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13530554: สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง: การสรรสรางภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับ ทัศนคติและความเช่ือ เรื่อง “มโนคติ” 
 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนใหเห็นความคิด มุมมอง ทัศนคติและความเช่ือ 
ของมนุษยภายในสังคมของเด็กวัยรุนยุคอินเตอรเน็ตเครือขาย (Social Network) โดยเปนยุคที่มี
ระบบการสื่อสารและการโนมนาวใจที่รวดเร็วและแพรหลาย ซึ่งอิทธิพลของเหตุการณตางๆจะสงผล
ตอมุมมองการใชชีวิตของแตละคนไมเหมือนกัน โดยผูจัดทําไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
ความคิด มุมมอง ทัศนคติ และความเช่ือ ประกอบกับทฤษฎีทางดานภาพยนตรเพื่อนํามาใชในการ
สรางบทภาพยนตร ซึ่งมีเน้ือหาวาดวย เด็กสาวที่ถูกกลาวหาวาเปนตัวซวย และเปนขาวลือไปทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย ทําใหไมมีใครอยากเขาใกลเธอ ยกเวนเพื่อนสนิทและเด็กหนุมที่แอบหลงรักเธอ ผูซึ่งไม
เช่ือวาความเช่ือเรื่องซวยน้ันเปนเรื่องจริง  

ในการสรางภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีผูจัดทําตองผานกระบวนการผลิตภาพยนตรทุกข้ันตอน
อยางละเอียด ต้ังแตข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production) ที่ตองมีการเตรียมงานทกุอยาง ต้ังแต
การคัดเลือกนักแสดง การสรรหาสถานที่ การเตรียมความพรอมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนการ
ถายทํา ซึ่งกระบวนการทํางานอยางละเอียดต้ังแตข้ันตอนน้ี จะนําไปสูการทํางานที่สมบูรณมากข้ึนใน
ข้ันตอนตอๆไปและเกิดปญหานอยที่สุด เน่ืองจากทุกอยางไดถูกเตรียมการและวางแผนไวเปนอยางดี 
และเมื่อมีการปฏิบัติตามอยางมีวินัย ยอมไดผลลัพธการทํางานที่ดีย่ิงข้ึน  
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

โชคลางเปนสิ่งที่ผูกโยงกับชีวิตมนุษยมาต้ังแตสมัยโบราณ โดยโชคลางสามารถแบงได
เปน 2 รูปแบบ คือ โชคดีและโชคราย แตสิ่งที่มนุษยกลัวและไมปรารถนาจะไดรับคือโชคราย ซึ่งเรียก
กันอีกอยางวาความซวย 

รูปแบบความคิดหน่ึงของมนุษยที่มีตอความซวย คือการมองวาความซวยเปนสิ่งที่ถูก
กําหนดไวแลวหรือเปนเรื่องของโชคชะตา แตอีกมุมหน่ึงความซวยเปนรูปแบบความคิดและมุมมองที่มี
ตอสถานการณใดสถานการณหน่ึง ตัวอยางเชน อุบัติเหตุทางรถยนต หากมองในแงของโชคชะตา 
สถานการณน้ีถือเปนความโชคราย แตหากมองในอีกแงหน่ึงที่ใชหลักเหตุและผลเปนตัวประมวล
ความคิด ในสถานการณน้ีสามารถมองไดวาเปนความประมาท ที่เกิดจากการกระทําและความคิดของ
มนุษยเอง และเมื่อมนุษยสะสมความคิดและมุมมองในรูปแบบเดิมมากข้ึน ความคิดและมุมมอง
เหลาน้ันจะพัฒนากลายเปนทัศนคติ 

ทัศนคติเปนสภาวะความพรอมทางจิตที่เกี่ยวของกับความคิด  ความรูสึกและแนวโนม
ของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอบุคคล  สิ่งของ  สถานการณตาง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง เปน
ความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ  และสภาวะจิตใจในการพรอมที่จะสงผลกระทบตอการตอบสนองของ
บุคคลน้ันๆ ตอบุคคลอื่นๆ ตอวัตถุหรือตอสถานการณ โดยที่ทัศนคติน้ีสามารถเรียนรูหรือจัดการได
โดยใชประสบการณ 

โดยทัศนคติของแตละคนน้ันจะแตกตางกันที่วิธีคิด ประสบการณที่ไดเจอมา รวมไปถึงวิธี
ประมวลผลของความคิด และเมื่อคนเรามีทัศนคติตางกัน มีความคิดตางกัน จะทําใหเกิดพฤติกรรม
และการกระทําที่แตกตางกัน ทําใหเรามีมุมมองตางกัน ทําใหเรารับฟงไมเหมือนกัน ทําใหเรามีคําพูด
ไมเหมือนกัน ทําใหเรามีความรูสึกไมเหมือนกัน และการกระทําที่ตางกันน้ันก็จะกอใหเกิดผลลัพธที่
ตางกันดวย 

สิ่งที่มีผลของพฤติกรรมของมนุษยอีกสิ่งหน่ึงคือความเช่ือ โดยความเช่ือน้ันมีรากฐานมา
จากความคิด ความเขาใจและการยอมรับนับถือ เช่ือมั่นในสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดยไมตองมีเหตุผลใดมา
สนับสนุนหรือพิสจูน ทั้งน้ีบางอยางอาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสจูนได หรืออาจจะไมมีหลักฐานที่จะ
นํามาใชพิสูจนใหเห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งน้ันก็ได  

คนในสังคมไทยมักมีความเช่ือในเรื่องตางๆกันไดแก ความเช่ือทางศาสนา เชน คนทําดีได
ไปสวรรค คนทําช่ัวตองตกนรก ความเช่ือในลัทธิการเมือง เชน พรรคคอมมิวนิสตประชาชนทุกคนมี
ความเทาเทียมกัน ความเช่ือในเรื่องโชคชะตา เชน ชีวิตจะดําเนินไปตามวันเดือนปเกิด หรือชีวิตถูก
ลิขิตไปตามเสนลายมือของคนน้ัน ความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร เชน เช่ือเรื่องผีสาง เทวดา โดยการ
เปลี่ยนแปลงความเช่ือน้ันทําไดยากกวาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
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จากทั้งหมดที่ไดกลาวมาน้ี ลวนมาจากการตัดสินจากประสบการณที่ผานๆมาของเราเอง 
และจะสงผลตอพฤติกรรมของเราไดดวย ทําใหเราแสดงออกตามทัศนคติของเรา ยกตัวอยางเชน ถา
เราคิดวาเกาอี้ตัวน้ันสกปรก เราก็จะไมน่ังมัน เพราะมันสกปรก ดังน้ันเมื่อเราเช่ือมันแบบไหน เราก็จะ
คิดและตัดสินมันแบบน้ันโดยที่มีอิทธิพลตอการกระทําของตัวเอง โดยมีสํานวนหน่ึงไดกลาวไววา 
“you are what you believe” (อยากจะเปนอยางไร อยูที่ใจเราเช่ือ) ดังคํากลาวน้ีจึงเกิดความคิด
เริ่มตนที่อยากนํามาพัฒนาเปนภาพยนตรเรื่องสั้น โดยมีเรื่องราวของเด็กวัยรุนสามคนที่กําลังอยู
ในชวงการกาวผานวัยและความคิดในการเปนผูใหญ แตกลับมีความคิดอาน ความเช่ือ และการ
ตัดสินใจไมเหมือนกัน อันเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เด็กสาวหน่ึงในน้ันมีความคิดในแง
ลบตอเหตุการณทั้งสิ้นที่ผานเขามา เพราะไมยอมเช่ือในตนเอง แตเด็กสาวและเด็กหนุมเพื่อนของเธอ 
พยายามชวยเธอและหวังวาเธอจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีบาง 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติของมนุษย 
2. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือของมนุษย 
3. เพื่อศึกษากระบวนการทํางานของภาพยนตร 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ศึกษาคนควาเรื่องความคิดและมุมมองที่มีผลตอความเช่ือและทัศนคติของเด็กวัยรุนที่
กําลังจะกาวผานวัยเปนผูใหญ เพื่อนําไปเขียนบทภาพยนตรและถายทําภาพยนตรสั้น 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1.  ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 
2.  รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 

2.1 ศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาดานมุมมองและทัศนคติของมนุษย 
2.2 ศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาทางความเช่ือของมนุษย 
2.3 คนควาและศึกษาบทความที่เกี่ยวของกับ มุมมอง ทัศนคติ ที่มีผลตอพฤติกรรม

ของมนุษย 
2.4 คนควาและศึกษาบทความที่เกี่ยวของกับความเช่ือมีผลตอพฤติกรรมของมนุษย 

3.  การศึกษา ตีความ ขอมูล 
3.1 นําขอมูลที่ไดมารวบรวมและวิเคราะห 
3.2 หาขอมูลอางอิง (Reference) 
3.2 หาทิศทางและอารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 

4.  ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
4.1 คิดแกนเรื่อง และโครงเรื่อง 
4.2 เขียนบทภาพยนตร 
4.3 หาสถานที่ถายทําและนักแสดง 
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4.4 คํานวณงบประมาณ 
4.5 เตรียมตารางการทํางาน 

5.  ข้ันตอนการทํางาน (Production) 
5.1 ถายทําภาพยนตร 

6.  ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production) 
6.1 ทําการตัดตอภาพยนตร เพิ่มเสียง 
6.2 เพิ่มเทคนิคตางๆใหสมบูรณ 
6.3 ใสเพลงและเสียงประกอบภาพยนตร (Score, Foley) 
6.4 การตัดตอภาพยนตร ฉบับสมบูรณ 

7.  การสรุปผลและจัดทํารูปเลม 
 
แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ที่มาและแนวคิด           

เรื่องยอ 
ทฤษฎีอางอิง 

          

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment)  
อารมณของภาพยนตร (Mood and Tone)  
ขอมูลอางอิง (Reference) 

          

บทภาพยนตร (Screenplay)  
คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
หาสถานที่ถายทํา (Location) 

          

ฝกซอมการแสดง (Workshop) 
บทถายทํา (Shooting Script)  
ตารางการถายทํา (Breakdown) 

          

ข้ันตอนการถายทํา (Production) 
          

ตัดตอเบื้องตน (First Draft)           
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ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน (ตอ) 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ตัดตอสุดทาย (Final Draft) 
สรปุผลและจัดทํารูปเลม 

          

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับความรูเพิ่มเติมจากแนวคิดเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติของมนุษย 
2. ไดทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือของมนุษยมากข้ึน 
3. เขาใจและเรียนรูกระบวนการคิดและการผลิตภาพยนตรมากข้ึน 

นิยามศัพท 

ความคิด ในจุลนิพนธน้ีหมายถึง สิ่งที่นึกรูข้ึนในใจ ความรูที่เกิดข้ึนภายในใจ กอใหเกิด

การแสวงหาความรูตอไป หรือ สติปญญาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางถูกตองและสมควร 

มุมมอง ในจุลนิพนธน้ีหมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งแตละคนมีตางกัน 

ทัศนคติ ในจุลนิพนธน้ีหมายถึง แนวความคิด กลุมกอนของมุมมองที่ถูกตัดสินทัศนคติ

ของแตละคนน้ันจะแตกตางกันที่วิธีคิด ประสบการณที่ไดเจอมา รวมไปถึงวิธีประมวลผลของความคิด 

และเมื่อคนเรามีทัศนคติตางกัน มีความคิดตางกัน จะทําใหเกิดพฤติกรรมและการกระทําที่แตกตาง

กัน  

ความเชื่อ ในจุลนิพนธน้ีหมายถึง การปกใจคิดในสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดยไมตองมีเหตุผลใดมา

สนับสนุนหรือพิสูจน และจะมีผลสรุปตอสิ่งน้ันโดยทันที หรือความมั่นใจตอสิ่งน้ันๆวาเปนความจริง 

ซึ่งความเช่ือบางอยางอาจสืบตอกันมาเปนเวลานาน 

มโนคติ ในจุลนิพนธน้ีหมายถึง ความคิด (อางอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 , 2546) 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
จากที่มาและความสําคัญในเรื่องความสัมพันธของความเช่ือ ความคิด มุมมอง และ

ทัศนคติ น่ีนําไปสูพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปของมนุษยแตละคน ผูจัดทําจึงไดทําการศึกษา 
คนควา และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางภาพยนตร
ขนาดสั้นเรื่อง “มโนคติ” ดังตอไปน้ี 
 
แนวคิดเรื่องทัศนคติ (Attitude)1 
 

ทัศนคติ เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหน่ึงทางจติวิทยาสังคมและการสือ่สาร 
และมีการใช คําน้ีกันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวาทัศนคติน้ัน ไดมีนักวิชาการหลายทานให
ความหมายไวดังน้ี 

เคลเลอร (Howard H. Kendler , 1963 : 572) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง สภาวะ
ความพรอมของบุคคล ที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือตอตานบุคคล สถาบัน 
สถานการณ หรือ แนวความคิด   

คารเตอร วี. กูด (Carter V. Good , 1959 : 48) ใหคําจํากัดไววา ทัศนคติ คือความ
พรอมที่จะแสดงออก ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่เปนการสนับสนุนหรือตอตานสถานการณบางอยาง 
บุคคล หรือสิ่งใด ๆ 

นิวคอมบ (Newcomb , 1854 : 128) ใหคําจํากัดความไววา ทัศนคติ ซึ่งมีอยูในเฉพาะ
คนน้ันข้ึนกับสิ่งแวดลอม อาจแสดงออกในพฤติกรรม ซึ่งเปนไปไดใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบหรือ
พึงพอใจ ซึ่งทําใหผูอื่นเกิดความรักใคร อยากใกลชิดสิ่งน้ัน ๆ หรืออีกลักษณะหน่ึงแสดงออกในรูป
ความไมพอใจ เกลียดชัง ไมอยากใกลสิ่งน้ัน 

นอรแมน แอล มุน (Norman L. Munn , 1971 : 71) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรูสึก 
และความคิดเห็น ที่บุคคลมีตอสิ่งของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใด ๆ ในทางที่จะ
ยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมอยาง
เดียวกันตลอด   

จี เมอรฟ ,แอล เมอรฟ และ ที นิวคอมบ (G. Murphy , L. Murphy and T. 
Newcomb , 1973 : 887) ใหความหมายของคําวา ทัศนคติ หมายถึง ความชอบหรือไมชอบ พึงใจ 
หรือไมพึงใจที่บุคคลแสดงออกมาตอสิ่งตาง ๆ 

1  Novabizz. ทัศนคติ (Attitude). เขาถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 
http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm 
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เดโช สวนานนท (2512 : 28) กลาวถึง ทัศนคติวา เปนบุคลิกภาพที่สรางข้ึนได 
เปลี่ยนแปลงไดและเปนแรงจูงใจที่กําหนดพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ   

ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531 : 2) กลาวถึงทัศนคติที่เช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคล วา 
ทัศนคติ หมายถึง  

1. ความสลับซับซอนของความรูสึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการที่จะสรางความ
พรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ตามประสบการณของบุคคลน้ันที่ไดรับมา 

2. ความโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางที่ดีหรือตอตานสิ่งแวดลอม ที่จะ
มาถึงทางหน่ึงทางใด 

3. ในดานพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพรอมที่จะตอบสนอง   
จากคําจํากัดความตาง ๆ เหลาน้ี จะเห็นไดวามีประเด็นรวมที่สําคัญดังน้ีคือ  
1. ความรูสึกภายใน  
2. ความพรอม หรือ แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง   
 
ดังน้ันจึงสรุปไดวา ทัศนคติ เปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสกึ และความ

เช่ือ หรือการรูของบุคคลกับแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหน่ึงตอเปาหมายของ 
ทัศนคติน้ัน โดยสรุป ทัศนคติในงานที่น้ีเปนเรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียง
ของบุคคล ที่มีตอขอมูลขาวสาร และการเปดรับรายการกรองสถานการณที่ไดรับมา ซึ่งเปนไปไดทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติมีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดวา ทัศนคติ ประกอบดวย 
ความคิดที่มีผลตออารมณ และความรูสึกน้ัน ออกมาโดยทางพฤติกรรม 
 
แนวความคิดเก่ียวกับมุมมอง  

 
1.  การปรับเปลี่ยนมุมมอง2 

เราคิดอยางไร  ก็มักจะเห็นอยางน้ัน ถาเราชอบนึกคิดในทางลบ ก็มักจะเห็นแตสิ่งที่
ไมนาพิสมัย ถาเปนคนรังเกียจเสียงดัง มักจะไดยิน เสียงดังรําคาญใจอยูเสมอ ถาเปนคนกลัวความมืด 
แมแตรากไมก็มองเห็นเปนงูได ในทางตรงขาม ถาเปนคนที่มองโลกในแงดี ก็มักแลเห็นสิ่งดี ๆ อยูเปน
นิตย เวลาเรามีความสุข เห็นอะไรก็ดูนาช่ืนใจไปหมด ย่ิงเราเปนคนที่ไวตอความสุขดวยแลว ยอมเห็น
ความสุขไดไมยาก แมจะอยูทามกลางความยากลําบากก็ตาม ใชหรือไมวาเมื่อเห็นความสุขแสดงตัวทุก
ขณะ ใจก็เปนสุขไดงาย 

คนเราสามารถมีความสุขได โดยไมตองรอใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามใจปรารถนา
เสียกอน หากอยูที่การรูจักทําใจใหสงบเย็น ปลอยวางจากความยึดอยาก และมองเห็นแงงามของชีวิต 
ผูคนเปนอันมากมีความสุขได ไมใชเปนเพราะมีอะไรดี ๆ เกิดข้ึนกับเขาอยูเสมอ หากเปนเพราะเขา
รูจักวางใจตอสิ่งตาง ๆ ที่มากระทบ แมจะประสบกับความเจ็บปวย พลัดพรากสูญเสีย แตก็ยังเปนสุข

2  พระไพศาล วิสาโล. แคเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิด ชีวิตพบแตสิ่งดี ๆ. กรุงเทพฯ : บี มีเดีย, 
2549 
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อยูได หลายคนถึงกับบอกวา “โชคดีที่เปนมะเร็ง” ขณะที่อีกหลายคนบอกวา โรคหัวใจ หรือการถูกไล
ออกจากงาน เปนสิ่งดีที่สุดอยางหน่ึงที่เกิดข้ึนกับชีวิตของเขา ทั้งน้ีก็เพราะเขารูจักมองเห็นโชคจาก
เคราะหน่ันเอง เราไมสามารถควบคุมสิ่งดี ๆ ใหเกิดข้ึนกับเราไดตลอดเวลา แตเราสามารถปรับใจจน
มองเห็นสิ่งดี ๆ ในทุกสิ่งได ดังน้ันอุปสรรคจึงมิใชสิ่งนากลัว   ปญหามิใชเรื่องนาต่ืนตระหนก 
 

2.  การมองในมุมท่ีแตกตาง3 
การใหความเห็นตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงของแตละคน แมจะมีขอเท็จจริงอยางเดียวกัน 

แตความคิดเห็นตอเรื่องน้ันกลับแตกตางกันไป ซึ่งมีเหตุปจจัยมาจากพื้นฐานของความเขาใจ และ
มุมมองหรือทัศนคติที่มีตอเรื่องน้ัน การยอมรับความแตกตางกันในเรื่องดังกลาว  มีความสําคัญและ
จําเปนตอการสื่อสารเกี่ยวกับความเห็นระหวางกัน จะมีผลถึงสัมพันธภาพที่ดีไดอีกทางหน่ึง 

ความสัมพันธระหวางบุคคล ระหวางกลุมคน ระหวางองคกร หรือกลุมคนในสังคม มี
สิ่งที่เกิดข้ึนอยางเปนธรรมดา คือความแตกตางทางความคิด อันนําไปสูความรุนแรงทางวาจา หรือ
การใชกําลัง จนถึงการใชอาวุธ เปนความแปลกประการหน่ึงที่สังคมมนุษยมีความสามารถทางปญญา
อยางสูงสง แตกลับใชความรุนแรงตอมนุษยดวยกันอยางไรความปรานี เพียงเพราะการมีมุมมองตอ
เรื่องใดเรื่องหน่ึงที่แตกตางกัน  ทั้งที่ตางรูความจริงดีวา ไมวาจะเปนเรื่องใด ๆ  เราสามารถมีมุมมองตอ
เรื่องน้ันไดในหลายมิติหรือหลายมุมมอง เราตางก็มองจากมุมที่มองเห็น หรือมองตางมุมกัน ความ
คิดเห็นในเรื่องน้ัน ๆ ยอมแตกตางกันไป การยอมรับความจริงจากการมองที่ตางมุมกัน ยอมเขาใจถึง
มุมที่มองตางกันของคนอื่น 

ผมทํางานกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธในงานตองใชความรู  ความคิดเห็นและ
การรับฟงขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือมีคําวินิจฉัยในเรื่องใดเรื่องหน่ึง การมีทักษะและ
กําหนดชองทางการสื่อสารระหวางกัน มีความสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ชวยให
ความสัมพันธสวนตัวเปนไปในทางที่ดี และยังมีความสุขจากความสําเร็จของงานรวมกันอีกทางหน่ึง
ดวย 

ผมจะใหโอกาสหรือเวลาอยางเพียงพอกบัการเสนอความคิดเห็นในมมุมองของแตละ
คน เพราะเวลาที่เรามีใหกันเปนสาระสําคัญอีกประการหน่ึงที่เราจะเปดพื้นที่ของการเรียนรูรวมกัน 
เปนความสุขที่เราจะสรางรวมกัน ไมใชเวลาหรือพื้นที่ที่เราจะแสดงความสามารถที่เหนือกวา แตจะ
เปนจังหวะสําคัญของการปรับความคิด สรางความรู ความเขาใจ ไดอยางเต็มที่ เวลาและโอกาสที่มีจึง
เปนหวงเวลาของความดีงามระหวางกัน เปนการมองใหเห็นขอเท็จจริงในมุมมองตาง ๆ ย่ิงมองรอบ
ดานมากเทาใด ความชัดเจนในเรื่องที่มองก็มากข้ึนเทาน้ัน 

ผมไดเรียนรูการใชทักษะการฟงและการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน จาก
การใชเวลาและโอกาสดังกลาว เพราะน่ีเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารระหวางกัน ผมไมเคยมอง
ความแตกตางทางความคิดเห็นเปนความขัดแยงระหวางกัน การรับฟงอยางสุภาพ และไตรตรองอยาง
ถ่ีถวน ซึ่งไมเพียงแตการยอมรับ ยังขยายผลไปสูการเรียนรูรวมกัน และที่สําคัญคือ ผมตระหนักอยู

3  คะนึง  จันทรสงเคราะห. ตางที่มุมมอง. เขาถึงเมื่อ 11 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงได
จาก http://www.oknation.net/blog/wutisant/2013/10/26/entry-1 
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เสมอวา ความคิดเห็นของคนอื่น ก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาความคิดเห็นของเรา 
หลายครั้งดวยกัน ที่ความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน เปนความคิดเห็นที่เปน

ประโยชนและสามารถใชเปนพื้นฐานของการเรียนรู จนนําไปสูขอยุติในการตัดสินใจเรื่องน้ัน ๆ  การมี
ทัศนคติตอความคิดเห็นของคนอื่น จึงเปนการแสดงออกของการยอมรบัและใหเกียรติระหวางกัน เปน
การเปดทางไปสูการหาขอสรุปรวมกันที่ดีกวา การใหความคิดเห็นในเรื่องใดของคนอื่น จะมีคุณคา
มากนอยเพียงใดน้ัน อยูที่การเปดใจยอมรับฟง และการมีใจที่จะรวมเรียนรู เพื่อหาขอยุติ ใหที่เปนที ่
ยอมรับรวมกัน 

แตละความคิดเห็นจากมุมมองของคนอื่น หากเราพิจารณาใหลึกซึ้งไปถึงพื้นฐาน
ทางดานความรูและความเขาใจ ตลอดจนเบื้องหลังเกี่ยวกับประสบการณของเขาย่ิงแตกตางกับความ
คิดเห็นจากมุมมองที่เรามีมากเพียงใด ก็ย่ิงสามารถสรางกระบวนการเรียนรูและความเขาใจมากข้ึน
เพียงน้ัน เพราะระยะหางของมุมมองจะสามารถสรางความรูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ระหวางน้ัน ให
ละเอียดลึกซึ้งไดมากย่ิงข้ึน 

การที่เราอยูรวมกัน ไมวาจะในฐานะหนาที่ใด ตางมีคุณคาตอการเรียนรูรวมกัน การ
มีมุมมองที่แตกตางกันไป เปนธรรมดาอยางย่ิง แตการไมยอมรับความแตกตางที่แตละคนมีอยูน้ัน เปน
การสูญเสียโอกาสที่สําคัญไปอยางนาเสียดาย เพราะโอกาสเปนสิ่งที่ผานมาแลวยอมผานพนไป  การ
มองเห็นโอกาสที่จะสรางความรักความเขาใจในการอยูรวมกัน ยอมมีคุณคาเพียงพอที่จะระลึกถึงกัน 
ยามหางกันไกล หรือไกลหางกัน 

ผมจึงรูสึกดีกับการทํางานที่มีเพื่อนรวมงานที่สามารถใหมุมมองที่แตกตางกัน และ
ตางก็พรอมที่จะเปดพื้นที่สําหรับการเรียนรูจากมุมมองที่ตางกัน การมองตางมุมในเรื่องใด ไมไดเปน
ปญหาตอการทํางานรวมกัน กลับกลายเปนวิถีทางของการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางไมรู
จบ ตางมุมมองไมไดเปนเหตุใหคนตางจิตตางใจ เพราะการมองในมุมใด ๆ ลวนแตสรางคุณคาใหแก
กันและแกงานเปนอยางดี 

การมองสังคมอยางเขาใจ จึงควรเริ่มตนจากการมีมุมมองตอตัวเอง ตอเพื่อน
รวมงาน และตอหนวยงานที่ทํางานอยู เราตองเรียนรูความแตกตางหลากหลาย ของสิ่งที่เกิดข้ึนในทุก
ขณะ ดวยการขัดเกลาใหเราสามารถอยูไดอยางกลมกลืน  ถือเปนความเขาใจที่สําคัญของความตางที่
มุมมอง 

 
ทฤษฎีความเชื่อ4 
 

นักจิตวิทยาช่ือ เจมส เฟาเลอร (James Fowler) ไดนําทฤษฎีของเอริคสัน ทฤษฎีของ
โคลเบิรก ของเลวินสัน ฯลฯ มาประสมประสานกันและสรางเปนทฤษฎีการเติบโตทางความเช่ือข้ึนมา 
โดยเขาสรุปข้ึนตอนการเติบโตเปน 7 ข้ันคือ 

1.  ความเช่ือระดับทารก (Undifferentiated Faith) ข้ันน้ีนับจากวัยแรกเกิดถึง 2 ป อัน

4  ไพบูลย อุดมเดช, นักจิตวิทยากับทฤษฎีความเช่ือ. เขาถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2557. 

