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13530556 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง: การสรรสรางภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับการโกหก และการยอมรับสารภาพ เรื่อง “A secret to my 
mom.” 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนใหเห็นพฤติกรรมและปญหาที่เกิดข้ึนจากการ
โกหก ซึ่งการโกหกไมไดนํามาซึ่งความสุข หรือความสบายใจของผูที่โกหกเสมอไป ดังน้ันเมื่อการโกหก
สรางความทุกขใจ ผูที่โกหกจึงอาจกลายเปนผูที่ไมมีความสุข นํามาซึ่งความกดดัน และความรูสึกผิดที่
ทับถม จนเกิดการสํานึกผิดเกิด และนําไปสูการยอมรับสารภาพเรื่องราวของการโกหก โดยผูจัดทําได
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการโกหก การสํานึกผิดชอบช่ัวดีของมนุษย ประกอบกับทฤษฎี
ทางดานภาพยนตรเพ่ือนํามาใชในการสรางบทภาพยนตร ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับหญิงสาววัยรุนที่โกหก
เพ่ือปดบังความจริงกับแมวาเธออาศัยอยูหอพักกับเพ่ือนผูชาย 

ในการสรางภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีผูจัดทําตองผานกระบวนการผลิตภาพยนตรทุกข้ันตอน
อยางละเอียด ต้ังแตขั้นตอนกอนการถายทําที่ตองมีการคัดเลือกนักแสดง สรรหาสถานที่ การเตรียม
ความพรอมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนการถายทํา ซึ่งกระบวนการทํางานอยางละเอียดต้ังแต
ขั้นตอนน้ี นําไปสูการทํางานที่สะดวกมากขึ้นในขั้นตอนตอๆไป เน่ืองจากทุกอยางไดถูกวางแผนไวเปน
อยางดี และเมื่อมีการปฏิบัติตามอยางมีวินัย ยอมไดผลลัพธการทํางานที่ดียิ่งขึ้น 
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ภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีตลอดมา  

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนที่สละเวลา ใหการใสใจ จนภาพยนตรเรื่องน้ี
สามารถสําเร็จลุลวงมาได และขอขอบคุณกําลังใจจากเพ่ือนๆ และนองๆเอกภาพยนตร ที่มีใหกัน
เสมอ 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การโกหกในวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกดานอยางมาก แสดงออกเปน
ปญหาพฤติกรรมไดหลายประการ การปรับตัวทางสังคมเปนปญหาที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของวัยรุน 
ไดแก การคบเพ่ือน เมื่อเขาสูวัยรุนก็จะเริ่มสนใจคบเพ่ือนตางเพศ ปจจุบันวัฒนธรรมของสังคมไทย
ไดรับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น การยอมรับเร่ืองการคบเพ่ือนตางเพศก็มีมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม
วัฒนธรรมด้ังเดิมของคนไทยบางสวนคอนขางไมเห็นดวยกับพฤติกรรมดังกลาว อิทธิพลของผูปกครอง
เปนหน่ึงในปจจัยที่สงผลอยางมากตออิสระทางความคิดของวัยรุน โดยเฉพาะเด็กหญิงวัยรุน 
วัฒนธรรมด้ังเดิมการสนิทสนมกับเพ่ือนชาย อาจกอใหเกิดความเสียหาย และเกิดปญหาอ่ืนๆตามมา
ได วัฒนธรรมที่แตกตางสงผลใหเกิดความเห็นที่ตางกันน้ีเอง นํามาซึ่งพฤติกรรมการโกหกของวัยรุน 

ภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการยอมรับสารภาพเรื่อง “A secret to my mom.” 
สรางสรรคขึ้นจากแรงบันดาลใจของผูจัดทํา เพ่ือสารภาพและบอกเลาเรื่องราวในชวงชีวิตวัยรุน ตอแม

ของผูจัดทํา ผานภาพยนตรสั้นแนวดรามา (Drama) โดยทางผูจัดทํามีการดําเนินการคนควาและ
รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูล กลุมตัวอยาง เกี่ยวกับพฤติกรรมการอยูรวมกันระหวางเพ่ือน
ตางเพศมาพัฒนาเปนบทภาพยนตรสั้น ผนวกกับทฤษฏีกระบวนการผลิตภาพยนตรมาศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือผลิตเปนภาพยนตรสั้นเรื่อง “A secret to my mom.” โดยเลาเรื่องราวผานตัวละครหลักคือ จิ๊บ 
นักศึกษาหญิงที่ปดบังและตองการจะบอกแมวาเธอมีเพ่ือนรวมหองเปน ผูชาย 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปญหาของการโกหก 
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสํานึกผิดและการรับสารภาพ 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางภาพยนตร 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ศึกษาพฤติกรรมยอนหลังของกลุมตัวอยาง ผูที่มีเพ่ือนรวมหองตางเพศและสัมภาษณ
ผานสื่อออนไลน เพ่ือนํามาวิเคราะหโดยอางอิงจากทฤษฎีตางๆทฤษฎีเกี่ยวกับการโกหก วัฒนธรรม
เรื่องเพศ ไปจนถึงการศึกษาทําความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยเมื่อตองเผชิญกับทางเลือก มา
วิเคราะหโดยอางอิงกับทฤษฎีจิตวิเคราะห ของซิกมัน ฟรอยด มาพัฒนาเปนเร่ืองราวโดยบอกเลาชุด
เหตุการณตางๆผานทฤษฎีทางภาพยนตร 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

ขั้นตอนการศึกษา 
 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ  
2. รวบรวมทฤษฎีและขอมูลที่เกีย่วของ  

2.1 ศึกษาแนวคิดกระบวนการโกหก 
2.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสํานึกผิดและการสารภาพ 
2.3 รวบรวมและสัมภาษณกลุมตัวอยางที่มีเพ่ือนรวมหองตางเพศ 
2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร  

3. การศึกษา ตีความขอมูล  
3.1 นําขอมูลทีไ่ดมารวบรวมแลววิเคราะห  
3.2 ศึกษาขอมลูอางอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณของภาพยนตร (Mood 
and Tone) จากภาพยนตรเรื่องตางๆ  

4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)  
4.1 คิดแกนเรือ่ง โครงเรื่องของภาพยนตร  
4.2 กําหนดตัวละคร  
4.3 เขียนบทภาพยนตร  
     4.3.1 เรื่องยอ (Synopsis)  
     4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment)  
     4.3.3 บทภาพยนตร (Screenplay)  
     4.3.4 บทถายทํา (Shooting Script)  
4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
4.5 หาสถานทีถ่ายทา (Location)  
4.6 หาอุปกรณประกอบฉาก และเสื้อผา  

5. ขั้นตอนการถายทํา (Production)  
6. ขั้นตอนหลังการถายทํา (Post-Production)  

6.1 การตัดตอภาพ, ใสเสียง  
6.2 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร (Score, Foley)  
6.3 การตัดตอภาพยนตร ฉบับสมบูรณ  

7. สรุปผลและจัดทํารูปเลม  
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง 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. 

เสนอหัวขอจุลนิพนธ           

คนควาทฤษฎีที่เกี่ยวของ และงานอางอิง  
เรื่องยอ 

          

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

          

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

          

บทถายทํา (Shooting Script)  
ตารางการถายทํา (Break down)  

          

ขั้นตอนการถายทํา (Production) 
          

ตัดตอเบ้ืองตน (First Draft) 
          

ตัดตอสุดทาย (Final Draft) 
          

การสรุปผลและจัดทํารูปเลม 
          

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. เขาใจถึงการสรางภาพยนตรที่มีเน้ือหาสะทอนใหเห็นถึงผลของการโกหก 
2. สะทอนสังคมผานภาพยนตร เกี่ยวกับการสํานึกผิด และการรับสารภาพความผิด 
3. ไดพัฒนาทักษะทางภาพยนตร โดยพัฒนาทักษะดานการเตรียมงาน การถายทํา  

การตัดตอและการใสเสียง 
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ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
จากที่มาและความสําคัญ ของปญหาเรื่องการโกหกของวัยรุน ที่ถูกสรางสรรคขึ้นจากแรง

บันดาลใจของผูจัดทํา เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงปญหาของการโกหก และการวางตัวตอเพศตรงขามใน
สังคมปจจุบัน ทางผูจัดทํามีการดําเนินการคนควาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูล
เพ่ิมเติมจากแหลงขอมูล กลุมตัวอยาง เกี่ยวกับพฤติกรรมการอยูรวมกันระหวางเพ่ือนตางเพศมา
พัฒนาเปนบทภาพยนตรสั้น เรื่อง “A secret to my mom.” ดังตอไปน้ี 
 
แนวคิดเก่ียวกับการโกหก 

1. งานวิจัยเก่ียวกับการโกหก1 
นักจิตวิทยาพบวา มนุษยเริ่มโกหกเปน ต้ังแตอายุ 2 ขวบ และเมื่ออายุได 5 ขวบ 

ความสามารถในการโกหกจะไดรับการพัฒนาขึ้นอีกมาก แตอยาเพ่ิงตกใจไป เพราะในทางจิตวิทยาถือ
วาการโกหกเปนธรรมชาติของเด็กที่เกิดขึ้น อยางบริสุทธ์ิ ไมมีพิษมีภัย เพราะเด็กยังไมสามารถ
แยกแยะจินตนาการออกจากความจริงได เด็กมักโกหกเพราะความกลัว ตองการเลียนแบบและ
เรียกรองความสนใจจากผูใหญ แตเมื่อโตข้ึน ไมวาหญิงและชาย ประเภทและระดับการโกหกจะยิ่ง
มากขึ้นและซับซอนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

งานวิจัยลาสุดของ โรเบิรต เฟลดแมน อาจารยดานจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแมสซาซู
เซตส และผูเขียนหนังสือเร่ือง The Liar in Your Life พบวา ระหวางการสนทนาทุกๆ 10 นาที จะมี
การโกหกประมาณ 2-3 ครั้ง และในบางคูสนทนาอาจเกิดขึ้นไดมากถึง 12 ครั้ง 

เจมส แพตเตอรสัน ผูเขียนหนังสือ The Day America Told the Truth เผยวา ไม
วาคูสนทนาจะเปนใครก็ตามแต แทบทุกครั้งของการสนทนามักจะมีเรื่องโกหกรวมอยูดวยเสมอ 
เปนไปไมไดเลยที่ทุกคนจะพูดความจริงตอกันทั้งหมด โดยเฉพาะอยางย่ิงบรรดาคนใกลชิดอยาง พอ 
แม ลูก 

พอล เอกแมน ศาสตราจารยดานจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซึ่งศึกษาเรื่อง
การโกหกมานานกวาสี่สิบป ลงความเห็นวา มนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงการโกหกได ดังน้ันการทํา
ความเขาใจเรื่องการโกหกจะเปนผลดีตอชีวิต 

 
 

1

                                                            
1
 เย็นตาโฟ. ความรูเกี่ยวกับการโกหก. เขาถึงเมื่อ 19 เมษายน 2550. เขาถึงไดจาก 

http://webboard.yenta4.com/topic/391731 
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1.1 ประเภทของการโกหก2 
 1.1.1 การโกหกเพ่ือรักษานํ้าใจ 
 1.1.2 การโกหกเพ่ือรักษาหนา 
 1.1.3 การโกหกเพ่ือปกปดความลับ 
 1.1.4 การโกหกเพ่ือเลี่ยงการขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
 1.1.5 การโกหกเพ่ือเลี่ยงการสนทนาที่ยาวนาน 
 1.1.6 การโกหกเพ่ือคุยโวโออวด 
 1.1.7 การโกหกเพ่ือหวังผลประโยชน 
 1.1.8 การโกหกเพ่ือหลีกเลีย่งการถูกลงโทษ  
 1.1.9 การโกหกเพ่ือเขาสังคม 
 1.1.10 การโกหกเพ่ือยืนยันความคิดของตนเอง 
 1.1.11 การโกหกเพ่ือโนมนาวจิตใจ 
 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรูผิดชอบชั่วดีของมนุษย 
1. ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด (Freud’s  psychoanalytic  theory)3   

ซิกมันด  ฟรอยด (Sigmund  Freud) เปนบิดาของกลุมทฤษฎีจิตวิเคราะห  และเปน
ผูต้ังทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ   เรียกวา  “ทฤษฎีจิตวิเคราะหเกี่ยวกับบุคลิกภาพ”ขึ้น  ซึ่งนับวามี
อิทธิพลสําคัญอยางย่ิงตอการทําความเขาใจพฤติกรรมของมนุษย  ฟรอยดไดใหขอคิดเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของมนุษยวา  เปนผลเกิดมาจากความด้ินรนพยายาม  ระหวางแรงขับอันเกิดจากภายใน
รางกาย  (Inner  physiological  drivers)  ที่เกิดข้ึนตลอดเวลา เชน  ความหิว   อารมณเพศ  และ
ความกาวราว  เปนตน  กับความกดดันทางสังคม   (social  pressure)  ที่เปนตัวคอยขัดขวาง 
เพ่ือใหบุคคลประพฤติปฏิบัติเปน ไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ และศีลธรรมที่ดีงาม  

ฟรอยด  ไดอธิบายวา  มนุษยมีจิต  3  ระดับ  คือ  
1) จิตสํานึก (Coscious  mind)   
2) จิตกอนสํานึก  หรือจิตใตสํานึก (Preconscious  or  Subconscious  mind)   
3) จิตไรสํานึก (Unconscious  mind)  เปนตัวคอยควบคุมกํากับพฤติกรรมของ

มนุษยใหแสดงพฤติกรรมออกมาตาง ๆ  นานา ฟรอยดกลาววา   พลังผลักดันที่เปนแรงขับใหมนุษย
แสดงพฤติกรรมสวนใหญแลวมาจากจิตไรสํานึก  จึงไมไดผานการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ   
จากความคิดที่วาบุคคลเกิดการรับรูเพียงสวนนอยที่เกี่ยวกับแรงผลักดันภายใน ที่จูงใจใหเกิดการกระทํา    
จึงเปนจุดเปลี่ยนความคิดที่สําคัญอันยิ่งใหญตอการเขาใจบุคลิกภาพของมนุษย 

 
 

2กระปุก. ประเภทของการโกหก. เขาถึงเมื่อ 27 ตุลาคม 2555. เขาถึงไดจาก 
http://men.kapook.com/view49292.html 

3นายสันติ ทันชม. แนวทัศนะของกลุมจิตวิทยาจิตวิเคราะห. เขาถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2554. 
เขาถึงไดจาก http://dit.dru.ac.th/home/023/human/05.htm 
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โครงสรางของบุคลิกภาพ  (Structure  of  personality) 
ตามทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด  เพ่ือการอธิบายทําความเขาใจงานเขา ฟรอยด 

ไดบัญญัติศัพทเฉพาะขึ้นมาเพ่ืออธิบายโครงสรางบุคลิกภาพวา  ประกอบดวยองคประกอบที่เปน
ระบบ   3 อยาง    คือ   อิด (id)    อีโก (ego)  และซุปเปอรอีโก  (superego)  ระบบทั้ง  3  อยางน้ีจะ
รวมกันเขาเปนโครงสรางของบุคลิกภาพข้ึน  แตจะตองเขาใจวาโดยแทจริงแลว  ระบบทั้ง  3   อยางน้ี
ไมอาจแยกเปนสวน ๆ  ไดเปนเพียงองคประกอบโครงสรางของจิตตามสมมติฐานเทาน้ัน ไมใชตาม
สภาพทางสรีระของมนุษย  ระบบของจิตทั้ง  3  อยาง  ดังกลาวอธิบายได  ดังน้ี 

1.) อิด (Id หรือ libido) หมายถึง แรงขับทางรายกายที่กํากับบุคคลใหกระทําการ
ตาง ๆ ซึ่งติดตัวมาต้ังแตเกิด และเปนตัวกระตุนที่คอนขางรุนแรง อันเกิดจากภาวะของจิตไรสํานึก
เปรียบไดกับกิเลส ตัณหา หรือโลภ ที่ยังไมไดรับการตอบสนอง อิดจึงเปนแรงกระตุนด้ินรนขวนขวายที่
จะประพฤติปฏิบัติ ไปตามหลักที่เรียกวา “หลักแหงความพอใจ” (pleasure principle) น่ันคือเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความเครียด (avoid tension) และแสวงหาความพึงใจในทันที เพ่ือวาความรูสึกและอารมณ
ที่จะไดรับเปนไปในทางบวก แตอยางไรก็ตาม ภาวะของจิตที่คิดไปน้ัน อยูระดับจิตไรสํานึกหรือไม
รูสึกตัว ซึ่งในโลกแหงความเปนจริงแลว ไมอาจจะกระทําไดอยางเต็มที่ จะเห็นไดวาความคิดของจิตที่
เกิดข้ึนในบัดดลฉับพลันหลาย ๆอยาง ไมอาจจะรับหรือปฏิบัติไดในสังคมที่เจริญ     ที่มีระเบียบแบบ
แผน ตัวอยางเชน เมื่อบุคคลเกิดความรูสึกรอนและกระหายนํ้า จิตของบุคคลน้ันก็จะกระตุนใหบุคคล
น้ันไปหยิบหรือฉกฉวยอะไรบางอยางที่เย็น ๆมาด่ืม โดยจะไมคํานึงถึงวาจําเปนจะตองซื้อ หรือใครเปน
เจาของหรือไม 

2.) อีโก (Ego) หมายถึง จิตที่รูสํานึก ที่กอตัวและพัฒนาขึ้นมาเมื่อเด็กเจริญเติบโต  
เปนสวนทีเ่กี่ยวของกับการรับรู และความรูสึกนึกคิด จากการเรียนรูและประสบการณที่สั่งสม จึงทําใหอี
โกไดรับการพัฒนาจนทําใหบุคคลมีความสามารถ ในการคิดที่อยูในวิสัยแหงความเปนจริง (realistic  
thinking) รวมทั้งมีความสามารถเผชิญกับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม รูวาอะไรควรหรือไมควร
กระทํา จึงทําหนาที่เสมือนหน่ึงเปนนักบริหารหรือเปนผูจัดการของอิด (a manager for the id)    
โดยอีโกจะเปนผูเลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพ่ือสนองความตองการตามสัญชาตญาณใหเกิดความพอใจ 
โดยยึดถือความเปนจริงมาเปนเกณฑในการพิจารณา เน่ืองจากจิตไดกําหนดความตองการขึ้นมาก
จนเกินไป อีโกจึงจัดลําดับความสําคัญใหอยูในวิสัยที่สามารถจัดการได โดยยึดถือความสําคัญของ
ความตองการแตละอยางเปนหลัก รวมทั้งคอยขัดขวางยับย้ังควบคุมใหอิดแสดงออกที่เหมาะสม 
ดังน้ันจังเห็นไดวา การปฏิบัติการของอีโก จึงเปนการปฏิบัติตามหลักที่เรียกวา “หลักแหงความเปน
จริง” (Reality principle) น่ันคือ ความสามารถที่จะเลื่อนเวลาปลดปลอยความเครียดออกไปได  
จนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสม จากตัวอยางขางตน แมวาบุคคลจะเกิดความหิว  ซึ่งอิดอาจจะกระตุนให
แยงชิงอาหารจากเพ่ือน แตอีโกก็จะหามปรามเอาไวโดยใหเหตุผลวา เปนสิ่งไมควรปฏิบัติเพราะนา
เกลียดแสดงใหเห็นถึงความตะหละและปาเถ่ือน จึงควรหักหามใจเอาไวรอเวลาอีกหนอยอาจจะไดรับ
อาหารมากกวาน้ี เปนตน 

3.) ซุปเปอรอีโก (Superego) หมายถึง องคประกอบสวนที่สามของบุคลิกภาพเปน
สวนของจิตที่เปรียบเสมือนเปนตัวแทนของศีลธรรมจรรยา และระเบียบประเพณีของสังคม หรือเปน
มโนธรรมที่อยูในจิตของแตละบุคคล อันเกิดจากการเลี้ยงดูอบรมของครอบครัวและสังคม สามารถ
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แยกออกไดวาอะไรคือ ความถูกตองและเปนสิ่งดีงาม อะไรควรหรือไมกระทํา จึงทําหนาที่ตรวจสอบ
และควบคุมทั้งอิดและอีโก เพ่ือใหอีโกประพฤติปฏิบัติใหอยูในทํานองคลองธรรม เปนที่ยอมรับของ
สังคม ไมปฏิบัติตามที่จิตเรียกรองทุกอยาง 

ความสัมพันธกันระหวางพลังจิตทั้ง 3 สวนน้ี นักจิตวิทยาบางทานไดเปรียบเทียบไววา 
อิดเปรียบเสมือนสวนประกอบพ้ืนฐานของบุคลิกภาพทางดานชีววิทยา สวน อีโก เปรียบเสมือน
สวนประกอบของบุคลิกภาพทางดานจิตใจ และ ซุปเปอรอีโก เปรียบไดกับสวนประกอบของ
บุคลิกภาพทางดานสังคม บุคลิกภาพของคนจะมีลักษณะเชนใดน้ัน จึงข้ึนอยูกับพลังใดมีอํานาจถาอิด
มีอํานาจสูง บุคคลน้ันก็จะมีบุคลิกภาพแบบเด็ก เอาแตใจตนเอง ถาอีโกมีอํานาจสูง บุคคลน้ันก็จะมี
บุคลิกภาพแบบผูใหญมีเหตุผล ถาซุปเปอรอีโกมีอํานาจสูง คนน้ันก็จะเปนคนมีอุดมคติเปนนักทฤษฎี 
ความสัมพันธของพลังจิตทั้ง 3 สวน จึงสรุปไดวา อีโก เปนหนวยปฏิบัติการ เปนตัวกลางในการ
แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพ และจะปฏิบัติตามแรงผลักดันของอิด โดยมีซุปเปอรอีโกเปนผูควบคุม 

