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13530563: สาขานิเทศศาสตร� 
เรื่อง: การสรรสร�างภาพยนตร�ขนาดสั้นเก่ียวกับสาววายและความรักในวัยมัธยม เรื่อง วุ*นวายมาย
เกิร�ล 
 
 จุลนิพนธ�ฉบับนี้เป.นการศึกษาเก่ียวกับการสรรสร�างภาพยนตร�ขนาดสั้น ท่ีนําเสนอเรื่องราว
เก่ียวกับบุคลิก พฤติกรรม ลักษณะ การดําเนินชีวิตของสาววาย และเรื่องราวความรักของวัยรุ*นใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู�จัดทําได�ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับข�อมูลและความเป.นมาของ YAOI 
นําการตีความระหว*าง YAOI กับแง*มุมทางด�านจิตวิทยาและสังคมวิทยามาต*อยอดโดยการศึกษา
ค�นคว�าหาข�อมูล สัมภาษณ�และสอบถามจากผู�มีประสบการณ�ท่ีเก่ียวข�องมาใช�ในการสรรสร�างผลงาน 
ต้ังแต*ข้ันตอนการพัฒนาบท การคัดเลือกนักแสดง การถ*ายทํา ไปตลอดจนการตัดต*อและการใส*เสียง 
จนกลายเป.นภาพยนตร�โดยสมบูรณ�ในท่ีสุด 
 ผลจากการศึกษาพบว*าสิ่งท่ีน*าสนใจคือเรื่องราวของความคิด และความรู�สึกของสาววายท่ีมี
ต*อรูปแบบของความรักท่ีเหนือกว*าความรักระหว*างเพศท่ัวไป สาววายไม*ได�มองความรักท่ีเกิดข้ึน
ระหว*างผู�ชายกับผู�ชายเป.นความรักท่ีผิดแปลกหรือวิปริตอันใด หากแต*มองในแง*มุมของคนสองคนท่ีมี
ความรักให�แก*กันโดยไม*มีข�อจํากัดใด ๆ ทางด�านเพศมากีดกัน  
 แต*ในขณะเดียวกัน ในด�านรสนิยมทางเพศของสาววายนั้นก็ไม*ได�มีความผิดปกติหรือแตกต*าง
แต*อย*างใด สาววายยังสามารถมีความรักกับผู�ชายได�ด่ังผู�หญิงโดยท่ัวไป หากแต*แต*ผู�ชายท่ีจะมาเป.น
คนรักของเธอนั้น จะสามารถเข�าใจและยอมรับในความชอบชนิดพิเศษนี้ของเธอได�หรือไม*เท*านั้นเอง 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 จุลนิพนธ	ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงด�วยดีเพราะความกรุณาจาก อาจารย	โสภณา เชาว	วิวัฒน	กุล 
อาจารย	ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ	 ท่ีให�คําปรึกษา ช�วยแก�ไขป/ญหาต�างๆ คอยแนะนํา เติมเต็มในจุดอ�อนต�าง 
ๆ และแก�ไขส�วนท่ีบกพร�องต�าง ๆ จนทําให�จุลนิพนธ	ฉบับนี้สําเร็จด�วยดี รวมไปถึง อาจารย	ไศลทิพย	 
จารุภูมิ อาจารย	อรรณนพ ชินตะวัน และอาจารย	ชยนพ บุญประกอบ ผู�ซ่ึงเป8นคณะกรรมการตรวจจุล
นิพนธ	ในครั้งนี้ ท่ีช�วยให�ข�อมูล ข�อเสนอแนะ และความคิดเห็นท่ีเป8นประโยชน	ต�อการทําจุลนิพนธ	ใน
ครั้งนี้จนสําเร็จได�ด�วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย	ทุกท�านไว� ณ ท่ีนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย	  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท�านท่ีให�ความรู� คําแนะนํา และประสบการณ	อันมีค�ายิ่ง จนทําให�ศิษย	คนนี้
ประสบความสําเร็จด�วยดี 
 ขอกราบขอบกระคุณอาจารย	กวีชาติย	 จันทร	แพง อาจารย	โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห	 
สิงหเสนี) ท่ีให�คําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนการช�วยเหลือในการติดต�อขออนุญาตในการใช�สถานท่ี
ของโรงเรียนเพ่ือใช�ในการถ�ายทํา จนได�รับการอนุญาตจากผู�อํานวยการโรงเรียนด�วยดี 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ น�อง ๆ ทีมงานและนักแสดงทุกคน ท่ีอุตส�าห	อดทนกับการทํางาน 
และเสียสละเวลามาช�วยเหลือ ท้ังให�กําลังแรงและกําลังใจจนงานสําเร็จลุล�วงได�ด�วยดี ขอบคุณแม�น 
ล�าน ฟ=า น�องนาเดีย น�องน้ํา รวมไปถึงรุ�นน�องวงโยฯ โรงเรียนบดินทรเดชาฯ แก็งค	เกรียน แก็งค	ชะนีข้ี
มโน แก็งค	อีป=า และกลุ�มแฟนคลับ AFC ท่ีคอยรับฟ/งป/ญหา ให�กําลังใจ และให�ความช�วยเหลือมาโดย
ตลอด 
 สุดท�ายขอกราบขอบคุณกําลังใจท่ีสําคัญท่ีสุด คือ คุณพ�อชวดล ศรีลาเลิศ คุณแม�ธารณา 
ศรีลาเลิศ คุณลุงกรทัศ ศรีลาเลิศ และญาติพ่ีน�องครอบครัวทุกท�าน ท่ีสนับสนุนท้ังกําลังทรัพย	 
กําลังใจ รวมไปถึงการมอบความรักและการดูแลเอาใจใส�ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดู จนทําให�ผู�จัดทํามี
ความสําเร็จในวันนี้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 
หน�า 

บทคัดย�อ ............................................................................................................................................ ง 
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................................. จ 
บทท่ี 1 บทนํา ............................................................................................................................ 1 
 ท่ีมาและความสําคัญของป#ญหา           1 
 วัตถุประสงค&             1 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ&     2 
 ข้ันตอนการศึกษา     2 
 แผนการดําเนินงาน     3 
 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ     3 
 นิยามศัพท&     3 
บทท่ี 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง .......................................................................... 5 
 แนวคิดเก่ียวกับ YAOI     7 
 แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตร&โรแมนติก - คอมเมด้ี                                               8 
 ทฤษฎีภาพยนตร&   10 
 สรุป   11 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย ............................................................................................................ 12 
 ข�อมูลอ�างอิงผลงานท่ีเก่ียวข�อง   12 
 อารมณ&และบรรยากาศของภาพยนตร&   16 
 สรุป   17 
บทท่ี 4 ประมวลผลวิจัย........................................................................................................... 18 
 เรื่องย�อ   18 
 โครงเรื่องย�อขยาย   19 
 บทภาพยนตร&   23 
 การคัดเลือกนักแสดง   37 
 สถานท่ีถ�ายทํา   40 
 เครื่องแต�งกายนักแสดง   45 
 เอกสาร Overall Sheet   47 
 เอกสารตารางการถ�ายทํา   51 
บทท่ี 5 ผลการวิเคราะห&ข�อมูล                 59 
บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ        74 
บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 76 
ภาคผนวก........................................................................................................................................ 78 
 ภาคผนวก ก ภาพโปสเตอร&ภาพยนตร&        79 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน�า 
1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน     3 
4-1 แสดงเอกสาร Overall Sheet   47 
4-2 แสดงเอกสารตารางการถ�ายทําคิวท่ี 1   51 
4-3 แสดงเอกสารตารางการถ�ายทําคิวท่ี 2   54 
4-4 แสดงเอกสารตารางการถ�ายทําคิวท่ี 3   55 
4-5 แสดงเอกสารตารางการถ�ายทําคิวท่ี 4   56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญภาพ 
ภาพ                               หน�า 
3-1 ภาพจากภาพยนตร&เรื่อง My Geeky Girlfriend   13 
3-2 ภาพจากเรื่อง ฮอร�โมนวัยว�าวุ�น ตอน เซโรโทนิน (Serotonin) ฮอร�โมนแห�งความสงบ      14 
3-3 โปสเตอร&ภาพยนตร&เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ�อย   15 
3-4 ภาพจากภาพยนตร&เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ�อย                  16 
3-5 ภาพจากภาพยนตร&เรื่อง My sassy girl ยัยตัวร�ายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม   17 
4-1 ภาพถ�าย นางสาวธรณ&ธันย& วรรณศรี (ฟNา) ผู�รับบทเปPน โซล   37 
4-2 ภาพถ�าย นายบูรวิทย& อนุวัฒน&ตระกูล (กวง) ผู�รับบทเปPน มิน   38 
4-3 ภาพถ�าย ฉัตรดนัย ศรชัย (บาส) ผู�รับบทเปPน นิว   39 
4-4 ภาพถ�าย ภาสวิทย& ภูมิสวัสด์ิ (ซี) ผู�รับบทเปPน พ่ีอาร&ม   39 
4-5 ภาพถ�ายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห& สิงหเสนี) ซอยรามคําแหง 43 / 1   40 
4-6 ภาพถ�ายร�านกาแฟร�มไม�ไออุ�น หมู�บ�านทาวน&อินทาวน&    41 
4-7 ภาพถ�ายบ�าน 3 ชั้น หมู�บ�านสหกรณ& ถ.เสรีไทย บริเวณหน�าบ�านท่ีมีประตู 2 ฝ#Xง   41 
4-8 ภาพถ�ายบ�าน 3 ชั้น หมู�บ�านสหกรณ& ถ.เสรีไทย ชั้น 2 ห�องนอนใหญ�ฝ#Xงตะวันออก   42 
4-9 ภาพถ�ายบ�าน 3 ชั้น หมู�บ�านสหกรณ& ถ.เสรีไทย ชั้น 2 ห�องนอนใหญ�ฝ#Xง   43 
4-10 ภาพถ�ายบ�าน 3 ชั้น หมู�บ�านสหกรณ& ถ.เสรีไทย ชั้น 2 ห�องนั่งเล�นฝ#Xงตะวันตก   44 
4-11 ภาพเครื่องแต�งกายของโซล   45 
4-12 ภาพเครื่องแต�งกายของมิน   45 
4-13 ภาพเครื่องแต�งกายของนิว   46 
4-14 ภาพเครื่องแต�งกายของพ่ีอาร&ม   46 
5-1 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 1   50 
5-2 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 2   60 
5-3 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 3   60 
5-4 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 4   61 
5-5 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 5   61 
5-6 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 6   62 
5-7 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 7   63 
5-8 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 8   64 
5-9 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 9   64 
5-10 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 10   65 
5-11 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 11   66 
5-12 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 12   66 
5-13 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 13   67 
5-14 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 14   67 
5-15 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 15   68 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบัญภาพ (ตอ) 
ภาพ                               หน�า 
5-16 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 16   69 
5-17 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 17   69 
5-18 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 18   70 
5-19 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 19   70 
5-20 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 20   71 
5-21 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 21   72 
5-22 ภาพแสดงตัวอย�างฉากท่ี 22   73 
ก-1 โปสเตอร&ภาพยนตร&เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล   80 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

บทที่ 1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

 ในป�จจุบัน สังคมไทยมีเรื่องของเพศวิถี (Sexuality) ท่ีหลากหลาย และเริ่มยอมรับ
รสนิยมทางเพศท่ีแตกต0างกันมากข้ึน ไม0เฉพาะแต0ความสัมพันธ5ระหว0างเพศหญิงกับเพศชายเท0านั้น 
แต0รวมไปถึงความสัมพันธ5เพศเดียวกันอีกด9วย 
 นอกจากสังคมจะเป:ดกว9างกับเรื่องรสนิยมทางเพศแล9ว ยังเกิดกระแสและกลุ0มผู9หญิง
จํานวนหนึ่งท่ีเรียกว0า “สาววาย” เกิดข้ึนตามมาอีกด9วย กลุ0มผู9หญิงกลุ0มนี้มักมีความรู9สึกชื่นชอบและมี
ความสุขเม่ือได9เห็น “เพศชายกับเพศชายท่ีดูเหมาะสมกันอยู0ด9วยกัน” พวกเธอมักจินตนาการเรื่องราว
ต0างๆให9เกิดเปBนเรื่องราวความสัมพันธ5เก่ียวกับความรักระหว0างเพศชายกับเพศชาย ซ่ึงผู9จัดทํามีความ
สนใจศึกษาลักษณะบุคลิก พฤติกรรม การดําเนินชีวิต และรสนิยมทางเพศของกลุ0มคนเหล0านี้ จึงเกิด
เปBนแรงบันดาลใจในการสร9างภาพยนตร5สั้น เก่ียวกับบุคลิก พฤติกรรม การดําเนินชีวิต และเรื่องราว
ความสัมพันธ5ระหว0างเพ่ือนและความรักของสาววาย 
 ผู9จัดทําได9ศึกษาและรวบรวมข9อมูล ลักษณะ บุคลิก ความเปBนมาของสาววาย รวมท้ัง
ตีความเรื่องราวสะท9อนแง0มุมทางด9านจิตวิทยา สังคมวิทยา และเพศวิถี นอกจากนี้ยังศึกษาถึง
รายละเอียดของความคิด ความรู9สึก และพฤติกรรมต0าง ๆ ของสาววาย จากการสอบถามเพ่ือน
นักศึกษา และเก็บข9อมูลจากกลุ0มเพศชายท่ีมีคนรักเปBนสาววาย ถึงความรู9สึกและทัศนคติท่ีมีต0อสาว
วาย เพ่ือนํามาสร9างเปBนภาพยนตร5รักใส ๆ ของวัยมัธยมตอนปลาย ท่ีมีนางเอกเปBนสาววายผู9ชอบ
จินตนาการว0าเพ่ือนชายคนสนิทของตัวเองมีความสัมพันธ5กับผู9ชายคนอ่ืนๆ โดยท่ีตนไม0รู9ว0าเพ่ือนคน
นั้นแอบชอบตนมาต้ังแต0เด็ก จนนําไปสู0เรื่องราวการพิชิตใจสาววายและการพัฒนาความสัมพันธ5ของ
บุคคลท้ังคู0 

 
วัตถุประสงค� 

 1. เพ่ือศึกษาบุคลิก พฤติกรรม การดําเนินชีวิต และรสนิยมทางเพศของสาววาย 
 2. เพ่ือถ0ายทอดมุมมองทางความคิดและความรู9สึกของสาววาย 
 3. เพ่ือศึกษากระบวนการการทํางานภาพยนตร5รักวัยรุ0น 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ� 

 เปBนจุลนิพนธ5แนวงานสร9างสรรค5ภาพยนตร5สั้น โดยได9ศึกษากระบวนการถ0ายทํา
ภาพยนตร5สั้นท่ีมีเรื่องราวเก่ียวกับสาววายและความรักในวัยมัธยมปลาย เพ่ือนํามาปรับใช9ใน
ภาพยนตร5สั้น เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล  
 
ข้ันตอนและแผนการดําเนินการ 

 1. ศึกษาและเสนอหัวข9อจุลนิพนธ5 
 2. รวบรวมข9อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข9อง และสอบถามจากบุคคลอ่ืนเพ่ือนําข9อมูลมา 
พัฒนาเปBนบทภาพยนตร5 
 2.1 วิเคราะห5ข9อมูลท่ีได9เพ่ือนํามาปรับใช9ในการเขียนบทภาพยนตร5 
 2.2 ศึกษาภาพยนตร5ท่ีมีเรื่องราวเก่ียวข9องกับสาววายและความรักในวัยมัธยม 
 3. ข้ันตอนพัฒนาบท (Development) 
 3.1 คิดแก0นเรื่อง และเขียนเรื่องย0อ 
 3.2 พัฒนาและเขียนบทภาพยนตร5 (Screenplay) 
 4. ข้ันตอนก0อนการผลิต (Pre-Porduction) 
 4.1 คัดเลือกนักแสดง 
 4.3 สรรหาและติดต0อสถานท่ีถ0ายทําให9เหมาะสมกับภาพยนตร5 
 4.3 ทําเบรคดาวน5และตารางการถ0ายทํา 
 4.4 จัดหาทีมงานและอุปกรณ5การถ0ายทํา 
 4.5 เขียนบทสําหรับถ0ายทํา (Shooting Script) 
 5. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
 6. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
 6.1 ลําดับภาพ 
 6.2 ออกแบบและตกแต0งเสียง 
 6.3 แก9สีในภาพยนตร5 
 7. สรุปผลจากงานและจัดทํารูปเล0ม 
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แผนการดําเนินงาน 

ต0อไปนี้เปBนการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปBนตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 - 1 ตางรางแสดงแผนการดําเนินงาน 

 
ผลท่ีคาดว*าจะได,รับ 

 1. สามารถเรียนรู9บุคลิก พฤติกรรม การดําเนินชีวิต และรสนิยมทางเพศของสาววายได9 
 2. สามารถถ0ายทอดเรื่องราวเก่ียวกับมุมมองทางความคิดและความรู9สึกของสาววายให9
ผู9ชมได9รับรู9 ตีความ และแสดงความคิดเห็นได9 
 3. ได9พัฒนาทักษะในกระบวนการทางด9านการสร9างภาพยนตร5เพ่ือนําไปประยุกต5ใช9กับ
วิชาชีพในอนาคตได9 
 4. มีผลงานสร9างสรรค5ภาพยนตร5ขนาดสั้นตรงตามวัตถุประสงค5 
 
นิยามศัพท� 

 สาววาย หรือ ฟุโจฉิ คือผู9หญิงกลุ0มหนึ่งท่ีมีความชอบในการนําเพศชายมาคู0กันแล9ว
จินตนาการเปBนเรื่องราว สร9างเนื้อหาเก่ียวกับความรักระหว0างเพศเดียวกัน แล9วนําเสนอในรูปแบบ
ต0าง ๆ เช0น ภาพการ5ตูน ภาพวาด นิยาย ฟ:คชั่น หรือตัวบุคคล โดยจินตนาการให9ตัวละครเพศชายใน
เรื่องนั้น ๆ มีความสัมพันธ5ในรูปแบบของความรักในแบบต0าง ๆ ตามท่ีตนหรือคนในกลุ0มเดียวกันชื่น
ชอบ 

 
กิจกรรม 

2556 2557 

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

ศึกษาและนําเสนอ
หัวข9อจุลนิพนธ5 

          

รวบรวมข9อมูลจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข9อง  

          

ข้ันตอนพัฒนาบท           

ข้ันตอนก0อนการผลิต           

ข้ันตอนการผลิต           

ข้ันตอนหลังการผลิต           

สรุปผลและจัดทํา
รูปเล0ม 
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 จิ้น มาจากคําว0า Imagine ท่ีหมายถึงจินตนาการ ซ่ึงในท่ีนี่จะหมายถึงการท่ีสาววายนํา
เพศชายกับเพศชายมาจินตนาการให9เปBนคู0กันอย0างท่ีตนเองคิด หรือให9ทําบางสิ่งอย0างท่ีตนเอง
ต9องการ 
 มโน คือการมโนภาพ การคิดไปเอง จินตนาการไปเอง คล9ายกับคําว0าจิ้น เช0น มโนว0ามิน
กับนิวชอบพอกันอยู0 ท้ังท่ีในความเปBนจริง ท้ังคู0เปBนเพ่ือนกันเฉย ๆ เปBนต9น  
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 
 