เขาถึงไดจาก http://www.issara.com/article/psyfaith.html 
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ที่จริงเฟาเลอรไมไดถือข้ันน้ีเปนระดับหรอกครับ ผมใสเพิ่มเขาไปเอง เพื่องายแกการเขาใจ เฟาเลอร
มองวาระดับทารกน้ีความเช่ือไดเริ่มข้ึนแลวโดยธรรมชาติจากการสังเกตดูพฤติกรรมของทารกที่ตอง
พึ่งพิงมารดาหรือคนอื่น ทารกมีความเช่ือในผูอื่น ในการสัมผัส ในความวางใจ ในสภาพแวดลอม 
ทารกพึ่งตัวเองไมได ความปลอดภัยของทารกข้ึนอยูกับผูอื่นหรือสิ่งอื่น โดยธรรมชาติทารกจะพัฒนา
ความวางใจกับคนที่อยูใกลชิดและเลี้ยงดูเขา ความเช่ือความวางใจเกิดจากการไดสัมผัส ไออุน กลิ่น
กาย กลิ่นนํ้านม พฤติกรรมซ้ํา ๆ เสียงที่มีระดับโทนเดียวเทาที่เขาจะจําได หรือหนาตาของคนที่ดูแล
เขาเทาที่เขาจะจําได ฯลฯ ทารกจะรองไห(ภาษาของทารก)เมื่อเขารูสึกไมปลอดภัย หรือหิว หรือ
เพราะมีความไมสะดวกใด ๆ เกิดข้ึน เชน เจ็บปวด อึดอัด ไมสบาย แมหรือพี่เลี้ยงหายไป ฯลฯ ความ
เช่ือระดับทารกคือตองพึ่งผูใหญหรือผูใกลชิด ระดับของสติปญญาการใชเหตุผลของทารกยังไมได
พัฒนา 

2.  ความเช่ือระดับเรียนรูเองและคนอื่นสอน (Intuitive-Projective Faith) ความเช่ือ
ระดับน้ีอยูระหวางเด็กอายุ 2-6 ขวบ ความเช่ือระดับน้ีเด็กจะเริ่มพัฒนาควบคูไปกับการเรียนรูภาษา 
หัดออกเสียง สมองของเขาเริ่มประมวลเสียงตาง ๆ หัดแยกแยะเสียง หัดพูดจากคํางาย ๆ กอนจน
กลายเปนการพูดไดดวยความอยากของตัวเอง การเลียนแบบเปนสิ่งที่สําคัญมากในชวงวัยน้ี 
เลียนแบบการพูด ภาษา สําเนียงภาษาตาง ๆ เลียนแบบพฤติกรรมที่เขาเห็นจากผูที่อยูรอบขาง หาก
บิดามารดาสอนใหเขาทําเครื่องหมายกางเขน เขาก็จะจดจําไดดีรวมทั้งบทภาวนาตางๆดวย แต
กระน้ันก็เปนการจาํที่เรว็แตก็ลืมไดงายเชนกัน การจําภาพตาง ๆ จะทําไดละเอียด จําพิธีกรรม ทาทาง 
การแสดง สมองของเขาจําสิ่งเหลาน้ีไดดีกวาการจําสิง่ที่เปนนามธรรม เชน ช่ือคน หรือการเรียกสิ่งน้ัน
สิ่งน้ี ฯลฯ การใหเด็กไดดูภาพที่ดี ๆ ภาพสีสวย ๆ ภาพบุคคลที่มีบทบาทในความเช่ือของเขา จึงเปน
สิ่งที่บิดามารดาควรใสใจอยางย่ิงในวัยน้ี การพาลูกๆมาวัดรวมพิธีมิสซาหรือไปโบสถเพื่ออธิษฐาน เปน
สิ่งที่บิดามารดาไมควรละเลยหรือถือวาปลอยใหเด็กตัดสินใจเองเมื่อโตข้ึนมา เพราะถาเปนเชนน้ีแลว
นากลัววาเขาจะเหมือนขิงที่แกเกินแกง แนนอนเมื่อโตแลวเขาตัดสินใจเองไดแตปญหาคือเน้ือหา
ขอมูลประกอบในการตัดสินใจน้ันใชจะดีเสมอไป การคาดหวังอะไรที่ดีในอนาคตน้ันก็จะกลายเปนการ
เสี่ยงเกินไปสําหรับชีวิตความเช่ือของเขา และการพึ่งพระจิตใหดลใจเขาในอนาคตน้ันเปนการเอา
เปรียบพระองคมากเกินไปขณะที่เมื่อตอนลูก ๆ เปนเด็กพอแมก็มัวแตปลอยใหเขาอยูกับทีวีหรือเกมส
กดที่เต็มไปดวยความรุนแรงทั้งภาพและเสียง ความเช่ือระดับน้ีข้ึนอยูกับบิดามารดาผูใกลชิดพาปฏิบัติ 
เขาจะจําการปฏิบัติ ภาพ เรื่องเลาตาง ๆ ไดดี ระดับการใชเหตุผลยังใชไมไดดีนัก ระดับความหมายยัง
ไมเติบโตพอ 

3.  ความเช่ือระดับนิทานหรือเรื่องราว(Mythic-Literal Faith) ระดับวัย 7-12 ขวบ เด็ก
ที่อยูในวันระดับน้ีไดเริ่มมีพัฒนาการทางสมองที่เติบโตแลว เขาสามารถจะต้ังคําถามไดเมื่อเกิดความ
สงสัย ในทางเพศเองเขาสามารถแยกแยะเพศชายเพศหญิงไดชัดเจนแลว ภาพเขียนตาง ๆ ที่เขาจําได
ก็จะกระตุนความอยากรูอยากเหน็และความสงสัย ทําใหเขามีคําถามและขณะเดียวกันก็มีความช่ืนชม
ตอสิ่งที่เขาคิดวาสวยงามและคนอื่นบอกวาดี เด็กในวัยน้ีจะช่ืนชมกับเรื่องเลาตาง ๆ มากเชน นิทาน 
เรื่องราวผจญภัย เรื่องความดีความช่ัว เขาอยากจะเปนด่ังที่ตัวเอกในนิทานเปน การเลียนแบบของเขา
จะมีรากฐานมาจากเรื่องเขาที่ไดรับฟงมา สมองของเขาเริ่มสรางจินตนาการวาตัวเองอยากเปนอะไร 
เชน อยากเปนพระเอกหรือนางเอกเหมือนดาราคนน้ันคนน้ี หรืออยากเปนคนดีอยางนักบุญองคน้ัน
องคน้ีที่ซิสเตอรหรือครูคําสอนเลาใหฟง ชวงวัยน้ีโดยทั่วไปเขาจะมีสิทธิรับพระกายศักด์ิสิทธ์ิแลว และ
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เริ่มเรียนรูวาตองระวังพฤติกรรมไมดีตาง ๆ เชน รังแกเพื่อน โกหก พูดคําหยาบ ขโมย ดาทอ ฯลฯ 
บิดามารดาที่อยากใหลูกของตนเปนคนดีในอนาคตควรเริ่มปลูกฝงคานิยมที่ดีแกลูก ๆ ของตนไดแลว
ในชวงน้ี สอนใหเขาระวังสิ่งที่ไมดีและเชิดชูคุณธรรมที่ดีงามใหเขาเห็นคุณคาและนํามาปฏิบัติ ให
เหตุผลควบคูไปกับการสอนจริยธรรมตาง ๆ เพราะเด็กในวัยน้ีมีการพัฒนาดานเหตุผลดีพอที่จะเขาใจ
อะไรไดแลว 

4.  ความเช่ือระดับประสมประสานขอมูล (Synthetic-Conventional Faith) ระดับ
อายุ 12-20 ป เด็กในวัยรุนน้ีจะเริ่มพัฒนาความเช่ือของเขาจากเรื่องราวหรือนิทานที่เขาอยากเปนให
มาเปนเรื่องราวชีวิตของเขาเอง เขาเริ่มพัฒนาและสนใจในตัวเขาเองมากข้ึน เขาเริ่มสรางความเปน
พระเอกจากชีวิตและความสามารถของเขาเอง เขามีเรื่องราวที่เขามีประสบการณที่อยากเลาใหคนอื่น
ฟงมากกวาในวัยกอนหนาน้ี หรือถาเขาไดฟงเรื่องราวตาง ๆ เขาก็จะนํามาต้ังคําถามวามันหมายความ
วาอยางไรสําหรับเขา เขาเริ่มเห็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากเขา ความหมายมีความสําคัญสําหรับเขามาก
ข้ึนในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องราว เขาเริ่มใหความสนใจกับตัวเองและเพศตรงขามมากข้ึน เขาเริ่ม
เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากข้ึน เรื่องของความเช่ือเองเขาอยากมีบทบาทมากข้ึน เชน ถาหากเคย
เคยคาดหวังวาอยากเปนพระสงฆหรือนักบวช ภาพน้ันก็จะแจมชัดและทาทายมากข้ึนในวัยน้ีเพราะ
เขาเขาใจความหมายดีข้ึน เขาจะเริ่มอยากทําอะไรเดน ๆ ข้ึนมา ความสนใจกับศาสนาที่บิดามารดา
ปลูกฟงน้ันบอยครั้งจะเริ่มกลายเปนสิ่งที่ซ้ําซากสําหรับเขา เขาอยากเดน อยากทําอะไรพิเศษของเขา
เอง ถาหากเขามีกระแสเรียกและเรื่องศาสนามีอิทธิพลสูงสําหรับเขา ดานศาสนาก็จะกลายเปน
เอกลักษณที่เขารัก ชอบ ใสใจ หรือไมก็นาเบื่อหนายไปเลยเพราะมสีิ่งอื่นที่นาสนใจมากกวา เขาใจงาย
กวา เปนเหตุเปนผลมากกวา บิดามารดาพึงใสใจลูกในวัยน้ีใหมากถาหากตองการใหลูก ๆ อยูในกรอบ
จริยธรรมอันดีงาม บิดามารดาก็ตองคอยเตือนใจเขาแตไมถึงกับบังคับจนกลายเปนการกระตุนให
ความอยากเปนตัวของตัวเองที่เติบโตในใจเขาน้ันกระทําในสิ่งที่ตรงขามกับทีบ่ิดามารดาหวัง การสราง
เอกลักษณทางศาสนาที่ดีงามเปนทางออกที่ดีสําหรับลูกในวัยน้ี เพื่อยับย้ังช่ังใจลูกไมใหหลงไปใน
อบายมุขตาง ๆ ที่วัยรุนมักจะหลงใหลไดงายน้ัน การอธิบายความเช่ือ คานิยม คุณธรรมดวยเหตุผลที่
แจงชัดจะชวยพาชีวิตในวัยน้ีของลูก ๆ กาวขามผานไปสูระดับที่สูงกวาไดอยางปลอดภัย 

5.  ความเช่ือระดับคิดเองพิจารณาเอง (Individuate-Reflective Faith) ระดับอายุ 20 
ปข้ึนไป คนหนุมสาวในวัยน้ีพัฒนาความเช่ือของตนไมใชจากที่คนอื่นเลาหรือสอนอีกตอไปแตจากการ
คนหาเอง เขาใจเอง สัมผัสและมีประสบการณเอง เชน เขาจะเขาใจเรื่องการภาวนาจากการที่เขาหัด 
ฝก สวดภาวนา ฝกรําพึงเอง เขาจะมีคําถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เปนนามธรรมเชน ความเช่ือแปลวา
อะไร ความรักแปลวาอะไร คุณคาทางจริยธรรมคืออะไร ปรัชญาชีวิตแบบใดที่เขาคิดวาดีสําหรับเขา 
เขาจะเสาะหามาอานมากข้ึน การอานเองเรียนเองคือขอมูลที่เขาไดรับเพื่อนํามาประกอบกับการ
เติบโตทางความเช่ือ ภาพบุคคลในอุดมคติที่เคยมีในอดีตน้ันจะลดบทบาทลงแตมีภาพตัวเขาเองเพิ่ม
ข้ึนมาแทน พัฒนาการทางดานเหตุผลและความคิดมาถึงจุดที่เขมแข็งและเติบโตพอที่จะคิดเอง หา
เหตุผลเองไดเต็มที่แลว ความวางใจในผูอื่นน้ันเริ่มลดนอยถอยลงแตใหความเช่ือมั่นกับตัวเองมากข้ึน 
สิ่งที่บิดามารดาสอนมาน้ันเขาจะพิจารณาและต้ังคําถามถึงคุณคา ความหมายและเหตุผล เปนการ
ยากมากข้ึนสําหรับชายหนุมหญิงสาวในวัยน้ีที่จะใหคุณคากับสิ่งเกา ๆ ที่เคยทํามาเพราะความสนใจ
ของเขาจะมีกับคุณคาที่ตัวเองพบมากกวาที่คนอื่นบอก เขาจะมองวาสิ่งที่เคยทําน้ันเปนเรื่องของอดีต 
เปนเรื่องของเด็กที่ไมเหมาะกับเขาอีกตอไป บวกกับปรัชญาอื่นๆที่ทาทายความคิดของเขา ทาทีและ
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พฤติกรรมเชนน้ีจะทําใหบิดามารดารูสึกวาลูก ๆ ไมสนใจศาสนาอีกแลว อันที่จริงไมใช เขาเพียง
ตองการคนในระดับเดียวกันหรอืผูอืน่ที่ไมใชบิดามารดา(ซึ่งมีภาพของอํานาจและสทิธ์ิในตัวเองแฝงอยู)
มาเปนผูใหคําปรึกษาหรือคูคิดเขาตองการปลดแอกตัวเองออกจากภาพทารกหรือเด็กมาเปนผูให 
ไมใชผูคอยรับอยางเดียว เขาตองการมีอํานาจบงการชีวิตของเขาเอง เขาตองการการสนับสนุน การ
ยอมรับและทาทายมากกวาการไดอะไรมางาย ๆ ความเช่ือในระดับน้ีตองการเหตุผลสนับสนุนควบคู
ไปกับการแสดงออกขอวัยที่อยากรู อยากเขาใจมากข้ึน หากบิดามารดาเห็นวาตัวเองไมไดอยูในสายตา
ของลูกแลวก็อยาเพิ่งทอใจ การขอความชวยเหลือจากคนที่มีความรูดีกวาหรือมีภาพที่นาเช่ือถือกวา
หรือมีคําพูดที่มีนํ้าหนักมากกวาลวนเปนทางออกที่สุขุมและถูกตองที่สุด 

6.  ความเช่ือระดับหวนกลับสูของเดิม (Conjunctive Faith) โดยทั่วไประดับอายุ 35 
ข้ึนไป คนในอายุชวงน้ีจะมีความรูสึกตองการความลุมลึกในสิ่งที่ตัวเองเช่ือถือ คุณคาตางๆที่ทาทายจะ
ไมใชในระดับกวางแตจะเปนระดับลึก เขาจะเริ่มเบื่อกับการเดินหนาคนหาในสิ่งที่ที่ไมมีวันจบสิ้นแต
จะหวนกลับไปพิจารณาความเช่ือด้ังเดิม คุณคาเดิมที่เคยมีมา ภาพของตัวเองที่เคยมั่นใจก็จะคอยๆมัว
ลง เขาจะชอบคิดถึงสิ่งที่เคยสดใสในวัยรุนของเขา ความศรัทธาในชวงน้ันจะใหความรูสึกหวานช่ืนทุก
ครั้งที่เขาคิดถึง เรื่องลึกลับ เอกภาพที่ขัดแยง ความตรงที่บิดเบี้ยว ฯลฯ เหลาน้ีจะกลายเปนสิ่งที่
นาสนใจสําหรับเขาในวัยน้ี เขาจะมีทาทีตอตานของใหม ไมกลายอมรับนัก แตจะรูสึกปลอดภัยกับ
ความเช่ือเกา ๆ ที่ผานมาหรือสิ่งที่เปนเรื่องของธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม ตัวเองจะกลายเปนจุด
นาสนใจมากข้ึน เชนความคิดของตัวเอง ความสนใจของตัวเอง อุดมการณของตัวเองฯลฯ การสราง
อาณาจักรของตัวเองเพื่อแบงปนไปสูผูอื่นในสิ่งที่มีน้ันก็จะเริ่มในชวงอายุน้ีดวย ชวงวัยน้ีจะเริ่มหาผูสืบ
ทอดอุดมการณ ความคิด คานิยม ปรัชญา ความลุมลึกของชีวิตที่เขามั่นใจ ความเช่ือระดับน้ีจะคอยๆ
ซึมซับกับความจริงที่เขาใจไมไดดวยเหตุผลแตดวยประสบการณ การภาวนาซ้ําซากจะนาเบื่อหนาย 
เขาจะชอบการภาวนาดวยหัวใจ สงบน่ิง สัมผัสลึกๆในความรูสึก บทบาทของเหตุผลและปญญามี
นอยลงแตเขาจะใหความสําคัญกับความรูสึก ความลุมลึกมากข้ึน การอธิบายอะไรดวยเหตุผลสําหรับ
เขาบอยครั้งก็กลายเปนสิ่งที่นารําคาญและรูสึกวาต้ืนเขินหรือเสียเวลา เขาจะใหความสําคัญกับการ
ประพฤติปฏิบัติมากกวาหลักการหรือคําสอน 

7.  ความเช่ือระดับที่ตระหนักวาตนเปนสวนหน่ึงของจักรวาล (Universalising Faith) 
ความเช่ือระดับน้ีไมใชทุกคนจะเขาถึงได เปนระดับที่หาไดยาก เปนความเช่ือที่เขาถึงแกนของความ
เปนจริงวา ตัวตนของเขาน้ันเปนสวนหน่ึงของความจริงสากล การยึดมั่นกับตัวตนน้ันเปนความโงเขลา
ที่เสียเวลา ความเช่ือระดับน้ีจะไมแขงขันกับผูใด ไมบังคับผูอื่นใหเช่ือในสิ่งที่ตนเห็นหรือเขาใจ เปน
ความเช่ือที่ปราศจากอัตตา เปนความเช่ือที่พรอมจะปลอยวางทุกอยางเพื่อหลอมเขากับความจริง 
อัตตาเปนสิ่งที่เหนียวหนืดไมควรไปยึดติดกับมัน ความเช่ือระดับน้ีมีเสรีภาพแทจริง ถาหากเขาสอน
เขาจะไมใชคําพูดมากมายเพื่อโนมนาวแตจะมาจากพฤติกรรมของเขาเองที่เปนแบบอยาง สําหรับตัว
เขาความจริงคือสิ่งที่มีคาย่ิง สําหรับผูอื่นความรักความเห็นใจ ความเขาใจคือสิ่งที่เขามีและพรอมจะให
ถาคนตองการ แตเขาจะไมบังคับใหผูใดรับ ความเช่ือระดับน้ีไมมีความใหมหรือเกา มีเพียงความจริงที่
เขาพบ เราจะเห็นภาพของความเช่ือระดับน้ีในคนที่หนักแนน มั่นคง ไมแกวงไกวไปกับปญหาชีวิต คน
ที่ละกิเลสตัณหาตางๆได คนที่เห็นสัจธรรมของชีวิต คนที่ย้ิมกับปญหาตางไดและไมตกใจไปกับสิ่ง
ตางๆที่เกิดข้ึน คนประเภทน้ีจะแนนหนา มั่นคงและพรอมที่จะเผชิญทุกอยางแมกระทั่งความตายที่
เปนสิ่งลึกลับและนากลัวในสายตาของคนทั่วไป สําหรับคนระดับน้ีสิ่งตางๆลวนเปนองคประกอบของ
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ความจริง เขาเองเปนเพียงสิ่งนอยนิดในองคประกอบน้ัน ชีวิตคือความจริง ความจริงคืออาหารของ
ชีวิตที่เขาแสวงหา คําวา เช่ือ ไมมีความหมายอะไรอีกตอไปสําหรับเขาเพราะมีคําอื่นที่มีความหมาย
มากกวาเขามาแทนคือคําวา เปน 

 
ทฤษฎี โลกของแบบ (World of Form) และ มโนคติ (Ideas) โดย เพลโต (Plato  428 – 347 
B.C.)5 
 

“มโนคติ” (Ideas) หรือ “แบบ” (Form) ที่อยูเหนือกาลเวลา เปนสิ่งเที่ยงแทและไม
เปลี่ยนแปลง 

มโนคติหรือแบบ คือ สิ่งสากลที่มีอยูจริงภายนอกความคิด เปนสิ่งที่เรารับรูไมไดดวย
ประสาทสัมผัส หากตองรับรูดวยการคิดโดยใชเหตุผล 

 
ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของซัลลิแวน6 
 

แฮรี่ สแต็ค ซัลลิแวน (Harry Stack Sullivan)   เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ  ค.ศ. 
1895 ที่นิวยอรค สหรัฐอเมริกา และเสียชีวิตในเดือนมกราคม ค.ศ. 1949 รวมอายุ 55 ป ที่กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศสไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยทางการแพทยของชิคาโกและ
เขาเปนแพทยทหารในสงครามครั้งที่ 2 เมื่อสงครามยุติไดเขาทํางานเปนแพทยในสถาบันตางๆ ตอมา
ไดเขาทํางานที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด ซึ่งเปนชวงที่เขาไดศึกษาโรคจิตเภทที่มี
จํานวนมากในขณะน้ันซัลลิแวนเปนทั้งนักวิทยาศาสตร นักกลาวสุนทรพจนทางจิตเวชเปนผูนําในการ
ฝกฝนจิตแพทยในดานบุคลิกภาพ เขาไดต้ังทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล (The interpersonal 
Theory of Psychiatry) ต้ังแตป ค.ศ.1929 และสําเร็จในกลางป ค.ศ. 1930 ตลอดชีวิตมีผลงานเลม
เดียว คือ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ซึ่งพิมพในป ค.ศ. 1947 ผลงานที่เหลือไดรับการตีพิมพหลังเขาเสียชีวิต
แลวโดยเพื่อนของเขานําออกตีพิมพ เชน Psychiatric  Interview , Clinical  Studies in  
Psychiatry , Schizophrenia as a Human Process  และ The Fusion of Psychiatry and 
Social Science 

ซัลลิแวนใชวิ ธีบําบัดคนไขจากจิตวิเคราะหมาเปน ความสัมพันธระหวางบุคคล 
Interpersonal Theory of Psychiatry ทฤษฎีของเขาโยงไปถึงจิตวิทยาบุคลิกภาพเปนผลมาจาก
สัมพันธภาพระหวางบุคคล เขาไดรักษา Schizophrenia (คนไขโรคจิตชนิดหน่ึง) ใหหายไดมากมาย 

ซัลลิแวน เห็นวา สังคมมีสวนสําคัญตอการสรางบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิง
สัมพันธภาพระหวางบุคคลที่สงผลตอการรับรูของตนเอง จนทําใหบุคคลปรับเปลี่ยนตนเองไปตามน้ัน 

5  ไลกา[นามแฝง]. เก็บงานปรัชญากรีก #2. เขาถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงได
จาก http://lykar.wordpress.com/2008/09/09/plato/ 

6  พรรณิดา  ผุสดี. แฮรี่ สแต็ค ซัลลิแวน(Harry Stack Sullivan). เขาถึงเมื่อ 6 
กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก www.oknation.net/blog/print.php?id=834816 
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เขาจึงไดสรางทฤษฎีช่ือ ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล (The interpersonal Theory) 
1. โครงสรางบุคลิกภาพ 

ซัลลิแวนเห็นวา พันธุกรรมมีอิทธิพลอยางย่ิงตอการเจริญเติบโตและความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญย่ิงตอการสรางบุคลิกภาพ โครงสรางบุคลิกภาพจึงเปนผลมาจาก
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลที่มีความสัมพันธดวยอาจมีชีวิตอยูจริงหรือเปนบุคคลใน
ฝน ในเทพนิยาย หรือเปนบุคคลเดน ๆ ก็ได เขาเช่ือวาบุคลิกภาพเปนการทํางานประสานกันระหวาง 
การแปรเปลี่ยนพลัง (Dynamics)  การสรางภาพบุคคล(Personification) และกระบวนการคิด 
(Cognitive Process) 

1.1 การแปรเปลี่ยนพลัง (Dynamics) เปนกระบวนการปรับตัวของบุคคล ในการอยู
รวมกับผูอื่น ซึ่งเกิดข้ึนจากการเรียนรูถึงความตองการของผูอื่นแลวแสดงพฤติกรรม ตอบสนองความ
ตองการของผูอื่น ทั้งที่อาจไมไดตองการตามน้ัน การเรียนรูเหลาน้ีเริ่มตนต้ังแตวัยเด็ก เชน การแกลง
นอง…ไมดี เด็กจะไมทํา หรือ การยกมือไหวผูใหญ…ดี เปนตน ซึ่งจะคอยๆหลอมรวมเปนบุคลิกภาพ 
ซัลลิแวนเช่ือวา ศูนยกลสงการผันแปรอยูที่ระบบตน (Self-System) อันเปนระบบของการสรางภาพ
ตนเอง ทําใหรับรูตนเองใน 3 ลักษณะ คือ 

1.1.1 ภาพตนเองที่วา “ฉันดี” (Good Me) ซึ่งเปนผลของประสบการณที่รับการ
ยอมรับจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมที่ใหความรูสึกรักใคร อบอุน เอาใจใส หวงใย ทําใหเกิดความ
พึงพอใจ 

1.1.2 ภาพตนเองที่วา “ฉันเลว” (Bad Me) เปนประสบการณที่เกิดข้ึนจากการ
ไดการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง ไมเอาใจใส ไมไดรับการตอบสนองความตองการ จึงทําใหเด็กเกิด
ความไมพอใจ 

1.1.3 ภาพตนเองที่วา “ไมใชฉัน” (Not Me) เกิดจากการอบรมเลีย้งดูแบบขูเข็ญ
หรือทําใหหวาดกลัวอยางรุนแรงทําใหเกิดความวิตกกังวลสูง จึงแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงปฏิเสธ
วา “ไมใชฉัน”เพราะเปนสิ่งที่เด็กไมตองการรับรู 

1.2 การสรางภาพบุคคล (Personification) เปนภาพที่บุคคลวาดข้ึนจากการที่ตนได
ไปสัมพันธกับคนอื่นภาพเหลาน้ีอาจเปนภาพของตนเองหรือผูอื่น ซึ่งเปนภาพที่ถูกตองหรือไมก็ได เมื่อ
ภาพเปนที่ติดตาแลวก็ยากตอการเปลี่ยนแปลงและยังมีแนวโนมที่จะถายโอนไปยังบุคคลอื่นดวย เชน 
ภาพแมดีใจ อาจมองวาผูหญิงที่เปนแมใจดีทุกคน เปนตน 

1.3 กระบวนการคิด (Cognitive Process) ซัลลิแวนเช่ือวากระบวนการคิดเปนสวน
หน่ึงของโครงสรางบุคลิกภาพเขาไดแบงกระบวนการคดออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

1.3.1 โปรโตทาซิก (Prototaxic) เปนกระบวนการคิดของทารกที่ยังไมไดปรุง
แตง รับรูสิ่งตางๆอยางไมเฉพาะเจาะจง ไมเขาใจความหมาย ผานไปแลวผานไปเลย ไมตระหนักถึง
การดํารงอยูของสิ่งน้ัน                  

1.3.2 พาราทาซิก (Parataxic) เมื่อเด็กพัฒนาความคิดสูงข้ึนจะเริ่มเขาใจถึง
ความสัมพันธระวางสิ่งตางๆทั้งจริงบางไมจริงบางปนกันไป แตความคิดของเด็กถือวาสิ่งที่คิดน้ันเปน
จริง เชน อุลตราแมน เปนตน ความคิดดังกลาวจะสงผลตอบุคลิกภาพของบางคนในอนาคต เปนตน 
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1.3.3 ซินทาซิก (Syntaxic) เมื่อเด็กมีความสามารถทางงภาษาเพิ่มข้ึนถึงข้ันใช
สัญลักษณแลว สภาพความเปนจริงกับความจริงมากข้ึน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได สื่อสาร
กับผูอื่นไดเขาใจ 
 
ทฤษฎีภาพยนตร7 
 

1.  ทฤษฎีการเลาเรื่อง  
ในภาพยนตรสวนใหญ เราไดรับการกระตุนโดยวิธีการที่เหตุการณตางๆ ไดรับการ

ถายทํา และวิธีการที่เรื่องราวน้ันๆ ถูกนําเสนอ โดยใหเราไปยึดครองตําแหนงอันหน่ึงซึ่งนําพาตัวเอง
ใหไป เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธกับตัวละครหลักตางๆ หรือเนนอยูกับพวกเขา ย่ิงไปกวา
น้ัน ปกติแลว เราไดรับการเช้ือเชิญใหเขาใจตัวละครเหลาน้ีในเชิงจิตวิทยา มากกวาในเชิงสังคม น่ันคือ 
เรา ไดรับการกระตุนใหถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปจเจกชน แทนที่จะดํารงอยูกับ
บริบท ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญกวา ซึ่งทําใหเขาใจการดํารงอยูของพวกเขา เราได
ถูกให เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเปนอยูในอดีตและปจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางที่
พวกเขา รูสึกและปฏิบัติการเลาเรื่องตางๆของผูคนมีแนวโนมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอยางหรืออยาง
นอยที่สุด ไดแสดงใหเห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากวาเรือ่งทางสงัคม อันน้ีสัมพันธถึงอุดมคติ
ทั้งหมด เกี่ยวกับลัทธิปจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยูในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งน้ีที่มัน
ทํางานอยูใน ตัวอยางทางประวัติศาสตรซึ่งพวกเราไดรับการสอน โดยจารีตแลว ประวัติศาสตรไดถูก
นําเสนอ 

การเลาเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตรสวนใหญ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลัก
ตัว หรือสองตัวเทาน้ัน มันเช้ือเชิญเราใหสนใจในตัวละครเหลาน้ี ความสนใจของเราถูกยึดครองโดย
การ ทาใหตัวละครดังกลาวเปนที่นาสนใจ เชน ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดราย นารัก และอื่นๆ 
โดยมี ดาราตางๆ ซึ่งตัวของดาราเหลาน้ีบอยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เปนคนที่มี
เสนห ซึ่งจะแสดงในสวนน้ี แตสิ่งซึ่งสําคัญย่ิงไปกวาน้ันก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเลาเรื่องน้ันได
แสดงให เห็นวา ตัวละครหลักตางๆจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต 
และ พัฒนาการไปในลักษณะที่เปนปจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณที่
มั่นคง เผชิญกับอุปสรรค ไดพบกับสถานการณที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - 
New Stable Situation), ปกติแลว มันจะมีแบบแผนอันหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ ตัว
ละครที่ สําคัญตางๆ เดิมที จะถูกนําเสนอในการเลาเรื่องในฐานะที่มีขอบกพรองอะไรบางอยางในอัต
ลักษณ ของพวกเขา หรือมีปญหาทางดานอารมณ ถัดจากน้ัน ภาพยนตรจะเตรียมสถานการณอันหน่ึง
ข้ึนมาที่จะทดสอบพวกเขา จะตองดําเนินชีวิตไปโดยผานปญหาและอุปสรรคชุดหน่ึง และในการ
กระทํา ดังกลาว พวกเขาจะแกไขอัตลักษณที่เปนขอบกพรองของตัวเอง พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดย
ผาน กระบวนการอันหน่ึงของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามข้ึนทางดานอัตลักษณ อันน้ี
มิได เกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยูกับสถานการณที่เปนขอบกพรองของพวกเขา และ