2. ทฤษฎีจิตสังคม (Psychological Theory)4 

แอริค อีริคสัน เปนนักจิตวิเคราะหที่มีช่ือของอเมริกา สรางทฤษฎีขึ้นในแนวทาง
ความคิดของฟรอยด แตไดเนินความสําคัญทางดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมดานจิตใจ 
(Psychological Environment) วามีบทบาทในพัฒนาการบุคลิกภาพมาก ความคิดของอีริคสันตาง
กับฟรอยดหลายประการ เปนตนวา เห็นความสําคัญของ Ego มากกวา Id และถือวาพัฒนาการของ
คนไมไดจบแควัยรุน แตตอไปจนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต คือ วัยชรา และตอนที่ยังมีชีวิตอยู 
บุคลิกภาพของคนก็เปลี่ยนไปเร่ือยๆ ทฤษฎีจิตสังคม (Psychological Theory) ไดแบงพัฒนาทาง
บุคลิกภาพออกเปน 8 ขั้น คือ โดยขั้นที่เกี่ยวของกับการเรียนรูผิดชอบช่ัวดีและเกี่ยวของกับการนํามา
ประยุกตการสรางตัวละครใหมีมิติมากขึ้นคือ ขั้นที่3-5 ดังตอไปน้ี 

2.1 ความคิดริเริ่มกับความรูสึกผิด (Initiative vs. Guilt)  
เกิดขึ้นในขั้นที่ 3 ในชวงอายุ 4 – 5 ป การมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดถึงการใช

ภาษาจะชวยใหเด็กเกิดแงคิดในการวาง แผนและการริเริ่มทํากิจกรรมตางๆ ก็จะเปนการสงเสริมทําให
เขารูสึกตองการที่จะศึกษาคนควาตอไปเด็กก็จะมี ความคิดริเริ่ม แตในทางตรงกันขามถาผูใหญคอย
เขมงวด ไมเปดโอกาสใหเด็ก ตําหนิอยูตลอดเวลา เขาก็จะรูสึกผิดเมื่อคิดจะทําสิ่งใดๆ นอกจากน้ีเขาก็
จะเริ่มเรียนรูบทบาททางเพศมาตรฐานทางศีลธรรมและการควบคุม อารมณ 

2.2 ความขยันหมั่นเพียรกับความรูสึกตํ่าตอย (Industry VS. Inferiority) 
เกิดขึ้นในขั้นที่ 4 ในชวงอายุ 6 – 12 ป เด็กในวัยน้ีจะเริ่มเขาเรียนและตองการ

เปนที่ยอมรับของผูอ่ืน มีพัฒนาการทางดานความขยันขันแข็ง โดยพยายามคิดทํา คิดผลิตสิ่งตางๆ ให
เหมือนผูใหญดวยการทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจ ถาเขาไดรับคําชมเชยก็จะเปนแรงกระตุนใหเกิด
กําลังใจ มีความมานะพยายามมากข้ึน แตถาตรงกันขามเด็กไมไดรับความสนใจหรือผูใหญแสดง
ออกมาใหเขาเห็นวา เปนการกระทําที่นารําคาญเขาก็จะรูสึกตํ่าตอย 

 
4บานจอมยุทธ. ความเปนเอกลักษณกับความสับสนในบทบาท. เขาถึงเมื่อ 20 กันยายน 

2553. เขาถึงไดจาก http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/concepts_of_ 
developmental_psychology/05_1.html 
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2.3 ความเปนเอกลักษณกับความสับสนในบทบาท (Identity VS. Role Confusion) 
เกิดขึ้นในขั้นที่ 5 ในชวงอายุ12 – 17 ป เปนชวงที่เด็กยางเขาสูวัยรุน และเริ่ม

พัฒนาเอกลักษณของตนเองวาตนคือใคร การแสวงหาอัตลักษณของบุคคล และการเสริมสรางความ
รับผิดชอบถือวาเปนเอกลักษณสําคัญของวัยน้ี ซึ่งความรับผิดชอบดังกลาวมีรากฐานมาจากการอบรม
ของพอแม และความรูสึกไววางใจและความมั่นใจในตนเอง องคประกอบสําคัญของการสราง
ความรูสึกเปน อัตลักษณ และผานพนความรูสึกสับสนในตนเอง  

1.) พัฒนาการทางรางกาย พัฒนาการทางดานรางกายประกอบดวยการเจริญเติบโต 
และเปลี่ยนแปลงของรางกายอยางมาก รวมถึงพัฒนาการอัตลักษณทางเพศที่ชัดเจน ในวัยน้ี รางกาย
ของเขามีการผลิตฮอรโมนเพศ (Sex hormone) และฮอรโมนของการเจริญเติบโต (Growth 
hormone) อยางมากและรวดเร็ว สงผลใหรางกายมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ระหวางวัยรุนเพศ
ชายและวัยรุนเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่ตางกันอยางชัดเจน นอกจากน้ีระดับสติปญญา 
ความคิดจะพัฒนาสูงขึ้น คือมีความคิดเปนแบบรูปธรรมมากข้ึนกวาวัยกอนหนาน้ี มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห และสังเคราะหสิ่งตางๆไดมากข้ึนตามลําดับ จนเมื่อพนวัยรุนแลวจะมีความสามารถ
ทางสติปญญาไดเหมือนผูใหญ แตในชวงวัยรุนน้ี เด็กวัยรุนอาจขาดความย้ังคิด มีความหุนหันพลัน
แลน ซึ่งการวิจัยพบวาพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงในวัยรุนสวนใหญเปนผลมาจาก การ
เปลี่ยนแปลงภายในรางกาย คือการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในสมอง และ
รางกายของวัยรุน 

2.) พัฒนาการทางอารมณ ในชวงวัยน้ีอารมณจะปนปวน เปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิด
งาย เครียดงาย โกรธงาย อาจเกิดอารมณซึมเศราโดยไมมีสาเหตุไดงาย อารมณที่ไมดีเหลาน้ีอาจทําให
เกิดพฤติกรรมเกเร กาวราว มีผลตอการเรียนและการดําเนินชีวิต ในวัยรุนตอนตน การควบคุมอารมณ
ยังไมคอยดีนัก บางครั้งยังทําอะไรตามอารมณตัวเองอยูบาง แตจะคอยๆ ดีข้ึนเมื่ออายุมากข้ึน มีความ
สนใจเร่ืองทางเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมบางอยางอาจเปนปญหา เชน เบ่ียงเบนทาง
เพศ กามวิปริต หรือการมีเพศสัมพันธในวัยรุน 

3.) พัฒนาการทางจริยธรรม วัยน้ีจะมีความคิดเชิงอุดมคติสูง (Idealism) เพราะเขา
สามารถแยกแยะความผิดชอบช่ัวดีได มีมโนธรรม ตองการใหมีความถูกตอง ความชอบธรรมในสังคม 
ชอบชวยเหลือผูอ่ืน ตองการเปนคนดี เปนที่ช่ืนชอบของคนอ่ืน และจะรูสึกอึดอัดคับของใจกับความไม
ถูกตองในสังคม หรือในบาน แมแตพอแมของตนเองเขาก็เริ่มรูสึกวาไมไดดีสมบูรณแบบเหมือน
เมื่อกอน อีกตอไปแลว บางคร้ังเขาจะแสดงออก ดวยการวิพากษวิจารณพอแม หรือครู อาจารยตรงๆ 
การตอตาน ประทวงจึงเกิดไดบอยในวัยน้ี เมื่อเขาเห็นการกระทําที่ไมถูกตอง หรือมีการเอาเปรียบ 
เบียดเบียน ความไมเสมอภาคกัน เมื่อพนวัยรุนตอนตนไป การควบคุมตนเองจะดีข้ึน จนเปนระบบ
จริยธรรมที่สมบูรณเหมือนผูใหญ 

4.) พัฒนาการทางสังคม วัยน้ีจะเริ่มหางจากทางบาน ไมคอยสนิทสนมคลุกคลีกับพอ
แมพ่ีนองเหมือนเดิม แตจะสนใจเพ่ือนมากกวา จะใชเวลากับเพ่ือนนานๆ มีกิจกรรมนอกบานมาก ไม
อยากไปไหนกับทางบาน เร่ิมมีความสนใจเพศตรงขาม สนใจสังคมสิ่งแวดลอม ปรับตัวเองใหเขากับ
กฎเกณฑกติกาของกลุม ของสังคมไดดีขึ้น มีทักษะทางสังคมมากขึ้น รูจักการสื่อสารเจรจา การ
แกปญหา การประนีประนอม การยืดหยุนโอนออน และการทํางานรวมกับผูอ่ืน พัฒนาการทางสังคม
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ที่ดีจะเปนพ้ืนฐานมนุษยสัมพันธที่ดี ความภาคภูมิใจในตนเอง และบุคลิกภาพที่ดี ถาบุคคลไมสามารถ
ปรับตัว หรือพบอุปสรรคในพัฒนาการข้ันน้ี เขาจะเกิดความรูสึกรุนแรง ซึ่งมีผลตอบุคลิกภาพ และ
การแสดงออกของเขา การไดพูดหรือไดแสดงความคิดเห็นตอหนาคนหมูมากนับวาเปนประโยชนเปน
การ แสวงหาอัตลักษณของตัวเองอยางหน่ึง นอกจากน้ันวัยรุนจะเลือกผูใหญที่ไมใชพอแม มาเปน
แบบอยางที่มีความหมาย และเปนที่ไววางใจของเขา วัยรุนจะมองคุณคาของวัฒนธรรม ศาสนา และ
อุดมคติวา เปนสิ่งที่ดีงาม และเปนสิ่งที่สนับสนุนสงเสริมพัฒนาการและการแสวงหาอัตลักษณของเขา 
ถาเขาประสบความสําเร็จในการแสวงหาตนเอง เขาจะสามารถแสดงบทบาทของตนเองไดอยาง
เหมาะสม แตในทางตรงกันขาม ถาเขาไมสามารถฟนฝาอุปสรรค ปญหาตางๆ และไมมั่นใจในอัต
ลักษณของตน เขาจะเกิดความสับสนและแสดงบทบาทที่ไมเหมาะสม  

ประเด็นปญหาที่พบไดบอยในวัยรุน ไดแก ความสัมพันธกับพอแม หรือบุคคลใน
ครอบครัว การใชสารเสพติด ปญหาเกี่ยวกับประเด็นทางเพศ ปญหาบุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่ขัด
ตอกฎเกณฑตางๆ 

- ปญหาความสัมพันธกับพอแม วัยน้ีจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงความเปนตัวตนของ
เขาคอนขางมาก การพูดจาไมคอยเรียบรอยซึ่งอาจเลียนแบบมาจากกลุมเพ่ือน อารมณแปรปรวน ไม
มีความสม่ําเสมอตอความรับผิดชอบตาง ๆ เอาแตใจตัวเอง ทําใหพอแม ผูปกครอง หรือครูอาจารย
หงุดหงิดไมพอใจไดมากๆ ถาบุคคลรอบขางไมเขาใจ การแสดงออกเหลาน้ี และใชวิธีการจัดการที่ไม
ถูกตอง เชน ใชการดุดาวากลาว บนตําหนิ หรือลงโทษรุนแรง จะเกิดปฏิกิริยาตอตาน ซึ่งไมชวย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหลาน้ัน วิธีการจัดการกับปญหาพฤติกรรมเหลาน้ี ทําไดโดยเริ่มตนจากการทํา
ความเขาใจความตองการของเขา มีการตอบสนองโดยประนีประนอมยืดหยุน แตยังคงขอบเขตที่
เหมาะสม ควรใชการจูงใจ ใหวัยรุนไดออกความคิด และรวมมือโดยสมัครใจมากกวาการบังคับ หรือ
การใชความรุนแรง 

- ปญหาการใชสารเสพติด ตามธรรมชาติของวัยรุนจะมีความอยากรูอยากเห็นอยาก
ลองมาก การที่อยูใกลชิดกับกลุมเพ่ือนที่ใชสารเสพติด ยอมมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกชักจูงใหใชสารเสพ
ติดตางๆ วัยรุนสวนใหญไมกลาปฏิเสธเพ่ือนเพราะกลัวเพ่ือนไมคบ หรือถูกเพ่ือนทาทาย หรือบางคน
ใชเพราะอยากใหเหมือนเพ่ือนๆ เพ่ือใหไดรับ การยอมรับ เมื่อลองแลวเกิดความพอใจ และติดสารเสพ
ติดเหลาน้ันไป 

- ปญหาทางเพศ พฤติกรรมรักรวมเพศ (Homosexualism) เปนพฤติกรรมที่จะทํา
ใหเกิดปญหาตามมาไดมาก คนที่เปนรักรวมเพศมักจะเจอปญหาในการดําเนินชีวิตไดมากกวาคนทั่วไป 
ในบางสังคมมีการตอตานพฤติกรรมรักรวมเพศ มีการรังเกียจ ลอเลียน ไมยอมรับ  
การมีเพศสัมพันธในวัยรุน (Sexual Relationship) มักเกิดจากวัยรุนที่ขาดการยับย้ังช่ังใจ หรือมี
ปญหาทางอารมณ และใชเพศสัมพันธเปนการทดแทน เพศสัมพันธในวัยรุนมักไมไดย้ังคิดใหรอบคอบ 
ขาดการไตรตรอง ทําตามอารมณเพศ หรืออยูภายใตฤทธ์ิของสารเสพติด ทําใหเกิดปญหาการติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การต้ังครรภเมื่อยังไมพรอม การทําแทง การเลี้ยงลูกที่ไมถูกตอง ปญหา
ครอบครัว และกลายเปนปญหาสังคมในที่สุด 

- ปญหาบุคลิกภาพ ชวงวัยรุนจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพอยางชัดเจน ทั้งนิสัยใจ
คอ ความคิด การกระทํา มีรูปแบบที่สม่ําเสมอ จนสามารถคาดการณไดวาในเหตุการณแบบน้ี เขาจะ
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แสดงออกอยางไร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ ประสบการณ และการเรียนรูที่ผานมา จะทําใหวัยรุนมีบุคลิกภาพดี
ดวย แตในทางตรงขาม การประสบ อุปสรรคตางๆ เชน การขาดผูปกครองคอยดูแล สั่งสอน หรือการ
เรียนรูแบบผิดๆ จะทําใหวัยรุนมีปญหาบุคลิกภาพได ทําใหเขาปรับตัวเขากับคนอ่ืนยาก และเอา
ตัวเองเปนศูนยกลาง ในกรณีที่เปนปญหามากๆ อาจนําไปสูอาการผิดปกติทางบุคลิกภาพ 
(Personality Disorders) 

- อาการพฤติกรรมเกเร (Conduct Disorder)เปนโรคที่มีปญหาพฤติกรรมกลุมที่
ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน โดยตนเองพอใจ ไดแก การละเมิดสิทธิผูอ่ืน การขโมย ฉอโกง ตีชิงว่ิงราว ทําราย
ผูอ่ืน ทําลายขาวของ เกเร หรือละเมิดกฎเกณฑของหมูคณะหรือสังคม การหนีเรียน ไมกลับบาน หนี
เที่ยว โกหก หลอกลวง ลวงเกินทางเพศ การใชสารเสพติด อาการดังกลาวน้ีมักจะเกิดข้ึนตอเน่ืองมา
นานพอสมควร สัมพันธกับปญหาในครอบครัว การเลี้ยงดู ปญหาอารมณ การรักษาควรรีบทําใหเร็ว
ที่สุด เพราะการปลอยไวนาน จะย่ิงเรื้อรังรักษายาก และกลายเปนบุคลิกภาพแบบอันธพาล และ
ตอตานสังคม (Antisocial Personality Disorder) เมื่อเติบโตเปนผูใหญ 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับการสรางภาพยนตร 

1. ทฤษฎีการเลาเรื่อง
5
 

ในภาพยนตรสวนใหญ เราไดรับการกระตุนโดยวิธีการที่เหตุการณตางๆ ไดรับการ
ถายทํา และวิธีการที่เร่ืองราวน้ันๆ ถูกนําเสนอ โดยใหเราไปยึดครองตําแหนงอันหน่ึงซึ่งนําพาตัวเอง
ใหไปเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธกับตัวละครหลักตางๆ หรือเนนอยูกับพวกเขา ย่ิงไปกวา
น้ัน ปกติแลว เราไดรับการเช้ือเชิญใหเขาใจตัวละครเหลาน้ีในเชิงจิตวิทยา มากกวาในเชิงสังคม น่ันคือ 
เราไดรับการกระตุนใหถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปจเจกชน แทนที่จะดํารงอยูกับ
บริบทของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญกวา ซึ่งทําใหเขาใจการดํารงอยูของพวกเขา เราไดถูก
ใหเหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเปนอยูในอดีตและปจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางที่พวก
เขารูสึกและปฏิบัติ  

การเลาเรื่องตางๆของผูคน มีแนวโนมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอยาง หรืออยางนอย
ที่สุดไดแสดงใหเห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากวาเรื่องทางสังคม อันน้ีสัมพันธถึงอุดมคติ
ทั้งหมดเกี่ยวกับลัทธิปจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยูในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งน้ีที่มันทํางาน
อยูในตัวอยางทางประวัติศาสตรซึ่งพวกเราไดรับการสอน โดยจารีตแลว ประวัติศาสตรไดถูกนําเสนอ  

1.1 หนาที่เลาเรื่องของภาพยนตร (Narrative Function)  
1.1.1 การเลาเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุงเลาเรื่องใชความจริงเปนสวนใหญ 

ใหความสําคัญกับการถายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใชเทคนิคเขามาปรุงแตงนอย เชน 
ภาพยนตรสารคดี  

1.1.2 การเลาเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา 
เนนการสื่ออารมณ มีการปรุงแตงดวยเทคนิค เพ่ือการเราอารมณและการดําเนินเร่ืองใหเปนไปได
ดวยดี ไมตลก ไมบู ไมหวือหวา เรื่องหนักสมอง  

 
5 ประวิทย แตงอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551   
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1.1.3 การเลาเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแตงในทุก ๆ ดานอยาง
มาก การเลาเรื่องแบบเหนือจริงน้ัน มักจะเนนสัญลักษณในการเลาเรื่อง 

1.2 วิธีการดําเนินเรื่อง โครงสรางของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)  
1.2.1 แกนเรื่อง (Theme) คือประเด็นเน้ือหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main 

Theme) ของเร่ืองที่จะนําเสนอ ซึ่งอาจประกอบดวยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได แตตองไม
ออกนอกแนวความคิดหลัก  

1.2.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบงออกไดดังน้ี  
1) การเลาเร่ืองลําดับเหตุการณอยางมีเหตุผล เหตุการณทุกเหตุการณ

จะตองสงเสริมประเด็นหลักของเรื่องไดชัดเจน ไมใหหลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบดวยเหตุการณ
หลัก (Main Plot) และเหตุการณรอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณรองที่ใสเขาไป ตองผสมกลมกลืนเปน
เหตุเปนผลกับเหตุการณหลัก  

2) ตัวละคร (Character) มีหนาที่ดําเนินเหตุการณจากจุดเร่ิมตนไปสู
จุดสิ้นสุดของเร่ือง ตัวละครอาจเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเปนนามธรรมไมมีตัวตนก็ได การสรางตัว
ละครขึ้นมาตองคํานึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความตองการ อันกอใหเกิดพฤติกรรม
ตางๆของตัวละครน้ันๆ  

1.3. การพัฒนาเน้ือเรื่อง (Story Development)  
1.3.1 การเปดเรื่อง (Exposition) เชน บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ

เหตุการณในขณะน้ัน  
 1.3.2 สถานการณที่เริ่มสงเคาถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่

สงผลใหเกิดเหตุการณตางๆ  
 1.3.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละครเรียกไดอีกอยางวา 

"Conflic"  
 1.3.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือใหคนดูพักจาก

การต่ืนเตนจาก Turning Point  
 1.3.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณที่คับขันและตึงเครียด  
 1.3.6 จุดสุดยอด (Climax) จุดหรือวินาทีที่ตัวละครเอกสะสางCrisisใหลุลวง  
 1.3.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

สถานการณคลีคลาย เน่ืองจากหลักการเลาเรื่องน้ันเปนกุญแจสําคัญในการที่จะผลักดันใหผลงานช้ินน้ี
นาสนใจ และนาติดตาม 

2. ทฤษฎีองคประกอบศิลป
6
 

การออกแบบ หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหมเพ่ือประโยชนและความงามดวยการนํา
ทัศนะธาตุทางศิลปะและหลักการจัดสวนประกอบของงานออกแบบมาใช รวมไปถึงการปรับปรุง
ของเดิมที่มีอยูแลวดัดแปลงใหเหมาะสมย่ิงขึ้น  

 
6ศูนยศิลปะและการออกแบบ พิฆเนศรี. ทฤษฎีองคประกอบศิลป. เขาถึงเมื่อ 20 

สิงหาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://sayan209.blogspot.com/ 
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ดังน้ัน การสรางสิ่งใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกจะตองเริ่มดวย การออกแบบ อาจจะออกแบบ
โดยการคิดหรือมีความคิดอยูในสมอง ซึ่งเปนแนวคิดของผูสรางเพียงคนเดียว และสามารถอธิบายให
คนอ่ืนเขาใจได ซึ่งก็เปนการออกแบบเหมือนกันแตอาจจะยังไมสมบูรณนักการออกแบบที่ถูกตอง
จะตองสามารถใหมองเห็นแบบ อาจจะเปนภาพหรือแบบจําลองที่มีขนาดสัดสวนใหสามารถมองเห็น
ผลงานที่จะสรางไดชัดเจน 