 โครงการสรรสร�างภาพยนตร�ขนาดสั้นเรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล เป�นการนําเสนอเรื่องราว
เก่ียวกับบุคลิก พฤติกรรม ลักษณะ การดําเนินชีวิตของสาววายและความรักใส ๆ ในวัยมัธยมปลาย 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู�จัดทําได�นําแนวคิด ทฤษฎี ข�อมูลจากการสัมภาษณ� ตลอดงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องมาศึกษาเพ่ือใช�เป�นแนวทางเพ่ือพัฒนาเป�นโครงเรื่องและบทภาพยนตร� เพ่ือให�เกิดความ
น5าสนใจในภาพยนตร� และเป�นแนวทางในการศึกษาดังต5อไปนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับ YAOI 
 2. แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตร�โรแมนติก - คอมเมด้ี 
 3. ทฤษฎีภาพยนตร� 
 
1. แนวคิดเก่ียวกับ YAOI 

 1.1  ข�อมูลและความเป&นมาของ YAOI 
 “วาย” (Y) ท่ีใช�สําหรับเรียก “การ�ตูนวาย” เป�นศัพท�ย5อของ YAOI ซ่ึงเกิดมาจาก

การ�ตูนชายรักชาย ถือกําเนิดข้ึนในประเทศญ่ีปุFนในช5วงปลายยุคท่ี 70’s โดยซาคาตะ ยาซุโกะ และฮัต
สุ รินโกะ ท่ีต�องการล�อเลียนโครงสร�างของงานเขียนโคลงจีนยุคเก5า ซ่ึงต�องประกอบด�วย Ki 
(Introduction (บทนํา)), Syo (Development (ดําเนินเรื่อง)), Ten (Transition(จุดผกผัน)) และ 
Ketsu (Conclusion (บทสรุป)) แต5พวกเธอได�นํามาทุกสิ่งมารวมกันแล�วสร�างผลงานท่ีไม5มี 
Yamanashi (No climax), Ochinashi (No point), Iminashi (No meaning) กลายมาเป�นงาน
โดจินชิท่ีชื่อ Loveri  

 ต5อมาในยุคท่ี 80’s คําว5า YAOI ได�หมายความถึงงานการ�ตูนล�อเลียนท่ีมีผู�ชายสอง
คนเป�นตัวเอก และเน�นความสัมพันธ�ทางเพศเป�นเนื้อหาหลัก เช5น Shonen-ai หมายถึงการ�ตูนท่ีมี
ผู�ชายสองคนเป�นตัวเอกเช5นกัน แต5เน�นความรักโรแมนติกและน5ารักอ5อนโยนกว5า ท้ัง YAOI และ 
Shonen-ai ไม5ใช5การ�ตูนท่ีกล5าวถึงความรักของเกย�เลย แต5เป�นรูปแบบหนึ่งของความรักท่ีเหนือกว5า
ความรักระหว5างเพศท่ัวไป 

 การ�ตูนญ่ีปุFนท่ีนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว5างผู�ชายกับผู�ชาย
สามารถแบ5งตามกลุ5มผู�ผลิตและผู�บริโภคออกเป�นสองกลุ5ม คือ กลุ5มความหลากหลายทางเพศ เช5น 
(กลุ5มรักต5างเพศ กลุ5มรักเพศเดียวกัน กลุ5มรักสองเพศ) และผู�หญิง เนื่องจากปgจจุบันเป�นสื่อท่ี
แพร5หลายและเป�นท่ีนิยมในกลุ5มสังคมไทย ตลอดจนความสัมพันธ�ทางเพศท่ีไม5ได�มีพ้ืนฐานมาจาก
ความสัมพันธ�ทางด�านจิตใจ กรณีเช5นนี้จึงเป�นเสมือนเส�นแบ5งความแตกต5างระหว5างกลุ5มความ
หลากหลายทางเพศและผู�หญิง ภายในการ�ตูนทีนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว5างผู�ชาย
กับผู�ชาย (ญาณาธร เจียรรัตนกุล, 2550: 16) 
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  การ�ตูนญ่ีปุFนท่ีนําเสนอเรื่องราวเกียวกับความสัมพันธ�ระหว5างผู�ชายกับผู�ชายโดย
ผู�ผลิตและผู�บริโภคส5วนใหญ5เป�นผู�หญิง (Mizoguchi, 2005: 3) ทําให�ได�รับการยอมรับว5าเป�นหนังสือ
การ�ตูนของผู�หญิงโดยผู�หญิง (Manga by woman for woman) (Thon, 1997: 2) สามารถแบ5งเป�น 
3 ประเภท คือ โซเนนไอ (Shonen-ai: Boys’ Love), บิโซเนน (Bi-shonen: Beautiful Boys), และ
ยาโออิ (YAOI) หากแต5การนิยามความแตกต5างของการตูน 3 ประเภทนี้มีความหลากหลาย เนื่องจาก
ตามคําศัพท�แล�ว “โซเนนไอ” แปลว5าความรักของเด็กผู�ชาย “บิโซเนน” แปลว5าผู�ชายท่ีมีหน�าตา
สวยงามเหมือนผู�หญิง (Feminine) และ “ยาโออิ” ย5อมาจาก YAmanashi, Ochinashi, Iminashi 
(No climax, No point, No meaning) แปลว5าเรื่องราวไม5มีสาระใดๆ ซ่ึงตรงกับคําแสลงญ่ีปุFนว5า 
YAmete kudasai, Oshiri ga Itai yo (Stop it, my butt hurts) (Suzuki, 1998: Lunsing, 2006: 
7) 

 ในประเทศญ่ีปุFนซ่ึงเป�นต�นกําเนิดของคําว5า YAOI มักมีความความถึงหนังสือการ�ตูน
คุณภาพตํ่า เนื้อเรื่องไม5ลึกซ้ึง ไม5น5าสนใจ หรือเป�นเรื่องท่ีไม5น5าติดตาม โดยมีเนื้อหาหลักเจาะลงไปยัง
ฉากเพศสัมพันธ� (Sex) โดยไร�เหตุผลหรือท่ีมาท่ีไป เพียงเพ่ือความสนุกของผู�วาด และสนองความ
ต�องการของผู�อ5านในกลุ5มเล็ก ๆ โดยท่ีการจัดจําหน5ายไม5ได�จริงจังหรือเป�นในเชิงธุรกิจใหญ5เหมือน 
Boys’ Love แต5สําหรับนักอ5านในประเทศฝgxงตะวันตก หรือแม�แต5กระท่ังประเทศไทยเอง คําว5า YAOI 
คือคําจํากัดความของการ�ตูนประเภทชายรักชายท่ีเนื้อเรื่องมีการพากพิงถึงการมีเพศสัมพันธ�ท้ังหมด 
(ลลิดา ศุภนิมิตรวงศ�, 2550: 20) 
 
 1.2  ความแตกต(างระหว(าง YAOI กับ Shonen-ai (Boys’ Love) 
   สําหรับผู�อ5านฝgxงตะวันตก รวมถึงนักอ5านชาวไทย อาจให�คําจํากัดความ YAOI กับ 
Shonen-ai ว5าเป�น “เรท” (Rate) สําหรับผู�อ5านของการ�ตูนชายรักชาย (Boys’ Love Manga) โดย 
Shonen-ai จะหมายถึง Boys’ Love ท่ีไม5มีฉากเซ็กส�หวือหวา เน�นเรื่องราวความสัมพันธ�ของ
เด็กผู�ชายด�วยกัน ในขณะท่ี YAOI จะเน�นไปท่ีเซ็กส�มากกว5า ซ่ึงตามความเป�นจริงแล�ว Shonan-ai 
(Literally Boys’ Love) ในประเทศญ่ีปุFน ปgจจุบันถือเป�นวรรณกรรมล�าสมัย และไม5มีในตลาดอีก
ต5อไปแล�ว เนื่องจากกําเนิดวรรณกรรมประเภท Shonen-ai ถือกําเนิดข้ึนในช5วงยุค 70’s และ 80’s 
และเป�นเรื่องราวเก่ียวกับความสัมพันธ�ทางด�านจิตใจในแบบอุดมคตินิยมระหว5างเหล5าเด็กหนุ5มท่ี
มักจะมีรูปร5างหน�าตางดงาม (ลลิดา ศุภนิมิตรวงศ�, 2550: 19) 
 
   1.3  ตีความ YAOI และ Shonen-ai ในแง(มุมทางด�านจิตวิทยาและสังคมวิทยา 
  มีหลายข�อสรุปท่ีพยายามอธิบายถึงปรากฏการณ�ความคลั่งไคล� YAOI และ 
Shonen-ai ของเด็กสาว มีผลการณ�สํารวจหนึ่งท่ีน5าสนใจว5าความชอบ YAOI และ Shonen-ai เกิด
จากความเชื่อของผู�หญิง ท้ังในระดับจิตสํานึกและจิตใต�สํานึก ท่ีว5าการแต5งงานคือจุดสิ้นสุดของความ
โรแมนติก เพราะต�องทําท้ังหน�าท่ีภรรยา, แม5 และแม5บ�านท่ีแสนจะยุ5งยาก ดังนั้นผู�หญิงท่ีนิยม YAOI 
และ Shonen-ai มักอยู5ในสังคมท่ีชายเป�นใหญ5 (มักเป�นสังคมตะวันออก) การแสวงหาความโรแมนติก
โดยท่ีรู�อยู5เต็มอกว5าผู�หญิงไม5มีวันได�รับความรักอันแสนหวานชั่วชีวิตจากผู�ชายได� จึงกลายเป�นให�ผู�ชาย
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ด�วยกันเป�นผู�รับความรักนั้นเสียเลย ซ่ึงบางทีนี่อาจเป�นสัญลักษณ�ของความต�องการฉีกม5านประเพณี
ของผู�หญิงญ่ีปุFนก็ได� 

ข�อสรุปหนึ่งกล5าวว5า “Shonen-ai” คือ “สัญลักษณ�” ของความโรแมนติกข้ันสุด
ยอดท่ีไร�แรงริษยาจากนักอ5าน เป�นความรักท่ีอยู5เหนืออุปสรรคท้ังปวง (ซ่ึงคนท่ัวไปมักมองเรื่องเพศ
เป�นข�อแรกในการเลือกคู5ครอง ว5าควรเป�นคนละเพศกับเรา) แท�ท่ีจริงแล�วตัวเอกชายท่ีทําหน�าท่ีแทน
นางเอกก็คือ “สัญลักษณ�” ของเพศหญิงนั่นเอง เพราะมักมีรูปร5างหน�าตาอรชรอ�อนแอ�นไม5ต5างจาก
ผู�หญิงจริงๆ นิสัยก็มักจะอ5อนไหวแบบผู�หญิง แต5เนื่องจากเพศหญิงเป�นเพศท่ีมีความริษยาสูง นางเอก
บางคนทําตัวน5าหม่ันไส�ไม5เป�นกุลสตรีท่ีดีเหมือนท่ีนักอ5านหญิงได�รับการสอนสั่งมา จึงเกิดเรื่องรักท่ีไม5
มีทางทําให�คนอ5านรู�สึกริษยานางเอกได� นั่นคือเรื่องรักท่ีไร�นางเอกนั่นเอง 

อีกข�อสรุปกล5าวถึง “ทฤษฎีว5าด�วยบุคคลท่ี 3” ซ่ึงอธิบายว5าเวลาคนเราพูดถึงสิ่งไม5
ดีของตนเองนั้นยาก แต5หากพูดถึงสิ่งไม5ดีของคนอ่ืนนั้นง5ายกว5า ดังนั้น ความรักแบบผิดศีลธรรมหรือ
รักแบบรุนแรง ถ�าใช�นางเอกเพศหญิงอาจทําให�นักอ5านหญิงท่ีถูกสอนมาว5าเรื่องเหล5านี้เป�นเรื่องน5าอาย
ของสังคมยอมรับไม5ได� แต5ถ�านางเอกเป�นผู�ชายซ่ึงไกลตัวออกไปหน5อย อาจทําให�ยอมรับได�ง5ายข้ึน 
หรือแค5การจินตนาการถึงเรื่องเพศระหว5างหญิงกับชายก็ถือเป�นเรื่องน5าอายในสังคมท่ีเคร5งครัดแบบ
ญ่ีปุFนแล�ว ดังนั้นการจินตนาการถึงเพศชายสองคนบนเตียงเดียวกันจึงรู�สึกขัดเขินน�อยกว5า 

โอตาคุ YAOI กลุ5มหนึ่งได�ลงความเห็นว5าผู�ชายในสังคมเรามีแต5พวกชอบกดข่ี 
ดังนั้นใน YAOI และ Shonen-ai ได�ให�โอกาส “สร�างชายในฝgน” ข้ึนมา และในทางกลับกันความรู�สึก
เกลียดเพศหญิงทีต�องอ5อนแอและถูกกดข่ีอยู5ตลอดได�สร�างจนเองในจินตนาการให�มีรูปลักษณ�ท่ี
แข็งแกร5งเป�นชาย บางคนถึงกับกล5าวว5า “ไม5อยากเกิดเป�นผู�หญิงเลย แต5อยากเกิดเป�นผู�ชาย” แต5ใน
เวลาเดียวกันก็อยากได�รับความรักจากผู�ชายด�วย ความต�องการท่ีซับซ�อนนี้มาลงตัวท่ี Shonen-ai 
พอดี 

จากข�อสรุปอันสุดท�ายนี้ จึงมีการตีความความสําเร็จของ Comic June นิตยสาร
เล5มแรกท่ีมีแต5เรื่องของผู�ชายกับผู�ชาย ท่ีมุ5งกลุ5มเป|าหมายเพ่ือขายวัยรุ5นหญิง ว5าเป�นเพราะ June คือ
สถานท่ีเยียวยาผู�หญิงท่ีเคยถูกทารุณกรรมท้ังทางร5างกายและทางจิตใจ 

ข�อพิสูจน�เหล5านี้ท่ีว5า YAOI เป�นเพียง “สัญลักษณ�” ไม5ใช5 “ความเป�นจริง” พิสูจน�
ได�จากการลองให�โอตาคุ YAOI ดูภาพเปลือยของผู�ชายแท� ๆ กอดรัดฟgดเหวี่ยงกัน ผลคือรับไม5ได� 
เพราะไม5เหมือนใน “จินตนาการ” ท่ีคิดไว� และให�เกย�ตัวจริงอ5านการ�ตูน YAOI เกย�ก็ว5ามันไม5ใช5
การ�ตูนเกย�แม�แต5น�อย ดังนั้นถ�าใครคิดว5าคนอ5านการ�ตูน YAOI และจะกลายเป�นเกย�ก็ถือเป�นความ
เข�าใจท่ีผิด หรือถ�าคิด Shonen-ai เป�นเรื่องผิดศีลธรรม การดูภาพแนวแอบสแทรกท� (Abstract) ท่ี
ต�องตีความกันหลายชั้นก็คงผิดศีลธรรมเช5นกัน เพราะ Shonen-ai เป�นเพียง “สัญลักษณ�” ของ
นามธรรมแห5งความรักต5างเพศ (Heterosextual) ท่ีนําเสนออย5างเป�นรูปธรรมจับต�องได�เพียงเท5า
นั้นเอง 
  
 สําหรับภาพยนตร�เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล ผู�จัดทําได�วางทัศนคติท่ีมีต5อ YAOI ของโซลซ่ึง
เป�นตัวละครหลักซ่ึงเป�นสาววายไว�ว5า ความรักของผู�ชายกับผู�ชายนั้น ไม5ได�ถือเป�นเรื่องท่ีผิดแปลก 
หรือวิปริตอันใด ความรักท่ีเกิดข้ึนระหว5างผู�ชายกับผู�ชายนั้น โซลรู�สึกว5าเป�นความรักท่ีเกิดข้ึนด�วย
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ความรู�สึกมากกว5าท่ีจะมองทางเรื่องของเซ็กส� โซลจึงเห็นว5าความรักของผู�ชายกับผู�ชายนั้นก็เป�นสิ่งท่ี
สวยงามและยอมรับได� แต5สําหรับตัวโซลนั้นก็ไม5ได�มีความผิดปกติทางด�านรสนิยมทางเพศแต5อย5างใด 
โซลยังคงเป�นผู�หญิงท่ีชอบและรู�สึกมีความรักกับผู�ชายได�เหมือนผู�หญิงโดยท่ัวไป 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตรAโรแมนติก - คอมเมดี้ 

 2.1  จากโรมานซAยุคคลาสสิคสู(โรมานซAร(วมสมัย 
  สําหรับในแง5พัฒนาของเรื่องโรมานซ�นั้น ป�เตอร� เรดแมน (Peter Redman) 

(2001) ได�ย�อนสํารวจวรรณกรรมโรมานซ�ในยุคคลาสสิค และพบว5า แต5เดิมโรมานซ�จะถือเป�นเฉพาะ
เรื่องเล5าแบบนิยาย (Narrative fiction) ชนิดหนึ่งเท5านั้น โดยมีคุณสมบัติท่ีสําคัญดังนี้ 

 2.1.1 ประเด็นท่ีนําเสนอ: โรมานซ�จะเป�นเรื่องราวของรักแบบชายหนุ5มหญิงสาวรัก
ต5างเพศ (Heterosexualism) เท5านั้น และจะเก่ียวพันกับความรักแบบอุดมคติเป�นหลัก เช5น ตัวละคร
พระเอกนางเอกต�องทําทุกอย5างเพ่ือบูชาความรักแบบโรมิโอแอนด�จูเลียต (Romeo & Juliet) หรือ
ขวัญเรียมในเรื่องแผลเก5า 

  2.1.2 สื่อ / ช5องทางในการเผยแพร5: สามารถปรากฎได�ในหลากหลายสื่อ แต5จะ
เน�นไปท่ีงานประเภทจิตคดีเท5านั้น เช5น นวนิยาย นิยายหลายตอนจบในนิตยสาร ละครเวที ละคร
โทรทัศน� เพลงสมัยนิยม และภาพยนตร� 

  2.1.3 แบบแผนการเล5าเรื่อง: ใช�สูตรการเล5าเรื่องแบบเป�นเส�นตรง (Linear) ซ่ึง
อาจจะมีสมหวังบ�าง สูญเสียบ�าง แต5จะพยายามรักษาโครงของความรักอันเป�นนิรันดร� เช5น กรณีของ
โกโบริกับอังศุมาลิน ในคู5กรรม ท่ีแม�จะจบลงด�วยโศกนาฏกรรม แต5ก็ยืนยันความรักแท�ท่ีจะพบกันอีก
ครั้ง ณ ปลายทางชางเผือก 