7  ประวิทย แตงอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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จบ ลงอยางไมมีความสุข การเนนในเรื่องความเจริญเติบโตของปจเจกดังกลาว และการแกไขอุปสรรค 
ได ไปขับไลไสสงประเด็นปญหาทางสังคมตางๆออกไป และนําพาใหเรื่องดังกลาวกลายเปนเรื่องรองๆ
ใน การดําเนินเรื่องทั้งหลายของ ภาพยนตรกระแสหลัก 

2.  หนาท่ีเลาเรื่องของภาพยนตร (Narrative Function) 
2.1 การเลาเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุงเลาเรื่องใชความจริงเปนสวนใหญ ให

ความสําคัญกับการถายทอดความจริงตามที ่
สายตามองเห็น การใชเทคนิคเขามาปรุงแตงนอย เชน ภาพยนตรสารคดี  
2.2 การเลาเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา 
เนนการสื่ออารมณ มีการปรุงแตงดวยเทคนิค เพื่อการเราอารมณและการดําเนิน

เรื่อง ใหเปนไปไดดวยดี ไมตลก ไมบู ไมหวือหวา เรื่องหนักสมอง 
2.3 การเลาเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแตงในทุก ๆ ดานอยางมาก 

การเลาเรื่องแบบเหนือจริงน้ัน มักจะเนนสัญลักษณในการเลาเรื่อง 
3.  ตัวละคร 

คําจํากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเน้ือ
ของ ภาพยนตรทุกเรื่อง ถากําหนดบุคลิกของตัวละครไมชัดเจน บทของคุณก็จะไมมีโอกาสถูกสราง
เปน ภาพยนตร เพราะไมมีดาราคนไหนรับเลน ถาไมมีดารายอมเลน ก็สรางเปนภาพยนตรไมได 

คุณอาจของใจวา ภาพยนตรแยๆก็ต้ังหลายเรื่องที่ไดฉายบนจอใหญ พวกมันไปถึงที่
น่ัน ไดยังไง ความจริงก็คือ บทภาพยนตรหลายเรื่องที่สตูดิโอซื้อมาน้ัน ตนฉบับถือวาอยูในข้ันคุณภาพ 
แต ในกระบวนการนํามาสรางเปนภาพยนตร มีการชําระตัวละครหลายตัวในข้ันตอนของการปรับปรุง
บท ดูอยางสิ่งที่เกิดกับหนังเรื่อง Up close and personal เปนเรื่องที่มาจากชีวิตจริงของ เจสซิกา 
ซา วิทส ซึ่งถือวาเปนงานศิลปะขนานแทไดเลย แตเมื่อผานกระบวนการแกไขปรับปรุงมาเกาปเต็ม ก็ 
ออกมาเปนแคขยะขนานแทกองหน่ึง 

ในระหวางข้ันตอนที่ตองผานผูกํากับ โปรดิวเซอรและนักสํารวจตลาด ของดีมักถูก 
แทนที่ดวยสินคาที่หนาตาเหมือนกัน น่ีคือความลมเหลวของศิลปะที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ (art by committee) คํากลาวที่วา อูฐคือมาในสายตาของคนกลุมหน่ึง นาจะมาจาก 
สถานการณเชนน้ี ธุรกิจหนังเปนธุรกิจเตาลานปที่ยอมรับสิ่งใหมและโอกาสใหมเพียงไมกี่อยาง และ 
คํานึงถึงเม็ดเงินที่จะไดมากกวาสุนทรียศาสตรเมื่อตองตัดสินใจวาจะทําหนังสักเรื่อง 

ไมควรใหเรื่องน้ีบั่นทอนกําลงัใจในการสรางสรรคตัวละครที่ดีทีสุ่ดของตน หนังหลาย 
เรื่องประสบความสําเร็จเพราะแนวคิดเดิม และตัวละครที่ผูเขียนเขียนข้ึนน้ันสมบูรณและชัดเจนมาก 
จนผูสรางและผูกํากับไมอาจทาลายลงได พี่นองตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีช่ือเสียงในการสราง 
ตัวละคร เขาเขียน สราง และกํากับภาพยนตรของตัวเอง เรื่อง Fargo ทั้งคูจับเอาตํารวจหญิงผูมีใจคอ 
หนักแนนมั่นคง (รับบทโดย ฟรานซิส แมคคอรแมนด) ที่ทํางานอยางตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขย 
ไมเอาถาน จอมอันธพาลที่ไมยอมเคยลงใหใคร นอกจากตัวเอง คนทําหนังฮอลลีวูดจะรูถึงความคิดดีๆ 
เมื่อพวกเขาไดเห็นมัน สวนอะไรจะเกิดข้ึนเมื่อความคิดที่วาดีน้ันตองเจอกับการปรับใหเลวลงก็เปนอีก 
เรื่อง ในฐานะคนเขียน อยาทํางานใหคนอื่นแกไขได สรางตัวละครของคุณใหสมจริงและสมบูรณ แลว 
พวกน้ันก็จะไมอยากยุงกับงานของคุณ เพราะตัวละครเหลาน้ันดีจนไมมีที่ติ น่ีตางหากคือจุดหมาย 
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4. วิธีการดําเนินเรื่อง โครงสรางของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 
4.1  แกนเรื่อง (Theme) 

คือประเด็นเน้ือหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องที่จะนําเสนอ 
ซึ่งอาจประกอบดวยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได แตตองไมออกนอกแนวความคิดหลัก 

4.2  โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบงออกไดดังน้ี 
4.2.1 การเลาเรื่องลําดับเหตุการณอยางมีเหตุผล เหตุการณทุกเหตุการณ

จะตองสงเสรมิประเด็นหลกัของเรือ่งไดชัดเจน ไมใหหลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบดวยเหตุการณ
หลัก (Main Plot) และเหตุการณรอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณรองที่ใสเขาไปตองผสมกลมกลืนเปน
เหตุเปนผลกับเหตุการณหลัก 

4.2.2 ตัวละคร (Character) มีหนาที่ดําเนินเหตุการณจากจุดเริ่มตนไปสู
จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเปนนามธรรมไมมีตัวตนก็ได การสรางตัวละ
คนข้ึนมาตองคํานุงถึงภูมิหลังพื้นฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความตองการ อันกอใหเกิดพฤติกรรมตาง 
ๆ ของตัวละครน้ัน ๆ ตัวละครแบงออกเปนตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือตัว
แสดงประกอบ ทุกตัวละครจะตองสงผลตอเหตุการณน้ันๆ มากนอยตามแตบทบาทของตน ตัวเอก
ยอมมีความสําคัญมากกวาตัวรองเสมอ 

- ตัวละครแบน คือตัวละครที่มีข้ัวขาว ดําชัดเจน ไมมีมิติทางอารมณ 
(Type Character)  

- ตัวละครกลม คือตัวละครที่มีทั้งความดีความเลวปนกันไปในหน่ึงคน 
(Round Character) 

4.2.3 การกระทําของตัวละคร ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร 
 

5.  การพัฒนาเน้ือเรื่อง (Story Development) 
5.1 การเปดเรื่อง (Exposition) เชน บอกยุคสมัย พื้นเพตัวละคร บอกสภาพ

เหตุการณในขณะน้ัน 
5.2 สถานการณที่เริ่มสงเคาถึงความเปลีย่นแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่สงผลให

เกิดเหตุการณตางๆ 
5.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกไดอีกอยางวา 

Conflict 
5.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพื่อใหคนดูพักจากการ

ต่ืนเตนจาก Turning Point 
5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณที่คับขันและตรึงเครียด 
5.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เปนชวงที่เผชิญหนากับปญหาครั้ง

สุดทายที่ถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ทําใหมีการตัดสินใจอยางเด็ดขาด 
5.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือขอสรุป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีข้ึน และสถานการณคลี่คลาย 
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จากแนวคิดทฤษฎีและบทความที่ศึกษาเรื่องความคิด มุมมอง ทัศนคติ และความเช่ือ
ของมนุษยน้ัน มีประเด็นที่สามารถนํามาใชเลาเรื่องในภาพยนตรสั้นเรื่อง “มโนคติ” ได ในเรื่อง
ความคิดของตัวละครหลักที่กําลังจะกาวผานชวงความคิดจากวัยรุนสูวัยผูใหญ และสามารถนําไป
พัฒนาโครงเรื่อง บทภาพยนตร บุคลิกของตัวละคร ความสัมพันธของตัวละคร และสถานการณตางๆ
ที่จะเกิดข้ึนตอตัวละคร ทั้งน้ีเรื่องราวจะเกิดข้ึนผานการช้ีใหเห็นถึงมุมมองหลายๆมุมมองของความคิด
จากคนหลายคน ทั้งตัวละครหลักและตัวละครสมทบ ที่สะทอนถึงลักษณะนิสัย พฤติกรรม และ
บุคลิกภาพของบุคคลเหลาน้ันไดเปนอยางดี อีกทั้งยังนํามารวมกับทฤษฎีการเลาเรื่อง เทคนิคของการ
เลาภาพยนตรที่สามารถสรางเหตุการณใหมีความสัมพันธและเกิดเหตุการณตางๆ ใหสมบูรณและ
นาสนใจไดมากย่ิงข้ึน  

ทั้งน้ีผูจัดทํายังศึกษาข้ันตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) ข้ันตอนการ
ผลิตภาพยนตร (Production) และข้ันตอนหลังการผลิตภาพยนตร (Post-Production) ทําใหการ
สรางภาพยนตรสั้นมีความสมบูรณ สามารถตอบสนองแผนการที่เตรียมไว และนําไปสูการสรางสรรค
ผลงานที่เปนระบบมากย่ิงข้ึน 
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บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 
 

การสรางภาพยนตรเกี่ยวกับความเช่ือ ความคิด มุมมองและทัศนคติของมนุษย เปนการ
สะทอนภาพความคิด ลักษณะนิสัยที่เกิดข้ึนภายใตการขับเคลื่อนของกลไกภายในจิตใจและสมอง 
และพฤติกรรมบางอยางที่เกิดข้ึนอาจแปลกแยกจากสังคมโดยสิ้นเชิง จึงทําใหสังคมมีปฏิกิริยา
ตอบสนองพฤติกรรมเหลาน้ีดวยดานลบ และสงผลตอพฤติกรรมของมนุษยหลายคนเปนทอดๆ 

ซึ่งผูจัดทําไดนําประเด็นความคิด ความเช่ือ มุมมอง และทัศนคติ ที่เปนดานลบของตัว
ละครที่มีพฤติกรรมแปลกแยกสังคม มาเปนแกนความคิดหลัก (Concept) ของการสรางภาพยนตร
และวิจัยครั้งน้ี เพื่อความเขาใจ อารมณของภาพยนตร ผูจัดทําไดหาขอมูลเพื่อใชในการอางอิง 
(Reference) ขอมูลในการเขาถึงเขาถึงอารมณและบรรยากาศของภาพยนตร (Mood and Tone) 
จากภาพยนตรเรื่องอื่นๆ ที่สามารถอธิบายถึงลักษณะ ที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตรสั้น เรื่อง “มโนคติ” ได
ดังน้ี 
 
ขอมูลอางอิง (Reference) 

 
1.  ภาพยนตรเรื่อง A Serious Man กํากับโดย Joel และ Ethan Coen และออก

ฉายในป 2009 
แลรรี่ จ็อพนิค ศาสตราจารยทางฟสิกสแหงมหาวิทยาลัยมิดเวสเทิรนอันเงียบสงบ 

เพิ่งรูจากปากของภรรยา จูดิธ วาเธอกําลังจะทิ้งเขาไปหาชายคนใหม ซาย เอเบิลแมน ผูที่ดูเหมือนจะ
มีอนาคตที่มั่งค่ังมั่นคงกวาตัวเขา แตน่ีไมใชวิกฤติเดียวที่แลรรี่ตองเผชิญ เมื่อรอบกายเขายังมีอาเธอร 
พี่ชายถังแตกผูเอาแตนอนแกรวอยูบนเกาอี้นวม, แดนน่ี ลูกชายจอมข้ีเกียจผูมีจุดบอดเรื่องระเบียบ
วินัย และซาราห ลูกสาวผูชอบฉกเงินจากกระเปาสตางคของพอ ระหวางที่จูดิธและซายกําลังสุข
สําราญกับชีวิตสวนตัวของพวกเขา อาเธอรก็กลายมาเปนภาระหนักอกของแลรรี่มากข้ึน ๆ ทุกวัน 
หนําซ้ํายังมีมือดีสงบัตรสนเทหมาโจมตีเรื่องการทํางานของเขาในมหาวิทยาลัยอีก รวมถึงการที่
นักศึกษาคนหน่ึงพยายามติดสินบนเขาเพื่อใหสอบผาน แคน้ียังไมพอ แลรรี่ยังตองทนทรมานกับการที่
สาวสวยขางบานมานอนเปลือยกายอาบแดดใหเขาเห็นเปนประจาํ และเมื่อปญหาตาง ๆ  รุมเรารุนแรง
มากข้ึนทุกขณะ แลรรี่ตองรีบรุดไปขอคําแนะนําจากแร็บไบสามทานผูไมมีอะไรเหมือนกันเลย แตใคร
เลาจะชวยรักษาอาการปวยใจของแลรรี่ และทําใหเขาหลุดพนจากการเปน "ผูชายอมทุกขคนหน่ึง" ได
นอกจากตัวเขาเอง 

จากภาพยนตรเรื่อง A Serious Man น้ันมีความชัดเจนดานแกนเรื่องและวิธีการ
ดําเนินเรื่องดวยมุมมองและทัศนคติของตัวละครหลกั และทายที่สุดแลวตัวละครหลักน้ีก็จะตองเปดใจ
กับมุมมองใหมที่ดีกวา เพราะทายที่สุดแลวคือผูเลือกเองวาจะมองสิ่งเหลาน้ันเปนแบบไหน ดังน้ัน
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ผูจัดทําจึงเลือกภาพยนตรเรื่องน้ีมาเปนขอมูลอางอิงดานเน้ือหาของเรื่อง และจะนําจุดเดนในเน้ือเรื่อง
ไปพัฒนาตอเปนบทภาพยนตรของภาพยนตรสั้นเรื่อง “มโนคติ” 

ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง A Serious Man 
 

2.  Official Music Video เพลง แสงสวางท่ีปลายอุโมงค ของวง No more Tear 
กํากับโดย Sadust Staygold และออกฉายในป 2013 

เรื่องราวของเด็กสาวที่สิ้นหวังในชีวิต เพื่อนชายของเธอรูสึกเปนหวงมากจึงพาเธอไป
พบกับสิ่งตางๆมากมายที่เธอไมเคยเห็น เชน พาไปชมคนในเมือง ตลาดและวิถีชีวิตของคนอื่นๆ เปน
ตน เธอเริ่มรูสึกดีและรูสึกวายังมีคนที่ลําบากกวาเธอ และเหตุการณน้ีก็ทําใหเธอคิดไดและสามารถ
เริ่มตนใหม เธอขอบคุณเพื่อนของเธอ และกลับบานไปกอดแม คนที่เธอรักที่สุด  

ภาพยนตรเพลงเรื่องน้ี มีเน้ือหาเกี่ยวกับดานมุมมองและทัศนคติเชนกัน ซึ่งจุดเดน
ของเรื่องจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวละครหลักกับเพื่อนของเธอ ซึ่งผูจัดทําจะนําจุดเดนน้ี
ไปอางอิงและพัฒนาเรื่องเน้ือหากับความสัมพันธของตัวละคร รวมไปถึงการพัฒนาและนํามุมกลอง
แบบภาพกวางมาใช เพื่อสะทอนอารมณความรูสึกของตัวละครในภาพยนตร 

ภาพที่ 3-2 ภาพจาก Official Music Video เพลง แสงสวางที่ปลายอุโมงค 
 

3.  ภาพยนตรเรื่อง The Last Summer ฤดูรอนน้ันฉันตาย กํากับโดย กิตติธัช ต้ังศิริ
กิจ, ษรัณยู จิราลักษม และ สิทธิศิริ มงคลศิริ และออกฉายในป 2013 

ในชวงฤดูรอน จอย เด็กสาวอนาคตสดใสในวงการบันเทิงโพสตสเตตัสวา "อยาก
ตาย" สิงห แฟนหนุมอยากปลอบใจจึงแอบขับรถพอมารับเธอกับเพื่อนสนิท มีน ไปเที่ยวทะเลดวยกัน
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เปนครั้งแรก แตคํ่าคืนแหงความสนุกกลับกลายเปนคืนสยอง เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมไมคาดฝน คือ 
จอยตายแตผีจอยยังคงตามติดทั้งคนรักเพื่อนสนิทและนองชาย 

ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนขอมูลอางอิงดานความสัมพันธของตัวละคร ในจุดเดนที่เปนตัว
ละครหลักทั้งสองคนเปนเพื่อนรักกันและชอบไปขลุกอยูดวยกันที่ดาดฟาเสมอ ทั้งคูมีอะไรก็ชวยเหลือ
กันและปลอบใจกัน ซึ่งผูจัดทําจะนําจุดเดนดานความสัมพนัธของตัวละครน้ีไปพฒันาบทภาพยนตรสัน้ 
รวมไปถึงบทสนทนาของตัวละครดวย 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง The Last Summer ฤดูรอนน้ันฉันตาย 
 

4.  ภาพยนตรเรื่อง The Perk of Being a Wallflower กํากับโดย Stephen 
Chbosky และออกฉายในป 2012 

เรื่องราวของ ชารลี เด็กหนุมข้ีอายและไรเดียงสา มักที่จะเฝามองและสังเกตผูคน
โดยที่ไมมีใครรูตัว เขาเปนคนเก็บกดไมคอยพูดเพราะมีปมหลังในอดีต จนกระทั่งรุนพี่สองคนไดรับเขา
เขามาเปนพวกเดียวกัน น่ันก็คือ แซม และลูกพี่ลูกนอง แพทริก ที่ชวยให ชารลี ไดพบกับมิตรภาพ รัก
ครั้งแรก การคนพบตัวเอง และภารกิจในการตามหาเพลงที่หลอหลอมชีวิต ในขณะเดียวกัน คุณครู
ภาษาอังกฤษของเขา มิสเตอรแอนเดอรสัน ก็ไดแนะนําใหเขารูจักกับความงามของวรรณกรรม ซึ่งทํา
ใหเขาอยากที่จะเปนนักเขียน  แตเมื่อ ชารลี มุงหนาเขาสูโลกของการเติบใหญ ความเจ็บปวดในอดีตก็
ถูกขุดข้ึนมา เมื่อไมเคิล เพื่อนสนิทของเขาฆาตัวตาย และการจากไปอยางกะทันหันของปาอันเปนที่
รักของเขา รวมถึง แซม คนที่เขารักซึ่งวางแผนจะไปเรียนตอในมหาวิทยาลัย ทั้งหมดน้ีทําใหโลกของ 
ชารลี เริ่มสั่นคลอน และทําใหรากฐานแหงตัวตนของเขาก็จะเปดเผยสิ่งที่อยูในใจของเขาทั้งหมด 

ในเรื่องของบุคลิกตัวละคร ชารลีเปนคนเก็บกด ไมพูด มีอะไรก็เก็บเอาไวในใจเสมอ 
ซึ่งเปนอิทธิพลมาจากสภาพแวดลอมและสังคมที่เขาไดผานมา แตในเวลาตอมาก็มีเพื่อนชายและหญิง
ที่สามารถใหคําปรึกษาและฉุดดึงเธอใหสามารถกลับมาเริ่มความคิดใหมไดอีกครั้ง ผูจัดทําไดนําขอมูล
อางอิงดานน้ีมาใชพัฒนาบทภาพยนตรสั้นเรื่อง “มโนคติ” เพื่อพัฒนาใหบุคลิกของตัวละครหลักๆมี
หลายดานหลายมุมมอง และมีความซับซอนของจิตใจมากข้ึน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง The Perk Of Being a Wallflower 
 

5.  ภาพยนตรเรื่อง Candy Rain กํากับโดย Chen Hung-I และออกฉายในป 2008 
ภาพยนตรแนวหญิงรักหญิง นําเสนอเปนหนังสั้นสี่ตอนจบเกี่ยวกับเรื่องราวความรัก

ของหญิงสาวทั้งสี่คูที่ใชชีวิตความรักโดยที่มีเพศเดียวกัน ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนแนวปรัชญาที่บงบอกได
ถึงอารมณของแตละคูรักไมวาจะเปนการใชชีวิตหรือพบเจอกับปญหาที่พวกเธอตองเผชิญทุกคูใน
ภาพยนตรเรื่องน้ีตางมีปญหาที่แตกตางกัน แตทั้งหมดก็ผานมันไปได โดยจะใชตอนแรกของ
ภาพยนตรเทาน้ันในการอางอิง คือตอน "ทางใตกลายเปนนํ้าแข็ง" เรื่องราวของเจสซี่ สาวนอยที่เพิ่ง
ตัดสินใจเลิกกับแฟนหนุมกอนจะหันมาซบอกเพื่อนเกาสมัยมัธยมอยาง ปอน เพื่อนสาวที่แอบชอบพอ
กับเธอสมัยเรียนการที่พวกเธอไดกลับมาอยูดวยกันอีกครั้งมีปญหาตางๆ มากมายเกิดข้ึนแตพวกเธอก็
ผานอุปสรรคพวกน้ันไปไดเมื่อเปดใจพูดคุยและปรับเปลี่ยนความคิดกัน 

โดยภาพยนตรเรื่องน้ีใชเทคนิคการเลาเรื่องโดย ถายแบบน่ิงๆชาๆ ไมรีบรอน เลา
เรื่องตามลําดับเวลา และใชภาพกวางเปนสวนใหญ  บางครั้งก็ใชเสียงเพลงเปนการเลาเรื่อง แทน
อารมณความรูสึกของตัวละคร และมักจะต้ังกลองทิ้งไวใหเห็นอิริยาบถชีวิตประจําวันของตัวละคร 
เพื่อใหคนดูรูสึกเหมือนวากําลังอยูรวมกับตัวละคร 

ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Candy Rain 
 
อารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 
 

1.  ภาพยนตรเรื่อง Candy Rain กํากับโดย Chen Hung-I และออกฉายในป 2008 
ภาพยนตรแนวหญิงรักหญิง นําเสนอเปนหนังสั้นสี่ตอนจบ โดยจะใชตอนแรกของ

ภาพยนตรเทาน้ันในการอางอิง คือตอน "ทางใตกลายเปนนํ้าแข็ง" เรื่องราวของเจสซี่ สาวนอยที่เพิ่ง
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ตัดสินใจเลิกกับแฟนหนุมกอนจะหันมาซบอกเพื่อนเกาสมัยมัธยมอยาง ปอน เพื่อนสาวที่แอบชอบพอ
กับเธอสมัยเรียนการที่พวกเธอไดกลับมาอยูดวยกันอีกครั้งมีปญหาตางๆ มากมายเกิดข้ึนแตพวกเธอก็
ผานอุปสรรคพวกน้ันไปไดเมื่อเปดใจพูดคุยและปรับเปลี่ยนความคิดกัน 

ภาพยนตรเรื่องน้ีจะใชเปนขอมูลอางอิงดานอารมณของภาพยนตรเชนกัน ซึ่งจะใช
โทนสีเหลืองออนของแดดทวีปเอเชียในตอนกลางวัน และสีฟาในตอนเย็นและตอนพลบคํ่า ซึ่งสีฟา
สามารถบงบอกอารมณเหงาไดเปนอยางดี โดยผูจัดทําจะดึงเทคนิคเหลาน้ีมาใชเพื่อใหสะทอนความ
เหงาออกมาทางภาพ ความรูสึกของตัวละคร และอุณหภูมิสีของฉากตางๆ ใหออกมาสมบูรณที่สุด 

ภาพที่ 3-6 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Candy Rain 
 

2.  ภาพยนตรเรื่อง Lost in Translation กํากับโดย Sofia Coppola และออกฉายใน
ป 2003 

ภาพยนตรที่เลาถึงคนที่มีความเหงาสองคนที่มีอายุตางวัยและเจอกันในสถานที่ที่ไม

คุนเคย กอเกิดเปนความรักของหญิงรุนและชายมีอายุ แตแมจะเหงาเพียงใด เขาทั้งคูก็ไมสามารถ

ทรยศคนรักที่ไมเกี่ยวของอะไรได จึงตัดสินใจหันหลังกลับแมจะตองเหงากวาเดิมก็ตามที  

ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนการเลาเรื่องแบบน่ิงๆ เพื่อบอกความรูสึกของคนเหงาในเมือง

ใหญ ทามกลางความวุนวาย เนนใชโทนสีหมนเทาหมอง อมสีฟาในตอนกลางคืน ซึ่งสีฟาน้ีจะเปน

สัญลักษณของความเหงา โดยผูจัดทําไดใชเปนขอมูลอางองิดานอารมณและโทนสีของภาพ เพื่อสราง

บรรยากาศความเหงาของคนตัวเล็กๆในเมืองใหญแสนวุนวาย อีกทั้งยังนํามาพัฒนาอารมณความรูสึก

ของตัวละครดวยโทนสีภาพอีกดวย 

ภาพที่ 3-7 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Lost in Translation 
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จากการศึกษาหาขอมูลจากเน้ือหาอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร 
(Mood and Tone) ทําใหผูจัดทําไดพัฒนาแนวทางของบทภาพยนตรและนิสัยใจคอของตัวละคร 
จากเรื่อง A Serious Man , The Last Summer ฤดูรอนน้ันฉันตาย , Music VDO เพลง แสงสวางที่
ปลายอุโมงคของวง No More Tear , The Perk Of Being A Wallflower และ Candy Rain ทั้งใน
ดานของเน้ือหา การดําเนินเรื่อง บทสนทนา มุมกลอง เทคนิคการเลาเรื่องและเหตุการณที่ควรจะ
เกิดข้ึนในภาพยนตร รวมไปถึงการพัฒนาเทคนิคการเลาเรื่องของภาพยนตรและสรางบรรยากาศของ
ความเหงาผานตัวละคร เนนภาพกวางแทนอารมณเหงาของบรรยากาศ ดังที่ปรากฏในภาพยนตรเรื่อง 
Candy Rain โดยไดพัฒนาเรื่องโทนสีจากภาพยนตรเรื่อง Lost in Translation ควบคูกันไปดวย ซึ่ง
เนนใชโทนสีเหลืองออนในตอนกลางวัน และโทนสีฟาเทาในตอนกลางคืน เพื่อใหเกิดความสมจริงกับ
ตัวละครในภาพยนตรสั้นเรือ่ง “มโนคติ” เด็กสาวที่โดนสังคมกลาวหาวาเปนตัวซวย และทําใหเธอมี
ความคิดในแงรายและเริ่มปดความคิดและหัวใจของตัวเอง โดยเลาผานเทคนิคภาพและเสียงดังที่
กลาวมาขางตน ใหเกิดเปนเรื่องราวภาพยนตรสั้นที่สมบูรณ 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับทัศนคติและความเช่ือของมนุษย เปน 
ภาพยนตรที่ผูจัดทําตองการนําเสนอประเด็นสภาวะของทัศนคติและความเช่ือในดานลบตอตนเอง 
ของเด็กสาวคนหน่ึง ที่ไดรับผลกระทบความคิดเชิงลบมาจากเพื่อนรวมช้ันเรียนและสังคมรอบขาง 
และเพียงเวลาไมนานเทคโนโลยีในยุคสมัยใหมก็ทําใหเรื่องน้ีแพรกระจายจนเกิดบิดเบือนไป เกิดเปน
สภาวะความคิดเชิงลบแทรกซึมเขามาเรื่อยๆ โดยที่ไมไดต้ังใจ ซึ่งตัวละครของเรื่อง เลือกที่จะปดกั้น
ตัวเองใหออกหางจากสังคม และโทษวาทุกๆอยางเปนความผิดของเธอ และการสรางภาพยนตรให
ออกมาตามความตองการของ ผูจัดทําน้ัน ตองผานกระบวนการงานสรางภาพยนตรดังจะปรากฏใน
ข้ันตอนตามตอไปน้ี 

 
การเตรียมบทภาพยนตร  

1.  แนวความคิด (Concept) 
ความซวยเกิดจากอะไร และสิ่งใดกําหนดวาเรื่องน้ันซวยหรือไม 

