแท้จริง
แล้วก็มีโครงสร้างเหมือนกันคือ Rhythm,Pace,Sequence  จังหวะการกระตุ้นของหนัง ส่วนมากจะ
ถูกเน้นหรือขับเคล่ือนด้วยดนตรีประกอบ หรือเสียงในการตัดต่อเช่นเดียวกับการท าดนตรีนั้นจะต้อง
ใช้ความเร็วตั้งแต่มากหาน้อย หรือแม้กระท่ังแอ็คช่ัน ท่ีจะเกิดขึ้นฉับพลัน  ซึ่งจะท าให้ผู้ชมเหมือนถูก
หยุดหรือยืดเวลา  ให้จดจ่ออยู่กับ Action นั้นได้เป็นอย่างดี   ผุ้สร้างหนัง Andrei Tarkovsky ได้
กล่าวไว้ในหนังสือ ‘Sculpting in Time’ ว่า “การตัดต่อในภาพยนตร์มีความแตกต่างกันเพราะ
สามารถท าให้เวลาเดินไปพร้อมๆกัน ณ ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ได้”  รูปแบบของการตัดต่อท่ี
มักใช้ในในภาพยนตร์ Romantic – Comedy มีดังนี้ 

3.1.   การย่นย่อเวลา (Compressing Time) 
             Sequence ท่ีถูกตัดแบบย่นย่อเวลานั้น จะเป็นการให้ข้อมูลผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว  

โดยปกติแล้วการตัดต่อแบบนี้  ให้ความรู้สึกถึงการเคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็ว ยุ่งเหยิง สะดุ้ง ซึ่งจะท าให้
ผู้ชมถูกกระตุ้นอย่างรุนแรง โดยอาจจะใช้บทสนทนา Sound effect หรือดนตรีในการตัดสลับของคัท
เหล่านี้  โดยตัดได้ท้ังแบบซ้อนเหล่ือมหรือต่อเนื่องกัน  รูปแบบการตัดนั้นส่วนมากจะมีอยู่ในไม่กี่วิธี 
อาทิ เช่น การตัดช็อตแบบส้ัน (ความยาวน้อยกว่า 1 วินาที หรือน้อยกว่านั้น ) ผสมกับการ 
Dissolve,Matte หรือ Effect อื่นๆในการเร่งความเร็ว การตัดย่นย่อเวลาในฉากเดินทางไกลๆ ก็
สามารถให้ความรู้สึกห่างไกลของสถานท่ีท่ีต้องใช้เวลานานในการเดินทางและยังเล่าเรื่องได้กระชับ
ด้วยเพื่อไมให้คนดูเกิดความเบื่อหน่าย 

3.2.   การยืดขยายเวลา (Expanding Time) 
              ผู้ตัดต่อสามารถตัดต่อเพื่อยืดเวลาได้ในหลายกรณีเช่น เรายืดเวลาในฉากพบ

ความรัก เพื่อให้ผู้ชมสังเกตเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ปฏิกิริยาท่ีชัดเจน โดยเฉพาะส่ิงท่ี
ต้องการนั้นมีผลต่ออารมณ์ของฉากนั้น  ส่ิงเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนโน๊ต หรือค าสร้อยในบทเพลง ท่ีต้อง
มีการเน้นย้ าเพื่อให้เกิดความประทับใจขึ้นมา  ผุ้ชมจะได้รับประสบการณ์อย่างเต็มท่ี  จากเหตุการณ์ท่ี
ถูกขยายให้เห็นตรงหน้า   ในด้านเทคนิคการตัดต่อนั้นสามารถเลือกใช้ได้หลายช่องทางเช่น ตัดให้เห็น
หลายๆมุมกล้องของ Action เดียวกัน โดยจะใช้ช็อตยาวๆ หรือตัดในจังหวะท่ีช้าหรือปานกลางได้ 

 
8แข มังกรวงษ์. ทฤษฎีการล าดับภาพในภาพยนตร์. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2557. เข้าถึงได้

จาก http://dric.nrct.go.th/get_fulltext.php?book_id=253122&absid=248164 
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3.3.   การตัดให้เห็นมโนส านึกของตัวละคร (Flash Cut) 
              เป็นการใช้การตัดแบบ Subjective กับ Compressed time ร่วมกัน ด้วย

จ านวนคัทส้ันๆ รวดเร็ว  จนสามารถแสดงส่ิงท่ีตัวละครก าลังคิดอยู่ในหัวนั่นเอง   การตัดแบบนี้
สามารถท าให้ผู้ชมรับรู้ได้ถึงสภาวะจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และการรับรู้ของตัวละครกับเหตุการณ์ท่ี
ก าลังเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

              Sidney Lumet ไ ด้ก ล่าวไว้ ในหนั ง สือ ท่ี เขี ยน ช่ือ  “When the shooting 
stop….The Editing Begins…” ว่า Flash cut นั้นจะสามารถเผยให้เห็นการเดินทางของความทรงจ า  
สภาพความรู้สึกนึกคิดท่ีเช่ือมโยงเหตุการณ์ปัจจุบันและอดีตของตัวละครนั้นได้เป็นอย่างดี 

3.4.   เล่าเรื่องในอดีต (Flashback) 
              คือ  Shot , Scene ห รือ  Sequence  ท่ี เล่ า เรื่ อ งก ลับ ไป ใน อ ดีต การ ใช้ 

Flashback นั้นมีหลายวิธี เช่น ปรับสีให้เป็นขาว – ด า ,หรือซีเปีย ร่วมกับการใช้ Transition effect , 
fade หรือ Dissolve  โดยจะช่วยอธิบายความรู้สึก ความคิด ความทรงจ า หรือชีวิตก่อนหน้านั้นของ
ตัวละครได้ดี  สามารถฉายให้เห็นเหตุการณ์ซ้ า เพื่อเป็นการเน้นย้ าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกถึงเหตุการณ์
นั้นใหม่อีกครั้ง    นอกจากนี้ยังใช้เป็นลางบอกเหตุหรือสร้างความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้
จุดหักเหของเรื่อง กระจ่างขึ้นหรือผลักเรื่องราวให้ไปในทิศทางใหม่   ไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องระลึกว่า 
Flashback นั้นมีความส าคัญมากๆ เพราะท้ังท่ีตัวมันมีหน้าท่ีเล่าเรื่องในอดีต แต่มันกลับมีผลท าให้
เรื่องด าเนินไปข้างหน้า 

3.5.   มองทาจ (Montage) 
              คือการแทรกภาพท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน มีลักษณะเฉพาะตัว มาท าการเรียงต่อกัน 

เป็น Sequence ด้วยความส้ันกระชับ ซึ่งมันสามารถถ่ายทอดข้อมูล สรุปรวบยอด ข้อมูลของ
ข้อเท็จจริง,ความคิด,ความรู้สึก โดยปกติแล้วประโยชน์ของ Montage ก็เหมือนกับการแสดงสลับฉาก 
เปรียบเหมือนการปะติดปะต่อ เวลา สถานท่ี ความรู้ ท่ีค่อยพัฒนากลายเป็นภาพรวมขนาดใหญ่   ซึ่ง
Montageจะท าให้ผู้ชมเข้าใจในส่ิงท่ีต้องการจะเล่าโดยไม่ต้องใช้บทพูด อย่างไรก็ตาม Montageบาง
ตัวจะมีการใช้ Sound  ซ้อนทับกัน หรือ Sound ท่ีได้จากฟุตเทจ หรือไม่มี Sound ใดๆเลย   

              Montage  มีTheme ท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ดราม่า ตลกขบขัน จ าแนกได้
เป็นประเภทใหญ่ไม่กี่ประเภท  Montageบางตัวช้ีให้เห็นถึงความซ้ าซากน่าเล่ือ และน าไปใช้เป็น
วัตถุดิบในการหยอกล้อ เรื่องราว   

3.6.   การตัดสลับเหตุการณ์ (Cross cutting) 
    การน าเส้นเรื่อง 2 เส้นหรือมากว่านั้นเล่าเรื่องสลับกัน โดยท้ัง 2 เรื่องต้องอาศัยพึ่งพากัน 

มีผลต่อกันทางข้อมูลโดยตรง  การตัดแบบสลับเหตุการณ์  ระหว่าง 2 ตัวละครท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน 
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มักจะถูกใช้อยู่ในฉาก Climax  หน้าท่ีของการตัดสลับเหตุการณ์ เพื่อท าการพา 2 ตัวละคร 2 
เหตุการณ์ไปพร้อมๆกัน โดยปกติจะสร้างจังหว่ะทางอารมณ์ให้ตึงเครียด  น่าลุ้น และช่วยขับเคล่ือน
เรื่องราวให้ดูขัดแย้งกันมากขึ้น 
 3.7.   การตัดภาพแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) 
               คือภาพท่ีแสดงให้เห็นปฏิกิริยาของนักแสดง หรือผู้ร่วมเหตุการณ์ ท่ีมีต่อการ
กระท าบางอย่างท่ีเกิดขึ้นในฉากนั้น  การตัดให้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองนี้สามารถสร้างพลังอันรุนแรง 
ท าหน้าท่ีกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวไปกับอารมณ์ของนักแสดง   ทางจิตวิทยาใน
มุมกลับกันภาพเหล่านั้นแท้จริงก็คืออารมณ์ของผู้ชมท่ีมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้น ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้สึกถอนหายใจโล่งอก หัวเราะ ร้องไห้ โกรธ วิตกกังวล หรือประหลาดใจ  เพราะการท่ีผู้ชมได้
เห็นภาพปฏิกิริยาตอบสนอง กลับมีความส าคัญมากกว่าเห็นภาพเหตุการณ์ เพราะนับเป็นนามธรรม
และเปิดช่องว่างความรู้สึกทางอารมณ์ได้มากกว่าการเห็นภาพท่ีเป็นรูปธรรม 
  
 จากแนวคิดทฤษฎีและบทความท่ีศึกษาในเรื่องของความรัก  ความเช่ือในเรื่องเวทมนตร์ 
ไสยศาสตร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับความตลก  และทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร์แนว Romantic – Comedy  
ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่าเรื่องแนว Romantic - Comedy  บุคลิกตัวละครท่ีส าคัญ
และการล าดับภาพในภาพยนตร์   ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท้ังหมดสามารถน ามาใช้เล่า
เรื่องในภาพยนตร์ส้ันเรื่อง “Secret Tricks พลิกรัก”ได้  ในเรื่องของความเช่ือของตัวละครหลักใน
การใช้เวทมนต์เพื่อความรัก  ซึ่งมีประโยชน์ในการพัฒนาบท  อันได้แก่บุคลิกของตัวละคร  การ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสถานการณ์ต่างๆท่ีตัวละครต้องเผชิญ   ซึ่งจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ภาพยนตร์ส้ันแนว Romantic – Comedy  โดยการกระท าของตัวละครทุกขั้นตอนจะต้องมีเหตุผลท่ี
ชวนให้คนดูเช่ือถือและคล้อยตามได้   ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ท าให้การกระท าและการ
ตัดสินใจของตัวละครมีเหตุผล และมีความเช่ือมโยงกัน ซึ่งจะเป็นผลท าให้ภาพยนตร์เกิดความสมบูรณ์
มีความสนุกสนาน น่าสนใจและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ผู้จัดท าได้ศึกษาท้ังขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์(Pre - production)  ขั้นตอน
การผลิตภาพยนตร์(Production) และขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์(Post - production)   ซึ่งเป็น
ผลให้ภาพยนตร์ส้ันด าเนินไปอย่างมีแบบแผน ขั้นตอน มีความสมบูรณ์ และเกิดการสร้างสรรค์อย่าง
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

 การสร้างภาพยนตร์สั้นซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและมีเรื่องของความเชื่อเรื่องลึกลับ 
อย่างเวทมนตร์หรือไสยศาสตร์มาร่วมด้วย  อีกทั้งยังเป็นแนว Romantic – Comedy  จึงจ าเป็นที่
จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องของอารมณ์ของภาพ และคาแรคเตอร์ของตัวละครเพ่ือให้คนดูสามารถ
คล้อยตามเนื้อเรื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  จึงได้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูล หาตัวอย่างจาก
ภาพยนตร์รวมถึง ละครชุดทางโทรทัศน์ เพ่ือใช้อ้างอิงเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการผลิต
ภาพยนตร์  ดังนี้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

  1. ภาพยนตร์เรื่อง Himitsu no Akko-chan ก ากับโดย Yasuhiro Kawamura ฉายในปี
ค.ศ.2012   

     ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับKangami Auttsuko   หรือ “อ๊ักโกะจัง” เด็กสาววัย 10 
ขวบที่กลายเป็นสาววัย 22 ปี   ซึ่งได้รับกระจกวิเศษที่ท าให้เธอสามารถแปลงร่างในรูปแบบต่างๆได้   
โดยอ๊ักโกะจังตัดสินใจใช้กระจกวิเศษนี้ เพ่ือช่วยเหลือชายหนุ่มพนักงานบริษัทเครื่องส าอางที่เธอแอบ
รัก และเป็นรักแรกของเธอ ในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง 

     ส าหรับภาพยนตร์เรื่อง “Himitsu no Akko- Chan” ได้น ามาเป็นข้อมูลอ้างอิงในส่วน
ของภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่นางเอกได้ดูแล้วน าไปท าตามซึ่งมีตัวละครเอกคือไอจัง    ผู้ได้รับพลังวิเศษจาก
ร่างนิรนามท าให้เธอมีเวทมนตร์ในด้านความรัก 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 – 1  ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Himitsu no  Akko-Chan 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    2.  ละครโทรทัศน์เร่ือง “Hanawake No Yon Shinmai” ก ำกับโดย Natsuki Imai, Ken 
Yoshida ฉำยในปี ค.ศ.2011  

     ละครเรื่องนี้เล่ำเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งท่ีประกอบไปด้วย พ่อ ท่ีเป็นคนเจ้ำชู้ และมีลูก
เป็นพี่น้องกันส่ีคน ซึ่งมีสถำนะท่ีแตกต่ำงกันไป คนโตFujiko เป็นสำวท ำงำน ท่ีเก่ง สง่ำ (แต่ยังไม่
แต่งงำน) ท ำงำนในนิตยสำรแฟช่ันช้ันน ำของญี่ปุ่น Takemi ลูกสำวคนรองมีแรงดึงดูดทำงเพศต่อ
ผู้ชำยสูง มีลูก 3 คน แต่งงำนมำแล้ว 3 ครั้ง Sakurako คนท่ีสำม สำวเรียบร้อย ไม่มีควำมโดดเด่น 
ท ำงำนอยู่บริษัทวิกผม และคนเล็กสุด Ume “สำวแว่น” นักศึกษำศิลปะท่ีแอบหลงรักรุ่นพี่ในคณะ   
ควำมป่วนของเรื่องเริ่มเมื่องำนแต่งครั้งท่ี 4 ของTakemi ล่มจึงเป็นเหตุผลให้กลับมำอยู่อำศัยท่ีบ้ำน
อีกครั้ง ซึ่งวิถีชีวิตของเธอและลูกๆได้สร้ำงปัญหำวุ่นวำยให้เกิดข้ึน 

     ส่ิงท่ีน ำมำใช้ในภำพยนตร์เรื่อง “Secret tricks พลิกรัก ” คือบุคลิกของ Ume ลูกคน
สุดท้องของครอบครัวท่ีมีบุคลิกเป็น “สำวแว่น” แบบเด็กเนิร์ด เป็นคนท่ีมีนิสัยเงียบๆ และแอบชอบ
รุ่นพี่ในคณะ โดยมีกำรน ำบุคลิกและควำมรู้สึกมำใช้กับตัวละครเกศ คือเป็น “สำวแว่น” คล้ำยเด็ก
เนิร์ดและแอบชอบเคน ซึ่งเป็นครูสอนภำษำญี่ปุ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 – 2  ภำพจำกละครเรื่อง  “Hanawake No Yon Shinmai” 

 3.  ละครโทรทัศน์เร่ือง “My name is Kim Sam Soon” ก ำกับโดย Kim Yoon-chul 

ฉำยในปี ค.ศ.2005   

      เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับสำววัย 29 ท่ีมีช่ือโบรำณว่ำ Kim Sam Soon  เป็นผู้หญิงท่ีมีรูปร่ำง

อ้วน  หน้ำตำธรรมดำ ไม่โดดเด่นซึ่งมีแนวโน้มไปทำงเชย มีพฤติกรรมไม่ระมัดระวัง และมักจะรู้สึกว่ำ

ตนเองพบเจอแต่เรื่องโชคร้ำย  ต้ังแต่พบว่ำคนรักของตนมีคนรักใหม่ และโดนไล่ออกจำกงำน  จนใน

ท่ีสุดเธอก็ได้พบเจอกับJin heonซึ่งเป็นเจ้ำนำยในภัตตำคำรท่ีเธอไปสมัครเป็นกุ๊กท ำอำหำรซึ่งได้พบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจอกันในสถำนกำรณ์ท่ีน่ำอับอำย และท้ังสองก็ไม่ค่อยถูกชะตำกันในตอนแรกพบ แต่ในท่ีสุดกลับมี

เหตุกำรณ์ท่ีท ำให้เธอต้องกลำยเป็นคู่รักแบบหลอกๆกับ Jin heon ท ำให้เธอรู้สึกชอบเขำขึ้นมำ 

      ส่ิงท่ีน ำมำใช้คือกำรวำงลักษณะของตัวละครนำงเอกในเรื่อง ซึ่งมีบุคลิกท่ีไม่โดดเด่น จึง

รู้สึกว่ำเป็นตัวละครท่ีน่ำสนใจ  นอกจำกนี้ควำมสัมพันธ์ของตัวละครพระเอกและนำงเอกในเรื่อง ท่ีมี

ควำมแตกต่ำงกันของพฤติกรรมและบุคลิก ท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ชุลมุนต่ำงๆอยู่ตลอด  ซึ่งสำมำรถ

น ำมำใช้ในกำรเล่ำเรื่องได้อย่ำงสนุกสนำน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 – 3 ภำพจำกละครเรื่อง “My name is Kim San Soon” 

ทิศทางและอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

1.   ละครโทรทัศน์เร่ือง “Nodame Cantabile วุ่นรัก  นักดนตรี”  ก ำกับโดย Takeuchi 

Hideki, Yasuhiro Kawamura, Tanimura Masaki  ฉำยในปคี.ศ. 2006 

      ภำพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับChiniji  นักศึกษำมหำวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ฝีมือ

ขั้นสูง เป็นทำยำทของนักเปียโนช่ือดัง ซึ่งได้พบเจอกับสำวคนหนึ่งท่ีมีบุคลิกแปลกช่ือว่ำ Nodame 

เธอมีชีวิตอยู่ในห้องพักซึ่งแน่นไปด้วยขยะ เธอคอยตำมต๊ือ Chiniji  แต่ส่ิงท่ีจิอำกิสนใจในตัวเธอคือ 

กำรเล่นเปียโนของเธอ ซึ่งถึงแมจ้ะเล่นมั่ว ไม่ดูโน้ต เพียงแต่เล่นตำมท่ีฟังมำก็ตำม จึงท ำใหเ้ขำหลงใหล

ในเสียงเปียโนของโนดำเมะ และอยำกจะฝึกเปียโนให้เธอ เมื่อจิอำกิต้องมำพัวพันกับหญิงสำวคนนี้ จึง

ท ำให้เกิดเรื่องวุ่นในแบบฉบับนักดนตรีขึ้น 

      ส่ิงท่ีน ำมำใช้คืออำรมณ์ของละครเรื่องนี้ เนื่องจำกเป็นละครท่ีถูกสร้ำงมำจำกกำร์ตูน  

และได้คงควำมเป็นกำร์ตูนเอำไว้ในละครด้วย ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรแสดง  และอำรมณ์ของเนื้อเรื่อง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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และตัวละครท่ีจะมีควำมเกินจริงอยู่ อย่ำงเช่นในเวลำท่ีนำงเอกรู้สึกรักพระเอกก็จะมีรูปหัวใจสีชมพู

ลอยออกมำด้วย 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 – 4  ภำพจำกละครเรื่อง “Nodame Cantabile วุ่นรัก  นักดนตรี” 

 2.  ละครโทรทัศน์เร่ือง You’re beautiful  หล่อน่ารักกับซุปเปอร์สตาร์น่าเลิฟ  ก ำกับ

โดย Hong Soong  Shang  ฉำยในปีค.ศ. 2009 

      เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Go Mi Nam ซิสเตอร์คนหนึ่งซึ่งมีพี่ชำยฝำแฝดก ำลังจะก้ำวเข้ำสู่กำร

เป็นนักร้อง แต่ว่ำได้รับบำดเจ็บ เธอจึงถูกขอร้องให้ไปปลอมตัวเป็นพี่ชำยช่ัวครำว  ซึ่งสมำชิกในวงทุก

คนดีกับเธอหมด ยกเว้น Hwang Tae Kyung นักร้องน ำ ซึ่งมีบุคลิกเย็นชำและวำงมำด  ไม่ถูกชะตำ

กับเธอเพียงคนเดียว แต่กลับได้รู้ควำมลับของเธอก่อนใครจึงต้องคอยช่วยปิดเป็นควำมลับ และต้อง

คอยช่วยปกป้องเธอ จนในท่ีสุดท้ังสองก็ตกหลุมรักกัน 

     ส่ิงท่ีน ำมำใช้คืออำรมณ์ของเรื่องนี้ โดยพระเอกจะถูกก ำหนดว่ำเป็นบุคคลท่ีมีเสน่ห์ ใคร

เห็นต้องหลงใหล  ตรงกันข้ำมกับนำงเอกท่ีคอยสร้ำงเรื่องวุ่นวำยซึ่งท ำให้พระเอกไม่พอใจ  และ

นอกจำกนี้ยังมีฉำกเปิดตัวของพระเอกท่ีปรำกฏต่อสำยตำนำงเอกเป็นครั้งแรก  โดยเปิดตัวพระเอกใน

ระยะ MS แบบ Slow motion  และมีกำร Zoom in ไปท่ีหน้ำนำงเอกเพื่อแสดงควำมรู้สึกตะลึง 

 

รูปท่ี 3 -5  ภำพจำกละครเรื่อง “You’re beautiful” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.   ละครโทรทัศน์เร่ือง “Switch Girl!!” ก ำกับโดย Hayama Hiroki ฉำยในปี ค.ศ.2012 

      เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งท่ีมี 2 บุคลิกรำวกับมีสวิตซ์เปิดปิดบุคลิกอยู่ คือ เมื่อ

อยู่ต่อหน้ำคนอื่นท่ีไม่ใช่คนในครอบครัวจะมีบุคลิกเป็นดำวโรงเรียน สวยเด่น เป็นท่ีน่ำหลงใหลถือว่ำ

เป็นบุคลิก โหมด ON แต่เมื่ออยู่ท่ีบ้ำนจะเป็นผู้หญิงท่ีปล่อยเนื้อปล่อยตัวเล่นเกมส์ข้ำมวันข้ำมคืน  มี

พฤติกรรมคล้ำยแม่บ้ำนท่ีขี้เหนียว มักจะต่ืนเต้นมำกๆเมื่อรู้ว่ำมีของลดรำคำถือเป็นบุคลิกโหมด OFF   

ถือว่ำพฤติกรรมนี้เป็นควำมลับอย่ำงมำก แต่เมื่อได้เจอกับพระเอกท่ีมำอยู่ข้ำงบ้ำน เป็นชำยใส่แว่นดู

หน้ำซื่อ ไม่โดดเด่น  เธอได้ไปเผยพฤติกรรมโหมด OFF  เข้ำและได้รู้ทีหลังว่ำชำยคนนั้นอยู่ห้อง

เดียวกับเธอ เป็นนักเรียนใหม่จึงตกใจเป็นอย่ำงมำก 

     ส่ิงท่ีสนใจคือกำรจัดแสงในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ มักเน้นแสงให้ดูคล้ำยธรรมชำติ และเน้น

ภำพโทนสีส้ม ให้ควำมรู้สึกละมุน และอบอุ่น  นอกจำกนี้ยังมีเรื่องของบรรยำกำศท่ีดูตลก  วุ่นวำยแต่

ก็มีควำมโรแมนติกด้วยเช่นกัน  

 

 

 

 

รูปท่ี 3 – 6 ภำพจำกละครเรื่อง “Switch Girl!!”  