  2.1.4 ประเภทของตัวละคร: จะเป�นคู5หญิงชายแบบรักต5างเพศ ซ่ึงโดยั่วไปจะอยู5ใน
วัยหนุ5มสาวจนถึงวัยกลางคน และมักจะมีการประกอบสร�างความหมายแบบข้ัวตรงข�ามกันระหว5าง
หญิงกับชาย เป�นต�นว5าผู�หญิงมักจะมีลักษณะบริสุทธิ์ ไร�เดียงสา อ5อนไหว เน�นอารมณ� และมักจะเป�น
ผู�ถูกกระทํา ในขณะท่ีตัวละครชายจะเข�มแข็ง มีอํานาจ มีเหตุผล และเป�นตัวละครผู�กระทําของเรื่อง 
นอกจากนี้วรรณกรรมโรมานซ�ก็มักจะต�องมีตัวละครผู�ร�ายหรือนางร�ายท่ีมีเป|าหมายเพ่ือจะแก5งแยง
ความปรารถนาจากตัวละครเอกหรือแสดงตัวตนท่ีเบี่ยงเบนออกไปจากบรรทัดฐานของสังคม 

  2.1.5 โครงเรื่อง: มักเก่ียวโยงเรื่องการเอาชนะ โดยเฉพาะความพยายามเอาชนะ
อุปสรรคต5างๆของความรักหรือการสูญเสียต5าง ๆ ซ่ึงตัวละครเอกประสบพบเจอในขณะท่ีเนื้อเรื่อง
กําลังดําเนินไป เช5น ตัวละครอย5าง พจมาน ท่ีพยายามเอาชนะใจของทุกคนในบ�านทรายทอง พร�อม ๆ
กับรอคอยคําว5ารักท่ีชายกลางจะพูดออกมาในฉากอวสานของเรื่อง 

  2.1.6 ฉากและสถานท่ี: มีความหลากหลายต้ังแต5ฉากท่ีเป�นแบบฉบับ ฉากท่ีให�
บรรยากาศทางสังคม หรือฉากย�อนยุคต5าง ๆ เช5นในภาพยนตร�เรื่อง รัตนาวดี ท่ีตัวละครท5านหญิง
รัตนาวดีกับชายดนัยออกเดินทางไปในต5างแดน ภายใต�ฉากบรรยากาศโรแมนติกมากมายของยุโรป 
  ในขณะท่ีสูตรเรื่องเล5าของโรมานซ�แบบคลาสสิค อาจจะเป�นไปท่ีการธํารงรักษา
ความสัมพันธ�แบบรักต5างเพศ การต5อสู�กันระหว5างเหตุผลกับอารมณ� และการพยายามเอาชนะ
อุปสรรคต5าง ๆ เพ่ือความรัก โดยท่ีใช�โลกจินตนาการหรือโลกแห5งการหลบหนีเป�นพ้ืนท่ีของการ
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สื่อสารความหมาย แต5ทว5าในเรื่องเล5าของโรมานซ�แบบร5วมสมัยนั้นดูเหมือนว5า สูตรการเล5าเรื่องท่ีเรด
แมน (Redman) ได�ทบทวนมาข�างต�น อาจจะเริ่มมีขีดจํากัดในการอธิบาย เป�นต�นว5า ในสภาพรักโร
มานซ�ยุคปgจจุบัน เราจะเริ่มเห็นร5องรอยความสัมพันธ�แบบรักร5วมเพศปรากฎข้ึนท้ังแทรกอยู5และเป�น
แก5นหลักของเรื่อง การถวิลหาความรักท่ีขาดหายไปในโลกปgจจุบันกับความพยายามท่ีจะย�อนกลับไป
หาสวรรค�แห5งรักเม่ือครั้งอดีต (Nostalgia) รวมไปถึงการต้ังคําถามเรื่องความสัมพันธ�ระหว5างรักแบบ
โรมานซ�กับรักท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเรียนรู�คุณค5าอันแท�จริงของชีวิต 
 
 จากทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับภาพยนตร�แนวโรแมนติก ผู�จัดทําจึงได�นํามาปรับใช�ให�เกิด
ข้ึนกับภาพยนตร�เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล โดยถึงแม�จะเป�นเรื่องราวเก่ียวกับสาววาย แต5สุดท�ายก็ยังลง
เอยด�วยความรักต5างเพศแบบชายหญิง ทางด�านโครงเรื่องก็มีการนําเอาเรื่องของความพยายามในการ
เอาชนะอุปสรรคต5าง ๆ ของความรักมาใช�ด�วย ยกตัวอย5างเช5น การพยายามของมินท่ีรุกจีบโซล และ
พยายามลบคํากล5าวหาของโซลท่ีมองว5าเขาชอบผู�ชายจนสําเร็จ ส5วนเรื่องของฉากและสถานท่ี ผู�จัดทํา
ก็คิดและกําหนดช็อตในบางฉากให�ออกมาดูโรแมนติก เช5น ฉากท่ีมินกับโซลนั่งอยู5ท่ีม�านั่งใต�ต�นไม� แล�ว
ใบไม�ปลิวหล5นลงมา เป�นต�น 
 
  2.2  ภาพยนตรAคอมเมดี้ 
     ในบรรดาภาพยนตร�ทุกประเภท ภาพยนตร�คอมเมด้ีเป�นภาพยนตร�ท่ีความน5า
อัศจรรย�ใจมากกว5าภาพยนตร�ประเภทอ่ืน ๆ อยู5 คือไม5ได�ถูกจํากัดอยู5เฉพาะในกลุ5ม ๆ เดียว แต5ยัง
สามารถแบ5งออกได�หลากหลายแขนง และมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว อีกท้ังยังสามารถจับคู5เข�ากับ
ภาพยนตร�ประเภทอ่ืน ๆ ได�อีกมากมาย เช5น 
   2.1.1 Slapstick Comedy: ภาพยนตร�ตลกประเภทเอะอะ เจ็บตัว และหยายคาย 
   2.1.2 Custard-Pie Comedy: ภาพยนตร�ตลกประเภทจําอวด มุ5งสร�างอารมณ�ขัน
ด�วยการทําให�ตัวละครขว�างปากันด�ายขนมพาย หรือเค�กหน�าครีม 
   2.1.3 Gag Comedy: ภาพยนตร�ตลกท่ีสร�างอารมณ�ขันจากมุกตลกและคําคมเป�น
หลัก 
   2.1.4 Gadget Comedy: ภาพยนตร�ตลกท่ีสร�างอารมณ�ขันด�วยการนําเอา
เครื่องจักรรูปร5างประหลาด มาปฎิบัตงานชิ้นง5าย ๆ ให�ลุล5วงไปได� 
   2.1.5 Romantic Comedy: ภาพยนตร�ตลก กุ�กก๊ิกน5ารัก เป�นเรื่องราวระหว5าง
คู5รัก ซ่ึงมักลงเอยแบบสมหวังและเป�นสุข 
   2.1.6 Screwball Comedy: ภาพยนตร�ตลกท่ีสร�างอารมณ�ขันจากสถานการณ�
อลวนอลเวง ท่ีมีตัวละครประเภทบ�อง ๆ พิลึก ๆ ร5วมอยู5ด�วย 
   2.1.7 Situation Comedy (Sitcom): ภาพยนตร�ตลกท่ีสร�างอารมณ�ขันจาก
สถานการณ�ตลกจี้เส�น แทนท่ีจะเป�นมุกตลกหรือคําคม ปgจจุบันพบบ5อยในรายการชุดโทรทัศน� 
   2.1.8 Black Comedy: ภาพยนตร�ตลกแนววิตถาร เครียดข5มขืน มองโลกในแง5
ร�าย หรือเจ็บปวด 
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   2.1.9 Parody: ภาพยนตร�ตลกล�อเลียน เป�นการนําเอาภาพยนตร�เครียด ๆ หนัก ๆ 
มาสร�างเลียนแบบ หรือดัดแปลงให�เบาข้ึน เพ่ือสร�างความสนุกสนาน 
 
 ในภาพยนตร�เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล นั้น ผู�จัดทําได�นําการเล5าเรื่องแบบภาพยนตร� แนวโร
แมนติกคอมเมด้ีมาใช� โดยนําเสนอเป�นภาพยนตร�แนวรักใส ๆ ของวัยมัธยมตอนปลาย มีการใช�มุกโดย
ดําเสนอความวุ5นวายของตัวโซลซ่ึงเป�นนางเอกของเรื่องเป�นหลัก ก5อให�เกิดเป�นเรื่องราววุ5น ๆ ในเรื่อง 
 
3. ทฤษฎีภาพยนตรA 

  ประวิทย� แต5งอักษร นักวิจารย�ภาพยนตร�ชื่อดัง ได�เขียนเรียบเรียงทฤษฎีต5าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับภาพยนตร�ไว�ในหนังสือชื่อ มาทําหนังกันเถอะ โดยกล5าวถึงทฤษฎีต5าง ๆ ทางภาพยนตร�ไว�ดังนี้ 

  3.1  ทฤษฎีการเล(าเรื่อง 
  ในภาพยนตร�ส5วนใหญ5 เราได�รับการกระตุ�นโดยวิธีต5าง ๆ ท่ีเหตุการณ�ต5างๆได�รับ
การถ5ายทํา และวิธีการท่ีเรื่องราวนั้น ๆ ถูกนําเสนอ โดยให�เราไปยึดครองตําแหน5งอันดับหนึ่ง ซ่ึง
นําพาตัวเองให�ไปเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ�กับตัวละครหลักต5าง ๆ หรือเน�นอยู5กับพวก
เขา ยิ่งไปกว5านั้น ปกติแล�วเราได�รับการเชื้อเชิญให�เข�าใจตัวละครเหล5านี้ในเชิงจิตวิทยามากกว5าในเชิง
สังคม  นั่นคือเราได�รับการกระตุ�นให�ถามถึงพฤติกรรมหรือสิ่งดลใจในฐานะปgจเจกชน แทนท่ีจะดํารง
อยู5กับบริบทของสังคม, การเมือง และเศรษฐกิจทีใหญ5กว5า ซ่ึงทําให�เข�าใจการดํารงอยู5ของพวกเขา เรา
ได�ถูกให�เหตุผลในเชิงจิตวิทยาจากชีวิตความเป�นอยู5ในอดีและปgจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ี
พวกเขารู�สึกและปฎิบัต ิ

 การเล5าเรื่องต5าง ๆ ของผู�คน มีแนวโน�มเก่ียวกับสิทธิพิเศษบางอย5าง หรืออย5างน�อยท่ีสุดก็ได�
แสดงให�เห็นถึงความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากกว5าเรื่องทางสังคม ซ่ึงสัมพันธ�กับอุดมคติท้ังหมดท่ี
เก่ียวกับลัทธิปgจเจกชนนิยมท่ีแทรกซึมอยูในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ท่ีมันทํางานอยู5ใน
ตัวอย5างทางประวัติศาสตร� ซ่ึงพวกเราได�รับการสอนโดยจารีตแล�วประวัติศาสตร�ได�ถูกนําเสนอ 

 3.1.1 หน�าท่ีเล5าเรื่องของภาพยนตร� (Narrative Function) 
 1) การเล5าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ5งเล5าเรื่องโดยใช�ความจริงเป�นส5วน
ใหญ5ให�ความสําคัญกับการถ5ายทอดความจริงตามสายท่ีสายตามองเห็น การใช�เทคนิคเข�ามาปรุงแต5
น�อย เช5น ภาพยนตร�สารคดี 
  2) การเล5าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดา 
เน�นการสื่ออารมณ� มีการปรุงแต5งด�วยเทคนิค เพ่ือการเร�าอารมณ�และการดําเนินเรื่องให�เป�นไปด�วยดี 
ไม5ตลก ไม5บู� ไม5หวือหวา เรื่องหนักสมอง 
 3) การเล5าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต5งในทุก ๆ ด�าน
อย5างมาก การเล5าเรื่องแบบเหนือจริง มักจะเน�นสัญลักษณ�ในการเล5าเรื่อง 
  3.1.2 วิธีการดําเนินเรื่อง โครงสร�างของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 
    1) แก5นเรื่อง (Theme) คือ ประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main 
Theme) ของเรื่องท่ีจะนําเสนอซ่ึงอาจประกอบด�วยประเด็นรอง (Sub Theme) อีกก็ได� แต5ต�องไม5 
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ออกนอกแนวความคิดหลัก 
 2) โครงเรื่อง (Plot) ซ่ึงแบ5งออกได�ดังนี้ 
 - การเล5าเรื่องตามลําดับเหตุการณ�อย5างมีเหตุผล เหตุการณ�ทุกเหตุการณ�
จะต�องส5งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได�อย5างชัดเจน ไม5ให�หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด�วย
เหตุการณ�หลัก (Main Plot) และเหตุการณ�รอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณ�รองท่ีใส5เข�าไป ต�องผสม
กลมกลืนเป�นเหตุผลกับเหตุการณ�หลัก 
  - ตัวละคร (Character) มีหน�าท่ีดําเนินเหตุการณ�จากจุดเริ่มต�นไปสู5
จุดสิ้นสุดของเรื่องตัวละครอาจเป�นคน สัตว� สิ่งของ เรื่องเป�นนามธรรมไม5มีตัวตนก็ได� การสร�างตัว
ละครข้ึนมาต�องคํานึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความต�องการ อันก5อให�เกิดพฤติกรรม
ต5าง ๆ ของตัวละครตัวนั้น ๆ ตัวละครแบ5งออกเป�นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบ
หรือตัวแสดงประกอบทุกตัวละครจะต�องส5งผลต5อเหตุการณ�นั้น ๆ มากน�อยตามแต5บทบาทของตน ตัว
หลักย5อมมีความสําคัญกว5าตัวรองเสมอ 
  - การกระทําของตัวละคร ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อย5างไร เม่ือไร 
 3.1.3 การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 
  1) การเป�ดเรื่อง (Exposition) เช5น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ
เหตุการณ�ในขณะนั้น  
 2) สถานการณ�ท่ีเริ่มส5งเค�าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งท่ี
ส5งผลให�เกิดเหตุการณ�ต5าง ๆ 
  3) จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรื่องได�อีกอย5าง
หนึ่งว5า Conflict 
  4) การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให�คนดูพักจาก
การต่ืนเต�นจาก Turning Point 
  5) จุดวิกฤติ (Crisis) สถานการณ�ท่ีคับขันและตึงเครียด 
  6) จุดสุดยอด (Climax) จุดหรือวินาทีท่ีตัวละครเอกสะสางจุดวิกฤติให�ลุล5วง 
  7) จุดคลี่คลาย (Conclusion) ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
สถาณการณ�คลี่คลาย เนื่องจากหลักการเล5าเรื่องนั้นเป�นกุญแจสําคัญในการผลักดันให�ผลงานชิ้นนี้
น5าสนใจและน5าติดตาม 
 
สรุป 

 จากแนวคิดและทฤษฎีท้ังหมดท่ีนํามาประกอบการศึกษาล�วนมีความสําคัญและจําเป�น
อย5างยิ่งต5อกระบวนการสร�างภาพยนตร�สั้นเรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล ท้ังในเรื่องแง5มุมทางด�านจิตวิทยา
และสังคมวิทยาท่ีส5งผลต5อพฤติกรรมการแสดงออกของสาววาย ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาโครงเรื่อง บท
ภาพยนตร� บุคลิกของตัวละคร ความสัมพันธ�ของตัวละคร และสถานการณ�ต5าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนต5องตัว
ละครและเนื้อเรื่องได� อีกท้ังยังนํามารวมกับทฤษฎีการเล5าเรื่อง เทคนิคของการเล5าภาพยนตร�ท่ี
สามารถส�างเหตุการณ�ให�มีความสัมพันธ�และเกิดเหตุการณ�ต5าง ๆ ให�สมบูรณ�และน5าสนใจได�มากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 ผู�จัดทําศึกษาหาข�อมูลและทฤษฎีต�าง ๆ ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับบุคลิก พฤติกรรม และการ
ดําเนินชีวิตของสาววายและภาพยนตร.แนวโรแมนติกคอมเมด้ี โดยศึกษาจากลักษณะการแสดงออก
ของกลุ�มผู�หญิงท่ีเป3นสาววาย ท้ังบุคคลใกล�ตัว และสังเกตจากอาการของกลุ�มสาววายท่ีแสดงออกมา
ในรูปแบบต�าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมการแสดงออกทางความรักของวัยรุ�น ท้ังใน
ชีวิตประจําวัน ภาพยนตร. ซีรี่ย.เกาหลี และสื่อท่ัวไป 
 ด�วยเหตุนี้ผู�จัดทํายังนําเสนอเรื่องบุคลิก พฤติกรรมของสาววาย และความรักในวัยมัธยม
ปลายมาเป3นแนวความคิดหลัก (Concept) ของภาพยนตร.สั้น จากนั้นจึงทําการหาข�อมูลเพ่ือเป3นการ
อ�างอิง (Reference) อารมณ.และบรรยากาศของภาพยนตร. (Mood and Tone) จากภาพยนตร.ท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือเป3นการอธิบายและขยายข�อมูลของภาพยนตร.สั้น เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล 
 
ข�อมูลอ�างอิง (Reference) 

ภาพยนตร.เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล นําเสนอเรื่องราวของสาววายผู�ชอบจินตนาการว�าเพ่ือน
ชายคนสนิทของตัวเองมีความสัมพันธ.กับผู�ชายคนอ่ืน ๆ โดยท่ีตนไม�รู�ว�าเพ่ือนคนนั้นแอบชอบตนมา
ต้ังแต�เด็ก จนนําไปสู�เรื่องราวการพิชิตใจสาววายและการพัฒนาความสัมพันธ.ของบุคคลท้ังคู� ดังนั้น 
ผู�จัดทําจึงได�ทําการศึกษาภาพยนตร.และสื่อต�าง ๆ เพ่ือเป3นประโยชน.ในการสร�างสรรค.งาน ได�แก� 
 
1. ภาพยนตร&เรื่อง My Geeky Girlfriend (Fujoshi kanajo) (2009) กํากับโดย อะสึชิ คาเนะชิ
เกะ (Atsushi Kaneshige) 