2.  แกนเรื่อง (Theme) 
ถาเราคิดวาสิ่งน้ันเปนแบบไหน มันก็จะเปนแบบน้ันจริงๆ(ความคิดมีอทิธิพลตอชีวิต)  

3.  เรื่องยอ (Synopsis) 
ไนท หญิงสาวนักศึกษาช้ันปที่หน่ึงเปนคนน่ิงๆ ชอบความสงบ เธอมีเพื่อนสนิทต้ังแต

ช้ันประถมอยูคนหน่ึงช่ือ ฟา มีนิสัยจริงใจ ราเริงสดใส และคอยแนะนําสิง่ตางๆใหกับไนทเสมอ 
วันหน่ึงไนทเปนเหตุใหงานของเพื่อนในช้ันเรียนตองเสียหาย เพื่อนคนน้ันตอวาไนท

และโทษวาเปนความผิดของเธอ จนฟาที่เห็นเหตุการณตองเขามาชวยปกปองและบอกกับเพื่อนคนน้ัน
วาไนทไมไดต้ังใจ แตไนทก็ขอโทษเพื่อนคนน้ันเปนการใหญและบอกวาเปนความผิดของเธอเองคน
เดียว เธอพยายามชวยใหงานน้ันกลับมาเหมือนเดิมดวยการทําใหใหมทั้งหมดเพื่อแกไข  

แตหลังจากน้ันเหตุการณแปลกๆก็เกิดข้ึนกับเธอ ไมวาจะเปนเพื่อนที่เขามาคุยกับ
เธอหกลมหรือเกิดอุบติัเหตุเลก็ๆ เจอโรคจิตทางเฟสบคุ เมลลของคนรอบขางโดนแฮก เปนตน เพื่อนที่
เคยวาไนทวาเปนตัวซวยก็ไปเลาใหคนอื่นฟงถึงความซวยเมื่อไดอยูใกลไนท ฟาซึ่งไดยินกลุมข้ีนินทา
แอบจับกลุมคุยกันเรื่องไนทเปนตัวซวยก็เขาไปวีนและแกตัวใหแทนเพื่อน จนฟาโดนเพื่อนกลุมน้ัน
ผลักลมลง ไนทเขาไปชวยฟา เพื่อนกลุมน้ันจึงหนีไป ไนทเริ่มโทษวาตัวเองเปนตัวซวย เพราะความ
ซวยมักเกิดกับเธอและคนรอบขางที่เขาใกลเธอเสมอจริงๆอยางที่ใครๆวา เธอเริ่มโทษตัวเองข้ึนมา
เรื่อยๆ 
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ซัน ชายหนุมเพื่อนรวมเอกซึ่งแอบชอบไนท ไดไปปรึกษากับฟาใหเธอเปนคนกลางใน
การจีบไนท ฟาตกลงยินดีชวยและหวังใหไนทเปดใจกับคนใหมๆบาง ฟาชวยเธอหลายทางแตไนทก็
ปฏิเสธดวยเหตุผลที่วาเธอไมอยากทําใหใครซวยอีกและไมอยากที่จะเจอกับคนใหมๆ 

เย็นวันหน่ึง ไนทข้ึนมาบนดาดฟาที่ประจําที่ เธอชอบมา เธอเจอซันอยูบนน้ัน
เหมือนกัน ซันพยายามชวนไนทคุย ดวยมารยาทไนทจึงยอมคุยดวย ทัง้สองคนไดมีเวลาคุยกันอยางที่
ไมเคยคุยมากอน ฟาเดินตามไนทข้ึนมาและพบกับทั้งสองคน หลังจากน้ันทั้งสามคนก็คุยกันอยาง
สนุกสนาน ซันเอากีตารที่ติดมาดวย รองเพลงใหไนทและฟาฟง ทั้งสามคนหัวเราะดวยกันอยางมี
ความสุข ไนทเริ่มเปดใจใหกับซันและฟามากข้ึน คืนน้ันเปนคืนที่ไนทรูสึกมีความสุข จนกระทั่งทั้งสาม
ร่ําลากันกลับบาน 

วันถัดมา ไนทไปเรียนดวยอารมณแจมใส แตกลับไมเจอฟาผูเปนเพื่อนสนิท เธอโทร
ตามฟาอยูหลายครั้งแตก็ไมมีใครรับสาย จนเมื่อจบคลาสเรียนเธอเจอซันที่พันผาที่แขนจากการ
บาดเจ็บในการเลนกีฬา เธอเริ่มรูสึกโทษตัวเองอีกครั้งแตกพ็ยายามเก็บอาการ ซันเหน็สีหนาของไนทก็
รูวาไนทคิดอะไร จึงพยายามอธิบายวาเขาเหมอเองก็เลยบาดเจ็บ ไนทจึงเดินหนีไป ไนทรีบไปหาฟาที่
หอแลวก็พบวาฟามีไขข้ึนสูง (พอไนทอยูดวยก็ไขสูงกวาเดิม) ไนทโทษตัวเอง และเดินจากไป  

วันรุงข้ึนฟาหายดีแลว ฟาพยายามมาคุยดวยแตไนทปลีกตัวออกมา จนฟาเริ่มดึง
แขนพยายามอธิบายกับไนทวาเปนเพราะเธอตากลมบนดาดฟาตางหาก ไมใชเพราะอยูใกลเธอ แต
ไนทก็ไมยอมฟง ขณะน้ันเองก็มีเพื่อนคนหน่ึงทักทายไนทกับฟาและเดินผานไปแคไมกี่กาว เธอก็โดน
รถเฉ่ียวขางทาง ไนทหันไปดวยความตกใจ ฟาก็ดวย ไนทหันกลับหลังหันจะรีบเดินหนีดวยสีหนาแย 
ฟาพยายามจะอธิบายกับไนทเรื่องเพื่อน แตไนทไมฟงรีบเดินหนี ฟาเลยรีบเอาหนังสือเลมหน่ึงจากใน
กระเปา ยัดใสมือของไนท และปลอยใหเธอเดินหนีไป 

ไนทเดินข้ึนไปบนดาดฟาที่เธอชอบไป ยืนน่ิงอยูนานจนคํ่า เมื่อเธอไปเปดประตูก็
พบวาโดนล็อค เธอพยายามหาทางออกแตเมื่อไมสําเร็จเธอก็น่ังลงกับพื้น เธอไมไดพกกระเปามาดวย 
ไมมีมือถือ มีเพียงหนังสือหน่ึงเลมที่ฟายัดใสมือมาให และคืนน้ันเธออานหนังสือที่เต็มไปดวยการเนน
คําและเขียนขอความของฟาทั้งเลม คืนน้ันเปนเวลาที่เธอไดเริ่มคิดจริงๆ ในหนังสือสอนอะไรหลายๆ
อยาง  

ในความฝนที่เลือนลาง ไนทกับฟาไดน่ังคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันดวยความเขาใจ 
(Flash Back ฟาที่ไมสบายมาน่ังเขียนหนังสือใหไนท) 
ในตอนเชาเสียงประตูดาดฟาเปดออกมา มีซันที่สวมชุดเมื่อวาน ฟาที่สวมชุดนอน 

และปาแมบานที่มาเปดประตู ไนทลืมตามองทั้งสองคน เธอยืนข้ึนอยางเงียบๆ ฟารีบว่ิงเขาไปหาไนท 
ไนทกอดฟาไวเงียบๆและกลาวขอโทษฟา เธอมองไปที่ซันและย้ิมใหเล็กๆ  

ไนท ซันและฟาไดยืนคุยกันบนดาดฟาอีกครั้ง ฟาถามถึงการเปลี่ยนแปลงความคิด
ของไนท แสงอาทิตยสาดสองมาในยามเชา 

เพื่อนคนหน่ึงหกลม ในระยะใกลๆที่ไนท ซัน และ ฟาอยู ไนทมองเธอ และเดินเขา
ไปชวยถามอาการของเพื่อนคนน้ัน เพื่อนคนน้ันย้ิมขอบใจไนท ไนทชวยพยุงเธอข้ึนมา เธอหันมาย้ิมให
กลอง 
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4.  โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
 

ฉากที่ 1 ภายนอก / ดาดฟา / พบคํ่า (เย็นจนเกือบจะมืด) 
 

ไนทพยายามดันและทุบประตูดวยความแรงแตก็เปดไมออก เธอตะโกนใหคนชวยและด้ิน
รนหาทางออกจากดาดฟา โดยการมองไปขางลางเพื่อหาทางกระโดด หรือว่ิงมองหาทางออกไปทั่ว สี
หนาของเธอเริ่มฟุงซานและหวาดกลัว ตอมาเมื่อเธอเริ่มคิดไดวามันไมสําเร็จ เธอก็เริ่มทําทุกอยางชา
ลงชาลงจนหยุดทําและน่ังไถตัวลงกับพื้นพิงผนังกําแพงบนดาดฟา ขางกายเธอมีหนังสืออยูเลมหน่ึง 
เธอเงยหนาหลับตาชาๆโดยที่เหงื่อทวมกาย 

 
ฉากที่ 2 ภายนอก / ดาดฟา / กลางวัน 
 

ฟาถามไนทวาทําไมชอบข้ึนมาบนน้ี ไนทบอกวาเพราะมันสงบดี ฟาย้ิมและบอกกับไนท
วา ไมเจอใครก็ได แตตองเจอเธอ เพราะวาเธอเปนเพื่อนสนิทของไนท ทั้งคูย้ิมใหกัน 

 
ฉากที่ 3 ภายนอก / สวนมหาวิทยาลัย / กลางวัน 
 

ไนทและฟาเดินเลนกันอยูที่สวน พวกเธอเจอกับซันและกลุมเพื่อน ไนทไมคอยชอบเจอ
คนเยอะๆจึงหลีกเลี่ยงไปที่อื่น 
 
ฉากที่ 4 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน 
 

ไนทเปดประตูเขาไปในหองเรียนพรอมกับขวดนํ้า เธอกําลังจะเดินเขาไปหาฟา แตเพื่อน
รวมเอกคนหน่ึงที่รีบรอนเดินอออกไปขางนอก ก็เดินชนเธออยางจัง ไนทกระแทกโดนโตะขางๆ จนนํ้า
หก เธอหันไปมองตนทางที่ชนเธอ แตก็ไมเจอแลว ไนทกมหนาลงเพื่อที่จะปดนํ้าที่เปยกกระโปรงออก
จากตัวภาพเบื้องหนาของไนทคือ รายงานที่เขียนดวยปากกาของซีเพือ่นรวมเอกเปยกและเสียหายเปน
อยางมาก ซีเริ่มโวยวายใสไนทดวยความตกใจและโมโห ไนทอ้ําอึ้งและกลาวขอโทษ แตซีก็โทษวาเธอ
แยและเปนตัวซวย วากลาวจนเกินไป สีหนาไนทแยลง ฟาที่กําลังเขียนรายงานและเห็นเหตุการณดวย
ก็เขามา และบอกวาซีกลาวหาเธอเกินไป ซีบอกวาไมเกินไปเพราะเธออุตสาต้ังใจทํารายงาน และถา
ทําใหมก็จะทําไมทัน ไนทจะตองรับผิดชอบ ไนทบอกฟาวาไมเปนไร เปนความผิดของเธอเอง เธอ
ปรามฟาไวและบอกกับซีวาเธอจะใหรายงานของเธอกับซี 
 
ฉากที่ 5 ภายใน / ตึกเรียน / เชา 
 

Montage ตัดสลับ 
เสียงมือถือ สมารทโฟน ดังข้ึนไมหยุด 
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นศ. ถือสมารทโฟน เปดเฟสบุคมีขาวเรื่องไนทเปนตัวซวยกระจายอยูในกรุปลับ 
คนคุยกันในไลนเรื่องความซวยเมื่ออยูใกลไนท 
คนเมาทกันในโซเชียล เรื่องที่พออยูใกลไนทกเ็จอแตเรือ่งแยๆ เด็กคนหน่ึงบอกวาเจอโรค

จิตหลังจากเดินสวนกันไนท เด็กอีกคนบอกวาเธอสอบตกทั้งๆที่อานหนังสือ  
ไนทที่กําลังเดินกมหนาไปที่หองเรียน มือของเธอกอดหนังสือไวแนน สายตาไมมั่นใจใน

ตัวเอง เสียงซุบซิบและสายตาของเด็กนักศึกษาที่รายลอมเธอดังข้ึนมาเปนระยะ เสียงมือถือสมารท
โฟนดังข้ึนมาเปนระยะ (หรืออาจใชสกอรโดยพัฒนาจากเสียงสมารทโฟน)  
 
ฉากที่ 6 ภายนอก / ดาดฟา / สาย 
 

ไนทยืนอยูบนดาดฟา สีหนาน่ิงๆ คอนไปทางเครียด เธอเหมอมองแตพื้นถนนขางลาง ไม
มองทองฟาไกลอยางที่เคย 
 
ฉากที่ 7 ภายใน / โรงอาหารมหาวิทยาลัย / กลางวัน 
 

ไนทและฟาน่ังกินขาวอยูโรงอาหาร ฟาแนะนําใหไนทเลิกคิดมาก แตอยูๆก็มีกลุม
นักศึกษาสาวปากกลามานินทาระยะประชิด ฟาทนไมไหวจึงไปเอาเรื่องแตกลับถูกผลักออกมา ไนท
รูสึกวาที่เปนแบบน้ีเพราะไนทเอง ฟายืนยันกับไนทอีกครั้งวาเธอไมใชตัวซวย ไนทลังเลและเริม่คิดโทษ
ตัวเอง และกลาวขอโทษฟา 
 
ฉากที่ 8 ภายนอก / ดาดฟา / เย็น 
 

ไนทข้ึนมาบนดาดฟาที่ประจําที่เธอชอบมา แสงยามเย็นกระทบตัวเธอ เมื่อเธอมองไป
ไกลๆ ก็เจอซันอยูบนน้ันดวยเหมือนกัน เธอตกใจและทําทาจะกลับออกไป ซันหันมาเจอเธอและ
ตะโกนทักทาย ดวยมารยาทไนทจึงยอมคุยดวยซันก็รูเรื่องเกี่ยวกับความซวยของเธอ ซันบอกวาเขาไม
เช่ืออะไรไรสาระที่เคาพูดกันแบบน้ัน และบอกวามันอยูที่ความคิดของเราเอง วาเลือกที่จะมองสิ่งไหน 
ทั้งสองคนไดมีเวลาคุยกันอยางที่ไมเคยคุยมากอน ฟาเดินตามไนทข้ึนมาและพบกับทั้งสองคน เธอ
หัวเราะชอบใจและแซววาน่ีแอบนัดกันเองหรือเปลา เธอเปนกางหรือเปลา เธอหัวเราะคิกคัก หลังจาก
น้ันทั้งสามคนก็คุยกันอยางสนุกสนาน ฟามองเห็นกีตาที่ซันติดมาดวย จึงขอใหซันเลนกีตารใหไนท
และฟาฟง ฟารองไปดวยเปนบางที ไนทเริ่มตบมือตามจังหวะ ทั้งสามคนหัวเราะดวยกันอยางมี
ความสุข ไนทเริ่มเปดใจใหกับซันและฟามากข้ึน คืนน้ันเปนคืนที่ไนทรูสึกมีความสุข จนกระทั่งทั้งสาม
ร่ําลากันกลับบาน 
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ฉากที่ 9  ภายใน / หองเรียน / เชา 
 

ไนทไปเรียนดวยอารมณแจมใส หนาตาของเธอดูไมเศราหมองเหมือนเดิม เธอเดินเขา
หองเรียนแตเชาเหมือนเดิม เธอหยิบโทรศัพทออกมา เพื่อโทรหาฟา เธอโทรตามฟาอยูหลายครั้งแตก็
ไมมีใครรับสาย 

 
ฉากที่ 10  ภายนอก / รอบมหาวิทยาลัย / เย็น (ตอเน่ือง) 
 

เมื่อจบคลาสเรียนเธอโทรตามฟาอีกครั้ง แตก็ไมมีคนรับสาย เธอเดินผานสนามบาสที่ซัน
น่ังอยู และมองเห็นซันทีพ่ันผาไวที่แขนเหมือนบาดเจบ็ ไนทรีบหันกลับมาและเรงฝเทาใหอออกไปจาก
แถวน้ัน 
 
ฉากที่ 11  ภายใน / หอของฟา / คํ่า (ตอเน่ือง) 
 

ไนทรีบเดินไปหาฟาที่หอ เธอเคาะประตูแตก็ไมมีใครเปด เธอจึงตัดสินใจหากุญแจจากที่
ซอนหนาหองของฟา และนํามาไข เธอคอยๆแงมประตูเขาไปก็พบฟาที่กําลังไมสบายนอนซมอยูบน
เตียง เธอรีบเขาหาฟาที่เตียง เธอรีบเขาไปถามไถและชวยดูแลฟา แตฟากลัวไขสูงข้ึนอีก ไนทบอกกับ
ฟาวาอยามายุงกับเธอดีกวา ฟาไดแตมองดูไนทที่เดินออกไปจากหองดวยรางกายที่ออนแรงจากพิษไข 

 
ฉากที่ 12  ภายนอก / * หลายสถานที่ / * หลายเวลา 
 

(montage) 
ไนทน่ังคนเดียวบนรถไฟฟา ทามกลางผูคนมากมาย 
ไนทเดินคนเดียวในมหาวิทยาลัย 
ไนทอยูคนเดียวที่มาน่ัง เธอน่ังเหมอ มือถือหนังสือแตไมไดอาน 
ฟาน่ังเรียนในหอง โดยที่น่ังขางๆวางเปลา 
ไนทกินขาวคนเดียว 
ฟากินขาวคนเดียว 
ฟาน่ังเรียนในหอง แตไมคอยต้ังใจฟงอาจารย เธอมองที่น่ังขางๆที่วางเปลา 
ฟาที่น่ังซึม กับซันที่น่ังเหมอลอย 
น่ังเดินมาน่ังลงที่มาน่ัง เธอคอยๆฟุบหนาลงกับโตะ 
ฟาน่ังเรียนในหอง เธอมองที่ขางๆ และตัดสินใจเดินออกจากหองเรียนกลางคัน 
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ฉากที่ 13  ภายนอก / ภายในมหาวิทยาลัย / เย็น 
 

ฟาเดินไปจนถึงโตะมาหินในสวนมหาวิทยาลัยและพบกับไนท ฟาน่ังลงตรงขามเธอและ
ชวนคุยปกติเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน แตไนทก็น่ิงเงียบไปและลุกข้ึนจากโตะเดินหนีไปโดยที่ไมไดเอา
กระเปาไปดวย จนฟาเริ่มดึงแขนพยายามอธิบายกับไนทวาเปนเพราะเธอตากลมบนดาดฟาตางหาก 
ไมใชเพราะอยูใกลเธอ แตไนทก็ไมยอมฟง ฟาเลยรีบเอาหนังสือเลมหน่ึงจากในกระเปา ยัดใสมือของ
ไนท แลวเธอก็ปลอยใหไนทเดินหนีไป 

 
ฉากที่ 14  ภายนอก / ดาดฟา / เย็น 
 

ไนทเดินข้ึนไปบนดาดฟาที่เธอชอบไป ยืนน่ิงอยูนานจนคํ่า เมื่อเธอไปเปดประตูก็พบวา
โดนล็อค ไนทพยายามดันและทุบประตูดวยความแรงแตก็เปดไมออก เธอตะโกนใหคนชวยและด้ินรน
หาทางออกจากดาดฟา โดยการมองไปขางลางเพื่อหาทางกระโดด หรือว่ิงมองหาทางออกไปทั่ว สีหนา
ของเธอเริ่มฟุงซานและหวาดกลัว ตอมาเมื่อเธอเริ่มคิดไดวามันไมสําเร็จ เธอก็เริ่มทําทุกอยางชาลงชา
ลงจนหยุดทําและน่ังไถตัวลงกับพื้นพิงผนังกําแพงบนดาดฟา ขางกายเธอมีหนังสืออยูเพียงเลมหน่ึง 
เธอไมไดเอากระเปาหรืออะไรติดตัวมาเลย เธอเงยหนาหลับตาชาๆโดยที่เหงื่อทวมกาย เธอเริ่มเหมอ
มองทองฟาน่ีคอยๆมืดทีละนิด อารมณของเธอเริ่มเย็นลง เธอหันไปมองหนังสือเปดมันผานๆ เพื่อฆา
เวลา แตเมื่อเธอพบวามีตัวอักษรเขียนและเนนขอความดวยลายมือฟาเต็มไปหมด เธอจึงเริ่มเปดอาน
มันอยางจริงจัง และคืนน้ันเธออานหนังสือที่เต็มไปดวยการเนนคําและเขียนขอความของฟาทั้งเลม 
เธอเริ่มครุนคิดตามตัวอักษรในหนังสือ และใชเวลาเน่ินนานในการอาน  

 
ฉากที่ 15 ภายนอก / ดาดฟา / คํ่า 
 

ในความฝนที่เลือนลาง ไนทกับฟาไดน่ังคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันดวยความเขาใจ 
 

ฉากที่ 16 ภายใน / หอของฟา บนโตะเขียนหนังสือ / คํ่า 
 

(Flash Back ฟาที่ไมสบายกําลังพยายามเขียนหนังสือและเนนขอความใหไนท) 
 
ฉากที่ 17 ภายนอก / ดาดฟา / เชา 
 

ในตอนเชาเสียงประตูดาดฟาเปดออกมา มีซันที่สวมชุดเมื่อวาน ฟาที่สวมชุดนอน ทั้งคู
เหงื่อทวมตัว และปาแมบานที่มาเปดประตู ไนทอยูในสภาพน่ังหลับพิงกําแพงอยู เมื่อธอไดยินเสียงฟา
ตะโกนเรียกเธอ เธอก็ลืมตามองทั้งสองคน เธอยืนข้ึนอยางเงียบๆ ฟารีบว่ิงเขาไปหาไนท และบอกวา
เธอและซันหาไนททั้งคืน แตไมคิดวาไนทจะติดอยูบนน้ี ไนทกอดฟาไวเงียบๆและกลาวขอโทษและ
ขอบคุณฟา เธอมองไปที่ซันและย้ิมใหเล็กๆ  
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ฉากที่ 18 ภายนอก / ดาดฟา / เย็น 
 

ไนท ซันและฟาไดยืนดวยกันบนดาดฟาอีกครั้ง แสงอาทิตยสาดสองมาในยามเชา 
 

ฉากที่ 19 ภายนอก / รอบมหาวิทยาลัย / เย็น 
 

เพื่อนคนหน่ึงหกลม ในระยะใกลๆที่ไนท ซัน และ ฟาอยู ไนทมองเพื่อนคนน้ัน และเดิน
เขาไปชวยถามอาการของเพือ่นคนน้ัน เพื่อนคนน้ันย้ิมขอบใจไนท ไนทชวยพยุงเธอข้ึนมา เธอหันมา
ย้ิมเล็กๆใหกลอง 

 
5.  บทภาพยนตร (Screenplay) 
 

ฉากที่ 1 ภายนอก / ดาดฟา / พบคํ่า (เย็นจนเกือบจะมืด) 
 

OPEN SC.  ไนทพยายามดันและทุบประตูดวยความแรงแตก็เปดไมออก เธอ
ลุกลี้ลุกลนว่ิงวนไปมา และกลับมาทุบประตูอยางสุดแรงและตะโกนใหคนชวย  

 
ไนท 

มีใครอยูขางในหรือเปลาคะ 

ชวยดวยคะ ชวยดวย 

มีคนติดอยูในน้ี (พูดซ้ําไปซ้ํามา) 
 
เปนเวลานานที่เธอด้ินรนหาทางออกจากดาดฟา เธอพยายามทุกหนทาง ทั้งการมองไป

ขางลางเพื่อหาทางกระโดดจากตึกสูง ทั้งทุบทั้งถีบประตู หรือว่ิงมองหาทางออกไปทั่ว ย่ิงเวลาผานไป
นานเพียงใด สีหนาของเธอก็เริ่มฟุงซานและหวาดกลัว เธอพยายามอยูเปนช่ัวโมง จนเธอเริ่มหอบ
ออกมา  

ทามกลางบรรยากาศที่มืดเกือบสนิท มีเพียงแสงไปจากตึกสองเทาน้ัน เธอเริ่มรูสึกไดวา
มันไมสําเร็จ เธอก็เริ่มทําทุกอยางชาลงชาลงจนหยุดทํา หยุดด้ินรนในที่สุด เธอน่ังไถตัวลงกับพื้นพิง
ผนังกําแพง บนดาดฟา ขางกายเธอมีหนังสืออยูเลมหน่ึง แตเธอก็ไมไดสนใจมันเลย เธอเงยหนา
หลับตาชาๆโดยที่เหงื่อทวมกาย ริมฝปากของเธอเผยอหอบหายใจเบาๆ 

 
เสียงคุยกันของฟากับไนทเริ่มเฟดอินเขามา ตอเน่ืองกับซีน2 
 

--ตัดไป-- 
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ฉากที่ 2 ภายนอก / ดาดฟา / กลางวัน 
 

ไนทและฟากําลังเดินข้ึนบันไดตึกเรียน ระหวางน้ันฟาก็คุยกับไนทไปดวย 
 

ฟา 

ทําไม..มึงชอบข้ึนมาบนน้ีจังวะ ไนท 
 
ไนทเดินไปถึงช้ันบนสุดของตึก เธอเปดประตูออก จนมองเห็นดาดฟาและทองฟาที่

สวยงาม เธอหันกลับมามองฟาแลวย้ิมใหทีหน่ึง และเดินไปยังขอบกําแพงดาดฟา ฟาเดินตามเขามา
หยุดอยูขางเธอ ทั้งสองคนยืนขางกันตางคนตางสูดอากาศหายใจเขาลึกๆ และมองพื้นลางที่มีผูคน
พลุกพลาน ฟาหันมาหาเพื่อนสนิท เห็นวาไนทกําลังยืนหลับตาคิดอะไรบางอยาง ใบหนาเธอเปอนย้ิม
ยามหลับตา ฟาเอยถามข้ึน 

 
ฟา 

มึงยังไมตอบกเูลย วาทําไมมึงชอบข้ึนมาบนน้ี 

ไนท 

ก็มันสงบดี ไมพลุกพลาน 

กูไมคอยชอบที่คนเยอะๆอะ 

ไมคอยอยากเจอใครดวย 

ฟาย้ิมและหัวเราะออกมา 

ฟา 

เหย! แลวกลูะ 

ไนท 

บาหรอวะ ใครจะไมอยากเจอมงึ (หัวเราะ) 

ฟา 

(หัวเราะ)  แหม ก็คิดวาไมอยากจะเจอกูดวยอะ 

กูเพื่อนรักมงึนะเวย (ลากเสียงยาว) 
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ไนท 

อื้อ (พยักหนา) 
 
ทั้งคูย้ิมและหัวเราะใหกันใหกัน 
 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที่ 3 ภายนอก / สวนมหาวิทยาลัย / กลางวัน 
 

ขณะที่ไนทและฟากําลังเดินเลนกันอยูในมหาวิทยาลัย ซันก็เขามาทักทายกับฟา 
 

ซัน 

ฟา หวัดดี 

ฟา 

อาว ซัน 

ซัน 

ไนท หวัดดี 

ไนท 

เออ อื้ม 

(มองไปทางอื่น) 

ฟา 

วันน้ีมีเรียนไรเน่ีย 

ซัน 

จิตวิทยาอะ 

ฟา 

ออๆ เออ จิตวิทยาน่ีเรียนรวมใชเปลาวะไนท 

(หันไปถามไนท) 
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ไนท 

อื้ม 

ซัน 

ใชๆ 

ไนท 

เด๋ียวมานะ ขอไปซื้อนํ้าแปป 

(รีบเดินออกไปจากวงสนทนา) 

ฟา 

(มอง ไนทงงๆ) 

เออ ไดๆ 

เหย! ไนท เด๋ียวไปเจอกันที่หองเลยละกันนะ (ตะโกน) 

ไนท 

(ตะโกนกลับมา) 

อื้อ 

ซันและฟามองตามไนทที่เดินออกไป ฟาแซวซันข้ึนมา 

ฟา 

แหวแน (หัวเราะ) 

ซัน 

(หันกลับมามองฟา) 

โหย ไมมั้ง (หัวเราะ) 
 

--ตัดไป-- 
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ฉากที่ 4 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน 
 

ไนทเปดประตูเขาไปในหองเรียนพรอมกับขวดนํ้า เธอกําลังจะเดินเขาไปหาฟา แตเพื่อน
รวมเอกคนหน่ึงที่รีบรอนเดินอออกไปขางนอก ก็เดินชนเธออยางจัง ไนทกระแทกโดนโตะขางๆ จนนํ้า
หก เธอหันไปมองตนทางที่ชนเธอ แตก็ไมเจอแลว 

ไนทกมหนาลงเพื่อที่จะปดนํ้าที่เปยกกระโปรงออกจากตัวภาพเบื้องหนาของไนทคือ 
รายงานที่เขียนดวยปากกาของซีเพื่อนรวมเอกเปยกและเสียหายเปนอยางมาก ซีเริ่มโวยวายใสไนท
ดวยความตกใจและโมโห 

 
ซี 

เธอทําอะไรของเธอเน่ีย 

โอยย ตายๆๆๆๆ 

เพื่อนในหองเริ่มหันมามองไนทและซ ี

ไนท 

ฮะ? (มองดูรายงานของซี) 

เราขอโทษๆ ขอโทษจริงๆ (ยกมือไหว) 

(เอามือปดกระดาษ แตกระดาษเปยกจนยุยไปตามแรงมือ) 

ซี 

ต้ังรอยกวาหนา อีกช่ัวโมงเดียว 

ใครมันจะไปทําใหมทันวะ แมง! 