4.   ละครโทรทัศน์เร่ือง “Princess Hours เจ้าหญิงวุ่นวาย กับเจ้าชายเย็นชา” ก ำกับ

โดย Hwang In Ryo ฉำยในปี ค.ศ.2007          

       เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับChae Ryongท่ีบ้ำนก ำลังพบเจอกับปัญหำหนี้สิน แล้วได้รู้ว่ำปู่เป็น

เพื่อนกับคนในรำชวงศ์  ท่ีได้สัญญำกันไว้ว่ำจะน ำหลำนมำแต่งงำนกัน  เธอ จึงได้แต่งงำนกับChin

เจ้ำชำยรัชทำยำทท่ีมีบุคลิกเย็นชำ เงียบขรึม ตรงกันข้ำมกับเธอโดยส้ินเชิง  ท้ังสองอยู่โรงเรียน

เดียวกันและเธอเคยสร้ำงแต่เรื่องน่ำอำยให้เขำเห็น  นอกจำกนี้เธอยังได้รู้ควำมลับว่ำแท้จริง Chin มี

คนท่ีชอบอยู่แล้วชื่อ Min Hyo Rin สำวสวยในโรงเรียนและรู้ว่ำท้ังสองต้องกำรจะแต่งงำนกัน  เธอก็

สัญญำว่ำจะหย่ำภำยหลัง  แต่ภำยในระหว่ำงท่ีเธอเป็นเจ้ำหญิงรัชทำยำทเธอได้คอยช่วย Chin ผู้โดน
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ข้อครหำเกี่ยวกับล ำดับรัชทำยำท และโดนคนคอยเล็งจะชิงบัลลังก์  ด้วยบุคลิกท่ีร่ำเริงของChae- 

Ryong ท ำให้เขำเริ่มจะชอบเธอขึ้นมำอย่ำงจริงจังและเริ่มจะเปล่ียนใจเกี่ยวกับทัศนคติของตัวเอง 

     ส่ิงท่ีน ำมำใช้คือกำรจัดแสงเลียนธรรมชำติ  เพื่อท ำให้บรรยำกำศดูสดใส และมีกำรใช้แสง 

Rim light เพื่อท ำให้ตัวละครมีควำมโดดเด่น นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ภำพแบบ Two Shot  ซึ่งเหมำะ

กับภำพยนตร์แนว Romantic – Comedy เพรำะมักจะมีคู่สนทนำและท ำให้เห็นถึงควำมน่ำรักในตัว

เรื่องและตัวละคร 

 

 

 

รูปท่ี  3 – 7  ภำพจำกละครเรื่อง “Princess Hours เจ้ำหญิงวุ่นวำย กับเจ้ำชำยเย็นชำ” 

      จำกกำรศึกษำหำข้อมูลอ้ำงอิง ทิศทำงและอำรมณ์ของภำพยนตร์ ท ำให้ผู้จัดท ำได้เรียนรู้

เทคนิคต่ำงๆ ในกำรสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเนื้อเรื่องแนว Romantic – Comedy ท่ีมี

อยู่มำกในภำพยนตร์และละครโทรทัศน์ของต่ำงประเทศ  โดยเฉพำะของประเทศญี่ปุ่น และประเทศ

เกำหลี เนื่องจำกมีท้ังแนวเรื่อง และอำรมณ์ของเนื้อเรื่องท่ีตรงกับท่ีผู้จัดท ำสนใจ   ไม่ว่ำจะเป็นบุคลิก

ของพระเอกและนำงเอกท่ีแตกต่ำงกัน อย่ำงเรื่อง “You’re beautiful” และ “Princess Hours” ซึ่ง

ส่วนใหญ่พระเอกจะมีบุคลิกท่ีเงียบขรึม  รักษำภำพลักษณ์  ไม่ค่อยสนใจใคร แต่นำงเอกจะมีนิสัยซื่อ 

สดใส ร่ำเริง และเป่ิน เพื่อท่ีจะสร้ำงเรื่องท่ีเป็น Conflict  ได้ นอกจำกเรื่องของบุคลิกตัวละครแล้ว ยัง

มีอำรมณ์ท่ีโอเวอร์เกินจริงรำวกับกำร์ตูน อย่ำงปฏิกิริยำ Reaction ท่ีเกินจริงอย่ำงในเรื่อง“Nodame- 

Cantabile”  ท่ีมักมีกำรใช้กรำฟฟิคมำประกอบเพื่อควำมเกินจริง เพื่อคงควำมเป็นเนื้อเรื่องท่ีมำจำก

กำร์ตูน    และส่วนใหญ่มักจะมีกำรใช้แสงธรรมชำติ  ซึ่งเน้นแสงโทนส้ม รำวกับแสงอำทิตย์ เพื่อเพิ่ม

อำรมณ์ภำพให้ดูละมุน อบอุ่นในฉำกท่ีมีพระเอกกับนำงเอก เพื่อเน้นควำมเป็น โรแมนติค ในเนื้อเรื่อง 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

 จากขั้นตอนการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่ต้องการผลิต 
ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่ความสอดคล้องในด้านเนื้อหา ได้แก่ทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก  ความเชื่อเรื่องไสย
ศาตร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของภาพยนตร์แนว Romantic – Comedy ทั้งหมดเพ่ือ
น าไปใช้ในการเป็นข้อมูลอ้างอิงในการท าภาพยนตร์   ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนเตรียมการก่อนถ่ายท า  
ดังนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 
 

1.   แก่นเรื่อง (Theme) 

       ไม่ลงมือท า   ก็ไม่มีวันส าเร็จ 

2.   โครงเรื่อง (Plot)             

       เกศสาวม.ปลาย ที่บ้านเปิดร้านเช่าหนังรวมถึงละครชุด   วันหนึ่งในช่วงปิดเทอมเธอมี

โอกาสได้ไปส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่  และท าให้เธอได้เจอผู้ชายในฝัน   เธอปิ๊งเข้าอย่างจังจนต้องระบาย

ให้เพ่ือนฟังและพบว่าผู้ชายที่เธอปิ๊งนั้นเป็นติวเตอร์สอนญี่ปุ่นให้กับพวกเธอด้วย    เธอตื่นเต้นคิดว่า

เขาคงจ าได้แต่เปล่าเลย เขาไม่ได้แสดงความรู้จักใดๆทั้งสิ้น  เกศเฟลอย่างแรงจนเพ่ือนต้องปลอบใจ

แต่เกศไม่ยอมอยากคุยกับเขาให้ได้แต่ด้วยความขี้อายไม่กล้าเข้าหาตรงๆ     เย็นวันนั้นมีซีรีส์เรื่องใหม่

เข้ามา เธอสะดุดตาเรื่องหนึ่งชื่อ “Secret tricks จับมากิ๊กให้อยู่หมัด”  เธอเปิดดูและพบว่าเป็นเนื้อ

เรื่องเก่ียวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่หมดหวังในความรัก  และได้พบกับเวทมนตร์มัดใจคนที่แอบชอบ  เธอ

ดูและคิดได้ว่าน่าจะลองเอาไปท าดูบ้าง  โดยเธอน าไปลองใช้กับลูกค้าก็เหมือนจะได้ผล  เลยน าไปใช้

กับเคนแต่ปรากฏว่ากลับไม่ได้ผล กลายเป็นเรื่องพลาดให้น่าอายทุกวิธี  จนวิธีสุดท้ายเธอลองท าตามดู

หวังจะได้ผล แต่คราวนี้งานใหญ่เพราะต้องบุกบ้านเคน  ซึ่งเกือบจะส าเร็จตามทริค  แต่ปรากฏว่าก็ได้ 
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ลืมเรื่องส ำคัญจนกลำยเป็นเรื่องท่ีพลำดอย่ำงยิ่งใหญ่      จนครำวนี้เธอหมดอำลัยตำยอยำกและคิดว่ำ

หมดหวังอย่ำงแน่นอน    เคนก็มำปรำกฏตัวท่ีร้ำนเธอพร้อมแผ่นซีรีส์ท่ีเธอท ำตกไว้ 

 

3.  บทโครงร่าง (Treatment) 

ฉากที่ 1 : ภายนอก /บ้านเคน /เช้า 

 เกศเดินตรงมำท่ีบ้ำนเคนในชุดเดลิเวอรี่จำกร้ำนเช่ำหนัง   เกศเดินไปกดกริ่งและยืนรอหน้ำ

ประตู ในระหว่ำงท่ียืนรอก็ชมทิวทัศน์รอบๆบ้ำน  แป้งน้องสำวของเคนเดินมำหน้ำประตูเห็นในมือเกศ

มีถุงหนังก็กรี๊ดด้วยควำมดีใจ  เกศตกใจรีบหันกลับมำยื่นถุงหนังให้พร้อมยื่นกระดำษให้เซ็นรับของ 

ในขณะนั้นก็มีเสียงเคนดังมำ  เกศมองไปทำงต้นเสียงและพบเจ้ำของเสียงคือเคน ในภำพท่ีเกศเห็นคือ 

เคนหล่อมำกรำวกับเทพบุตร  แล้วเกศก็ยืนเคล้ิมเหม่อ  จนแป้งเขย่ำตัว เกศต่ืนจำกภวังค์ก็รีบหัน

กลับไปมองเคน พร้อมกับประตูท่ีปิดลง เกศเห็นเคนยิ้มให้ 

ฉากที่ 2 : ภายใน /ห้องเรียน /เย็น 

 เกศเล่ำให้เชอรี่ฟัง เชอรี่ท ำหน้ำเคล้ิมแล้วบอกว่ำน่ำอิจฉำ  แล้วเกศก็บอกว่ำจะสำนต่อให้ได้

พร้อมท ำหน้ำมั่นใจ   สักพักเพื่อนในห้องคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ำมำพร้อมบอกว่ำ เซนเซย์มำแล้ว และวิ่งกลับ

ท่ี ทุกคนเงียบและเตรียมหยิบสมุดขึ้นมำเรียน ทันทีท่ีเซนเซย์เข้ำมำในห้อง ทุกคนท ำหน้ำอึ้งและเคล้ิม  

เชอรี่ท่ีท ำหน้ำเคล้ิมอยู่สะกิดเรียกเกศให้หันไปมอง  เกศหันไปมองและก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ำ ชำยผุ้

สอนคือเคน ผู้ชำยท่ีเจอตอนเช้ำ    เคนมองมำทำงเกศ ท ำหน้ำยิ้มกึ่งตกใจถำมว่ำอยู่ด้วยเหรอ พร้อม

เดินตรงมำทำงเกศ  เกศต่ืนเต้นระคนตกใจ  ยิ้มยกมือเตรียมจะทัก  แต่เคนเดินเลยเธอไปทักคนท่ีหลับ

อยู่หลังห้อง เกศรีบฟอร์มท ำท่ำจับแว่นหน้ำแดงด้วยควำมอำย พร้อมมองค้อนเคนท่ีเดินกลับไปหน้ำ

ห้องโดยไม่สนใจเธอ 

ฉากที่ 3: ภายใน /ร้านเกศ /เย็น 

 เกศเดินเข้ำมำในร้ำน พร้อมคุยโทรศัพท์กับเชอรี่และบอกว่ำ เคนคือชำยท่ีเธอพูดถึง  และท ำ

หน้ำเจ็บใจ  เชอรี่วำงสำย เกศมองไปเห็นในร้ำนมีกล่องวำงอยู่ มีโน้ตแปะจำกพี่กบเขียนว่ำ ฝำกจัด

สต็อกหนังใหม่ด้วย   เกศท ำหน้ำเอือมปนสงสัย พร้อมแกะกล่องเตรียมจัดหนัง  ในขณะท่ีเช็ครำยช่ือ
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หนังก็สะดุดตำกับช่ือเรื่อง Secret tricks  จับมำกิ๊กให้อยู่หมัด เธออ่ำนปกหลังแล้วท ำหน้ำอึ้งคิด ก่อน

จะรีบเอำแผ่นหนังไปเปิดดู 

ภำพในหนัง 

 นำงเอกนำมว่ำไอจัง   ยืนมองยูตะ รุ่นพี่ท่ีตัวเองแอบชอบ ด้วยใบหน้ำเศร้ำ  เธอร ำพึงในใจว่ำ    

อีกสำมวันรุ่นพี่ก็จะจบแล้วยังไม่เคยได้คุย   ยูตะก ำลังยืนคุยกับเพื่อนอยู่และก ำลังจะเดินจำกไป  ไอจัง

หลับตำอธิษฐำนในใจดังๆว่ำ หำกพลังวิเศษมีจริง ขอให้รุ่นพี่ยูตะหันมำสนใจเรำด้วย   จู่ๆก็มีร่ำงหนึ่ง

โผล่มำด้ำนหลังกระซิบเธอว่ำ  ลองท ำตำมท่ีบอกสิร่ำงนั้นเอำมือมำป้องหูแล้วพูดเบำๆ   ไอจังตกใจแต่

ก็ได้แต่เหลือบมองทำงหำงตำ  แล้วหลับตำตำมท่ีบอก   เสียงนั้นบอกให้เธอ หลับตำนับหนึ่งถึงสำม  

แล้วลืมตำมองไปท่ีส่วนหัวของเขำ   เอำนิ้วช้ีกับนิ้วกลำงไขว้กันสองข้ำง แล้วพูดว่ำ ขอพลังจำกเทพ

วีนัสท ำให้เขำหันมำมองด้วย     ไอจังท ำตำมและยูตะก็หันกลับมำจริงๆ  ไอจังตกใจท ำตำโต 

 เกศก็ดูด้วยควำมสนใจ ดูไปด้วยก้มจดอย่ำงไว   มีเสียงพี่สำวตะโกนมำว่ำอย่ำนอนดึกมำกนะ   

ฉากที่ 4: ภายใน / ร้านเกศ / เช้า 

 เกศนั่งอยู่ท่ีโต๊ะในร้ำน  มีลูกค้ำเข้ำมำ เธอละสำยตำจำกสมุดในมือไปมองลูกค้ำแล้วกล่ำวเชิญ  

เธออ่ำนในสมุดท่ีจดทริคเมื่อวำนท่ีเธอดู   แล้วก็หันไปมองลูกค้ำ   เธอคิดเสียงในหนังท่ีบอกว่ำ “ลอง

ท ำตำมท่ีฉันบอกสิ”    แล้วเธอก็หลับตำนับหนึ่งถึงสำม  ไขว้นิ้ว  แล้วก็เพ่งไปท่ีลูกค้ำท่ียืนเลือกแผ่น

อยู่  เธอพูดในใจใช้ทริคท ำให้ลูกค้ำหันมำมอง เพียงสองครั้งลูกค้ำก็หันมำ   เกศท ำตำโตด้วยควำม

ประหลำดใจแต่แล้วก็หุบเมื่อลูกค้ำแค่ถำมเกี่ยวกับแผ่นหนัง เธอตอบไปแล้วแอบท ำหน้ำไม่สบอำรมณ์

คนเดียว     สักพักมีลูกค้ำเข้ำมำอีกเธอใช้วิธีเดิม ต้ังแต่หลับตำนับสำมครั้ง ไขว้นิ้วและก็เพ่ง จนลูกค้ำ

หันมำมองแต่มองเธอด้วยควำมระแวง   เกศยิ้มมีเลศนัยคิดว่ำท ำส ำเร็จแล้ว 

ฉากที่ 5: ภายใน /ห้องเรียน /เย็น 

 เคนยืนเขียนกระดำนไวท์บอร์ดด้ำนหน้ำ  ในขณะท่ีเกศแอบนั่งมองอยู่    เคนถำมว่ำถึงตรงนี้

มีใครอยำกถำมอะไรมั้ย  เชอรี่รีบเชียร์ให้ถำม   เกศลังเลท ำท่ำเขินๆ   เคนเดินมำใกล้ถึงหน้ำโต๊ะ 

สำวๆคนอื่นมองยิ้มตำม  เกศตัดสินใจจะยกมือ  แต่เคนก็หันไปขึ้นเรื่องใหม่  เกศเอำมือลงหันมำบ่น

พึมพ ำกับเชอรี่ และหันไปเพ่งมองเคนเครียดๆก่อนจะหลับตำนับหนึ่งถึงสำมแล้วท ำตำมท่ีได้ทริคมำ  
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เธอไขว้นิ้วแล้วท่องในใจให้เคนหันมำ  แต่เคนก็ไม่มีวี่แววว่ำจะได้รับพลังใดๆ  เชอรี่ท่ีแอบสังเกตอยู่ก็

ท ำหน้ำสงสัย  เกศเพิ่มพลังเพ่งขึ้นอีกจนนิ้วท่ีไขว้อยู่ก็เกร็งไปด้วย   จนเธอลุ้นว่ำเคนจะหันมำ แต่จู่ๆก็

ได้ยินเสียงกระดูกล่ัน   เชอรี่และเกศท ำหน้ำตกใจเมื่อเห็นนิ้วล็อค    

ฉากที่ 6 : ภายใน /ห้องเกศ/เย็น 

 เกศและเชอรี่มำนั่งในห้อง  เกศนั่งนวดนิ้วอยู่   เชอรี่มองหน้ำท ำหน้ำสงสัยแล้วถำมว่ำเกศท ำ

อะไร     เกศมองกลับแล้วท ำหน้ำเซ็งก่อนหันไปหยิบสมุดและแผ่นหนังมำให้เชอรี่ดู   เชอรี่เห็นก็งง

ถำมว่ำคืออะไร เกศก็อธิบำยให้ฟังว่ำเป็นหนังเกี่ยวกับอะไร และบอกว่ำเธอจะลองใช้ทริคท่ีอยู่ในหนัง

นี่ และบอกว่ำให้เชอรี่ช่วยด้วย   เชอรี่ก็ค้ำนว่ำนั่นมันหนังนะ เช่ือได้ไง   เกศก็บอกว่ำไม่ลองก็ไม่รู้    

แล้วเชอรี่ก็ถำมว่ำครำวนี้จะใช้ทริคไหนล่ะ   เกศก็ยิ้มมีเลศนัยหยิบสมุดขึ้นมำวำงแล้วช้ี ไปท่ีสมุด

หน้ำท่ีสอง 

 บทภำพในหนัง 

 ไอจังเดินไปหำยูตะท่ียืนอยู่หน้ำร้ำนดอกไม้ ระหว่ำงท่ีเดินก็มีเสียงคอยบอกเธอว่ำ วิธีนี้จะท ำ

ให้เขำรู้สึกชอบเธอมำกขึ้นระหว่ำงคุยกับเธอ แล้วเธอก็หยิบลูกอมท่ีอยู่ในมือชูขึ้นมำแล้วเล็งไปท่ียูตะ

ก่อนจะท่องว่ำ ขอพลังจำกเทพแห่งควำมรักท ำให้เขำรักเธอมำกขึ้น  แล้วเธอก็เอำลูกอมมำแตะท่ีปำก

ก่อนจะกินเข้ำไป พอเดินไปใกล้ยูตะเธอก็เรียกช่ือ แล้วจังหวะท่ียูตะหันมำก็เป่ำมนต์ใส่ ยูตะก็ท ำหน้ำ

เคล้ิม(เหมือนในโฆษณำมำยมินท์) 

 กลับมำท่ีเกศกับเชอรี่นั่งคุยกัน  เชอรี่ก็บอกว่ำน่ำจะได้ผลนะวิธีนี้  เกศก็ท ำหน้ำกระหยิ่ม  

เชอรี่ถำมว่ำเตรียมลูกอมรสท่ีชอบไว้รึยังล่ะ  เกศก็รีบพยักหน้ำแล้วหยิบลูกอมรสมะขำมข้ึนมำ  เชอรี่

เห็นก็ท ำหน้ำเหยๆ แล้วบอกว่ำเอำรสอื่นมั้ย  เกศก็บอกว่ำเปลือง ท่ีบ้ำนมีเยอะด้วย  เชอรี่ปรำมว่ำ

บำทเดียวไม่เกินควำมสำมำรถนะ แล้วลุกขึ้นยืน 

ฉากที่ 7 : ภายนอก / แหล่งช็อปปิ้ง /เย็น 

 เคนยืนอยู่กับเพื่อนอีกสองคนอยู่หน้ำร้ำนค้ำ  เกศกับเชอรี่โผล่หน้ำออกมำจำกหลังตึกแอบ

เล็งไปท่ีเคน  แล้วเกศก็หลบกลับไปบอกว่ำชักไม่กล้ำ เชอรี่ก็เตือนให้ต้ังสมำธิดีๆ  ดุอย่ำงไอจังสิ  พอมี

สมำธิก็จะกล้ำเอง  เกศมองตรงสักพักก็พยักหน้ำฮึด แล้วหลับตำ เชอรี่คอยเตือนว่ำต้องคุยอะไรกับ
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เคนบ้ำง  เกศก็พยักหน้ำแล้วเดินออกไปจำกท่ีก ำบัง พร้อมหยิบลูกอมขึ้นมำ  เล็งไปท่ีเคนตำมสูตร 

แล้วท่องขอพลัง ก่อนจะเดินตรงไปท่ีเคนท่ีก ำลังยืนหันหลังคุยกับเพื่อนอยู่  เกศหยิบลูกอมมำแตะท่ี

ปำก แล้วก็กินเข้ำไป ก่อนตัดสินใจเรียกเคน   เคนหันมำมอง  เกศรีบคว้ำจังหวะเป่ำมนต์ตำมทริค

ทันที แต่ลูกอมกลับหลุดจำกปำกกระเด็นใส่เคน  เคนและเพื่อนท ำหน้ำเหวออึ้งกันหมด  เกศท ำตำโต

ด้วยควำมตกใจ  เชอรี่ท่ีดูอยู่ไกลๆก็ท ำหน้ำช็อค    สักพักเกศได้สติถอยหลังสองก้ำวแล้วหันกลับวิ่งหนี

ออกมำ  เพื่อนๆเคนล้อเคนท่ีก ำลังท ำหน้ำหงุดหงิดระคนอำย  และแอบค้อนไปทำงเกศท่ีวิ่งหนีไปทำง

เชอรี่และดึงเชอรี่วิ่งด้วย 

ฉากที่ 8: ภายใน /ห้องเกศ /เย็น 

 เกศคุยกับเชอรี่เรื่องวีรกรรมท่ีเพิ่งไปสร้ำงมำ  เธอบ่นว่ำท ำไมถึงกลำยเป็นอย่ำงนี้  เชอรี่ก็บ่น

ท่ีเกศท ำพลำด เกศบอกว่ำสงสัยโดนเกลียดแล้วแน่  เชอรี่บอกว่ำงั้นพอแค่นี้มั้ย  เกศรีบยื้อบอกเรื่อง

อะไรจะให้จบไปท้ังอย่ำงนี้ล่ะ   ไม่งั้นจะไปมีหน้ำสู้เรียนกับเขำอีกได้ไง  และบอกว่ำขอลองอีกครั้งถ้ำ

ไม่ได้ก็จะล้มเลิก   เชอรี่บอกว่ำถ้ำอย่ำงนั้นก็ต้องเอำทริคใหญ่เลย แล้วก็ช้ีไปท่ีสมุดจดหัวข้อ “ท ำให้ใน

ใจเขำมีแต่เรื่องของเรำ”  เกศท ำหน้ำตกใจบอกว่ำเอำจริงเหรอ  เชอรี่ก็เชียร์ว่ำถ้ำอยำกจะเห็นผลก็

ต้องลงทุนหน่อย  เกศบอกว่ำแน่ใจนะว่ำเขำจะจ ำหน้ำคนท่ีพ่นลูกอมใส่ไม่ได้น่ะ  เชอรี่บอกว่ำงั้นก็ท ำ

ตำมในหนังไปเลยสิ    

ภำพแฟล็ชแบ็คในหนัง    

ไอจังปลอมตัวเป็นพนักงำนส่งดอกไม้ ก ำลังเทน้ ำหอมลงในกระถำงต้นไม้ ยิ้มแบบมีชัยให้กล้อง 

เกศท ำหน้ำเหวอบอกว่ำ นั่นมันในหนังนะมันก็เวอร์สิ  เชอรี่ท ำหน้ำมีเลศนัยแล้วบอกว่ำ จะให้เห็น

ท ำไมล่ะ 

ฉากที่ 9: ภายใน / บ้านเคน /เย็น 

 เกศปีนเข้ำมำทำงหน้ำต่ำงเธอมองสอดส่องซ้ำยขวำและพบว่ำมีกระถำงต้นไม้วำงอยุ่ใน

มุมซ้ำยของบ้ำน  เธอเอำกระเป๋ำวำงไว้บนโต๊ะและหยิบขวดน้ ำหอมออกมำ  ทันใดนั้นก็มีเสียงมือถือ

ดังขึ้น  ปลำยสำยคือเชอรี่โทรมำถำมว่ำสถำนกำรณ์ด้ำนเกศเป็นอย่ำงไรบ้ำง เกศตอบว่ำรำบรื่นดี  แล้ว

ถำมกลับว่ำทำงนั้นล่ะ 
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ฉากที่ 10: ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

 เชอรี่มองเคนท่ีก ำลังเลือกสินค้ำอยุ่ตรงโซนอำหำรสดแล้วบอกว่ำเคนกับน้องมำช็อปอยู่ใน

ซุปเปอร์ใกล้ๆนี่เอง ให้เกศท ำอะไรรวดเร็วหน่อย   

ฉากที่ 11: ภายใน / บ้านเคน /เย็น 

 เกศบอกว่ำให้เชอรี่ดูอย่ำให้คลำดสำยตำนะ เด๋ียวซวย  เกศวำงสำยไป แล้วมองไปท่ีในบ้ำน

เห็นมีแต่ดอกไม้ปลอม ก็ท ำหน้ำเหนื่อยใจและเริ่มต้นเดินหำดอกไม้จริงในบ้ำน  จนในท่ีสุดก็ได้ดอกไม้

จริงมำต้นนึง  เกศเอำมำนั่งท่ีโต๊ะ และเตรียมจะหยิบกระดำษเวทมนต์ท่ีจดไว้มำอ่ำนตำม แต่ปรำกฏ

ว่ำไม่เจอ เธอรีบลุกขึ้นตรวจท้ังตัว และเทของในกระเป๋ำออกให้หมด แต่ก็ไม่พบ เธอรีบโทรหำเชอรี่ 

ฉากที่ 12: ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

 เชอรี่รับโทรศัพท์  เกศท ำเสียงร้อนรนบอกว่ำหำกระดำษไม่เจอ  เชอรี่ก็บอกว่ำใจเย็นๆ ค่อยๆ

หำ ทำงนี้ก็ยังไม่ไปไหน แล้วมองไปท่ีชำยหนุ่มท่ียืนหันหลังซื้อเหล้ำอยู่ 

ฉากที่ 13: ภายนอก /หน้าบ้านเคน /เย็น 

 เกศวิ่งลนลำนออกมำหำ กระดำษโน้ตตำมต้นไม้ต่ำงๆ  โดยท่ีกระดำษโน้ตจริงนั้นปล้ิวไปตำม

ทำงเดินหน้ำประตู 

ฉากที่ 14 : ภายใน /บ้านเคน / เย็น 

 เกศนั่งท้ออยู่หน้ำกระถำงต้นไม้กับขวด เธอเอื้อมมือไปจะหยิบน้ ำหอม แต่กลับหล่นไปพร้อม