 ภาพยนตร.เรื่องนี้เป3นเรื่องราวของฮินาตะ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท่ีไปตกหลุมรักโย
ริกะ หญิงสาวรุ�นพ่ีท่ีเขาไปพบในตอนทํางานพิเศษ เขาตัดสินใจสารภาพรักกับเธอ แต�ก�อนท่ีเธอจะ
ตอบตกลง โยริกะก็สารภาพกับฮินาตะว�าเธอเป3นสาววาย ฮินาตะท่ีไม�รู�ว�าสาววายคืออะไรจึงยืนยัน
ตอบเธอไปว�าไม�เป3นไร เขาไม�ถือเรื่องนั้น เม่ือท้ังคู�ตกลงคบกันโยริกะก็เริ่มพาฮินาตะทําการรู�จักกับโลก
ของสาววายด�วยการพาเขาไปบัทเลอร.คาเฟM ตามด�วยร�านการ.ตูนแนว boy love พาไปงานมีทต้ิง
การ.ตูน แต�งคอสเพลย.ให�ดู จนในท่ีสุดฮินาตะก็เริ่มติดอาการวาย เม่ือฮินาตะเห็นผู�ชาย 2 คนอยู�
ด�วยกัน เขาก็จินตนาการว�าใครเป3นฝMายรุกหรือฝMายรับ เม่ือความรักของท้ังคู�กําลังไปได�สวยโยริโกะก็
ได�รับโอกาสให�ไปทํางานท่ีลอนดอนอย�างท่ีเธอฝTนมานาน โยริกะรู�สึกสับสนระหว�างการทําตามฝTนกับ
เรื่องของความรัก แต�สุดท�ายเธอก็เลือกท่ีจะไปทํางานท่ีลอนดอน แต�แล�วความรักของท้ังคู�ก็ยังไม�ถึงจุด
จบ เม่ือฮินาตะเรียนจบ เขาก็ตามไปขอโยริกะแต�งงานท่ีลอนดอน 
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 จากภาพยนตร.เรื่องนี้ได�มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวของสาววายท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
อย�างชัดเจน ผู�จัดทําจึงได�นําภาพยนตร.เรื่องนี้มาเป3นข�ออ�างอิงถึงลักษณะบุคลิก พฤติกรรม และ
รสนิยมทางเพศของสาววาย เพ่ือนํามาเป3นแนวทางในการเขียนบทของผู�จัดทํา เช�น การนํามากําหนด
บุคลิกของโซล เพ่ือแสดงถึงพฤติกรรม และการแสดงออกของโซล ตัวละครเอกในเรื่อง 

 
ภาพท่ี 3 - 1 แสดงภาพจากภาพยนตร.เรื่อง My Geeky Girlfriend 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 
 

2. ละครชุด เรื่อง ฮอร�โมน วัยว าวุ#น ตอน เซโรโทนิน (Serotonin) ฮอร�โมนแห#งความสงบ 
(2013) กํากับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต& 

 ละครชุดเรื่องนี้เป3นเรื่องราวของกลุ�มนักเรียนวัยมัธยมในโรงเรียนนาดาวบางกอก ท่ีเต็ม
ไปด�วยเรื่องราวของความสนุกในชีวิตวัยรุ�น ความคะนอง ความสมหวัง ความรัก และความฝTน 
 ในตอน เซโรโทนิน (Serotonin) ฮอร.โมนแห�งความสงบ ซ่ึงเป3นตอนหนึ่งในละครชุด
เรื่องนี้นั้น ได�มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวของการจิ้นของดาว ตัวละครหนึ่งซ่ึงเป3นสาววาย และมี
เรื่องราวของภูกับธีร. ตัวละครชายสองคนท่ีแสดงถึงความสัมพันธ.ท่ีมากเกินเพ่ือน ผู�จัดทําจึงนํา
เหตุการณ.ตอนหนึ่งในละครชุดเรื่องนี้มาอ�างอิงถึงการแสดงออกทางการจินตนาการของสาววายและ
พฤติกรรมการแสดงออกของผู�ชาย 2 คนท่ีมีแนวโน�มความสัมพันธ.ท่ีมากเกินกว�าเพ่ือน เช�น การนํา
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความใกล�ชิดของภูและธีร.มาใช�กับการจินตนาการความใกล�ชิดของมินกับตัว
ละครอ่ืนของโซล 

 
ภาพท่ี 3 - 2 แสดงภาพจากเรื่อง ฮอร�โมนวัยว�าวุ�น ตอน เซโรโทนิน (Serotonin) ฮอร�โมนแห�งความ
สงบ 
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3. ภาพยนตร&เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ#อย (2006) กํากับโดย นิธิวัฒน& 
ธราธร 

ภาพยนตร.เรื่องนี้เป3นเรื่องราวของ “ป\อม” นักเรียนวัยมัธยมท่ีหลงรัก “ดาว” เพ่ือนสาว
ในโรงเรียนเดียวกัน วันหนึ่งป\อมรู�ว�าดาวกําลังจะสอบเข�าวิทยาลัยดุริยางคศิลป^ หมาวิทยาลัยมหิดล 
สาขาเตรียมดนตรี ป\อมจึงตัดสินใจสมัครเข�าเรียนตามดาวจนได�ไปเจอ “อ�อม”  ชีวิตว�าท่ีนักดนตรีของ
ป\อมดําเนินไปพร�อมกับตําแหน�งมือกลองประจําวงท่ีเขาและเพ่ือนๆต้ังด�วยกัน แต�ในขณะนั้นป\อมก็
เข�าไปเป3นมือกลอง Timpani ประจําวงออร.เคสตร�าด�วยเพ่ือท่ีจะได�อยู�ใกล�ชิดดาว แต�ในช�วงเวลา
ขณะนั้นก็ทําให�เขาได�ใกล�ชิดและสนิทกับอ�อมด�วยเช�นกัน เรื่องราวดําเนินไปจนถึงช�วงเวลาท่ีป\อมต�อง
เลือกว�าจะเลือกใคร ระหว�างดาวกับอ�อมแต�แล�วเขาก็เลือกอ�อม เพ่ือนท่ีคอยดูแล ให�คําปรึกษา และ
ช�วยเหลือเขามาตลอด 

จากภาพยนตร.เรื่องนี้ได�มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวของความรักของเด็กนักเรียนในวัย
มัธยมตอนปลายของโรงเรียนรัฐบาล ผู�จัดทําจึงได�ศึกษาบทของภาพยนตร.และรายละเอียดของเครื่อง
แต�งกายของภาพยนตร.เรื่องนี้ เพ่ือนํามาเป3นแนวทางท่ีสามารถนําไปต�อยอดในการทําภาพยนตร.รัก
วัยรุ�นในวัยมัธยมของผู�จัดทําได�อีกด�วย เช�น การเลือกใช�เครื่องแต�งกายของตัวละครในภาพยนตร. 

 
ภาพท่ี 3 - 3 โปสเตอร.ภาพยนตร.เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ�อย 
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อารมณ&และบรรยากาศของภาพยนตร& (Mood and Tone) 

ในภาพยนตร.เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล ผู�จัดทําได�มีการอ�างอิงภาพยนตร.ท่ีใช�เป3นแนวทางใน
การกําหนดเรื่องอารมณ.และบรรยากาศของภาพยนตร.ดังต�อไปนี้ 
 

1. ภาพยนตร&เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ#อย  

 
ภาพท่ี 3 - 4 แสดงภาพจากภาพยนตร.เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ�อย 
 
 จากภาพยนตร.เรื่องนี้มีการใช�สีสันของภาพท่ีสว�างใช�โทนสีขาวเขียวของสถานท่ี เครื่อง
แต�งกาย และต�นไม� เพ่ือแสดงถึงบรรยากาศความสดใส และสดชื่นของวัยรุ�น ภาพค�อนข�างชัดเจน 
เน�นท่ีตัวละครเป3นหลัก ดังนั้นในบางฉากผู�จัดทําจึงได�นําเทคนิคเหล�านี้มาใช� เช�น การใช�โทนสีส�มและ
น้ําตาลเพ่ือแสดงถึงบรรยากาศท่ีอบอุ�นของตัวละคร การใช�โทนสีขาวและเขียวเพ่ือแสดงถึงความสด
ชื่นและความบริสุทธิ์ของเด็กวัยมัธยม  

 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

2. ภาพยนตร&เรื่อง My sassy girl ยัยตัวร ายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม (2001) กํากับโดย กวักแจยอง 
(Kwak Jae Yong) 

 ภาพยนตร.เรื่องนี้เป3นเรื่องราวของชายหนุ�มท่ีบังเอิญไปพบกับหญิงสาวท่ีกําลังอยู�ใน
สภาพมึนเมาท่ีสถานีรถไฟใต�ดิน เธอเป3นผู�หญิงท่ีมีอารมณ.แปรปรวนเข�าใจยาก เขารู�สึกซวยเม่ือพบ
เธอ แต�หลังจากนั้นท้ังคู�ก็เริ่มสนิทสนมกัน โดยชายหนุ�มเป3นฝMายถูกข�มอยู�ตลอด หญิงสาวท่ีแสนห�าวสั่ง
ให�เขาทําสารพัดเรื่องราวแปลกประหลาด แต�เขาก็ไม�เคยปฏิเสธท่ีจะทํา และแทนท่ีเขาจะหลีกห�างเขา
กลับยิ่งใกล�ชิดและได�เห็นด�านท่ีอ�อนโยนของหญิงสาวคนนี้มากข้ึน จนทําให�เขาตกหลุมรักเธอใน
ท�ายท่ีสุด 
 ภาพยนตร.เรื่องนี้มีการวางตําแหน�งภาพแบบ Two shot คือ ให�ความคมชัดกับตัวละคร
ท้ังสองตัวท่ีอยู�ในเฟรมเดียวกัน นอกจากนี้ยังให�ความสําคัญกับบรรยากาศสภาพแวดล�อมท่ีตัวละคร
อาศัยอยู� ทําให�รู�สึกว�าได�เข�าใกล�และได�ทําความรู�จักกับตัวละครมากยิ่งข้ึน ผู�จัดทําจึงเห็นว�าภาพยนตร.
เรื่องนี้มีความเหมาะสมท้ังทางด�านอารมณ.ภาพยนตร. และความสําคัญของตัวละครหลัก ผู�จัดทําจึงได�
นํามุมกล�องของภาพยนตร.เรื่องนี้มาปรับใช�ในภาพยนตร. เพ่ือให�เกิดความเหมาะสมของการแสดงถึง
ความสัมพันธ.ของตัวละครต�าง ๆ ในภาพยนตร.เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล 

 
ภาพท่ี 3 - 5 แสดงภาพจากภาพยนตร.เรื่อง My sassy girl ยัยตัวร�ายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม 
 
สรุป 

จากการศึกษาข�อมูลอ�างอิง (Reference) ทําให�ผู�จัดทําได�พัฒนาในเรื่องการเขียนบท
เก่ียวกับการเรียนรู�นิสัยใจคอ บุคลิกลักษณะของตัวละคร ในส�วนของอารมณ.และบรรยากาศของ
ภาพยนตร. (Mood and Tone) ผู�จัดทําได�นํามาเป3นแนวคิดในการกําหนดมุมภาพ ขนาดภาพ การจัด
องค.ประกอบของภาพ รวมไปถึงการจัดแสงอีกด�วย 
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บทที่ 4 

ประมวลผลวิจัย 
 
 ในการสรรสร
างสร
างภาพยนตร�เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล ซ่ึงเป�นภาพยนตร�ท่ีมีเนื้อหา
เก่ียวกับสาววายและความรักในวัยมัธยมปลาย เป�นภาพยนตร�ท่ีผู
จัดทําต
องการนําเสนอเรื่องราวของ
หญิงสาวคนหนึ่งท่ีเป�นสาววาย เธอชอบจินตนาการว/าเพ่ือนชายคนสนิทของเธอมีความสัมพันธ�กับ
ผู
ชายคนอ่ืน ๆ โดยท่ีเธอไม/รู
ว/าคนนั้นแอบชอบตนมาต้ังแต/เด็ก จนนําไปสู/เรื่องราวการพิชิตใจสาววาย
และการพัฒนาความสัมพันธ�ของบุคคลท้ังคู/ และการสร
างภาพยนตร�ให
ออกมาตามความต
องการของ
ผู
จัดทํานั้น ต
องผ/านกระบวนการงานสร
างภาพยนตร�ดังจะปรากฎในข้ันตอนตามต/อไปนี้ 
 
1. ข้ันตอนพัฒนาบท (Development) 

 1.1 แนวความคิด (Concept) 

  ชายหนุ/มท่ีแอบหลงรักสาววาย 

  1.2 แก.นเรื่อง (Theme) 

    การให
ความสนใจกับความรักในจินตนาการจนไม/รู
สึกถึงความรักท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง 

  1.3 เรื่องย.อ (Synposis) 

   เป�นเรื่องราวของ “มิน” กับ “โซล” ชายหนุ/มและหญิงสาววัยมัธยมปลายคู/หนึ่งท่ี
เป�นเอนกันมาต้ังแต/เด็ก ท้ังคู/สนิทกันมาก เม่ือโตข้ึนโซลก็เข
าสู/วงการสาววาย เธอรู
สึกมีความสุขเวลา
เห็นผู
ชายอยู/ใกล
กันหรือมีแนวโน
มความสัมพัน�ท่ีมากเกินเพ่ือน และด
วยความท่ีมินเพ่ือนชายคนสนิท
ของเธอมีรูปร/างท่ีเล็ก ผิวขาว และมีใบหน
าท่ีหวาน เธอจึงมองว/าเขามีดูน/ารักเกินความเป�นชาย
สําหรับเธอ แถมยังทํางานบ
านได
คล/องแคล/วมากกว/าเธอท่ีเป�นผู
หญิงเสียอีก เธอจึงมักจับมินไปจิ้นกับ
ชายหนุ/มคนอ่ืนอยู/บ/อย ๆ ท้ังคู/ยังไม/มีแฟน และด
วยความท่ีท้ังคู/รู
จักและสนิทกันมานาน ทําให
มินก็
รู
สึกแอบชอบโซลอยู/ในใจ ในช/วงเวลานั้นก็มีผู
ชายเข
ามาเหมือนพยายามใกล
ชิดกับมิน ทําให
โซลยิ่ง
จิ้นหนักเข
าไปอีก แถมยังยุแยงแกล
งให
มินไปลองคบกับเขาดูอีกต/างหาก มินคิดว/าเม่ือไหร/โซลจะรู
ตัว
สักทีว/าเขาชอบโซลอยู/ เขาไม/ได
ชอบผู
ชาย เม่ือไหร/จะเลิกจับคู/ให
เขากับผู
ชายคนอ่ืนสักที มินจึง
ตัดสินใจลงมือจีบโซล โซลชอบจิ้นแบบไหนเขากับคนอ่ืนแบบไหนเขาก็จะทํากับโซลแบบนั้น มินเริ่มรุก
จีบโซลข้ึนเรื่อย ๆ จนโซลเริ่มรู
สึกว/าความรู
สึกของตัวเองเปลี่ยนไป จนสุดท
ายโซลก็รู
ว/าโซลก็ชอบมิน
เข
าแล
วเช/นกัน 
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  1.4 โครงเรื่องย.อขยาย (Treatment) 

ฉากท่ี 1 ภายใน / กลางคืน / หAองนอนของโซล 
 ในห
องนอนท่ีเต็มไปด
วยหนังสือการ�ตูนวายและโปสเตอร�ศิลป=นเกาหลีชาย โซลหญิงสาว
คนหนึ่งกําลังนั่งอยู/ท่ีหน
าจอคอมพิวเตอร� สายตาของเธอจับจ
องไปท่ีจอคอมอย/างจดจ/อพร
อมกับยิ้ม
หวานและทําท/าทางเขิน ๆ กับคลิปท่ีเธอกําลังดูอยู/ เสียงเรียกเข
าของโทรศัพท�ท่ีวางอยู/ข
างกรอบรูปใน
วัยเด็กของเธอดังข้ึน เธอหันไปดูและรีบกดรับทันทีเม่ือเห็นว/าเป�นชื่อเพ่ือนท่ีสนิทต้ังแต/เด็กของเธอ 
มินโทรมาเตือนโซลว/าพรุ/งนี้ห
ามสายนะเพราะเขามี present งานต
องไปเตรียมตัวแต/เช
า ท้ังคู/คุยกัน
อยู/พักหนึ่งแล
วจึงวางสายไป 
 
ฉากท่ี 2 ภายนอก / เวลาเชAา / หนAาบAานโซลและมิน 
 เช
าวันต/อมา มินเดินออกมาจากประตูบ
านของตัวเองแล
วเดินไปยืนรอโซลท่ีหน
าบ
านของ
โซล สักพักโซลก็เดินออกมาจากบ
าน แล
วท้ังคู/ก็เดินไปโรงเรียนด
วยกัน 
 
ฉากท่ี 3 ภายใน / เวลาเชAา / ในขบวนรถไฟฟGา 
 มินและโซลนั่งท่ีนั่งติดกัน โซลนั่งหลับไม/รู
เรื่องจนหัวสัปหงกเอนไปทางมิน มินหันมามอง
แล
วนั่งยิ้ม 
 

ฉากท่ี 4 ภายนอก / เวลาเชAา / ริมรั้วโรงเรียน 
 มินและโซลเดินมาด
วยกัน โซลบอกมินว/าเจอกันตอนเลิกเรียนแล
วแยกย
ายมิน 
 
ฉากท่ี 5 ภายนอก / เวลาบ.าย / สนามบอล 
 ในขณะท่ีมินกําลังนั่งดูเพ่ือนเล/นบอลอยู/ท่ีสนามบอลเพ่ือรอโซลเลิกเรียนและกลับบ
าน
พร
อมกัน เพ่ือนของมินตะโกนมาขอน้ําด่ืม มินเดินเอาเข
าไปให
 ในขณะท่ีมินยื่นน้ําให
เพ่ือนโซลก็เดิน
ลงมาจากตึกพอดี โซลมองไปท่ีมินและเพ่ือนแล
วมโนเห็นภาพมินกับนิวกําลังกุEกก๊ิกกันอยู/  

 5.1 (ภาพในมโน) มินยื่นน้ําให
เพ่ือนด
วยสีหน
ายิ้มแย
มด่ังแฟนสาวท่ียื่นน้ําให
ชายหนุ/ม 
เพ่ือนมินรับน้ําไปด่ืมแล
วยิ้มให
มินพร
อมเอามือไปขยี้ผมมินด
วยความเอ็นดู  
 มินหันมาเห็นโซลจึงทักและถามโซลว/าจะกลับบ
านเลยรึเปล/า โซลบอกว/ากลับเลย มิน
ตะโกนบอกเพ่ือนว/าตัวเองขอตัวกลับบ
านก/อนแล
วจึงเดินไปหาโซล โซลหันมามองหน
ามินแล
วยิ้มให

แบบมีความนัยแฝง   มินถามโซลว/ามีอะไรรึเปล/า โซลปฎิเสธบอกว/าไม/มีอะไร มินถามโซลอีกว/าคิด
อะไรแผลง ๆ อีกรึเปล/า โซลบอกมินว/าท่ีจริงมินกับเพ่ือนของมินคนนั้นก็ดูเหมาะกันดีนะ มินถอน
หายใจเซ็ง ๆ มินปฎิเสธว/าไม/มีอะไรแล
วชวนโซลกลับบ
าน 
 
ฉากท่ี 6 ภายนอก / เวลาบ.าย / ทางเดิน Coverway 
 โซลบอกกับมินว/าวันนี้พ/อและแม/โซลกลับบ
านดึก จึงชวนมินไปหาอะไรกินกันก/อนกลับ
บ
าน  มินถามโซลว/าอยากกินอะไรแต/โซลก็บอกว/าไม/รู
เหมือนกัน สุดท
ายมินเสนอให
ไปกินข
าวท่ีบ
าน
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มิน เด๋ียวมินจะลงมือทําให
กินเอง โซลยิ้มแล
วบอกว/าดีใจมากท่ีจะได
ชิมฝOมือมิน แล
วท้ังคู/ก็พากันกลับ
บ
าน 
 