(ตรวจดูรายงานของตัวเองและสหีนาเครียดจัด) 

ฟาที่เห็นเหตุการณกม็องอยางสงสัยและลุกข้ึนฝาฝูงเพื่อนทีม่องมงุกันอยูเขาไปหาไนท 

 

ไนท 

เราขอโทษจรงิๆ คือเรา.. 

ซี 

ขอโทษแมงอยูน่ันอะ ขอโทษแลวไดอะไรวะ 
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ขอโทษแลวรายงานช้ันจะกลับมาเหมือนเดิมปะวะ 

แมง ซวยชิบหาย ซวยแตเชาเลย เพราะเธอเลย 

เธอมันตัวซวยชัดๆ!! ไอตัวซวยเอย !! 

ไนทสีหนาสลดสุดๆ กมหนางุดไมสบตาใคร 

ฟา 

เหย ซ ี

(เดินเขามาค่ันกลางระหวางซีกบัไนท) 

เราวาแกก็วาเกินไปวะ 

มันก็ขอโทษแลวไง 

ไนทที่ยืนอยูขางหลังฟาก็แทรกตัวข้ึนมา เธอจับไหลฟาไวและดึงออกจากวง 

ไนท 

ไมเปนไรฟา กผูิดเองจริงๆแหละ 

ซียืนกอดอกดวยหนาตาที่กําลงัอารมณเสีย เธอมองไนทและฟาสลบักัน 

ไนท 

(เดินไปหยิบรายงานของตัวเองในกระเปา แลวย่ืนใหซ)ี 

เอารายงานเราไปสงแทนของเธอแลวกัน 

ฟา 

เหย ไนทแลวของมึง.. 

ไนท 

(ยกมือปรามฟาไว) 

ไมเปนไร 

ซีที่ยืนมองอยู รบัสมุดรายงานจากไนทมา เธอกอดอกมองไปทางอื่น กอนจะมองมาที่ไนทดวยหางตา 
ไนทเดินกลบัไปทีโ่ตะโดยไมยอมพูดอะไร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซี 

ก็ดี คนผิดก็ควรรับผิด 
 
เมื่อเคลียรปญหากันจบ เพื่อนๆในหองเริ่มมีเสียงอื้ออึงมากข้ึน และเสียงซุบซิบ ไนทได

แตกมหนาน่ิง ทั้งๆที่มือยังจับปากกาอยู เธอพยายามแกลงเขียนใหดูปกติ แตฟาก็เห็นวาเธอไมไดเขียน
มันจริงๆ 

ฟาจับมือไนทขางที่เขียนปากกาเพื่อใหเธอหยุด ทั้งคูเงียบ ไมมีใครพูดอะไรตอกัน ไนทดึง
มือออก เธอย้ิมใหฟาเหมือนไมมีอะไร ทําทีเปนหาขอมูลในหนังสือตอ 

 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที่ 5 ภายใน / ตึกเรียน / เชา 
 

Montage 
มือของใครคนหน่ึงกําลังคุยโซเชียลดวยสมารทโฟน และใหอีกคนดู 
กลุมเพื่อนนักศึกษาที่มองไนทดวยสายตาแปลกๆ 
ไนทที่กมหนางุดเดินเขาไปในตึกเรียน มือกอดหนังสือไวแนน 
ไนทเดินผานบอรดประกาศมีตัวอักษรสีแดงเขียนไววา ไนทตัวซวย 
ซันดึงกระดาษบนบอรดออก 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที่ 6 ภายนอก / ดาดฟา / เชา 
 

ไนทยืนอยูบนดาดฟา สีหนาน่ิงๆ คอนไปทางเครียด เธอเหมอมองแตพื้นถนนขางลาง ไม
มองทองฟาไกลอยางที่เคย 

 
--ตัดไป-- 

ฉากที่ 7 ภายนอดก / มาน่ังในมหาวิทยาลัย / เชา 
 

ไนทและฟากําลังน่ังกินขาวอยูบนโตะภายในมหาวิทยาลัย ทั้งคูคุยกันระหวางกินขาว 
 

ฟา 

ไอไนท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไนท 

หื้ม 

ฟา 

มึงเลิกคิดเล็กคิดนอยไดแลวนะ 

ไนท 

เรื่องอะไร 

ฟา 

รูๆกันอยู 

ไนท 

กูก็ไมไดคิดอะไรน่ี (พูดแบบมีพริุธ) 

ฟา 

(หยุดขยับชอนแลวหันไปมองหนาไนท) 

มึงโกหกกูได แตมึงโกหกตัวเองไมไดนะ 

ไนท 

(เงียบสกัพัก) 

มึงไมเขาใจกูหรอก ฟา 

ฟา 

แตกูเปนเพื่อนมงึมาสิบสามปแลวนะเวย 

ทําไมกูจะไมเขาใจวะ กูคนนึงอะที่เปนหวงมึง 

ไนท 

สิบสามป เลขก็ไมดี 

ไมกลัวซวยมั่งหรือไงวะ (แอบทําหนาจริงจัง) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฟา 

เอาอีกละ มึงก็คิดอยูแตแบบเน้ีย 

พอๆ เลกิคุยเรื่องน้ี 
ไนทมองหนาฟาเงียบๆและกินขาวตอ 
 

ระหวางที่ฟาชวนไนทคุยเรื่องโนนน่ี ก็มีกลุมนักศึกษาที่น่ังโตะขางหลัง จับกลุมคุยกัน
เรื่องไนท แลวก็มองมาที่ทั้งสองคนแปลกๆ 

ฟาไดยินดังน้ันก็มองไนทที่น่ังน่ิงและสีหนาเครียด แตเธอพยายามปกปดอารมณแตก็ยังมี
อาการใหเห็นอยูดี ฟามองไปที่กลุมน้ันและลุกข้ึน เธอตรงไปที่โตะน้ันและตบโตะดัง “ปง” จนเด็กสาว
สามคนที่กําลังจับกลุมสุมหัวคุยกันอยูตกใจและหันมามองฟา ไนทหันมามองที่ฟาดวยความตกลง แต
ทําอะไรไมได 

ฟา 

เพื่อนกูไมใชตัวซวยโวย 

เอาเวลาไปทําอะไรที่มันสรางสรรคกวาน้ีดีปะ? 

กลุมสาวนักศึกษาคนหน่ึงยืนข้ึน เธอยืนมองหนาฟา ในขณะที่อีกสองคนทําทาเหวอหวา 

นักศึกษา 1 

เคาพูดกันทั้งมหาลัย 

เรื่องไรมาดาพวกกกูลุมเดียววะ 

ฟา 

ก็เมื่อกี้มึงพูดหนิ บังเอญิวากูไดยินจะจะ 

มึงเห็นหรอไง มงึเคยโดนหรอ ทีเ่คาลือกันอะ 

พวกมึงมันก็แคพวกหูเบา ฟงความขางเดียวกันทั้งน้ันแหละ 

นักศึกษา 1 

(รูสกึโมโหทีโ่ดนดา) 

ปากดีสสั ! ไอพวกตัวซวย! 

(ผลักฟาลมลง) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฟา 

โอย! 

นักศึกษา 2,3 

เหย มึงไปเหอะๆ เด๋ียวซวยเขาไปใหญ 

คนมองใหญแลวดวยเน่ีย 

นักศึกษาอีกคนไดทีหาทางหนี รบีลากเพื่อนว่ิงหนีไป ฟาไดแตตะโกนดาไลหลัง 

เหตุการณเกิดข้ึนเร็วมาก ไนทไดแตอ้ําอึ้ง แตพอเห็นเพื่อนสาวลมลง เธอก็รบีว่ิงเขามาชวย 

ไนท 

ฟา เปนไรเปลาวะ!? 

ฟา 

มึงไมไดเปนตัวซวย 

เขาใจที่กูพูดนะ 

ไนทปดฝุนทีเ่ขาของฟาและทําหนาเศราแทบจะรองไห เธอสวมกอดฟาที่น่ังอยูไวเงียบ ฟากอดเธอ
กลับ ลูบหลงัเปนการปลอบใจ 

ไนท 

กูขอโทษนะ 
 

--ตัดไป— 
 

ฉากที่ 8 ภายนอก / ดาดฟา / เย็น 
 

ไนทข้ึนมาบนดาดฟาที่ประจําที่เธอชอบมา แสงยามเย็นกระทบตัวเธอ เมื่อเธอมองไป
ไกลๆ ก็เจอซันอยูบนน้ันดวยเหมือนกัน เธอตกใจและทําทาจะกลับออกไป ซันหันมาเจอเธอและ
ตะโกนทักทาย 

 
ซัน 

อาว ไนท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไนท 

(หันกลับมา) 

เออ อื้อ 

ซัน 

ไมคิดวาจะเจอบนน้ีนะเน่ีย 

ไนท 

อื้ม 

ซัน 

แลวข้ึนมาทําอะไรบนน้ีอะ 

ไนท 

เออ มาเดินเลนเฉยๆ (พูดขัดๆ ไมสบตาและทําหนาจรงิจงั) 

ซัน 

(หัวเราะ) เหยไมเอา ไมเครียดดิ 

เครียดมากไมดีนะ รูเปลา 

เวลาใจมันไมดีอะ มันจะสงสญัญาณไปทีส่มอง 

สั่งการใหรางกายยํ่าแยไปดวยนะ 

ไนททําหนาตกใจและงงๆเลก็นอย เธอมองหนาซันที่กําลังทาํหนาจรงิจงั 

ซัน 

(หัวเราะ) เรามั่วเอา 

(เงียบสกัพัก) 

ลอเลนๆ เคยอานเจอมาในหนังสืออะ 

ไนท 

ออ อื้อ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซัน 

เออ เรามีเรื่องดีๆหลายเลมเลย 

ไวจะเอามาใหอานนะ 

ไนท 

(เงียบ) 

ทั้งคูเงียบภายใตบรรยากาศตอนเย็น ซันมองไนทที่กําลังเหมอมองทองฟาเบื้องหนา 

ซัน 

(มองไนทแลวย้ิม แลวหันไปมองบรรยากาศเบื้องหนา) 

อยากจะเปนอยางไร อยูที่ใจเราเช่ือ (พูดลอยๆออกมา) 

ไนท หันมามองซันอยางสงสัย 

ซัน 

(หันมามองหนาไนท) 

เคยไดยินคําพูดน้ีไหม 

ไนท 

ไมเคยอะ มันมาจากไหนหรอ 

ซัน 

เราเคยอานเจอในหนังสือ 

เคาบอกไววา โลกของเราจะเปนแบบไหน 

อยูที่ใจเราวาจะคิดตอมันแบบไหน 

เราเช่ือแบบไหน ทํากับมันแบบไหน 

โลกของแตละคนก็ตางกันไป แลวแตมุมมอง 

เหมอืนสุภาษิตฝรั่งเขาพูดไววา 

You’re what you believe ไง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไนทต้ังใจฟงสิ่งที่ซันพูด พรอมกบัพมึพําคําที่ซันพูด 

ไนท 

You’re what you believe? 

ซัน 

ก็เหมือนเรื่องอะไรก็แลวแตที่ไนทตองเจอ 

เมื่อไหรทีเ่จอแตเรื่องแยๆ ลองมองดานดีบาง มันก็ดีนะ 

(ย้ิมใหไนท) 

ไนท 

(เงียบไปซกัพักกอนจะย้ิมใหซัน) 

ขอบคุณนะ 
 

ตอจากน้ันไมนาน ฟาเดินตามไนทข้ึนมาและพบกบัทั้งสองคนอยูดวยกันบนดาดฟา เธอ
หัวเราะชอบใจและเอยปากแซว 

 
ฟา 

เหย น่ีแอบนัดกันมาเปลาเน่ีย 

เราเปนกางหรือเปลานะ 

(หัวเราะคิกคัก) 

ไนท 

บังเอิญๆ (โบกมือปฏิเสธ) 

ฟา 

(เดินไปยืนขางๆทั้งสองคน) 

เออ ลอเลนๆ วันน้ีอากาศดีเนอะ 

ไนท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อื้ม 

ซัน 

มีเรือ่งจะเลาใหฟง (เลาเรื่องตลก) 

ไนทและฟาหัวเราะใหกับมุกแปกๆของซัน ฟามองเห็นกีตาทีซ่ันติดมาดวย จึงขอใหซันเลนกีตารให
ไนทและฟาฟง 

ฟา 

วันน้ีซันเอากีตารมาดวยหรอ 

ซัน 

ออ ใช เราเอามาซอมกบัพวกไอตนมันอะ 

ฟา 

งั้นเลนกีตารใหฟงหนอยดิ อยากรองเพลงเลน 

ไนท 

ฟา เอาจรงิหรอ ซันเขารีบไปไหนเปลา 

ฟา 

โอย อยาวาแตรบีไปไหนเลย 

ณ เวลาน้ี ใหตายอยูตรงน้ีก็ยอมอะ 

ซัน 

เหย แซวหรอ 

(เอามือกดหัวฟาและหัวเราะกันคิกคัก) 
 

ซันเริ่มหยิบกีตารออกมา ฟารองไปดวยเปนบางที ไนทเริ่มตบมือตามจังหวะ ทั้งสามคน
หัวเราะดวยกันอยางมีความสุข ไนทเริ่มย้ิมแยมมากข้ึน หนาตาของเธอบงบอกวาเธอสบายใจและมี
ความสุข จนกระทั่งทั้งสามร่ําลากันกลับบาน (ใส score แทน) 

 
--ตัดไป-- 

 
 

   ส
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ฉากที่ 9  ภายใน / หองเรียน / เชา 
 

ไนทไปเรียนดวยอารมณแจมใส หนาตาของเธอดูไมเศราหมองเหมือนเดิม เธอเดินเขา
หองเรียนแตเชาเหมือนเดิม เธอหยิบโทรศัพทออกมา เพื่อโทรหาฟา เธอโทรตามฟาอยูหลายครั้งแตก็
ไมมีใครรับสาย  

 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที่ 10  ภายนอก / ขางสนามมหาวิทยาลัย / เย็น (ตอเน่ือง) 
 

เมื่อจบคลาสเรียนเธอโทรตามฟาอีกครั้ง แตก็ไมมีคนรับสาย เธอเดินผานสนามบาสที่ซัน
น่ังอยู และมองเห็นซันทีพ่ันผาไวที่แขนเหมือนบาดเจบ็ ไนทรีบหันกลับมาและเรงฝเทาใหอออกไปจาก
แถวน้ัน 

 
--ตัดไป— 

 
ฉากที่ 11  ภายใน / หอของฟา / คํ่า (ตอเน่ือง) 
 

ไนทรีบเดินไปหาฟาที่หอ เธอเคาะประตูแตก็ไมมีใครเปด เธอจึงตัดสินใจหากุญแจจากที่
ซอนหนาหองของฟา และนํามาไข เธอคอยๆแงมประตูเขาไปก็พบฟาที่กําลังไมสบายนอนซมอยูบน
เตียง เธอรีบเขาหาฟาที่เตียง 

 
ไนท 

ฟาแกเปนไรวะ 

ฟา 

(ไอนิดหนอย) 

เปนไขวะ (พยายามจะลุกข้ึนน่ัง) 

ไนทรีบว่ิงเขาไปที่หองนํ้า เสียงกอกดังออกมา เธอเอาผาขนหนูซับนํ้า เพื่อมาเช็ดตัวใหฟา 

 

ฟา 

ขอบใจนะเวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไนทย้ิมรับ และชวยเก็บขาวของทีเ่ลอะเทอะในหอง 
 

นาฬิกาบอกเวลาผนไปสองช่ัวโมง ฟากลับไอหนักข้ึน ไขสูงข้ึน หนาแดง และเหงื่อออก 
ไนทเริ่มเห็นอากาศฟาแยลงก็เริ่มมีสีหนาเครียดและครุนคิด 

 
ไนท 

เปนเพราะกูแทๆ 

อาการมงึเลยแยกวาเกา 

ฟา 

บาหรอวะ มึงมโนอีกละ 

กูบอกแลวไงวาไมใชเพราะมงึ 

ไนท 

มึงอยูหางๆกูบาง ดีกวา 

ไนทหยิบกระเปาและรบีออกจากหองไป ฟาที่พยายามจะพดูก็พูดไมทัน สหีนาของเธอดูแยลง เธอ
ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ 

 
--ตัดไป— 

 
ฉากที่ 12  ภายนอก / * หลายสถานที่ / * หลายเวลา 
 

(Montage) 
ไนทน่ังคนเดียวบนรถไฟฟา ทามกลางผูคนมากมาย 
ไนทเดินคนเดียวในมหาวิทยาลัย 
ไนทอยูคนเดียวที่มาน่ัง เธอน่ังเหมอ มือถือหนังสือแตไมไดอาน 
ฟาน่ังเรียนในหอง โดยที่น่ังขางๆวางเปลา 
ไนทกินขาวคนเดียว 
ฟากินขาวคนเดียว 
ฟาน่ังเรียนในหอง แตไมคอยต้ังใจฟงอาจารย เธอมองที่น่ังขางๆที่วางเปลา 
ฟาที่น่ังซึม กับซันที่น่ังเหมอลอย 
น่ังเดินมาน่ังลงที่มาน่ัง เธอคอยๆฟุบหนาลงกับโตะ 
ฟาน่ังเรียนในหอง เธอมองที่ขางๆ และตัดสินใจเดินออกจากหองเรียนกลางคัน 
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ฉากที่ 13  ภายนอก / มาน่ังในมหาวิทยาลัย / เย็น 
 

ฟาเดินไปจนถึงโตะมาหินในสวนมหาวิทยาลัยและพบกับไนท เธอเดินเขาไปที่ไนทและ
ถาม 

 
ฟา 

มึงหายไปไหนมาต้ังหลายวันวะ 

แตไนทก็น่ิงเงียบไปและลกุข้ึนจากโตะเดินหนีไปโดยที่ไมไดเอากระเปาไปดวย 

ฟา 

เหย มึงจะไปไหนวะ 

(หยิบกระเปาไนทมาดวยและเดินตาม) 

มึงเปนอะไรของมงึวะ 

ไนทเงียบไมยอมพูดจาเอาแตเดินหนีไปเรื่อยๆ 

ฟา 

เรื่องซวยๆมันไมไดเกิดมาจากมงึสกัหนอย 

ทุกอยางมนัมีเหตุมผีลของมันนะเวย 

ไนท 

(หยุดเดินกะทันหัน) เหตุผลเช่ียอะไรวะ 

มึงกร็ูวาใครที่อยูกบักูแมงซวยหมด 

ทั้งเพือ่นคนอื่น ทั้งซัน ทัง้มึงดวย 

(เดินหนี) 

ฟา 

กูไมรู เพราะกูไมเช่ือเวย 

มึงอยาเอาเรื่องไรสาระมาโมโหกูไดเปลาละ 

   ส
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ไนท 

(เงียบสกัพัก) 

เออ โอเค กูไรสาระ มึงเลิกยุงกับกูไดยัง 

(หันกลับมาตวาดฟา) 

ฟา 

ไอไนท (เสียงออนข้ึน) 
 
ไนทกําลังจะหันตัวกลับ แตฟาก็รีบหยิบหนังสือเลมหน่ึงในกระเปาข้ึนมา เธอความือไนท

ไว ไนทพยายามจะสบัดและเดินหนีไป แตฟาก็ดึงมือของไนทมาไดและรีบยัดหนังสือให กอนไนทจะ
เดินหายจากไป ฟาไดแตยืนดูเพื่อนดวยความทอใจ เธอถอนหายใจออกมาเฮือกใหญและทําหนาคลาย
จะรองไห 

 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที่ 14  ภายนอก / ดาดฟา / เย็นถึงพบคํ่า 
 

ไนทเดินข้ึนไปบนดาดฟาที่เธอชอบไป ยืนน่ิงอยูนานจนคํ่า และใชเวลาครุนคิดกับตัวเอง
และสงบสติอารมณ  

เมื่อเธอเริ่มใจเย็นข้ึน เธอเดินไปที่ประตู แตพบวาโดนล็อคอยู เธอไมสามารถออกไปได สี
หนาของเธอเริ่มเครียดข้ึนมาอีก 

ไนทพยายามดันและทุบประตูดวยความแรงแตก็เปดไมออก เธอลุกลี้ลุกลนพยายามทุบ
ประตูอยางสุดแรงและตะโกนใหคนชวย  

 
ไนท 

มีใครอยูขางในหรือเปลาคะ 

ชวยดวยคะ ชวยดวย 

มีคนติดอยูในน้ี (พูดซ้ําไปซ้ํามา) 
 
เปนเวลานานที่เธอด้ินรนหาทางออกจากดาดฟา เธอพยายามทุกหนทาง ทั้งการมองไป

ขางลางเพื่อหาทางกระโดดจากตึกสูง ทั้งทุบทั้งถีบประตู หรือว่ิงมองหาทางออกไปทั่ว ย่ิงเวลาผานไป
นานเพียงใด สีหนาของเธอก็เริ่มฟุงซานและหวาดกลัว เธอพยายามอยูเปนช่ัวโมง จนเธอเริ่มหอบ
ออกมา  
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เมื่อเธอเริ่มรูสึกไดวามันไมสําเร็จ เธอก็เริ่มทําทุกอยางชาลงชาลงจนหยุดทํา หยุดด้ินรน
ในที่สุด เธอน่ังไถตัวลงกับพื้นพิงผนังกําแพง บนดาดฟา ขางกายเธอมีหนังสืออยูเลมหน่ึง แตเธอก็
ไมไดสนใจมันเลย เธอเงยหนาหลับตาชาๆโดยที่เหงื่อทวมกาย ริมฝปากของเธอเผยอหอบหายใจเบาๆ 

ทองฟาที่คอยๆมืดทีละนิดๆ อารมณของเธอเริ่มเย็นลงอีกครั้ง เธอเริ่มเดินไปเดินมา
เพราะเบื่อ ไมมีอะไรทํา เมื่อเธอเหน่ือย เธอก็กลับมาน่ังที่เดิม เธอหันไปมองหนังสือเปดมันผานๆ เพื่อ
ฆาเวลา แตเมื่อเธอพบวามีตัวอักษรเขียนและเนนขอความดวยลายมือฟาเต็มไปหมด เธอจึงเริ่มเปด
อานมันอยางจริงจัง และคืนน้ันเธออานหนังสือที่เต็มไปดวยการเนนคําและเขียนขอความของฟาทั้ง
เลม เธอเริ่มครุนคิดตามตัวอักษรในหนังสือ และใชเวลาเน่ินนานในการอาน  

 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที่ 15 ภายนอก / ดาดฟา / คํ่า 
 

ในความฝนที่เลือนลาง ไนทกับฟาไดน่ังคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันดวยความเขาใจ 
 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที่ 16 ภายใน / หอของฟา บนโตะเขียนหนังสือ / คํ่า 
 

(Flash Back ฟาที่กําลังพยายามเขียนหนังสือและเนนขอความใหไนท) 
 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที่ 17 ภายนอก / ดาดฟา / เชาตรู 
 

 “แอดด” ในตอนเชาเสียงประตูดาดฟาเปดออกมา ปาแมบานที่มาเปดประตูและซันที่
สวมชุดเมื่อวาน ฟาที่สวมชุดนอนอยู ทั้งคูเหงื่อทวมตัวยืนอยูที่ประตู  

 
ฟา 

ไนท! 
 

ไนทอยูในสภาพน่ังหลับพิงกําแพงอยู เมื่อเธอไดยินเสียงฟาตะโกนเรียกเธอ เธอก็ลืมตา
มองทั้งสองคน เธอยืนข้ึนอยางเงียบๆ ฟารีบว่ิงเขาไปหาไนท จับมือเธอตรวจดูวามีอะไรผิดปกติไหม  
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ฟา 

กู...หวงมึงมากนะเวย 

(ทําทาเหมือนจะรองไห) 

ไนท 

(มองหนาฟาสักพัก) 

ขอบคุณมึงมากนะเวย 

แลวก็...ขอโทษดวย 

(ดึงฟาเขามากอด) 

ไนทกอดฟาและหันไปมองซันที่ยืนอยูใกลๆดวย 

ซัน 

ไมเปนไรแลวนะ (ย้ิม) 

ไนท 

ขอบคุณนะ 

(ทําทาปากเฉยๆ ไมไดออกเสียง) 

ไนทและซันย้ิมใหกัน ไนทกอดฟาและซบหนาลงกับไหลของเธอ 
 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที่ 18 ภายนอก / ดาดฟา / เชาตรู 
 

ไนท ซันและฟาไดยืนดวยกันบนดาดฟาอีกครั้ง ทั้งสามคนดูมีความสุขมากกวาเดิม 
ฟาและไนทย้ิมดวยกัน ซันก็ดวย แสงอาทิตยสาดสองมาในยามเชากระทบกับทั้งสามคน 
 

--ตัดไป-- 
  

ฉากที่ 19 ภายนอก / สวนมหาวิทยาลัย / เชา 
 
เพื่อนคนหน่ึงหกลม ในระยะใกลๆที่ไนท ซัน และ ฟาอยู ไนทมองหนาฟาและซัน เธอย้ิม 
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และเดินไปที่เพื่อนคนน้ัน พยุงเธอข้ึนมา 
 

ไนท 

เปนอะไรหรือเปลา ลุกไหวไหม 
 
เพื่อนคนน้ันตกใจเล็กนอยที่ไนทมาชวยแตก็กลาวขอบใจไนทและย้ิมใหนอยๆ ไนทชวย

พยุงเธอข้ึนมา ซันและฟาย้ิมใหไนท ระหวางน้ันเธอก็หันมาย้ิมเล็กๆใหกลอง 
 

--จบ-- 

 
ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production)  

1.  เลือกนักแสดง (Casting) 
1.1 ไนท 

 นางสาว กชกร บัวพูน (มิว) อายุ 20 ป 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงบท ไนท 
 
ไนท อายุ 18 ป นักศึกษาช้ันปที่1 มีนิสัยเงียบขรึม รักสงบ ไมชอบความวุนวาย ชอบคิด

มากอยูเสมอๆ ไมคอยเปดใจกับใครๆ และมักจะมีทัศนคติเกี่ยวกับตัวเองในเชิงลบ 
ไนทอาศัยอยูกับแม ซึ่งทํางานเปนผูจัดการแผนก ของบรษัิทแมของไนทเปนผูหญงิทีเ่ลี้ยง

ลูก2คน ดวยตัวคนเดียว เธอจึงทํางานหนักเปนพิเศษเพื่อนําเงินมาใชจายจุนเจือในครอบครัว จนไม
คอยมีเวลาใหกับลูกๆเทาใดนัก แตไนทก็พยายามชวยแมดูแลนอง และ ทําตัวเรียบรอย เพื่อไมใหเปน
ภาระของแม ไนทเปนคนไมคอยพูดกับใครและไมคอยเปดใจ เพราะเธอโตมากับการที่ไมสามารถพูด
ความในใจกับแมที่งานยุงหรือนองชายที่ยังเด็ก 
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เหตุผลในการเลือก : มิวเปนคนที่ตรงกับคาแร็กเตอรไนทมาก เมื่อเขียนบทภาพยนตร
เสร็จเรียบรอยก็ไดนึกถึงมิวและนัดมาคัดเลือกนักแสดงเปนคนแรก (Casting) ซึ่งมิวเลนไดดีและ
แสดงออกทางอารมณภายใตสีหนาเรียบเฉยไดเปนอยางดี แมจะมีการคัดเลือกนักแสดงเพิ่มอีก
หลากหลายคน แตมิวเปนคนเดียวที่แสดงบทไนทไดมีเสนหที่สุด 
 

1.2 ฟา  
   นางสาว พัณณิน ทองพันช่ัง (มะปราง) อายุ 21 ป 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงบท ฟา 
 
ฟา อายุ 18 ป นักศึกษาช้ันปที่1 มีนิสัยเปดเผย ราเริง และไมคิดมาก เปนคนพูดตรงๆ 

รักความยุติธรรม ชอบแนะนําและตักเตือนคนอื่น รักเพื่อน และชอบใหคนรอบขางมีความสุข  
ฟาเปนลูกสาวคนเดียวของบาน พอกับแมของเธอเปนนักธุรกิจหัวสมัยใหม จึงคอนขาง