กับของท่ีอยู่บนโต๊ะ เธอท ำท่ำเนือยๆลุกไปเก็บ และก ำลังจะเก็บแผ่นหนังเธอก็ท ำหน้ำนึกขึ้นได้ และ

เหล่ไปทำงทีวีในบ้ำนเคน ท่ีมีเครื่องเล่นดีวีดีอยู่ข้ำงๆ 

ฉากที่ 15: ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

เชอรี่นั่งเล่นมือถืออยู่ แล้วมีสำยเข้ำจำกเกศ เธอก็หันไปดูผู้ชำยท่ีเธอเฝ้ำอยู่ ก่อนท่ีเกศจะถำมว่ำพวก

เขำจะกลับยัง   ชำยคนนั้นยืนหันหลังอยู่ตรงขนม เชอรี่บอกว่ำตำมสบำยเลยเขำยังเดินชิลอยู่ 
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ฉากที่ 16: ภายใน /บ้านเคน /เย็น 

 เกศนั่งหน้ำทีวี กอแผ่นให้เล่ือนไปให้ถึงตอนท่ีเธออยำกดู   ด้วยท่ำทำงล่อกแล่ก   

ฉากที่ 17: ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

 เชอรี่หันไปมองชำยคนเดิม    ชำยคนนั้นหันกลับมำ แต่ปรำกฏว่ำเป็นใครก็ไม่รู้  เชอรี่ท ำ

ตำโต  รีบกดโทรศัพท์หำเกศ 

ฉากที่ 18 : ภายนอก /ซอยบ้านเคน /เย็น 

 เคนเดินมำกับน้องสำว ในมือท้ังสองหิ้วถุงวัตถุดิบกันมำคนละสำมส่ีถุง    ข้ำงหน้ำถัดไปอีกส่ี

หลังก็ใกล้จะถึงบ้ำนเขำ 

ฉากที่ 19 : ภายใน /บ้านเคน /เย็น 

 เกศก ำลังเทน้ ำหอมและร่ำยมนต์  มีโทรศัพท์จำกเชอรี่โทรมำบอกว่ำออกมำจำกบ้ำนด่วนเลย 

ฉากที่ 20: ภายนอก/หน้าบ้านเคน /เย็น 

 เคนกับน้องเดินไปจะถึงหน้ำบ้ำน สวนกับผู้หญิงท่ีวิ่งจ็อกกิ้งไปด้ำนหลัง  เคนเปิดประตูบ้ำน 

ฉากที่ 21:ภายใน / บ้านเคน /เย็น 

 เคนเปิดประตูเข้ำมำ  ข้ำงในบ้ำนอยู่ในสภำพเรียบร้อย  น้องสำวเอำถุงกับข้ำววำงบนโต๊ะ 

บอกว่ำวันนี้ให้เคนเป็นคนท ำอำหำรน้ ำเสียงร่ำเริง 

ฉากที่ 22 : ภายนอก /ทางเข้าบ้านเคน/เย็น 

 เกศแกล้งวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งมำหน้ำซีเรียส 

ฉากที่ 23: ภายใน /บ้านเกศ/ กลางคืน 

 เกศในชุดนอนนั่งคุยโทรศัพท์กับเชอรี่   ปลำยสำยถำมเธอว่ำส ำเร็จมั้ย  เกศบอกยิ้มๆว่ำก็ครบ

ตำมทริคนะ แต่กว่ำจะรอดมำได้แทบแย่  เชอรี่ถำมว่ำอ้ำวสรุปว่ำเจอกระดำษแล้วใช่เปล่ำ  เกศก็บอก
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ว่ำไม่เจอหรอก แต่โชคดีว่ำพกแผ่นไปเลยเปิดดูซะเลย แล้วก็นั่งหัวเรำะ แต่จู่ๆก็ชะงักเหมือนนึกขึ้นมำ

ได้  เธออุทำนออกมำแล้วบอกว่ำ  ลืมเอำแผ่นออก เชอรี่ตะโกนตกใจ 

ฉากที่ 24 : ภายใน /ร้านเกศ /กลางวัน 

 เกศนั่งซึม  เอำมือเท้ำโต๊ะ  ฟังเพลงเศร้ำท ำท่ำหมดอำลัยตำยอยำก  ขณะท่ีเปิดอ่ำนข้อควำม

ท่ีเชอรี่ส่งมำให้ว่ำ “ไม่ต้องเศร้ำน่ำ โดนเกลียดคนเดียวไม่เป็นไรหรอก  ผู้ชำยน่ำรักมีอีกเพียบ ”   เกศ

หัวเรำะเฝ่ือนๆก่อนบ่น โดนเกลียดพอว่ำจะโดนข้อหำวัดเข้ำบ้ำนเนี่ยสิ  แล้วก็ถอนหำยใจ   สักพักมี

เสียงประตูเปิด  เธอเหลือบสำยตำไปดูเห็นเคนเดินเข้ำมำก็ตกใจท ำตำโต แล้วรีบยกตัวขึ้น  เคนเดิน

เข้ำมำหำหน้ำนิ่งๆ  เธอแอบมองเห็นในมือเขำมีแผ่นดีวีดีเรื่อง ‘Secret tricks’ อยู่ในมือก็ท ำหน้ำเหย

เกแบบซวยแน่  เคนเอำแผ่นหนังมำวำงบนโต๊ะ ก่อนถำมว่ำของร้ำนนี้ใช่มั้ยครับ  เกศมองเคนแวบหนึ่ง

ก่อนก้มหน้ำยอมรับว่ำใช่แล้ว   เคนมองเธอแล้วพูดขึ้นมำว่ำ “ผมอยำกรู้ว่ำ” พร้อมๆกับท่ีเกศพูด

ขึ้นมำว่ำ ไม่ได้ต้ังใจ  เลยชะงักท้ังคู่  เคนท ำหน้ำสงสัยถำมว่ำอะไร  เกศก็ท ำหน้ำเล่ิกล่ักแล้วบอกว่ำ ให้

เคนพูดดีกว่ำ  เคนเลยถำมว่ำ ผมอยำกรู้ว่ำเรื่องนี้ร้ำนคุณมีตอนต่อไปมั้ย   เกศรีบเงยหน้ำขึ้นมองงงๆ   

เคนบอกว่ำพอดีเมื่อวำนมีแผ่นอยุ่ในเครื่องเลยนั่งดุกับน้อง สนุกดี  น้องฝำกขอบคุณร้ำนท่ีแถมให้ด้วย    

เกศท ำหน้ำเหรอหรำก่อนพยักหน้ำ  เคนเลยถำมว่ำ เมื่อกี้ไม่ได้ต้ังใจจะอะไรเหรอ  เกศเงยหน้ำมองท ำ

หน้ำตกใจ แล้วเล่ิกล่ัก  เคนจ้องหน้ำเขำขมวดค้ิวก่อนจะท ำหน้ำเหมือนนึกได้แล้วบอกว่ำ  นึกออกแล้ว

คุณเคยพ่นลูกอมใส่  เกศก็ท ำหน้ำตกใจแล้วตอบๆไปว่ำใช่  ไม่ได้ต้ังใจจะพ่นใส่  ขอโทษ  เคนก็หัวเรำะ

หึๆแล้วบอกว่ำ  จะใช้ทริคแบบในหนังเรื่องนี้เหรอ   เกศก็บอกว่ำไม่ใช่   ใครจะไปสนใจเรื่องพรรค์นั้น

กัน   แล้วเคนก็บอกว่ำถ้ำมีภำคต่อแล้วบอกด้วยนะ แล้วก็เขียนเบอร์ไว้ตรงกระดำษบนโต๊ะเธอ      

เกศหน้ำแดงมองเคนท่ีเดินยิ้มออกไป  

 

4.  บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

ฉากที่ 1 : ภายนอก /หน้าบ้านเคน /เที่ยง 

 เกศในชุดส่งหนังเดลิเวรี่ยืนกดกริ่งท่ีประตูหน้ำบ้ำน เสียงกริ่งดังขึ้น  แล้วยืนนิ่งๆอยู่หน้ำประตู 

สองมือถือถุงบรรจุแผ่นซีรีส์  เธอมองไปรอบๆบ้ำน    ก่อนท่ีประตูบ้ำนจะถูกเปิดออก พร้อมกับท่ีแป้ง

เด็กสำวท่ีอยู่ในชุดล ำลอง เกศหันกลับมำท่ีประตู แต่ก็ต้องตกใจเมื่อมีเสียงกรี๊ดดังล่ัน  เกศถึงกับผงะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ถอยหลังหนีไปครึ่งก้ำว   แป้งยิ้มร่ำ เอำมือมำเปิดถุง ก่อนจะกรี๊ดต่อพร้อมรับถุงมำไว้ในมือตัวเองและ

ก้มหน้ำมองของในถุง 

แป้ง 

มาแล้วๆๆว้าย! ครบชุดเลย    รวดเร็วมาก....ขอบคุณน้า.. 

เกศยิ้มนิดหน่อย แล้วโน้มตัวไปหำแป้งนิดหน่อย ก่อนเอำมือไปช้ีกระดำษในถุง 

เกศ 

รบกวนเซ็นรับตรงนี้ด้วยค่ะ วันก าหนดคืนคือวันท่ี 

25 นะคะ 

แป้ง(เสียงกระด๊ีกระด๊า) 

โอเคค่ะ 

ขณะท่ีแป้งก ำลังก้มหน้ำจะเซ็นก็มีเสียงผู้ชำยดังขึ้นมำจำกในบ้ำน 

(VO)เคน 

เอะอะอะไรยัยแป้งพระเอกซีรีส์มาเย่ียมรึไง 

แป้งหยุดเซ็นหันกลับไปตอบ 

 

แป้ง 

เอ้า พี่ชายถ้ารู้ตัวว่าเพิ่งต่ืนก็ไปล้างหน้าสิคะ 

มัวละเมออะไรอยู่เหรอ 

 เกศละสำยตำจำกกระดำษ แล้วเงยหน้ำมองตำมแป้งหน้ำนิ่งๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภำพท่ีเห็นคือขำของเคนท่ีก ำลังเดินลงบันไดมำจนเห็นใบหน้ำในท่ีสุด  ทันทีท่ีหน้ำเคนใน

สภำพสะลึมสะลือปรำกฏ  เกศถึงกับตะลึง  เคนหยิบขวดน้ ำตรงเคำท์เตอร์มำกระดกด่ืมและน้ ำก็หก

ใส่ตัว   เกศท ำตำโตมองเคนท่ีก ำลังท ำหน้ำหงุดหงิดน้ ำท่ีหกใส่เส้ือผ้ำ ก่อนท่ีเคนจะโดนเกศจูงมือ

ออกไปท่ีประตู  

Montage 

 -เกศนั่งอยู่กับเคนท่ีเส่ือในสวนสำธำรณะ    มีเค้กช้ินเล็กวำงอยู่ด้ำนบนมีเชอรี่สีแดงลูกหนึ่ง  

เกศหยิบเชอรี่ไปท ำท่ำจะป้อนเคน  เคนอ้ำปำกจะกิน เกศก็ดึงเชอรี่กลับไปกินเอง   เคนท ำหน้ำผิดหวัง

แกมขอร้องแบบแบ๊วๆ   เกศท ำตำโตตะลึงหน้ำแดง พร้อมรีบยื่นถุงเชอรี่ให้ท้ังถุง 

 -เกศกับเคนหยิบมือถือมำถ่ำยรูปคู่กัน 

 -ยืนอยูใต้ต้นไม้ในสวนดอกไม้   เคนเอำมือมำจับไหล่เธอแล้วเขย่ำ 

เกศสะดุ้งต่ืนจำกภวังค์ท ำหน้ำงงๆ  แป้งเขย่ำตัวเธออยู่พร้อมยื่นกระดำษให้ 

แป้ง 

ขอบคุณนะคะ 

แป้งปิดประตู ก่อนประตูจะปิดสนิท เห็นเคนมองผ่ำนช่องประตูมำหน้ำมึนๆแกมข ำ และ

ประตูก็ปิดลง  เกศยืนนิ่งสักพักและหันหลังกลับมำหน้ำแดง 

ฉากที่ 2: ภายใน /ห้องเรียนภาษา / เย็น 

 เชอรี่ท ำตำโต ชะโงกหน้ำมำหำเกศ    

เชอร่ี 

โหย  จริงดิหล่อขนาดนั้นเลยเหรอแก 

 เกศพยักหน้ำเคล้ิมๆ    เชอรี่ยังคงมีสีหน้ำสนใจ 

เชอร่ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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น่าอิจฉาจัง มีลูกค้าสุดหล่อยังงี้ให้ได้เจอบ่อยๆ 

เข้าทางแกเลยใช่มะ 

เกศ 

เข้าทางอะไรล่ะ เขาไม่ใช่ลูกค้าเราซะหน่อย 

น้องสาวเขาตะหากล่ะ  ถ้าไม่ได้ใช้บริการเดลิเวอรี่นะ 

จะได้เจอเขาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ 

เชอร่ี(น ้าเสียงจ๋อย) 

อ้าว สรุปวันนี้แค่ฟลุคอ่ะดิ  โธ่หมดหวังซะและ 

อุตส่าห์เจอคนถูกใจท้ังที 

เกศ(หน้าตาม่ันใจ) 

ใครบอกล่ะ เราเห็นเขาแอบมองลอดประตูมาด้วยนะ 

ถ้าเจออีกจะสานต่อให้ได้เลย คอยดู 

เชอร่ี 

อื้อหือ แน่ใจเหรอว่าเขาแอบมองแกอ่ะ 

เกศ 

สัญชาตญาณมันบอกน่ะนะ 

 มีนักเรียนผู้หญิงวิ่งเข้ำมำในห้องหนึ่งคน วิ่งเข้ำมำพูดกับเพื่อนในกลุ่มข้ำงหน้ำ   

สาวนิรนาม 1 

เซนเซย์มาแล้วๆ 

   ส
ำนกัหอ
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 ทุกคนในห้องหันไปมองนักเรียนหญิงคนนั้นมำนั่งกับเพื่อนข้ำงหน้ำ ทุกคนหยุดกำรคุย  เกศ

กับเชอรี่เตรียมหยิบสมุดขึ้นมำ    ประตูหน้ำห้องถูกเปิดออกพร้อมกับท่ีนักเรียนสำวข้ำงหน้ำ ท ำหน้ำ

เคล้ิม  เชอรี่สะกิดให้เกศดูท้ังๆท่ียังจ้องไปท่ีเซนเซย์   เกศเงยหน้ำขึ้นไปมองปรำกฏว่ำเป็นเคน เดินเข้ำ

มำในห้องพร้อมหนังสือหนึ่งเล่ม  เกศใจเต้นแรงตำค้ำง   เคนเงยหน้ำมำสบตำกับเกศพอดี  เกศกลืน

น้ ำลำย เคนท ำตำโตเหมือนจ ำได้แล้วยิ้มให้ เคนเดินตรงมำหำเกศท่ีนั่งอยู่แถวท่ีสำมริมซ้ำยของแถว

ขวำ 

เคน 

เอ้า อยู่ด้วยเหรอ 

 เกศมองตำค้ำงหน้ำแดง ส่งยิ้มให้ และยกมือจะทักเคนท่ีเดินตรงมำท่ีเธอ 

เกศ(พูดเบาๆ) 

เจอกัน.. 

 เคนเดินเลยไปด้ำนหลัง ทุกคนมองตำมเคนท่ีเดินไปปลุกเด็กผู้ชำยคนหนึ่งท่ีท ำหน้ำเหมือน

เพิ่งต่ืนตรงหลังห้อง     

เคน(พูดยิ มๆ) 

ยังไม่กลับอีก จะเรียนต่ออีกคาบรึไง 

 เกศหน้ำแดงรีบชักมือลง เปล่ียนมำจัดแว่นแกล้งเปิดหน้ำสมุดอย่ำงเคร่งเครียดแทนด้วยควำม

อำย  เชอรี่หันมำทำงเกศยิ้มๆดีใจพลำงพูด 

เชอร่ี 

เซนเซย์หล่อน่ารักมากอ้ะเนอะ 

 เชอรี่หันมำเห็นเกศนั่งหน้ำแดงเลยชะงักนิดนึงก่อนแซว 

เชอร่ี 

   ส
ำนกัหอ
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ว้าย นี่เธอหน้าแดงเลย เขินเหมือนกันล่ะสิ 

 เกศท ำยิ้มหัวเรำะเฝ่ือนๆ และแอบมองเคนท่ีเดินกลับไปท่ีหน้ำกระดำนโดยไม่สนใจเธอสักนิด 

ฉากที่ 3:ภายใน / ร้านของเกศ /เย็น 

 เกศเดินเข้ำมำในร้ำนหน้ำเซ็งๆพลำงถอดรองเท้ำโดยไม่ใช้มือ ในมือถือโทรศัพท์คุยกับเชอรี่  

(VO)เชอร่ี 

ฮะ!!เซนเซย์กับลูกค้าสุดหล่อนั่นคนเดียวกันเหรอ!! 

เกศ 

ก็ใช่อ่ะเด้ถึงได้หงุดหงิดอยู่นี่ไงเล่า คนอะไรวะ 

หยิ่งชะมัดเพิ่งเจอเมื่อเช้าแท้ๆ ลืมกันได้! 

(VO)เชอร่ี 

โหเราเข้าใจนะเว้ย เป็นเราก็คงเฟลอ่ะ 

เห้ยเด๋ียวแค่นี้ก่อนนะแกแม่ฉันโทรเข้าอ่ะ บาย 

เกศ 

เอ้ำ บำย.. 

   เกศวำงสำยแล้วเดินมำท่ีโต๊ะมีกล่องหนึ่งวำงอยู่พร้อมกระดำษขนำดเล็กแปะอยู่บนกล่อง 

“ฝำกเช็คแผ่น และจัดสต๊อกด้วยนะ   จำกพี่กบ”   เกศดึงกระดำษออกไปแปะบนโต๊ะ และลงมือฉีก

กล่องออก   ในนั้นมีแผ่นซีดีหนังอยู่มำกมำย  เกศหยิบแผ่นหนังขึ้นมำ พร้อมดูช่ือเรื่อง และต๊ิกลงใน

กระดำษ จนเปิดมำเจอเรื่อง “Secret tricks จับมำกิ๊กให้อยู่หมัด”   เกศสนใจแผ่นนี้รู้สึกว่ำมีพลัง

ดึงดูดบำงอย่ำง เธอหยิบแผ่นมำดูและอ่ำนปกหลังท่ีบรรยำยในบรรทัดแรกว่ำ “หำกคนท่ีเรำแอบชอบ

ไม่เคยหันมำสนใจ  คุณจะเลิกหวังไป หรือลองหันมำใช้ทริคนี้ ”   เกศมองแผ่นท ำค้ิวขมวด ท ำตำโต

สักพักก่อนจะเดินเอำแผ่นไปใส่ในเครื่องเล่นและนั่งตรงเก้ำอี้หน้ำโต๊ะ  บนจอข้ึนไตเต้ิลเรื่อง 

   ส
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ภาพในหนัง 

 ไอจังสำวมัธยมปลำยผมยำวในชุดนักเรียนยืนอยู่หลังต้นไม้แอบมองไปท่ียูตะ รุ่นพี่ผู้ชำยท่ียืน

ห่ำงออกไปห้ำสิบเมตรท่ีก ำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่   ไอจังมองไปด้วยสีหน้ำอำลัยอำวรณ์ และมีเสียงพูด

ในใจ 

(VO)ไอจัง 

“อีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นรุน่พี่ยูตะก็จะจบแล้ว 

ฉันมัวท าอะไรอยู่นะจนป่านนี้แล้วยังไม่เคยได้คุยเลย” 

 ยูตะเก็บมือถือใส่กระเป๋ำและก ำลังจะเดินจำกไป ไอจังลืมตัวเผลอโจนออกมำจำกหลังต้นไม้

ด้วยสีหน้ำกังวล 

(VO)ไอจัง 

“ไม่นะ รุ่นพี่ยูตะอย่าเพิ่งไป” 

ยูตะก็ยังไม่หยุดเดินตำมท่ีเธอหวัง  ไอจังรีบหลับตำยกมือมำประสำนกันตรงอกและอธิษฐำน

ในใจ 

(VO)ไอจัง 

“หากในโลกนี้มีพลังวิเศษอยู่จริง 

ขอให้รุ่นพี่ยูตะหันมาสนใจเราบ้างด้วยเถอะ” 

 ทันใดนั้นก็มีร่ำงในชุดด ำเอำมือมำป้องหูแล้วพูดกับเธอ 

ร่างด้า 

หากอยากพิสูจน์ก็ท าตามท่ีข้าบอก 

 ไอจังเบิกตำด้วยควำมตกใจแต่ก็ได้แต่แอบมองทำงหำงตำและพยักหน้ำเบำๆ 

   ส
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ร่างด้า 

เอาล่ะ หลับตาซะ และนับหนึ่งถึงสาม 

  ไอจังหลับตำตำมท่ีบอกและนับ “หนึ่ง สอง สำม” ในใจ 

ร่างด้า 

ทีนี้ก็ลืมตา แล้วมองไปท่ีศรีษะของเขา 

 ไอจังลืมตำตำมท่ีบอก และเพ่งสำยตำไปท่ีหัวของยุตะท่ีตอนนี้ก ำลังเดินไกลออกไป 

ร่างด้า 

เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางไขว้กันท้ังสองข้าง และพูดว่า 

ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองด้วยเถอะ 

 ไอจังเอำนิ้วไขว้กันตำมท่ีบอกและพูด 

ไอจัง 

ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

 ไอจังมองยูตะท่ีก ำลังเดินออกไปไม่มีท่ำทีว่ำจะหันมำ  แต่สักพักก็หันมำทำงเธอ ไอจังตกใจท ำ

ตำโต 

 เกศนั่งดูด้วยควำมสนใจ ดูหน้ำจอและผลัดไปจดบนสมุด และก็ยิ้ม 

ฉากที่ 4: ภายใน /ร้านเกศ /เช้า 

 เกศนั่งอยู่ท่ีโต๊ะในร้ำนก ำลังนั่งดูสมุดอยู่  มีลูกค้ำเข้ำมำ เธอละสำยตำจำกสมุดในมือไปมอง

ลูกค้ำแล้วกล่ำวเชิญ  

เกศ 

ยินดีต้อนรับค่ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เธออ่ำนในสมุดท่ีจดทริคไขว้นิ้วเมื่อวำน   แล้วก็เงยไปมองลูกค้ำ   เสียงของร่ำงด ำในหนังเมื่อวำนดัง

ขึ้นมำในหัวเธอ    

(VO)ร่างด้า 

“ลองท าตามท่ีฉันบอกสิ” 

  แล้วเธอก็หลับตำ 

(VO)เกศ 

หนึ่ง  สอง สาม 

เกศไขว้นิ้วชี้กับนิ้วกลำง   แล้วก็เพ่งไปท่ีลูกค้ำท่ียืนเลือกแผ่นอยู่   

(VO)เกศ 

ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

เพียงครั้งเดียว ลูกค้ำคนนั้นก็หันมำมองเธออย่ำงเร็ว เกศท ำตำโตด้วยควำมประหลำดใจ ลูกค้ำหยิบ

แผ่นหนังขึ้นมำแล้วถำม 

ลูกค้า 

เรื่องนี้มีภาคต่อมั้ยครับ 

 เกศหุบยิ้มทันทีและตอบไปอย่ำงเร็วพร้อมพยักหน้ำนิดๆแบบไม่สบอำรมณ์ 

เกศ 

แต่ตอนนี้มีภาคเดียวค่ะ 

ลูกค้ำพยักหน้ำรับแล้วหันกลับไปเลือกแผ่นหนังต่อ       สักพักมีเสียงกระด่ิงดังลูกค้ำเข้ำมำ

อีกเธอรีบปรับสีหน้ำและพูดเชิญ 

เกศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เชิญค่ะ 

 ลูกค้ำผงกหัวยิ้มรับ และหันไปเลือกหนัง เกศจ้องลูกค้ำไม่วำงตำ ก่อนท่ีจะหลับตำ 

เกศ 

หนึ่ง สอง สาม 

 ลูกค้ำมำใหม่หันมำมองนิดนึงแบบไม่ได้สนใจและหันกลับ เกศเริ่มไขว้นิ้วไว้ด้วยกัน ก่อนจะ

เพ่งไปท่ีส่วนหัวของลุกค้ำ   และคิดในใจ 

เกศ 

ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

ลูกค้ำท ำท่ำเก้ๆกังๆ  แอบเหลือบมำทำงเกศ ท่ีก ำลังเพ่งสำยตำไปท่ีเขำด้วยท่ำทำงน่ำกลัว จน

ลูกค้ำอดไม่ได้ หันไปมองเกศด้วยสีหน้ำหวำดระแวง  ทันทีท่ีลูกค้ำหันมำมองเกศก็คลำยสีหน้ำลง และ

เปล่ียนเป็นยิ้มแบบมีเลศนัย    ลูกค้ำคนนั้นรีบเดินออกไปและสะดุดหน้ำประตูยังไม่วำยหันมำมอง

นิดนึงก่อนจะออกไปจำกร้ำนอย่ำงเร็ว เกศยิ้มพอใจ 

ฉากที่ 5: ภายใน /ห้องเรียน /เย็น 

 ในห้องเรียนมีนักเรียนนั่งครบอยู่ทุกโต๊ะ เกศกับเชอรี่นั่งอยู่แถวหลัง  เคนยืนมองนักเรียนใน