2.1 องคประกอบของการออกแบบ  
องคประกอบตาง ๆ ของการออกแบบสามารถนํามาใชประกอบกัน เมื่อเริ่มคิด

แบบและวาง Lay-out เปนสิ่งที่ชวยใหมีจุดยืนในการเริ่มตนออกแบบ และเพ่ิมความหลากหลายของ
งาน องคประกอบของการออกแบบ ไดแก  

2.1.1 จุด (Point) คือ องคประกอบเริ่มตนของการสรางสรรคงาน จุดมากกวา
หน่ึงในขอบเขตของการมองเห็นจะทําใหสายตารับรูและเกิดการเช่ือมโยงตีความใหมองเห็นเปนรูปราง  

2.1.2 เสน (Line) คือ การเช่ือมตอของจุดสองจุด ดวยจุด หรือเครื่องหมายใด ๆ 
อยางตอเน่ืองกัน เสนมีหลายลักษณะ เชน เสนตรง เสนโคง เสนหนา เสนบาง เสนประ เปนตน ซึ่ง
การใชเสนในงานออกแบบสิ่งพิมพน้ันมักใชเพ่ือสรางลวดลายดวยเสนสายรูปแบบตาง ๆ ใชนําสายตา
ผูดูไปยังจุดที่ตองการ หรือสรางความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว นอกจากน้ียังสามารถสรางอารมณหรือ
โนมนําความรูสึกไดอีกดวย  

2.1.3 รูปรางและรูปทรง (Shape And Form) คือ สิ่งที่มีความกวางและความสูง 
มี 3 แบบคือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงตามธรรมชาติ และรูปทรงดัดแปลง ซึ่งไดมาจากการนํารูปราง
ธรรมชาติมาทําใหเรียบงายขึ้นในงานออกแบบสิ่งพิมพรูปทรงมักถูกนํามาใชเพ่ือจัดวางขอความอยู
ภายในกรอบที่มีรูปทรงแบบตาง ๆ เพ่ือสรางรูปแบบใหม ๆ เพ่ือเนนหรือดึงดูดความสนใจโดยการใสสี
ลงในรูปทรงที่ตองการเนน หรือสรางรูปทรงเฉพาะขึ้นแทนสัญลักษณตาง ๆ  

2.1.4 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) คือ สิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสไดบนผิวหนาของ
งาน พ้ืนผิวที่ไมเหมือนกันทําใหงานออกแบบเดียวกันดูแตกตางกัน พ้ืนผิวจะเพ่ิมมิติใหกับงานมีทั้งผิว
แบบที่ปรากฏจริงสามารถสัมผัสได และผิวที่ปรากฏตามความรูสึก เชน ในรูปภาพ หรือภาพเขียน  

2.1.5 พ้ืนที่วาง (Space) คือ พ้ืนที่วางที่อยูระหวางหรือโดยรอบวัตถุ หรือ
ตัวอักษร พ้ืนที่วางน้ีสามารถทําใหองคประกอบของงาน แยกออกจากกัน หรือดูเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันได นอกจากน้ันยังสามารถทําใหเกิดการเนน และเปนจุดพักสายตาไดอีกดวย  

2.1.6 ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุทั้งใหญหรือเล็ก เปนสวนประกอบกันที่ทําให 
Lay-Out มีรูปแบบขึ้นมา การจัดขนาดสวนประกอบตาง ๆ ไดดีจะทําให Lay-Out นาสนใจยิ่งขึ้น 
และดูเปนระเบียบย่ิงขึ้น ขนาดจะทําใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่ตองการเนน ชวยดึงดูดความสนใจ 
และชวยให Lay-Out ประกอบเขาดวยกันไดอยางเหมาะสม  

2.1.7 คาความดํา (Value) คาความดําคือ ความมืดหรือความสวางของพ้ืนที่หน่ึง 
ๆซึ่งเกิดจากการไลคาระดับความสวางหรือความมืดที่อยูระหวางขาวไปจนถึงดํา คาความดําน้ีจะแสดง
เฉดของสีตางๆเปนเฉดของสีเทา เฉดสีเทาเหลาน้ีจะมีคาความดําจากออนที่สุดไปถึงเขมที่สุด คาความ
ดําทําใหเกิดอารมณ ความหมนมัวและความลึก 
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2.1.8 สี (Color) สี เปนองคประกอบของการออกแบบที่มีความสําคัญมาก 
เพราะสีจะมีผลดานอารมณ และความรูสึก สียังทําใหเกิดภาพ ดึงดูดความสนใจ และบอกความรูสึก
ของสิ่งตาง ๆ กอนจะเลือกใชสีตองพิจารณากอนวาตองการใชสีทําใหเกิดผลในลักษณะใด และสีใดที่
เหมาะกับวัตถุประสงคน้ัน ๆ  

2.1.9 ตัวอักษร (Typography) ตัวอักษรเปนองคประกอบที่แตกตางไปจาก
องคประกอบอ่ืน ตัวอักษรสามารถเรียงรอยบอกเลาเรื่องราวใหผูอานไดโดยตรง ไมตองแปล
ความหมายเหมือนเชนองคประกอบอ่ืน ในขณะเดียวกันเราก็สามารถตกแตงตัวอักษรโดยใชรูปแบบ 
ขนาด และสีสันมาจัดวางเปนรูปแบบตาง ๆ สรางแรงดึงดูดใหสนใจและนาติดตาม 

2.2 ความสัมพันธของมนุษยกับสี  
สรรพสิ่งทั้งหมายในจักรวาลประกอบไปดวยสี ดังน้ันสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษยจึง

ประกอบไปดวยสี สีจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ  
2.2.1 สีที่เกิดจากปรากฏการณตามธรรมชาติ เชน สีของแสง สีผิวของวัตถุตาม

ธรรมชาติ  
2.2.2 สีที่เกิดจากการสรางสรรคของมนุษย เชน สีของแสงไฟฟา สีของพลุ สีที่ใช

เขียนภาพ และยอมสีวัสดุตางๆ  
เหตุที่มนุษยรูจักใชสี เพราะมนุษยมีธรรมชาติรักสวยรักงาม เมื่อเห็นความงาม

ตามธรรมชาติ เชน ดอกไม ใบไม สัตว วัตถุ ตลอดจนทิวทัศนที่งดงาม มนุษยก็อยากจะเก็บความงาม
เอาไว จึงไดนําเอาใบไม หินสี เปลือกหอย ฯลฯ มาประดับรางกาย และยังรูจักเอาดินสีและเขมามาทา
ตัว หรือขีดเขียนสวนที่ตองการใหงาม รวมทั้งการเขียนภาพตามผนังถ้ําอีกดวย สําหรับในปจจุบันไดมี
การสังเคราะหสีจากวัตถุขึ้นมาใชในงานตางๆ อยางกวางขวางทั่วไป 

2.3 จิตวิทยาแหงสี (Psychology Of Colors)  
2.3.1 สีกับความต้ังใจข้ึนอยูกับการกระตุนประสาทตาของสีและความขัดกันของ

สี สัตวมักจะต่ืนเตนเมื่อเห็นสีแดง คนที่ทํางานใหหองที่มีผนังสีแดงมักจะเปนโรคประสาท สีแดงดึงดู
ความสนใจไดดีกวาสีแดง  

2.3.2 คุณคาของสีในดานอธิบายลักษณะ สีทําใหคนจําสิ่งของหรือผลิตภัณฑใน
การโฆษณาได สีบางสีใชเปนสัญลักษณเพ่ือใหผูชมเกิดจินตนาการไปตามตองการ เชน สีเขียว 
หมายถึง ความสงบรมเย็น  

2.3.3 ความชอบสีของคน เด็กเล็กชอบสีอุน สีอ่ิมตัว เชน สีแดง สม และเหลือง 
คนมีการศึกษาดีและคนสูงอายุชอบสีจาง นอกจากน้ีมีปจจัยอ่ืนอีกที่ทําใหคนชอบสีตางกัน  

2.3.4 ความรูสึกใกลเมื่อดูสี สีโทนอุนเมื่อมองดูจะเกิดความรูสึกวาใกลตาเรา
มากกวาสีโทนเย็น  

นักจิตวิทยาไดทําการทดลองเกี่ยวกับสีในดานการมองเห็น แลวสรุปไดวา  
1) สีตางๆมีอิทธิพลในการสรางอารมณใหแกคน  
2) สีมีคุณสมบัติทําใหเกิดการมองเห็นใกลหรือไกลก็ได  
3) สีมีขีดจํากัด และมีผลตอสีอ่ืนๆ  
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การใชสีใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา จะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษย
อยางไร จึงจะใชไดอยางเหมาะสม ความรูสึกเกี่ยวกับสี สามารถจําแนกออกได ดังน้ี  

สีแดง (Red) ใหความรูสึกถึงความอันตราย เรารอน รุนแรง มั่นคง อุดมสมบูรณ 
มีความอบอุน รอนแรง เปรียบดังดวงอาทิตย นอกจากน้ียังแสดงถึง ความมีชีวิตชีวา ความรัก ความ
ปรารถนา เชน ดอกกุหลาบแดงวันวาเลนไทน ในทางจราจรสีแดงเปนเครื่องหมายประเภทหาม แสดง
ถึงสิ่งที่อันตราย เปนสีที่ตองระวัง เปนสีของเลือดในสมัยโรมัน สีของราชวงศเปนสีแดง แสดงความมั่ง
คั่งอุดมสมบูรณและอํานาจ  

สีสมหรือแสด (Orange) ใหความรูสึกสวาง เรารอน ฉูดฉาด เปนสีที่เราใจ ให
ความรูสึกอบอุน คอนขางรอนแรง และบาดตา บางครั้งแสดงถึงความรุงโรจน ความมั่นคง  

สีเหลือง (Yellow) ใหความรูสึกสวาง สดใส สดช่ืน ระวัง แสดงใหเห็นถึงความ
สดใส ความเบิกบาน โดยเรามักจะใชดอกไมสีเหลือง ในการไปเย่ียมผูปวย และแสดงความรุงเรือง
ความมั่งคั่ง และฐานันดรศักด์ิ ในทางตะวันออกเปนสีของกษัตริย จักรพรรดิของจีนใชฉลองพระองคสี
เหลืองในทางศาสนาแสดงความเจิดจา ปญญา พุทธศาสนา และยังหมายถึงการเจ็บปวย โรคระบาด 
ความริษยา ทรยศ หลอกลวง  

สีทอง (Gold) มักใชแสดงถึง คุณคา ราคา สิ่งของหายาก ความสําคัญ ความ
สูงสง สูงศักด์ิ ความศรัทธาสูงสุดในศาสนาพุทธ หรือเปนสีกายของพระพุทธรูปในงานจิตรกรรมเปนสี
กายของพระพุทธเจา พระมหากษัตริย หรือเปนสวนประกอบของเครื่องทรง เจดียตาง ๆ มักเปนสี
ทอง หรือขาว และเปนเครื่องประกอบยศศักด์ิของกษัตริย และขุนนาง  

สีเขียว (Green) ใหความรูสึกงอกงาม พักผอน สดช่ืน แสดงถึงธรรมชาติสีเขียว 
รมเย็น มักใชสื่อความหมายเกี่ยวกับการ อนุรักษธรรมชาติ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การเกษตร การ
เพาะปลูก การเกิดใหม ฤดูใบไมผลิ การงอกงาม ในเครื่องหมายจราจรหมายถึงความปลอดภัย ใน
ขณะเดียวกัน อาจหมายถึงอันตราย ยาพิษ เน่ืองจากยาพิษ และสัตวมีพิษก็มักจะมีสีเขียวเชนกัน  

สีนํ้าเงิน (Blue) ใหความรูสึกสงบ ผอนคลาย สงางาม ทึม แสดงถึงความเปน
สุภาพบุรุษมีความสุขุม หนักแนน และยังหมายถึงความสูงศักด์ิในธงชาติไทย สีน้ําเงินหมายถึง
พระมหากษัตริย ในศาสนา คริสตเปนสีประจําตัวแมพระ โดยทั่วไป สีน้ําเงินหมายถึงโลก ซึ่งเราจะ
เรียกวา โลกสีน้ําเงิน (Blue Planet) เน่ืองจากเปนดาวเคราะหที่มองเห็น จากอวกาศโดยเห็นเปนสีน้ํา
เงินสดใส เน่ืองจากมีพ้ืนน้ําที่กวางใหญ  

สีมวง (Violet) ใหความรูสึกหนัก สงบ มีเลศนัยแสดงถึงพลัง ความมีอํานาจ ใน
สมัยอียิปตสีมวงแดงเปนสีของกษัตริย ตอเน่ืองมาจนถึงสมัยโรมัน นอกจากน้ี สีมวงแดงยังเปนสีชุด
ของพระสังฆราช สีมวงเปนสีที่มีพลัง หรือการมีพลังแอบแฝงอยู และเปนสีแหงความผูกพัน องคการ
ลูกเสือโลกก็ใชสีมวง สวนสีมวงออนมักหมายถึงความเศรา ความผิดหวังจากความรัก  

สีฟา (Sky Blue) แสดงถึงความสวาง ความปลอดโปรง เปรียบเหมือนทองฟา 
เปนอิสระเสรี เปนสีขององคการสหประชาชาติ เปนสีของความสะอาด ปลอดภัย สีขององคการ
อาหารและยา (อย.) แสดงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชพลังงานอยางสะอาด แสดงถึงอิสรภาพที่
สามารถโบยบิน เปนสีแหงความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่ไมมีขอบเขต  
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สีนํ้าตาล (Brown) ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ อบอุน แหงแลง มั่นคง 
และเศรา  

สีขาว (White) ใหความรูสึกบริสุทธ์ิ สะอาด ใหม สดใส แสดงถึงความสะอาด 
บริสุทธ์ิ เหมือนเด็กแรกเกิด แสดงถึงความวางเปลา ปราศจากกิเลส ตัณหา เปนสีอาภรณของผูทรงศีล 
ความเช่ือถือ ความดีงาม ความศรัทธา และหมายถึงการเกิดโดยที่แสงสีขาว เปนที่กําเนิดของแสงสี
ตาง ๆ เปนความรักและความหวัง ความหวงใยเอ้ืออาทรและเสียสละของพอแม ความออนโยน 
จริงใจ บางกรณีอาจหมายถึง ความออนแอ ยอมแพ  

สีดํา (Black) ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน แสดงถึงความมืด ความ
ลึกลับ สิ้นหวัง ความตายเปนที่สิ้นสุดของทุกสิ่ง โดยที่สีทุกสีเมื่ออยูในความมืดจะเห็นเปนสีดํา 
นอกจากน้ียังหมายถึง ความช่ัวราย ในคริสตศาสนาหมายถึง ซาตาน อาถรรพเวทมนต มนตดํา ไสย
ศาสตร ความชิงชัง ความโหดราย ทําลายลาง ความลุมหลงเมามัว แตยังหมายถึงความอดทน กลา
หาญ เขมแข็ง และเสียสละไดดวย  

สีชมพู (Pink) แสดงถึงความอบอุน ออนโยน ความออนหวาน นุมนวล ความ
นารัก แสดงถึงความรักของมนุษยโดยเฉพาะรุนหนุมสาว เปนสีของความเอ้ืออาทร ปลอบประโลม 
เอาใจใสดูแล ความปรารถนาดี และอาจหมายถึงความเปนมิตร เปนสีของวัยรุน โดยเฉพาะผูหญิง 
และนิยมใชกับสิ่งของเครื่องใชของเด็กวัยรุนเปนสวนใหญ 

3. ระยะภาพและมุมกลอง
7 
 

ขนาดภาพจัดวาเปนสิ่งที่สําคัญมากอยางหน่ึงในการถายภาพ เพราะภาพสามารถ
ถายทอดความรูสึกของนักแสดง บอกเลาเร่ืองราวตางๆใหกับผูชมไดเขาใจถึงเน้ือหาของภาพยนตร 
ขนาดภาพจึงเปนตัวกําหนดสิ่งที่ตองการนําเสนอ วาตองการใหผูชมเห็นหรือไมเห็นสิ่งใดในฉาก
องคประกอบตางๆเหลาน้ีเกิด ขึ้นจากผูถายภาพ ที่จะเลือกต้ังกลองในมุมใด ระยะหางจากสิ่งที่ถาย
เทาใด และใชภาพขนาดใดเปนตัวบอกเลาเรื่อง  

3.1 ภาพใกลมาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot 
หรือ BCU) 

เปนภาพที่ถายในระยะใกลมากๆ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเนนสิ่งที่ถาย เพ่ือใหผูชมเห็น
รายละเอียดของวัตถุ หรือเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เชน การถายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เปนตนหรือถาถายใบหนานักแสดง ก็เพ่ือเปนการเนนอารมณของนักแสดงเชน จับ
ภาพที่ดวงตาของนักแสดง ทําใหเห็นนํ้าตาที่กําลังไหลออกจากดวงตา เปนตน และทั้งหมดน้ีก็เปน
ขนาดภาพที่นิยมนํามาถายทอดเร่ืองราวของภาพยนตร ซึ่งเราสามารถที่จะประยุกตหรือดัดแปลง
ขนาดภาพไปเปนอยางอ่ืนก็ไมไดผิดอะไร เพียงแตทั้งหมดน้ีเปนขนาดภาพสากลที่ทําใหเรา (ทีมงาน
ถายทําภาพยนตร) เขาใจตรงกันวาตองการใหภาพออกมาในลักษณะใด  นอกจากน้ีอารมณและ
ความรูสึกที่ผูชมจะไดรับขณะชมภาพยนตร ไมไดข้ึนอยูกับขนาดภาพเพียงอยางเดียว แตตองอาศัย
องคประกอบของภาพยนตรอ่ืนๆ เขามาเปนตัวชวยเสริมความเปนภาพยนตรมากย่ิงขึ้น 

 
7KANYANEE SANTREE. [นามแฝง] ระยะภาพและมุมกลอง. เขาถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ 

2555. เขาถึงไดจาก http://kingdomkoy.blogspot.com/2010/08/blog-post_27.html  
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3.2 ภาพใกล (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS)  
ภาพใกล ผูชมจะมองเห็นนักแสดงต้ังแตไหลข้ึนไป เปนขนาดภาพที่ผูชมสามารถ

เขาถึงอารมณของนักแสดงไดมากที่สุด เพราะการใชภาพขนาดใกลถายบริเวณใบหนาของนักแสดง 
จะสามารถถายถอดรายละเอียด เก่ียวกับอารมณความรูสึกที่อยูภายในของนักแสดงไดอยางชัดเจน
มาก นอกจากน้ียังจะทําใหผูชมไดรูสึกใกลชิดกับสิ่งที่ถายอีกดวยทั้งน้ี เพ่ือทําใหเขาใจถึงรายละเอียด
ของวัตถุตางๆ ตามเน้ือหาที่กําลังนําเสนอ และภาพขนาดใกลน้ียังสามารถบังคับใหผูชมสนใจในวัตถุที่
กลองกําลังถาย หรือสิ่งที่กําลังนําเสนอ  

3.3 ภาพปานกลาง (Medium Shot หรือ MS)  
ขนาดภาพลักษณะน้ีถาเปนภาพบุคคล ผูชมจะไดเห็นต้ังแตเอวของนักแสดงขั้น

ไปจนถึงศีรษะ ขนาดภาพแบบน้ีผูชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของ
ฉากหลังพอสมควร ซึ่งพอที่จะเขาใจเรื่องราวตางๆได จึงถือไดวาเปนภาพที่ถายทอดเหตุการณในเรื่อง
ไดดีขนาดภาพปานกลาง เปนขนาดภาพที่นิยมใชมากที่สุด เพราะใชเปนภาพเช่ือมตอ กลาวคือ การ
เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเปนภาพใกลหรือจากภาพใกลมาเปนภาพไกลก็ตาม จะตองเปลี่ยน
มาเปนภาพขนาดปานกลางเสียกอน นอกจากน้ีภาพขนาดปานกลางยังนิยมใชถายภาพบุคคล 2 คนใน
ฉากเดียวกัน หรือที่เรียกกันวา ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใชกันมากในภาพยนตรบันเทิง 

3.4 ภาพไกล (Long Shot หรือ LS)  
ขนาดภาพแบบน้ีไมสามารถกําหนดระยะหางระหวางกลองกับสิ่งที่ถายได แตจะ

กําหนดโดยประมาณวาสิ่งที่ถายจะอยูในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถาเปนคน ศีรษะจะพอดีกับกรอบ
ภาพดานบน สวนกรอบภาพดานลางก็จะพอดีกับเทา ซึ่งสามารถเห็นบุคลิก อากัปกิริยาการแสดง 
ตําแหนงที่อยูในในฉาก ดวยเหตุน้ีจึงสามารถใชเปนภาพแนะนําตัวละคร หรือเริ่มฉากใหมได บางครั้ง
อาจใชเปนภาพในฉากเร่ิมเร่ืองไดเชนเดียวกันกับภาพขนาดไกลมาก และบางครั้งภาพขนาดไกลยังมี
ช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing Shot) สวนองคประกอบรอบขางผูชมจะ
ไดเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น  

3.5 ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS)  
ขนาดภาพลักษณะน้ีกลองจะต้ังอยูไกลจากสิ่งที่ถายมาก ซึ่งภาพที่ไดจะเปนภาพ