เปดกับสังคมสมัยใหมและไมหัวโบราณ ฟาจึงมีนิสัยเปดเผย ราเริง และไมคิดมาก 
เหตุผลในการเลือก : หลังจากที่คัดเลือกนักแสดงมาหลายคนแตก็ไมมีคนดูเปนเด็กสาว 

ราเริงแตมีแววตาเปนผูใหญ ตรงตามที่อยากได จึงขอใหมะปรางที่เปนเพื่อนสนิทและรวมงานกันมา
หลายครั้งชวยมาคัดเลือกนักแสดง และปรากฏวาการแสดงของมะปรางน้ันคอนขางตรงตามบุคลิกตัว
ละคนทีเดียว แถมยังมีแววตาที่เหมาะกับบุคลิกของบทฟา ผูรักเพื่อนอีกดวย รวมทั้งจังหวะการพูด
ของมะปรางที่สื่ออารมณไดดีทั้งตอนฉากเครียด หรือฉากสนุกสนาน  
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1.3 ซัน 
      นาย อธิศ กิจศุภไพศาล (เน็ท) อายุ 20 ป 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงบท ซัน 
 
ซัน อายุ 18 ป นักศึกษาช้ันปที่1 เปนคนที่อยูดวยแลวรูสึกอบอุน มีความคิดเปนผูใหญ

มากเกินกวาวัย แตยังคงมนิีสัย สดใส ราเริง เหมือนเด็กวัยรุนชายทั่วๆไป ชอบเลนดนตรีและกีฬา เปน
คนพูดตรงๆ และหวงคนรอบขาง 

ซันเปนลูกชายคนโตของบาน เขามีนองชายหน่ึงคนและนองสาวหน่ึงคน ที่บานของซัน
ทําธุรกิจสวนตัว เปนกิจการเล็กๆแตมั่นคง ดังน้ันซันมักเปนคนดูแลนองเสมอเวลาที่พอกับแมของเขา
งานยุง เขาจึงมีนิสัยเปนผูใหญ เปนคนที่อยูดวยแลวรูสึกอบอุน มีความคิดเปนผูใหญมากเกินกวาวัย 
เขาชอบเลนดนตรีและกีฬา เปนคนพูดตรงๆ และหวงคนรอบขาง 

เหตุผลในการเลือก : เน็ทเปนคนที่มีบุคลิกออนโยนตอคนรอบขาง ซึ่งเขากับคาแร็กเตอร
ในบทของซัน และดูไมใชบุคลิกเด็กวัยรุนทั่วไปที่ชอบเที่ยวเลน แตเน็ทดูมีความเปนผูใหญมากกวาที่
เห็น เน็ทเลนบาสเก็ตบอลและกีตารโปรงได ซึ่งตองมีปรากฏในฉากบางฉาก อีกทั้งยังเขากับทีมงาน
งาย มีความต้ังใจ ตรงตอเวลา 

 
2.  สถานท่ีถายทํา (Location) 

จากบทภาพยนตร เรื่องราวที่เกิดข้ึนในภาพยนตรสั้นเรื่อง “มโนคติ” น้ัน ดําเนิน 
เรื่องภายใตสถานที่ทั่วไปของชีวิตนักศึกษาธรรมดาคนหน่ึง สถานที่ที่เลือกใชในการถายทําจึงเปนการ 
เลือกใชสถานที่จากที่บุคคลทั่วไปจะพบเห็นไดจากชีวิตจริง ซึ่งก็ไดแก หองพัก พื้นที่รอบๆ
มหาวิทยาลัย หองเรียน เปนตน แตจะมีสถานที่พิเศษที่ใชเปนตัวแทนของความสงบทามกลางเมืองที่
วุนวาย ไดแกดาดฟา เพิ่มข้ึนมาดวย 
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สถานที่ตางๆที่ผูจัดทําได เลือกใชในการถายทําน้ันยังสามารถชวยบอกเลา
รายละเอียด อื่นๆมี่ไมไดมีการพูดถึงในภาพยนตร ซึ่งจะถูกกลาวถึงในรายละเอียดตอไปของแตละ
สถานที่ 

2.1  ทางเดินภายในตึกเรียนและหองเรียน 
ทางเดินตึกเรียนที่มีนักศึกษาคอนขางเยอะ เดินสวนกันไปมา แตใหบรรยากาศ

ที่คอนขางเหงาเมื่อตองเดินคนเดียว เปนทางเดินที่โลงและมีระยะทางที่ยาว     ภายในมีโทนสีสวาง 
จืดชืด ดูไมสดใส และนาเบื่อ รวมไปถึงหองเรียนที่มีขนาดแคบ โทนสีจืดชืด และดูนาอึดอัด 

สถานที่ที่เลือกใชคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศ
ศาสตร ช้ันที่ 8 ตึก กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT) เน่ืองดวยผูจัดทําไดคุนเคยกับที่น่ีเพราะเรียนที่
สถานที่น้ี ไมยุงยากในการขอสถานที่ถายทํา สะดวกตอทีมงานและนักแสดงในการเดินทาง โดย
ทางเดินของตึกเรียนมีความเหมาะสม สามารถจัดองคประกอบไดงาย รวมไปถึงหองเรียนโทนสีขาว
ครีม สามารถชวยคุมอารมณสีของภาพไดงายกวาสีอื่นๆ อีกทั้งยังมีรูปแบบของเกาอี้ที่ดูซ้ําซากจําเจ
และนาเบื่อ ชวยในเรื่องดานอารมณที่หมนหมองไดเปนอยางดี 

ภาพที่ 4-4 คณะเทคโนโยลีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร ช้ันที่ 8 ตึก กสท. 
โทรคมนาคม บางรัก (CAT) 
 

2.2  ดาดฟาบนตึกเรียน 
ดาดฟาที่อยูบนตึกเรียนสูงแปดช้ัน กําแพงขาวสะอาด ดูไมเกาจนเกินไป มีวิว

ทิวทัศนที่โลงสบายตา หางไกลจากความวุนวายในตัวเมือง โดยมีประตูทางเขาออกเพียงประตูเดียว 
ซึ่งเปนประตูของบันไดหนีไฟที่มีลักษณะหนักและเปดออกไดยาก 

สถานที่ที่เลือกใชมีสองสถานที่ สถานที่แรกคือ ดาดฟา โบสถแสงสวาง ถนน
อิสรภาพ หลักการเลือกคือเนนการใชอารมณของภาพ และการวางมุมกลอง อีกทั้งที่น่ียังอยูในละแวก
ชานเมืองที่คอนขางเจริญ ซึ่งหางไกลจากแหลงเมืองที่มีตึกสูงไมมาก  

อีกสถานที่หน่ึงคือ ตึก กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT) ช้ันที่ 10 ซึ่งใชถาย
ทําเฉพาะผนังกําแพงดานที่มีประตูสําหรับทางหนีไฟ โดยประตูของที่น่ีมีความเหมาะสมเพราะประตุ
คอนขางคุมโทนของอารมณและ โทนสีหมนหมอง อีกทั้งยังดูเปนประตุแบบเกา ดูใชงานมานาน มี
ความหนักของไมและโลหะ ซึ่งทําใหเปดออกไดยาก เหมาะกับบริบทที่ตัวละครจะตองติดอยูบน
ดาดฟา 
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ดวยเหตุที่ไมมีสถานที่ที่มีทั้งวิวทิวทัศนและประตูครบถวน จึงตองใชทั้งสองสถานที่ที่
มีความเหมาะสมกันคนละดาน ผูจัดทําจึงตองใชการถายทําที่หลอกสายตาผูชมใหคิดวาเปนสถานที่

เดียวกัน โดยกอนหนาน้ีผูจัดทําไดทดลองถายตัวอยางมากอนแลว ซึ่งผลสรุปคือสามารถทําไดจริง จึง
เลือกทั้งสองสถานที่น้ีเพื่อใชในการถายทําภาพยนตรสั้นเรื่อง “มโนคติ” ตอไป ซึ่งในเรื่องจะสมมุติวา
สถานที่แหงน้ีคือช้ันดาดฟาของตึกเรียนที่ไนทชอบข้ึนมาพักผอน 

ภาพที่ 4-5 ดาดฟาโบสถแสงสวาง ถนนอิสรภาพ และ ตึก กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT) ช้ันที่ 10 
 

2.3  โดยรอบของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเล็กๆภายในเมือง แตมีบรรยากาศรมรื่น คอนขางไมวุนวาย มี

บรรยากาศความเหงาในเวลาที่ไมมีผูคนเดินผานไปมา มีตนไมและพื้นที่รมคอนขางมาก และมีโตะมา
น่ังไวน่ังสําหรับนักศึกษา  

สถานที่ที่เลือกใช คือมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยที่ต้ังอยูในเขตเมือง แตนักศึกษากลับไมพลุกพลานแมจะเปนวันทําการของราชการ ทําให
มีสถานที่ถายทําไดงาย อีกทั้งขอสถานที่ถายทําได ทีมงานและนักแสดงเดินทางมาสะดวกสบาย มี
สถานที่ที่มีมุมสวยๆใหเลือก และมีบรรยากาศของมหาวิทยาลัยทีดี่ สะอาดตา อีกทั้งสถานที่แหงน้ียังมี
เสนหของความเปนมหาวิทยาลัยศิลปะ โดยสีสันของมหาวิทยาลัยแมจะมีหลากหลายแตสามารถคุม
โทนอารมณของภาพไดถาใชในการถายทํา เหมาะแกการเลือกใชในการถายทําเพราะมีหลากหลาย
บรรยากาศ จึงสามารถถายทําหลายๆฉาก หลากหลายอารมณไดในวันเดียว และสามารถ
ประหยัดเวลาถายทําไดอีกดวย 

ภาพที่ 4-6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
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2.4 หอพักของฟา 
หอพักของฟาจะเนนที่ความเรียบงาย สรางบรรยากาศและบงบอกบุคลิกของ

ฟาเปนหลัก มีขาวของเครื่องใช ของประดับหองตามแบบของฟาเด็กผูหญิงวัยรุนทั่วไป ดูเรียบงาย มี
ความมืดสลัวและแสงเขาไดนอย 

สถานที่ที่เลือกใชคือ  KSKL Apartment ซึ่งหอพักของที่น่ีไดตรงตามแบบที่
วางไว เพราะเปนหอพักที่เรียบงาย และประดับประดาดวยของจุกจิกตามแบบฉบับของเด็กผูหญิง
วัยรุนทั่วไป ซึ่งสามารถถายไดโดยไมตองจัดอะไรมาก ทําใหประหยัดเวลาไปไดอีกดวย และในฉากที่
ใชจะเปนฉากที่มีแคแสงสลัวเน่ืองจากเปนหองที่มีคนปวยนอนอยูที่ตองการการพักผอนในตอน
กลางวัน จึงใชหองน้ีที่มีหนาตางแคทางเดียว และสามารถจัดใหดูทึบแสงและแสงเขาไดนอยแตคุม
อารมณสีของภาพได นอกจากน้ีการเดินทางมาที่น่ียังสะดวกตอทีมงานและนักแสดงทุกคนอีกดวย 

ภาพที่ 4-7 หอพักของฟา (KSKL Apartment) 
 

3.  อุปกรณประกอบฉาก (Props) 
 

3.1 ขวดนํ้า เปนจุดเริ่มตนของเรื่องทั้งหมดที่ทําใหไนทโดนกลาวหาวาเปนตัวซวย 
โดยจะใชขวดนํ้าที่มีวางขายทั่วไปเพื่อความสมจริงของอุปกรณประกอบฉากและดูไมเดนจนเกินไป ซึ่ง
ผูจัดทําไดเลือกใชขวดนํ้าที่มีฝาสีนํ้าเงิน เพื่อทําใหอารมณของภาพไปดวยกันไดดี 

ภาพที่ 4-8 ขวดนํ้า 
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3.2 สมุดรายงานเขียนมือ เปนจุดเริ่มตนของเรื่องทั้งหมดอีกเชนกัน ดวยความที่เปน
สมุดรายงานเขียนดวยมือทั้งเลม การที่เสียหายดวยการโดนนํ้าจนชุม ทําใหไมสามารถแกไขอะไรได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงทําใหเรื่องเลก็ๆกลายเปนเรือ่งใหญไดในทันที ซึ่งตองใชคนเขียนหนาปก
หลายคน คนละหน่ึงเลมเพื่อความหลากหลายของลายมือที่จะใชในแตละตัวละคร แลวจึงนําเอา
กระดาษรีไซเคิลมารวมเลมจนไดเปนเลมรายงาน โดยสีที่เลือกใชจะเนนโทนฟาเพื่อความเหมาะสมกับ
อารมณสีของภาพ 

ภาพที่ 4-9 สมุดรายงานเขียนมือ 
 

3.3 มือถือสมารทโฟน เลือกใชเพราะเปนเทคโนโลยีปจจุบนัที่สามารถพกพาไปไดแต
เปนอุปกรณที่ทําใหคนในยุคปจจุบันเสพขาวไดรวดเร็วและสามารถบิดเบือนขาวไดมากที่สุด โดย
เลือกใชโทรศัพท IPhone รุน4s ที่วัยรุนกําลังนิยมใชกัน และสามารถเปนตัวแทนของสมารทโฟนรุน
อื่นๆไดดวย เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑของบริษัทช้ันนํา ซึ่งเนนใชสีขาวเพราะสามารถคุมโทนสีของภาพ
ไดงายกวาสีอื่นๆ 

ภาพที่ 4-10 มือถือสมารทโฟน 
 

3.4 กีตาร ใชในฉากที่เพื่อนทั้งสามคนเลนกีตารอยางสนุกสนาน เปนของประกอบ
ฉากที่ทําใหบรรยากาศดูนารื่นเริงและสนุกข้ึน โดยจะเลือกกีตารที่มีความกึ่งเกากึ่งใหม ใหดูเหมือน
เคยผานการใชงานมาแลวแตเจาของยังดูแลรักษาเปนอยางดี และเปนกีตารโปรงทําจากวัสดุไมสี
นํ้าตาล เหมือนกีตารที่นิยมใชกันทั่วไป เพื่อไมใหดูแปลกตาและโดดจากฉาก 
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ภาพที่ 4-11 กีตาร 
 

3.5 กระเปา เปนของของตัวละครแตละตัวที่ปรากฏในภาพยนตรเปนอุปกรณ
ประกอบฉากอยางหน่ึงที่ ชวยในการบงบอกบุคลิกของตัวละครแตละตัว ดังน้ี 

- กระเปาของไนท เปนกระเปาสะพาย โทนสีกรมทา เรียบงายตามนิสัยของไนท 
- กระเปาของฟา เปนกระเปาผาสีนํ้าตาลเขมมีลายตุกตาหมีขางใน บางบอก

ความเปนผูใหญแตแอบซอนความหวาน และเด็กอยูขางใน 
- กระเปาของซัน เปนกระเปาเป ลุยๆ สีเขียวเขม บงบอกความเครงขรึมเปน

ผูใหญ แตก็เปนแฟช่ันที่วัยรุนนิยมใช 

ภาพที่ 4-12 กระเปาของตัวละครทั้งสามคน ไดแก ไนท ฟา และซัน 
 

3.6 ชีทและหนังสือเรียนทั่วไป ใชในหลายฉากเพราะเปนสัญลักษณของการเรียน
ของเด็กในมหาวิทยาลัย เนนโทนสีแบบคละเพื่อใหดูมีความหลากหลายของหนังสือและชีท โดยจะใช
ชีทแบบรีไซเคิลมาเย็บรวมกันเปนชุดๆ และหนังสือที่มีความหนาบางสลับกันไป 
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ภาพที่ 4-13 ชีทและหนังสือเรียนทั่วไป 
 

3.7 อุปกรณเครื่องเขียน ใชในฉากหองเรียนใหกับนักแสดง และใชเปนหลักในฉากที่
ฟาเขียนหนังสือใหไนท โดยเนนปากกาสีที่ไวใชเนนขอความในหนังสือที่ตองใช และคํานึงถึงความ
สมจริงของการใชอุปกรณเครื่องเขียน จึงคอนขางที่จะไมคุมโทนสี ปลอยใหเปนไปตามความเหมาะสม 

ภาพที่ 4-14 อุปกรณเครื่องเขียน 
 

3.8 หนังสือเรื่อง you are what you believe โดยจะทําจากการปริ้นทและติด
กาวแบบสต๊ิกเกอรลงบนหนาปก และขีดเขียนขอความสมมุติของความในใจฟาที่อยากบอกกับไนท 
เปนอุปกรณประกอบฉากที่สําคัญมากในการดําเนินเรื่อง เพราะเปนสัญลักษณของการเปดใจคุยกัน
ของฟากับไนท โดยเลือกใชสีโทนฟาเพื่อคุมโทนสีของภาพซึ่งเปนฉากกลางคืน และใชโทนสีเทาอมฟา
เปนหลัก ทําใหหนังสือเลมน้ีดูไมโดดจนเกินไปแตก็ยังสามารถเปนจุดเดนไดไปในตัว 
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ภาพที่ 4-15 หนังสือเรื่อง you are what you believe 
 

3.9 ลูกบาส ใชในฉากที่ซันเลนบาสกับเพื่อนและเกิดการบาดเจ็บ เปนการเลา
เหตุการณผานการเลนกีฬาของเพื่อน ๆ โดยจะใชลูกบาสที่มีสภาพที่ผานการใชงานมาระยะหน่ึง และ
คอนขางเกา เน่ืองจากเปนกีฬาที่ซันกับเพื่อนๆโปรดปรานและเลนเปนประจํา โดยจะใชลูกบาสสีสม
แบบทั่วๆไป ตามความสมจริงของเรื่อง 

ภาพที่ 4-16 ลูกบาส 
 
4.  เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe) 

เสื้อผาเครื่องแตงกายถือเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับใชในการบงบอกบุคลิกนิสัยของตัว
ละครแตละตัวที่แตกตางกันออกไป อีกทั้งยังชวยควบคุมอารมณละโทนสีของภาพใหดูไปกันไดอีกดวย 
โดยผูจัดทําไดแบงเครื่องแตงกายของตัวละครออกเปน 2 กลุมชุด คือ ชุดนักศึกษา และชุดไปรเวท 
ดังที่จะปรากฏในรายละเอียดตอไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.1 ไนท บงบอกบุคลิกเรียบงาย ไมคอยใสใจการแตงตัวตามสมัย เนนโทนสีเขม 
หมนหมอง เรียบงาย เพื่อใหเหมาะกับโทนสีของทุกฉาก 

ภาพที่ 4-17 เครื่องแตงกายของไนท 
 

4.2 ฟา บงบอกบุคลิกสดใจ ราเริง แตงตัวตามแฟช่ัน ทันสมัย ทะมัดทะแมง โทนสี
สดใสแตไมเขมมาก เพื่อใหเขากับฉากและไมโดดจนเกินไป 

ภาพที่ 4-18 เครื่องแตงกายของฟา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.3 ซัน เรียบงาย เนนแฟช่ันทั่วไปแตไมถึงกับทันสมัยมาก เนนโทนสีอบอุ น 
ทะมัดทะแมง คลองแคลว และเปนโทนสีที่สามารถเขากับตัวละครอื่นไดดวย 

ภาพที่ 4-19 เครื่องแตงกายของซัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.  เอกสารการถายทําภาพยนตร 
5.1 ตาราง Over All 
 

ตารางที่ 4-1    ตาราง Over All 

SC TIME INT/EXT SET/LOCATION TIME IN 
FILM 

CAST EXTRA WARDROBE DESCRIPTION PROP 

1 D10 EXT ดาดฟา พบคํ่า ไนท - ไปรเวท 10 ไนทโดนขังอยูบนดาดฟา 
เธอตะโกนใหคนชวยแตก็ไมมีใครไดยิน 

หนังสือเขียนขอ
ความ 

2 D1 EXT ดาดฟา กลางวัน ฟา ไนท - ไปรเวท 1 ไนทและฟา คุยกันบนดาดฟา - 

3 D2 EXT สวนมหาวิทยาลัย กลางวัน ซัน ไนท 
ฟา 

กลุมเพื่อนของ
ซัน 

ไปรเวท 2 ไนทและฟาเจอซันระหวาง 
เดินในมหาวิทยาลัย 

- 

4 D2 EXT ดาดฟา กลางวัน ไนท - ไปรเวท 2 ไนทยืนอยูบนดาดฟาคนเดียว - 

5 D3 INT หองเรียน กลางวัน ไนท ฟา ซี เพื่อนนักศึษา 
ในหอง 

ชุดนักศึกษา ไนททํางานของซีเสียหาย 
และโดนวาตางๆนาๆ 

รายงานทีเ่ปยก
นํ้า 

รายงานของไนท 

6.1 D4 INT ตึกเรียน เชา ไนท เพื่อนนักศึกษา ชุดนักศึกษา มือของใครคนหน่ึงกําลังคุย 
โซเชียลดวยสมารทโฟน 

และใหอกีคนดู 

สมารทโฟน 

6.2 D4 INT ตึกเรียน เชา ไนท เพื่อนนักศึกษา ชุดนักศึกษา กลุมเพื่อนนักศึกษาที่มอง 
ไนทดวยสายตาแปลกๆ 

- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6.3 D4 INT ตึกเรียน เชา ไนท - ชุดนักศึกษา ไนทที่กมหนางุดเดินเขาไป 
ในตึกเรียน มือกอดหนังสือไวแนน 

หนังสืออานเลน
ของไนท 

6.4 D4 INT ตึกเรียน เชา ไนท - ชุดนักศึกษา ไนทเดินผานบอรดประกาศม ี
ตัวอักษรสีแดงเขียนไววา “ไนทตัวซวย” 

กระดาษเขียนวา
ไนทตัวซวย 

6.5 D4 INT ตึกเรียน เย็น ซัน - ชุดนักศึกษา ซันดึงกระดาษบนบอรดออก กระดาษเขียนวา
ไนทตัวซวย 

7 D4 EXT ดาดฟา เชา ไนท - ชุดนักศึกษา ไนทที่ทําหนากลุมใจอยูบนดาดฟา  

8 D5 EXT มาน่ังในมหา’ลัย เชา ฟา ไนท กลุมนักศึกษา
สามคน 

ไปรเวท 5 ไนทและฟาน่ังคุยกันและฟามีเรื่อง 
กับกลุมนักศึกษาที่วาไนท 

จานขาว 
ชอนสอม 
แกวนํ้า 

9 D6 EXT ดาดฟา เย็น ซัน ไนท 
ฟา 

- ไปรเวท 6 ไนทเจอซันบนดาดฟา ฟาเดินเขามาแซวซัน 
ทั้งสามคนเลนกันอยางมีความสุข 

กีตารของซัน 
เบียร 

10 D7 INT หองเรียน เชา ไนท เพื่อนนักศึษา 
ในหอง 

ชุดนักศึกษา ไนทอยูในหองเรียน โทรตามฟาแตโทรไมติด มือถือของไนท 
ชีทเรียน 

11 D7 EXT ขางสนามมหาลัย เย็น ไนท ซัน คนเดินผานไป
มา 

ชุดนักศึกษา ไนทเดิมตามหาฟา เจอซันน่ังอยูริมสนาม 
มีผาพันแผลที่มือ ไนทรบีเดินหนี 

ผาพันแผลของ 
ซัน 

12 D7 INT หอพักฟา คํ่า ฟา ไนท - ชุดนักศึกษา ไนทไปหาฟาทีห่อและพบวา 
ฟาไมสบาย ไนทจงึโทษตัวเอง 

ผาผืนเล็กที่เช็ด 
ตัวฟา 

ตารางที่ 4-1    ตาราง Over All (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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13.1 D7 EXT บนรถไฟฟา คํ่า ไนท - ชุดนักศึกษา ไนทน่ังคนเดียวบนรถไฟฟา 
ทามกลางผูคนมากมาย 

- 

13.2 D8 EXT มหาลัย เชา ไนท - ไปรเวท 8 ไนทเดินคนเดียวในมหาวิทยาลัย - 

13.3 D8 EXT มาน่ังในมหา’ลัย เชา ไนท - ไปรเวท 8 ไนทอยูคนเดียวที่มาน่ัง เธอน่ังเหมอ 
มือถือหนังสือแตไมไดอาน 

หนังสืออานเลน
ของไนท 

13.4 D9 INT หองเรียน กลางวัน ฟา - ไปรเวท 9 ฟาน่ังเรียนในหอง โดยที่น่ังขางๆวางเปลา ชีทเรียน 

13.5 D9 EXT มาน่ังในมหา’ลัย เย็น ไนท - ไปรเวท 9 ไนทกินขาวคนเดียว จานขาว 
ชอนสอม 
แกวนำ 

13.6 D9 EXT มาน่ังในมหา’ลัย เย็น ฟา - ไปรเวท 9 ฟากินขาวคนเดียว จานขาว 
ชอนสอม 
แกวนํ้า 

13.7 D10 INT หองเรียน กลางวัน ฟา - ชุดนักศึกษา ฟาน่ังเรียนในหอง 
แตไมคอยต้ังใจฟงอาจารย 

เธอมองที่น่ังขางๆที่วางเปลา 

ชีทเรียน 

13.8 D10 EXT มาน่ังในมหา’ลัย เย็น ซัน ฟา - ชุดนักศึกษา ฟาที่น่ังซมึ กับซันที่น่ังเหมอลอย - 

13.9 D10 EXT มาน่ังในมหา’ลัย เย็น ไนท - ไปรเวท 10 น่ังเดินมาน่ังลงที่มาน่ัง 
เธอคอยๆฟุบหนาลงกบัโตะ 

- 

13.10 D10 INT หองเรียน เย็น ฟา - ชุดนักศึกษา ฟาน่ังเรียนในหอง เธอมองที่ขางๆ 
และตัดสินใจเดินออกจาก 

หองเรียนกลางคัน 

ชีทเรียน 
กระเปาฟา 

ตารางที่ 4-1    ตาราง Over All (ตอ) 
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14 D10 EXT มาน่ังในมหา’ลัย เย็น ฟา ไนท - ฟา นศ 
ไนท ไปรเวท 

10 

ฟาตามหาไนทจนเจอ 
เธอพยายามปรับความเขาใจ 

แตไนทก็ทะเลาะกบัฟา 
ฟายัดหนังสือใสมือไนท 

หนังสือเขียนขอ
ความ 

15 D10 EXT ดาดฟา เย็นถึงพบ
คํ่า 

ไนท - ไปรเวท 10 ไนทติดอยูบนดาดฟา เมื่อเธอรูตัววา 
ออกไมได เธอจึงเอาหนังสอืที่ฟาใหมาอาน 

หนังสือเขียนขอ
ความ 

16 D10 EXT ดาดฟา คํ่า ฟา ไนท - ไปรเวท 10 ในความฝนที่เลือนลางไนท 
น่ังคุยกับฟาดวยความเขาใจ 

- 

17 D9 INT หอพักฟา คํ่า ฟา - ไปรเวท 9 ฟาบรรจงเขียนหนังสอื 
ใหไนทดวยความต้ังใจ 

หนังสือเขียนขอ
ความ 

ปากกาสีๆ  

18 D11 EXT ดาดฟา เชาตรู ซัน ไนท 
ฟา 

ปาแมบาน ซัน ไนท 
ชุดเหมือน 

D10 
ฟาชุดนอน 

ซันและฟา มาตามหาไนทจนเจอ 
ทั้งสามคนปรบัความเขาใจกัน 

- 

19 D11 EXT ดาดฟา เชาตรู ซัน ไนท 
ฟา 

- ไปรเวท 11 ซัน ฟา และไนท 
ยืนอยูบนดาดฟาดวยกันพรอมรอยย้ิม 
แสงอาทิตยสาดสองกระทบทัง้สามคน 

- 

ตารางที่ 4-1    ตาราง Over All (ตอ) 
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20 D12 EXT สวนมหาวิทยาลัย เชา ซัน ไนท 
ฟา 

เพื่อนนักศึกษา
ที่หกลม 

ชุดนักศึกษา เพื่อนนักศึกษาหกลม 
ไนทตัดสินใจเขาไปชวย 

ฟาและซันย้ิมใหเธอ 
และไนทกห็ันมาย้ิมใหกลอง 

- 

 
5.2  Break Down 

Queue : 1  Date : Thurs 14 /11/ 56   
On Location ดาดฟา โบสถแสงสวาง : 15.00 น. 
Start : 15.30 น. 
 

ตารางที่ 4-2    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 1 

SC . 2   15.30 - 16.30 น. 

SC TIME DESCRIPTION LOCATION CAST PROP WARDROBE 

2 กลางวัน ฟาถามไนทวาทําไมชอบข้ึนมาบนน้ี ไนทบอกวา
เพราะมันสงบดี ฟาย้ิมและบอกกับไนทวา ไมเจอใครก็ได 
แตตองเจอเธอ เพราะวาเธอเปนเพื่อนสนิทของไนท ทั้งคูย้ิม
ใหกัน 

 

ดาดฟา ไนท ฟา - ไปรเวท 1 

 
 

ตารางที่ 4-1    ตาราง Over All (ตอ) 
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SC. 6    16.30 - 17.00 น. 