ฉากท่ี 7 ภายใน / เวลาเย็น / หAองครัวบAานมิน 
 โซลนั่งมองมินท่ีทําอาหารอยู/ในครัวอย/างคล/องแคล/ว แล
วมโนเห็นภาพมินกับนิวกําลัง
ทําอาหารพร
อมหยอกล
อกันอย/างหวานแหวว 
 มินตะโกนเรียกโซลท่ีกําลังนั่งเหมอยิ้มเพ
อและมองมาทางตน มินบ/นว/าไม/ช/วยกันทําแล
ว
ยังมานั่งทําหน
าแปลก ๆ ใส/อีก โซลเลยบอกว/าจะให
นั่งรอเฉย ๆ แล
วได
กินเร็วๆหรือจะให
โซลไปช/วย
แล
วครัวเละ มินขําและส/ายหัวให
โซลด
วยความเข
าใจในนิสัยของโซลเป�นอย/างดี มินถามว/าโซลกําลัง
คิดอะไร โซลบอกว/ามินดูไม/เหมือนผู
ชายคนอ่ืนเลยจริง ๆ ท้ังหน
าตา รูปร/าง แล
วก็นิสัย ทําอะไรก็ดู
เป�นแม/บ
านแม/ศรีเรือนไปหมด โซลพยายามซักไซร
ด
วยสีหน
าจริงจังว/าท่ีจริงแล
วมินชอบผู
ชายใช/ไหม 
โซลบอกว/ามีอะไรให
ปรึกษาโซลได
เลย เป�นเพ่ือนกันมานานโซลเข
าใจและรับได
ทุกอย/าง มินถอน
หายใจแล
วบอกโซลว/าจะให
บอกอีกก่ีครั้งว/าเขาไม/ได
ชอบผู
ชาย 
 
ฉากท่ี 8 ภายใน / ช.วงค่ํา / หAองนอนมิน 
 โซลโทรมาถามมินว/าใกล
สอบแล
ว สนใจไปติวกับรุ/นพ่ีท่ีโซลรู
จักด
วยกันไหมโซลไม/อยาก
ไปคนเดียว มินจึงบอกว/าก็ดีเหมือนกันไปเป�นเพ่ือนก็ได
แล
วตอบตกลง 
 
ฉากท่ี 9 ภายใน / ช.วงสาย / รAานกาแฟ 
 มินและโซลมาถึงร
านกาแฟ โซลเดินนํามินไปหาพ่ีอาร�มแล
วแล
วแนะนําให
ท้ังคู/รู
จักกัน พ่ี
อาร�มชวนคุยก/อนท่ีจะเริ่มติวหนังสือ และในระหว/างท่ีติวโซลก็มักจะเหลือบมองไปท่ีพ่ีอาร�มและมินอยู/
บ/อยครั้ง โซลสังเกตเห็นว/าพ่ีอาร�มเหมือนพยายามท่ีจะใกล
ชิดและเทคแคร�มิน โซลมองแล
วยิ้มกับ
ตัวเองเหมือนคิดอะไรอยู/ 
 เม่ือการติวหนังสือสิ้นสุดลง พ่ีอาร�มก็ขอแลกเบอร�โทรศัพท�กับมิน พ่ีอาร�มบอกมินว/าถ
ามี
อะไรไม/เข
าใจก็ให
โทรไปถามได
 ก/อนจะขอตัวไปทําธุระต/อแล
วบอกว/าเจอกันอีกครั้งอาทิตย�หน
า โซล
กับมินขอบคุณและร่ําลาพ่ีอาร�ม หลังจากท่ีพ่ีอาร�มกลับไปแล
วโซลก็แซวการแลกเบอร�ของมินกับพ่ี
อาร�ม โซลบอกมินว/าโซลคิดว/าพ่ีอาร�มเหมือนจะสนใจมินนะ มินได
แต/ส/ายหัวแล
วถอนหายใจ 
 
ฉากท่ี 10 ภายนอก / ช.วงบ.าย / ทางเดินริมสนามบอล 
 ระหว/างท่ีมินกับโซลกําลังจะเดินกลับบ
าน เสียงโทรศัพท�ของมินก็ดังข้ึน พ่ีอาร�มโทรมา
บอกกับมินว/าถ
าขอเลื่อนนัดจากวันอาทิตย�มาเป�นวันเสาร�จะสะดวกไหม มินหันไปถามความคิดเห็น
โซล โซลบอกว/าได
 มินจึงตอบตกลงพ่ีอาร�มก/อนท่ีจะวางสายไปตามปกติ เม่ือมินวางสายไปโซลก็หันมา
ถามว/าทําไมพ่ีอาร�มถึงโทรหามิน ทําไมไม/โทรหาโซลท้ังๆท่ีพ่ีอาร�มรู
จักกับโซลมาก/อน โซลถามมินว/ามี
อะไรกับพ่ีอาร�มหรือเปล/า ท่ีแลกเบอร�ไปนี่โทรคุยกันทุกคืนเลยใช/ไหม มินบอกปฎิเสธ แต/โซลก็ยังคง
เดินล
อมินไปเรื่อย ๆ 
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ฉากท่ี 11 ภายนอก / ช.วงสาย / หนAาบAานโซล 
 มินกับโซลยืนรอพ่ีอาร�มอยู/ ท่ีหน
าบ
าน เม่ือพ่ีอาร�มมาถึงก็ทักทายกันตามปกติ โซล
สังเกตเห็นว/าพ่ีอาร�มมองมิน โซลม่ันใจว/าพ่ีอาร�มต
องคิดอะไรกับมินแน/ ๆ โซลจึงคิดวางแผนข้ึนมาว/า
ให
เปลี่ยนไปติวท่ีบ
านมินดีกว/า โซลบอกว/าบ
านโซลรก ไม/เป�นระเบียบ ไม/น/านั่งเลย ให
ไปท่ีบ
านมินดีก
ว/า มินหันมามองหน
าโซลอย/างอ้ึง ๆ แต/ก็ไม/ได
ปฎิเสธอะไร 
 
ฉากท่ี 12 ภายใน / ช.วงสาย / บAานมิน 
  ในระหว/างท่ีพ่ีอาร�มนั่งติวให
กับมินและโซลอยู/ โซลก็เริ่มปฎิบัติตามแผนท่ีวางไว
เพ่ือให
พ่ี
อาร�มได
อยู/กับมิน 2 คน 

 12.1 โซลขอตัวไปเข
าห
องน้ํา 
 12.2 โซลขอตัวไปหาของกิน 
 12.3 น้ําของพ่ีอาร�มกับมินหมดโซลก็อาสาเป�นคนไปเติมให
 

 ระหว/างท่ีนั่งติวกันอยู/ดี ๆ โซลก็บอกว/าลืมของท่ีบ
าน ขอตัวกลับไปเอาของทีบ
าน มินถาม
ว/าลืมอะไร ถ
าเป�นของท่ีมินมีให
ยืมมินก็ได
 โซลบอกว/าไอ
ท่ีลืมมันยืมมินไม/ได
จริง ๆ มินมองตามโซลท่ี
เดินออกไป มินรู
สึกผิดสังเกตกับอาการของโซล 
 โซลมาแอบมองดูอยู/ท่ีมุม ๆ หนึ่ง โซลหยิบโทรศัพท�มือถือข้ึนมาแล
วแอบถ/ายรูปมินกับพ่ี
อาร�มท่ีนั่งอยู/ใกล
 ๆ กัน โซลมองรูปแล
วยิ้มอย/างชอบใจ 
 
ฉากท่ี 13 ภายนอก / ช.วงบ.าย / หนAาบAานมิน 
 มินและโซลออกมายืนส/งพ่ีอาร�ม เม่ือพ่ีอาร�มกลับไปแล
วโซลก็แซวมินใหญ/ พร
อม
บรรยายคุณสมบัติของบุคคลท้ังคู/ให
มินฟSง โซลแหย/และยุแยงให
มินเลือกระหว/างพ่ีอาร�มกับนิว 
สุดท
ายมินไม/พอใจและอารมณ�เสียใส/โซล มินเดินเข
าบ
านแล
วล็อคประตูไปโดยไม/พูดอะไรอีกเลย  
โซลอ้ึงปนตกใจ ไม/เข
าใจว/าทําไมมินต
องโกรธตัวเองขนาดนั้น โซลตะโกนเรียกมิน แต/มินก็ไม/สนใจ 
 
ฉากท่ี 14 ภายใน / ช.วงบ.าย / หAองนอนมิน 
 มินนั่งมองโทรศัพท�ท่ีมีสายเรียกเข
าของโซลแต/มินก็ไม/กดรับ มินมองโทรศัพท�อีกครั้งแล
ว
พูดข้ึนว/า “เม่ือไหร/จะรู
ตัวสักที” มินหันกลับมาเป=ดคอมแล
วดูข
อความเก่ียวกับคู/จิ้นต/าง ๆ ท่ีโซลเคย
ส/งมาให
เขาดูแต/ก/อน มินเป=ดเข
าไปดูพร
อมตัดสินใจว/าจะเริ่มเป=ดเผยความในใจให
โซลรู
สักที 
 
ฉากท่ี 15 ภายนอก / เวลาเชAา / หนAาบAานโซล 
 มินโทรหาโซลในขณะท่ียืนอยู/หน
าบ
านโซล บอกโซลว/าตนอยู/หน
าบ
านแล
วให
ออกมาได

แล
วด
วยน้ําเสียงนิ่ง ๆ เม่ือโซลเดินออกมามินก็คว
าเอากระเปTาของโซลไปถือ โซลพยายามแย/งคืนแต/
มินก็ไม/ยอมคืนแถมยังรวบมือโซลมาจับไว
แล
วเดินไปเลยโดยไม/พูดอะไร โซลตกใจและโวยวาย 
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ฉากท่ี 16 ภายใน / เวลาเชAา / หAองเรียน  
 มินเดินมาส/งโซลถึงห
องเรียนแล
วบอกโซลว/าเท่ียงนี้ให
รอยู/ท่ีห
อง เด๋ียวมินจะมารับไปกิน
ข
าวด
วยกัน โซลดูงง ๆ กับสิ่งท่ีมินทํา เพ่ือน ๆ ในห
องโซลเริ่มมองแล
วแซวโซล โซลอ้ึง แล
วตอบบ/าย
เบี่ยงไปว/าไม/มีอะไรก็แค/เพ่ือนกันเท/านั้น 
 
ฉากท่ี 17 ภายใน / เท่ียงวัน / ลานโตRะหินใตAตAนไมA 
 มินเอ้ือมมือไปตักใบกะเพราออกจากจานของโซลมาไว
ท่ีจานตัวเอง โซลมองหน
ามินแล
ว
ถามว/าทําอะไร มินบอกโซลว/าไม/กินไม/ใช/เหรอเลยตักออกให
 โซลถามต/อว/าแล
วทําไมวันนี้มินถึงมากิน
ข
าวกับโซลไม/ไปกินข
าวกับเพ่ือนตัวเอง มินตอบโซลว/า “ก็อยากกินกับเธอ” โซลอ้ึงแล
วก็ได
แต/นั่งกิน
ข
าวต/อโดยไม/พูดอะไรอีก 
 
ฉากท่ี 18 ภายใน / เวลาบ.าย / หAองเรียน 

หลังเวลาเลิกเรียน โซลกําลังเก็บของเข
ากระเปTานักเรียนของตัวเองอยู/ มินเดินเข
ามาหา
โซลถึงห
องแล
วช/วยโซลเก็บของใส/กระเปTา เพ่ือนข
างโตEะมองโซลแล
วแซว มินหันไปยิ้มให
เพ่ือนโซล
พร
อมชวนโซลกลับบ
าน เม่ือโซลกับมินออกไปจากห
อง เพ่ือน ๆ ในห
องก็วิ่งกรูกันตามไปดูพร
อมส/ง
เสียงโห/แซวอย/างพร
อมเพรียง 
 
ฉากท่ี 19 ท้ังภายในและภายนอก / หลายสถานท่ี / หลายเวลา 

19.1 ใบไม
หล/นลงมาติดท่ีผมของโซล มินหันมาแล
วปSดออกให
 
19.2 มินทําข
าวกล/องมาให
โซลกินตอนกลางวัน 
19.2 โซลนั่งเย็บผ
าของวิชางานบ
านจะส/งอาจารย�แต/ก็ทําไม/ได
เรื่อง มินเลยคว
าเอามาทํา

ให
เอง 
 19.4 ในตอนกลางคืนขณะท่ีโซลกําลังนอนอ/านหนังสืออยู/  โซลก็ได
รับข
อความใน
โทรศัพท�ว/า “ฝSนดีนะ” จากมิน 
 
ฉากท่ี 20 ภายนอก / เวลาบ.าย / หนAาบAานโซล 
 มินยื่นกล/องของขวัญกล/องเล็ก ๆ ให
โซลหนึ่งกล/อง แล
วบอกโซลว/าให
เข
าไปในบ
านก/อน
แล
วถึงเป=ด โซลรับกล/องของขวัญมาแล
วเดินกลับเข
าบ
านไป 
 
ฉากท่ี 21 ภายใน / เวลาเย็น / หAองนอนโซล 
 โซลมองกล/องของขวัญด
วยความชั่งใจก/อนตัดสินใจเป=ดดู เม่ือโซลเป=ดกล/องออกมาก็เห็น
เป�นตุEกตาคู/พร
อมกระดาษโน
ตใบเล็ก ๆ ท่ีเขียนข
อความไว
ด
วยลายมือว/า “ในจินตนาการเธอ เธอ
อยากให
ใครจับมือใครเราไม/รู
 แต/ในโลกแห/งความจริง คนท่ีเราอยากจับมือด
วยตลอดไปก็คือเธอ” เม่ือ
โซลอ/านกระดาษโน
ตนั้นจบก็ยิ้ม 
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ฉากท่ี 22 ภายนอก / เวลาเชAา / หนAาบAานโซล 
 เช
าวันต/อมามินมายืนรอโซลอยู/ท่ีหน
าบ
านอย/างเช/นทุกวัน เม่ือโซลเดินออกมาจากประตู
บ
านมินก็จะคว
าเอากระเปTาของโซลไปถือ แต/โซลก็ยื้อกระเปTากลับมาไม/ยอมให
มินเอาไปถือให
 แต/โซล
กลับยื่นมือของตัวเองออกไปให
มินพร
อมกับบอกมินว/า “อย/าปล/อยมือเราแล
วกัน” มินหันหน
ามาหา
โซลพร
อมกับรอยยิ้ม แล
วท้ังคู/ก็เดินจับมือกันไป 
 
  1.5 บทภาพยนตรS (Screenplay) 

ฉากท่ี 1 ภายใน / กลางคืน / หAองนอนของโซล 
ในห
องนอนท่ีเต็มไปด
วยหนังสือการ�ตูนวายและโปสเตอร�ศิลป=นเกาหลีชาย โซลกําลังนั่ง

อยู/ท่ีหน
าจอคอมพิวเตอร� สายตาของโซลจับจ
องไปท่ีจอคอมอย/างจดจ/อพร
อมยิ้มหวาน ทําท/าทางเขิน
อายให
กับคลิปท่ีเธอกําลังดูอยู/ เสียงโทรศัพท�ท่ีวางอยู/ข
างกรอบรูปท่ีปรากฎรูปของเด็กผู
หญิงและ
เด็กผู
ชายดังข้ึน โซลหันไปดูตามเสียงเรียกเข
า บนหน
าจอมือถือข้ึนเป�นชื่อ “มิน” โซลเอ้ือมไปหยิบมือ
ถือแล
วกดรับทันที 

 
โซล 

(น้ําเสียงแจ/มใส) “ฮัลโหลมิน” 
 

มิน 
“ฮัลโหลโซล เออพรุ�งนี้ออกเร็วหน�อยนะ เรามีพรีเซนต�คาบแรกตอนเช"า” 

 
โซล 

(สายตายังคงจับจ
องไปท่ีจอคอม) “ง้ือ....” 
 

มิน 
“โซล ได"ยินเราม้ัยเนี่ย นี่ทําไรอยู�เนี่ย” 

 
โซล 

“เออ ดูคลิปอยู� มีอะไร” 
 

มิน 
“โอเค ๆ แล"วเจอกัน” 

“เฮ"ยเด๋ียวโซล” 
“เม่ือตอนเย็นเราเดินผ�านหน"าบ"านโซล เห็นน้ําเป0ดท้ิงไว" ไม�รู"ตอนนี้ล"นรึยัง” 
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โซล 
(น้ําเสียงตกใจ)“เฮ"ยลืมไปเลย! แค�นี้นะ ๆ” 

 
 หลังจากวางสายโทรศัพท�แล
วโซลก็รีบเป=ดประตูออกจากห
องไป 
 
ฉากท่ี 2 ภายนอก / เวลาเชAา / หนAาบAานโซลและมิน 
 มินเดินออกมาจากประตูบ
านของตัวเอง แล
วเดินไปยืนรอโซลท่ีหน
าบ
านของโซล สักพัก
โซลก็เดินออกมาจากบ
าน 
 

มิน 
“เอ"ยเร็ว ๆ ด่ิ จะสายแล"วเนี่ยโซล” 

 
โซล 

“โอ"ย รู"แล"วน�า...” 
 