มุม-กวาง ผูชมสามารถมองเห็นองค-ประกอบของฉากไดทั้งหมด สามรถมองเห็นสิ่งที่ถายไดเต็ม
สัดสวน แมสิ่งที่ถายน้ันจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซึ่งภาพลักษณะน้ี จะใชเปนภาพแนะนํา-สถานที่ ภาพ
ขนาดไกลน้ีจะสรางความรูสึกโออา อลังการ แสดงออกถึงความใหญโตของสถานที่ ความนาเกรงขาม 
ความย่ิงใหญ และยังสามารถสรางความประทับใจรวมถึงสรางความประทับใจใหกับผูชมได  

การศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการโกหก และพฤติกรรมการรับรูผิดชอบช่ัวดี
ของมนุษย รวมถึงทฤษฎีการเลาเรื่อง การสรางตัวละคร ผูจัดทําไดนําทฤษฎีเหลาน้ีมาพัฒนาบท สราง
ตัวละครที่มีความซับซอน และสามารถสะทอนถึงปญหาของการโกหก และเรียนรูที่จะยอมรับ
ความผิดได อีกทั้งยังนําเอาแนวคิดขางตนมาผนวกกับทฤษฎีในการผลิตภาพยนตรไมวาจะเปน ทฤษฎี
การเลาเร่ือง ทฤษฎีองคประกอบศิลป ทฤษฎีสี และระยะภาพและมุมกลอง มาใชในภาพยนตร เพ่ือ
ผลิตผลงาน ภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการโกหกและการยอมรับสารภาพเรื่อง “A secret to 
my mom.” 
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บทท่ี 3 

การเก็บขอมูล 
 

จากการศึกษาหาขอมูลทฤษฎีและแนวคิดตางๆของการสรางภาพยนตรสั้นคร้ังน้ี เพ่ือ
ความเขาใจและเขาถึงอารมณของผูจัดทํา ผูจัดทําจึงไดทําการสํารวจกลุมตัวอยาง และศึกษา
ภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆอันเปนเหตุผลสําหรับการวางตัวละคร และการดําเนินเรื่องตอไป โดยจะมี
การศึกษาขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) เพ่ือที่จะนํามา
ประยุกตใชในภาพยนตรสั้นเรื่อง “A secret to my mom.” โดยแบงไดดังน้ี 

 
ขอมูลอางอิง (Reference) 

1. ละครชุด เรื่อง ฮอรโมน วัยวาวุน ตอน ฮอรโมนพุงพลั่กๆ กํากับโดย ทรงยศ  
สุขมากอนันต ปที่ฉาย พ.ศ. 2556  

ละครชุดเร่ืองน้ีเปนเรื่องราวของกลุมนักเรียนวัยมัธยมในโรงเรียนนาดาวบางกอก ที่
เต็มไปดวยเร่ืองราวของความสนุกในชีวิตวัยรุน ความคะนอง ความสมหวัง ความรัก และความฝน ใน
ตอนฮอรโมนพุงพลั่กๆ ซึ่งเปนตอนหน่ึงในละครชุดเรื่องน้ี มีเน้ือหาเกี่ยวกับการโกหกแมของตัวละครที่
ช่ือดาว โดยดาวโกหกแมวาไปทํางานบานเพ่ือน เพ่ือที่จะไปคอนเสิรตบ๊ิกเมาเทนต และภายหลังถูกแม
จับได แตเธอก็อยูที่คอนเสิรตแลว 

จากละครชุด เร่ือง ฮอรโมน วัยวาวุน ตอน ฮอรโมนพุงพลั่กๆ น้ัน มีเน้ือหาที่เกี่ยวกับ
การโกหก และตัวละครเกิดความกระวนกระวาย ความวิตกกังวลจากการโกหก ตองคอยโกหกแม 
และวางแผนการรวมกับเพ่ือนในการโกหกแมผานทางโทรศัพท  

 
ภาพที่3-1 ภาพจากละครชุด เรื่อง ฮอรโมน วัยวาวุน ตอน ฮอรโมนพุงพลั่กๆ 
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2. ภาพยนตรเรื่อง Tomboy กํากับโดย Céline Sciamma ปที่ฉาย พ.ศ.2554  
ภาพยนตรแนวดรามา (Drama) เรื่องราวเกี่ยวกับ  ลอรา อายุ 10 ขวบ เด็กทอมบอย 

เมื่อเธอยายไปอยูบานใหม ลอเรนปลอยใหเพ่ือนบานใหม อยาง ลิซา และ ผูคนละแวกน้ัน คิดวาเธอ
เปนผูชาย ลอรา เสแสรงแกลงทําเปน วา ตัวเองเปนเด็กผูชาย ในช่ือ ไมเคิล เธอทําตัวเปนเด็กชาย
เหมือนกันคนอ่ืน ๆ แต ไมเคิลก็มีความแตกตางมากพอ ที่จะทําให ลิซา หลงรักในตัวเขา ลอรา คง
ฉวยโอกาสความไดเปรียบในตัวตนใหมของเธอตอไป หากวา ฤดูรอนน้ีจะไมจบลง ดวยการเปดเผย
ความลับที่เธอไมไดต้ังใจ 

จากภาพยนตรเร่ือง Tomboy น้ัน มีเน้ือหาเกี่ยวกับการโกหกผูอ่ืน ตัวละครตองตอสู
กับความกลัวที่จะถูกจับได โดยใชวิธีในการหลอกต้ังแตทําตัวใหเหมือนเด็กผูชาย รวมถึงการเลนใน
แบบของเด็กผูชาย  

ภาพยนตรเร่ือง Tomboy ใชการเลาเรื่องแบบ1-10 คือเลาไปเรื่อยๆ เรื่องจะคอยๆ
ใสปญหาใหตัวเอกเขาไปทีละนิด และปญหาน้ันก็จะคอยๆบานปลายขึ้น จนถึงจุดที่ตัวเอกโดนจับได 
หรือเกินกวาจะสูได 

ภาพที่3-2 ภาพจากภาพยนตร เรื่อง Tomboy 
 
3. ขอมูลจากเว็บไซต 

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ผูจัดทําไดนําขอมูลที่
คนควาและรวบรวมมาในลักษณะของกระทูในเว็บไซต ดังน้ี 

จากภาพดานลาง เปนการอางอิงสวนหน่ึงในเน้ือหาของภาพยนตรเรื่องน้ี ผูจัดทําได
ทําการ สํารวจและอางอิง โดยที่กระทูต้ังช่ือวา “ชาย หญิง เปนเพ่ือนกัน อยูดวยกันจะเปนอะไรไหม
คะ” ซึ่งเจาของกระทูต้ังขึ้นเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยูรวมกันกับเพ่ือนตางเพศ  

ซึ่งในกระทูน้ันมีความเห็นทั้งในเชิงประสบการณ การเคยอยูรวมกันกับเพ่ือนตางเพศ 
ปญหาที่พบเจอระหวางการอยูรวมกัน เชิงคําแนะนํา ดานความเหมาะสม วัยวุฒิ สังคม ในมุมมองของ
คนนอก และในมุมมองที่เคยผานประสบการณการอยูรวมกันกับเพ่ือนตางเพศมากอน และการแสดง
ความเห็นดานความเหมาะสมในสังคมไทย วาในสังคมไทยน้ันไมเปนที่ยอมรับการอยูรวมกันโดยลําพัง
กับเพ่ือนตางเพศ อาจกอใหเกิดความเสียหายกับฝายหญิงมากกวาฝายชาย รวมถึงออกความเห็นถึง
เรื่องของคานิยมที่ไดรับมาจากตางชาติบางอยาง ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมของไทย 
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รูปที่ 3-3 ภาพแสดงการอางอิงขอมูลจากเว็บไซต www.pantip.com 
ที่มา : innocent. [นามแฝง] ชาย หญิง เปนเพ่ือนกัน อยูดวยกันจะเปนอะไรไหมคะ. เขาถึงเมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2554. เขาถึงไดจาก http://topicstock.pantip.com/lumpini/topicstock/2011/09 
/L11115211/L11115211.html 
 

ภาพดานลาง เปนการอางอิงสวนหน่ึงในเน้ือหาของภาพยนตรเรื่องน้ี ผูจัดทําไดทํา
การ สํารวจและพบกระทูที่ต้ังช่ือวา “ใครที่มีเพ่ือนสนิทสุดๆ เปนชายบางคะ เขามาแชรหนอย” ซึ่ง
เจาของกระทูต้ังขึ้นเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเพ่ือนสนิทเปนเพ่ือนตางเพศ เน้ือหาในกระทู
น้ันเปนประสบการณสวนตัวที่เจาของกระทูไดพบเจอ และตองการแบงปนประสบการณกับผูอ่ืน  

ซึ่งในกระทูน้ันมีความเห็นทั้งในเชิงประสบการณการมีเพ่ือนสนิทเปนเพ่ือนตางเพศ 
และการวางตัวระหวางเพ่ือนตางเพศ เชิงคําแนะนําในการคบเพ่ือนตางเพศ ขอควรระวังตางๆ ความ
เหมาะสมในการวางตัว รวมถึงมุมมองของคนภายในและภายนอก วาหากไมรูจักจะมองในเชิงที่
เสียหายมากกวาคนที่รูจักกันดีมอง นอกจากน้ียังมีการกลาวอางถึงประเพณีของตะวันตกที่มีอิทธิพล
มากขึ้นในประเทศไทย ทําใหวัยรุนปจจุบันเริ่มมองวาการคบเพ่ือนตางเพศ รวมถึงการสนิทสนมกับ
เพ่ือนตางเพศไมใชเรื่องเสียหายเหมือนแตกอน 

 

รูปที่ 3-4 ภาพแสดงการอางอิงขอมูลจากเว็บไซต www.jeban.com 
ที่มา : kanongkaning. [นามแฝง] ใครที่มีเพ่ือนสนิทสุดๆ เปนชายบางคะ เขามาแชรหนอย. เขาถึง
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554. เขาถึงไดจาก https://jeban.com/viewtopic.php?t=120961 
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ทิศทางและอารมณของภาพยนตร (Mode and Tone) 
1. ภาพยนตรเรื่อง รักสามเศรา กํากับโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค ปที่ฉาย พ.ศ. 2551 

ภาพยนตรแนวดรามา เรื่องราวของ ฟา นํ้า และ พายุ บัณฑิตจบใหม เปนชวงเวลาที่
ทั้งสามตองเลือกทางเดินของชีวิตไมวาจะเปนเร่ืองงานหรือเร่ืองความรัก ในวันหน่ึงทุกคนก็ไดรูวาฟา
ปวยดวยโรคที่ไมมีทางรักษาและคงมีชีวิตอยูไดอีกไมนาน ระหวางที่ฟารักษาตัว คนรักของฟาที่เธอ
วางแผนจะแตงงานดวยก็เกิดไปมีสัมพันธอ่ืน ฟาหมดสิ้นกําลังใจที่จะมีชีวิตอยูในทันที ฟาจึงเลือกที่จะ
เลิกรักษาตัวเองและปลอยใหโรครายทําลายเธอ ชวงน้ันเองพายุตัดสินใจเลื่อนการกลับไปอยูกับแมที่
เชียงราย เพ่ือเขามาอยูดูแลฟาในชวงชีวิตสุดทายและในชวงเวลาที่เหลืออยูนอยนิดน้ัน น้ันเองที่ฟา
ยอมเปลี่ยนความสัมพันธกับพายุจากเพ่ือนมาเปนคนรัก แตเมื่อฟาเปดใจใหพายุ ฟากลับบังเอิญไดพบ
ความลับวา นํ้าเพ่ือนรักของเธอน้ันแอบรักพายุมานาน หัวใจที่ฟาเปดใหกับพายุจึงปดลงทันที ฟาลา
พายุโดยไมไดบอกกลาวหรืออธิบายใหพายุไดเขาใจแตอยางไร ฟาคิดวาไมมีประโยชนอันใดที่ที่เธอจะ
เอาหัวใจของพายุมาทั้งๆที่เธอมีเวลาอยูไดอีกไมนาน ความรักที่มีคาของพายุ มันนาจะมีคากับนํ้า
มากกวาคนที่กําลังจะตายอยางเธอ พายุตองตกอยูในหวงทุกขกับการจากลาของฟาโดยที่เขาไมมี
โอกาสไดรูสาเหตุที่แทจริง ความทุกขทรมานของพายุทําใหนํ้าที่แอบรักพายุอยูพลอยเปนทุกขไปดวย 
การเห็นคนที่รักทรมานเปนสิ่งที่นํ้าทรมานกวา นํ้าจึงตัดสินใจออกตามหาฟาไปทั่วทุกแหง 

จากภาพยนตรเรื่อง รักสามเศรา น้ัน ภาพยนตรเรื่องน้ีมีการใชสีแบบระดับออนสี
(Tint) และการใชมุมกลองที่ชวยบอกรายละเอียดเรื่องราวของเหตุการณ อารมณ และความคิดของตัว
ละคร รวมถึงยังบอกระดับความสัมพันธของตัวละครตางๆผานทางขนาดภาพอีกดวย และเพลง
ประกอบ (scoring) ยังชวยเสริมอารมณของคนดูใหคลอยตามไปกับตัวละคร  

 

ภาพที3่-5 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง รักสามเศรา 
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จากการศึกษาหาขอมูลจากขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร 
(Mood and Tone) ทําใหผูจัดทําไดพัฒนาเทคนิคการเลาเรื่องของภาพยนตรและสรางบรรยากาศ
ของความรูสึกผิดและกดดัน ผานพ้ืนที่สวนตัวของละคร ดังที่ปรากฏในภาพยนตรเรื่อง tomboy และ 
รักสามเศรา ในเรื่องของโทนสี มีการใชสีแบบระดับออนสี (Tint) เพ่ือบงบอกอารมณที่ไมสดใสของตัว
ละคร เทคนิคการเลาเรื่องที่เลาตามลําดับเวลา รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางของบทภาพยนตรและ
นิสัยใจคอของตัวละคร จากละครชุดเรื่องฮอรโมน วัยวาวุน และ, Tomboy ขอมูลประสบการณตางๆ
จากเว็บไซต ในดานของเน้ือหา การดําเนินเรื่อง บทสนทนา มุมกลอง และเหตุการณที่ควรจะเกิดขึ้น
ในภาพยนตร เพ่ือใหเกิดความสมจริงกับตัวละครในภาพยนตรสั้นเรื่อง “A secret to my mom.” 
เรื่องราวของเด็กสาววัยรุนที่แอบอาศัยอยูกับเพ่ือนผูชาย โดยตองโกหกทางบานเพ่ือปดบังความจริง 
จนถึงจุดหน่ึงที่เธอเร่ิมรับไมไหวกับความรูสึกผิดจากการโกหก เธอจึงคิดที่จะบอกกับคนทางบาน โดย
เรื่องราวเลาผานเทคนิคภาพและเสียงดังที่กลาวมาขางตน ใหเกิดเปนเรื่องราวภาพยนตรสั้นที่สมบูรณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 
ในการสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการสารภาพเรื่องโกหก เปนภาพยนตรที่

ผูจัดทําตองการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องราวในชวงชีวิตวัยรุน วัยที่ทุกคนตางก็เคยโกหก เพ่ือให
ไดในสิ่งที่ตนคิดวาดีสําหรับตน หรือสิ่งน้ันจะทําใหตนมีความสุข และบอยครั้งการโกหกมักเกิดกับคน
ในครอบครัว โดยเลาผานตัวละครที่ช่ือจิ๊บ สาววัยรุนซึ่งอาศัยอยูกับเพ่ือนรวมหองที่เปนผูชาย จิ๊บตอง
โกหกแมมาตลอดวาเธออยูคนเดียว และเรื่องน้ีเปนสาเหตุในการโกหกของเธออีกหลายๆครั้งไมรูจกั
จบ จึงทําใหเธอรูสึกจิตตกและรูสึกผิดกับแมเปนอยางมาก เธอจึงตองตัดสินใจวาจะสารภาพความผิด
กับแม และการสรางภาพยนตรใหออกมาตามความตองการของผูจัดทําน้ัน ตองผานกระบวนการงาน
สรางภาพยนตรดังจะปรากฏในขั้นตอนตามตอไปน้ี 

 
การเตรียมบทภาพยนตร 

1. แนวความคิด (Concept) 
การสรางสรรคภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับการยอมรับผิดและการรับสารภาพ 

2. แกนเรื่อง (Theme) 
บางครั้งการโกหกไมไดนํามาซึ่งความสุขเสมอไป  

3. เรื่องยอ (Synopsis) 
จิ๊บนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนสายภาพยนตร ป4ใกลจบ เธออาศัยอยูกับเพ่ือนผูชาย

มาเปนเวลานานทั้งคูเปนเพ่ือนที่สนิทกันมาก จิ๊บเปนมีโรคประจําตัวเปนกรดไหลยอน มักจะอาการ
กําเริบเมื่อเครียด จิ๊บตองคอยโกหกแมวาอยูหลายครั้ง จนเมื่อวันหยุดยาวครั้งหน่ึงเธอลืมนัดกับแม แต
ไปเที่ยวกับเพ่ือนรวมหองของเธอแทน ทาํใหเธอรูสึกผิดกับแม ที่คอยเปนหวงเธอ จิ๊บที่คิดจะบอก
ความจริงกับแมในวันที่เรียนจบ แตเธอเริ่มไมแนใจ เธอคิดจะบอกความจริงกับแมในเวลาน้ัน จิ๊บ
ปรึกษากับแตก รูมเมทของเธอคําแนะนําของแตกทําใหจิบ๊ลังเลใจไมกลาบอกความจริงกับแม ระหวาง
ที่จิ๊บกําลังเที่ยวอยูตางจังหวัดน้ันเอง แมของเธอก็มาหาถึงหอง แตเพราะจิ๊บไมอยูที่หองจึงรอดตัวไป 
จิ๊บแสรงทําเปนไมคิดมาก เพ่ือใหแตกสบายใจ แตความเครียดของเธอมากขึ้นจนอาการกรดไหลยอน
ของเธอกําเริบอีกครั้ง แตกที่เปนเพ่ือนสนิทและเพ่ือนรวมหองของเธอจึงรูวาเธอกําลังหนีความจริงวา 
เธอเครียดเรื่องแม จึงใหคําแนะนํากับจิ๊บอีกครั้ง จิ๊บจึงตัดสินใจจะบอกความจริงกับแมในเวลาน้ัน ไม
วาผลจะเปนอยางไรก็ตาม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
ฉากที ่1 ภายนอก / หนารานขายยา / กลางวัน 

จิ๊บหญิงสาวรางเล็กทาทางอิดโรย เดินออกจากรานขายยาพรอมยาลดกรดในถุงที่พ่ึงซือ้
มา กอนจะหยุดเรียกชายหนุมคนหน่ึง แตก ซึ่งเปนเพ่ือนกัน แตกถามไถอาการเพ่ือนและแซวเพ่ือน 
กอนที่ทั้งคูจะเดินออกจากหนารานขายยา แตเดินไปไดไมไกลจิ๊บก็เกิดอาการหนามืดจะเปนลม และ
จะอาเจียน  
ฉากที่ 2 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางคืน 

จิ๊บลุกขึ้นจากที่นอนสภาพยังคงอยูในชุดเดิมกับตอนออกไปขางนอก เธอหยิบมือถือ
ขึ้นมาเห็นมิสคอลจากแมของเธอ 3 สาย เธอช่ังใจจะโทรหาแม แตเห็นวาดึกแลวจึงกดโทรหาแตก
แทน พรอมทั้งลุกขึ้นเปดตูเย็นหาอะไรกินรองทอง แตตูเย็นน้ันวางเปลา มีเพียงนํ้าอัดลม กับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ทีแ่ปะโนตเขียนไววา “หามมึงแดกเด็ดขาด”  เมื่อแตกรับโทรศัพทจิ๊บจึงฝากแตกใหซื้อ
ของกินเขามาใหเธอ กอนจะวางสายและกดมือถือสงไลนไปบอกพอวา ”ไมสบายพ่ึงต่ืนเลยไมได
รับสายแม ฝากบอกแมหนอย” แลวเดินอาบนํ้า 
ฉากที่ 3 ภายใน / ระเบียงหองพักของจิ๊บกับแตก / กลางคืน 

จิ๊บน่ังคุยโทรศัพทที่ระเบียงหองกับแฟนเกาของเธอ เขาโทรมาจากตางประเทศเพ่ือแจง
ขาวกับขิ๊บวากําลังจะแตงงาน จิ๊บ แสดงความยินดีกอนจะวางสาย และกลับเขาหอง พบวาแตกกลับ
มาอยูในหองเรียบรอยแลว และยังทําทาทีแกลงวาลืมซื้อของกินมาใหเพ่ือกวนประสาทจิ๊บ 
ฉากที่ 4 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางวัน(ตอนเย็น) 

จิ๊บและแตกอยูในชุดนศ. แตกน่ังเลนเกมสสวนจิ๊บน่ังกินขนมอยูขางๆและดูแตกเลนเกมส
ดวยความเบ่ือหนาย จิ๊บเมื่อขนมใกลหมด จิ๊บจึงหยุดกินและเลาเรือ่งแฟนเกาของเธอที่กําลังจะ
แตงงานใหแตกฟง แตกรับฟงและถามอีกฝายดวยความเปนหวง แตจิ๊บกลับดูมีทาทีปกติ ซ้ําบอกวาแค
อยากเลาใหฟงเฉยๆ เมื่อแตกไดยินดังน้ันก็ทําทีไมสนใจ กอนจะนึกขึ้นไดและบอกจิ๊บวาอาทิตยน้ีเขา
ไดวันหยุดยาวจากที่ทํางาน  จิ๊บจึงวางแผนวาอยากจะไปเที่ยว แตแตกหวงวาถาจิ๊บไมกลับบานอาจจะ
มีปญหากับคนที่บาน จิ๊บช่ังใจอยูสักพัก กอนจะตอบตกลงไปเที่ยวกับแตก 
ฉากที่ 5 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางวัน(ตอนเชา) 