ห้องพร้อมพูด 

เคน 

ไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วนะครับ 

 เคนกวำดตำมองนักเรียนท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและมีหลำยคนมองเขำแล้วยิ้ม เคนหันหลังไป

หยิบปำกกำมำเขียนไวท์บอร์ดว่ำ “TEST” ตัวใหญ่  มีเสียงเด็กนักเรียนอุทำนเบำๆหลำยคน  เกศนั่ง

นิ่งๆและยิ้ม แต่เชอรี่หันมำท ำหน้ำกังวลบอกเบำๆกับเกศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เชอร่ี 

แกอย่านั่งห่างมากนะเว้ย ไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะ 

เกศ 

เออน่า  ถ้าโอกาสประจวบเหมาะก็เนียนๆละกัน 

 เคนเดินไปหยิบข้อสอบหน้ำห้อง และเดินแจกหัวแถวของแต่ละโต๊ะ เกศเห็นคนท่ีรับข้อสอบ

จำกเคนแถวที่สองหันไปกระด๊ีกระด๊ำกับเพื่อน 

เด็กแถวสอง 

เมื่อกี้โดนมือเซนเซย์ด้วยล่ะ 

 เกศได้ยินก็ต่ืนเต้น รีบเอำมือควำนหยิบโลชันในกระเป๋ำเชอรี่มำทำมือแล้วถู เชอรี่มองแต่ก็

ไม่ได้ว่ำอะไร เกศทำมือเสร็จก็ขยับตัวเล็กน้อยเพื่อให้ท่ำนั่งดูดีขึ้น  เคนเดินมำใกล้ถึงโต๊ะ  เธอจ้องมือ

เคนท่ีแจกกระดำษข้อสอบให้คนข้ำงหน้ำเชอรี่ ก่อนจะให้ท้ังหมดกับคนข้ำงหน้ำและบอกคนข้ำงหน้ำ

เธอ 

เคน 

ส่งไปให้เพื่อนข้างหลังด้วยนะครับ 

 เคนเดินกลับไป  เกศนั่งห่อตัวด้วยควำมผิดหวังทันที เชอรี่ทุบโต๊ะเบำๆหันมำมองเกศ ท่ีเอื้อม

ตัวมำรับกระดำษจำกคนข้ำงหน้ำแล้วเอำให้เชอรี่ต่อ   เคนกลับมำท่ีหน้ำห้องแล้วนั่งท่ีโต๊ะ 

เคน 

ถ้าได้ข้อสอบแล้วก็เริ่มท าได้เลยนะครับ มีเวลา 

30 นาที  ใครเสร็จแล้วกลับได้เลย 

ขอให้โชคดีในการท าข้อสอบนะครับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เคนพูดจบแล้วยิ้มเล็กน้อย  พอพูดจบทุกคนก็ก้มหน้ำท ำข้อสอบ  เคนก้มดูสมุดบนโต๊ะ   เกศ

ก้มมองข้อสอบด้วยใบหน้ำเคร่งเครียด  จับปำกกำแล้วเขียนไปได้สองสำมข้อก็แอบเงยหน้ำขึ้นมำมอง

เคนท่ีก ำลังนั่งพิงเก้ำอี้อ่ำนหนังสืออยู่  ท้ังห้องเงียบหมด เกศแอบเหลือบมองเชอรี่ท่ีนั่งข้ำงๆก็ก ำลัง

ต้ังใจท ำข้อสอบ  เกศวำงปำกกำแล้วนั่งตัวตรงๆ  ก่อนจะหลับตำ เคนเงยหน้ำมำมองนักเรียนท ำ

ข้อสอบและเห็นเกศหลับตำดูใช้สมำธิก็พยักหน้ำเป็นเชิงช่ืนชม  เกศนับหนึ่งถึงสำมในใจ 

(VO)เกศ 

หนึ่ง สอง สาม 

 เกศลืมตำมำเพ่งมองส่วนหัวของเคนท่ีตอนนี้ก ำลังก้มหน้ำอ่ำนหนังสือต่อ   เธอเอำนิ้วช้ีกับ

นิ้วกลำงไขว้กันท้ังสองข้ำง  แล้วเอำมือไว้ข้ำงหลังเพ่งตำมองไปข้ำงหน้ำ 

เกศ(คิดในใจ) 

ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

 เคนยังนั่งนิ่งไม่ได้สนใจ อ่ำนหนังสือไปเรื่อยๆ 

(VO)เกศ 

ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

 เคนหยิบมือถือขึ้นมำนั่งเล่นไม่ได้รู้สึกอะไร   เชอรี่เอำศอกกระทุ้งเกศ 

เชอร่ี 

ไม่รีบท าเล่า 

 เกศยังคงนั่งนิ่งเพ่งสำยตำไปข้ำงหน้ำอย่ำงเดียว  

(VO)เกศ 

ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

 Montage  

 -ภำพนำฬิกำเดิน 

 -ภำพเคนนั่งเขียนงำนอยู่บนโต๊ะ 

 -ภำพเกศนั่งเพ่งหน้ำนิ่ว 

 -ภำพนิ้วเกศท่ีไขว้กันอยู่ 

(VO)เกศ 

เทพวีนัสท าให้เขาหันมามองฉันด้วยเถอะ 

หันมามองฉันด้วยเถอะ 

หันมามองท่ีฉันๆ เงยหน้าสิเงยข้ึนมามอง 

เคนยกนำฬิกำข้ึนมำดู  ก ำลังจะเงยหน้ำขึ้นมำแต่มีคนลุกขึ้นบังก่อน 

                                          (VO)เกศ 

                                     ปัดโธ่   เคนมองมาสิ 

คนท่ีลุกขึ้นไปเดินออกไปส่งข้อสอบและออกไปนอกห้อง เกศยังคงเพ่งต่อด้วยสีหน้ำ

เคร่งเครียด นิ้วมือเริ่มเกร็ง  เธอเพ่งจนคนท่ีนั่งข้ำงหน้ำค่อยๆหันมำมอง   

(VO)เกศ 

ไม่ใช่แก   ฉันจะให้เคนหันมา หันมาสิ 

หันมาสิโว้ย!!!! 

เคนก้มดูข้อสอบอยู่ เกศเริ่มท ำหน้ำบิดเบี้ยว นิ้วเกร็งจนลำมไปท้ังตัวและในท่ีสุดก็มีเสียง

กระดูกล่ันดังกร๊อก  เชอรี่หันมำมองด้วยควำมสงสัย เกศท ำตำโตท ำหน้ำงงๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เชอร่ี 

เห้ย เสียงไรอ่ะ 

เกศ 

อะ.. 

เกศค่อยๆเอำมือขึ้นมำดู พอเห็นมือส่ันท้ังมือก็เริ่มท ำหน้ำเจ็บปวด เชอรี่ท ำหน้ำตกใจพูดเบำๆ 

เชอร่ี 

มือแกเป็นอะไรเนี่ย แล้วท าไมข้อสอบยังได้ไม่ถึงไหนอีก 

เกศ 

โอ้ย...นิ้ว..นิ้วล็อค 

เคนลุกขึ้นยืนมองทุกคนแล้วบอก 

เคน 

เหลือเวลาอีกห้านาทีนะครับ 

ทุกคนในห้องส่งเสียงฮือฮำเล็กน้อยแล้วรีบท ำ เกศกับเชอรี่เองก็ตกใจจะรีบท ำข้อสอบ เกศยก

มือสองข้ำงท่ีนิ้วกลำงกับนิ้วช้ียังพันกันอยู่ขึ้นมำด้วยควำมลนลำนและพยำยำมจับปำกกำอย่ำง

ทุลักทุเล 

ฉากที่ 6:ภายใน /ห้องเกศ/กลางคืน 

 เชอรี่เข้ำมำนั่งข้ำงในห้องของเกศ ท่ีตอนนี้ก ำลังนั่งหำยำหม่องนวดนิ้วอยู่  เชอรี่นั่งมองเกศ

ด้วยควำมสงสัย และตัดสินใจพูด 

เชอร่ี 

นี่ แกบอกเรามาด๊ิว่าตอนอยู่ในห้องแกท าไรวะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เกศนวดนิ้วอยู่และเหลือบตำมองเชอรี่นิดหนึ่งก่อนจะถอนหำยใจแรงๆ  เชอรี่เห็นยังไม่พูดก็

เลยพูดเสียงดังขึ้นและเริ่มคะยั้นคะยอ 

เชอร่ี 

ยังเงียบอีก อย่านึกว่าดูไม่ออกนะ แกรู้ตัวป่ะ 

ว่ามีพฤติกรรมแปลกๆน่าสงสัยมากอ่ะ บอกมาเด๋ียวนี้นะ 

 เกศท ำหน้ำนิ่วถอนหำยใจแล้วหันไปมองเชอรี่   

เกศ(ไม่พอใจ) 

โอ๊ยเออรู้แล้ว บอกก็ได้ 

 เกศหันมำนั่งหำเชอรี่ท่ีก ำลังท ำหน้ำต้ังใจฟัง   แล้วเอื้อมไปหยิบกระเป๋ำท่ีวำงอยู่ปลำยเตียง 

แล้วหยิบแผ่นหนังในกระเป๋ำออกมำ  เชอรี่ท ำหน้ำสงสัย   เกศยื่นให้เชอรี่แล้วนั่งลงท่ีเดิม เชอรี่รับมำดู

งงๆ 

เชอร่ี 

แกพกของแบบนี้ไว้ท าไมเนี่ย 

เกศ 

ก็พอพกนี่เป็นเครื่องรางมันท าให้เช่ือว่ามนต์จะส าเร็จนี่ 

 เชอรี่ท ำตำโตตกใจ 

เชอร่ี 

เด๋ียวๆ แกพูดถึงมนต์อะไร 

 เกศจับพลิกปกข้ำงหลัง แล้วช้ีท่ีเนื้อหำ เชอรี่นั่งอ่ำนปกหลังสักพักก็หันหน้ำมำทำงเกศด้วยสี

หน้ำตกใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เชอร่ี 

นี่อย่าบอกนะท่ีว่านั่งงมท้ังช่ัวโมงนี่ท าตามในหนังนี่อ่ะ 

 เกศเหลือบมองขณะนั่งนวดนิ้ว และพยักหน้ำยอมรับ เชอรี่รีบเอำมือมำผลักหัว 

เชอร่ี 

โอ้ย แกนี่บ้าไปแล้วแน่ๆเลยเช่ือเข้าไปได้ไงวะ 

เกศ 

เห้ยอย่าเพิ่งดิหนังเขาก็ท าจากเรื่องจริงท้ังนั้นแหละ 

อีกอย่างเราเคยลองแล้วมันได้ผลนี่หว่า 

 เชอรี่ยกมือของเกศขึ้นมำเขย่ำแล้วพูดเสียงดุ 

เชอร่ี 

แล้ววันนี้มันได้ผลมั้ยล่ะ 

เกศ(สะบัดมือออก) 

นั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมเว้ยสงสัยคนมันจะเยอะไป 

ยังไงก็เหอะแกอย่าเพิ่งหาว่าเราบ้าเลย 

ช่วยกันก่อนเหอะนะหน่า หน่า 

 เกศเอนตัวไปชน  เชอรี่นั่งหน้ำนิ่ว ก่อนจะคลำยลงแล้วหันมำมองเกศแล้วพูดไม่ค่อยเต็มใจ 

เชอร่ี 

เออๆ ต่อไปจะท าอะไรล่ะ 

เกศรีบเดินไปหยิบสมุดจดมำเปิดไปหน้ำท่ีสองแล้วเอำปำกกำตีไปท่ีหน้ำนั้นและยิ้มมีเลศนัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพในหนัง 

 ไอจังเดินไปหำยูตะท่ียืนอยู่หน้ำร้ำนดอกไม้ด้วยสีหน้ำต่ืนเต้น  ระหว่ำงท่ีเดินก็มีเสียงคอยบอก

เธอ 

(VO)ร่างด้า 

ท าตามท่ีฉันบอก และวินี้แหละจะท าให้เขา 

ชอบเธอมากขึ้นระหว่างท่ีคุยกับเธอ 

  ไอจังหยิบลูกอมที่อยู่ในมือชูขึ้นมำแล้วเล็งไปท่ียูตะ และอธิษฐำนในใจ 

(VO)ไอจัง 

ขอพลังจากเทพแห่งความรักท าให้เขารู้สึกรักฉันมากขึ้นด้วยเถอะ 

แล้วไอจังก็เอำลูกอมมำแตะท่ีปำกก่อนจะกินเข้ำไป และเดินไปหำยูตะท่ีหันหลังอยู่พอไปถึง

ใกล้แล้ว เธอก็เรียก 

ไอจัง 

ยูตะ 

แล้วจังหวะท่ียูตะหันมำก็เป่ำมนต์ใส่ ยูตะก็ท ำหน้ำเคล้ิม(เหมือนในโฆษณำมำยมินท์) 

 กลับมำท่ีเกศกับเชอรี่ เกศยังคงท ำหน้ำมีเลศนัย เชอรี่เม้มปำกแล้วพยักหน้ำ 

 

เชอร่ี 

อื้อเอ้า ลองดูอาจจะได้ผล 

   เกศก็ท ำหน้ำกระหยิ่ม พูดพลำงหยิบลูกอมรสมะขำมมำแกะ 

เกศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดีล่ะ ลูกอมร้านเราได้ออกโรงกะเขาซะที 

 เชอรี่ได้ยินท่ีเกศพูดเลยรีบหยิบห่อลูกอมรสมะขำมมำดู 

เชอร่ี 

เด๋ียวๆๆ แกเอารสอื่นดีกว่ามั้ยวะ 

       เกศ(ท้าหน้าเปรี ยว) 

  เอ้าไมอ่ะ 

ฉากที่ 7: ภายนอก / แหล่งช็อปปิ้ง /เย็น 

 เคนยืนอยู่กับเพื่อนอีกสองคนอยู่หน้ำร้ำนค้ำ  เกศกับเชอรี่โผล่หน้ำออกมำจำกหลังตึกแอบ

เล็งไปท่ีเคน  แล้วเกศก็หลบกลับไปท ำสีหน้ำกังวลคุยกับเชอรี่  

เกศ 

ชักไม่กล้าแล้วว่ะ 

เชอร่ี 

เห้ย ใจเย็นก่อนดิ ต้ังสมาธิให้ดีๆเด๋ียวก็กล้าเอง 

เกศมองตรงสักพักก็พยักหน้ำฮึด แล้วหลับตำ เชอรี่ชะเง้อไปมองกลุ่มเคน เกศลืมตำหำยใจ

เข้ำลึกๆ 

                                                          

เชอร่ี 

เอาล่ะ ยังจ าได้ใช่มั้ยว่าต้องคุยอะไรกับเขาบ้างอ่ะ 

 เกศก็พยักหน้ำรัวๆแล้วเดินออกไปจำกท่ีก ำบัง พ่นหำยใจทำงปำก พร้อมหยิบลูกอมรูปหัวใจ

ขึ้นมำแกะแล้วเล็งไปท่ีเคนตำมสูตร  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกศ 

ขอพลังจากเทพแห่งความรักท าให้เขารู้สึกรักฉันมากขึ้นด้วยเถอะ 

เกศเดินตรงไปท่ีเคนท่ีก ำลังยืนหันหลังคุยกับเพื่อนอยู่  เกศหยิบลูกอมมำแตะท่ีปำก แล้วก็กิน

เข้ำไป พอไปจนเกือบถึงแล้ว  เคนกับเพื่อนยังคงยืนหัวเรำะกันอยู่  เกศตะโกนเรียก 

เกศ 

เคน! 

   เคนหันมำมองด้วยสีหน้ำท่ียังข ำขันกับเพื่อนอยู่   เกศรีบเป่ำมนต์ทันที  แต่พ่นลมออกมำ

ได้นิดหน่อย เท่ำนั้นลูกอมรูปหัวใจกลับหลุดจำกปำกกระเด็นใส่แปะหน้ำเคน  เคนท ำตำโตและเพื่อน

ท ำหน้ำเหวออึ้งกันหมด  เกศท ำตำโตด้วยควำมตกใจ  เชอรี่ท่ีดูอยู่ไกลๆก็ท ำหน้ำช็อค    เคนรีบหยิบ

ลูกอมออกจำกหน้ำแล้วหันไปจ้องเกศงงๆปนเครียด    เกศมองเคนกระพริบตำสองทีก่อนจะถอยหลัง

สองก้ำวแล้วหันกลับวิ่งหนีออกมำ  เคนเอำแขนเส้ือมำเช็ดหน้ำแล้วเพื่อนๆก็ตบหลังหัวเรำะ 

เพื่อนเคน 

เด็ดว่ะ ฮ่าๆๆไปหักอกสาวไว้รึไงวะ 

เคน 

หุบปากเลยนะเว้ย 

เคนท ำหน้ำหงุดหงิดระคนอำย  และแอบค้อนไปทำงเกศท่ีวิ่งหนีไปทำงเชอรี่และดึงเชอรี่วิ่ง

ด้วย 

ฉากที่ 8:ภายใน /ห้องเกศ /เย็น 

เกศท้ิงตัวนั่งบนที่นอนท ำหน้ำหงุดหงิด   เชอรี่มำนั่งข้ำงๆ 

เกศ 

โอ้ย ท าไมมันกลายเป็นงี้ไปได้ว้าไมมันต้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พลาดตลอดเลย เบ้ืองบนคงลงโทษท่ีเราใช้มนต์ด าแน่ๆ 

เชอรี่หันมำมองเกศค้ิวขมวด 

เชอร่ี 

ไม่ต้องไปโทษเบื้องบนหรอก แกนั่นแหละ 

ถ้าพ่นมนต์อย่างมีสติมันคงไม่หลุดกระเด็น 

ไปแปะหน้าเขาขนาดนั้นหรอกนะ 

เกศ 

ก็กะจะพ่นแค่มนต์นัน่แหละแต่ลูกอมมันหลุดออกไปเองนี่หน่า 

เกศฟังพูดเสร็จก็เหลือบไปมองนิดนึงและหันกลับไปฟุบท ำท่ำเหมือนจะร้องไห้ 

เกศ 

โดนเกลียดแล้วแน่เลย ไม่นะไม่ๆๆๆๆ 

เชอรี่มองเกศด้วยควำมสมเพช 

เชอร่ี 

งั้นพอแค่นี้ดีมั้ยก่อนท่ีจะโดนเกลียด 

เกศรีบลุกขึ้นมำจับแขนเชอรี่ท ำหน้ำตำต่ืน 

เกศ 

ไม่ได้นะๆ  ถ้าพอตอนนี้จะกล้าไปเรียนกับเขาได้ไงเล่า 

ขออีกครั้งเถอะ ถ้าไม่ได้คราวนี้ก็จะเลิกหวังไปเลย 

เกศพูดจบแล้วท ำหน้ำเศร้ำ เชอรี่หันกลับมำท ำหน้ำหนักใจ ก่อนจะเดินไปหยิบสมุดจดของ

เกศมำดูแล้วเปิดไปเรื่อยๆจนหยุดอยู่ท่ีหน้ำท้ำย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เชอร่ี 

ไหนๆก็จะปิดประตูแล้ว เอาทริคขั้นสูงไปเลยดีมั้ย 

เกศเงยหน้ำขึ้นมำมอง เชอรี่พลิกสมุดแล้วชี้หัวข้อให้ดู “ท ำให้ในใจเขำมีแต่เรื่องของเรำ” เกศ

ท ำหน้ำตกใจ 

เกศ 

ฮะ!? เอาจริงดิ ท่ีเสนอนี่รู้มั้ยน่ะแผนนัน้ 

มันต้องเอาน้ าหอมเราไปใส่ต้นไม้บ้านเขานะ 

ภาพแฟล็ชแบ็คในหนัง    

ไอจังในชุดพนักงำนส่งดอกไม้  ก ำลังเทน้ ำหอมลงในกระถำงต้นไม้และ ยิ้มแบบมีชัยให้กล้อง 

ไอจัง 

เท่านี้ในบ้านยูตะก็จะมีแต่กล่ินหอมของฉันแล้ว 

เกศกลืนน้ ำลำยท ำหน้ำวิตกกังวลและหันไปพูดกับเชอรี่ 

เกศ 

ในหนังนัน่ไอจังต้องปลอมตัวนะ แต่เรื่องจริงเนี่ย 

แน่ใจนะ ว่าเขาจะจ าหน้าไอ้ตัวท่ีพ่นลูกอมใส่ไม่ได้น่ะ 

       เชอร่ี(แสยะยิ ม) 

งั้นก็ไม่ต้องท าให้ไม่เห็นสิ 

เกศท ำหน้ำงงๆ 

ฉากที่ 9:ภายใน / บ้านเคน /เย็น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
49 

 

 เกศปีนเข้ำมำทำงหน้ำต่ำงอย่ำงทุลักทุเล พอเท้ำถึงพื้น เธอมองสอดส่องซ้ำยขวำ มีโต๊ะอยู่

ตรงหน้ำทีวี  เธอเดินเอำกระเป๋ำไปวำงไว้บนโต๊ะและหยิบขวดน้ ำหอมสีชมพูออกมำจ้องมอง หน้ำมี

ควำมหวัง  ทันใดนั้นก็มีเสียงมือถือดังขึ้น เกศหยุดชะงักและรีบหยิบมือถือมำคุย หน้ำจอขึ้นว่ำเชอรี่   

(VO)เชอร่ี 

สถานการณ์ในนั้นเป็นไงบ้าง 

เกศ(พยายามเปิดฝาน ้าหอมมือเดียว) 

ราบรื่นดี ทางโน้นล่ะเป็นไงแล้วมั่ง 

ฉากที่ 10: : ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

 เชอรี่มองเคนท่ีก ำลังเลือกสินค้ำอยู่ตรงโซนอำหำรสดแล้วหันกลับมำคุยมือถือ 

เชอร่ี 

มาซุปเปอร์กันใกล้ๆนี่เอง แกก็รวดเร็วหน่อยล่ะ 

ฉากที่ 11:ภายใน / บ้านเคน /เย็น 

 เกศยืนถือขวดน้ ำหอมค้ำงไว้ 

เกศ 

โอเค แกก็อย่าให้คลาดสายตาล่ะ เด๋ียวซวย 

 เกศพูดแล้วก็วำงสำย   เธอเริ่มสอดส่ำยมองไปท่ัวช้ันล่ำง มองไปเห็นดอกไม้ปลอม เกศท ำ

หน้ำงงระคนเหนื่อย   แล้วก็เริ่มเดินหำดอกไม้จริงๆจำกข้ำงโซฟำ  แต่ก็ไม่เจอ  เธอเลยเดินไปดูตรง

แถวเคำท์เตอร์ก็ไม่มี เกศท ำหน้ำแปลกใจ 

เกศ 

เอ๊ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เกศกึ่งวิ่งกึ่งเดินไปดูในห้องครัวก็ยังไม่พบกระถำงต้นไม้ เลยวิ่งออกไป 

Montage 

 -เกศวิ่งขึ้นบันได 

 -เกศดูตรงทำงเดินบนชั้น 2  

 -เกศวิ่งเข้ำไปดูในห้องนอน  

 -เกศเปิดเข้ำไปดูในห้องน้ ำ 

 -เกศเปิดผ้ำม่ำนดู 

 เกศก้มหน้ำกระถำงต้นกระบองเพชรเล็กๆหนึ่งต้นท่ีก ำลังบรรจงวำงบนโต๊ะ เกศท ำหน้ำ

เหนื่อยๆ ถอนหำยใจ ก่อนจะยืนปกติและหยิบขวดน้ ำหอมขึ้นมำ พร้อมล้วงมือเข้ำไปในกระเป๋ำ แต่

แล้วก็ท ำหน้ำตกใจและเริ่มๆค้นๆหำท่ีตัว เธอหยิบกระเป๋ำเป้มำเปิดและเทของลงบนโต๊ะ   มีหนังสือ

ญี่ปุ่น  นิยำยรัก  กระเป๋ำตังค์  ดินสอ ปำกกำ 2-3 แท่งและแผ่นหนังหล่นออกมำ   เกศรีบหยิบ

โทรศัพท์ขึ้นมำโทรหำเชอรี่ พลำงก้มดูหลังโซฟำ  

เกศ 

เชอรี่กระดาษจดคาถาของเราอยู่ท่ีแกเปล่า 

ฉากที่ 12: ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

 เชอรี่ท ำท่ำควำนหำในกระเป๋ำสะพำย 

เชอร่ี 

หืมไม่มีนะหำแล้ว  ท ำไมหำไม่เจอเหรอ 

(VO)เกศ 

ใช่ดิ  ถ้ำมีอะไรแกโทรมำเลยนะเรำรีบหำก่อน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เชอร่ี 

โอเคได้ ขอให้หำเจอนะ 

เชอรี่วำงสำยและดูนำฬิกำบอกเวลำห้ำโมงกว่ำ  เธอมองไปท่ีชำยหนุ่มท่ียืนหันหลังซื้อน้ ำอัดลมอยู่ 

ฉากที่ 13:ภายนอก /หน้าบ้านเคน /เย็น 

 เกศวิ่งลนลำนออกมำหำ กระดำษโน้ตตำมต้นไม้ต่ำงๆสีหน้ำเป็นกังวล  โดยท่ีกระดำษโน้ตจริง

นั้นปลิวไปตำมทำงเดินหน้ำประตู 

ฉากที่ 14:ภายใน /บ้านเคน / เย็น 

 เกศนั่งหมอบอยู่หน้ำกระถำงต้นไม้กับขวดน้ ำหอม เธอมองไปท่ีน้ ำหอมท ำหน้ำเศร้ำ ก ำลังจะ