6 เชา ไนทยืนอยูบนดาดฟา สีหนาน่ิงๆคอนไปทาง 
เธอ เหมอมองแตพื้นถนนขา งล าง ไมมองทองฟา ไกล 
อยางที่เคย 

 

ดาดฟา ไนท กระเปาของไนท ช ุดนักศึกษา 

SC. 18   17.00 – 18.00 น. 
18 เชาตรู ไนท ซันและฟาไดยืนดวยกันบนดาดฟาอีกครั้ง 

แสงอาทิตยสาดสองมาในยามเชา 
 

ดาดฟา ไนท ฟา ซัน - ไปรเวท 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4-2    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 1 (ตอ) 
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Queue:2  Date: SAT 16/11/56 
On Location มศก. วังทาพระ  6.30 น. 
เริ่มถาย 7.00 น. 
 

ตารางที่ 4-3    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 2 

SC. 7    07.00 - 9.00 น. 

SC TIME DESCRIPTION LOCATION CAST PROP WARDROBE 

7 เชา ไนทและฟาน่ังกินขาวอยูโรงอาหาร ฟาแนะนําให
ไนทเลิกคิดมาก แตอยูๆก็มีกลุมนักศึกษาสาวปากกลามานินทา
ระยะประชิด  

ฟาทนไมไหวจึงไปเอาเรื่องแตกลับถูกผลักออกมา 
ไนทรูสึกวาที่เปนแบบน้ีเพราะไนทเอง ฟายืนยันกับไนทอีกครั้ง
วาเธอไมใชตัวซวย ไนทลังเลและเริ่มคิดโทษตัวเอง และกลาว
ขอโทษฟา 

 

มาน่ัง ไนท ฟา จานขาว ชอน 
สอม 

แกวนํ้า 
 

กระเปาของฟา 
และไนทวางบน 

เกาอี ้
 

หนังสือของไนท
วางบนโตะ 

ไปรเวท 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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SC. 12  9.00 - 12.00 น. 

12 เชา (montage) 
ไนท น่ังคนเดียวบนรถไฟฟา ทามกลางผูคน

มากมาย 
ไนทเดินคนเดียวในมหาวิทยาลัย 
ไนทอยูคนเดียวที่มา น่ัง เธอน่ังเหมอ มือถือ

หนังสือแตไมไดอาน 
ฟาน่ังเรียนในหอง โดยที่น่ังขางๆวางเปลา 
ไนทกินขาวคนเดียว 
ฟากินขาวคนเดียว 
ฟาน่ังเรียนในหอง แตไมคอยต้ังใจฟงอาจารย 

เธอมองที่น่ังขางๆที่วางเปลา 
ฟาที่น่ังซึม กับซันที่น่ังเหมอลอย 
น่ังเดินมาน่ังลงที่มาน่ัง เธอคอยๆฟุบหนาลงกับ

โตะ 
ฟาน่ังเรียนในหอง เธอมองที่ขางๆ และตัดสินใจ

เดินออกจากหองเรียนกลางคัน 
 

สวนมหาวิทยาลัย ไนท กระเปาของไนท ไปรเวท 8 

ตารางที่ 4-3    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 2 (ตอ) 
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Sc 13 12.00 - 14.00 น. 

13 เชา ฟาเดินไปจนถึงโตะมาหินในสวนมหาวิทยาลัย
และพบกับไนท ฟาน่ังลงตรงขามเธอและชวนคุยปกติเหมือน
ไมมีอะไรเกิดข้ึน แตไนทก็น่ิงเงียบไปและลุกข้ึนจากโตะเดินหนี
ไปโดยที่ไมไดเอากระเปาไปดวย จนฟาเริ่มดึงแขนพยายาม
อธิบายกับไนทวาเปนเพราะเธอตากลมบนดาดฟาตางหาก 
ไมใชเพราะอยูใกลเธอ แตไนทก็ไมยอมฟง ฟาเลยรีบเอา
หนังสือเลมหน่ึงจากในกระเปา ยัดใสมือของไนท แลวเธอก็
ปลอยใหไนทเดินหนีไป 

มาน่ัง ไนท ฟา หนังสือ main 
prop 

ไปรเวท 10 
ชุด นศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4-3    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 2 (ตอ) 
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Queue : 3  TUE 19/11/56 
On Location 7.30 น. ( บร.013 ตึก CAT ช้ัน 8 )  
Start 8.00 น. 

 
ตารางที่ 4-4    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 3 

SCENE 4  8.00 - 10.00 น. 

SC  TIME DESCRIPTION LOCATION CAST PROP WARDROBE 

4 กลางวัน ไนทเปดประตูเขาไปในหองเรียนพรอมกับขวดนํ้า 
เธอกําลังจะเดินเขาไปหาฟา แตเพื่อนรวมเอกคนหน่ึงที่รีบ
รอนเดินอออกไปขางนอก ก็เ ดินชนเธออยางจัง ไนท
กระแทกโดนโตะขางๆ จนนํ้าหก เธอหันไปมองตนทางที่ชน
เธอ แตก็ไมเจอแลว ไนทกมหนาลงเพื่อที่จะปดนํ้าที่เปยก
กระโปรงออกจากตัวภาพเบื้องหนาของไนทคือ รายงานที่
เขียนดวยปากกาของซีเพื่อนรวมเอกเปยกและเสียหาย ซี
เริ่มโวยวายใสไนทดวยความตกใจและโมโห ไนทอ้ําอึ้งและ
กลาวขอโทษ แตซีก็โทษวาเธอแยและเปนตัวซวย วากลาว
จนเกินไป สีหนาไนทแยลง ฟาที่กําลังเขียนรายงานและเห็น
เหตุการณดวยก็เขามา และบอกวาซีกลาวหาเธอเกินไป ซี
บอกวาไมเกินไปเพราะเธออุตสาต้ังใจทํารายงาน และถาทํา
ใหมก็จะทําไมทัน ไนทจะตองรับผิดชอบ ไนทบอกฟาวาไม
เปนไร เปนความผิดของเธอเอง จึงใหรายงานของเธอกับซี 

หองเรียน ไนท ขวดนํ้า ชุดนักศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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SCENE 9  10.00 - 11.00  น. 

9 เชา ไนทไปเรียนดวยอารมณแจมใส หนาตาของ
เธอดูไมเศราหมองเหมือนเดิม เธอเดินเขาหองเรียนแตเชา
เหมือนเดิม เธอหยิบโทรศัพทออกมา เพื่อโทรหาฟา เธอโทร
ตามฟาอยูหลายครั้งแตก็ไมมีใครรับสาย 

สวนมหาวิทยาลัย ไนท มือถือของไนท 
กระเปาของ 

ไนท 

นักศึกษา 

SCENE 5  11.30 - 12.00 น. 

5 เชา Montage ตัดสลบั 
เสียงมือถือ สมารทโฟน ดังข้ึนไมหยุด 
นศ. ถือสมารทโฟน เปดเฟสบุคมีขาวเรื่องไนท

เปนตัวซวยกระจายอยูในกรุปลบั 
คนคุยกันในไลนเรื่องความซวยเมือ่อยูใกลไนท 
คนเมาทกันในโซเชียล เรื่องที่พออยูใกลไนทก็เจอ

แตเรื่องแยๆ  เด็กคนหน่ึงบอกวาเจอโรคจิตหลังจากเดินสวนกัน
ไนท เด็กอีกคนบอกวาเธอสอบตกทัง้ๆที่อานหนังสือ  

ไนทที่กําลงัเดินกมหนาไปที่หองเรียน มือของเธอ
กอดหนังสือไวแนน สายตาไมมั่นใจในตัวเอง เสียงซบุซบิและ
สายตาของเด็กนักศึกษาที่รายลอมเธอดังข้ึนมาเปนระยะ เสยีง
มือถือสมารทโฟนดังข้ึนมาเปนระยะ (หรืออาจใชสกอรโดย
พัฒนาจากเสียงสมารทโฟน) 

ตึกเรียน มือ extra สมารทโฟน ชุดนักศึกษา 

ตารางที่ 4-4    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 3 (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Queue : 4  FRI 22/11/2556 
On Location  14.00 น. (ดาดฟาโบสถแสงสวาง) 
Start  14.30 น. 

 
ตารางที่ 4-5    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 4  

SCENE 6  14.30 - 15.00 น. 

SC / 
CUT 

TIME DESCRIPTION LOCATION CAST PROP WARDROBE 

6 เชา ไ น ท ยื น อ ยู บ น ด า ด ฟ า  สี ห น า น่ิ ง ๆ 
คอนไปทางเครียด เธอเหมอมองแตพื้นถนนขางลาง 
ไมมองทองฟาไกลอยางที่เคย 

ดาดฟา ไนท กระเปาสะพาย 
ของไนท 

ชุดนักศึกษา 

SCENE 14  15.00 - 16.00 น. 

14 + 1 พลบ
คํ่า 

ไนทเดินข้ึนไปบนดาดฟาที่เธอชอบไป ยืนน่ิงอยู
นานจนคํ่า เมื่อเธอไปเปดประตูก็พบวาโดนล็อค ไนทพยายาม
ดันและทุบประตูดวยความแรงแตก็เปดไมออก เธอตะโกนให
คนชวยและด้ินรนหาทางออกจากดาดฟา โดยการมองไป
ขางลางเพื่อหาทางกระโดด หรือว่ิงมองหาทางออกไปทั่ว สี
หนาของเธอเริ่มฟุงซานและหวาดกลัว 

ดาดฟา ไนท หนังสือทีเ่ปน 
main prop 

ไปรเวท 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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SCENE 17  16.00 - 17.00 น. 

17 เชาตรู ในตอนเชาเสียงประตูดาดฟาเปดออกมา  
มีซันที่สวมชุดเมื่อวาน  
 

ฟาที่สวมชุดนอน ทั้ ง คูเหงื่อทวมตัว และปา
แมบานที่มาเปดประตู  
 

ไนทอยูในสภาพน่ังหลับพิงกําแพงอยู เมื่อธอได
ยิน 

 
เสียงฟาตะโกนเรียกเธอ เธอก็ลืมตามองทั้งสอง

คน เธอยืนข้ึนอยางเงียบๆ  
 
ฟารีบว่ิงเขาไปหาไนท และบอกวาเธอและซันหา

ไนททั้งคืน แตไมคิดวาไนทจะติดอยูบนน้ี  
 
ไนทกอดฟาไว เงียบๆและกลาวขอโทษและ

ขอบคุณฟา เธอมองไปที่ซันและย้ิมใหเล็กๆ  

ดาดฟา ฟา ซัน  
extra :  

ปาแมบาน 

กุญแจดาดฟา 
ที่ปาแมบานถือ 

 ซัน ไนท 
ชุดเหมือน 
D10/ฟา 
ชุดนอน 

ตารางที่ 4-5    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 4  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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SCENE 8  17.00 - 18.30 

8 เชา ไนทข้ึนมาบนดาดฟาที่ประจําที่เธอชอบมา แสง
ยามเย็นกระทบตัวเธอ เมื่อเธอมองไปไกลๆ ก็เจอซันอยูบนน้ัน
ดวยเหมือนกัน เธอตกใจและทําทาจะกลับออกไป ซันหันมา
เจอเธอและตะโกนทักทาย ดวยมารยาทไนทจึงยอมคุยดวยซัน
ก็รูเรื่องเกี่ยวกับความซวยของเธอ ซันบอกวาเขาไมเช่ืออะไรไร
สาระที่เคาพูดกันแบบน้ัน และบอกวามันอยูที่ความคิดของเรา
เอง วาเลือกที่จะมองสิ่งไหน ทั้งสองคนไดมีเวลาคุยกันอยางที่
ไมเคยคุยมากอน  

ฟาเดินตามไนทข้ึนมาและพบกับทั้งสองคน เธอ
หัวเราะชอบใจและแซววาน่ีแอบนัดกันเองหรือเปลา เธอเปน
กางหรือเปลา เธอหัวเราะคิกคัก หลังจากน้ันทั้งสามคนก็คุยกัน
อยางสนุกสนาน ฟามองเห็นกีตาที่ซันติดมาดวย จึงขอใหซัน
เลนกีตารใหไนทและฟาฟง ฟารองไปดวยเปนบางที ไนทเริ่ม
ตบมือตามจังหวะ  

ทั้งสามคนหัวเราะดวยกันอยางมีความสุข ไนท
เริ่มเปดใจใหกับซันและฟามากข้ึน คืนน้ันเปนคืนที่ไนทรูสึกมี
ความสุข จนกระทั่งทั้งสามร่ําลากันกลับบาน 

ดาดฟา ไนท - ไปรเวท 6 

ตารางที่ 4-5    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 4  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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SCENE 14    18.30 - 20.30 น. 

14 พลบ
คํ่า 

เมื่อเธอเริ่มคิดไดวามันไมสําเร็จ เธอก็เริ่มทําทุก
อยางชาลงชาลงจนหยุดทําและน่ังไถตัวลงกับพื้นพิงผนัง
กําแพงบนดาดฟา ขางกายเธอมีหนังสืออยูเพียงเลมหน่ึง เธอ
ไมไดเอากระเปาหรืออะไรติดตัวมาเลย เธอเงยหนาหลับตา
ชาๆโดยที่เหงื่อทวมกาย เธอเริ่มเหมอมองทองฟาน่ีคอยๆมืดที
ละนิด อารมณของเธอเริ่มเย็นลง เธอหันไปมองหนังสือเปดมัน
ผานๆ เพื่อฆาเวลา แตเมื่อเธอพบวามีตัวอักษรเขียนและเนน
ขอความดวยลายมือฟาเต็มไปหมด เธอจึงเริ่มเปดอานมันอยาง
จริงจัง และคืนน้ันเธออานหนังสือที่เต็มไปดวยการเนนคําและ
เขียนขอความของฟาทั้งเลม เธอเริ่มครุนคิดตามตัวอักษรใน
หนังสือ และใชเวลาเน่ินนานในการอาน 

ดาดฟา ไนท หนังสือทีเ่ปน 
main prop 

ไปรเวท 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4-5    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 4  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Queue : 5  
On Location 6.30 น. 
Start 7.00 น. 
 

ตารางที่ 4-6    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 5 

SC. 3    7.00 - 9.00 น. 

SC  TIME DESCRIPTION LOCATION CAST PROP WARDROBE 

3 กลางวัน ไนทและฟาเดินเลนกันอยูที่สวน พวกเธอเจอ
กับซันและกลุมเพื่อน ไนทไมคอยชอบเจอคนเยอะๆจึง
หลีกเลี่ยงไปที่อื่น 

สวนมหา 
วิทยาลัย 

ไนท ฟา ซัน 
 

extra : 
เพื่อนซัน 1-2 

คน 

กระเปาเป 
ของซัน 

นศ. 

SC . 10    9.00 - 10.00 น. 

10 เย็น เมื่อจบคลาสเรยีนเธอโทรตามฟาอีกครั้ง แตก็ไมมี
คนรับสาย เธอเดินผานสนามบาสทีซ่ันน่ังอยู และมองเห็นซันที่
พันผาไวที่แขนเหมือนบาดเจ็บ ไนทรีบหันกลับมาและเรงฝเทา
ใหอออกไปจากแถวน้ัน 

สวนมหาวิทยาลัย ไนท ซัน 
 

เอกตราเพื่อน
ซันเลนบาส 

มือถือของไนท 
กระเปาของไนท 

นักศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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SC. 19    10.00 - 11.00 น. 

19 เชา เพื่อนคนหน่ึงหกลม ในระยะใกลๆที่ไนท ซัน 
และ ฟาอยู ไนทมองเพื่อนคนน้ัน และเดินเขาไปชวยถาม
อาการของเพื่อนคนน้ัน เพื่อนคนน้ันย้ิมขอบใจไนท ไนทชวย
พยุงเธอข้ึนมา เธอหันมาย้ิมเล็กๆใหกลอง 

 

สวนมหาวิทยาลัย 
 

(ถาไมได 
ใชทางเดินตึกเรียน) 

ไนท ฟา ซัน 
 

extra : 
เพื่อนทีห่กลม 

- ชุดนักศึกษา 

SC . 11   12.30 - 16.30 น. 

11 คํ่า ไนทรีบเดินไปหาฟาที่หอ เธอเคาะประตูแตก็ไมมี
ใครเปด เธอจึงตัดสินใจหากุญแจจากที่ซอนหนาหองของฟา 
และนํามาไข เธอคอยๆแงมประตูเขาไปก็พบฟาที่กําลังไม
สบายนอนซมอยูบนเตียง เธอรีบเขาหาฟาที่เตียง เธอรีบเขาไป
ถามไถและชวยดูแลฟา แตฟากลัวไขสูงข้ึนอีก ไนทบอกกับฟา
วาอยามายุงกับเธอดีกวา ฟาไดแตมองดูไนทที่เดินออกไปจาก
หองดวยรางกายที่ออนแรงจากพิษไข 

ทางเดินหอ ไนท กระเปาของไนท นักศึกษา 

SC 15    16.30 – 17.00 น. 

15 คํ่า (Flash Back ฟาที่ไมสบายกําลังพยายามเขียน
หนังสือและเนนขอความใหไนท) 

 

หอพัก ไนท กระเปาของไนท นักศึกษา 

 

 

ตารางที่ 4-6    ตารางแสดงการวางแผนการถายทํา 5 (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 
 

จากการศึกษาขอมูล ทฤษฎี แนวคิด และนํามาเขียนบทภาพยนตร เมื่อผานกระบวนการ
กอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) มาแลว จะนํามาสูกระบวนการผลิตภาพยนตรเรื่อง 
“มโนคติ” ซึ่งมีรายละเอียดของแตละฉาก และความหมายดังตอไปน้ี 

 
ฉากที่ 1  ภายนอก / ดาดฟา / พบคํ่า (เย็นจนเกือบจะมืด) 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1 
 
ไนทพยายามดันและทุบประตูดวยความแรงแตก็เปดไมออก เธอตะโกนใหคนชวยและด้ิน

รนหาทางออกจากดาดฟา โดยการมองไปขางลางเพื่อหาทางกระโดด หรือว่ิงมองหาทางออกไปทั่ว สี
หนาของเธอเริ่มฟุงซานและหวาดกลัว ตอมาเมื่อเธอเริ่มคิดไดวามันไมสําเร็จ เธอก็เริ่มทําทุกอยางชา
ลงชาลงจนหยุดทําและน่ังไถตัวลงกับพื้นพิงผนังกําแพงบนดาดฟา ขางกายเธอมีหนังสืออยูเลมหน่ึง 
เธอเงยหนาหลับตาชาๆโดยที่เหงื่อทวมกาย 

ฉากเปดเรื่องเปนฉากที่ไนทกําลังพยายามหาทางออกจากดาดฟาและขอใหคนชวยเหลือ 
โดยที่ไมไดบอกวาไนทเปนใคร ทําไมมาทําอะไรอยูที่น่ี และเธอติดอยูบนดาดฟาไดอยางไร ซึ่งผูจัดทํา
สรางข้ึนเพื่อใหผูชมรูสึกอยากติดตามและอยากรูจักตัวละครตัวน้ีมากกวาที่เห็นอยู 

โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องแบบ montage ในตอนทายฉากเพื่อเปนการผานเวลา และ
โทนสีหมนหมอง เทาอมฟาเขียวเพื่อใหดูระทึกขวัญในตอนที่ไนทติดบนดาดฟา อีกทั้งยังมีเสียงตัว
ละครจากฉากที่สองที่แทรกเขามาในตอนทายเพื่อใชเช่ือมเหตุการณระหวางฉาก 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 2  ภายนอก / ดาดฟา / กลางวัน 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2 
 
ฟาถามไนทวาทําไมชอบข้ึนมาบนน้ี ไนทบอกวาเพราะมันสงบดี ฟาย้ิมและบอกกับไนท

วา ไมเจอใครก็ได แตตองเจอเธอ เพราะวาเธอเปนเพื่อนสนิทของไนท ทั้งคูย้ิมใหกัน 
ฉากที่สองเปนฉากที่มีไวบงบอกความสัมพันธของตัวละครหลักทั้งสองคน ที่เปนเพื่อนกัน

มาต้ังแตเด็ก อีกทั้งยังบงบอกตัวตน และลักษณะนิสัย ของทั้งตัวละครผานคําพูดที่สื่อสารตอกัน โดยมี
บรรยากาศที่ดูหางจากความวุนวายในเมืองใหญ 

ในฉากน้ีไดใชเทคนิคเบาเสียงบรรยากาศลงในตอนที่ตัวละครเริ่มหลับตาลง เพื่อใหได
อารมณความรูสึกที่สงบ และอินไปกับตัวละคร รวมไปถึงภาพกวางและสีโทนฟาสบายตาทีใ่ชตอนทาย
ฉาก เพื่อสื่อใหเห็นถึงความสงบ โดดเด่ียวของตัวละคร ทามกลางเมืองใหญที่วุนวาย 

 
ฉากที่ 3 ภายนอก / สวนมหาวิทยาลัย / กลางวัน 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3 
 

ไนทและฟาเดินเลนกันอยูที่สวน พวกเธอเจอกับซันและกลุมเพื่อน ไนทไมคอยชอบเจอ
คนเยอะๆจึงหลีกเลี่ยงไปที่อื่น 

ภาพกวางของบรรยากาศมหาวิทยาลัยที่กลุมเพื่อนคุยกันอยางสนุกสนาน แตไนทเอง
กลับเขากับคนกลุมน้ันยาก แมเพื่อนๆจะพยายามชวนคุยก็ตาม สื่อใหเห็นวาเธอเปนคนที่ชอบปลีกตัว
ออกจากสังคม และไมชอบความวุนวาย 
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ใชมุมกลองที่ถายแบบตรงๆ ใหดูนาเบื่อ ที่คลองกับความรูสึกที่ไนทอยากออกมาจากที่
ตรงน้ัน และภาพกวางของเพื่อนๆที่คุยกันอยางสนุกสนาน แตไนทที่ยืนน่ิงๆไมคุยกับใครกลับดูผิดปกติ
และเหมือนเปนสวนเกิน อีกทั้งยังมีภาพถายเจาะไปยังสีหนาของไนทเพื่อบงบอกความรูสึกอึดอัดที่
ไนทมี 

  
ฉากที่ 4 ภายใน / หองเรียน / กลางวัน 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 4 
 
ไนทเปดประตูเขาไปในหองเรียนพรอมกับขวดนํ้า เธอกําลังจะเดินเขาไปหาฟา แตเพื่อน

รวมเอกคนหน่ึงที่รีบรอนเดินอออกไปขางนอก ก็เดินชนเธออยางจัง ไนทกระแทกโดนโตะขางๆ จนนํ้า
หก เธอหันไปมองตนทางที่ชนเธอ แตก็ไมเจอแลว ไนทกมหนาลงเพื่อที่จะปดนํ้าที่เปยกกระโปรงออก
จากตัวภาพเบื้องหนาของไนทคือ รายงานที่เขียนดวยปากกาของซีเพือ่นรวมเอกเปยกและเสียหายเปน
อยางมาก ซีเริ่มโวยวายใสไนทดวยความตกใจและโมโห ไนทอ้ําอึ้งและกลาวขอโทษ แตซีก็โทษวาเธอ
แยและเปนตัวซวย วากลาวจนเกินไป สีหนาไนทแยลง ฟาที่กําลังเขียนรายงานและเห็นเหตุการณดวย
ก็เขามา และบอกวาซีกลาวหาเธอเกินไป ซีบอกวาไมเกินไปเพราะเธอต้ังใจทํารายงาน และถาทําใหม
ก็จะทําไมทัน ไนทจะตองรับผิดชอบ ไนทบอกฟาวาไมเปนไร เปนความผิดของเธอเอง เธอปรามฟาไว
และบอกกับซีวาเธอจะใหรายงานของเธอกับซี 

ใชเทคนิคการถายภาพเหมือนใหผูชมเปนบุคคลที่สามที่ยืนดูเหตุการณอยูหนาหอง และ
ภาพที่แคบเพื่อความรูสึกที่ดูอึดอัดและสามารถเห็นสีหนาของตัวละครหลักในฉากน้ีได โดยใชโทนสี
ภาพที่มีอารมณหมนๆนิดๆเขามาชวยเสริมอารมณความรูสึกดวย  
 
ฉากที่ 5 ภายใน / ตึกเรียน / เชา 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 5 
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Montage ตัดสลับ 
เสียงมือถือ สมารทโฟน ดังข้ึนไมหยุด 
นศ. ถือสมารทโฟน เปดเฟสบุคมีขาวเรื่องไนทเปนตัวซวยกระจายอยูในกรุปลับ 
คนคุยกันในไลนเรื่องความซวยเมื่ออยูใกลไนท 
คนเมาทกันในโซเชียล เรื่องที่พออยูใกลไนทกเ็จอแตเรือ่งแยๆ เด็กคนหน่ึงบอกวาเจอโรค

จิตหลังจากเดินสวนกันไนท เด็กอีกคนบอกวาเธอสอบตกทั้งๆที่อานหนังสือ  
ไนทที่กําลังเดินกมหนาไปที่หองเรียน มือของเธอกอดหนังสือไวแนน สายตาไมมั่นใจใน

ตัวเอง เสียงซุบซิบและสายตาของเด็กนักศึกษาที่รายลอมเธอดังข้ึนมาเปนระยะ เสียงมือถือสมารท
โฟนดังข้ึนมาเปนระยะ 

เปนการกลาวผานเวลาที่บงบอกวาเรื่องราวของเธอที่โดนกลาวหาวาเปนตัวซวยไดแพร
ไปไกล โดยไมสามารถยับย้ังได เน่ืองมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่กาวไปไกลมากแลว อีกทั้งอุปนิสัย
การไมเขาสังคมและไมตอบโตของไนท ยังทําใหสังคมเพื่อนในช้ันเรียนไดใจ จนเปนขาวลือไปทั่ว
มหาวิทยาลัย ฉากน้ีสื่อใหเห็นความนากลัวของโซเชียลมเีดียที่เปนสือ่ที่สามารถบิดเบอืนและรวดเรว็ได
มากที่สุด และกําลังแพรกระจายกับวัยรุนในสมัยปจจุบัน 

ใชเทคนิคการเลาผานเวลา เพื่อใหเห็นการดํารงชีวิตของสังคมวัยรุนดวยการสนทนากัน
ผานเทคโนโลยี และการใชวิธี montage ทําใหประหยัดเวลาการเลาเรื่องใหยืดยาว สามารถทําให
ผูชมเขาใจไดในระยะเวลาอันสั้นอีกดวย โดยใชเพลงประกอบเขามาเพื่อเสริมอารมณและความรูสึก
ของฉากใหดูอึดอัดและหมนหมองตามความรูสกึของตัวละคร 

 
ฉากที่ 6 ภายนอก / ดาดฟา / สาย 

ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 6 
 
ไนทยืนอยูบนดาดฟา สีหนาน่ิงๆ คอนไปทางเครียด เธอเหมอมองแตพื้นถนนขางลาง ไม

มองทองฟาไกลอยางที่เคย 
เปดฉากมาในสถานที่เดิม ซึ่งก็คือดาดฟา เพราะตองการสื่อวาสถานที่น้ีเปนสถานที่

สําหรับเธอ คือสถานที่ไมมีคน หางไกลความวุนวาย และเธอสบายใจที่จะอยูตรงน้ีมากกวาขางลาง ย่ิง
ตอกยํ้าความเปนตัวตนของเธอมากข้ึน โดยใชภาพกวางแทนความโดดเด่ียวของตัวละคร เนนโทนสี
ภาพหมนหมอง และใชเพลงตอเน่ืองจากฉากที่แลว  
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ฉากที่ 7 ภายใน / โรงอาหารมหาวิทยาลัย / กลางวัน 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 7 
 
ไนทและฟาน่ังอานหนังสืออยูในมหาวิทยาลัย ฟาแนะนําใหไนทเลิกคิดมาก แตอยูๆก็มี

กลุมนักศึกษาสาวปากกลามานินทาระยะประชิด ฟาทนไมไหวจึงไปเอาเรื่องแตกลับถูกผลักออกมา 
ไนทรูสึกวาที่เปนแบบน้ีเพราะไนทเอง ฟายืนยันกับไนทอีกครั้งวาเธอไมใชตัวซวย ไนทลังเลและเริ่ม
ความคิดโทษตัวเองอยางจริงจัง และกลาวขอโทษฟา 