 แล
วท้ังคู/ก็เดินไปโรงเรียนด
วยกัน 
 
ฉากท่ี 3 ภายใน / เวลาเชAา / ในขบวนรถไฟฟGา 
  มินและโซลนั่งท่ีนั่งติดกัน โซลนั่งหลับหัวสัปหงกเอนไปทางมิน มินหันมามองแล
วนั่งยิ้ม  
 
ฉากท่ี 4 ภายนอก / เวลาเชAา / ริมรั้วโรงเรียน 

มินและโซลเดินมาด
วยกัน เม่ือถึงประตูเข
าโรงเรียนโซลก็โบกมือลามิน 
 

โซล 
“แล"วเจอกันตอนเย็นนะ” 

 
มิน 

“อ้ืม แล"วเจอกัน” 
 

 มินมองตามโซลท่ีเดินไปหากลุ/มเพ่ือนของโซล แล
วมินก็เดินแยกไปอีกทาง 
 
ฉากท่ี 5 ภายนอก / เวลาบ.าย / สนามบอส 
 ในขณะท่ีมินกําลังนั่งดูเพ่ือนเล/นบอสเพ่ือรอโซลเลิกเรียนและกลับบ
านพร
อมกันอยู/ 
เพ่ือนมินก็ตะโกนให
มินเอาน้ําด่ืมไปให
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นิว 
(ตะโกน) “เฮ"ยมิน ขอน้ํากินหน�อยด่ิ” 

 
มิน 

“มึงก็เดินมาเอาเองด่ิวะ” 
 

นิว 
“ก็กูเหนื่อย มึงก็ช�วยเอามาให"กูหน�อยได"ป6ะล�ะ” 

 
มิน 

“อะไรๆแม�งก็กูตลอดอ�ะ” 
 

นิว 
“เอาน�า นิดๆหน�อย ๆ อย�าบ�นไปเลยน�า” 

 
มินเดินไปหานิวพร
อมขวดน้ํา โซลเดินลงมาจากตึกพอดี โซลมองไปท่ีนิวและมิน 
 
5.1 (ภาพในมโน) มินยื่นขวดน้ําให
นิวด
วยสีหน
ายิ้มแย
ม นิวรับขวดน้ํามาด่ืมแล
วยิ้มให
มิ

นพร
อมกับเอามือไปขยี้ผมมินเล/นอย/างเอ็นดู มินหยิบผ
าเช็ดหน
าข้ึนมาจากกระเปTากางเกงแล
วซับ
เหง่ือให
นิว 

โซลยืนยิ้มแล
วมองไปท่ีมินกับนิว มินหันมาเห็นโซลจึงตะโกนเรียก 
 

มิน 
(ตะโกน) “อ"าวโซล เลิกแล"วหรอ กลับเลยป6ะ” 

 
โซล 

“อ้ืม กลับเลยก็ได"” 
  
 มินหันไปบอกลาเพ่ือน 
 

มิน 
“เฮ"ย ง้ันเด๋ียวกูกลับก�อนนะ” 

 
นิว 

“เออโอเค แล"วเจอกันเว"ย” 
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เม่ือมินบอกลาเพ่ือนเสร็จก็เดินไปหาโซลท่ียืนรออยู/ โซลยิ้มให
มินแบบมีความนัยแฝง 
 

มิน 
“ยิ้มแบบนี้มีอะไรป6ะเนี่ย” 

 
โซล 

(พูดเสียงสูง) “เปล�า ก็ไม�ได"มีอะไร” 
 

มิน 
“น้ําเสียงแบบนี้อย�ามาโกหกเลย” 

 
โซล 

(ตอบแบบขําๆ) “รู"ทันตลอดอ�ะ” 
 

มิน 
“ว�าไง มีอะไร หรือคิดอะไรแผลง ๆ อีกรึเปล�าเนี่ย” 

 
โซล 

(พูดด
วยรอยยิ้ม) “ท่ีจริงเราว�าแกกับนิวก็เข"ากันดีนะ ดูเหมาะสมกันดี” 
 

มิน 
(ถอนหายใจแล
วพูด) “ก็บอกว�าไม�มีอะไร ๆ นี่ก็ชอบคิดแผลงๆอยู�เรื่อย” 
(หันไปมองหน"าโซล) “แล"วนี่จะกลับได"ยังเนี่ย จะยืนยิ้มอยู�อีกนานม้ัย” 

 
โซล 

“กลับก็กลับสิ ป6ะ” 
 

ฉากท่ี 6 ภายนอก / เวลาบ.าย / ทางเดิน Coverway 
มินกับโซลเดินมาตามทาง Coverway ท่ีมีต
นไม
วางเรียงรายอยู/เป�นระยะท้ัง 2 ข
างทาง 
 

โซล 
“เออ....วันนี้พ�อกับแม�เรากลับดึกอ�ะ ท่ีบ"านก็ไม�มีอะไรกินเลย” 

“เราแวะไปหาอะไรกินกันก�อนกลับบ"านม้ัย” 
 

มิน 
“แล"วจะกินอะไรล�ะ” 
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โซล 
“ไม�รู"เหมือนกันอ�ะ แกอยากกินอะไรล�ะ เราได"หมดอ�ะ แล"วแต�แก” 

 
มิน 

“เอ"า...มาชวนแต�ไม�รู"เนี่ยนะ” 
 

โซล 
“อ้ือ ตกลงเอาไงอ�ะ กินไรดี” 

 
มิน 

“ง้ันไปกินท่ีบ"านเราล�ะกัน เด๋ียวทําให"กิน” 
 

โซล 
“พูดจริงป6ะเนี่ย” 

 
มิน 

“หรือจะไม�ไป” 
 

โซล 
“โห ไปด่ิ แกทํากับข"าวท้ังทีไม�กินได"ไง” 

 
ฉากท่ี 7 ภายใน / เวลาเย็น / หAองครัวบAานมิน 

7.1 (ภาพในมโน) มินอยู/ในชุดท่ีสวมผ
ากันเป]^อนลายหวานแหวว กําลังลงมือทําอาหาร
อย/างคล/องแคล/ว นิวเดินเข
ามาหามินแล
วกอดเอวมินจากด
านหลัง ท้ังคู/ยิ้มหวานให
กัน นิวช/วยมิน
ทําอาหารด
วยกันอย/างกุEกก๊ิก มินเงยหน
าข้ึนมามองไปท่ีโซล 
 โซลท่ีนั่งยิ้มเหม/อ ๆ แล
วมองไปทางมินท่ีกําลังทําอาหารจะเสร็จ มินเดินถือจานอาหาร
ออกมาวางบนโตEะทานข
าวพร
อมกับมองหน
าโซลท่ีกําลังจ
องเขาอยู/ 
 

มิน 
“โซล โซล โซล!” 

 
โซล 

“ห"ะ!” 
 

มิน 
“เป9นอะไรเนี่ย นั่งเหมออะไร” 
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โซล 
“แกนี่ไม�เหมือนผู"ชายคนอ่ืนจริง ๆ นะ” 

 
มิน 

“หืม...ยังไง” 
 

โซล 
“ก็ดูหน"าแกสิ ใสกว�าเราอีก” 

“อาหารก็ทําเป9น ทําอะไรก็ดูเป9นแม�ศรีเรือนไปหมด” 
“ถามจริง ๆ เถอะ แกเป9นใช�ป6ะ” 

 
มิน 

“เป9นอะไร” 
 

โซล 
“ก็ชอบผู"ชายไง เฮ"ยเรารับได"นะเว"ยถ"าแกเป9นอ�ะ” 

“มีอะไรปรึกษาเราได"นะเว"ย เราเข"าใจเว"ยเราเข"าใจ” 
 

มินถอนหายใจ ทําหน
าเซ็ง ๆ แล
วตอบโซล 
 

มิน 
“จะให"เราบอกก่ีครั้งว�าเราไม�ได"ชอบผู"ชาย” 

 
โซล 

“โห� เป9นเพ่ือนกันมาต้ังนานไม�เห็นต"องอายเลย มีไรก็บอกกันได"ตรง ๆ ปรึกษาเราได"” 
 

มิน 
(มองหน
าแล
วจ
องโซล) “อยากให"เราบอกตรง ๆ ใช�ป=ะ” 

 
โซลมองหน
ามินแล
วพยักหน
าให
อย/างต้ังใจในการรอฟSงคําตอบ 
 

มิน 
(เงียบไปสักพักเหมือนกําลังคิดอะไร) 

“จะกินม้ัยข"าวเนี่ย ถ"าไม�กินเราจะเอาไปเก็บ” 
 

มินดึงจานข
าวโซลมาเหมือนจะเอาไปเก็บจริง ๆ 
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โซล 
(โซลดึงจานข
าวของตัวเองกลับมา) 

“เฮ"ยกินด่ิ ล"อเล�นแค�นี้ก็ต"องโกรธด"วย” 
 

ฉากท่ี 8 ภายใน / ช.วงค่ํา / หAองนอนมิน 
ในระหว/างท่ีมินกําลังนั่งเล/นคอมอยู/บนเตียง โซลโทรศัพท�มาถามมินถึงเรื่องการติวในวัน

เสาร� 
 

มิน 
“ฮัลโหล ว�าไงโซล” 

“ติวกับพ่ีอาร�มพรุ�งนี้หรอ” 
“โอเคได"” 

 
ฉากท่ี 9 ภายนอก / ช.วงสาย / รAานกาแฟ 
 มินและโซลมาถึงร
านกาแฟ โซลเดินนํามินไปหาพ่ีอาร�มแล
วแล
วแนะนําให
ท้ังคู/รู
จักกัน 
 

โซล 
“พ่ีอาร�มสวัสดีค�ะ” 

“นี่พ่ีอาร�ม พ่ีท่ีเราบอกว�าจะมาช�วยสอนให"” 
 

มิน 
“สวัสดีครับ” 

 
โซล 

“พ่ีอาร�ม นี่มินค�ะเพ่ือนโซล” 
 
 เม่ือโซลแนะนําท้ังคู/ให
รู
จักกันเสร็จ โซลก็เดินไปซ้ือน้ํามาให
ตัวเองและมิน ก/อนท่ีจะ
กลับมานั่งติว 
 ในระหว/างท่ีติว โซลมักจะเหลือบมองไปท่ีพ่ีอาร�มและมินอยู/บ/อยครั้ง โซลสังเกตเห็นว/าพ่ี
อาร�มเหมือนพยายามท่ีจะใกล
ชิดมิน โซลมองแล
วยิ้มกับตัวเองเหมือนคิดอะไรอยู/ 
 เม่ือการติวหนังสือสิ้นสุดลง ก/อนจะแยกย
ายกันกลับพ่ีอาร�มก็ขอแลกเบอร�โทรกับมิน 
 

พ่ีอารSม 
“อ�ะ นี่เบอร�พ่ีนะ มีอะไรก็โทรหาพ่ีได" แล"วเด๋ียวยิงมาหาพ่ีด"วย” 
“ก็เด๋ียวมีอะไรเด๋ียวพ่ีโทรหาแล"วกันนะ วันนี้พ่ีกลับก�อนละ” 
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โซล / มิน 
“สวัสดีค�ะ / สวัสดีครับ” 

 
 และพอพ่ีอาร�มกลับไปแล
วโซลก็หันมาแซวมินต/อเรื่องการแลกเบอร�ของมินกับพ่ีอาร�ม 

 
โซล 

“แน�ะ มีแลกเบอร�กันนะ เม่ือก้ีตอนติวก็เห็นกุ@กก๊ิก ๆ กัน” 
“เราว�าพ่ีอาร�มเขาชอบแกแน�เลย” 

 
 มินได
แต/ส/ายหัวแล
วถอนหายใจก/อนเดินออกจากร
านไป 
 
ฉากท่ี 10 ภายนอก / เวลาบ.าย / ทางเดินริมสนามบอล 

ระหว/างท่ีมินกับโซลเดินอยู/ ท่ีทางเดินริมสนามบอลและกําลังจะกลับบ
าน เสียง
โทรศัพท�มือถือของมินก็ดังข้ึน มินล
วงโทรศัพท�มือถือข้ึนมาจากกระเปTากางเกงแล
วกดรับสาย 

 
มิน 

“สวัสดีครับ” 
“อBอ...ครับ” 

“เด๋ียวผมขอถามโซลแป6บนึงนะครับ” 
 

มินหันหน
าไปหาโซลแล
วถาม 
 

มิน 
“โซล พ่ีอาร�มถามว�า ถ"าขอเลื่อนนัดจากวันอาทิตย�มาเป9นวันเสาร�ได"ม้ัย” 

 
โซล 

“อ้ืม ก็ได"นะ” 
 

มินกลับไปพูดสายกับพ่ีอาร�มต/อ 
 

มิน 
“ได"ครับพ่ีอาร�ม” 

“ครับ” 
“สวัสดีครับ” 

 
เม่ือมินกดวางสายไปโซลก็หันมาถามมินทันที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

 

โซล 
“ทําไมพ่ีอาร�มเขาโทรหาแกอ�ะ รู"จักกับเราก�อนแท" ๆ แต�กลับโทรหาแก” 

“แน� ๆ อ�ะแน� ๆ นี่มีซัมติงกันป6ะเนี่ย” 
“ท่ีแลกเบอร�กันไปนี่โทรคุยกันทุกคืนเลยใช�ม้ัยเนี่ย” 

 
มิน 

“บ"าไปละ ๆ อ�านนิยายมากไปแล"วนะ” 
 

แม
มินจะตอบปฎิเสธแล
ว แต/โซลก็ยังคงเดินล
อมินไปเรื่อย ๆ ตลอดตามทางเดิน 
 

ฉากท่ี 11 ภายนอก / ช.วงสาย / หนAาบAานโซล 
     มินกับโซลยืนรอพ่ีอาร�มอยู/ท่ีหน
าบ
าน ในขณะท่ียืนรอโซลก็ถือโทรศัพท�คุยกับพ่ีอาร�ม

เพ่ือบอกทางมาบ
านตัวเองไปด
วย 
 

โซล 
“เดินตรงมาแล"วเลี้ยวซ"ายเข"าตรงซอย 12 เลยค�ะพ่ีอาร�ม โซลยืนรออยู�ท่ีหน"าบ"านแล"ว” 

 
เม่ือโซลเห็นพ่ีอาร�มเดินเข
าซอยมาก็โบกไม
โบกมือให
พ่ีอาร�ม 
 

โซล 
“พ่ีอาร�ม สวัสดีค�ะ” 

 
มิน 

“สวัสดีครับ” 
 

พ่ีอารSม 
(สายตามองไปท่ีมิน)“สวัสดีครับ” 

 
โซลสังเกตว/าพ่ีอาร�มมอง ๆ มินอีกแล
ว โซลม่ันใจว/าพ่ีอาร�ม
องคิดอะไรกับมินแน/ ๆ โซล

จึงคิดวางแผนแล
วพูดข้ึนมาว/า 
 

โซล 
“เอ�อ....พ่ีอาร�มคะ โซลว�าเราย"ายไปติวทีบ"านมินกันดีกว�า” 

“ท่ีบ"านโซลร"กรก รกมากๆอ�ะ” 
“ยังไม�ได"ทําความสะอาดอะไรเลย” 

“ย"ายไปนั่งบ"านมินกันดีเนาะ” 

   ส
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มินหันมามองหน
าโซลอย/างอ้ึง ๆ งง ๆ 
 

โซล 
“เน"าะมินเน"าะ” 

 
มิน 

(พูดแบบตะกุกตะกัก) “อะ....อืม ก็ได"” 
 

 แล
วท้ัง 3 คนก็เดินไปท่ีบ
านของมินแทน 
 
ฉากท่ี 12 ภายใน / ช.วงสาย / หAองอ.านหนังสือบAานมิน 

ในระหว/างท่ีนั่งติวกันอยู/ โซลก็แอบมองมินกับพ่ีอาร�มท่ีนั่งอยู/ข
างๆกัน โซลเริ่มปฎิบัติการ
ตามแผนท่ีวางไว
ทันทีเพ่ือหวังให
พ่ีอาร�มกับมินได
อยู/ด
วยกัน 2 คน 

 
12.1 โซลขอไปเข
าห
องน้ํา 
 

โซล 
“พ่ีอาร�มคะ เด๋ียวโซลขอตัวไปเข"าห"องน้ําแป6บนึงนะคะ” 

 
12.2 โซลขอไปหาของกิน 
 

โซล 
“พ่ีอาร�ม โซลหิวอ�ะ เด๋ียวโซลขอไปหาอะไรกินในครัวแป6บนึงนะคะ” 

 
12.3 โซลอาสาเติมน้ํา 
 

โซล 
“โอ@ะ น้ําพ่ีอาร�มกับมินหมดแล"ว เด๋ียวโซลไปเอาน้ํามาเติมให"นะคะ” 

 
มิน 

“โซล เด๋ียวเราไปเอาให"ก็ได"” 
 

โซล 
“เฮ"ยไม�เป9นไร ๆ ไม�ต"องลุก มินติวไปเถอะ เด๋ียวเราไปเอาให"เอง” 
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 12.4 โซลลืมของ 
 

โซล 
“พ่ีอาร�มคะ โซลลืมของไว"ท่ีบ"านอ�ะ เด๋ียวโซลขอกลับบ"านไปเอามันแป6บนึงนะคะ” 

 
มิน 

“โซลจะเอาอะไรอ�ะ ถ"าเรามียืมเราก�อนก็ได"” 
 

โซล 
“อันนี้มินไม�มีหรอก ของท่ีเราลืมมันยืมกันไม�ได"จริง ๆ” 

 
เม่ือพูดเสร็จโซลก็เดินออกไปจากห
อง มินมองตามโซลไปด
วยความรู
สึกผิดสังเกต 

หลังจากท่ีโซลเดินออกมาแล
ว โซลก็มายืนหลบอยู/ท่ีมุมๆหนึ่งท่ีหน
าห
อง แล
วหยิบโทรศัพท�มือถือ
ข้ึนมาแอบถ/ายรูปมินกับพ่ีอาร�มท่ีนั่งอยู/ใกล
 ๆ กัน โซลมองรูปแล
วยิ้มอย/างชอบใจ 

 
ฉากท่ี 13 ภายนอก / ช.วงบ.าย / หนAาบAานมิน 

หลังจากท่ีโซลกับมินยืนส/งพ่ีอาร�มกลับเสร็จแล
ว โซลก็หันกลับมาล
อมิน พร
อมเอารูปท่ี
แอบถ/ายมินกับพ่ีอาร�มในโทรศัพท�ข้ึนมาเป=ดให
มินดู 

 
โซล 

“พ่ีอาร�มก็ดูดีนะ น�ารักดีด"วย เรียนก็เก�ง ชอบป=ะ ๆ” 
“หรือว�าแกชอบแบบนิวมากกว�า” 
“แกจะเลือกใครอ�ะ แกเลือกมาสิ” 

 
มินทําหน
าอารมณ�เสียใส/โซลแล
วเดินเข
าบ
านล็อคประตูไปโดยไม/พูดอะไรกับโซลอีกเลย

สักคํา  โซลมองตามแล
วอ้ึงปกตกใจ โซลพยายามตะโกนเรียกมิน 
 

โซล 
“เฮ"ยมิน เด๋ียวสิ” 

“มิน มิน!” 
 