เอื้อมมือไปหยิบน้ ำหอมมือก็ไปปัดโดนหนังสือกับแผ่นหนังหล่นลงไป  เกศมองแล้วก้มลงไปจะหยิบ

หนังสือและพอหยิบแผ่นหนังท่ีหล่นอยู่ไกลสุดเสร็จ เมื่อเงยหน้ำมำก็พบว่ำภำพตรงหน้ำท่ีเธอเห็นคือ

เครืองเล่นดีวีดี เธอท ำตำโต 

ฉากที่ 15:ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

 เชอรี่นั่งเล่นมือถืออยู่ ในมือถือแก้วน้ ำปั่นแล้วมีสำยเข้ำจำกเกศ เธอก็หันไปดูผู้ชำยท่ีเธอเฝ้ำ

อยู่ 

(VO)เกศ 

เชอรี่ เขาจะกลับกันรึยัง 

 เชอรี่มองชำยคนนั้นยืนหันหลังอยุ่แถวเครืองใช้ในครัว  เชอรี่ยิ้ม 

เชอร่ี(พูดจบแล้วดูดน ้า) 

ตามสบายเลยเพื่อน นี่ยังเดินชิลกันอยู่เล้ย 

 

ฉากที่ 16:ภายใน /บ้านเคน /เย็น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เกศนั่งอยู่ตรงหน้ำทีวีวำงโทรศัพท์บนโต๊ะ เม้มปำกแล้วใช้รีโมทกรอแผ่นให้เล่ือนไปให้ถึงตอน

ท่ีเธออยำกดู ภำพบนหน้ำจอวิ่งอย่ำงรวดเร็ว    เกศมองทีวีไป มองหน้ำบ้ำนไปอย่ำงล่อกแล่ก   

ฉากที่ 17:ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

 เชอรี่หันไปมองชำยคนเดิม    ชำยคนนั้นหันกลับมำ แต่ปรำกฏว่ำเป็นใครก็ไม่รู้แต่ใส่ชุด

เดียวกับเคน เชอรี่ท ำตำโต  รีบหยิบมือถือกดโทรหำเกศอย่ำงเร็ว 

ฉากที่ 18:ภายนอก /ซอยบ้านเคน /เย็น 

 เคนเดินมำกับน้องสำวคุยหัวเรำะกัน ในมือท้ังสองหิ้วถุงวัตถุดิบกันมำคนละสำมส่ีถุง    

ข้ำงหน้ำถัดไปอีกส่ีหลังก็ใกล้จะถึงบ้ำนเขำ 

ฉากที่ 19:ภายใน /บ้านเคน /เย็น 

 เกศก ำลังเทน้ ำหอมและร่ำยมนต์โดยพูดพร้อมกับเสียงท่องคำถำในหนัง 

เกศ 

เทพเจ้าและเทพีแห่งโชคทุกท่าน ข้าขอยืมพลังจากเทพีดิจิโจเทน 

 มีเสียงริงโทนดังขึ้น เกศขมวดค้ิวแล้วรีบรับเป็นเสียงเชอรี่พูดอย่ำงร้อนรน 

(VO)เชอร่ี 

แก! ออกมาจากบ้านด่วนเลยสองพี่น้องนัน่หายไปแล้ว 

 เกศท ำตำโตมองไปท่ีหนัง 

ฉากที่ 20: ภายนอก/หน้าบ้านเคน /เย็น 

 เคนกับน้องเดินไปจะถึงหน้ำบ้ำน สวนกับผู้หญิงท่ีวิ่งจ็อกกิ้งไปด้ำนหลัง  เคนเปิดประตูบ้ำน 

 

ฉากที่ 21:ภายใน / บ้านเคน /เย็น 

   ส
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 เคนเปิดประตูเข้ำมำ  ข้ำงในบ้ำนอยู่ในสภำพเรียบร้อย  น้องสำวเอำถุงกับข้ำววำงบนโต๊ะ 

แป้ง(น ้าเสียงร่าเริง) 

วันนี้พี่เคนท าอาหารนะ แป้งจะนั่งดูหนงั 

ฉากที่ 22: ภายนอก /ทางเข้าบ้านเคน/เย็น 

 เกศในชุดล ำลองท่ีเปล่ียนแล้วก ำลังวิ่งจ็อกกิ้งหน้ำเครียดออกมำจำกซอย 

ฉากที่ 23: ภายใน /ห้องเกศ/ กลางคืน 

 เกศในชุดนอนนั่งคุยโทรศัพท์กับเชอรี่อยู่บนเตียง หน้ำระรื่น    

(VO)เชอร่ี 

เป็นไงมั่งส าเร็จมั้ยล่ะ 

เกศ(พูดยิ มๆ) 

ก็ครบตามทริคนะ แต่กว่าจะรอดมาได้แทบแย่ คิดแล้วยังเสียวไส้ 

เชอร่ี 

อ้าว งั้นสรุปว่าเจอกระดาษแล้วใช่มะ 

เกศ 

ฮู่ยไม่เจอหรอก แต่โชคดีของเราน่ะสิท่ีพกเครื่องรางไว้ตลอด 

เลยยืมเครื่องบ้านเคนเปิดดูซะเลย ได้ใช้ของๆเคนด้วยนะ ฮ่าๆ 

เกศนั่งหัวเรำะพิงก ำแพง แต่จู่ๆก็ชะงักและหุบยิ้มสะดุ้งตัวขึ้นมำ อุทำน เกศขมวดค้ิวท ำตำโต                                                    

เกศ 

พลาดแล้ว... 
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(VO)เชอร่ี 

ฮะ!? 

เกศ 

       ลืมเอาแผ่นออก !! 

ฉากที่ 24 : ภายใน /ร้านเกศ /กลางวัน 

 เกศนั่งหน้ำซึม  เอำมือเท้ำโต๊ะดูปกแผ่นหนังsecret tricks  ฟังเพลงเศร้ำ ขณะท่ีเปิดอ่ำน

ข้อควำมท่ีเชอรี่ส่งมำให้ว่ำ  “ไม่ต้องเศร้ำน่ำ โดนเกลียดคนเดียวไม่เป็นไรหรอก  ผู้ชำยน่ำรักมีอีกเพียบ 

”   เกศหัวเรำะเฝ่ือนๆ 

เกศ 

เหอะ เหอะ โดนเกลียดยังพอว่า 

โดนข้อหางัดเข้าบ้านเนี่ยสิ เฮ้อ.... 

เกศฟุบหน้ำลงกับโต๊ะ   สักพักมีเสียงประตูเปิด  เธอเหลือบสำยตำไปดูเห็นเคนเดินเข้ำมำ

อย่ำงเร็วก็ตกใจท ำตำโต แล้วรีบยกตัวขึ้น  เคนเดินเข้ำมำหำหน้ำนิ่งๆ  เธอแอบมองเห็นในมือเขำมี

แผ่นดีวีดีเรื่อง ‘Secret tricks’ อยู่ในมือก็ท ำหน้ำเหยเกกลืนน้ ำลำย   เคนเอำแผ่นหนังมำวำงบนโต๊ะ 

และมองหน้ำเธอ เกศก้มหน้ำหลบ 

เคน 

แผ่นนี้ของร้านนี้ใช่มั้ยครับ 

 เกศมองเคนแวบหนึ่งก่อนก้มหน้ำยอมรับ 

เกศ 

ใช่แล้วค่ะ 

เคนมองเธอแล้วพูดขึ้นเสียงดังพร้อมๆกับเกศ 
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เคน 

ผมอยากรู้ว่า.. 

เกศ 

ไม่ได้ต้ังใจ.. 

ท้ังคุ่ชะงัก หันมำมองกัน เคนท ำหน้ำสงสัย   

เคน 

อะไรเหรอครับ 

เกศก็ท ำหน้ำเล่ิกล่ักไม่กล้ำมองแล้ว 

เกศ 

คุณ..คุณพูดก่อนเถอะค่ะ 

เคนมองเธอนิ่งแต่ก็พยักหน้ำแล้วถำมต่อพร้อมหยิบแผ่นขึ้นมำ 

เคน 

ผมอยากรู้ว่าแผ่นหนังเรื่องนี้นะ่ 

เกศท ำหน้ำลอกแลกกลืนน้ ำลำยก้มหน้ำหลบ 

เคน 

มันมีแผ่นต่อไปมั้ยครับ 

 เกศรีบเงยหน้ำขึ้นมองงงๆ    

เคน 

พอดีเมื่อวานนั่งดูอยู่กับน้องสนุกดี น้องฝากขอบคุณร้าน 
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ท่ีแถมให้ด้วยนะ 

เกศท ำหน้ำเหรอหรำพยักหน้ำ 

เคน(ท้าหน้าสงสัย) 

แต่เห็นมันมีแต่แผ่น ไม่รุ้ปกหายไปไหน 

เกศรีบซ่อนแผ่นปกไปไว้ในเก๊ะ และรีบพูด 

เกศ 

อ่อ เรื่องปกไม่เป็นไรค่ะช่างมนัเถอะ 

เคนมองและก็ยิ้มพร้อมกับพูดขอบคุณเบำๆ   

เคน 

ขอบคุณครับ  ว่าแต่เมื่อกี้คุณจะพูดว่าอะไรเหรอ 

เกศเงยหน้ำมองท ำหน้ำตกใจ แล้วเล่ิกล่ัก  เคนจ้องหน้ำเขำขมวดค้ิวก่อนจะท ำหน้ำเหมือนนึก

ได้แล้วบอกว่ำ   

เคน 

อ๋อ! จ าได้แล้วที่คุณเคยพ่นลูกอมใส่ผมใช่มั้ย 

เกศก็ท ำหน้ำตกใจแล้วตอบๆไป 

เกศ 

อะ..ใช่ๆ นั่นแหละค่ะ คือไม่ได้ต้ังใจจะพ่นใส่คุณนะ 

ต้องขอโทษด้วย พอดีมันหลุดปากไป 

  เคนก็หัวเรำะในล ำคอและยิ้ม   

เคน 
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ไม่เป็นไรหรอกครับ การใช้ทริคมันก็มีผิดพลาดกันได้ 

เกศยิ้มแล้วพยักหน้ำ ก่อนจะหุบยิ้มท ำตำโตแล้วรีบปฏิเสธ 

เกศ 

เอ้ย ไม่ใช่ๆ  ฉันไม่ได้จะท าตามในหนังเรื่องนีน้ะคะ 

ใครจะไปสนใจเรื่องพรรค์นั้นล่ะ ไร้สาระฮ่าๆ 

เกศแกล้งหัวเรำะกลบเกล่ือน   เคนมองเกศแล้วพูด 

เคน 

อืม ไร้สาระรึเปล่าผมก็ไม่รู้สิ แต่ถ้ามีภาคต่อล่ะก็ 

เคนหยิบกระดำษและปำกกำบนโต๊ะมำเขียนเบอร์  เกศมองท่ีเคนเขียน 

เคน 

รบกวนแจ้งมาท่ีเบอร์ผมด้วยนะครับ ผมจะได้รู้ว่าตอนจบของ 

เวทมนต์นี้มันไร้สาระรึเปล่า 

เคนยิ้มให้แบบเป็นมิตร เกศก็มองหน้ำนิ่งๆอึ้ง  จนเคนเดินออกไปจำกร้ำน เกศก็หน้ำแดงและ

ยืนอำยอยู่คนเดียว 
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ขั นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ 

1.  การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

     1.1  เคน 

   นำยจิรกิตต์ิ   ถำวรวงศ์   อำยุ 19 ปี สูง 180  น้ ำหนัก 70 

 

รูปท่ี 4-1 แสดงภำพตัวละครเคน 

    เคน ชำยหนุ่มผู้มีรูปลักษณ์หล่อสะดุดตำ  เป็นท่ีหมำยปองของผู้หญิง  เขำเป็นอำจำรย์

สอนภำษำญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนพิเศษ  เป็นหนุ่มท่ีดูมีควำมเป็นผู้ใหญ่  ดูสุภำพเรียบร้อย แต่มีนิสัยเสีย

เล็กน้อยท่ีซ่อนอยู่ตำมประสำผู้ชำย   มีบุคลิกกวนแบบแอบๆ   รู้ว่ำตัวเองมีเสน่ห์ แต่จะท ำเป็นไม่

สนใจ  และมีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ี อยู่ในหน้ำท่ีอำจำรย์ก็จะท ำตัวเป็นผู้ใหญ่  เหมำะกับควำมเป็น

อำจำรย์  แต่ถ้ำอยู่กับคนรู้จัก อย่ำงน้องหรือเพื่อนก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่ง คือมีควำมอ่อนโยน ตลกและ

สนุกสนำน   แต่ก็ให้ควำมส ำคัญกับภำพลักษณ์ของตัวเองในระดับหนึ่งเพรำะรู้ว่ำตัวเองมีเสน่ห ์

    สำเหตุท่ีเลือก จิรกิตต์ิ  เพรำะมีบุคลิกท่ีเหมำะสมกับตัวละครท่ีวำงเอำไว้  คือต้องกำร

นักแสดงท่ีมีภำพลักษณ์ออกแนววัยรุ่น  แต่ดูมีควำมเป็นผู้ใหญ่ได้   และเมื่อมองแล้วต้องให้ควำมรู้สึก

แก่คนดูว่ำ  เป็นตัวละครท่ีหล่อ มีเสน่ห์รำวกับเทพบุตร และเป็นท่ีสนใจของผู้พบเห็น   ซึ่ง จิรกิตต์ิ 

เป็นคนท่ีให้ควำมรู้สึกว่ำ มีเสน่ห์ มีควำมโดดเด่นอยู่ในตัวเอง เป็นคนท่ีมีควำมพยำยำมและบุคลิก

คล้ำยกับท่ีวำงเอำไว้ ท้ังภำพลักษณ์ภำยนอก และควำมสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งตัวละครเคน ต้องมี  

เพรำะเป็นอำจำรย์สอนภำษำญี่ปุ่น  โดยจิรกิตต์ิมีควำมสนใจในภำษำญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่ใน

ระดับหนึ่ง     องค์ประกอบท้ังหลำยนี้ท ำให้ จิรกิตต์ิน่ำจะดูมีควำมน่ำเช่ือในบทบำทของตัวละครเคน

และสำมำรถถ่ำยทอดบุคลิกของเคนออกมำให้คนดูได้ชัดเจน 
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     1.2  เกศ 

  นำงสำวรวิวรรณ  ชีวันโชติบัณฑิต  อำยุ 22 ปี สูง 152 น้ ำหนัก 47 

 

รูปท่ี 4 – 2 แสดงภำพตัวละครเกศ 

    เกศเป็นหญิงสำวท่ีมีบุคลิกคล้ำย เด็กเนิร์ด แต่ออกไปทำงแนวโอตำคุ  เนื่องจำกท่ีบ้ำนมี

กิจกำรให้เช่ำแผ่นหนังดีวีดี และซีรีส์จำกต่ำงประเทศ  ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนท่ีมีจินตนำกำรสูง  

ชอบเพ้อ เนื่องจำกคล่ังไคล้ซีรีส์ญี่ปุ่นมำก   และได้เรียนพิเศษภำษำญี่ปุ่นเพื่อจะได้เข้ำใจหนังมำกขึ้น   

โดยบุคลิกภำยนอกจะดูคล้ำยเด็กเรียนเป็นคนเงียบๆ  ไม่แสดงออก  ไม่สนิทสนมกับใคร แต่แท้จริง

แล้ว  เป็นผู้หญิงท่ีมีบุคลิกน่ำกลัวแบบเงียบๆ เพรำะเมื่ออยำกได้อะไรจริงๆก็จะต้องท ำให้ได้   หำก

โดนดูถูกหรือท ำให้เสียหน้ำจะมีแรงจูงใจให้เอำคืน  และน่ำกลัวเนื่องจำกไม่สำมำรถเดำใจและลักษณะ

นิสัยจำกบุคลิกภำยนอกได้ด้วย ว่ำคิดอะไรอยู่ 

    สำเหตุท่ีเลือกรวิวรรณ เนื่องจำกเป็นภำพยนตร์ตลก  ท่ีต้องส่ือท่ำทำงและควำมรู้สึกของ

ตัวละครเกศออกมำท้ังในด้ำนเวลำอำรมณ์เพ้อฝัน และควำมรู้สึกน่ำละอำย  ซึ่งต้องอำศัยท่ำทำงและ

บุคลิกท่ีมีควำมตลกในกำรแสดง  ซึ่งเห็นว่ำรวิวรรณ  เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกใกล้เคียงและเข้ำใจในตัวละครอยู่

แล้ว และสำมำรถแสดงใบหน้ำ ท่ำทำงท่ีตลกได้โดยไม่อำย นอกจำกนี้ยังสำมำรถใช้สำยตำส่ืออำรมณ์

ของตัวละครท่ีแตกต่ำงกันออกไปได้เหมำะสมกับบทบำท จึงท ำให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้สึกท้ังต้ืน

และลึกของตัวละครนี้ได้ดี  
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 1.3  เชอร่ี 

   นำงสำววชิรำพรรณ  กุลเฟื่อง   อำยุ 22 ปี  สูง 158  น้ ำหนัก 52 

 

รูปท่ี 4 – 3 แสดงภำพตัวละครเชอรี่ 

      เชอรี่เป็นเพื่อนของเกศ  ซึ่งมีบุคลิกตรงข้ำมกับเกศโดยส้ินเชิง  เป็นผู้หญิงท่ีมีบุคลิกมั่น  

พูดจำคล่องแคล่ว แต่งตัวเก่ง สำมำรถให้กำรปรึกษำกับเกศ และคอยให้ควำมช่วยเหลือ ให้ก ำลังใจให้

แผนของเกศส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   โดยเชอรี่จะมีควำมเป็นสำวมำกกว่ำเกศ   ซึ่งให้ควำมสนใจเมื่อ

เกศบอกว่ำเจอผู้ชำยท่ีชอบ  และเมื่อเกศบอกว่ำจะท ำให้เคนชอบ โดยกำรใช้พลังเวทมนต์หรือไสย

ศำสตร์  ก็คัดค้ำนในทีแรก แต่เมื่อเพื่อนคะยั้นคะยอ ก็จ ำเป็นต้องให้ควำมร่วมมือและให้ค ำปรึกษำ

อย่ำงเต็มท่ี 

 สำเหตุท่ีเลือก เนื่องจำกวชิรำพรรณ มีบุคลิกกล้ำพูด  คุยเก่ง ท ำควำมรู้จักกับคนง่ำย 

อัธยำศัยดี  มีควำมทุ่มเทในกำรท ำงำน  สำมำรถแบ่งเวลำมำช่วยแสดงบทเชอรี่ให้ได้  และนอกจำกนี้

ยังเป็นคนท่ีมีบุคลิกในกำรแสดงตลก เนื่องจำกเป็นคนท่ีมีนิสัยตลกและอำรมณ์ดี โดยธรรมชำติอยู่แล้ว  

สำมำรถเล่นใหญ่และแสดงบทบำทของเชอรี่ออกมำได้อย่ำงเหมำะสม   
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  1.4   แป้ง 

           นำงสำวพีรยำ   เช้ือสุนทรโสภณ  อำยุ 22  ปี ส่วนสูง 158 น้ ำหนัก 42 

 

 

รูปท่ี 4 – 4  แสดงภำพตัวละครแป้ง 

    แป้งเป็นน้องสำวของเคน  อยู่ม.ปลำย   บุคลิกหลักคือคล่ังไคล้ซีรีส์ญี่ปุ่นและเกำหลีมำก 

เป็นลูกค้ำประจ ำของร้ำนเกศ  และได้ส่ังจองซีรีส์ไว้โดยใช้บริกำรเดลิเวรี่ ท ำให้เกศได้มำเจอเคน    

แป้งเป็นสำวท่ีมีนิสัยของควำมเป็นน้องอยู่เยอะ   เนื่องจำกมีพี่คนเดียวคือเคน ท ำให้มีนิสัยคล้ำยเด็ก  

คิดอะไรก็แสดงออกมำอย่ำงชัดเจน 

    สำเหตุท่ีเลือกพีรยำ เป็นเพรำะมีรูปร่ำงหน้ำตำออกแนวจีน ญี่ปุ่นและหน้ำตำดี เมื่อมำรับ

บทเป็นน้องสำวเคนจึงน่ำเช่ือถือ  เพรำะหน้ำตำไปในแนวเดียวกัน  และมีนิสัยร่ำเริง  อำรมณ์ดี  ช่ำง

เพ้อฝันคล้ำยกับตัวละครแป้ง   ท ำให้สำมำรถส่ือควำมเป็นแป้งออกมำได้อย่ำงใกล้เคียงท่ีสุด 
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2.  สถานที่ถ่ายท้า (Location) 

      2.1 บ้านเคน 

            เป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำ บ้ำนของเคน  โดยสถำนท่ีบ้ำนของเคนจะต้องแสดงให้เห็นว่ำมี

ฐำนะดี  ดูเป็นบ้ำนหลังใหญ่  ร่มรื่น  เหมำะกับกำรอยู่แบบครอบครัว มีพี่และน้อง และจะต้องมี

สภำพแวดล้อมท่ีกว้ำงขวำง   อุปกรณ์เครื่องใช้ภำยในบ้ำนเพียบพร้อม 

            สำเหตุท่ีเลือกหมู่บ้ำนวรำลัยลักษณ์  เนื่องจำกมีลักษณะทำงกำยภำพท่ีเหมำะสมดัง

กับท่ีวำงเอำไว้  และสำมำรถติดต่อคุยง่ำย  ไปถ่ำยท ำได้สะดวก เนื่องจำกไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยและมี

ควำมสะดวกเพียบพร้อม ได้รับควำมช่วยเหลือในหลำยๆด้ำน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 5 แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำ บ้ำนเคน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 6 แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำบ้ำนเคน 
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 2.2   ร้านวิดีโอที่เกศท้างาน 

              เป็นสถำนท่ีร้ำนเช่ำหนังท่ีเกศท ำงำนอยู่   โดยจะต้องเป็นร้ำนท่ีท ำกิจกำรเช่ำหนัง

มำนำน  มีภำพโปสเตอร์ภำพยนตร์หลำยเรื่อง  ประตูต้องอยู่ใกล้ๆเคำท์เตอร์ โดยต้องเป็นประตูผลัก   

และต้องมีช้ันวำงหนังอยู่เยอะพอสมควร   

 สำเหตุท่ีเลือกร้ำนมำสเตอร์วิดีโอ เนื่องจำกเป็นร้ำนอีกสำขำหนึ่ง ของร้ำนเช่ำหนัง

ท่ีเคยไปใช้บริกำรอยู่บ่อยครั้ง   จึงสำมำรถท ำให้คุยและติดต่อได้ง่ำย  จึงเหมำะสมท่ีจะน ำมำใช้ถ่ำยท ำ

ภำพยนตร์เรื่องนี้ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 7  แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำร้ำนเช่ำหนังของเกศ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 -8 แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำร้ำนเช่ำหนังของเกศ 
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 2.3   ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น 

           มีลักษณะคล้ำยคลึงกับห้องเรียนท่ีประเทศญี่ปุ่น   และเนื่องจำกเป็นสถำบันสอน

พิเศษด้ำนภำษำจึงต้องมีกระดำนไวท์บอร์ด  ซึ่งเมื่อดูแล้ว ต้องให้ควำมรู้สึกว่ำไม่ใช่ห้องเรียนท่ีต้อง

สวมใส่ชุดนักเรียนนักศึกษำ  ต้องให้ควำมรู้สึกสบำยๆ   และดูคล้ำยแหล่งพบปะเพื่อน นอกจำกนี้ยัง

ต้องดูทันสมัยด้วย 

 สำเหตุท่ีเลือกห้องเรียนภำยในตึกมัณฑนศิลป์ ศิลปำกรนั้นเนื่องจำกส่ิงส ำคัญอย่ำง

แรกคือ  โต๊ะนักเรียนและบรรยำกำศภำยในห้องคล้ำยโรงเรียนญี่ปุ่น   ดูเหมำะแก่กำรเป็นสถำบันสอน

ภำษำและมีลักษณะทำงกำยภำพตรงตำมกับท่ีระบุไว้ใกล้เคียงเกือบท้ังหมด    โต๊ะเรียนเป็นโต๊ะท่ีมีท่ี

นั่งติดกัน  3  ตัวต่อ 1 แถว ไม่เหมือนในช้ันเรียนมหำวิทยำลัยท่ัวไปท่ีเป็นโต๊ะจดแลคเชอร์แบบแยก

เด่ียว   ดูแล้วให้อำรมณ์คล้ำยสถำบันสอนพิเศษ 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 9  แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำภำยในห้องเรียนภำษำญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 10 แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำภำยในห้องเรียนภำษำญี่ปุ่น 
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  2.4  ห้องพักของเกศ 

      ห้องนั่งเล่นและห้องนอนของเกศ จะต้องมีลักษณะเรียบๆ  เหมำะกับผู้หญิง   ต้อง

เป็นห้องท่ีดูเป็นส่วนตัวเหมำะกับตัวละครท่ีดูโต สำมำรถอยู่คนเดียวได้  แต่ต้องไม่ดูทันสมัยหรือ

โบรำณมำกเกินไป   ดูแล้วรู้ว่ำผู้อำศัยมีฐำนะปำนกลำง ไม่หรูหรำมำก 

    สำเหตุท่ีเลือกคอนโดลุมพินีเพลส  เนื่องจำกง่ำยต่อกำรติดต่อและสะดวกต่อกำร

ถ่ำยท ำสำมำรถใช้ถ่ำยได้ท้ังช่วงกลำงวันกลำงคืน  และเป็นห้องท่ีมีควำมกว้ำงขวำงและสวยงำม