จิ๊บสะดุงตัวโหยง เดงตัวขึ้นจากที่นอนเมื่อเริ่มรูตัววาต่ืนสาย และเธอยังไมไดเตรียมของ
ไปเที่ยว จิ๊บรีบปลุกแตกที่นอนอยูขางๆ บนเตียงเดียวกัน กอนจะลุกขึ้นไปรื้อกระเปาเปใบใหญออกมา
เก็บเสื้อผา แตกที่งัวเงียอยูสักพักกอนจะเดงตัวขึ้นจากที่นอนเชนกัน เขารีบชวยเตรียมของใช มาวาง
กองไวใหจิ๊บ จิ๊บจัดเสื้อผาทั้งของตัวเองและของแตกโดยไมตองปรึกษากัน  
ฉากที ่6 ภายนอก / สถานีรถไฟ / กลางวัน 

จิ๊บและแตกมาขึ้นรถไฟไดในเวลาฉิวเฉียด ยังไมทันที่ทั้งคูจะพักใหหายเหน่ือย แมของจิ๊บ
ก็โทรมา ถามเรื่องวันหยุดยาวน้ี แมของเธอหยุดและถามวาเธอจะกลับบานตอนไหน เน่ืองจากจิ๊บเคย
คุยกับแมไววาจะกลับ แตเธอลืม จิ๊บจึงโกหกแมไปวาเธอตองเคลียรงานอยูที่หอง แมจิบ๊ไมไดวาอะไร 
ซ้ํายังหวงใหจิ๊บดูแลตัวเอง เพราะรูวาพ่ึงหายไมสบาย เมือ่วางสาย แตกจึงแซวเมื่อเหน็วาจิ๊บโกหกแม  
จิ๊บมีทาทีไมใสใจคําพูดของแตกกอนจะเปลี่ยนเรื่องคุย 
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ฉากที่ 7 ภายใน / หองพักตางจังหวัด / กลางคืน 
 จิ๊บและแตกมาถึงหองพักตอนฟามืด และคุยถึงแผนการเทีย่วในวันพรุงน้ี 

ฉากที ่8 ภายนอก / ทะเล / กลางวัน 
จิ๊บและแตกออกมาน่ังกินอาหารทะเลกันที่รมิทะเล แตกยื่นบุหรี่ใหจิ๊บแตจิ๊บปฏิเสธ 

จิ๊บคุยกับแตกเรื่องที่เธอตัดสินใจจะบอกแมวาเธออยูกับแตกตอนเรียนจบ ระหวางน้ันเอง แมของจิ๊บก็
โทรมาพอดี ทัง้คูพูดคุยกันเรื่องที่แมของจิ๊บ เจอเพ่ือนสนิทสมัยมัธยมปลายของเธอ (ระหวางน้ันแตกก็
ทําทาทางลอเลียนจิ๊บไปดวย) กอนทีแ่มของจิ๊บจะถามถึงเรื่องงานของจิ๊บ จิ๊บจึงโกหกไปอีกครั้งและ
วางสายแมไป จิ๊บปรึกษาแตกอีกครั้งเน่ืองจากเธอเริ่มกลัววาแมอาจจะรูความจริง จึงอยากจะรีบบอก
ความจริงตอนน้ี แตแตกพูดเชิงหามไว จิ๊บจึงเปลี่ยนเรื่องไปเลนนํ้าทะเลแทน 
ฉากที่ 9 ภายใน / หองพักตางจังหวัด / กลางคืน 

จิ๊บกลับหองพักเพ่ือลางตัว กอนที่แตกจะชวนออกไปหารานเหลาน่ังเลนกันตอนกลางคืน 
ฉากที ่10 ภายนอก / รานเหลาตางจังหวัด / กลางคืน 

ทั้งคูน่ังอยูในรานเหลาแบบเปด จิ๊บขอบุหรี่จากแตกและโดนกวนประสาทอีกครั้ง จิ๊บเริ่ม
คุยกับแตกเรื่องที่จะบอกแมอีกครั้ง ครัง้น้ีจิ๊บบอกถึงเหตุผลที่วาทําไมเธอถึงไมกลาบอกแมกับแตก 
และแตกใหคําแนะนํากับเธอในเชิงวาไมควรบอก เพราะบอกไปแมของเธอก็คงไมเขาใจเหตุผลของเธอ 
เพราะจิ๊บเปนผูหญิง จิ๊บเหน่ือยหนาย และตัดพอเกี่ยวการเปนผูหญิงของเธอ ระหวางน้ันเองแมของ
เธอก็โทรมาอีกครั้ง จิ๊บจึงรีบออกไปหาที่คุย 
ฉากที ่11 ภายนอก / หนารานเหลาตางจังหวัด / กลางคืน 

จิ๊บออกมารับสายโทรศัพทจากแม รูวาแมมาหาเธอและรอเธอเปดอยูหนาหอพัก เธอ
ตกใจมาก กอนจะโกหกแมอีกครั้งวาออกมาถายงานที่ตางจังหวัด แมที่เตรียมของมาใหดวยจึงไดแขวน
ของไวใหที่ประตู เมื่อวางสายจิ๊บจึงเลาใหแตกฟงวาแมมาหาที่หอง กอนจะเปลี่ยนเรื่องอีกครั้ง 
ฉากที่ 12 ภายใน / หองพักตางจังหวัด / กลางคืน 

คืนน้ันจิ๊บไมสบายใจ และนอนไมหลับทั้งคนื 
ฉากที ่13 ภายนอก / สถานีรถไฟ / กลางวัน 

ทั้งคูเดินทางกลับกรุงเทพ จิบ๊เริ่มพูดนอยลง 
ฉากที ่14 ภายใน / สถานีรถไฟ / กลางคืน(เย็นฟามืด) 

ทั้งคูกลับมาถึงหอง หนาหองมีถุงของที่แมจิ๊บแขวนไวให จิ๊บรูสึกไมคอยดีจึงขอตัวนอน
กอนแตกรูวาจิ๊บเริ่มไมสบายอีกครั้งเพราะเครียดเรื่องแม แตจิ๊บแกลงทําเปนวาเธอไมเครียดไมคิดอะไร 
แตกจึงแนะนําใหจิ๊บทําตามทีเ่ธอคิด เพ่ือใหเธอสบายใจ ไมวาสุดทายแลวผลจะเปนอยางไรก็ตาม 
ฉากที ่15 ภายนอก / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางวัน 

แตกต่ืนขึ้นมาตอนเชา และไมเจอจิ๊บที่นาจะนอนอยูขางๆ เขาจึงลุกขึ้นเดินไปเคาะประตู
หองนํ้า แตไมมีใครอยู จึงมองไปที่ประตูหนาหองเห็นรองเทาของจิ๊บยังอยูในหอง และเมื่อเดินโตะ
เล็กๆที่วางบุหรี่ประจําของเขาก็พบวาบุหรี่หายไป จึงเดินไปที่ระเบียง พบจิ๊บที่คุยโทรศพัทเขาจึงเดิน
ออกไปน่ังดวย จิ๊บสูดควันบุหรี่เขาปอด แตกหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุด ทั้งสองมองหนากัน และจิ๊บบอกความ
จริงกับแม 
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5. บทภาพยนตร (Screenplay) 
ฉากที ่1 ภายนอก / หนารานขายยา / กลางวัน 

หญิงสาวรางเล็กในชุดเสื้อยืดสีเขมตัวโครงกับกางเกงยีนสขาสั้นรองเทาผาใบ เดินออก
จากรานขายยาพรอมถุงใสยาถุงหน่ึง เธอหันซายขวามองไปรอบๆ 

จิ๊บ 
แตก! 

จิ๊บเรียกชายหนุมรุนราวคราวเดียวกันกับเธอ  
แตก 

ไงเคาวาไง 
จิ๊บ (ตอบเสียงหนายๆ) 

เหมือนเดิมอะ ไปเหอะ เด๋ียวกินยาแลวตองหาขาวกิน 
 

แตก พูดเสียงยียวนกอนจะเดินหนี 
เหมือนเดิมน่ีสาํออยใชมั๊ยนา!! 
จิ๊บ(ตอบแบบสวนกลับเร็วๆ) 

ฟวย! 
หญิงสาวตอบกลับไป และเดินตามแตอยูๆเธอก็เดินชาลง เธอสะบัดหัวพรอมกับหยีตาอยู

หลายครั้งจนกระทั่งหยุดเดิน เธอกมหนาอยูสักพัก เรียกแตกที่เดินนําหนาเธออยู 
จิ๊บ 

มึง.. แตก..ไอแตก! 
แตก (แตกหันมาหาจิ๊บ) 

เฮย! เปนไรอีกวะ 
จิ๊บ(พูดชาแบบพูดไมออก เสียงเบา) พูดจบก็เดินออกไป 

กูจะอวกอีกแลว..ไปหองนํ้านะ 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที่ 2 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางคืน 

จิ๊บลุกขึ้นจากที่นอนสภาพยังคงอยูในชุดเดิมกับตอนออกไปขางนอกเธอหยิบมือถือขึ้นมา 
เห็นมิสคอล จากแมของเธอ3สายเธอช่ังใจจะโทรหาแม แตเห็นวาดึกแลวจึงกดโทรหาแตกแทน พรอม
ทั้งลุกขึ้นเปดตูเย็นหาอะไรกินรองทอง แตตูเย็นน้ันวางเปลา มีเพียงนํ้าอัดลม กับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
ที่แปะโนตเขียนไววา “หามมึงแดกเด็ดขาด”  ระหวางน้ันแตกก็รับสายพอดี  

แตก 
วาไง 
จิ๊บ 

กุพ่ึงต่ืนอะ.. 
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แตก 
โห.. มึงหลับนานไปนะ 

จิ๊บ 
มึง ฝากซื้อเกลอืแรดวยนะ 
แตก (พูดจบแลวกดตัดสาย) 

ฝนไปเถอะ! 
ยังไมทันที่จิ๊บจะตอบอะไรกลับไป แตกก็ชิงตัดสายไปกอน จิ๊บมองหนาจอโทรศัพทที่ถกูกดตัดสายไป
อยูซักพักกอนจะเปดไลนระหวางหยิบผาขนหนู กดพิมพขอความถึงพอ “ไมสบายพ่ึงต่ืนเลยไมได
รับสายแม ฝากบอกแมหนอย”  แลวเดินเขาหองนํ้าไป 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที่ 3 ภายใน / ระเบียงหองพักของจิ๊บกับแตก / กลางคืน 
จิ๊บน่ังอยูริมระเบียงคุยโทรศัพทอยูกับใครบางคน เธออยูในชุดเสื้อยืด กางเกงบอกเซอร 

จิ๊บ (เสียงจริงจงั) 
ปาว แหม... โคตรยินดีแบบจริงใจเลยเน่ีย อยากไปงานดวยมากๆ สงต๋ัวเครื่องบินมาสิ 

ชายหนุมปลายสาย 
“ไหนวาไมวาง” 

จิ๊บ 
เออ ลืม มัวแตนึกวาอยากเที่ยว ติดสงโปรเจค เสียดาย 

ชายหนุมปลายสาย 
“เสียดายที่ไมไดเที่ยวละสิ” 

จิ๊บ 
ปาว อยากเจอลิซา เห็นเลาใหฟงบอยๆก็อยากจะเจอมั่ง 

ชายหนุมปลายสาย 
เน่ียอยูดวยกัน 

จิ๊บ 
เฮย! แลวไมไมบอก น่ังคุยอยูต้ังนาน เกรงใจเคา  

ฝากบอกที ไอแอมซอรี ่วันไหนมาไทยเด๋ียวพาเที่ยว  
ที่น่ีดึกแลวเปลอืงคาโทรดวย เด๋ียวนอนละ 

ชายหนุมปลายสาย (พูดทั้งหัวเราะ) 
โอเค กูดไนทนะครับเบบ๋ี 

จิ๊บ(นํ้าเสียงเรียบรอยจริตผิดปกติ) 
บ๋ีเบออะไรกัน ขนลุก แคน้ีนะคะ 

จิ๊บพูดจบแลวกดตัดสายและกลับเขาหอง พบวาแตกกลับมาอยูในหองเรียบรอยแลว  
จิ๊บ 

อาว กลับมาแลวเหรอ... ไหนเกลือแรที่กฝูากซื้อ 
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แตก 
เออ...ลืม... 

จิ๊บ(ทาทางหงุดหงิด) 
ลืมทุกทแีหละมึงอะ 
แตก(ย้ิมแบบชอบใจ) 

กูหลอก อยูในตูเย็นนูน! 
จิ๊บ 

กวนตีน! 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที่ 4 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางวัน(ตอนเย็น) 

จิ๊บและแตกอยูในชุดนศ. แตกน่ังเลนเกมสสวนจิ๊บน่ังกินขนมอยูขางๆและดูแตกเลนเกมส
ดวยความเบ่ือหนาย จิ๊บเมื่อขนมใกลหมด จิ๊บจึงหยุดกิน 

จิ๊บ 
มึง.. แฟนเกากูกําลังจะแตงงานแลววะ 

แตกยังคงต้ังอกต้ังใจเลนคอมไมสนใจคําพูดของจิ๊บแมแตนอย 
จิ๊บ(พูดแลวเดินไปน่ังโซฟา ดานหลังแตก) 

น่ีมึงฟงกูปะ? 
แตกยังคงเงียบเชนเดิม 

จิ๊บ(เริ่มขึ้นเสียงเล็กนอย) 
น่ี.. 

แตก (ชิงพูดขึ้นมา แตไมไดละสายตาจากจอคอมตรงหนา) 
เออ.. ฟงอยู แฟนเกามึงกําลังแตงงาน แลวยังไงอะ 

จิ๊บ(ยักไหลกอนพูด แลวหยิบมือถือขึ้นมาเปดเกมสเลน) 
ไมรูดิ กูแคอยากบอก 
แตก(เสียงดังโวยวาย) 

อะไรของมึงเน่ีย ชวนกูคุย ตายเลย โวะ!! 
แตก (ปดเกมสแลวหันมาหาจิบ๊) 

แลวมึงโอเคปะ 
จิ๊บ 

...ก็ไมไดเปนไร แครูจักกันมาต้ังแตเด็ก ใจหายวะ 
แตก (มองหนาจิ๊บที่เลนเกมสมือถืออยูอยางไมใสใจอีกครั้ง 

กอนจะหันมองหนาจอคอม แลวพูดโพลงขึ้นมา) 
เออ! อาทิตยน้ีกูไดหยุดยาวดวย พ่ีที่ทํางานขอแลกวัน ลมืไปเลย 

จิ๊บ (เงยหนาขึ้นมองแตกทันที พูดดวยเสียงกระตือรือลน) 
ทําไมพ่ึงบอกวะ ไปเที่ยวกัน 
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แตก 
แหม...ทันทีเลยนะมึง แลวมงึไมกลับบานออ หยุดยาวอะ 

จิ๊บ(น่ิงครูหน่ึงแลวพูด) 
เออ ไมเปนไรหรอก ไปเหอะ หรือมึงไมอยากไป 

แตก 
อยากไปดิ เบ่ือหองจะตายหา 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที่ 5 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางวัน(ตอนเชา) 
จิ๊บสะดุงตัวโหยง เดงตัวขึ้นจากที่นอนเมื่อเริ่มรูตัววาต่ืนสาย และเธอยังไมไดเตรียมของ

ไปเที่ยว  
จิ๊บ(พูดพรอมเขยาตัวแตก กอนลุกขึ้นไปรื้อกระเปาเปใบใหญออกมาจากตูเสื้อผา) 

เฮย!! ต่ืนเร็ว ต่ืนๆๆๆ! เออ เช่ีย!!ของยังไมไดจัดเลย 
แตก(งัวเงีย) 
กี่โมงแลววะ 

จิ๊บ (พูดพรอมทั้งยัดเสื้อผาทั้งของตัวเองและของแตกลงในกระเปาใบเดียวกัน) 
จะ 10 โมงละ! ต่ืนเร็วเหย! 

แตก(สบถ พรอมทั้งสะดุงสุดตัว) 
เช่ีย!! 

แตกที่งัวเงียอยูสักพักกอนจะเดงตัวขึ้นจากที่นอนเชนกัน เขารีบชวยเตรียมของใช มาวาง
กองไวใหจิ๊บ จิ๊บจัดเสื้อผาทั้งของตัวเองและของแตกโดยไมตองปรึกษากัน  

--ตัดไป-- 
 

ฉากที ่6 ภายนอก / สถานีรถไฟ / กลางวัน 
จิ๊บและแตกมาขึ้นรถไฟไดในเวลาฉิวเฉียด ยังไมทันพักใหหายเหน่ือย แมของจิ๊บก็โทรมา  

จิ๊บ 
ฮัลโหล แม 

แม 
จิ๊บ วันน้ีหนูกลบัตอนไหน 

จิ๊บ 
หื้ม? วันน้ีเหรอแม 

แม 
อาวคราวกอนจิ๊บบอกวาหยุดยาวน้ีจะกลับบานไมใชเหรอ 

จิ๊บ(น่ิงไปซักพักกอนจะพูด) 
เอยแม หนูลมืโทรบอกอะ ยังเคลียรงานไมหมดเลยแม ไมรูจะเสร็จเมื่อไหร 
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แม 
แลววันกอนเห็นพอบอกวาจิ๊บไมสบายหายแลวเหรอ 

จิ๊บ(พูดเสียงกระตือรือรน ราเริง) 
ไมเปนไรแลวแม หายแลวๆแข็งแรงสุดๆตอนน้ี 

แม 
โอเค ง้ันแมไมกวน แลวต้ังใจทํางานละกัน 

จิ๊บ 
จะ จะ 

จิ๊บกดตัดสายกอนถอนหายใจเฮือกใหญ 
แตก (นํ้าเสียงและทาทางลอเลียน) 
เคลียรงานไมเสร็จเลยแม.. ถุยยยย 

จิ๊บ 
ตลกมากปะ 

แตก 
ทําไมวะ 

จิ๊บ 
คราวกอนที่กลับบาน กูบอกเคาไววาจะกลับอีกทีวันน้ี 

แตก 
อาว 
จิ๊บ 

คราวหนาก็ได 
แตก 

เฮอออออออ เด๋ียวก็ไดมีปญหาแบบกู 
จิ๊บมีทาทีไมใสใจคําพูดของแตกกอนจะเปลี่ยนเรื่องคุย 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที่ 7 ภายใน / หองพักตางจังหวัด / กลางคืน 
จิ๊บและแตกมาถึงหองพักตอนฟามืด และคุยถึงแผนการเทีย่วในวันพรุงน้ี 

แตก 
พรุงน้ีไปแดกปูดีกวา 

จิ๊บ 
เออ ดีๆ 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที ่8 ภายนอก / ทะเล / กลางวัน 
จิ๊บและแตกออกมาน่ังกินอาหารทะเลกันที่รมิทะเล  

แตกย่ืนบุหรี่ใหจิ๊บ 
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จิ๊บ 
ไมเอาอะ ไมอยาก 

แตก 
แหม.. ทําตัวเด็กดี 

จิ๊บ 
มึงวาเราจะไดมาอะไรแบบน้ีอีกปะวะ 

แตก 
ทําไมอะ ไมอยากมาแลวไง 

จิ๊บ 
ปาว.. ก็จะเรียนจบแลวอะ.. ก็ไมมีเหตุอะไรใหกูอยูหอแลวปะ 

แตก 
ก็คงไมใชจบแลวหายเงียบมั้ง 

จิ๊บ 
ไมรูวะ ถากูบอกแมเรื่องมึง กต็องดูฟดแบ็คอะ 

แตก 
มึงจะบอกจริงดิ 

จิ๊บ 
เออ.. กูวากูควรจะบอก อยูกับมึงจนจบแลว.. กูไมไดมีเจตนาเสียหายอะ 

แตก 
มึงคิดวาแมจะเขาใจมึง? 

จิ๊บ 
ไมรูวะ แตตอนน้ีคิดถึงแมขึน้มาเลย 

แตก 
... 
จิ๊บ 

ปกติกูไปกินกะแมเน่ีย แมแกะใหตลอดอะ ไมเคยตองมาน่ังแกะใหใครเลยยยย 
แตก 

แหม... สมัยบานกูดีๆ ปาก็แกะใหกูเหมือนกนัแหละ 
จิ๊บ 

พอมึงดีเนาะ พอกูเคยแคเอาของที่แมแกะใหเคา มาใหกอูะ 
แตก(พูดไปกินไปดวย) 

เปนกูก็จะคิดถึงเพราะวา แดกฟรีนะ 
จิ๊บ 

เออ จริงวะ... โห..ไอหนาเงิน 
ระหวางน้ันโทรศัพทของจิ๊บก็ดังขึ้น 

RRRRrrrrrเปนแมของจิ๊บที่โทรมา จิ๊บยื่นโทรศัพทใหแตกดูพรอมทั้งบุยใบใหแตกเงียบ 
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จิ๊บ 
ฮัลโหล แม 

แม 
วางอยูมั๊ยลูก 

จิ๊บ 
ทํางานกะเพ่ือน แตพักสายตาอยูแม 

แม 
ดีแลวลูก เด๋ียวตาเสีย 

จิ๊บ 
แมมีไรปาว 

แม 
ออ แมไปตลาดมา เจอเพ่ือนจิ๊บ ที่ช่ือกูดอะลูก 

จิ๊บ 
ออ กูด วันกอนเจอเหมือนกัน มันมาหาหนูที่หอง 

แม 
อาวกูดเรียนที่นครปฐมไมใชเหรอลูก 

จิ๊บ 
ออ มันแวะมาหาแปปนึง ไมเจอเกือบป 

แม 
เออ ดีแลวติดตอกับเพ่ือนเกาบาง เพ่ือนตอนเรียนอะดีสุดแลวลูก 

จิ๊บ 
ใชเลย ไมเจอกนัต้ังนาน ยังสนิทกันเหมือนเดิม 

แม 
แลว กินขาวกนิยารึยัง ทํางานเครียดๆเด๋ียวปวดหัว ปวดทองอีก 

ระหวางน้ันแตกก็ทําทาทางลอเลียนจิ๊บไปเรื่อยๆ จิ๊บจึงฟาดแตกเขาที่มือแรงๆไป1ที แตพลาดเพราะ
แตกหลบทัน 

จิ๊บ 
กินแลวแม อ่ิมต้ือ 

แม 
ดีมาก แลวน่ีทาํงานอยูกะไอแตกเหรอลูก 

จิ๊บ 
ใชเลย น่ังมึนงานทั้งคู 

แม 
ออ ง้ันแมไมกวนแลว ต้ังใจทาํงานนะ 

จิ๊บ 
จาแม 
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จิ๊บ(มองโทรศพัทกอนพูดกับแตก) 
ทําไมแมกูถึงรูวากูอยูกะมึงตอนน้ีวะ 

แตก 
ก็เพ่ือนมึงก็มีกูคนเดียวมั้ง 

จิ๊บ 
เฮย.. ไมคิดวากูจะอยูกับคนอ่ืนมั่งเหรอ กูวาเคยเลาเรื่องเพ่ือนคนอ่ืนดวยนะ 

แตก 
ไมรูวะ.. แกะตอดิ... 