โซลพยายามตะโกนเรียกยังไงก็ไม/มีวี่แววว/ามินจะออกมา 
 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 
 

 

ฉากท่ี 14 ภายใน / ช.วงบ.าย / หAองนอนมิน 
 มินนั่งมองโทรศัพท�ท่ีมีสายเรียกเข
าของโซลแต/มินก็ไม/กดรับ มินมองโทรศัพท�อีกครั้ง 
 

มิน 
“เม่ือไหร�จะรู"ตัวสักทีวะ” 

 
 มินหันกลับมาเป=ดคอมแล
วดูข
อความเก่ียวกับคู/จิ้นต/าง ๆ ท่ีโซลเคยส/งมาให
เขาดู มินเป=ด
เข
าไปดูพร
อมตัดสินใจว/าจะเริ่มเป=ดเผยความในใจให
โซลรู
สักที 
 
ฉากท่ี 15 ภายนอก / เวลาเชAา / หนAาบAานโซล 
 มินโทรหาโซลในขณะท่ียืนอยู/หน
าบ
านโซล  
 

มิน 
(น้ําเสียงนิ่ง ๆ) “ฮัลโล อยู�หน"าบ"านแล"ว ออกมาเลย” 

 
 เม่ือโซลเดินออกมาจากประตูบ
าน มินก็คว
าเอากระเปTาของโซลไปถือ โซลพยายามแย/ง
คืนแต/มินก็ไม/ยอมคืน มินรวบมือโซลแล
วพาเดินไปเลยโดยไม/พูดอะไร โซลตกใจและโวยวาย 
 
ฉากท่ี 16 ภายใน / เวลาเชAา / หAองเรียน  
 มินถือกระเปTาเดินมาส/งโซลถึงห
องเรียน แม
ว/าตลอดทางโซลจะพยายามเอากระเปTา
กลับคืนมาก็ตาม  
 

มิน 
“เท่ียงนี้รอเราอยู�ท่ีนี่นะ ห"ามหนีไปกินข"าวก�อน โอเคนะ” 

 
 โซลยังไม/ทันจะปฎิเสธอะไร มินก็เดินออกไปจากห
องเสียก/อนแล
ว เพ่ือน ๆ ในห
องโซล
เริ่มมองแล
วแซวโซล  
 

เพ่ือนโซลคนท่ี 1 
“ฮ่ันแน� เด๋ียวนี้มีคนมาส�งถึงห"องเลยนะโซล” 

 
โซล 

“หนุ�มบ"าอะไรล�ะนั่นเพ่ือนกัน” 
 

เพ่ือนโซลคนท่ี 1 
“เพ่ือนท่ีไหนเขาถือกระเปEาให"กันล�ะไม�มีหรอก” 

   ส
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เพ่ือนโซลคนท่ี 2 
“เพ่ือนสนิทคิดไม�ซื่อรึเปล�า” 

 
 เพ่ือนท้ัง 2 คนของโซลยังคงล
อโซลอยู/ แต/โซลก็บ/ายเบี่ยงไปว/าไม/มีอะไรก็แค/เพ่ือนกัน
เท/านั้น 
 
ฉากท่ี 17 ภายใน / เท่ียงวัน / ลานโตRะหินใตAตAนไมA 
 ในตอนกลางวัน ขณะท่ีมินกับโซลกําลังนั่งกินข
าวเท่ียงอยู/นั้น อยู/ดี ๆ มินก็เอ้ือมมือไปตัก
ใบกะเพราออกจากจานของโซลมาไว
ท่ีจานตัวเอง โซลมองหน
ามิน 
 

โซล 
“ทําอะไรอ�ะ” 

 
มิน 

“ก็ไม�กินไม�ใช�หรอ ก็เลยตักออกให"ไง” 
 

โซล 
“แล"วทําไมวันนี้แกไม�ไปกินกับเพ่ือนแกอ�ะ” 

 
มิน 

“ก็อยากกินกับเธออ�ะ” 
 
 โซลอ้ึงแล
วก็ได
แต/นั่งกินข
าวต/อโดยไม/พูดอะไรอีก 
 
ฉากท่ี 18 ภายใน / เวลาบ.าย / หAองเรียน 

หลังเวลาเลิกเรียน โซลกําลังเก็บของเข
ากระเปTานักเรียนของตัวเองอยู/ มินเดินเข
ามาหา
โซลถึงห
องแล
วช/วยโซลเก็บของใส/กระเปTา เพ่ือนข
างโตEะมองโซลแล
วแซว  

 
เพ่ือนโซลคนท่ี 1 

“เอ"ยโซล ไม�ใช�แค�เพ่ือนแล"วม้ัง” 
 

มินหันไปยิ้มให
เพ่ือนของโซล เม่ือโซลกับมินออกไปจากห
อง เพ่ือน ๆ ในห
องก็วิ่งกรูกัน
ตามไปดูพร
อมส/งเสียงโห/แซวอย/างพร
อมเพรียง 
 
ฉากท่ี 19 ท้ังภายในและภายนอก / หลายสถานท่ี / หลายเวลา 

19.1 ใบไม
หล/นลงมาติดท่ีผมของโซล มินหันมาแล
วปSดออกให
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19.2 มินทําข
าวกล/องมาให
โซลกินตอนกลางวัน 
19.2 โซลนั่งเย็บผ
าของวิชางานบ
านจะส/งอาจารย�แต/ก็ทําไม/ได
เรื่อง มินเลยคว
าเอามาทํา

ให
เอง เพ่ือนโซลท้ัง 2 คนท่ีนั่งอยู/ด
วยมองมินกับโซลแล
วยิ้ม 
 19.4 ในตอนกลางคืนขณะท่ีโซลกําลังนอนอ/านหนังสืออยู/  โซลก็ได
รับข
อความใน
โทรศัพท�ว/า “ฝSนดีนะ” จากมิน โซลทําท/าทางเขิน 
 
ฉากท่ี 20 ภายนอก / เวลาบ.าย / หนAาบAานโซล 
 หลังเวลาเลิกเรียน มินเดินมาส/งโซลท่ีหน
าบ
าน 
 

มิน 
“รอตรงนี้แป6บนึงนะ” 

 
 เม่ือมินพูดเสร็จมินก็เดินกลับไปทีบ
านตัวเองและกลับมาพร
อมกล/องของขวัญ 1 กล/อง 
มินยื่นกล/องของขวัญให
โซล 
 

มิน 
“อย�าเพ่ิงเป0ดนะ เอาไว"เป0ดบนห"อง” 

 
 โซลรับกล/องของขวัญมาแล
วเดินกลับเข
าบ
านไป 
 
ฉากท่ี 21 ภายใน / เวลาเย็น / หAองนอนโซล 
 โซลมองกล/องของขวัญด
วยความชั่งใจก/อนตัดสินใจเป=ดดู เม่ือโซลเป=ดกล/องออกมาก็เห็น
เป�นตุEกตาคู/พร
อมกระดาษโน
ตใบเล็ก ๆ โซลอ/านข
อความท่ีเขียนไว
ด
วยลายมือว/า “ในจินตนาการเธอ 
เธออยากให
ใครจับมือใครเราไม/รู
 แต/ในโลกแห/งความจริง คนท่ีเราอยากจับมือด
วยตลอดไปก็คือเธอ” 
เม่ือโซลอ/านกระดาษโน
ตนั้นจบก็ยิ้ม แล
วค/อยๆหยับตุEกตาท้ัง 2 ตัวนั้นออกมาดู 
 
ฉากท่ี 22 ภายนอก / เวลาเชAา / หนAาบAานโซล 
 เช
าวันต/อมามินมายืนรอโซลอยู/ท่ีหน
าบ
านอย/างเช/นทุกวัน เม่ือโซลเดินออกมาจากประตู
บ
านมินก็จะคว
าเอากระเปTาของโซลไปถือ แต/โซลก็ยื้อกระเปTากลับมาไม/ยอมให
มินเอาไปถือให
 แต/โซล
กลับยื่นมือของตัวเองออกไปให
มิน 
 

โซล 
“อย�าปล�อยมือเราแล"วกัน” 

 
 มินหันหน
ามาหาโซลพร
อมกับรอยยิ้ม แล
วท้ังคู/ก็เดินจับมือกันไป 
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2. ข้ันตอนก.อนการผลิต (Pre-production) 

  2.1 การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

     2.1.1 โซล 
 นางสาวธรณ�ธันย� วรรณศรี (ฟ̀า) อายุ 20 ปO ส/วนสูง 160 เซนติเมตร 
นักศึกษาชั้นปOท่ี 3 คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 - 1 ภาพถ/าย นางสาวธรณ�ธันย� วรรณศรี (ฟ̀า) ผู
รับบทเป�น โซล 
 
    โซล เด็กสาวชั้นมัธยมปลายวัย 17 ปO โซลเป�นเด็กสาวท่ีร/าเริง สดใส 
กระฉับกระเฉง โซลไม/ใช/ผู
หญิงหวาน แต/ดูน/ารักและเป�นท่ีรักของคนอ่ืนด
วยความท่ีเป�นคนท่ีมี
อัธยาศัยดี โซลเข
าสู/วงการการเป�นสาววายเม่ือเธอเริ่มหันมาสนใจศิลป=นเกาหลีเม่ือตอนเธออยู/ชั้น
มัธยมต
น โซลเป�นเด็กสาวท่ีมีจินตนาการสูง เธอสามารถใช
จินตนาการอันแรงกล
าของเธอในการจิ้น 
และมโนผู
ชายกับผู
ชายเป�นภาพได
ทันใด หากเธอเห็นว/าเขา 2 คนนั้นเป�นคู/ท่ีดูเหมาะสมกัน 
 
   ผู
จัดทําเลือกนักแสดงคนนี้ เนื่องจากนักแสดงมีบุคลิกตรงตามท่ีผู
จัดทําต
องการ คือ
เป�นเด็กสาวท่ีดูสดใส ร/าเริง และดูลุย ๆ ประกอบกับการท่ีตัวนักแสดงเองก็เป�นสาววายอยู/แล
ว 
ผู
จัดทําจึงเห็นว/านักแสดงคนนี้น/าจะเข
าใจในความรู
สึกและอารมณ�ของสาววายได
 และสามารถแสดง
ออกมาได
ด
วยความเป�นธรรมชาติตามบทบาทท่ีผู
จัดทําต
องการ 
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   2.1.2 มิน  
 นายบูรวิทย� อนุวัฒน�ตระกูล (กวง) อายุ 22 ปO ส/วนสูง 167 เซนติเมตร 
นักศึกษาชั้นปOท่ี 4 คณะสถาปSตยกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล
าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ภาพท่ี 4 - 2 ภาพถ/าย นายบูรวิทย� อนุวัฒน�ตระกูล (กวง) ผู
รับบทเป�น มิน 
 
 มิน เด็กหนุ/มชั้นมัธยมปลายวัย 17 ปO มินเป�นผู
ชายท่ีมีใบหน
าหวาน ตัวเล็ก 
ผิวขาว มีนิสัยสุภาพเรียบร
อย ชอบการทําอาหาร และสามารถทํางานบ
านได
อย/างคล/องแคล/ว มินเป�น
เพ่ือนกับโซลมาต้ังแต/เด็ก เหตุเพราะท้ังคู/อยู/บ
านติดกันจึงทําให
ท้ังคู/สนิทสนมกันมาก และด
วยความ
ใกล
ชิดนั้นจึงทําให
มินรู
สึกดีกับโซลจนมากเกินกว/าเพ่ือน แต/ด
วยความท่ีบุคลิกมินดันไปตรงกับเคะใน
อุดมคติสาววายของโซล จึงทําให
มินโดนโซลจับไปจิ้นคู/กับผู
ชายคนอ่ืนอยู/บ/อยครั้ง 
 
 ผู
จัดทําเลือกนักแสดงคนนี้ เนื่องจากนักแสดงมีบุคลิกตรงตามท่ีผู
จัดทําต
องการ คือเป�น
ชายหนุ/มท่ีมีใบหน
าหวาน ตัวเล็ก ผิวขาว และดูสุภาพเรียบร
อย และเม่ือได
พูดคุยถึงประสบการณ�
ส/วนตัวของนักแสดงท่ีมักมีคนเข
าใจผิดถึงรสนิยมทางเพศของเขา ผู
จัดทําจึงเห็นว/านักแสดงคนนี้น/าจะ
มีความเข
าใจถึงความรู
สึกของคนท่ีถูกมองว/าเป�นผู
ชายท่ีชอบเพศเดียวกันได
ดี ประกอบกับนักแสดง
เคยรู
จักกับผู
จัดทํามาก/อน จึงคิดว/าน/าจะสามารถร/วมงานกันได
ง/ายในการถ/ายทอดความต
องการของ
ผู
จัดทําท่ีต
องการให
นักแสดงทําตาม 
 
  

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

 

   2.1.3 นิว  

 นายฉัตรดนัย ศรชัย (บาส) อายุ 22 ปO ส/วนสูง 170 เซนติเมตร นิสิตชั้นปOท่ี 4 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

 
ภาพท่ี 4 - 3 ภาพถ/าย ฉัตรดนัย ศรชัย (บาส) ผู
รับบทเป�น นิว 
    
 นิว เป�นเพ่ือนร/วมห
องชั้นเรียนกับมิน แต/กลับมีบุคลิกท่ีตรงข
ามกันอย/าง
สิ้นเชิง มินมีบุคลิกท่ีเฮ้ียวและห
าว มินรักการเตะบอลเป�นชีวิตจิตใจ 
 
 ผู
จัดทําเลือกนักแสดงคนนี้ เนื่องจากนักแสดงเป�นบุคคลท่ีมีบุคลิกตรงตามความต
องการ
ของผู
จัดทํา อีกท้ังยังเป�นเพ่ือนกับนักแสดงท่ีรับบทเป�นมิน จึงสามารถลดความกังวล และความเกร็ง
ในขณะการเข
าฉากของท้ังคู/ได
 
 

  2.1.4 พ่ีอารSม  

 นายภาสวิทย� ภูมิสวัสด์ิ (ซี) อายุ 21 ปO ส/วนสูง 183 เซนติเมตร นักศึกษาชั้น
ปOท่ี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ภาพท่ี 4 - 4 ภาพถ/าย ภาสวิทย� ภูมิสวัสด์ิ (ซี) ผู
รับบทเป�น พ่ีอาร�ม 
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  พ่ีอาร�ม ชายหนุ/มอายุ 21 ปO กําลังศึกษาอยู/ในระดับอุดมศึกษา คณะบัญชี 
เป�นผู
ชายท่ีดูสุขุม มีความรู
 มีบุคลิกท่ีดี และเป�นคนท่ีมีเสน/ห�ดึงดูดทางเพศ (sex appeal) แต/มี
รสนิยมทางเพศแบบรักร/วมเพศ 
   
 ผู
จัดทําเลือกนักแสดงคนนี้ เนื่องจากเป�นผู
ชายท่ีมีบุคลิกดี และดูสุขุม นอกจากนั้น
นักแสดงยังเคยผ/านการรับบทตัวละครท่ีมีความคล
ายกับบุคคลิกของพ่ีอาร�มในภาพยนตร�ของผู
จัดทํา 
จึงเห็นว/านักแสดงน/าจะแสดงออกมาได
ดีตรงตามความต
องการของผู
จัดทํา ท้ังทางบุคลิกและแววตา 
   
 2.2 สถานท่ีถ.ายทํา (Location) 

  จากบทภาพยนตร� เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร�สั้นเรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล นั้น 
ดําเนินเรื่องภายใต
สถานท่ีท่ัวไปของเด็กนักเรียนวัยมัธยมปลาย สถานท่ีท่ีเลือกใช
ในการถ/ายทําจึงเป�น
การเลือกใช
สถานท่ีโดยท่ัวไปท่ีจะพบเห็นได
ในชีวิตจริง ซ่ึงได
แก/ โรงเรียน บ
าน และร
านกาแฟ เป�นต
น 
  สถานท่ีต/าง ๆ ท่ีผู
จัดทําได
เลือกช
ในการถ/ายทํานั้นยังสามารถช/วยบอกเล/ารายละเอียด
อ่ืนๆของพ้ืนเพตัวละครได
อีกด
วย ซ่ึงจะถูกกล/าวถึงในรายละเอียดต/อไปของแต/ละสถานท่ี 

 2.2.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหS สิงหเสนี) ซอยรามคําแหง 43/1 

  เนื่องด
วยผู
จัดทํามีความคุ
นเคยกับท่ีนี่ เพราะเคยเรียนท่ีโรงเรียนนี้มาก/อน
และรู
จักกับบุคลากรในโรงเรียนบ
าง จึงทําให
การทําเรื่องขออนุญาตสถานท่ีมีความสะดวกข้ึน สะดวก
ต/อการขนของและอุปกรณ�การถ/ายทําเนื่องจากสถานท่ีมีระยะทางไม/ไกลจากท่ีอยู/ของผู
จัดทํามากนัก
อีกท้ังโรงเรียนก็กว
างขวาง มีสถานท่ีตรงจุดต/าง ๆใ ห
สามารถถ/ายทําได
เยอะ มีร/มไม
และต
นไม
ท่ีมีโทน
สีเขียว และโตEะไม
ต/างๆในโรงเรียนท่ีเป�นสีน้ําตาล สามารถคุมอารมณ�สีของภาพให
ดูสดใส สบายตาได

และอบอุ/นได
เป�นอย/างดี อีกท้ังยังเป�นสถานท่ีท่ีสื่อถึงชีวิตของนักเรียนได
ชัดเจนอีกด
วย 

 
ภาพท่ี 4 - 5 ภาพถ/ายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) ซอยรามคําแหง 43 / 1  
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 2.2.2 รAานกาแฟร.มไมAไออุ.น หมู.บAานทาวนSอินทาวนS  

   ร
านการแฟร/มไม
ไออุ/น เป�นร
านกาแฟท่ีมีความร/มรื่นด
วยร/มไม
 อยู/นอกเมือง 
ผู
คนไม/พลุกพล/าน อีกท้ังตัวร
านยังถูกออกแบบมาให
มีความโปร/งโล/ง ตัวร
านมีต
นไม
เยอะ และโตEะ
ส/วนใหญ/ท่ีจัดวางก็เป�นสีขาวดูสบายตา โทนสีโดยรวมของร
านร/มไม
ไออุ/นจึงดูโปร/งโล/ง สบายตา แต/ก็
ยังแฝงไปด
วยบรรยากาศความอบอุ/นของการเป�นร
านกาแฟ เหมาะในการควบคุมอารมณ�สีของภาพ 
และควบคุมโทนอารมณ�ได
ได
ด
วย และเม่ือได
ติดต/อการเจ
าของสถานท่ีแล
วก็สามารถติดต/อได
ง/าย ไม/มี
ปSญหาหรือเหตุยุ/งยากอะไร ผู
จัดทําจึงเลือกสถานท่ีนี่เป�นสถานท่ีในการถ/ายทํา 

 
ภาพท่ี 4 - 6 ภาพถ/ายร
านกาแฟร/มไม
ไออุ/น หมู/บ
านทาวน�อินทาวน� 
 
 2.2.3 บAาน 3 ช้ัน หมู.บAานสหกรณS ถ.เสรีไทย 

  บ
านหลังนี้เป�นบ
านท่ีมีประตูบ
าน 2 ฝShง คือทางหน
าบ
านและทางสวนข
างบ
าน 
ผู
จัดทําจึงเห็นว/าบ
านหลังนี้มีความเหมาะสมสําหรับใช
ในการถ/ายทํา อีกท้ังตัวบ
านก็มีขนาดใหญ/ มี
ห
องท่ีหลากหลาย สามารถใช
ในการถ/ายทําได
ในหลาย ๆ ฉาก ท้ังฉากห
องนอนของโซล ห
องนอนของ
มิน ห
องนั่งเล/นท่ีใช
ในการติวหนังสือ ห
องครัว และบริเวณหน
าบ
านท่ีสามารถนํามาแสดงให
เห็นว/า
ท้ังตัวมินและโซลอยู/บ
านติดกัน อีกท้ังยังสะดวกสําหรับการถ/ายทําในหลาย ๆ ฉากโดยไม/ต
องย
าย
สถานท่ี ทําให
สามารถประหยัดเวลาในการถ/ายทําได
อีกด
วย 

 
ภาพท่ี 4 - 7 ภาพถ/ายบ
าน 3 ชั้น หมู/บ
านสหกรณ� ถ.เสรีไทย บริเวณหน
าบ
านท่ีมีประตู 2 ฝShง 
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  บริเวณหน
าบ
าน ใช
สําหรับถ/ายทําฉากท่ีแสดงให
เห็นพ้ืนเพความสัมพันธ�ของ
มินและโซลว/าเป�นเพ่ือนบ
านกัน และแสดงความสนิทสนมด
วยการท่ีมินจะต
องเดินออกมาจากบ
าน
ตัวเองแล
วไปยืนรอโซลท่ีหน
าบ
านโซลในทุก ๆ วัน 