พอท่ีจะใช้เป็นห้องพักของนำงเอก 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 11   แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำห้องพักของเกศ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 12   แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำห้องนอนของเกศ 
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  2.5  ห้างสรรพสินค้า 

        เป็นแหล่งท่องเท่ียวใจกลำงเมือง  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  เหมำะแก่กำรมำ

เท่ียวพักผ่อน  เดินเล่น   เป็นท่ีนิยมของวัยรุ่น และวัยอื่นๆ  เหมำะแก่กำรพบปะสังสรรค์กันหลัง

ท ำงำนหรือหลังเลิกเรียน 

    สำเหตุท่ีเลือก senafest  เนื่องจำกสะดวกต่อกำรถ่ำยท ำ และเดินทำงสะดวก   

สำมำรถติดต่อถ่ำยท ำได้โดยสะดวก  ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 13   แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำแหล่งห้ำงสรรพสินค้ำ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 14   แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำแหล่งห้ำงสรรพสินค้ำ 
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  2.6  ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

        เป็นซุปเปอร์มำร์เก็ต ท่ีเป็นแหล่งสะดวกซื้อท่ีใหญ่พอสมควร แต่ก็ต้องดูใกล้บ้ำน   

เมื่อดูแล้วรู้ว่ำมำได้บ่อยๆ   

    สำเหตุท่ีเลือก Top’s market สำขำลำดหญ้ำและ Max Value สำขำคลองสำน

เนื่องจำก อยู่ใกล้และเดินทำงไปถ่ำยท ำสะดวก  เนื่องจำกถ่ำยคิวเดียวกันกับสถำนท่ี Senafest  และ

เป็นสถำนท่ีอยู่ใกล้กัน ท ำให้ถ่ำยท ำได้ง่ำย  และเป็นแหล่งสะดวกซื้อท่ีดูเหมำะสมกับบทบำทของเคน

และแป้ง  ดูเหมำะส ำหรับคนเมืองและมำได้บ่อยๆ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 15   แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำแหล่งสะดวกซื้อท่ีเชอรี่แอบดูเคน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 16   แสดงภำพสถำนท่ีถ่ำยท ำแหล่งสะดวกซื้อท่ีเชอรี่แอบดูเคน 
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  2.7  สถานที่เดทในจิตนาการของเกศ 

       เป็นสถำนท่ีหวำนชวนฝัน  เหมำะกับกำรได้เท่ียวกับคู่รัก   ซึ่ง จะต้องเป็นสถำนท่ี

ไม่ได้เจอง่ำยๆท่ัวไป   เป็นสถำนท่ีสวยงำม และให้บรรยำกำศน่ำรื่นรมย์และโรแมนติก   

      สำเหตุท่ีเลือก Chocolate Ville  เนื่องจำกมีกำรตกแต่งท่ีสวยงำมและมีหลำยโซน

ส ำหรับถ่ำยรูปสมกับท่ีต้องกำรทุกประกำร   มีกำรจัดโซนเป็นบ้ำนแต่ละหลังให้บรรยำกำศแตกต่ำงกัน  

และช่วงท่ีไปถ่ำยเป็นช่วงเทศกำลคริสต์มำสพอดี  ท ำให้มีกำรตกแต่งประดับด้วยไฟ  มีศำลำท่ีดูคล้ำย

ประติมำกรรมจำกต่ำงประเทศและให้ภำพแบบในนิยำย 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 17 แสดงภำพสถำนท่ีเดทในจินตนำกำรของเกศ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 18 แสดงภำพสถำนท่ีเดทในจินตนำกำรของเกศ 
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 2.8   ฉากหนังญี่ปุ่นในจินตนาการของเกศ 

       เป็นสถำนท่ีในซีรีส์ญี่ปุ่นท่ีเกศดู  แล้วจินตนำกำรตัวเอกเป็นตัวเองและเคน 

เนื่องจำกเป็นกำรจินตนำกำรภำพจำกในหนัง   จึงจ ำเป็นท่ีสถำนท่ีจะต้องบ่งบอกถึงควำมเป็นญี่ปุ่น  

ให้อำรมณ์และบรรยำกำศแบบญี่ปุ่น   ในแง่สภำพแวดล้อมและกำรตกแต่ง 

       สำเหตุท่ีเลือกHako Town เลียบทำงด่วนรำมอินทรำ เนื่องจำกเป็นสถำนท่ีท่ีจัด

ตกแต่งเลียนแบบญี่ปุ่น โดยมีท้ังร้ำนค้ำ  ต้นไม้ บ่อน้ ำ โคมไฟ และอุปกรณ์ต่ำงๆคล้ำยๆญี่ปุ่น  หำก

ถ่ำยแบบไม่กว้ำงครอบคลุมท้ังร้ำนอำหำรจะท ำให้ดูเหมือนอยู่ในเมืองญี่ปุ่น และท่ีส ำคัญ สำมำรถ

ติดต่อได้ง่ำยและไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  ผู้จัดกำรร้ำนใจดีและคุยไม่ยำก 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 19  แสดงภำพสถำนท่ีภำยในฉำกหนังญี่ปุ่นที่เกศจินตนำกำร 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 20 แสดงภำพสถำนท่ีภำยในฉำกหนังญี่ปุ่นที่เกศจินตนำกำร 
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3.  อุปกรณ์ประกอบฉาก(Props) 

      3.1 แว่นตาและกระเป๋า 

เป็น Props  ท่ีต้องติดตัวเกศอยู่ตลอดเวลำเพื่อแสดงบุคลิกให้ดูเป็นท้ังเนิร์ด และโอ-

ตำคุ นอกจำกนี้ยังช่วยอ ำนวยให้เรื่องสำมำรถด ำเนินไปถึงตอนจบได้อย่ำงสมเหตุสมผลมำกขึ้น 

โดยเฉพำะฉำกท่ีเกศ ต้องไปบุกบ้ำนเคนแล้วจะต้องพก แผ่นดีวีดีไปด้วย 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 21 แสดงภำพแว่นตำและกระเป๋ำ 

     3.2 แผ่นหนังเร่ือง “Secret tricks จับมาก๊ิกให้อยู่หมัด” 

  เป็นแผ่นหนังท่ีเกศจะต้องเจอ  และพกไว้ตลอด เพรำะถือเป็นเครื่องรำงให้เวทมนต์

หรือพลังลึกลับท่ีเกศเรียนรู้มำกจำกในหนังนั้น ส ำเร็จไปได้ด้วยดี 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 22 แสดงภำพแผ่นหนังเรื่อง “Secret  tricks จับมำกิ๊กให้อยู่หมัด” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
71 

 

   3.3  ลูกอม Hearbeat รูปหัวใจ รุ่น Fortune love 

     น ำไปใช้ในฉำกท่ี 7  เป็นฉำกท่ีเกศท ำแผนตำมในหนัง โดยต้องอำศัยกำรท่องมนต์

ควบคู่กับกำรใช้ลูกอม   จึงเลือกลูกอม heartbeat รุ่น Fortune Love  เนื่องจำกเหมำะสมกับเนื้อ

เรื่องในหนังท่ีเกียวข้องกับ ควำมรัก และพลังเหนือธรรมชำติ  โดยภำยในเปลือกลูกอมจะบอกวิธี

ส่งเสริมดวงควำมรักของแต่ละเดือน โดยอำศัยพลังควำมเช่ือและพลังลึกลับเช่นเดียวกับภำพยนตร์

เรื่องนี้ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 23 แสดงภำพลูกอม Heartbeat รูปหัวใจ รุ่น Fortune  love 

 

4.  เคร่ืองแต่งกาย (Wardrobe) 

      จำกบุคลิกลักษณะของตัวละครท่ีแตกต่ำงกัน  ดังนั้นเส้ือผ้ำจึงเป็นเรื่องส ำคัญท่ีจะท ำให้

ตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวด้วย  โดยตัวละครท่ีมีเอกลักษณ์ด้ำนเครื่องแต่งกำยมี 3 คน 

     4.1 เคน 

     เคนเป็นอำจำรย์สอนพิเศษภำษำญี่ปุ่นท่ียังหนุ่ม ดังนั้นเครื่องแต่งกำยต้องดูสุภำพ  

และต้องมีควำมทันสมัย  ให้ควำมรู้สึกว่ำเป็นผู้ชำยท่ีมีเสน่ห์ ขี้เล่น แต่ก็น่ำเคำรพ ดังนั้นเส้ือผ้ำจะเน้น

เป็นเส้ือเช้ิต  มีเส้ือคลุม และกำงเกงขำยำวสีเข้ม   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปท่ี 4 – 24  แสดงภำพแนวเครื่องแต่งกำยของเคน 

     4.2   เกศ 

  เป็นสำวเนิร์ด ออกแนวโอตำคุ ท่ีคล่ังไคล้ควำมเป็นญี่ปุ่น  ดังนั้นเครื่องแต่งกำยต้อง

ออกแนวให้ควำมรู้สึกซุกซน และดูสุภำพ ส่วนใหญ่จึงเป็นเส้ือกันหนำวคอกลมแขนยำว 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 – 25  แสดงภำพแนวเครื่องแต่งกำยของเกศ 

  4.3.   เชอร่ี 

   เชอรี่มีบุคลิกสำวมั่น  และแต่งตัวเก่ง  เครื่องแต่งกำยท่ีใช้  จะเน้นเครื่องประดับ

เยอะ และเส้ือผ้ำจะดูแฟช่ัน  อย่ำงเส้ือเอวลอย กำงเกงเอวสูง และเน้นสีหลำกหลำย  ท้ังสีสันและ

เข้มๆ เท่ห์ๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปท่ี 4 -26  แสดงภำพเครื่องแต่งกำยของเชอรี่ 

 

การวางแผนการถ่ายท้า 

      ก่อนจะเข้ำสู่ขั้นตอนกำรถ่ำยท ำภำพยนตร์ จ ำต้องมีกำรประมวลผลทุกอย่ำงให้เห็นภำพ

ชัดเจนก่อน  จึงต้องมีกำรท ำเอกสำร เพื่อแจกแจงรำยละเอียดกำรถ่ำยท ำ โดยจะแยกแยะท้ังสถำนท่ี   

คิวถ่ำยท ำ  รวมไปถึงกำรขอสถำนท่ี เพื่อท ำให้กำรถ่ำยท ำนั้นเป็นไปตำมแผนและรำบรื่น  ดังนั้นก่อน

กำรถ่ำยท ำภำพยนตร์จึงต้องท ำเอกสำรเพื่อแจกจ่ำยให้แก่ทีมงำน 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การวางแผนการถ่ายท า (Breakdown)  

สถานที่ :ห้องนอนเกศ (คอนโดลุมพินี เพลส อินทามระ ซอย 2)                                                           คิวที่1 : 6 ธค 2556 

ตารางท่ี 4-1 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
8 8.30-

13.00  
ห้องนอน
เกศ 

เกศ,เชอรี่ เกศ ชุดล ำลองสวม
แว่น 
เชอรี่ชุดล ำลอง 

ตุ๊กตำในห้อง ,โปสเตอร์
ซีรีส์เรื่องโปรด,สมุด
จดทริค, 

เกศโอดครวญกับเชอรี่ว่ำท ำไม
ถึงพลำดตลอด  เชอรี่บอกให้
หยุดแค่นี้  เกศยังไม่ยอมเพรำะ
เพ่ิงท ำเรื่องน่ำอำย เลยขอลอง
อีกครั้ง  เชอรี่เปิดดูทริคในสมุด
ที่เกศจด 

*insert ภำพสมุด   

8.2 13.30- 
14.30  

ห้องนอน
เกศ 

เกศ,เชอรี่ เกศ ชุดล ำลองสวม
แว่น 
เชอรี่ชุดล ำลอง 

ตุ๊กตำในห้อง ,โปส 
เตอร์ ซีรีส์เรื่องโปรด ,
สมุดจดทริค,ซองลูกอม
รสมะขำมสีเขียว 

เกศเถียงกับเชอรี่ว่ำจะท ำยังไง
ให้เนียน เชอรี่พูดมีเลศนัย 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 4-1 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 (ต่อ) 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
23 15.00-

18.00 
ห้องนอน
เกศ 

เกศ ชุดนอน ตุ๊กตำในห้อง ,โปสเตอร์
ซีรีส์เรื่องโปรด,โน้ตบุค 

เกศอยู่ในชุดนอนนั่งคุยโทรศัพท์
กับเชอรี่ถึงภำรกิจที่ไปท ำมำ ก็
เล่ำว่ำหำกระดำษไม่เจอ เลยเปิด
แผ่นดูแล้วหัวเรำะ ก่อนจะนึก
ขึ้นได้ว่ำลืมเอำแผ่นออก    

*มีโน้ตบุ้คที่ก ำลังเปิดซี
รีส์ค้ำงอยู่ 

 

สถานที่ : บ้านยูตะ (บ้านโอ)                                                                                                      คิวที่ 2 : 13 ธค 2556 

ตารางท่ี 4-2 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
8.1 12.30-

14.00 
บ้ำนยูตะ ไอจัง,ยูตะ ไอจัง ชุดล ำลอง 

ยูตะ ชุดล ำลอง 
 

แจกันดอกไม้สด
,น้ ำหอม 

ไอจังก ำลังฉีดน้ ำหอมใส่ต้นไม้ที่
อยู่ในแจกันบ้ำนยูตะ   

*ห้องดูญี่ปุ่น 
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สถานที่ : ห้องนอนเกศ (คอนโดลุมพินีเพลส อินทามระ ซอย 2 )                                                        คิวที่ 3 : 13 ธค 2556 

ตารางท่ี 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
6 
 

12.00-
14.00 

ห้องนอน
เกศ 
 

เกศ,เชอรี่ เกศ ชุดล ำลองสวม
แว่น 
เชอรี่ชุดล ำลอง 
 

ตุ๊กตำในห้อง ,โปสเตอร์
ซีรีส์เรื่องโปรด,สมุด
จดทริค 
 

เชอรี่คะยั้นคอยอถำมถึงสำเหตุ  
เกศยอมสำรภำพว่ำผู้ชำยที่เจอ
คือเคน และรู้สึกเฟลที่เคนจ ำ
ไม่ได้ เลยใช้ทริคตำมในหนัง 
เชอรี่หำว่ำบ้ำ เกศขอร้องให้เชอ
รี่ช่วย  เชอรี่ยอมช่วยเกศ
เปิดทริคในสมุดที่จดไว้และจะใช้
อันต่อไปให้ดู 

*insert ภำพสมุด   

6.2 14.30-
15.00 

ห้องนอน
เกศ 

เกศ,เชอรี่ เกศ ชุดล ำลองสวม
แว่น 
เชอรี่ชุดล ำลอง 

ตุ๊กตำในห้อง ,โปสเตอร์
ซีรีส์เรื่องโปรด,สมุด
จดทริค 

เชอรี่เห็นด้วยกับแผนนี้  
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สถานที่ :  ภายในโรงเรียนญี่ปุ่น(Hako Town สะพาน ,หน้าร้านค้า)                                                            คิวที่ 4 : 15 ธค 2556 

ตารางท่ี 4-4 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 4 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
3.1 9.00-

12.00 
สวนใน
โรงเรียน 

ไอจัง,ยูตะ
,ร่ำงด ำ 

ไอจัง ชุดนักเรียน
ญี่ปุ่น 
ยูตะ ชุดนักเรียน
ญี่ปุ่น 
ร่ำงด ำ ชุดคลุมสีด ำ
ทั้งตัว 

มือถือ ไอจังแอบมองยูตะอยู่ไกลๆ 
อธิษฐำนให้มีโอกำสได้คุย ร่ำงด ำ
โผล่ประชิด บอกทริคไขว้นิ้ว
เรียกชื่อ ไอจังท ำตำม ยูตะหันมำ 

เมคอัพมือร่ำงด ำ 

6.1 
 

12.30-
14.00 

หน้ำ
ร้ำนอำหำร 

ไอจัง,ยูตะ
,ร่ำงด ำ 

ไอจัง ชุดนักเรียน
ญี่ปุ่น 
ยูตะ ชุดนักเรียน
ญี่ปุ่น 
 

ลูกอม,ทำโกะยำกิท่ียูตะ
ก ำลังกิน 

ไอจังเดินไปหำยูตะที่หน้ำร้ำนค้ำ
โดยมีเสียงร่ำงด ำคอยชี้น ำเธอให้
ใช้ทริคลูกอม เธอท ำตำมและ
เป่ำมนต์ใส่ ยูตะเคลิ้ม   

*มีแต่เสียงร่ำงด ำ 
* ตอนเป่ำมนต์ มีลม
พัด 
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สถานที่ :  เดท (Chocolate Ville)                                                                                                   คิวที่5 : 15 ธค 2556 

ตารางท่ี 4-5 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 5 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
1.1 15.00-

15.45 
เก้ำอ้ี เกศ,เคน เคน เชิ้ตขำว

กำงเกงขำว 
เกศ ชุดเดรสขำว 

เสื่อ,เค้กชิ้น,เชอรี่ดอง1 
ถุง 

เกศแกล้งป้อนเชอรี่บนเค้กให้
เคน   แต่ไม่ให้ เคนอยำกกินเลย
ท ำหน้ำอ้อน  เกศเชอรี่ให้ทั้งถุง 

*Only you : The 
Platters 
*ภำพฟุ้งๆเพ้อฝัน 

1.2 15.50-
16.30 

เก้ำอ้ียำว เกศ,เคน เคน เชิ้ตขำว
กำงเกงขำว 
เกศ ชุดเดรส
กระโปรงขำว 

โทรศัพท์ เกศหยิบกล้องมำถ่ำยรูปคู่กับ
เคน 

*Only you : The 
Platters 
*ท ำท่ำแบ๊วๆถ่ำยรูป 
 

1.3 16.30-
17.00 

หน้ำ
สะพำน 

เกศ,เคน เคน เชิ้ตขำว
กำงเกงขำว 
เกศ ชุดเดรส
กระโปรงขำว 

 เกศยืนหันหน้ำเข้ำหำเคน เคน
จับไหล่เกศแล้วเขย่ำ 

*Only you : The 
Platters 
*ภำพฟุ้งๆเพ้อฝัน  
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สถานที่ :  แหล่งช็อปปิ้ง (Senafest)                                                                                              คิวที่ 6 : 22 ธค 2556 

ตารางท่ี 4-6 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 6 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
7  แหล่งช็อป

ปิ้ง 
เกศ,เชอรี่
,เคน,
เพ่ือนเคน 
2 คน 

เกศชุดล ำลองใส่
แว่น 
เชอรี่ชุดล ำลอง 
เคนชุดสุภำพ 
เพ่ือนเคนชุด
ล ำลอง 
 

ลูกอมฮำร์ทบีทส์
,กระเป๋ำ 

เกศกับเชอรี่หลบอยู่หลังร้ำน
แอบมองเคนที่ยืนคุยกับเพ่ือนอยู่ 
เชอรี่ให้เกศมีสติ  เกศตั้งสมำธิ
และท ำตำมทริค แต่พลำดลูกอม
หลุดใส่หน้ำเคน จังหวะที่เป่ำ
มนต์  ทุกคนตกใจ เพ่ือนล้อเคน 
เกศวิ่งหนี 
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สถานที่ :  ซุปเปอร์มาร์เก็ต (โรบินสันบางรัก)                                                                                     Cue6 : 22 ธค 2556 

ตารางท่ี 4-6 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 6 (ต่อ) 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
10 15.30-

14.00 
supermarket เชอรี่ เคน ชุดเสื้อยืด

กำงเกงยีนส์ขำยำว 
แป้งชุดแขนกุด 
กำงเกงขำยำว 
เชอรี่ชุดล ำลอง 

รถเข็น เชอรี่มองเคนที่ก ำลังเลือก
สินค้ำอยุ่ตรงโซนอำหำรสดแล้ว
หันกลับมำคุยมือถือ 
 

 

12 14.15-
15.15 

supermarket เคน,เชอรี่ เคน ชุดเสื้อยืด
กำงเกงยีนส์ขำยำว 
เชอรี่ชุดล ำลอง 

รถเข็น เชอรี่ตกใจท ำท่ำค้นตัวเอง และ
บอกว่ำหำไม่เจอ เกศกระวน
กระวำยแล้ววำงสำยเชอรี่ดูเวลำ
แล้วดูเคนที่ยืนเลือกน้ ำอัดลม 

*เสียงเกศผ่ำน
โทรศัพท์   
*insertเวลำ 
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ตารางท่ี 4-6 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 6 (ต่อ) 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
15 15.30-

16.30 
supermarket เชอรี่,เคน 

 
เคน ชุดเสื้อยืด
กำงเกงยีนส์ขำยำว 
เชอรี่ชุดล ำลอง 

รถเข็น เชอรี่นั่งเล่นมือถือ เกศโทรเข้ำ
ถำมควำมรำบรื่น เกศเหลือบไป
มองผู้ชำยที่เดินซื้อของอยู่ ก็
บอกเกศว่ำยังเดินเล่นกันอยู่ 

*เสียงเกศผ่ำน
โทรศัพท์ 

 

17 17.00-
19.00 

supermarket เชอรี่ , 
extra 
ชำยแทน
เคน 

เคน ชุดเสื้อยืด
กำงเกงยีนส์ขำยำว 
เชอรี่ชุดล ำลอง 

รถเข็น,แก้วน้ ำเชอรี่ เชอรี่หันไปมองชำยคนเดิม    
ชำยคนนั้นหันกลับมำ แต่
ปรำกฏว่ำเป็นใครก็ไม่รู้แต่ใส่ชุด
เดียวกับเคน เชอรี่ท ำตำโต  รีบ
หยิบมือถือกดโทรหำเกศอย่ำง
เร็ว 
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สถานที่ : ร้านเช่าหนัง                                                                                                             คิวที่ 7 : 24 ธ.ค.2556 

ตารางท่ี 4-7 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 7 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
3 18.00-

19.00 
ร้ำนเกศ เกศ เกศ ชุดล ำลองสวม

แว่น 
 

ทีวี,แผ่นหนัง,กล่องหนัง
,รองเท้ำ,สมุดจด,
โปสเตอร์หนังในร้ำน 

เกศเดินเข้ำมำในร้ำนหน้ำเซ็งๆ  
มีกล่องวำงอยู่บนโต๊ะพร้อมโน้ต
ฝำกข้อควำมจำกพ่ีกบว่ำให้เช็ค
หนังมำใหม่และจัดเรียง  เกศ
เช็คแผ่นหนังจนสะดุดเข้ำกับ
เรื่อง Secret Tricks  และเปิด
แผ่นดูทันที 

*มีโน้ตแปะอยู่บน
กล่อง 
*Insert ปกหนัง  

 

3.2 19.10-
19.30 

ร้ำนเกศ เกศ เกศ ชุดล ำลองสวม
แว่น 
 

ทีวี,แผ่นหนัง,กล่องหนัง
,รองเท้ำ,สมุดจด,
โปสเตอร์หนังในร้ำน 

เกศนั่งดูสลับจดทริคอย่ำงใจจด
ใจจ่อ 

*แสงจำกทีวีส่อง
หน้ำ 
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ตารางท่ี 4- 7 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 7 (ต่อ) 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
4 13.30-

17.30 
ร้ำนเกศ เกศ ,

ลูกค้ำ1
และ 2 

เกศชุดล ำลองสวม
แว่น 

แผ่นหนังที่ลูกค้ำหยิบ 
อุปกรณ์บนโต๊ะเกศ 

เกศทดลองทริคเวทมนต์กับ
ลูกค้ำคนแรก ลูกค้ำหันมำถำม
หนัง  ลูกค้ำคนที่สองหันมำ
เพรำะรู้สึกระแวง  เกศคิดว่ำ
ได้ผล 

*เกศแสดงสีหน้ำดู
น่ำสงสัยอย่ำง
อันตรำย 

*ลูกค้ำคนที่2รีบ
ออกจำกร้ำนแบบ

ลน 
24 10.00-

13.00 
ร้ำนเกศ เกศ,เคน เกศ ชุดล ำลองสวม

แว่น 
เคน ชุดล ำลอง
เท่ห์ๆ 
 

,แผ่นหนัง,กล่องหนัง,,
สมุดจด,โปสเตอร์หนัง
ในร้ำน 

เกศท ำท่ำหมดอำลัยตำยอยำก 
แล้วจู่ๆเคนก็เข้ำมำในร้ำนหน้ำ
เครียดๆ พร้อมแผ่นหนัง เกศ
ตกใจคิดว่ำถูกจับได้  แต่
กลำยเป็นว่ำเคนชอบใจหนังและ
มำชวนคุยกับเกศ ก่อนจะทิ้ง
เบอร์ไว้ และออกจำกร้ำนไป 
เกศดีใจ 

*Insert ปกหนัง  
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สถานที่ : บ้านเคน (บ้านน้าแดง ล าลูกกา)                                                                                       คิวท่ี 8 : 29 ธ.ค.2556 

ตารางท่ี 4-8 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 8 

scene Time Location Cast wardrobe prop discription remark 
1 9.30-

11.30 
บ้ำนเคน เกศ,แป้ง,

เคน 
เกศชุดเดลิเวอรี่ส่งหนัง สวม
แว่น สะพำยกระเป๋ำ 
เคน ชุดเสื้อกล้ำมกำงเกงขำ
ยำว 
แป้ง เสื้อยืดกำงเกงขำสั้น 

ถุงใส่แผ่นหนัง
,จักรยำน 
กระดำษวันก ำหนด
คืน 
ปำกกำ,ขวดน้ ำ 
 

เกศเดินไปส่งแผ่นหนังที่
บ้ำนเคน  โดยแป้งเป็น
คนออกมำรับเพรำะเป็น
คนสั่งไว้   ขณะที่เกศกับ
แป้งคุยธุระกัน เคนก็เดิน
งัวเงียลงมำ  เกศเห็นเคน
ปุ๊บ ปิ๊งปั๊บ   