จิ๊บ 
ไอ... หรือเคารูวาเราเมทกัน.. ไมมั้ง..เอะ.. 

แตก 
ทําไมมึงคิดวารูวะ 

จิ๊บ 
ไมรูวะ กูไมแนใจ เช่ีย.. เดาใจแมไมถกูเลยวะ 

แตก 
... 
จิ๊บ 

เคารูแนเลย... หรือกูควรชิงบอกเคาตอนน้ีดีกวาวะ... 
แตก 

ไหนวาจะบอกตอนเรียนจบ บอกตอนน้ีเด๋ียวก็มีปญหาหรอกมึง 
จิ๊บ(พูดจบก็เดินไปทางทะเล) 

ก็ไมรูวะ.. คิดก็เครียด... ไปเลนนํ้านะ มึงแกะเองละกัน 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที่ 9 ภายใน / หองพักตางจังหวัด / กลางคืน 

จิ๊บกลับหองพักเพ่ือลางตัว  
แตก 

ออกไปหารานน่ังเลนกันดีกวาวะ 
จิ๊บ 

ก็ไปดิ 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที ่10 ภายนอก / รานเหลาตางจังหวัด / กลางคืน 

ทั้งคูน่ังอยูในรานเหลาแบบเปด จิ๊บขอบุหรี่จากแตกและโดนกวนประสาทอีกครั้ง 
จิ๊บ(พูดพรอมทําทาจะควาซองบุหรี่แตไมทัน แตกฉวยไปกอน) 

ขอมั่งเดะ 
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แตก(ทาทางกวนประสาท หวงของมาก) 
ไหนตอนกลางวันวาไมอยากไง 

จิ๊บ(พูดจบแตกก็ย่ืนให) 
ก็ตอนน้ีอยาก แคตอนอยูในรานแคน้ันแหละ 

ทั้งคูน่ิงไป ตางฝายตางอยูในหวงของเสียงเพลงดนตรีสดจากภายในราน 
จิ๊บ 

มึง.. มึงวากูจะชิงบอกแมดีปาววะ 
แตก 

มึงยังไมเลิกคิดอีกเหรอวะ 
จิ๊บ 

มันคาใจ 
แตก 

มึงคิดมากอีกละ 
จิ๊บ 

คิดอีกทีก็อยากรีบบอกใหจบๆไปนะ  
พอลองคิดวาถาบอกแลวแมงคงแบบ.. โลงชิบหาย!! 

แตก(พูดแทรก) 
แลวถาแมมึงเมงแตก มึงทําไงอะ ถาอยูๆเคาถีบมึงออกจากบานอะ 

จิ๊บ 
เออ... 
แตก 

หรือมึงอยากทํางานเลี้ยงตัวเองแบบกู อยากเหน่ือยดวยตัวเอง 
 

จิ๊บ(สายหัวแลวพูด) 
กูคงทําแบบมึงไมไดแน ถาเรยีนจบแลววาไปอยาง 

แตก 
ถามึงมั่นใจแนๆ วาเคาไมตะเพิดอะ กูสนับสนุนเลย 

จิ๊บ 
แตมึงคิดวาเคาจะโวยวายแนๆใชมะ... 

แตก 
ก็มึงเปนผูหญิง 

จิ๊บ 
เปนผูหญิงแมงลําบากจังวะ แมงเอย ทําไมกูไมเกิดเปนผูชายใหจบๆไปวะ 

แตก 
แปลงเพศดิมึง 
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จิ๊บ 
ก็เช่ียละ จริงๆแลวเรื่องเคาจะโมโหกู กูทําใจแลวนะ  

ตอใหบอกตอนไหนก็คงโมโหอยูดี แตกูกลวัมึงโดนเอ่ียวมากกวาวะ 
แตก 

ถาเอ่ียวดวย เช่ียเลยนะ ไมไดมาแบบน้ีอีกเลยนะ รูเลย รูเรื่อง... 
จิ๊บ 

ก็น่ันแหละที่กถูามตอนกลางวัน... 
จิ๊บ(ระหวางน้ันโทรศัพทของจิ๊บก็มีสายเรียกเขาจากแมของจิ๊บ) 

เฮย แมโทรมาวะ 
เมื่อพูดจบจิ๊บจึงรีบออกไปหาที่คุย 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที ่11 ภายนอก / หนารานเหลาตางจังหวัด / กลางคืน 
จิ๊บออกมารับสายโทรศัพทจากแม  

จิ๊บ 
ฮัลโหลแม 

แม 
จิ๊บ นอนอยูรึเปลา เปดประตูใหแมหนอย 

จิ๊บ 
หะ!... แมอยูไหนเน่ีย 

แม 
แมอยูหนาหองไง นอนอยูรึเปลา ลุกมาเปดประตูใหแมหนอย 

จิ๊บ 
หะ.. แม คือหนู..ตอนน้ีหนูไมอยูหองอะ 

แม 
อาวเหรอ.. 

จิ๊บ 
แม..คือ..หนูออกมาถายงานที่ตางจังหวัดอะแม.. แมมายังไง พอขับรถมาเหรอ 

แม 
เออ มันพาแมหลงต้ังนาน 

จิ๊บ(ตะกุกตะกัก)(แตกเดินออกมาหา จุดบุหรี่พนควันใส) 
โอย... ยังไงดีละแม..หนูคงยังไมกลับวันน้ี.. 

แม 
อืม.. ไอแตกมกีุญแจมั๊ยละ จะไดฝากของไวให มันอยูหองไหนนะ 

จิ๊บ(ตะกุกตะกัก) 
ไอแตกก็ออกมาดวยกัน แม..งา..ทํายังไงดี 
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แม 
ง้ันไมเปนไรลูก.. ถาแมแขวนถุงไวที่หนาหองมันจะหายมั๊ยละ.. หรือหนูกลับวันไหน พรุงน้ีรึเปลา 

จิ๊บ(ตะกุกตะกัก) 
เออ..คงยังไมกลับพรุงน้ีมั้งแม.. แตแมแขวนไวก็ไดไมหายหรอก.. 

แม 
โอเค.. ง้ันแมแขวนไวใหหนาหองนะ 

จิ๊บ(ตะกุกตะกัก) 
แลว.. แมจะกลับเลยเหรอ.. 

แม 
กลับสิ อยูทําไรละ แคน้ีนะ 

จิ๊บ 
ไวหนูกลับจากที่น่ีแลว... มีเวลาหนูจะรีบกลบับานนะ 

จิ๊บตัดสายจากแม มองหนาแตก 
แตก 

แมมึงมีไรวะ? 
จิ๊บ 

... แมมาหาที่หอง... 
แตก 

อาว แลวทําไงอะ 
จิ๊บ 

อืม.. เคากะมาเซอรไพรสเลย.. 
แตก 
แลว.. 

จิ๊บ (หันหนาหนี เดินเขาราน) 
เคากลับไปแลว..กูไมอยู.. แดกตอเหอะ... กูไมอยากคิดอะไรละ 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที่ 12 ภายใน / หองพักตางจังหวัด / กลางคืน 
คืนน้ันจิ๊บไมสบายใจ และนอนไมหลับทั้งคนื 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที ่13 ภายนอก / สถานีรถไฟ / กลางวัน 
ทั้งคูเดินทางกลับกรุงเทพ จิบ๊เริ่มพูดนอยลง 

--ตัดไป-- 
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ฉากที ่14 ภายใน / สถานีรถไฟ / กลางคืน(เย็นฟามืด) 
ทั้งคูกลับมาถึงหอง หนาหองมีถุงของที่แมจิบ๊แขวนไวให  

แตก 
เปนไรวะ เงียบๆต้ังแตเมื่อกี้ละ 

จิ๊บ 
งวง 

แตก(จองหนาคาดคั้น หนาตาทีเลนทีจริง) 
จิ๊บ(จิ๊บตอบปดกอนจะจับทองตรงแถวลิ้นป แลวนอนลงบนเตียง) 

กูงวงจริงๆ... แคปวดทองนิดๆ ปวดหัวหนอยๆ นอนนะ 
แตก 

ตัวมึงรอนสัส! ไมบอกวะ 
จิ๊บ 

อาวเหรอ.. กูนึกวาไหลยอนอยางเดียว ขอนอนนะ 
แตกหยิบผาขนหนูมาชุบนํ้าเช็ดหนาใหจิ๊บ กอนจะเปดตูเย็นหาอะไรบางอยาง เขาหยิบ

ซองเบคอนออกมาจากชองฟรีซ กอนจะเอามาแปะทาบบนหนาผากจิ๊บเพ่ือลดไข 
จิ๊บ (พูดพรอมทั้งเอามือจับเบคอน) 

อะไรวะแข็งๆ.. ไอบา! มีใครเคาเอาเบคอนมาแปะหัวลดไขมั่งวะ 
แตก 

เออนะ นอนไป! 
จิ๊บ 

มึงแมงดูแลกแูคน้ียังไมเปน ตอนมึงไมสบายก็จํามั่งดิ กูทําไง 
แตก(หันไปทางอ่ืน เดินไปเปดคอม เงียบไปซักพักแลวคอยพูด) 

มึงเครียดเรื่องแมใชมะ... 
จิ๊บ 
... 

แตก(แตกเดินไปหยิบของ จากในถุงที่แมซื้อมาใหออกมา) 
ไมตอบแสดงวาใช... เลิกเครียดเหอะ.. ย่ิงเครียดทองไสมงึยิ่งบีบ 

จิ๊บ 
... 

แตก 
กูรูนะวามึงอยากบอกเคา... แตกูทําใหมึงลงัเล..  

มึงอยากบอกก็บอกไปดิ กูก็ไมวาไรมึงหรอก 
จิ๊บ 
... 

แตก (พูดจบแลวหันมาดูจิ๊บ) 
แลวมึงจะไมพูดกับกูเลยเหรอวะ 
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จิ๊บนอนหลับไปแลว แตไดแตสายหัวเมื่อสิ่งที่เคาพูด ดันไมมีคนฟง 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที ่15 ภายนอก / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางวัน 

แตกต่ืนขึ้นมาตอนเชา และไมเจอจิ๊บที่นาจะนอนอยูขางๆ เขามองไปที่ประตูหนาหอง
เห็นรองเทาของจิ๊บยังอยูในหอง และเมื่อเดินโตะเล็กๆที่วางบุหรี่ประจําของเขาก็พบวาบุหรี่หายไป จึง
เดินไปที่ระเบียง พบจิ๊บที่คุยโทรศัพทเขาจึงเดินออกไปน่ังดวย จิ๊บสูดควันบุหรี่เขาปอด แตกหยิบบุหรี่
ขึ้นมาจุด ทั้งสองมองหนากัน  

--ภาพตัดดํา-- 
จิ๊บ 

แม..หนูมีไรจะบอก.. 
--จบ-- 

 
ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) 

1. เลือกนักแสดง (Casting) 
1.1 จ๊ิบ 

นางสาวสิรี สุวรรณ (แตว) อายุ 21 ป 

 

ภาพที ่4-1 นักแสดงบท จิ๊บ 
 
จิ๊บ อายุ 22 ป เรียนคณะนิเทศศาสตร สาขาภาพยนตร ช้ันปที่4 เปนคนตัวเล็ก 

ดูไมคอยแข็งแรง มีโรคประจําตัว เปนกรดไหลยอน มักมีอาการเมื่อเครียด นิสัยเปนคนที่แข็งๆหามๆ 
คลายผูชาย มุทะลุ ปากเร็วใจรอน ตรงไปตรงมา อยากทําอะไรก็ทํา มีโลกสวนตัวสูง รักอิสระ ไมชอบ
ถูกบังคับ ย่ิงหามย่ิงยุ เปนคนคิดมาก แตไมคอยแสดงออก เปนคนเงียบๆ ไมคอยพูด ข้ีเกรงใจ เขาถึง
ยาก ไมคุยกับใครกอน ถาอยูกับคนที่สนิท จะเปนตัวของตัวเองมาก ไมคอยเกรงใจ จูจี้จุกจิก เจากี้เจา
การ เกลียดความพายแพ ชอบดูภาพยนตร รักการทองเที่ยว จิ๊บเปนคนตางจังหวัด ที่เขามาเรียนใน
กรุงเทพ อาศัยอยูหอกับเพ่ือนผูชายที่สนิทกันในคณะ ช่ือแตก โดยที่พอและแมไมรูเรื่องน้ี พอและแม
ของจิ๊บทํางานทั้งคู ไมคอยมีเวลาวางและไมเคยมาเยี่ยม ในวัยเด็กของจิ๊บ เน่ืองจากพอและแมทํางาน
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ทั้งคูทําใหจิ๊บตองดูแลตัวเองต้ังแตเด็ก มีเพ่ือนเลนที่สนิทสนมและคุนเคยเปนเพ่ือนผูชาย เพ่ือนเลน
สวนใหญจะอายุเยอะกวา เปนพ่ีชายแถวบาน ทําใหจิ๊บมีความคิดและแสดงออกแบบผูใหญมากกวา
เด็กคนอ่ืนในวัยเดียวกันมาต้ังแตเด็ก 

เหตุผลในการเลือก : แตวเปนคนตัวเล็ก รูปรางผอม และมีความเปนผูหญิงสูง 
แตในขณะเดียวกันแตวก็มีความหาวอยูในตัวสูง จากการคัดเลือกนักแสดง (casting) มาหลายคน แตว
เคยผานงานการแสดงตางๆมากอน และแตวเปนคนที่สามารถแสดงบทบาทของจิ๊บออกมาไดมีเสนห
มากที่สุด เขาถึงบทบาทของจิ๊บไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีสามารถเรียนรูบทตางๆ รวมถึงอารมณของ
ตัวละครไดในเวลาสั้นๆอีกดวย  

 
1.2 แตก 

นายอาทิตย อนันตนาท (ซัน) อายุ 22 ป 

 

ภาพที ่4-2 นักแสดงบท แตก 
 
แตก อายุ 22 ป เรียนคณะนิเทศศาสตร สาขาภาพยนตร ช้ันปที่4 เปนผูชายตัว

เล็ก เมื่อเทียบกับเพ่ือนผูชายคนอ่ืนๆ ทาทางทะมัดทะแมง มักแตงกายงายๆ สบายๆ มนุษยสัมพันธดี 
มีเสนห เปนคนราเริงกับคนทั่วไป ชอบแกลง ชอบแซว มีนํ้าใจ ย้ิมงาย ไมคอยโกรธใคร ลึกๆแลว แตก
เปนคนเจากี้เจาการ เจาระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง จะบนเฉพาะคนที่สนิทใจดวย รักสงบ สันโดษ 
สนใจภาพยนตร ชอบการทองเที่ยว เลนกีฬา เลนเกมส แตกเปนคนกรุงเทพแตกําเนิด อาศัยอยูหอ
กับจิ๊บ เน่ืองจากหาคนหารคาหองหอพัก และภายหลังกลายเปนเพ่ือนที่สนิทกันมาก แตกมีปญหากับ
ทางบาน และแยกตัวออกมาใชชีวิตดวยตัวเอง ตองทํางานไปดวยและเรียนไปดวย จึงมักไมคอยมีเวลา
วางเทาไหร และไมคอยไดเขาสังคมกับใครเน่ืองจากตองทํางานทุกวัน 

เหตุผลในการเลือก : ซันเปนผูชายตัวเล็ก บุคลิกภายนอกสบายๆ และเปนคนที่มี
เสนหทางการแสดงอยางมาก เคยผานงานแสดงมาอยางมากมาย สามารถแสดงในบทตางๆออกมาได
มีความเปนธรรมชาติและโดดเดนที่สุด มีความขยัน และพยายามเขาใจในบทของแตก และแสดง
ออกมาไดอยางเปนธรรมชาติ และจากประสบการณการทํางานรวมกัน ซันสามารถรวมงานไดดีกับ
ผูจัดทํา และทีมงาน สามารถเขาใจงานกันไดงายและรวดเร็ว 
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2. สถานที่ถายทํา (Location) 
จากบทภาพยนตรน้ันเรื่องราวเกิดขึ้นที่ภายในหอพัก และตางจังหวัดเปนสวนใหญ 

สถานที่ที่เลือกใชในการถายทําจึงเปนการเลือกใชสถานที่จากที่บุคคลทั่วไปจะพบเห็นไดจากชีวิตจริง 
ซึ่งก็ไดแก หอพัก และ ทะเลตางจังหวัด และรานเหลาที่มีบรรยากาศแบบสบายๆ สถานที่ที่ไดเลือกใช
ในการถายทําน้ันยังสามารถชวยบอกเลารายละเอียด อ่ืนๆมี่ไมไดมีการพูดถึงในภาพยนตร ซึ่งจะถูก
กลาวถึงในรายละเอียดตอไปของแตละสถานที่ 

2.1 หองพักของจ๊ิบกับแตก  
เปนหองพักขนาดกลาง เหมาะกับการอยูอาศัย2คน เปนหองพักในใจกลาง

กรุงเทพ เรทราคาประมาณไมเกิน 6,000 บาท/เดือน เน่ืองจากจิ๊บละแตกมีฐานะปานกลางติดไปทาง
จน จึงตองอาศัยอยูดวยกันเพ่ือหารคาหอง อีกทั้งหองยังตอง มีขาวของตางๆคอนขางเยอะ เพ่ือบอก
ถึงเรื่องราวที่ผานมา ประสบการณตางๆรวมกันของตัวละคร รวมถึงชวยเลาพ้ืนหลังตัวละครของแตก 
เน่ืองจากภายในหองจะมีขาวของของแตกเยอะ เปนเพราะหองพักน้ีก็คือบานหลังหน่ึงของเขา ของทุก
อยางของแตกจึงอยูที่น่ี และยังชวยบอกถึงนิสัยของแตก เน่ืองจากแตกมักจะคอยจัดเก็บสิ่งของภายใน
หองใหเปนระเบียบอยูเสมอ 

ผูจัดทําไดเลือกสถานที่คือ หองพักที่ Dcondo จรัญ-บางขุนนนท เน่ืองดวย
ผูจัดทําไดคุนเคยกับที่น่ี เพราะเปนสถานที่ที่อยูอาศัยจริง ไมยุงยากในการจัดฉากมากนัก มีพ้ืนที่ใช
สอย รวมถึงพ้ืนที่ในการจัดวาง เซทของตางๆ และยังสะดวกตอทีมงานและนักแสดงในการเดินทาง  

 

ภาพที่ 4-3 หองพักของจิ๊บกับแตก ( Dcondo จรัญ-บางขุนนนท) 
 
2.2 ทะเล 

การเลือกสถานที่ทองเที่ยวภายในเรื่อง แตกและจิ๊บไปเทีย่วที่ทะเล บรรยากาศ
เงียบสงบ เปนทะเลสะอาด ทรายขาว จากที่น่ังพักผอนจะเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตา  

ผูจัดทําไดเลือกสถานที่คือ ที่อําเภอหัวหิน หาดเขาตะเกียบ ซึ่งผูจัดทําไดทําการ
สํารวจสถานที่บริเวณหาดเขาตะเกียบ พบวาบรรยากาศเงียบสงบ ผูคนบางตา โดยเฉพาะในวัน
ธรรมดา ใหความรูสึกเปนสวนตัว เหมาะกับการมาพักผอนที่แทจริง ซึ่งในเรื่อง จิ๊บและแตกมา
ตางจังหวัดเพ่ือพักผอน นอกจากน้ียังชวยบอกถึงบุคลิกของตัวละครทั้งสองที่ มีโลกสวนตัว และรัก
สันโดษอีกดวย 
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ภาพที ่4-4 ทะเล (หัวหิน เขาตะเกียบ) 
 
2.3 รานเหลา 

รานเหลาในเรือ่ง จะเปนรานที่มีบรรยากาศสบายๆ เปนรานแบบเปด มีดนตรีสด 
เหมาะแกการน่ังพักผอนสบายๆ บรรยากาศไมอึดอัด ไมเปนที่ที่มีคนแนนราน บรรยากาศถายเท 