เมื่อเวลาผานไป ไนทซึ่งเปนคนคิดมาก และไมพูด ก็ยังเก็บเรื่องราวมาคิดอยูบอยครั้ง 
ฉากน้ีเปนฉากแสดงถึงความสัมพันธของเพื่อนกับเพื่อน ที่มีใหแกกันตามอุปนิสัยของตัวเอง ฟาซึ่งไม
ยอมเรื่องอยุติธรรมตองลุกมาปกปองไนทแทนเพื่อไมใหเพื่อนของเธอตองแยไปกวาน้ี สวนไนทที่ไม
กลาแมแตจะทําอะไรเลยก็ไดแตน่ังกอดฟา รองไหและขอโทษอยูอยางน้ัน โดยใชภาพกวางแทนความ
โดดเด่ียวของตัวละคร เนนโทนสีภาพหมนหมอง และเพลงตอเน่ืองจากฉากที่แลว โดยเลาเรื่องโดยใช
มุมกลองตามติดตัวละครในตอนทายเพื่อใหอารมณเหตุการณที่ดูวุนวายไปหมด และใชโทนสีฟาอม
เทาเพื่อเสริมความรูสึกของภาพ 

 
ฉากที่ 8 ภายนอก / ดาดฟา / เย็น 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 8 
 
ไนทข้ึนมาบนดาดฟาที่ประจําที่เธอชอบมา แสงยามเย็นกระทบตัวเธอ เมื่อเธอมองไป

ไกลๆ ก็เจอซันอยูบนน้ันดวยเหมือนกัน เธอตกใจและทําทาจะกลับออกไป ซันหันมาเจอเธอและ
ตะโกนทักทาย ดวยมารยาทไนทจึงยอมคุยดวยซันก็รูเรื่องเกี่ยวกับความซวยของเธอ ซันบอกวาเขาไม
เช่ืออะไรไรสาระที่เคาพูดกันแบบน้ัน และบอกวามันอยูที่ความคิดของเราเอง วาเลือกที่จะมองสิ่งไหน 
ทั้งสองคนไดมีเวลาคุยกันอยางที่ไมเคยคุยมากอน ฟาเดินตามไนทข้ึนมาและพบกับทั้งสองคน เธอ
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หัวเราะชอบใจและแซววาน่ีแอบนัดกันเองหรือเปลา เธอเปนกางหรือเปลา เธอหัวเราะคิกคัก หลังจาก
น้ันทั้งสามคนก็คุยกันอยางสนุกสนาน ฟามองเห็นกีตารที่ซันติดมาดวย จึงขอใหซันเลนกีตารใหไนท
และฟาฟง ฟารองไปดวยเปนบางที ไนทเริ่มตบมือตามจังหวะ ทั้งสามคนหัวเราะดวยกันอยางมี
ความสุข ไนทเริ่มเปดใจใหกับซันและฟามากข้ึน คืนน้ันเปนคืนที่ไนทรูสึกมีความสุข จนกระทั่งทั้งสาม
ร่ําลากันกลับบาน 

แมบทซันจะไมมีบทบาทมากเทาไหรแตก็นับวาเปนตัวแปรสําคัญดานความคิดของไนท 
เขาพยายามหาเรื่องพูดปลอบใจไนททางออม และบอกวาเอามาจากหนังสือเพราะรูวาไนทก็ชอบอาน
หนังสือเหมือนกัน การปลอบใจเชิงจิตวิทยาของซันทําใหไนทเริ่มคิดไดนิดหนอย และเมื่อฟาที่มีนิสัย
ราเริงมา ก็สามารถชวยใหบรรยากาศดีข้ึนไปอีก ทั้งสามคนเริ่มหวัเราะใหกันและมีกิจกรรมที่สนิทสนม
กันไดรวดเร็ว ไนทรูสึกดีมาก และเธอเริ่มคิดถึงอนาคตที่สวยงามของเธอ 

ในฉากน้ีตอนเริ่มแรกจะเนนชวงเวลาถายทําตอนพระอาทิตยเริ่มตกดิน (Magic Hour) 
เพื่อใหดูเปนเวลาที่ดูต่ืนตาและมีความสุข โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องแบบผานเวลา (Montage) ใน
ตอนทาย เพื่อเรงเวลาใหเร็วข้ึนกับเหตุการณที่เกิด เสริมใหเหตุการณที่ดูสนุกสนานและมีความสุขน้ัน
ชางดูผานไปอยางรวดเร็ว 

 
ฉากที่ 9 ภายใน / หองเรียน / เชา 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 9 
 
ไนทไปเรียนดวยอารมณแจมใส หนาตาของเธอดูไมเศราหมองเหมือนเดิม เธอเดินเขา

หองเรียนแตเชาเหมือนเดิม เธอหยิบโทรศัพทออกมา เพื่อโทรหาฟา เธอโทรตามฟาอยูหลายครั้งแตก็
ไมมีใครรับสาย 

ไนทที่เริ่มรูสึกดีกับการเขาสังคมเลก็ ๆ  นอย ๆ แลว ก็มาเรียนดวยความแจมใส โดยที่เธอ
ไมรูตัวเลยวาจะมีเรื่องนากลุมใจสําหรับเธอเขามาอีก เลาโดยการใชโทนสีสวางข้ึนจากฉากกอนๆใหดู
สดใสมากกวาเดิม 
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ฉากที่ 10  ภายนอก / รอบมหาวิทยาลัย / เย็น (ตอเน่ือง) 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 10 
 
เมื่อจบคลาสเรียนเธอโทรตามฟาอีกครั้ง แตก็ไมมีคนรับสาย เธอเดินผานสนามบาสที่ซัน

น่ังอยู และมองเห็นซันทีพ่ันผาไวที่แขนเหมือนบาดเจบ็ ไนทรีบหันกลับมาและเรงฝเทาใหอออกไปจาก
แถวน้ัน 

เธอเริ่มคิดในใจ และใครครวญวาที่ซันบาดเจ็บทั้งหมดนาจะเปนเพราะเธอ เธอจึงรีบหนี
ไปโดยไมทักทายกับซันและเพื่อน ๆ เลาผานภาพแคบที่เห็นสีหนาของไนทไดชัด และภาพกวางใน
ตอนทายฉากใหตัวละครดูหางไกลกันออกไป 

 
 
ฉากที่ 11  ภายใน / หอของฟา / คํ่า (ตอเน่ือง) 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 11 
 
ไนทรีบเดินไปหาฟาที่หอ เธอเคาะประตูแตก็ไมมีใครเปด เธอจึงตัดสินใจหากุญแจจากที่

ซอนหนาหองของฟา และนํามาไข เธอคอยๆแงมประตูเขาไปก็พบฟาที่กําลังไมสบายนอนซมอยูบน
เตียง เธอรีบเขาหาฟาที่เตียง เธอรีบเขาไปถามไถและชวยดูแลฟา แตฟากลัวไขสูงข้ึนอีก ไนทบอกกับ
ฟาวาอยามายุงกับเธอดีกวา ฟาไดแตมองดูไนทที่เดินออกไปจากหองดวยรางกายทีอ่อนแรงจากพิษไข 

ฉากน้ีเปนฉากที่ซ้ําเติมความรูสึกของไนท ทั้งที่เธอกําลังจะเริ่มลุกข้ึนยืน แตเหตุการณน้ี
กลับทําใหเธอลมลงอีกเพราะความคิดโทษตัวเอง โดยใชเทคนิคการถายแบบแชภาพเพื่อใหผูชมต้ังใจ
ติดตามตัวละคร และความสวางของภาพที่มืดทึบ แสดงอารมณหมนหมองของตัวละคร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

 
ฉากที่ 12  ภายนอก / * หลายสถานที่ / * หลายเวลา 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่ 12 
 
(Montage) 
ไนทน่ังคนเดียวบนรถไฟฟา ทามกลางผูคนมากมาย 
ไนทเดินคนเดียวในมหาวิทยาลัย 
ไนทอยูคนเดียวที่มาน่ัง เธอน่ังเหมอ มือถือหนังสือแตไมไดอาน 
ฟาน่ังเรียนในหอง โดยที่น่ังขาง ๆ วางเปลา 
ไนทกินขาวคนเดียว 
ฟากินขาวคนเดียว 
ฟาน่ังเรียนในหอง แตไมคอยต้ังใจฟงอาจารย เธอมองที่น่ังขาง ๆ ที่วางเปลา 
ฟาที่น่ังซึม กับซันที่น่ังเหมอลอย 
น่ังเดินมาน่ังลงที่มาน่ัง เธอคอย ๆ ฟุบหนาลงกับโตะ 
ฟาน่ังเรียนในหอง เธอมองที่ขาง ๆ และตัดสินใจเดินออกจากหองเรียนกลางคัน 
 
ฉากผานเวลาที่บอกถึงการเปลีย่นแปลงดานความสัมพันธของตัวละคร ไนทแยกออกจาก

สังคมอยางสิ้นเชิงแมกระทั่งฟา เพราะไมอยากทําใหใครเกิดเรือ่งซวยๆอีกเมื่ออยูใกลเธอ โดยเพิ่มเพลง
ประกอบที่ใหอารมณโดดเด่ียวและจัดองคประกอบภาพใหตัวละครดูโดดเด่ียวแมอยูทามกลางผูคน 
และใชโทนสีภาพเปนสีโทนฟาเพื่อเพิ่มความเหงาแกภาพ 

 
ฉากที่ 13  ภายนอก / ภายในมหาวิทยาลัย / เย็น 

ภาพที่ 5-13 ฉากที่ 13 
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ฟาเดินไปจนถึงโตะมาหินในสวนมหาวิทยาลัยและพบกับไนท ฟาน่ังลงตรงขามเธอและ
ชวนคุยปกติเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึน แตไนทก็น่ิงเงียบไปและลุกข้ึนจากโตะเดินหนีไปโดยที่ไมไดเอา
กระเปาไปดวย จนฟาเริ่มดึงแขนพยายามอธิบายกับไนทวาเปนเพราะเธอตากลมบนดาดฟาตางหาก 
ไมใชเพราะอยูใกลเธอ แตไนทก็ไมยอมฟง ฟาเลยรีบเอาหนังสือเลมหน่ึงจากในกระเปา ยัดใสมือของ
ไนท แลวเธอก็ปลอยใหไนทเดินหนีไป 

ไนทที่นิสัยเปนคนไมพูดมากถึงข้ันทนไมไหวจนเธอเผลอตะคอกใสฟาไป ทั้ง ๆ ที่ฟาเปน
หวงเธอ จนในที่สุดไนทก็หนีไปบนดาดฟาเพื่อที่จะไปคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดข้ึน เลาโดยใชมุมกลอง
แบบระยะใกล (Close-Up) เพื่อเจาะจงใหเห็นสีหนา และความรูสึกของตัวละคร โดยในตอนจบของ
ฉากจะมีการจัดองคประกอบโดยใหเสากั้นระหวางไนทและฟา เพื่อบงบอกถึงความแตกแยกของ
ความสัมพันธ 
 
ฉากที่ 14  ภายนอก / ดาดฟา / เย็น 

ภาพที่ 5-14 ฉากที่ 14 
 
ไนทเดินข้ึนไปบนดาดฟาที่เธอชอบไป ยืนน่ิงอยูนานจนคํ่า เมื่อเธอไปเปดประตูก็พบวา

โดนล็อค ไนทพยายามดันและทุบประตูดวยความแรงแตก็เปดไมออก เธอตะโกนใหคนชวยและด้ินรน
หาทางออกจากดาดฟา โดยการมองไปขางลางเพื่อหาทางกระโดด หรือว่ิงมองหาทางออกไปทั่ว สีหนา
ของเธอเริ่มฟุงซานและหวาดกลัว ตอมาเมื่อเธอเริ่มคิดไดวามันไมสําเร็จ เธอก็เริ่มทําทุกอยางชาลงชา
ลงจนหยุดทําและน่ังไถตัวลงกับพื้นพิงผนังกําแพงบนดาดฟา ขางกายเธอมีหนังสืออยูเพียงเลมหน่ึง 
เธอไมไดเอากระเปาหรืออะไรติดตัวมาเลย เธอเงยหนาหลับตาชาๆโดยที่เหงื่อทวมกาย เธอเริ่มเหมอ
มองทองฟาน่ีคอยๆมืดทีละนิด อารมณของเธอเริ่มเย็นลง เธอหันไปมองหนังสือเปดมันผาน ๆ เพื่อฆา
เวลา แตเมื่อเธอพบวามีตัวอักษรเขียนและเนนขอความดวยลายมือฟาเต็มไปหมด เธอจึงเริ่มเปดอาน
มันอยางจริงจัง และคืนน้ันเธออานหนังสือที่เต็มไปดวยการเนนคําและเขียนขอความของฟาทั้งเลม 
เธอเริ่มครุนคิดตามตัวอักษรในหนังสือ และใชเวลาเน่ินนานในการอาน  

เมื่ออารมณของเธอเย็นลงจึงทําใหเธอเริ่มคิดไดหลายๆอยาง เธออยากขอโทษแตก็เปน
ความรูสึกที่พูดไมออก เมื่อเวลาเกือบคํ่าฟาเริ่มมืดแลวเธอตัดสินใจจะออกไปขางลาง แตกลับติดบน
ดาดฟา ซึ่งวในตอนน้ีเปนตอนที่ทําใหเธอมีเวลาคิดเพิ่มมากข้ึนในที่สงบเงียบแบบที่เธอใฝหา และไมมี
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ผูคน แตเธอกลับรูสึกอางวาง เหงา และกระวนกระวายใจ เมื่อเธอไมมีอะไรทํา เธอจึงเริ่มเปดอาน
หนังสือของฟาที่ติดมือมาดวย ในตอนน้ีสื่อถึงการเริ่มเปดใจยอมรบัในสิง่ๆที่ตัวไนทเองไมอยากยอมรบั 

เลาเรื่องโดยใชการตัดสลับกันไปมาใหดูนาต่ืนเตนและระทึกขวัญ บงบอกอารมณที่
กระวนกระวายของไนทที่กําลังคาดเดาชะตากรรมของตนเอง ใชเพลงประกอบที่หนักหนวงเพื่อชวย
เสริมอารมณ และโทนสีภาพเปนสีเทาอมเขียวฟา เพื่อใหบรรยากาศดูอึมครึมและมืดมน 

 
ฉากที่ 15  ภายนอก / ดาดฟา / คํ่า 

ภาพที่ 5-15 ฉากที่ 15 
 
ในความฝนที่เลือนลาง ไนทกับฟาไดน่ังคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันดวยความเขาใจ 
ฉากน้ีทดแทนการคุยกันผานหนังสือ ภาพในความฝนแทนความคิดที่เหมือนกันไนทและ

ฟาไดคุยกับผานตัวอักษรและเขาใจกันมากข้ึน โดยใชโทนสีภาพตอเน่ืองจากฉากที่แลวเพื่อใหดูเปน
เหตุการณที่กึ่งจริง กึ่งฝน 
 
ฉากที่ 16  ภายใน / หอของฟา บนโตะเขียนหนังสือ / คํ่า 

ภาพที่ 5-16 ฉากที่ 16 
 
(Flash Back ฟาที่กําลังพยายามเขียนหนังสือและเนนขอความใหไนท) ฟาใชตัวอักษร

พูดคุยกับไนทแทนการที่พูดตอหนาไมไดเพราะไนทไมยอมรับฟงอะไรเลย ใชโทนสีสวางกวาฉากที่แลว
เพื่อใหตัดกันและแยกวาไมไดเกิดเหตุการณในสถานที่และเวลาเดียวกัน 
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ฉากที่ 17  ภายนอก / ดาดฟา / เชา 

ภาพที่ 5-17 ฉากที่ 17 
 
ในตอนเชาเสียงประตูดาดฟาเปดออกมา มีซันที่สวมชุดเมื่อวาน ฟาที่สวมชุดนอน ทั้งคู

เหงื่อทวมตัว ไนทอยูในสภาพน่ังหลับพิงกําแพงอยู เมื่อเธอไดยินเสียงฟาตะโกนเรียกเธอ เธอก็ลืมตา
มองทั้งสองคน เธอยืนข้ึนอยางเงียบๆ ฟารีบว่ิงเขาไปหาไนท และบอกวาเธอและซันหาไนททั้งคืน แต
ไมคิดวาไนทจะติดอยูบนน้ี ไนทกอดฟาไวเงียบๆและกลาวขอโทษและขอบคุณฟา เธอมองไปที่ซันและ
ย้ิมใหเล็ก ๆ  

ฉากที่แสดงถึงความสัมพันธที่สุดทายก็ตัดกันไมขาดของไนทและฟา และเปนการเริ่ม
ความสัมพันธที่ดีของซันเพิ่มข้ึนมาดวย การกระทําของไนทบงบอกไดวาเธอไดคิดไตรตรองแลวและ
เธอก็เลือกที่จะกาวตอไปมากกวาที่จะขังตัวเองไวในกรงความคิด โดยจะเริ่มใชสีที่สดใสต้ังแตฉากน้ี
เปนตนไป เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวละคร และการใชชวงพระอาทิตยข้ึนเปนชวง
เปลี่ยนผานเวลาที่สื่อถึงการเริ่มตนใหมในวันใหมๆ 

 
ฉากที่ 18  ภายนอก / ดาดฟา / เย็น 

ภาพที่ 5-18 ฉากที่ 18 
 
ไนท ซันและฟาไดยืนดวยกันบนดาดฟาอีกครั้ง แสงอาทิตยสาดสองมาในยามเชา 
แสดงถึงความสัมพันธที่ดีในเวลาตอมาของทั้งสามคน หลังจากที่ไนทไดเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิด ใชโทนสีสวางสบายตาเพื่อแสดงถึงอารมณสดใสของตัวละครทั้งสามคน 
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ฉากที่ 19  ภายนอก / รอบมหาวิทยาลัย / เย็น 

ภาพที่ 5-19 ฉากที่ 19 
 
เพื่อนคนหน่ึงหกลม ในระยะใกล ๆ ที่ไนท ซัน และ ฟาอยู ไนทมองเพื่อนคนน้ัน และ

เดินเขาไปชวยถามอาการของเพื่อนคนน้ัน เพื่อนคนน้ันย้ิมขอบใจไนท ไนทชวยพยุงเธอข้ึนมา เธอหัน
มาย้ิมเล็กๆใหกลอง 

แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและพฤติกรรมของไนท จากที่เอาแตโทษ
ตัวเอง กลายมาเปนแกไขใหดีกวาเดิม ทําใหเธอรูสึกดีมากข้ึนกวาแตกอน โดยสามารถสังเกตไดจากรอ
ย้ิมของเพื่อนๆและตัวเธอเอง 

และการที่เธอหันมาย้ิมใหกลองเพื่อแสดงใหผูชมรูสึกวา เขาเปนเพื่อนที่เอาใจชวยเธอมา
โดยตลอด และเธอรูสึกขอบคุณ และเลาเรื่องโดยใชโทนสีภาพสดใส สีขาวอมเหลือง และมุมกลองที่
กวางสบายตา เพื่อแสดงอารมณของฉาก 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาและคนควาขอมูลเพื่อการสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ มุมมอง
ความคิด ทัศนคติและความเช่ือของมนุษย เรื่อง “มโนคติ” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประเด็น
เกี่ยวกับ ความโชครายหรือความซวยของมนุษย ในแงมุมทีไ่มเกี่ยวของกับเรื่องของโชคชะตา หากแต
เปนแงที่เกี่ยวกับมุมมองความคิด ทัศนคติและความเช่ือ ที่มีตอสถานการณที่เรียกวาโชครายหรือ
ความซวย โดยผูจัดทําไดทําการเก็บขอมูลจากทฤษฎี แนวคิด บทความ และแหลงขอมูลอางอิงตางๆ 
เพื่อนํามาพัฒนาโครงเรื่อง บุคลิกของตัวละคร ความสัมพันธของตัวละคร จนไดมาเปนบทภาพยนตร
ที่สมบูรณจนพรอมสําหรับการถายทํา และปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตรสั้น ซึ่งแบงออกเปน 
3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร (Pre-Production) ข้ันตอนการถายทําภาพยนตร 
(Production) และ ข้ันตอนหลังการถายทําภาพยนตร (Post-Production) ซึ่งการทํางานตาม
ข้ันตอนขางตนทําใหผูจัดทําไดเรียนรูวิธีการสรางภาพยนตรโดยละเอียดและครบถวนสมบูรณ โดยเริ่ม
ต้ังแตการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และคนควาขอมูลอางอิงมาพัฒนาสูบทภาพยนตร การสรรหา
สถานที่ในการถายทําใหเหมาะสมและคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร การ
วางแผนงานกอนการถายทํา การถายทําและการบริหารเวลาในกองถาย การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในกองถายทํา ไปจนถึงการตัดตอภาพและเสียงของภาพยนตรที่ตองอาศัยความละเอียดทั้งดานภาพ
และเสียง เพื่อความสมบูรณของภาพยนตรตามจุดประสงคที่ผูจัดทําไดคาดหวังไว 
 
สรุปผลการศึกษา  

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งน้ี สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญที่คนพบจากการ
ดําเนินการตามแตละข้ันตอน ดังน้ี 

1. ข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร (Pre-Production)  
เปนข้ันตอนที่มีความยาก จึงจําเปนตองมีความละเอียดสูง และเปนข้ันตอนที่สําคัญ

ที่สุดกวาทุกๆข้ันตอน เพราะหากเตรียมการในข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตรไมสมบูรณ การ
ทํางานในข้ันตอนตอไปก็จะเกิดความลําบากและมีปญหาตามมาในภายหลัง เน่ืองจากไมมีความพรอม
ที่จะออกไปทํางานและไมมีการเตรียมการใหดีเสียกอน ผูจัดทําจึงตองทุมเทเวลาใหกับข้ันตอนน้ีอยาง
เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมความพรอมใหงานมีความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไดดี เริ่มต้ังแตข้ันตอนการคิด
จุดเริ่มตนของภาพยนตร  การพยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่นาสนใจและนํามาใช จนไปสูการ
คนควาขอมูลในการอางอิง เพื่อสรางบทภาพยนตรที่สมบูรณและการเตรียมงานในสวนตางๆเพื่อใหมี
ปญหาในข้ันตอนตอไปไดนอยที่สุด 
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2.  ข้ันตอนการถายทําภาพยนตร (Production) 
เน่ืองจากเปนการทํางานกับผูรวมทีมและนักแสดงตลอดจนติดตอประสานงานตางๆ 

จึงจําเปนตองมีความพรอมจากข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร ทั้งการบริหารเวลาในการถายทํา 
เพื่อใหไดตรงตามเวลา และประหยัดงบประมาณมากที่สุด และการทํางานกับผูคนมากๆมักจะทําให
ยุงยาก แตหากวางแผนมาดี งานก็จะราบรื่นและมีปญหานอยที่สุด  

3.  ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production)  
ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการผลิตภาพยนตรและใสเทคนิคพิเศษ

อื่นๆ โดยการนํามาตัดตอรอยเรียงเรื่องราว ใสเทคนิคภาพและเสียง เพื่อใหภาพยนตรสามารถเลา
เรื่องราวไดอยางสมบูรณกอนนําออกไปฉาย โดยผูจัดทําตองอาศัยความละเอียดออน ความรอบคอบ 
และความรับผิดชอบเปนอยางมาก อีกทั้งยังตองใชเวลาในการทํางานมากพอสมควร เพื่อความ
เรียบรอยและเกดิขอผิดพลาดนอยที่สดุ ซึ่งผลของการตัดตอภาพยนตรสั้นเรื่อง “มโนคติ” ก็ไดออกมา
เปนที่นาพอใจ เพราะผูจัดทําไดทุมเทเวลาทํางานในข้ันตอนน้ี เพื่อทําใหภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีออกมา
สมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได 

 
ขอจํากัดและปญหา  

ขอจํากัดและปญหาที่เกิดข้ึนในการทํางาน สามารถสรุปเปนขอๆได ดังตอไปน้ี  
1.  ปญหาของตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 

เน่ืองจากนักแสดงทุกคนยังเปนนักศึกษา และมีตารางเรียนที่ไมคอยตรงกัน จึงยากที่
จะจัดวันเวลาใหตรงกันได ทั้งน้ีเคยเกิดปญหาเรื่องตองเปลี่ยนตัวนักแสดงในบทของ ฟา อยาง
กะทันหัน ถึงแมจะถายทําไปหน่ึงครั้งแลวก็ตาม แตในการถายครั้งตอไป ผูจัดทําไมสามารถลงวันที่
การถายทําไดเลยเน่ืองจากนักแสดงไมมีวันวาง จึงจําเปนตองเริ่มหานักแสดงในบทน้ีใหมอีกครั้ง ทําให
เสียเวลาการทํางานไปอีก แตทั้งน้ีก็เพื่อใหการทํางานไดดําเนินตอไปดวยดี อีกทั้งทีมงานและผูชวยใน
กองถายทุกคน ยังมีงานจุลนิพนธของตนเอง จึงจําเปนตองแบงตารางสลับกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาใน
เน้ืองานของทุกๆคนในแตละเดือน 

ดังน้ันการถายทําในระยะเวลาที่กําหนดจึงสําคัญมาก เพราะนักแสดงอาจจะไม
สามารถมาตามนัดไดอีก เน่ืองจากไมเปนไปตามที่ตกลง อาจเกิดปญหาในภายหนาได ทั้งน้ีการยืด
ระยะเวลาการถายทํา เปนการทําใหงบประมาณการสรางที่ต้ังไวบานปลายได 

2.  ปญหาของสภาพอากาศและทิศทางของแสง 
ปญหาแบบน้ีมีมากมายที่สามารถพบไดทั่วไป ยกตัวอยางเชน การเจอฝนตกระหวาง

การถายทํากลางแจง การถายแสงตอนเชาหรือเย็น การถายชวงเวลาพิเศษ (Magic Hour) ที่มี
ชวงเวลาถายนอยมาก เปนตน ปญหาน้ีเปนปญหาที่ไมมีทางแกไขหรือหลีกเลี่ยงได แตสามารถคาด
เดาไวกอนและเตรียมพรอมรับมือได ยกตัวอยางเชน การดูพยากรณอากาศ การคํานวณเวลา การ
บล็อกช็อต (Block shot) ทิศทางของแสงเอาไวลวงหนา การศึกษาเรื่องแสงในชวงเวลาพิเศษ เปนตน 
แตก็ไมไดหมายความวาจะปองกันไดแนนอน แตสิ่งเหลาน้ีจะสามารถทําใหเราสามารถรับมือได 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 

 

3.  ปญหาของเทคนิคทางเสียง 
การประกอบเทคนิคทางเสียงในภาพยนตร จําเปนตองใชความชํานาญดานเสียง 

โปรแกรม อุปกรณที่เกี่ยวของ รวมไปถึงรสนิยมในการหาและฟงเพลงมาประกอบ ทั้งน้ีผูจัดทํามีความ
ชํานาญทางดานน้ีนอย จึงจําเปนจะตองใชเวลาในข้ันตอนน้ีมาก โดยเฉพาะขอมูลเสียงที่ไดจากการ
ถายทําออกมาไมดี  การทําเทคนิคเสียงในข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production) จึงลําบากมาก
ข้ึน ผลจึงออกมาไมนาพอใจเทาที่ควร 

4.  ปญหาเรื่องอุปกรณในการถายทํา 
เน่ืองจากอุปกรณบางอยางมีราคาสูง จึงจําเปนตองยืมอุปกรณของมหาวิทยาลัย แต

ดวยจํานวนอุปกรณที่มีนอย ทําใหเกิดความลําบากในการใช เพราะจําเปนตองแบงกับเพื่อนในช้ันป
เกือบทุกคน อีกทั้งอุปกรณบางอยางวางไมตรงวันกับที่นัดตารางถายทํากับนักแสดงได จึงอาจทําให
ตองเลื่อนวันหรือเสียเวลาในการตามหาอุปกรณมาใชอีกดวย รวมไปถึงขาดผูรวมทีมที่ชํานาญดาน
อุปกรณ จึงตองอาศัยการเรียนรูแบบพื้นฐาน และอาจเกิดปญหาดานอุปกรณในระหวางการถายทํา 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ภาพยนตรสั้นเรื่อง “มโนคติ” เปนเพียงการสะทอนมุมมอง ทัศนคติและความเช่ือ
ผานตัวละครหลักเพียงหน่ึงคน ที่อยูในชวงการกาวผานความเปนวัยรุนไปสูวัยผูใหญตอนตน ดังน้ัน
ความคิดของตัวละครอาจตรงหรือไมตรงกับความคิดของผูที่ไดชม ทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับประสบการณ
ทางการกระทําและความคิดที่ผานมาของแตละรายบุคคล  

2.  การผลิตภาพยนตรที่ดีตองอาศัยความทุมเท ความรับผิดชอบ และความชอบในงาน 
หากเรามีความสนุกที่จะทําภาพยนตรก็จะเกิดภาพยนตรที่ดี ถึงแมจะไมใชเรื่องที่ดีที่สุดก็ตาม 

3.  ภาพยนตรไมสามารถสรางข้ึนมาไดเพียงคนเดียว ทั้งน้ีตองอาศัยทีมที่ดี สามารถ
พูดคุยและเสนอแนะขอติชมตางๆไดภายในกลุม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และเมื่อมีทีม
ที่ดีแลว ภาพยนตรก็จะออกมาดีตามไปดวย 
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