*เคนเดินลงมำ
พร้อมกับเพลง 
Only you :The 
Platters 
*เคนจะกินน้ ำ น้ ำ
หกใส่ตัวกลำยเป็น
ดู sexy 

 
1.4 11.40-

12.00 
บ้ำนเคน เกศ,แป้ง,

เคน 
เกศชุดเดลิเวอรี่ส่งหนังสวม
แว่น 
เคน ชุดเสื้อกล้ำมกำงเกงขำ
ยำว 
แป้ง เสื้อยืดกำงเกงขำสั้น 

ถุงใส่แผ่นหนัง
,จักรยำน 
กระดำษวันก ำหนด
คืน 
ปำกกำ,ขวดน้ ำ 

แป้งเขย่ำแขนจนเกศตื่น
จำกภวังค์ แป้งปิดประตู 
เกศเดินออกมำ 

*ตอนปิดประตูเคน
มองลอดประตูมำ 
*เกศหน้ำแดง CG 
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บทที่ 5  

การผลิตชิ้นงาน 

 หลังจากขั้นตอนการเตรียมการถ่ายท าภาพยนตร์  ตั้งแต่การเตรียมบท และการเตรียมการ
อ่ืนๆในกระบวนการก่อนถ่ายท าทั้งหมดแล้ว   จึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการถ่ายท าภาพยนตร์
และขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการตัดต่อ    ซึ่งมีรายละเอียด และความหมายของแต่ละฉาก
ดังต่อไปนี้ 

 

ฉากที่ 1 : ภายนอก /บ้านเคน /เช้า  

                                             

  

  

 

  

 

 

รูปที่ 5 – 1  แสดงภาพประกอบในฉากที่ 1 

 เกศเดินตรงมาที่บ้านเคนในชุดเดลิเวอรี่จากร้านเช่าหนัง   เกศเดินไปกดกริ่งและยืนรอหน้า

ประตู ในระหว่างที่ยืนรอก็ชมทิวทัศน์รอบๆบ้าน  แป้งน้องสาวของเคนเดินมาหน้าประตูเห็นในมือเกศ

มีถุงหนังก็กรี๊ดด้วยความดีใจ  เกศตกใจรีบหันกลับมายื่นถุงหนังให้พร้อมยื่นกระดาษให้เซ็นรับของ 

ในขณะนั้นก็มีเสียงเคนดังมา  เกศมองไปทางต้นเสียงและพบเจ้าของเสียงคือเคน ในภาพที่เกศเห็นคือ  

   ส
ำนกัหอ
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เคนหล่อมากราวกับเทพบุตร  แล้วเกศก็ยืนเคล้ิมเหม่อ  จนแป้งเขย่าตัว เกศต่ืนจากภวังค์ก็รีบหัน

กลับไปมองเคน พร้อมกับประตูท่ีปิดลง เกศเห็นเคนยิ้มให้ 

 ฉากนี้ต้องการเล่าว่าร้านวิดีโอของเกศมีบริการส่งเดลิเวอรี่ส าหรับสมาชิก เพื่อเป็นการโยง

ความสัมพันธ์ท าให้เกศได้เจอกับเคน   และเป็นการแสดงให้เห็นว่าเกศมีนิสัยช่างเพ้อฝัน มักจะ

จินตนาการแบบเกินจริง  นอกจากนี้การปิดท้ายซีนด้วยการท่ีเคนยิ้มมาให้ เป็นการส่ือให้เห็นว่าเกศ

สามารถเข้าใจผิดได้จริงๆ ท่ีจะคิดว่าเคนสนใจตัวเอง  แต่ท่ีจริงแล้วเคนแค่ข าท่ีเกศยืนตกอยู่ในภวังค์

เท่านั้น   ฉากนี้มีการใช้แสงไฟในช่วงท่ีเคนปรากฏครั้งแรก โดยการใช้แสงแบบ Rim light  เพื่อท าให้

เคนดูหล่อสมกับค าว่า “หล่อราวกับเทพบุตร”  ในสายตาของเกศ  และมีการใช้ภาพ Zoom in  ใน

ตอนท่ีเกศมองเคน เพื่อส่ือให้ถึงความรู้สึกตะลึงและตกอยู่ในภวังค์ได้ 

 

ฉากที่ 2 : ภายใน /ห้องเรียน /เย็น  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 2  แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 2 

 เกศเล่าให้เชอรี่ฟัง เชอรี่ท าหน้าเคล้ิมแล้วบอกว่าน่าอิจฉา  แล้วเกศก็บอกว่าจะสานต่อให้ได้

พร้อมท าหน้ามั่นใจ   สักพักเพื่อนในห้องคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาพร้อมบอกว่า เซนเซย์มาแล้ว และวิ่งกลับ

ท่ี ทุกคนเงียบและเตรียมหยิบสมุดขึ้นมาเรียน ทันทีท่ีเซนเซย์เข้ามาในห้อง ทุกคนท าหน้าอึ้งและเคล้ิม  

เชอรี่ท่ีท าหน้าเคล้ิมอยู่สะกิดเรียกเกศให้หันไปมอง  เกศหันไปมองและก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่า ชายผุ้

สอนคือเคน ผู้ชายท่ีเจอตอนเช้า    เคนมองมาทางเกศ ท าหน้ายิ้มกึ่งตกใจถามว่าอยู่ด้วยเหรอ พร้อม

เดินตรงมาทางเกศ  เกศต่ืนเต้นระคนตกใจ  ยิ้มยกมือเตรียมจะทัก  แต่เคนเดินเลยเธอไปทักคนท่ีหลับ

   ส
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อยู่หลังห้อง เกศรีบฟอร์มท าท่าจับแว่นหน้าแดงด้วยความอาย พร้อมมองค้อนเคนท่ีเดินกลับไปหน้า

ห้องโดยไม่สนใจเธอ  

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าเคนเป็นท่ีสนใจของผู้หญิง และท่ีจริงแล้วเกศคิดไปเองว่าเคนจ าตัวเอง

ได้ แต่ความจริงเคนไม่ได้สนใจเกศ และจ าหน้าเกศไม่ได้ด้วย  ส่ือว่าเกศไม่ใช่คนท่ีโดดเด่นขนาดเห็น

แล้วจ าได้  และเคนก็ไม่ค่อยสนใจผู้หญิงเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นเป้าสายตาของคนอื่นประจ าอยู่แล้ว  โดย

ฉากนี้จะใช้ภาพระยะ MCU เพื่อเน้นความรู้สึกของเกศกับเชอรี่ขณะท่ีก าลังสนทนากันเรื่องเคน  และ

ใช้ภาพระยะ CU เมื่อเคนเดินมาหาเกศ เพื่อเน้นความรู้สึกและสีหน้าของเกศเวลาได้เจอเคนและมี

ความรู้สึกสับสน   

 

ฉากที่ 3: ภายใน /ร้านเกศ /เย็น 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 3   แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 3 

 เกศเดินเข้ามาในร้านเช่าหนัง  โทรบ่นกับเชอรี่เรื่องความจริงท่ีเคนคืออาจารย์ในวันนี้แต่จ า

เธอไม่ได้   หลังวางสายแล้วก็พบว่ามีลังสต็อกแผ่นหนังวางไว้  โดยท่ีมีโน้ตจากพี่กบเขียนฝากให้จัด

แผ่นหนัง  เกศก าลังท าการจะจดรายการแผ่นหนังและสะดุดตากับแผ่นหนังเรื่อง Secret tricks จับมา

กิ๊กให้อยู่หมัด เธออ่านเนื้อเรื่องแล้วสนใจ จึงรีบน าแผ่นไปเปิดดู  ตัดมาเป็นภาพในหนังท่ีเธอดู  ซึ่ง

จินตนาการพระเอกนางเอกเป็นเธอกับเคน   เนื้อเรื่องในหนังเป็นไอจังท่ีก าลังเฝ้าดูรุ่นพี่ยูตะจากไป 

พลางภาวนาขอให้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เธอสมหวังกับเคน   ทันใดนั้นก็ปรากฏร่างด าขึ้นมาทันที  กระซิบ

   ส
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ให้เธอ หลับตาต้ังสมาธิ ไขว้นิ้ว และขอพลังจากเทพวีนัสท าให้เขาหันมามองเธอ หลังจากเธอท าตาม 

ปรากฏว่ายูตะก็หันมาหาเธอจริงๆ  ตัดภาพกลับมาท่ีเกศก าลังจดวิธีตามในหนังลงใส่สมุดอย่างจริงจัง 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าเกศมีความรู้สึกแค้นท่ีถูกท าให้ตัวเองเสียฟอร์ม โดยคิดว่าพระเอกจ าได้

เลยต้องโทรบ่นกับเพื่อนแสดงความไม่สบายใจ  และมีฉากในหนังท่ีเกศเปิดเป็นภาพตัวเองกับเคนเล่น

นั้น ส่ือว่าเกศเป็นผู้หญิงเพ้อฝัน  ช่างจินตนาการ  และคล่ังไคล้หนังท่ีดู 

 

ฉากที่ 4: ภายใน / ร้านเกศ / เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 4  แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 4 

 เกศก าลังนั่งอ่านสมุดจดวิธีจากหนังท่ีดูเมื่อคืนอยู่ ก็มีลูกค้าเข้าร้าน  เกศจึงถือโอกาสลองวิธีท่ี

เรียนรู้จากหนังคือการขอพลังจากเทพวีนัสท าให้คนท่ีเราเพ่งอยู่หันมามอง  กับลูกค้าคนนั้น  ในขณะท่ี

เธอเพ่งอยู่ลูกค้าคนนั้นก็หันมาทันที เกศตกใจคิดว่าได้ผล แต่ลูกค้าหันมาถามเกี่ยวกับแผ่นหนังเท่านั้น   

เกศเลยตอบไปแบบหงุดหงิด แล้วลูกค้าคนท่ีสองก็เข้ามา เธอเลยลองใช้วิธีกับลูกค้าคนนี้อีก   แต่ด้วย

ความท่ีเธอพยายามเพ่งมากไป ท าให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนถูกมอง  จนระแวงและท าให้ตัดสินใจหันไป

พิสูจน์และพบว่าเกศจ้องอยู่จริงๆ ทันทีท่ีลูกค้าหันเกศก็ตกใจคิดว่าได้ผล  ลูกค้าเองก็ตกใจท่ีเกศท า

หน้าตาน่าสงสัย จึงรีบๆเดินออกนอกร้านไป  โดยมีเกศยิ้มหน้าโหดมองตามไปอยู่   

   ส
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ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเกศเข้าใจผิดและเกิดความเช่ือว่าวิธีในหนังนั้นสามารถใช้ได้จริงเพื่อ

น าไปสู่ฉากต่อไปคือการน าวิธีท่ีได้จากหนังไปใช้กับเคนจริงๆ    ในฉากนี้เน้นใช้ภาพระยะ MCU 

เนื่องจากเป็นฉากท่ีเกศต้องเพ่งไปท่ีศ๊รษะลูกค้า จึงต้องใช้ POV ระยะ MCU เพื่อเพิ่มความรู้สึกเข้มข้น

ในการใช้พลังเวทมนต์ของเกศ   ใช้แสงจากธรรมชาติเท่านั้นไม่มีการจัดไฟ  เนื่องจากแสงสว่างจาก

ข้างนอกมีมากและต้องการท าให้แสงดูธรรมชาติมากท่ีสุด 

 

ฉากที่ 5: ภายใน /ห้องเรียน /เย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 5 แสดงภาพประกอบฉากท่ี 5 

 เปิดมาท่ีข้อสอบเพื่อให้รู้ว่าอยู่ในเหตุการณ์สอบ  ตัดมาท่ีเคนท่ีนั่งคุมสอบอยู่ แล้วตัดมาท่ีเกศ

ละสายตาจากข้อสอบข้ึนมามองเคน  แล้วก็ท าการไขว้นิ้ว และท่องมนต์ตามวิธีที่จ ามา   เกศลืมตามา

เพ่งท่ีศรีษะของเคน แต่ท่องมนต์อยู่นานก็ไม่ได้ผล จนเกศงง    และพยายามเพ่งใหม่ ตัดมาท่ีเคนท่ี

ท าท่าเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักนิด  จนเกศต้องใช้พลังเพ่งมากจนเกิดอาการเกร็ง  ส่งผลให้นิ้วที่ไขว้

อยู่นั่นล็อค  และเสียงกระดูกล่ันดัง จนเชอรี่หันมาถามด้วยความสงสัย   ทันใดนั้นเคนก็ลุกขึ้นบอก

นักเรียนในห้องว่าเหลือเวลาอีก 5  นาที  เกศตกใจลนลานรีบท าข้อสอบอย่างทุลักทุเล แล้วหันไปมอง

เคน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่นในพลังเหนือธรรมชาติของเกศ  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผล  และ

การท่ีเกศเกร็งมากส่ือว่า เกศพยายามจะเอาชนะและพยายามจะท าให้เคนหันมามองให้ได้   

 

ฉากที่ 6 : ภายใน /ห้องเกศ/เย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 6 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 6 

 เกศกับเชอรี่นั่งอยู่ในห้อง   เชอรี่มองเกศแบบจับผิดแล้วถามว่าเกศท าอะไรอยู่ตอนท่ีสอบ  

เกศก็อ้ าอึ้งไม่ยอมตอบ  จนเชอรี่คะยั้นคะยอให้บอก  เกศจึงหยิบแผ่นหนังมาให้ดู  เชอรี่ก็ตกใจว่าเอา

มาให้ดูท าไม  เกศก็พลิกปกหลังให้เชอรี่อ่าน  พอเชอรี่อ่านเสร็จก็เข้าใจทันที และรีบปรามเพื่อนว่า

ท าไมเช่ืออะไรไร้สาระ เกศก็ขอร้องให้ช่วยท าตามแผนก่อน  จนเชอรี่จ าต้องช่วยและถามว่าจะท าแผน

อะไรต่อไป  เกศก็หยิบสมุดจดวิธีจากหนังมาให้ดูแล้วช้ีไปท่ีหน้า ลูกอมส่ือรัก  เกศท าหน้ามีเลศนัย  

ตัดภาพไปในหนัง  ไอจังน าลูกอมมาเป่ามนต์ และอธิษฐาน หลังจากนั้นน าลูกอมมาแตะท่ีปากและอม

ลูกอมนั้น เดินไปหายูตะ ก่อนท่ีจะเรียกยูตะ และเป่ามนต์ใส่ทันทีท่ียูตะหันมา  ตัดภาพกลับมาท่ีใน

ห้องของเกศ  เชอรี่ท าหน้าเช่ือครึ่งไม่เช่ือครึ่งแต่ก็บอกให้ลองดู  เกศดีใจท าหน้าตามุ่งมั่น 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่า เกศยังไม่ละท้ิงความพยายามยังคงเช่ือในวิธีท่ีหนังบอก และการท่ีเชอรี่

มีปฏิกริยาคัดค้านรุนแรงนั้นท าให้เห็นว่าเชอรี่นั้นไม่เห็นด้วยกับการน าวิธีในหนังมาใช้ในเรื่องจริง  แต่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สุดท้ายก็ยอมช่วยเพื่อนส่ือว่าเชอรี่เป็นเพื่อนท่ีสนิทกับเกศมาก  และเชอรี่ก็มีความเช่ือในเรื่องพลัง

เหนือธรรมชาติอยู่ด้วย เพียงแค่ไม่เห็นด้วยกับการท าตามหนัง มีการใช้ภาพแบบ Two Shot เพื่อเน้น

ภาพของการเป็นเพื่อน และการให้ค าปรึกษาของเชอรี่ 

 

ฉากที่ 7 : ภายนอก / แหล่งช็อปปิ้ง /เย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 7  แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 7   

 เกศกับเชอรี่ก าลังแอบมองเคนกับเพื่อนท่ียืนคุยกันอยู่   เพื่อรอท าตามแผน  จู่ๆเกศก็เกิด

ความไม่กล้าขึ้นมา  เชอรี่รีบให้ก าลังใจและให้เกศต้ังสติ   จนเกศใจเย็นขึ้นและด าเนินตามวิธีการใน

หนัง  โดยการน าลูกอมรสโปรดมาแตะท่ีปาก พร้อมท่องคาถา  เดินไปหาเคนแล้วเรียกช่ือ พอเคนหัน

มาเกศก็เป่าเวทมนต์ใส่ แต่ปรากฏว่าด้วยความเกร็ง ท าให้ลูกอมหลุดจากปากเธอ กระเด็นหลุดไปโดน

หน้าเคน   ท้ังเพื่อนเคน และ เชอรี่ต่างตกใจ  เกศก็ตกใจมาก  เคนหยิบลูกอมออกจากหน้า พร้อมมอง

ไปท่ีเกศด้วยความอายระคนโกรธและสงสัย  เกศวิ่งหนีไปยอ่างรวดเร็วพร้อมดึงเชอรี่ ให้วิ่งไปด้วย  

เพื่อนเคนมาแซวเคนว่า ไปท าอะไรให้ใครโกรธไว้หรือไม่  แต่เคนไม่ตลกด้วย กลับท าหน้าเครียดๆมอง

ไปทางเกศท่ีวิ่งหนี 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเชอรี่ต้ังใจช่วยเพื่อนแล้ว ก็ให้ความสนับสนุนเต็มท่ี  และเกศก็ยังคง

เกร็งและเลินเล่อเหมือนเดิม จนท าให้เกิดการพลาดครั้งท่ี 2  เป็นเหตุให้เคนโดนเพื่อนล้อ และต้องอับ

อายในท่ีสาธารณะ   จากเหตุการณ์นี้จะเห็นว่าหลังเคนโดนเป่าลู่กอมใส่หน้าก็มองเกศตาเขม็ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เนื่องจากความงงผสมโกรธ  ส่ือได้ว่าเคนจะเริ่มจดจ าว่าเกศเป็นใคร ท าไมต้องมาท าเรื่องให้เขาอับอาย 

ในฉากนี้จะเน้นภาพระยะ MCU เพื่อต้องการให้เห็นสายตาของเคนท่ีมองมาท่ีเกศด้วยความข้องใจ

และเกศท่ีมองเคนด้วยความตกใจในการผิดพลาด 

 

ฉากที่ 8: ภายใน /ห้องเกศ /เย็น 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 8  แสดงภาพประกอบฉากท่ี 8 

 หลังจากท่ีเกศท าผิดแผนมา  ก็มานั่งคุยกับเชอรี่ในห้องของตัวเอง   และตัดพ้อถึงความ

ผิดพลาดของเธอ จนเชอรี่บอกให้เลิกล้มแผนท้ังหมด  เกศบอกไม่ยอม และขอโอกาสอีกครั้งถ้ายัง

พลาดจะเลิกหวังทันที   เชอรี่หนักใจก่อนจะลุกไปหยิบสมุดจดของเกศมาแล้วบอกว่าครั้งนี้  ให้ใช้แผน

เด็ดขาดไปเลย แล้วก็ช้ีไปท่ีสมุดในหน้า “ท าให้เขานึกถึงแต่เรา ด้วยกล่ิน”  เกศนึกภาพในหนัง  ไอจัง

เอาน้ าหอมกล่ินโปรดของตัวเอง เข้าไปเทใส่ดอกไม้ในบ้านยูตะ  โดยอาศัยการปลอมตัว    ตัดภาพ

กลับมาท่ีห้องเกศท าหน้าตกใจแล้วบอกว่า เคนต้องจ าหน้าเธอได้แน่   เชอรี่ก็บอกว่าไม่ต้องให้เห็นสิ   

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้เกศจะผิดหวังหลายรอบแล้วแต่ก็ยังคงอยากเอาชนะให้ได้อยู่ และ

เชอรี่จะเป็นคนแนะน าวิธีสูงสุดแต่ก็เส่ียงสุดให้  เพราะคิดว่าหากลงทุนมากน่าจะได้ผลดี และการท่ี

เกศยอมบอกขอลองอีกครั้งหากไม่ได้ผลจะเลิกหวังนั้นก็เพื่อท าให้เชอรี่นั้นมีความรู้สึกว่าต้องใช้วิธีท่ีคิด

ว่าน่าจะมีพลังมากสุด  เพื่อท าให้เกิดผลในฉากต่อไปคือเกศต้องเข้าไปในบ้านเคน 

 

   ส
ำนกัหอ
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ฉากที่ 9: ภายใน / บ้านเคน /เย็น 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 9 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 9 

 ตัดฉากมาท่ีเกศก าลังปีนเข้ามาในบ้านเคน โดยโยนกระเป๋าตัวเองลงมาก่อน  หลังจากนั้นก็ไป

นั่งท่ีโต๊ะ และหยิบน้ าหอมของตัวเองขึ้นมาและก าลังมองด้วยแววตามีความหวัง  เชอรี่ก็โทรเข้ามา

พอดี 

 ฉากนี้ท าให้เห็นว่าเกศแอบเข้ามาในบ้านตอนท่ีเคนไม่อยู่แน่ๆ และการท่ีหยิบน้ าหอมมาแล้ว

ยิ้มอย่างมั่นใจนั้นแสดงให้เห็นถึงการมีความเช่ือมั่นมากในพลังของเวทมนต์จากน้ าหอมนี้  และมีช็อต

ท่ีแสดงว่าเชอรี่โทรมาเพื่อให้รู้ว่าเชอรี่อยู่คนละท่ี เพื่อโยงไปยังฉากต่อไป 

 

ฉากที่ 10: ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 -10  แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 10 

 เชอรี่ท่ีมาตามเฝ้าเคนอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต    โทรไปบอกเกศว่า เคนมาท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต

ใกล้ๆบ้านให้ท าตามแผนอย่างรวดเร็ว   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โดยฉากนี้แสดงให้เห็นว่าเชอรี่มาตามเคนอยู่ท่ีห้างสรรพสินค้า เป็นหูเป็นตาให้เกศอยู่จริงๆ 

โดยให้เชอรี่ยืนอยู่ข้างหน้าในระดับ MCU  และมี เคนอยู่ข้างหลังก าลังยืนเลือกสินค้าอยู่ในระยะ LS  

เพื่อท าให้เห็นว่าเชอรี่แอบตามเคนอยู่ไกลๆ โดยไม่ให้เคนรู้ตัว 

 

ฉากที่ 11: ภายใน / บ้านเคน /เย็น 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 11  แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 11 

 เกศบอกกับเชอรี่ทางโทรศัพท์ว่า  ถ้ามีอะไรให้รีบโทรมาทันทีแล้วก็วางสายจากเชอรี่ไป  ก่อน

จะหันมามองต้นไม้ข้างหน้าแล้วเห็นมีแต่ดอกไม้ปลอม  เกศท าหน้าเอือมแล้วท าการตามหาดอกไม้จริง

ในบ้านของเคน  โดยจะตัดเป็นภาพ  Montage เกศเจอแต่ดอกไม้ปลอม  ตัดมาเกศน าต้น

กระบองเพชรแห้งๆต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ท่ีมีชีวิตจริงภายในบ้านเพียงต้นเดียวมาประคองวางบนโต๊ะ 

และเตรียมจะท่องคาถา แต่ปรากฏว่ากระดาษท่ีจดคาถาหาย   เกศรีบเทกระเป๋าเพื่อหากระดาษ แต่

ไม่พบจึงรีบโทรศัพท์หาเชอรี่ 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความยากล าบากในการหา ต้นไม้จริงๆในบ้านหลังใหญ่  เพราะส่วนใหญ่

มักจะเป็นของประดับจึงเป็นต้นไม้ปลอมท าให้ไม่สามารถท าตามวิธีได้อย่างถูกต้อง ส่ือว่าเกศเคร่งครัด

ในการใช้วิธีตามในหนัง   และเลือกท่ีจะใช้กระบองเพชรต้นเล็กท่ีเป็นต้นไม้แท้เพียงหนึ่งเดียวในบ้าน 

ซึ่งก็เห่ียวแล้ว  และการท่ีหาใบจดคาถาไม่เจอแสดงให้เห็นถึงความเลินเล่อ ครั้งท่ี 3 ของเกศท่ีไม่รักษา

ของให้ดี  และเป็นผลกระทบเช่ือมโยงเพื่อน าไปสู่ฉากจบ  ในฉากนี้มีการใช้ภาพ POV เพื่อแทนสายตา

เกศท่ีมองหาต้นไม้จริง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

95 
 

ฉากที่ 12: ภายใน /ซุปเปอร์มาร์เก็ต /เย็น 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 – 12   แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 12 

 เชอรี่ควานหาของในกระเป๋าแต่ก็ไม่พบกระดาษ  เกศก็ตกใจและรีบวางสายไป 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่ากระดาษจดคาถาไม่ได้อยู่ท่ีเชอรี่เช่นกัน  ท าให้เกศเกิดความลนลานและ

ตกใจกับการท่ีกระดาษจดคาถาหาย  และการท่ีเกศตกใจท่ีกระดาษคาถาหายเพื่อแสดงให้เห็นว่า 

คาถาคราวนี้มีเยอะมาก หากไม่จดก็มาก็ไม่สามารถท าตามวิธีให้ส าเร็จได้เพื่อท าให้เกศมีความรู้สึกท้อ

และมีผลกระทบข้ึนในฉากต่อไปได้ 

 

ฉากที่ 13: ภายนอก /ในบ้านเคน /เย็น 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 – 13 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 13 

 เกศนั่งมองต้นกระบองเพชรสลับกับน้ าหอมด้วยความเสียดาย เพราะมาถึงท่ีหมายแล้ว กลับ

ท าไม่ส าเร็จ  เกศเอื้อมมือไปจะหยิบน้ าหอมแต่กลับหล่นของกระจายเต็มพื้น  เกศคลานเก็บของ 