ผูจัดทําไดเลือกสถานที่คือรานเปรม ที่อําเภอหัวหิน เน่ืองจากตองไปถายทําที่หัว
หิน เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจาย และเวลาของนักแสดง รวมถึงทีมงาน ผูจัดทําจึงวางแผนการถาย
ทําในสวนของทะเลและรานเหลาใหอยูในวันเดียวกัน รานเปรมเปนรานเหลาแบบเปด ภายในรานจะ
เปดเพลงฟงสบายๆคลอๆอยูตลอด สะดวกในการขอถายทํา และบรรยากาศของรานยังชวยบอกถึง
ความสัมพันธของตัวละครทั้งสองวาเปนความสัมพันธที่สบายๆไมชวนอึดอัด 

 

ภาพที ่4-5 รานเหลา (เปรม หัวหิน) 
 
2.4 สถานีรถไฟ 

สถานีรถไฟที่ชวยบอกที่อยูของตัวละครที่อยูใจกลางกรุงเทพ บรรยากาศเรงรีบ 
แขงกับเวลา ผูคนพลุกพลาน 

ผูจัดทําเลือกสถานที่คือ สถานีรถไฟหัวลําโพงเน่ืองจากเปนสถานีรถไฟทีรู่จักกันดี
ในกรุงเทพ เพ่ือชวยในการเลาเรื่องราวในเรื่องวา จิ๊บและแตก อาศัยอยูหอพักภายในกรุงเทพ และยัง
สะดวกตอการขอสถานที่และการเดินทางของทีมงานรวมถึงนักแสดงอีกดวย 
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ภาพที ่4-6 สถานีรถไฟ (สถานีรถไฟหัวลําโพง) 
 
3. อุปกรณประกอบฉาก (Props) 

3.1 มือถือของจ๊ิบ เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางจิ๊บและพอแม เน่ืองจาก
ในเรื่องจิ๊บมักจะสงไลนถึงพอเปนประจํา และแมมักจะโทรหาจิ๊บแทบทุกวัน ผูจัดทําเลือกใชมือถือ 
sumsung sIII เน่ืองจากตองการสื่อถึงฐานะของจิ๊บ รวมถึงรสนิยมของจิ๊บที่ไมยึดติดความหรูหรา 

 

ภาพที ่4-7 มือถือของจิ๊บ 

 
3.2 บุหรี่ของแตก ผูจัดทําใชบุหรี่เปนสื่อแทนสัญลักษณของแตก คือเมื่อแตกอยูที่ใด

จะมีบุหรี่อยูดวย หากแตกไมอยูในหอง บุหรี่ก็จะไมมีในหองเชนกัน นอกจากน้ียังใชบุหรี่สื่อถึงสิ่งที่รูวา
ผิด แตก็ทํา เน่ืองจากขางซองบุหรี่จะมีคําเตือนเขียนไว แตทั้งจิ๊บและแตกก็ยังเลือกที่จะสูบมัน 

 

ภาพที ่4-8 บุหรี่ของแตก 

 
3.3 อุปกรณจุดไฟ เน่ืองจากเรื่องน้ีตัวละครสูบบุหรี่ และมฉีากจุดบุหรี่ อุปกรณจุดไฟ 

จึงสามารถนํามาเปนสื่อที่ใชเลาเรื่องราว ลักษณะนิสัยของตัวละครได 
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3.3.1 ไมขีดไฟของแตก เปนสื่อที่ใชแทนความหมายวาตัวละครเปนคนทีค่ิดตาง
จากคนทั่วไป ไมใสใจสายตาคนรอบขาง และเปนตัวของตัวเอง 

3.3.2 ไฟแช็คของจิ๊บ ผูจัดทาํนํามาใชเพ่ือเลาเรื่องวา จิ๊บเคยสูบบุหรี่มากอน แต
เลิกแลว แตก็ยังคงเก็บเอาไว และถึงความเครียดของจิ๊บ 

 

ภาพที ่4-9 อุปกรณจุดไฟของแตก จิ๊บ 

 
3.5 กระเปาสมัภาระ ในเรื่องทั้งคูออกไปตางจังหวัดดวยกันโดยใชกระเปาใบเดียวกัน 

เพ่ือสื่อวาทั้งคูสนิทกันมาก และเลือกใชกระเปาทรงสะพายเพ่ือเลาวาทั้งคูชอบเดินทางแบบลุยๆ ไม
เนนความสบายเทาไหรนัก 

 

ภาพที ่4-10 กระเปาสัมภาระ 

 
3.6 ยา เน่ืองจากจิ๊บเปนคนที่มีโรคประจาํตัวคือกรดไหลยอน ยาลดกรด และยา

ประเภทยาธาตุจึงเปนยาที่อยูในฉากหองพักเสมอ เพ่ือเลาวาจิ๊บมักจะเปนกรดไหลยอนอยูบอยๆ และ
นอกจากน้ียังมียาชนิดอ่ืนๆซึ่งเปนยาสามัญประจําบาน เพ่ือเลาถึงเรื่องราวอ่ืนๆที่เคยเกิดขึ้นภายใน
หองพัก 

 

ภาพที ่4-11 ยา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe) 
เสื้อผาเครื่องแตงกายถือเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับใชในการบงบอกบุคลิกนิสัยของตัว 

ละครแตละตัวที่แตกตางกันออกไป อีกทั้งยังชวยควบคุมอารมณละโทนสขีองภาพใหดูไปกันไดอีกดวย 
โดยผูจัดทําไดแบงเครื่องแตงกายของตัวละครออกเปน 2 กลุมชุด คือ ชุดนักศึกษา และชุดไปรเวท 
ดังที่จะปรากฏในรายละเอียดตอไป 
 

4.1 จิ๊บ บงบอกบุคลิกเรียบงาย กระฉับกระเฉง ไมคอยใสใจการแตงตัวตามสมัย  

 

ภาพที ่4-12 เครื่องแตงกายของจิ๊บ 
 
4.2 แตก บงบอกบุคลิกเรียบงาย สบายๆ ทะมัดทะแมง คลองแคลว  

 

ภาพที ่4-13 เครื่องแตงกายของแตก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การวางแผนการถายทาํ (Breakdown)  

คิว 1   สถานที่ถายทาํ : สถานรีถไฟหัวหิน - ทะเลหัวหิน หาดเขาตะเกียบ – รานเหลา เปรม – หองพักตางจังหวัด 
ตารางที ่4-1  แสดงการวางแผนการถายทํา 1 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

13 14.00-
14.30 

สถานีรถไฟหัว
หิน 

ทั้งคูเดินทางกลับกรุงเทพ จิบ๊เริ่มพูดนอยลง 
 

จิ๊บ(ไปรเวท1)/ 
แตก(ไปรเวท1) 

กระเปาเดินทาง 6shot 

8 16.30-
18.00 

ทะเลหัวหิน 
หาดเขา
ตะเกียบ 

จิ๊บและแตกออกมาน่ังกินอาหารทะเลกัน จิ๊บคุยกับแตก 
เรื่องที่เธอตัดสินใจจะบอกแมวาเธออยูกับแตกตอนเรียนจบ 
ระหวางน้ันเอง แมของจิ๊บก็โทรมาพอดี แมของจิ๊บจะถาม
ถึงเรื่องงานของจิ๊บ จิ๊บจึงโกหกไปอีกครั้งและวางสายแมไป 

จิ๊บ(ไปรเวท2)/ 
แตก(ไปรเวท2) 

บุหรี่ของแตก/ของกิน/อัดลม/
มือถือจิ๊บ 

4shot 

7 18.30-
19.00 

หองพัก
ตางจังหวัด 

จิ๊บและแตกมาถึงหองพักตอนฟามืด และคุยถึงแผนการ
เที่ยวในวันพรุงน้ี 

จิ๊บ(ไปรเวท2)/ 
แตก(ไปรเวท2) 

กระเปาเดินทาง 2shot 

9 19.10-
19.20 

หองพัก
ตางจังหวัด 

จิ๊บกลับหองพักเพ่ือลางตัว แตกจะชวนออกไปหารานเหลา
น่ังเลนกันตอนกลางคืน 

จิ๊บ(ไปรเวท3)/ 
แตก(ไปรเวท3) 

มือถือจิ๊บ/บุหรี่/ไมขีด/กระเปา
ตังค 

1shot 

12 19.30-
19.50 

หองพัก
ตางจังหวัด 

คืนน้ันจิ๊บไมสบายใจ และนอนไมหลับทั้งคนื 
 

จิ๊บ(ไปรเวท4)/ 
แตก(ไปรเวท4) 

มือถือจิ๊บ/บุหรี่/ไมขีด/กระเปา
ตังค 

2 shot 

10 20.40-
21.40 

รานเหลา เปรม ทั้งคูน่ังอยูในรานเหลาแบบเปด จิ๊บเริ่มคุยกับแตกเรื่องที่จะ
บอกแมอีกครั้ง และแตกใหคาํแนะนํากับเธอในเชิงวาไม
ควรบอก ระหวางน้ันเองแมของเธอก็โทรมาอีกครั้ง 

จิ๊บ(ไปรเวท3)/ 
แตก(ไปรเวท3) 

เหลา/นํ้าอัดลม/มือถือจิ๊บ/
บุหรี่/ไมขีด/ กระเปาตังค 

5shot 

11 21.50-
22.30 

หนารานเหลา 
เปรม 

จิ๊บคุยโทรศัพทกับแม จิ๊บ(ไปรเวท3)/ 
แตก(ไปรเวท2) 

มือถือจิ๊บ 2shot 

44 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



คิว 2   สถานที่ถายทาํ : หนารานขายยา – สถานรีถไฟหัวลําโพง - หองพักDcondo 
ตารางที ่4-2  แสดงการวางแผนการถายทํา 2 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

1 08.30-
09.40 

หนารานขายยา จิ๊บออกมาจากรานขายยา พรอมยาในถุง เดินตามแตก 
หนามืดกรดไหลยอนกําเริบ 

จิ๊บ(ไปรเวท3)/ 
แตก(ไปรเวท3) 

ถุงยา(ยาลดกรด ยาแกอาเจียน) 6shot 

6 10.20-
12.00 

สถานีรถไฟหัว
ลําโพง 

มาถึงรถไฟ แมโทรหาจิ๊บ จิ๊บโกหกแมวาทํางานที่หอง จิ๊บ(ไปรเวท2)/ 
แตก(ไปรเวท2) 

มือถือจิ๊บ/กระเปาเดินทาง 6shot 

4 13.00-
14.00 

หองพัก
Dcondo 

จิ๊บเลาเรื่องแฟนเกาของเธอที่กําลังจะแตงงานใหแตกฟง  
แตกนึกขึ้นไดและบอกจิ๊บวาอาทิตยน้ีเขาไดวันหยุดยาวจาก
ที่ทํางาน  จิ๊บจงึวางแผนวาอยากจะไปเที่ยว  

จิ๊บ(ชุดนศ.)/ 
แตก(ชุดนศ.) 

บรรยากาศในหอง(ตองมีบุหรี่
ของแตกวางบนโตะ/ไฟแช็ค)/
ขนม/มือถือจิ๊บ/คอมพิวเตอร 

7shot 

5 14.30-
16.00 

หองพัก
Dcondo 

จิ๊บต่ืนสาย และเธอยังไมไดเตรียมของไปเที่ยว จิ๊บรีบปลุก
แตกที่นอนอยูขางๆ แตกที่งัวเงียอยูสักพักกอนจะเดงตัวขึ้น
จากที่นอน เขารีบชวยเตรียมของใช มาวางกองไวใหจิ๊บ  

จิ๊บ(ไปรเวท4)/ 
แตก(ไปรเวท4) 

มือถือจิ๊บ/บุหรี่/ไมขีด/ 
กระเปาตังค 

7shot 

15 17.00-
18.00 

หองพัก
Dcondo 

แตกต่ืนขึ้นมาตอนเชา เขาลุกขึ้นมองไปที่ประตูหนาหอง
เห็นรองเทาของจิ๊บยังอยูในหอง และเดินมาที่ระเบียง
พบจิ๊บที่คุยโทรศัพทเขาจึงเดินออกไปน่ังดวย  

จิ๊บ(ไปรเวท5)/ 
แตก(ไปรเวท5) 

มือถือจิ๊บ/บุหรี่/ไมขีด/ 
กระเปาตังค 

2 shot 
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คิว 3  สถานที่ถายทาํ : หองพักDcondo 
ตารางที ่4-3  แสดงการวางแผนการถายทํา 3 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

2 18.00-
19.00 

หองพัก
Dcondo 

จิ๊บต่ืนขึ้นมากลางดึก โทรหาแตก ฝากซื้อของกิน จิ๊บ(ไปรเวท3)/ 
แตก(ไปรเวท3) 

บรรยากาศในหอง/นาฬิกา/
มือถือจิ๊บ/เครื่องด่ืม
แอลกอฮอลและนํ้าอัดลมใน
ตูเย็น/ผาขนหนู/ยา 

6shot 

3 19.10-
21.00 

หองพัก
Dcondo 

จิ๊บคุยโทรศัพทกับแฟนเกา แตกจัดหองรออยูในหองแลว 
พรอมของกิน 

จิ๊บ(ไปรเวท6)/ 
แตก(ไปรเวท3) 

บรรยากาศในหอง(แตกอยู
ตองมีบุหรี่วางบนโตะ)/มือ
ถือจิ๊บ/ของกิน/ผาขนหนู 

11shot 

14 21.20-
23.00 

หองพัก
Dcondo 

ทั้งคูกลับถึงหองพัก จิ๊บไมสบาย เปนกรดไหลยอนอีก จิ๊บ(ไปรเวท1)/ 
แตก(ไปรเวท1) 

ของฝากของแม/กระเปา
เดินทาง/(บุหรี่ของแตกบน
โตะ)/ยาลดกรด/ยาลดไข/
ผาขนหนู/เบคอน 

6shot 
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บทท่ี 5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาขอมูล ทฤษฎี แนวคิด และนํามาเขียนบทภาพยนตร เมื่อผานกระบวนการ 
กอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) มาแลว จะนํามาสูกระบวนการผลิตภาพยนตรเรื่อง 
“A secret to my mom.” ซึ่งมีรายละเอียดของแตละฉาก และความหมายดังตอไปน้ี 

 
ฉากที ่1 ภายนอก / หนารานขายยา / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่1 
 
จิ๊บหญิงสาวรางเล็กทาทางอิดโรย เดินออกจากรานขายยาพรอมยาลดกรดในถุงที่พ่ึงซื้อ

มา กอนจะหยุดเรียกชายหนุมคนหน่ึง แตก ซึ่งเปนเพ่ือนกัน แตกถามไถอาการเพ่ือนและแซวเพ่ือน 
กอนที่ทั้งคูจะเดินออกจากหนารานขายยา แตเดินไปไดไมไกลจิ๊บก็เกิดอาการหนามืดจะเปนลม และ
จะอาเจียน  

ฉากน้ีเปนฉากเปดเกริ่นเรื่องความสัมพันธของตัวละครจิ๊บและแตก ตรงน้ียังไมไดบอกวา
ทั้งคูเปนรูมเมทกัน และเลาเรื่องราวความสัมพันธของทั้งสองผานบทสนทนาของทั้งคู 

 
ฉากที่ 2 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จิ๊บลุกขึ้นจากที่นอนสภาพยังคงอยูในชุดเดิมกับตอนออกไปขางนอกเธอหยิบมือถือข้ึนมา 
เห็นมิสคอลจากแมของเธอ 3 สาย เธอช่ังใจจะโทรหาแม แตเห็นวาดึกแลวจึงกดโทรหาแตกแทน 
พรอมทั้งลุกขึ้นเปดตูเย็นหาอะไรกินรองทอง แตตูเย็นน้ันวางเปลา มีเพียงนํ้าอัดลม กับเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ที่แปะโนตเขียนไววา “หามมึงแดกเด็ดขาด”  เมื่อแตกรับโทรศัพทจิ๊บจึงฝากแตกใหซื้อ
ของกินเขามาใหเธอ กอนจะวางสายและกดมือถือสงไลนไปบอกพอวา “ไมสบายพ่ึงต่ืนเลยไมได
รับสายแม ฝากบอกแมหนอย” แลวเดินอาบนํ้า 

ฉากน้ีเปนการเร่ิมเลาถึงความสัมพันธของจิ๊บและพอแม และเลาถึงความสัมพันธของ
แตกกับจิ๊บ ผานโนตที่เขียนไวให และยังชวยเลาถึงบุคลิกและนิสัยของแตกที่เปนคนอารมณดีแตแฝง
ดวยเจากี้เจาการ 

 
ฉากที่ 3 ภายใน / ระเบียงหองพักของจิ๊บกับแตก / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่3 
 
จิ๊บน่ังคุยโทรศัพทที่ระเบียงหองกับแฟนเกาของเธอ เขาโทรมาจากตางประเทศเพ่ือแจง

ขาวกับจิ๊บวากําลังจะแตงงาน จิ๊บ แสดงความยินดีกอนจะวางสาย และกลับเขาหอง พบวาแตกกลับ
มาอยูในหองเรียบรอยแลว และยังทําทาทีแกลงวาลืมซื้อของกินมาใหเพ่ือกวนประสาทจิ๊บ 

ฉากน้ีจิ๊บคุยโทรศัพทกับแฟนเกาซึ่งจะใชโทนเสียงที่แตกตางจากเวลาคุยกับแตกโดย
สิ้นเชิง จะดูเปนผูหญิงที่คอนขางเรียบรอย ในขณะที่คุยกับแตก ทั้งนํ้าเสียงและกิริยาทาทางจะดูเปน
ธรรมชาติ และดูหาวมากกวา แตกที่พ่ึงกลับมาถึงหองแตกําลังจัดขาวของบนโตะคอมอยู เพ่ือสื่อวา
แตกเปนคนเจาระเบียบ เปนการใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยการกระทําของตัวละคร  

 
ฉากที่ 4 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางวัน(ตอนเย็น) 

 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จิ๊บและแตกอยูในชุดนักศึกษาแตกน่ังเลนเกมสสวนจิ๊บน่ังกินขนมอยูขางๆและดูแตกเลน
เกมสดวยความเบ่ือหนาย จิ๊บเมื่อขนมใกลหมด จิ๊บจึงหยุดกินและเลาเร่ืองแฟนเกาของเธอที่กําลังจะ
แตงงานใหแตกฟง แตกรับฟงและถามอีกฝายดวยความเปนหวง แตจิ๊บกลับดูมีทาทีปกติ ซ้ําบอกวาแค
อยากเลาใหฟงเฉยๆ เมื่อแตกไดยินดังน้ันก็ทําทีไมสนใจ กอนจะนึกขึ้นไดและบอกจิ๊บวาอาทิตยน้ีเขา
ไดวันหยุดยาวจากที่ทํางาน  จิ๊บจึงวางแผนวาอยากจะไปเที่ยว แตแตกหวงวาถาจิ๊บไมกลับบานอาจจะ
มีปญหากับคนที่บาน จิ๊บช่ังใจอยูสักพัก กอนจะตอบตกลงไปเที่ยวกับแตก 

ฉากน้ีใชเทคนิคการเลาเร่ืองความสัมพันธของตัวละครผานคําพูด และระยะภาพ จิ๊บพูด
ถึงแฟนเกาใหแตกฟงเพ่ือเปนการบอกคนดูวา ทั้งสองคนเปนเพ่ือนที่สนิทกัน คุยกันไดทุกเร่ือง แตใน
ขณะเดียวกันระยะภาพของทั้งคูไมไดอยูใกลกัน สื่อถึงวาทั้งคูสนิทกันมาก รูใจกัน แตทั้งคูก็ยังรักษา
ระยะหางของความสัมพันธเอาไวเชนกัน และยังเลาเรื่องที่ทั้งคูมีความชอบพอที่คลายกันอีกดวย 

 
ฉากที่ 5 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางวัน(ตอนเชา) 

 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่5 
 
จิ๊บสะดุงตัวโหยง เดงตัวขึ้นจากที่นอนเมื่อเริ่มรูตัววาต่ืนสาย และเธอยังไมไดเตรียมของ

ไปเที่ยว จิ๊บรีบปลุกแตกที่นอนอยูขางๆ บนเตียงเดียวกัน กอนจะลุกขึ้นไปรื้อกระเปาเปใบใหญออกมา
เก็บเสื้อผา แตกที่งัวเงียอยูสักพักกอนจะเดงตัวขึ้นจากที่นอนเชนกัน เขารีบชวยเตรียมของใช มาวาง
กองไวใหจิ๊บ จิ๊บจัดเสื้อผาทั้งของตัวเองและของแตกโดยไมตองปรึกษากัน  

ฉากน้ีเลาถึงระดับความสนิทสนมกันของตัวละคร ทั้งคูเตรียมของกันโดยที่ไมตองบอกกัน
วาตองการอะไร แตหยิบดวยความเคยชิน สือ่ถึงทั้งสองคนที่รูใจ และไวใจกันมาก 

 
ฉากที ่6 ภายนอก / สถานีรถไฟ / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-6 ฉากที่6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 

จิ๊บและแตกมาขึ้นรถไฟไดในเวลาฉิวเฉียด ยังไมทันที่ทั้งคูจะพักใหหายเหน่ือย แมของจิ๊บ
ก็โทรมา ถามเรื่องวันหยุดยาวน้ี แมของเธอหยุดและถามวาเธอจะกลับบานตอนไหน เน่ืองจากจิ๊บเคย
คุยกับแมไววาจะกลับ แตเธอลืม จิ๊บจึงโกหกแมไปวาเธอตองเคลียรงานอยูที่หอง แมจิบ๊ไมไดวาอะไร 
ซ้ํายังหวงใหจิ๊บดูแลตัวเอง เพราะรูวาพ่ึงหายไมสบาย เมือ่วางสาย แตกจึงแซวเมื่อเหน็วาจิ๊บโกหกแม  
จิ๊บมีทาทีไมใสใจคําพูดของแตกกอนจะเปลี่ยนเรื่องคุย 