   ส
ำนกัหอ
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ขณะท่ีก าลังจะหยิบแผ่นซีดี ก็เหลือบเห็นทางหางตาว่ามีเครื่องเล่นดีวีดีอยู่  เกศจึงหันไปมองและนึก

แผนใหม่ข้ึนได้ 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าเกศมัวแต่สนใจว่ากระดาษท่ีจดคาถาหาย จนลืมไปว่าตัวเองก็พกแผ่น

หนังมา  ซึ่งการท่ีเกศมานึกขึ้นได้ทีหลัง แสดงให้เห็นว่าเกศไม่ยอมแพ้ให้กับการด าเนินตามแผน   

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างปมปัญหาในการต้องเร่งดูคาถาให้ทันเวลา และเพื่อเป็นผลให้เกศลืมแผ่น

หนังเนื่องจากความเร่งรีบและเลินเล่อ  ในฉากนี้มีการใช้ภาพ Shift-Focus ในตอนท่ีเกศเจอแผ่นหนัง

ท่ีพกมาและนึกขึ้นมาได้ว่าควรจะเปิดแผ่นดีวีดีดู จึงมีการ Shift - Focus เพื่อเน้นช่วงท่ีเกศหันไปเจอ

เครื่องเล่นดีวีดี 

 

ฉากที ่14 : ภายใน / ซุปเปอร์มาร์เก็ต / เย็น 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 – 14 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 14  

 เชอรี่รับสายเกศท่ีโทรมาถามสถานการณ์ในห้างสรรพสินค้า  เชอรี่ตามประกบเคนอยู่หันไปดู

ก็เห็น   คนใส่ชุดน้ าเงินอยู่ ก็บอกเกศว่าไม่ต้องรีบร้อน เคนยังซื้อของอยู่  แล้ววางสายโทรศัพท์เกศไป    

เชอรี่หันไปหาผู้ชายชุดสีน้ าเงินอีกที  เขาหันมาปรากฏว่าไม่ใช่เคน  เชอรี่ตกใจรีบโทรหาเกศทันที 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าเชอรี่นั้นคลาดสายตาจากเคนและตามคนผิดมาตลอด  ท าให้ เกิดความ

ตกใจว่าเคนอาจจะกลับไปแล้ว โดยท่ีเชอรี่ยังไม่ได้เตือนเกศให้รีบออกมา    โดยให้เชอรี่เป็น 

Foreground และ ชายในห้างเป็น Background ระยะ LS เพื่อเน้นย้ าว่าเชอรี่แอบตามผิดคน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที ่15 : ภายนอก / ซอยบ้านเคน /เย็น 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 –15 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 15 

 เคนกับแป้งหิ้วถุงกับข้าวเดินเข้ามายังซอยเข้าหมู่บ้านของตน 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่า  ท่ีจริงเจ้าของบ้านใกล้จะถึงบ้านเต็มทีแล้วเป็นการตัดสลับเพื่อท าให้

รู้สึกลุ้นว่าเคนจะถึงบ้านแล้ว แต่เกศยังท าภารกิจไม่ส าเร็จ มีการใช้ภาพระยะ LS เพื่อใหเ้ห็นภาพรวม

ว่าเคนกับแป้งถือถุงวัตถุดิบท่ีได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาด้วย เป็นการเน้นย้ าว่ากลับมาจากห้างแล้ว

จริงๆ 

 

ฉากที ่16 : ภายใน / บ้านเคน / เย็น 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี  5- 16 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 16 

 เกศก าลังร่ายมนต์เทน้ าหอมใส่ต้นกระบองเพชรบ้านเคนอยู่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าภายในเวลาเดียวกันเกศยังคงนั่งอยู่ในบ้านเคนด้วยไม่รู้ว่าเคนมาใกล้ถึง

บ้านแล้ว  ใช้การตัดสลับเพื่อท าให้เกิดความลุ้น 

 

ฉากที่ 17 : ภายนอก / ซอยบ้านเคน / เย็น 

  

  

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 – 17 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 17 

 ตัดภาพมาท่ีเคนกับแป้งเดินเล้ียวเข้าซอยมาใกล้ถึงบ้านของเคน 

 ใช้ภาพระยะ LS จากมุมของบ้านเคนเพื่อท าให้รู้ว่าเคนกับแป้งมาใกล้ถึงบ้านแล้ว 

 

ฉากที ่18 : ภายใน / บ้านเคน / เย็น 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 -18 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 18  

 เกศร่ายคาถาอยู่ มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น  เกศรับโทรศัพท์  เป็นเสียงเชอรี่ บอกว่าให้รีบหนี

ออกมาได้แล้ว เพราะเคนออกจากห้างสรรพสินค้าไปนานแล้ว   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าเกศเพิ่งรู้จากเชอรี่แบบกะทันหันว่าเคนใกล้ถึงบ้านแล้ว  ท้ังๆท่ียังท า

ภารกิจไม่ส าเร็จ  มีการใช้ภาพระยะ MCU  เพื่อเน้นอารมณ์ของเกศ ท าให้เห็นสีหน้าชัด    และใช้การ

ตัดสลับเพื่อท าให้เกิดความลุ้น 

ฉากที ่19: ภายนอก / ซอยบ้านเคน / เย็น 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 – 19 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 19 

 ภาพด้านข้างเคนกับแป้งก าลังเดินใกล้ถึงบ้านของตนเอง 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่า เคนใกล้ถึงบ้านเต็มทีแล้ว  ใช้การตัดสลับแบบส้ัน 

 

ฉากที ่20 : ภายใน / บ้านเคน / เย็น 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 – 20 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 20 

เกศยังคงต้ังหน้าต้ังตาร่ายคาถาให้จบ อย่างร้อนรน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

100 
 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าแม้เคนจะมาใกล้ถึงแล้ว แต่เกศก็ยังพยายามท าตามทริคให้ส าเร็จให้ได้  

ใช้การตัดสลับเพื่อท าให้เกิดความลุ้นว่า เกศจะออกมาจากบ้านเคนทันหรือไม่ทัน 

 

ฉากที ่21: ภายใน / บ้านเคน / เย็น 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 – 21 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 21 

 เคนและแป้งเปิดประตูเข้ามาในบ้าน  ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นปกติ  แป้งวางของไว้ที่พื้น  วิ่งมา

นั่งบนโซฟา บอกเคนว่า อาหารมื้อเย็นนี้ให้เคนท าเอง  แป้งจะดูโทรทัศน์ 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าเกศออกจากบ้านไปแล้ว และเก็บข้าวของอย่างเรียบร้อยทันเวลา ท้ัง

สองไม่เห็นความผิดปกติใดๆ  ใช้ภาพระยะ LS เพื่อให้เห็นภาพว่าในบ้านเหมือนปกติทุกอย่าง 

 

ฉากที ่22 : ภายนอก / ซอยบ้านเคน / เย็น 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 – 22 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 22 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เกศในชุดวอร์มท าท่าวิ่งจ๊อกกิงอยู่  เพื่อปลอมตัวไม่ให้จ าได้  ท าท่าโล่งใจเมื่อหนีรอดมาได้ 

 แสดงให้เห็นว่าท่ีจริงแล้วเกศออกมาทันอย่างหวุดหวิด    โดยการใช้ระยะภาพ MLS ในทีแรก

และเกศจะวิ่งผ่านกล้องไปพร้อมท าท่าโล่งใจในระยะ MS เพื่อให้เห็นสีหน้าชัด 

 

ฉากที ่23: ภายใน / ห้องนอนเกศ / กลางคืน 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 – 23 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 23 

 ในห้องนอนของเกศ  เกศโทรศัพท์คุยกับเชอรี  บอกเล่าให้ฟังว่าท าแผนส าเร็จแล้ว  พร้อมท้ัง

บอกวิธีเอาตัวรอด ตัดเป็นภาพแฟลชแบ็ค เกศเปิดดีวีดีเรื่อง Secret trick ท่ีพกไปด้วย นั่งกดรีโมท

เล่ือนวิดีโอเพื่อดูฉากตอนร่ายเวทมนตร์ใส่ต้นไม้  ด้วยอาการร้อนรน  ตัดภาพกลับมาท่ีห้องนอน เกศ

หัวเราะคุยอย่างสนุกสนาน แต่ก็ต้องชะงัก เมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้ พร้อมกับตะโกนว่า ลืมเอาแผ่น

ออก 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความชะล่าใจ และประมาทเลินเล่อของเกศ  เนื่องจากการท่ีว่านั่งเล่าให้

เพื่อนฟังอย่างสนุกสนานและกลับนึกขึ้นได้ว่า ลืมเอาแผ่นออกมาตอนท่ีเล่าให้เชอรี่ฟังว่ายืมเครื่องเล่น

ดีวีดีของเคนใช้โดยการใช้วิธีท าภาพแบบ flashback    เพื่อย้อนเหตุการณ์ให้ดูซ้ าได้ชัดมากยิ่งขึ้น 

และมีการใช้ภาพระยะ MLS ในตอนท่ีเกศนอนคุยโทรศัพท์เพื่อท าให้ภาพดูไม่อึดอัด แสดงถึงความ

สบายใจของเกศท่ีท าภารกิจส าเร็จ  และมีการใช้ภาพระยะ MCU ในตอนท่ีเกศตระหนักได้ว่า ตนเอง

ลืมแผ่นดีวีดีหนังเรื่อง “Secret Tricks จับมากิ๊กให้อยู่หมัด”  ไว้ในเครื่องเล่นดีวีดีบ้านเคน เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงความตกใจของเกศ โดยมีการตัดสลับมุมกล้องเพื่อให้เห็นถึงความตกใจผสมความรู้สึกว้าวุ่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที ่24: ภายใน / ร้านเช่าหนัง / เช้า 

  

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 5 – 24 แสดงภาพประกอบในฉากท่ี 24 

 เกศนั่งกลุ้มมองปกหนังท่ีปราศจากแผ่นอยู่ในมือ แล้วอ่านข้อความท่ีเชอรี่เขียนมาปลอบใจ 

แต่เธอไม่คิดเช่นนั้นด้วย ก็ได้แต่ยิ้มแหยสมเพชตัวเอง  จู่ๆเคนก็เข้ามาในร้าน ในมือถือแผ่นหนังท่ีเธอ

ใส่ท้ิงไว้  เกศตกใจท าหน้ากระอักกระอ่วนในขณะท่ีเคนมาถามรายละเอียดเกี่ยวกับแผ่นหนัง  และใน

ท่ีสุดก็ได้รู้ว่าเคนจะมาขอบคุณร้านท่ีแถมแผ่นให้ และเคนก็จ าได้ว่าเกศเป็นคนท่ีพ่นลูกอมใส่หน้าเขา 

และแซวว่าเกศคงจะใช้ทริคแบบในหนัง  เกศรีบปฏิเสธว่าไร้สาระ แต่เคนก็หัวเราะกรุ้มกริ่มพร้อมฝาก

ว่าหากมีภาคต่อไปออกให้บอกเขาด้วย พร้อมเขียนเบอร์ท้ิงไว้ ยิ้มให้แล้วเดินออกจากร้านไป  เกศยิ้ม

หวานเคล้ิมตามหลัง 

 ฉากนี้แสดงให้เห็นว่า เคนต้ังใจเอาแผ่นมาคืนท่ีร้านและบอกว่าปกหาย  และเมื่อเจอหน้าเกศ

ก็จ าได้ว่าเป็นคนท่ีพ่นลูกอมใส่หน้าเขา  เพื่อจะส่ือว่า เคนคงได้ดูแผ่นหนังท่ีค้างไว้ในเครื่องและรับรู้ถึง

วิธีการท่ีเกศท าคล้ายกับในหนัง  จึงคิดว่าเกศคงพยายามจะใช้พลังเหนือธรรมชาติกับเชาเช่นกัน  โดย

มีการใช้ภาพ CU แผ่นดีวีดีท่ีเคนถือมา เพื่อแทนเกศท่ีแอบมองในขณะท่ีกังวลพร้อมระแวงอยู่    และ

มีการใช้ภาพระยะ MCU เพื่อเน้นสีหน้าของเกศกับเคน เพื่อเพิ่มความรู้สึกกดจากความรู้สึกของเกศท่ี

มีความกังวลเพราะแอบเข้าบ้านเคน และได้ท้ิงหลักฐานไว้   นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพแบบ Shift – 

Focus ในตอนท่ีเกศแอบมองแผ่นดีวีดี โดยมีแผ่นดีวีดีเป็น Fore ground เพื่อท าเน้นความรู้สึกกังวล

เกี่ยวกับแผ่นดีวีดีของเกศ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 6 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาหาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ในการสรรสร้างภาพยนตร์ส้ัน ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความพยายามในเรื่องของความรักเรื่อง “Secret trick พลิกรัก”  ซึ่งได้น าเสนอประเด็นเกี่ยวกับความ
รักและความพยายาม  ในแง่ของการใช้พลังจากคาถาเวทมนตร์เข้าช่วยเพื่อให้ประสบความส าเร็จใน
ด้านความรัก  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องความเช่ือการใช้เวทมนต์และพลังความ
เช่ือในด้านไสยศาตร์  และแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของความมุ่งมั่นและการพยายามไขว่คว้าเพื่อ
สมหวังในความรัก เพื่อเป็นก าลังใจให้กับบุคคลท่ีไม่มั่นใจในรูปลักษณ์หรือไม่มั่นใจในเรื่องความรัก 
โดยผู้จัดท าได้ท าการศึกษากระบวนการท าภาพยนตร์ จากการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาบท  ตัวละคร ไปจนถึงการเลือกใช้สถานท่ี  ซึ่งได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
การผลิตภาพยนตร์ส้ัน ท้ัง 3 ขั้นตอน อันได้แก่  ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์   ขั้นตอนการถ่าย
ท าภาพยนตร์ และขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ ซึ่งจากขั้นตอนดังกล่าวท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้ถึง
วิธีการท างานภาพยนตร์ส้ัน ท้ัง 3 ข้ันตอนท่ีได้กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิด กระบวนการ
วางแผน กระบวนการสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปจนถึงขั้นตอนของการตัตภาพยนตร์   
ซึ่งต้องอาศัยความเอาใจใส่ในรายละเอียดของทุกขั้นตอนท้ังหมด  เพื่อท าให้ภาพยนตร์ส้ันส าเร็จ
สมบูรณ์และตรงตามจุดประสงค์ท่ีคาดหวังไว้ 

สรุปผลการศึกษา 

 ในการสรุปผลการศึกษาท่ีนี่  สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ท้ังหมด 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre – Production) 

    เป็นขั้นตอนท่ีนับว่าส าคัญและจ าเป็นท่ีสุด  เนื่องจากเป็นขั้นตอนท่ีเป็นจุดเริ่มของ
ขั้นตอนท้ังหมด  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบท  การหาReferenceทุกๆอย่าง ท้ังโครงเรื่องของภาพยนตร์  
ตัวละคร  เครื่องแต่งกาย  ทิศทางและอารมณ์ของภาพยนตร์ ไปจนถึงการวางแผนการท างานและการ
จัดการภาพยนตร์ท้ังหมด เพื่อท าให้การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปนั้นราบรื่น  และป้องกันความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไป    ในขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์นี้จึงถือเป็นการก าหนด
ทิศทางการท างานของภาพยนตร์ในเรื่องหนึ่งท้ังหมด   ส าหรับขั้นตอนนี้ผู้จัดท าจึงให้ความใส่ใจใน
รายละเอียดและต้ังใจ  เพื่อท าให้การถ่ายท าภาพยนตร์ในขั้นต่อไปนั้นเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด  
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 2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 

       หลังเสร็จส้ินกระบวนการก่อนถ่ายท าภาพยนตร์แล้ว  ในขั้นตอนนี้ผู้จัดท าได้ด าเนินการ

ตามแผนงานการถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีได้วางเอาไว้   โดยในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยการท างานร่วมกับ

ทีมงานและนักแสดงเพื่อความราบรื่นในการท างาน  และเนื่องจากเป็นการท างานกับผู้คนจ านวนมาก

จึงควรอาศัยความพร้อมเพรียงและการประสานงานเพื่อให้เกิดความราบรื่น และตรงตามเวลา  ตาม

แผนงานท่ีวางเอาไว้ เพื่อท าให้เกิดปัญหาน้อยท่ีสุด 

      3. ข้ันตอนหลังการถ่ายท า (Post - Production) 

       ในขั้นตอนนี้ถือเป็นกระบวนการท้ายสุดของการผลิตภาพยนตร์   เป็นการล าดับ

ภาพยนตร์ให้ออกมาสนุกสนานตรงตามแนวเรื่องท่ีวางเอาไว้   โดยใช้เทคนิคภาพและเสียงเพื่อท าให้

ภาพยนตร์สามารถเล่าเรื่องราวและสามารถส่ือแนวคิดตามจุดประสงค์ของผู้จัดท าได้   โดยในขั้นตอน

นี้ต้องใช้ความละเอียดในการล าดับภาพเพื่อความสมบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็นการใส่เพลงประกอบ หรือเอฟ

เฟคต์ต่างๆ  ซึ่งภาพยนตร์ท่ีออกมาหลังเสร็จส้ินกระบวนการท้ังหมดนี้ ถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจและเสร็จ

สมบูรณ์ออกมาตามท่ีผู้จัดท าคาดหวังไว้ในท่ีสุด 

ข้อจ ากัดและปัญหา 

 ข้อจ ากัดและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน  สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ ดังนี้ 

    1.ปัญหาของตารางเวลาของนักแสดง 

      เนื่องจากนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเอกลักษณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง  จึงท าให้ต้องใช้ความ

ละเอียดในการหานักแสดง   และเมื่อหานักแสดงได้ตรงตามท่ีคาดหวังไว้แล้ว  ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือ

นักแสดงบางคนไม่มีเวลาให้  อย่างเช่นในบทของเชอรี่  ซึ่งได้มีการเปล่ียนนักแสดงอย่างกะทันหัน 

เนื่องจากมีธุระเกี่ยวกับการเรียน มีเวลาให้ไม่พอ  ซึ่งต้องเปล่ียนนักแสดงในบทเชอรี่ถึงสองครั้ง แม้จะ

มีการถ่ายท าไปแล้ว    นอกจากนี้นักแสดงบทเคนแม้จะสามารถแบ่งเวลามาให้ได้  แต่ก็มีเวลาให้เพียง

สองวันในหนึ่งอาทิตย์   ซึ่งนับว่าไม่เป็นปัญหามาก  แต่เกิดผลกระทบคือเวลาท่ีว่างไม่ตรงกับการ

ท างานหรือเวลาว่างของนักแสดงคนอื่นๆในบางครั้ง  ซึ่งท าให้ต้องมีการจัดคิวให้น้อยท่ีสุดเพื่อให้การ

ถ่ายท าเสร็จสมบูรณ์ได้ทันเวลา 
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    2.ปัญหาของตารางเวลาทีมงาน 

      เนื่องจากการท างานของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นล่าช้าจากการหานักแสดง และการ

เตรียมงานในขั้นตอนก่อนหน้า   ท าให้มีผลไปถึงการหาทีมงานในการถ่ายท าภาพยนตร์ เนื่องจากส่วน

ใหญ่เป็นนักศึกษาและมีตารางเวลาการถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีตรงกัน  ท าให้ขาดทีมงานในบางคิว ซึ่งก็

เป็นผลให้การถ่ายท าในครั้งนั้นเกิดปัญหาความล่าช้า และอาจได้ภาพท่ีไม่สมบูรณ์แบบตามท่ีวางไว้ได้ 

    3.ปัญหาของแสงที่ใช้ในการถ่ายท า 

      จากผลกระทบของการท่ีตารางการถ่ายท านั้นมีน้อย เนื่องจากข้อจ ากัดทางเวลาของ

นักแสดง   ท าให้การถ่ายท าแต่ละคิวนั้นต้องใช้เต็มวัน  ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบในด้านของแสง   ซึ่ง

ส่วนใหญ่ใช้แสงธรรมชาติ  จึงท าให้บางฉากท่ีควรจะมีแสงสว่าง ก็กลับกลายเป็นฉากท่ีมีแสงน้อย ซึ่ง

ไม่ตรงไปตามท่ีคิดไว้และอาจมีผลกระทบต่อเนื้อเรื่อง 

    4. ปัญหาของสถานที่การถ่ายท า 

       เนื่องจากมีหลายฉากท่ีต้องใช้สถานท่ีท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถให้อารมณ์

เฉพาะตัวได้  อย่างเช่นฉากท่ีเกศจินตนาการว่าได้เดทกับเคน   จึงต้องใช้สถานท่ีท่ีมีลักษณะชวนฝัน  

มีความโรแมนติค และไม่ได้เจอได้ง่ายๆท่ัวไป   ซึ่งผู้จัดท าได้ท าการติดต่อสถานท่ีไป แต่มีความคืบหน้า

ช้า  เนื่องจากสถานท่ีท่ีใช้นั้นมีช่ือเสียงและมีคิวการถ่ายท าอยู่ประจ า   ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสูง แต่

ผู้จัดท าได้ขอประสานงานในฐานะงานนักศึกษาซึ่งได้ไปติดต่อโดยตรง และทางอีเมลล์  แต่ก็ใช้

ระยะเวลาเกือบ 1 เดือนยังไม่มีการตอบรับ จึงจ าเป็นต้องไปติดต่อโดยตรงอีกรอบ ซึ่งก็ได้รับความ

อนุเคราะห์ให้ใช้ถ่ายท าภาพยนตร์ส้ันได้    

ข้อเสนอแนะ 

   1.ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง “Secret Tricks พลิกรัก” เป็นการน าเสนอมุมมองในด้านควารัก   

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้พลังเวทมนต์ และเป็นภาพยนตร์แนว Romantic - Comedy   ดังนั้นเนื้อ

เรื่องและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร อาจจะมีความเกินจริง และการตัดสินใจบางอย่างขัดแย้งกับ

ทัศนคติของผู้ชม    ท้ังนี้ต้องอาศัยวิจารณญาณและประสบการณ์ของผู้ชมเป็นรายบุคคล 
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   2.ควรมีการเตรียมการอย่างกระชับและรวดเร็ว  เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า  ซึ่งจะท าให้เกิด

ผลกระทบและปัญหาได้น้อย  อย่างการติดต่อหาสถานท่ี ควรติดต่อหลายๆท่ี เพื่อจะได้มีตารางการ

ถ่ายท าส ารอง  เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของนักแสดงและทีมงาน 

   3.การผลิตภาพยนตร์นั้น ต้องอาศัยความใส่ใจในรายละเอียดและความรับผิดชอบ  จึงจะ

สามารถท าให้ภาพยนตร์นั้นออกมาส าเร็จและราบรื่น  และต้องอาศัยความร่วมมือของทีมงานและ

นักแสดงทุกคน   

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

107 
 

บรรณานกุรม 

แข  มังกรวงษ์.  ทฤษฎีการล าดับภาพในภาพยนตร์.   เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2557 .   เข้าถึงได้จาก   
 http://dric.nrct.go.th/get_fulltext.php?book_id=253122&absid=248164 
พรประทาน ชัยกรโกศล. รักเพียงแรกพบ. เข้าถึงเมื่อ 12 มนีาคม 2557. เข้าถึงได้จากhttp://www  
          .gotoknow.org/posts/351589 
พลังจิต. ความเช่ือเรื่องไสยศาตร์. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2557. เข้าถึงได้จาก  http://www.bp.or 
          .th/webboard/index.php?topic=20291.0;wap2 
Anne Gracie.  Characters in Romantic Comedy. เข้าถึงเมื่อ  12 มีนาคม 2557. เข้าถึงได้จาก  
 http://www.annegracie.com/writing/comedy.htm 
Conquer.  ความเช่ือเรื่องเวทมนตร์.  เข้าถึงเมือ่วันที่ 12 มีนาคม 2557.  เข้าถึงได้จาก http://con 
    quering .exteen.com/20081127/entry-2 
Novabiz.  แนวคิดความรักคือสารเคมี. เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2557.  เข้าถึงได้จาก  www.nova
 biz.com/Novaace/Phisical/Sceince-of-Love.htm   
Novabiz. Theory of Comedy ของDr. Richard F. เข้าถึงเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้  
 จาก http://www.novabizz.com/ NovaAce/Comedy.htm 
princeton. Romantic Comedy Film. เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://www 

.princeton.edu/~achaney/tmve/wikik/docs/Romantic_comedy_film .htm 
 

     
...................................................................................................................... .............................. 

Hayama, Hiroki, director. Switch girl [TV series]. Japan. 2012 

Hideki ,Takeuchi, Kawamura, Yasuhiro, Masaki, Tanimura, director. Nodame Cantabile 

[TV series]. Japan. 2006  

Hong ,Soong Shang , director. You're Beautiful [TV series]. Korea. 2009 

Hwan, In Ryo, director. Princess Hours [TV series]. Korea. 2007 

Imai, Natsuki, Yoshida, Ken, director. Hanawake no yo shinmai [TV series]. Japan. 2011 

Kawamura, Yasuhiro, director. Himitsu no Akko-chan [motion picture]. Japan. 2012  

Kim, Yoon chul , director. My name is Kim Sam Soon [TV series]. Korea. 2005 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.gotoknow.org/posts/351589


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

โปสเตอร์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Secret Tricks  พลิกรัก” 

                                         

         110 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	1. Title_page.pd
	2. Abstract.pdf
	3. Content.pdf
	4. Chapter1.pdf
	5. Chapter2.pdf
	6. Chapter3.pdf
	7. Chapter4.pdf
	8. Chapter5.pdf
	9. Chapter6.pdf
	10. Bibliography.pdf
	11. Appendix.pdf