ฉากน้ีเลาถึงความสัมพันธของจิ๊บและแม ผานบทสนทนาทางโทรศัพท และเลา
ความสัมพันธของแตกกับแมของจิ๊บ ผานทางการพูดคุยของแตกและจิ๊บ และในตอนทายของฉาก จิ๊บ
จะเริ่มรูสึกไมสบายใจจากการที่ลืมนัดแมแลวตองโกหก 

 
ฉากที่ 7 ภายใน / หองพักตางจังหวัด / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่7 
 
จิ๊บและแตกมาถึงหองพักตอนฟามืด และคุยถึงแผนการเทีย่วในวันพรุงน้ี 
ฉากน้ีใสเพ่ือเลาถึงเหตุการณที่กําลังจะเกิดในอนาคต 
 

ฉากที ่8 ภายนอก / ทะเล / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่8 
 
จิ๊บและแตกออกมาน่ังกินอาหารทะเลกันที่รมิทะเล แตกย่ืนบุหรี่ใหจิ๊บแตจิ๊บปฏิเสธ 

จิ๊บคุยกับแตกเรื่องที่เธอตัดสินใจจะบอกแมวาเธออยูกับแตกตอนเรียนจบ ระหวางน้ันเอง แมของจิ๊บก็
โทรมาพอดี ทัง้คูพูดคุยกันเรื่องที่แมของจิ๊บ เจอเพ่ือนสนิทสมัยมัธยมปลายของเธอ (ระหวางน้ันแตกก็
ทําทาทางลอเลียนจิ๊บไปดวย) กอนทีแ่มของจิ๊บจะถามถึงเรื่องงานของจิ๊บ จิ๊บจึงโกหกไปอีกครั้งและ
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วางสายแมไป จิ๊บปรึกษาแตกอีกครั้งเน่ืองจากเธอเริ่มกลัววาแมอาจจะรูความจริง จึงอยากจะรีบบอก
ความจริงตอนน้ี แตแตกพูดเชิงหามไว จิ๊บจึงเปลี่ยนเรื่องไปเลนนํ้าทะเลแทน 

ฉากน้ีจิ๊บเริ่มไมสบายใจเรื่องในอนาคต เพราะกลัววาจะไมไดเจอแตกอีก เธอไมรูวา
หากเธอบอกแมไปแลวแมจะวาอยางไร และยังเลาถึงความสัมพันธของจิ๊บและแมที่ทั้งคูอยูหางกัน ไม
คอยมีเวลาใหกัน แตแมก็ยังรูเรื่องราวของจิ๊บ และของเพ่ือนจิ๊บ สื่อวาทั้งคูเคยคุยกันเยอะ และสนิท
กันในระดับหน่ึง นอกจากน้ียังเลาดวยวา แมของจิ๊บก็รูจักแตกเชนกัน  

ฉากน้ีใชมุมกลองแบบกวางเปนสวนใหญ เห็นพ้ืนที่วางคอนขางเยอะ ไมอึดอัด สื่อถึง
ความรูสึกผอนคลายที่ไดมาเที่ยวของทั้งคู และในตอนทาย จิ๊บลุกออกจากเฟรมไป สื่อถึงการที่จิ๊บเริ่ม
อึดอัดจากความสุขน้ี เพราะเธอตองโกหกแมน่ันเอง 

 
ฉากที่ 9 ภายใน / หองพักตางจังหวัด / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่9 
 
จิ๊บกลับหองพักเพ่ือลางตัว กอนที่แตกจะชวนออกไปหารานเหลาน่ังเลนกันตอนกลางคืน 
ฉากน้ีใชเพ่ือบอกเลาความเปนกันเองของทั้งคู ในฉากน้ีแตกจะหยิบมือถือของจิ๊บมาเลน

เกมสระหวางรอจิ๊บ ซึ่งเมื่อจิ๊บออกมาก็ไมไดสะดุดใจอะไร และยังชวยเลาถึงลักษณะนิสัยของแตกที่ 
ชอบเลนเกมสอีกดวย 
 
ฉากที ่10 ภายนอก / รานเหลาตางจังหวัด / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่10 
 
ทั้งคูน่ังอยูในรานเหลาแบบเปด จิ๊บขอบุหรี่จากแตกและโดนกวนประสาทอีกครั้ง จิ๊บเริ่ม

คุยกับแตกเร่ืองที่จะบอกแมอีกคร้ัง ครั้งน้ีจิ๊บบอกถึงเหตุผลที่วาทําไมเธอถึงไมกลาบอกแมกับแตก 
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แตกใหคําแนะนํากับเธอในเชิงวาไมควรบอก เพราะบอกไปแมของเธอก็คงไมเขาใจเหตุผลของเธอ 
เน่ืองจากจิ๊บเปนผูหญิง จิ๊บเหน่ือยหนาย และตัดพอเกี่ยวการเปนผูหญิงของเธอ ระหวางน้ันเองแมของ
เธอก็โทรมาอีกครั้ง  

ฉากน้ีใชเทคนิคการสื่ออารมณของตัวละครดวยภาพ จิ๊บเริ่มรูสึกไมสบายใจเรื่องแม และ
เริ่มมีความคิดที่จะบอกความจริงกับแม แตเพราะคําพูดของแตก จิ๊บจึงลังเล ภาพของจิ๊บจะเปนเฟรม
ที่ชวนอึดอัด ในขณะที่แตกจะดูสบายมากกวา และหากจิบ๊คุยกับแตก หรืออยูรวมเฟรมกับแตก เฟรม
ภาพจะดูปกติ ไมอึดอัดนัก เพราะจิ๊บก็มักจะทําเปนไมไดคิดอะไรเวลาอยูกับแตกเสมอ 

 
ฉากที ่11 ภายนอก / หนารานเหลาตางจังหวัด / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่11 
 
จิ๊บออกมารับสายโทรศัพทจากแม รูวาแมมาหาเธอและรอเธอเปดอยูหนาหอพัก เธอ

ตกใจมาก กอนจะโกหกแมอีกครั้งวาออกมาถายงานที่ตางจังหวัด แมที่เตรียมของมาใหดวยจึงไดแขวน
ของไวใหที่ประตู เมื่อวางสายจิ๊บจึงเลาใหแตกฟงวาแมมาหาที่หอง กอนจะเปลี่ยนเรื่องอีกครั้ง 

ฉากน้ีเลาถึงความสัมพันธของจิ๊บและแม และบอกถึงเหตุการณในอดีตที่แมไมเคยมา
หาจิ๊บถึงหองมากอน ทําใหจิ๊บตกใจมาก และในบทสนทนาระหวางแมกับจิ๊บยังบอกถึงระดับ
ความสัมพันธของแมจิ๊บกับแตกวา ทั้งสองเคยพบกันมากอน และเหตุการณในฉากน้ีทําใหจิ๊บย่ิงรูสึกไม
สบายใจมากขึ้น 

 
ฉากที่ 12 ภายใน / หองพักตางจังหวัด / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่12 
 
คืนน้ันจิ๊บไมสบายใจ และนอนไมหลับทั้งคืน 
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ฉากน้ีใชเทคนิคเร่ืองของเพลงประกอบชวยการเลาเรื่อง เพลงประกอบคลอเบาๆใหมี
บรรยากาศของความรูสึกที่หมนมากขึ้น รวมถึงภาพที่หมน การแสดงออกของตัวละครที่ดูอึดอัด สื่อถึง
จิตใจของจิ๊บที่ตอนน้ีกําลังไมมีความสุข 
 
ฉากที ่13 ภายนอก / สถานีรถไฟ / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-13 ฉากที่13 
 
ทั้งคูเดินทางกลับกรุงเทพ จิ๊บเริ่มพูดนอยลง 
ฉากน้ีจิ๊บสงไลนหาพอ เปนการเลาถึงอารมณของจิ๊บที่รูสึกผิดที่ทําใหพอและแมเปนหวง

จนตองมาหาถึงหอง แตจิ๊บยังไมมีความกลาพอที่จะบอกความจริงในตอนน้ีเน่ืองจาก จิ๊บยังอยูกับแตก 
 
ฉากที ่14 ภายใน / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางคืน(เยน็ฟามืด) 

 

ภาพที่ 5-14 ฉากที่14 
 
ทั้งคูกลับมาถึงหอง หนาหองมีถุงของที่แมจิ๊บแขวนไวให จิ๊บรูสึกไมคอยดีจึงขอตัวนอน

กอนแตกรูวาจิ๊บเริ่มไมสบายอีกครั้งเพราะเครียดเรื่องแม แตจิ๊บแกลงทําเปนวาเธอไมเครียดไมคิดอะไร 
แตกจึงแนะนําใหจิ๊บทําตามที่เธอคิด เพ่ือใหเธอสบายใจ ไมวาสุดทายแลวผลจะเปนอยางไรก็ตาม 

ฉากน้ีบอกถึงความเปนหวงเปนใยของแมจิ๊บที่ซื้อของมาฝาก และยังเลาถึงความเครียด
ของจิ๊บที่เก็บเอาไว แตกลับแสดงออกมาในรูปแบบของการปวยเปนกรดไหลยอนอีกคร้ัง ซึ่งตรงน้ีสื่อ
ไดวา ที่ผานๆมาที่จิ๊บเปนกรดไหลยอน เพราะที่ผานมาเธอก็เคยคิดเรื่องน้ีจนเครียดมากมากอนเชนกัน 

ฉากน้ีใชเทคนิคการเลาเรื่องดวยภาพประกอบกับการเลาผานบทสนทนาของจิ๊บและแตก 
โดยใชภาพมุมกดกับจิ๊บเพ่ือใหรูสึกอึดอัด และจิ๊บดูไมมีทางออก ออนแอ 
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ฉากที ่15 ภายนอก / หองพักของจิ๊บกับแตก / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-15 ฉากที่15 
 
แตกต่ืนขึ้นมาตอนเชา และไมเจอจิ๊บที่นาจะนอนอยูขางๆ เขาจึงลุกข้ึนเดินไปเคาะประตู

หองนํ้า แตไมมีใครอยู จึงมองไปที่ประตูหนาหองเห็นรองเทาของจิ๊บยังอยูในหอง และเมื่อเดินโตะ
เล็กๆที่วางบุหรี่ประจําของเขาก็พบวาบุหร่ีหายไป จึงเดินไปที่ระเบียง พบจิ๊บที่คุยโทรศัพทเขาจึงเดิน
ออกไปน่ังดวย จิ๊บสูดควันบุหร่ีเขาปอด แตกหยิบบุหรี่ข้ึนมาจุด ทั้งสองมองหนากัน และจิ๊บบอกความ
จริงกับแม 

ฉากน้ีจิ๊บออกมาสูบบุหรี่เพียงคนเดียวที่ระเบียงกอนที่แตกจะออกมา สื่อถึงความรูสึก
ของจิ๊บที่ไมมั่นคง และความกลัวที่กําลังวนอยูรอบๆตัวเธอ จิ๊บยืนอยูที่ระเบียงที่มีลักษณะเหมือนซี่
ลูกกรง เหมือนกันวาจิ๊บอยูในกรงที่เธอสรางขึ้น และแตกเองก็เชนกัน การที่ทั้งสองคนอยูในหองแหงน้ี
ดวยกัน มันคือความอิสระที่เลือกไดเอง แตในขณะเดียวกัน ก็เหมือนเขาทั้งสองกําลังขังตัวเองไวอีก
ครึ่งหน่ึงดวยคําวา เหมาะสม 

ฉากน้ีตัวละครทั้งสองไมไดสนทนาอะไรกันเลย โดยทั้งคูเงียบ มีเพียงการมองตากัน ยืน
อยูขางๆกัน และมีพ้ืนที่สวนตัวของกันและกัน แตอยูในเฟรมเดียวกัน สื่อถึงการเปนเพ่ือนที่รูใจกัน
และถึงแมจะมีชองวางของความสัมพันธ แตทั้งคูก็ยังเลือกที่จะอยูดวยกันน่ันเอง 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาและคนควาขอมูลเพ่ือการสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ การ
สารภาพเร่ืองโกหก มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับปญหาของการโกหก และการสํานึก
ผิด จนถึงการรับสารภาพ โดยผูจัดทําไดทําการเก็บขอมูลจากทฤษฎี แนวคิด บทความ และ
แหลงขอมูลอางอิงตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาโครงเรื่อง ตัวละคร ความสัมพันธของตัวละคร จนไดมาเปน
บทภาพยนตรที่สมบูรณ พรอมสําหรับการถายทํา และปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตรสั้น ซึ่ง
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนการถายทําภาพยนตร (Pre-Production) ข้ันตอนการถาย
ทําภาพยนตร (Production) และ ข้ันตอนหลังการถายทําภาพยนตร (Post-Production) ซึ่งการ
ทํางานตามขั้นตอนขางตนทําใหผูจัดทําไดเรียนรูวิธีการสรางภาพยนตรโดยละเอียดและครบถวน
สมบูรณ โดยเร่ิม ต้ังแตการคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และคนควาขอมูลอางอิงมาพัฒนาสูบท
ภาพยนตร การสรรหา สถานที่ในการถายทําใหเหมาะสมและคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรง
ตามบทภาพยนตร การวางแผนงานกอนการถายทํา การถายทําและการบริหารเวลาในกองถาย การ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในกองถายทํา ไปจนถึงการตัดตอภาพและเสียงของภาพยนตรที่ตองอาศัย
ความละเอียดทั้งดานภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณของภาพยนตรตามจุดประสงคที่ผูจัดทําได
คาดหวังไว 

 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งน้ี สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญที่คนพบจากการ 
ดําเนินการตามแตละขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นตอนกอนการถายทําภาพยนตร (Pre-Production)  
เปนขั้นตอนที่มีความยาก จึงจําเปนตองมีความละเอียดสูง และเปนข้ันตอนที่สําคัญ

ที่สุดกวาทุกๆขั้นตอน เพราะหากเตรียมการในข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตรไมสมบูรณ การ
ทํางานในขั้นตอนตอไปก็จะเกิดความลําบากและมีปญหาตามมาในภายหลัง เน่ืองจากไมมีความพรอม
ที่จะออกไปทํางานและไมมีการเตรียมการใหดีเสียกอน ผูจัดทําจึงตองทุมเทเวลาใหกับขั้นตอนน้ีอยาง
เต็มที่เพ่ือที่จะเตรียมความพรอมใหงานมีความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไดดี เริ่มต้ังแตขั้นตอนการคิด
จุดเริ่มตนของภาพยนตร การพยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่นาสนใจและนํามาใช จนไปสูการ
คนควาขอมูลในการอางอิง เพ่ือสรางบทภาพยนตรที่สมบูรณ แมจะเปนไปไมไดเลยที่จะไมเกิดปญหา
แตขั้นตอนน้ีก็สามารถทําใหมีปญหาในขั้นตอนตอไปไดนอยที่สุด 
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2. ขั้นตอนการถายทําภาพยนตร (Production) 
การแบงสรรและตรงตอเวลาเปนหัวใจสําคัญในขั้นตอนน้ี เพราะเปนการทํางาน

รวมกับคนจํานวนมาก ทั้งทีมงานและนักแสดง แลวยังมีเรื่องของสถานที่ที่เขาไปขอใชในการถายทํา ที่
ตองมีกําหนดการเวลาอยางเครงครัด การเตรียมงานที่ดีในชวงกอนการถายทํา จะชวยใหการทํางาน
ในขั้นตอนน้ีเปนไปดวยดี 

3. ขั้นตอนหลังการถายทํา (Post-Production) 
ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการผลิตภาพยนตร โดยการนํามาตัดตอ

รอยเรียงเรื่องราว ใสเทคนิคภาพและเสียง เพ่ือใหภาพยนตร สามารถเลาเร่ืองราวได และทําให
ภาพยนตรสมบูรณที่สุด กอนนําออกไปฉายจริงตามสถานที่ตางๆโดยผูจัดทําตองอาศัยความ ความ
รอบคอบ และความรับผิดชอบเปนอยางมาก อีกทั้งยังตองใชเวลาในการทํางานมากพอสมควร เพ่ือ
ความเรียบรอยและเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 

 
ขอจํากัดและปญหา 

ขอจํากัดและปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน สามารถสรุปเปนขอๆได ดังตอไปน้ี 
1. ปญหาของตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 

เน่ืองจากนักแสดงและทีมงานทุกคนยังเปนนักศึกษา และมีตารางเรียนที่ไมคอย
ตรงกัน จึงยากที่จะจัดวันเวลาใหตรงกันได ดังน้ันเมื่อไดคิวนักแสดงแลว การถายทําในระยะเวลาที่
กําหนดจึงสําคัญมาก เพราะนักแสดงอาจจะไมสามารถมาตามนัดไดอีก อาจเกิดปญหาในภายหนาได 
ทั้งน้ีการยืดระยะเวลาการถายทํา เปนการทําใหงบประมาณการสรางที่ต้ังไวบานปลายได 

2. ปญหาของสภาพอากาศและทิศทางของแสง 
ปญหาแบบน้ีมีมากมายที่สามารถพบไดทั่วไป ยกตัวอยางเชน การถายแสงตอนเชา

หรือเย็น การถายชวงเวลาพิเศษ (Magic Hour) ที่มีชวงเวลาถายนอยมาก เปนตน ปญหาน้ีเปนปญหา
ที่ไมมีทางแกไขหรือหลีกเลี่ยงไดเลย แตสามารถคาดเดาไวกอนและเตรียมพรอมรับมือได ยกตัวอยาง
เชน คํานวณเวลา การบล็อกช็อต (Block shot) ทิศทางของแสงเอาไวลวงหนา การศึกษาเรื่องแสงใน
ชวงเวลาพิเศษ เปนตน แตก็ไมไดหมายความวาจะปองกันไดแนนอน  

3. ปญหาของเทคนิคทางเสียง 
การประกอบเทคนิคทางเสียงในภาพยนตร จําเปนตองใชความชํานาญดานเสียง

โปรแกรม อุปกรณที่เกี่ยวของ รวมไปถึงรสนิยมในการหาและฟงเพลงมาประกอบ ทั้งน้ีผูจัดทํามีความ
ชํานาญทางดานน้ีนอย จึงจําเปนจะตองใชเวลาในขั้นตอนน้ีมาก โดยเฉพาะขอมูลเสียงที่ไดจากการ
ถายทํามาไมดี การทําเทคนิคเสียงในขั้นตอนหลังการถายทํา (Post-Production) จึงลําบากมากขึ้น  

4. ปญหาเรื่องอุปกรณในการถายทํา 
เน่ืองจากอุปกรณบางอยางมีราคาสูง จึงจําเปนตองยืมอุปกรณของมหาวิทยาลัย แต

ดวยจํานวนอุปกรณที่มีนอย ทําใหเกิดความลําบากในการใช เพราะจําเปนตองแบงกับเพ่ือนในช้ันป
เกือบทุกคน อีกทั้งอุปกรณบางอยางวางไมตรงวันกับที่นัดตารางถายทํากับนักแสดงได จึงอาจทําให
ตองเลื่อนวันหรือเสียเวลาในการตามหาอุปกรณมาใชอีกดวย รวมไปถึงขาดผูรวมทีมที่ชํานาญดาน
อุปกรณ จึงตองอาศัยการเรียนรูแบบพ้ืนฐาน และการแกปญหาเฉพาะหนา 
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5. ปญหาเรื่องปญหาความไมสงบในบานเมือง 
เน่ืองจากเหตุความไมสงบในบานเมืองทําใหการเดินทางของทีมงาน และนักแสดงจึง

ไมสะดวก ทําใหตองใชเวลาในการรออุปกรณ นักแสดง และทีมงานนานและมีเวลาในการถายทํา
กระช้ันชิด อีกทั้งการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆก็การจราจรแออัดจึงทําใหเวลาของขั้นตอนการถายทํา
ภาพยนตร กินเวลาอยางมากจนตองเพ่ิมวันและเวลาในการถายทํามากข้ึนและคุณภาพงานจึงออกมา
ไมคอยจะสูดีนัก 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การวางแผนการทํางานเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเวลาตางๆ ของทีมงานและนักแสดง 
บางครั้งไมสามารถยืดหยุนไดตลอดเวลา ดังน้ันการวางแผน และการทําแผนงานใหทันกําหนดการณ
จะชวยแกไขรวมถึงปองกันเหตุการณเกี่ยวกับเวลาการถายทํา เชน นักแสดงหรือทีมงานเวลาไม
ตรงกัน การถายในชวงเวลาพิเศษ(Magic Hour) การวางแผนกอนการถายทํา จะชวยลดระยะเวลา
การถายทําที่อาจยืดเยื้อ และเปนการชวยกําหนดงบประมาณการสรางที่แนนอนอีกดวย 

2. ภาพยนตรไมสามารถสรางขึ้นมาไดเพียงคนเดียว ทั้งน้ีตองอาศัยทีมที่ดี สามารถพูดคุย
และเสนอแนะขอติชมตางๆได มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง เมื่อมีทีมที่ดี ภาพยนตรก็จะ
ออกมาดีตามไปดวย 

3. การผลิตภาพยนตรที่ดีตองอาศัยความทุมเท ความรับผิดชอบ และความชอบในงาน 
หากเรามีความสนุกที่จะทําภาพยนตรก็จะเกิดภาพยนตรที่ดี ถึงแมจะไมใชเรื่องที่ดีที่สุดก็ตาม 

4. ภาพยนตรสั้นเรื่อง “A secret to my mom.” เปนเพียงการสะทอนปญหาบางอยาง
ของวัยรุนความคิดของตัวละครอาจตรงหรือไมตรงกับความคิดของผูที่ไดชมทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับ
ประสบการณ 
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