 
ภาพท่ี 4 - 8 ภาพถ/ายบ
าน 3 ชั้น หมู/บ
านสหกรณ� ถ.เสรีไทย ชั้น 2 ห
องนอนใหญ/ฝShงตะวันออก 
 
  ห
องนอนห
องนี้เป�นห
องนอนท่ีอยู/ฝShงตะวันออก จึงทําให
มีแสงสว/างส/อง
พอสมควรในตอนเช
าถึงช/วงกลางวัน และด
วยสีของห
องท่ีออกโทนสีชมพูท้ังผ
าม/านและท่ีนอน ผู
จัดทํา
จึงเลือกใช
เป�นห
องนี้เป�นของโซล ห
องนี้ใช
ถ/ายทําในฉากสําคัญไม/ใช/น
อย ท้ังฉากเป=ดตัวของโซลท่ี
แสดงถึงรสนิยมและความชื่นชอบของการเป�นสาว จากการตกแต/งห
องด
วยโปสเตอร�ศิลป=นเกาหลีท่ี
หลากหลาย หนังสือนิยายวายท่ีเรียงราย การเป=ดคลิปของศิลป=นชาย 2 คนท่ีกําลังโผเข
ากอดกัน เป�น
ต
น นอกจากนั้นยังใช
ในฉากเป=ดกล/องของขวัญ ซ่ึงเป�นฉากท่ีแสดงความรู
สึกท่ีมีต/อมินอีกด
วย  
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 

 

 
ภาพท่ี 4 - 9 ภาพถ/ายบ
าน 3 ชั้น หมู/บ
านสหกรณ� ถ.เสรีไทย ชั้น 2 ห
องนอนใหญ/ฝShงตะวันตก 
 
  ห
องนอนห
องนี้เป�นห
องนอนฝShงตกวันตก จึงทําให
มีแสงสว/างส/องพอสมควรใน
ตอนบ/าย และด
วยสีของห
องท่ีออกโทนสีฟ̀าท้ังผ
าม/านและเฟอร�เจอร� ผู
จัดทําจึงเลือกใช
เป�นห
องนี้เป�น
ของมิน แต/ในส/วนของห
องเดิมนั้นยังดูเป�นห
องของผู
หญิง ผู
จัดทําจึงได
ขอความอนุญาตเจ
าของห
อง
และโยกย
ายข
าวของเครื่องใช
บางอย/างออก และนําอุปกรณ�ประกอบฉากอย/างอ่ืนเข
ามาวางแทนท่ี 
สําหรับห
องนอนนี้ใช
สําหรับถ/ายทําในฉากการตัดสินใจท่ีจะเป=ดเผยความในใจท่ีมีต/อโซลของมิน  
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 4 - 9 ภาพถ/ายบ
าน 3 ชั้น หมู/บ
านสหกรณ� ถ.เสรีไทย ชั้น 2 ห
องนั่งเล/นฝShงตะวันตก 
 
  ห
องนั่งเล/นนี้ แม
จะต้ังอยู/ฝShงหลังบ
าน แต/ตัวห
องท่ีใช
กระจกติดใสติดต้ังแทน
การใช
ฝาผนังจึงทําให
ในตอนกลางวันพอมีแสงเข
าบ
าง และด
วยตัวห
องเดิมนั้นผู
เป�นเจ
าของได
สร
างไว

เพ่ือเป�นห
องนั่งเล/นและห
องสําหรับนั่งทําการบ
านของลูก ๆ จึงให
อารมณ�ความเป�นห
องของครอบครัว
ได
ดี ผู
จัดทําจึงเลือกใช
ห
องนี้ในการถ/ายทําฉากการติวหนังสือระหว/างพ่ีอาร�มและมินกับโซล 
 

 

 

 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.3 เครื่องแต.งกายนักแสดง (Wardrobe) 

  เสื้อผ
าเครื่องแต/งกายถือเป�นสิ่งท่ีมีความจําเป�นมากสําหรับใช
ในการบ/งบอกบุคลิก
และลักษณะนิสัยของตัวละครแต/ละตัวท่ีแตกต/างกันออกไป อีกท้ังยังช/วยควบคุมอารมณ�และโทนสี
ของภาพให
ดูไปกันได
อีกด
วย โดยผู
จัดทําได
จัดแบ/งเครื่องแต/งกายของตัวละครออกเป�นดังนี้ 

  2.3.1 โซล บ/งบอกบุคลิกเรียบง/าย สดใส แต/กระฉับกระเฉง เน
นแต/งโทนสีสว/าง 
และมีสีสัน เพ่ือให
เหมาะสมกับบุคลิกของตัวละคร 

 
ภาพท่ี 4 - 10 ภาพเครื่องแต/งกายของโซล 

 
  2.3.2 มิน บ/งบอกบุคลิกเรียบง/าย สบาย ๆ อ/อนโยน เน
นใช
โทนสีอ/อนและสีสว/าง
เป�นหลัก แต/เนื่องจากตัวละครมีผิวท่ีขาว ผู
จัดทําจึงเลือกการใช
ลวดลายบนเสื้อเพ่ิมเติมเล็กน
อยเพ่ือ
สร
างความน/าสนใจไม/ให
ตัวละครดูจืดชืดจนเกินไป 

 
ภาพท่ี 4 - 11 ภาพเครื่องแต/งกายของมิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.3.3 นิว เนื่องจากตัวละครนี้จะอยู/ในฉากโรงเรียนเป�นส/วนใหญ/ จึงเน
นการแต/ง
กายด
วยเครื่องแบบนักเรียน แต/เนื่องด
วยบุคลิกของตัวละครนี้ดูห
าวและเฮ้ียว ผู
จัดทําจึงให
ตัวละครนี้
ใส/กางเกงนักเรียนท่ีมีความยาวสั้นกว/ากางเกงนักเรียนของตัวละครหลักเล็กน
อยแทน และสําหรับใน
ฉากอ่ืนท่ีมีการเข
าฉากกับมินซ่ึงเน
นการแต/งกายด
วยโทนสีอ/อน ผู
จัดทําจึงเลือกให
ตัวละครนี้ใช
เสื้อผ
า
ท่ีเป�นโทนสีเข
มแทน  

 
ภาพท่ี 4 - 12 ภาพเครื่องแต/งกายของนิว 
 
  2.3.4 พ่ีอารSม บ/งบอกลักษณะของวัยรุ/นท่ีมีความเป�นผู
ใหญ/ ดูดี สุขุม และมีเสน/ห�
แต/เนื่องจากตัวละครนี้ยังคงอยู/ในช/วงอายุของวัยรุ/น จึงเน
นเสื้อผ
าท่ีดูลําลองก่ึงทางการ ด
วยการ
เลือกใช
เสื้อเชิ้ตลายเรียบ ๆ คู/กับกางเกงยีนส�สีเข
ม  ใส/ควบคู/กับรองเท
าหนังแบบแฟชั่น ทําให
ตัว
ละครดูดีและมีภูมิฐานได
แม
จะอยู/ในช/วงอายุของวัยรุ/นก็ตาม 

 
ภาพท่ี 4 - 13 ภาพเครื่องแต/งกายของพ่ีอาร�ม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4 Overall Sheet 
ตารางที่ 4 - 1 ตาราง Overall Sheet 
 

SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION LOCATION/SET CAST PROP REMARK 
1 N. Int. โซลนั่งกรี๊ดกรEาดคู/ จิ้นวายอยู/หน
าคอม เสียง

โทรศัพท�ดังขึ้น โซลกดรับสายและคุย โซลวางสาย
แล
วรีบวิ่งออกจากห
องไป 

ห
องนอนของโซล โซล โปสเตอร�ศลิป=นเกาหลีชาย 
หนังสือการ�ตูนวาย
คอมพิวเตอร� 
กรอบรูปที่มีรูปคู/เด็กชายหญิง 
โทรศัพท�มือถือ 

ต/อเนื่องกับซีน 1.1 

1.1 N. Int. มินคุยโทรศัพท� ห
องนอนของมิน มิน โทรศัพท�มือถือ ต/อเนื่องกับซีน 1 
2 D. Ext. มินเดินออกมาจากบ
านแล
วเดินไปที่หน
าบ
านโซล หน
าบ
านโซลและมิน โซล มิน กระเปTานักเรียนของโซลและ

มิน 
 

3 D. Int. โซลนั่งหลับหัวสัปหงกเอนไปทางมิน มินมองแล
ว
ยิ้ม 

ในขบวนรถไฟฟ̀า โซล มิน กระเปTานักเรียนของโซลและ
มิน 

 

4 D. Ext. โซลโบกมือบEายบายให
มิน แล
วเดินแยกไป ริมรั้วโรงเรยีน โซล มิน กระเปTานักเรียนของโซลและ
มิน 

 

5 D. Ext. มินนั่งมองเพื่อนเล/นบอล นิวตะโกนให
มิน 
เอาน้ําไปให
 โซลเดินลงมาจากตึก 
เห็นมินยื่น น้ําให
 นิว นิวขยี้ หัวมิน มินล
วงเอา
ผ
าเช็ดหน
าขึ้นมาซับเหลื่อให
นิว มินหันมาเห็นโซล
จึงบอกลาเพื่อนแล
วเดินไปหาโซล 

สนามบอล โซล มิน 
นิว  

Extra
เพื่อน 

นิว 2 คน 

กระเปTานักเรียนของโซลและ
มิน, ลูกบอล, ขวดน้ํา 

มีภาพในมโนของโซล 

6 D. Ext. โซลชวนมินหาอะไรกินก/อนกลับบ
าน มินเสนอให

ไปกินข
าวที่บ
านตัวเอง 

ทางเดินCover Way โซล มิน กระเปTานักเรียนของโซลและ
มิน 

 

 
 47
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ตารางที่ 4 - 1 ตาราง Overall Sheet (ต/อ) 
 

SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION LOCATION/SET CAST PROP REMARK 
7 D. Int. โซลมโนภาพมินที่กําลังทําอาหาร แล
วนิวก็เดินเข
า

มาช/วยด
วยโมเม
นท�ที่น/ารัก มินเรียกโซลให
หลุด
จากภวังค� โซลถามมินด
วยความสงสัยว/ามินเป�น
เกย�หรือไม/ มิน บอกปฏิเสธ  

ห
องครัวบ
านมิน โซล มิน 
นิว 

เครื่องครัว, ผ
ากันเป]^อนสี
หวาน, อาหาร, วัตถุดิบเพื่อ
ทําอาหาร, แก
วน้ํา 

 

มีภาพในมโนของโซล 

8 N. Int. มินนั่งเล/นคอนพิวเตอร�อยู/ โซลโทรมาชวนไปติว
หนังสือ มินตอบตกลง 

ห
องนอนมิน มิน คอมพิวเตอร�, 
โทรศัพท�มือถือ 

 

9 D. Ext. โซลแนะนํามินและพี่อาร�มให
รู
จักกัน พี่อาร�มเริ่ม
ติวหนังสือให
โซลและมิน โซลเริ่มเหลือบมองแล
ว
จับคู/จิ้นให
มินและพี่อาร�ม เมื่อติวเสร็จพี่อาร�มก็ขอ
แลกเบอร�โทรกับมิน โซลแซวถึงการแลกเบอร�โทร 

ร
านกาแฟ โซล มิน 
พี่อาร�ม 

ชีทและหนังสือสําหรับติว  

10 D. Ext. มินกดรับสายโทรศัพท�จากพี่อาร�ม โซลแซวมินเรื่อง
การที่พี่อาร�มโทรมาหา 

ทาง เดิน ริ มสนาม
บอล 

โซล มิน กระเปTานักเรียนของโซลและ
มิน, โทรศัพท�มือถือ 

 

11 D. Ext. โซลกับมินยืนรอพี่อาร�มอยู/ที่หน
าบ
าน เมื่อพี่อาร�ม
มาถึงโซลก็บอกว/าให
ย
ายกันไป ติวที่บ
านของมิน
แทน 

หน
าบ
านโซล โซล มิน 
พี่อาร�ม 

โทรศัพท�มือถือ  

12 D. Int. โซลวางแผนและปฎิบัติตามแผนที่ได
วางไว
 ในการ
เป�นแม/สื่อให
มินกับพี่อาร�ม แล
วโซลก็แอบถ/ายรูปคู/
มินกับพี่อาร�มเก็บไว
 

ห
องอ/านหนังสือ โซล มิน 
พี่อาร�ม 

ชีทและหนังสือต/างๆ, แก
ว
น้ํา, จานขนม 

 

13   D.     Ext. หลังจากที่โซลและมินยืนส/งพี่อาร�มกลับบ
านเสรจ็  
โซลก็หยบิมือถือขึ้นมาแล
วก็โชว�รปูที่แอบถ/ายไว
ให
มินดู  
แล
วเชียร�ให
มินขอบพี่อาร�ม มินเงียบไป ไม/พูดอะไรแล
วเดิน
เข
าบ
านพร
อมล็อคประตูไปเลย โซลอึ้งและพยายาม 
เรียกมินแต/มินก็ไม/ตอบ 

หน
าบ
านโซล โซล มิน โทรศัพท�มือถือ  

48     
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ตารางที่ 4 - 1 ตาราง Overall Sheet (ต/อ) 
 

SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION LOCATION/SET CAST PROP REMARK 
14        D.         Int. มีสายของโซลโทรเข
าเครื่องมินแต/มินไม/รับ  

มินตัดสินใจว/าจะรุกหน
าจีบโซลให
โซลรู
ตัวสักทีว/ามิน
ชอบอยู/ จึงลงมือหาข
อมูลที่จะใช
จีบ 

ห
องนอนมิน มิน กรอบรูป, คอมพิวเตอร�, 
โทรศัพท�มือถือ 

 

15        D.         Ext. มินโทรหาโซล พอโซลเดินออกมาจากบ
าน มินก็แย/ง 
กระเปTาของโซลมาถือ โซลพยายามแย/งกลับ  
มินจึงคว
าทั้งกระเปTาและมือของโซล 
มาจับ โซลตกใจและโวยวาย 

หน
าบ
านโซล โซล มิน กระเปTานักเรียนของโซลและ
มิน, โทรศัพท�มือถือ 

 

16        D.      Int.      มินเดินมาส/งโซลถึงในห
องเรียน แล
วบอกโซล 
ว/าเที่ยงนี้จะมารับไปกินข
าวพร
อมกัน เพื่อนใน 
ห
องหันมามองแล
วเริ่มแซวโซล 

ห
องเรียน โซล มิน 
Extra เพื่อน 
ร/วมห
อง 7

คน 

กระเปTานักเรียนของโซลและ
มิน 

 

17 D. Ext. มินวางจานข
าวพร
อมแก
วน้ําลงตรงหน
าโซล 
มินตักใบกระเพราะออกจานโซล มินเริ่มใช/คําพูด
แปลกๆเวลาพูดกับโซล 

ลานโตEะหิน โซล มิน ข
าวราดกระเพราะไก/ไข/ดาว 
ช
อนส
อม, แก
วน้ํา 

 

18 D. Int. เวลาเลิกเรียน โซลกําลังเก็บข
าวของ มินเดินเข
ามา
ในห
องแล
วช/วยโซลเก็บของ พอเก็บเสร็จก็เอา
กระเปTาโซลไปถือ เพื่อนข
างโตEะมองมินกับโซลแล
ว
แซว พอโซลกับมินเดินออกมาแล
วก็มีเสียงโหแซ
วจากเพื่อนๆในห
องตามมา 

ห
องเรียน โซล มิน 
Extra เพื่อน 
ร/วมห
อง 7

คน 

กระเปTานักเรียนของโซลและ 
มิน, หนังสือเรียน, 
กล/องดินสอ 

 

 

 

49 
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ตารางที่ 4 - 1 ตาราง Overall Sheet (ต/อ) 
 

SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION LOCATION/SET CAST PROP REMARK 
19.1 D. Ext. ใบไม
หล/นลงมาติดที่ผมโซล มินหันมาปSดออกให
 ม
านั่งใต
ต
นไม
 โซล มิน หนังสือ กระเปTานักเรียน  
19.2 D. Int. มินทําอาหารกล/องด
วยสีหน
ายิ้มแย
ม ห
องครัวบ
านมิน มิน เครื่องครัว กล/องอาหาร 

วัตถุดิบทําอาหาร 
 

19.2.1 D. Ext. มินยื่นกล/องให
โซล โซลรับมาแบบอึ้งๆแต/ก็ทาน ลานโตEะหิน โซล มิน กล/องข
าว 2 กล/อง  
19.3 D. Ext. โซลนั่งเนาผ
าเพื่อจะส/งวิชางานบ
าน แต/ทําไม/ได


เรื่อง  
มินจึงคว
ามาทําให
เอง เพื่อนโซลมองที่โซลกับมิน
แล
วหันมามองหน
ากันพร
อมรอยยิ้ม 

ม
านั่งใต
ตึก โซล มิน 
Extra 

เพื่อนโซล 
2 คน 

อุปกรณ�การเย็บผ
า เศษผ
า   
    อยู/ในคัทย/อย 

19.4 N. Int. โซลนอนอ/านหนังสืออยู/บนที่นอน เสียงข
อความ
เข
าจากโทรศัพท�ดังขึ้น โซลเอื้อมไปหยิบโทรศัพท�
แล
วเป=ดดู โซลยิ้มเขินๆ แล
วนอนเอาผ
าห/มมาคลุม
โปง 

ห
องนอนโซล โซล หนังสือวาย, โทรศัพท�มือถือ  

20 D. Ext. หลังเวลาเลิกเรียน มินเดินมาส/งโซลที่หน
าบ
าน 
แล
วให
ของขวัญโซล 1 กล/อง 

หน
าบ
านโซล โซล มิน กระเปTานักเรียนของโซลและ

มิน, กล/องของขวัญ 

 

21 D. Int. โซลนั่งชั่งใจมองกล/องของขวัญก/อนเป=ดออกมาเจอ
ตุEกตาคู/พร
อมกระดาษโน
ต เมื่อโซลอ/านข
อความใน
กระดาษโน
ตจบก็ยิ้ม 

ห
องนอนโซล โซล กระเปTานักเรียนของโซล, 
กล/องของขวัญ, กระดาษ
โน
ต, ตุEกตาคู/ 

 

22 D. Ext. มินยืนรอโซลที่หน
าบ
าน พอโซลเดนิออกมา 
มินก็จะคว
าเอากระเปTาโซลมาถือ แต/โซลไม/ยอม
เดินออกมาจากประตู มินหันกลับมา โซลยื่นมือมา
ให
มิน  มินยิ้มให
โซลแล
วทั้งคู/ก็เดินจับมือกัน 

หน
าบ
านโซล โซล มิน กระเปTานักเรียนของโซลและ
มิน 
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 2.5 ตารางการถ.ายทํา (Breakdown) 

ตารางที่ 4 - 2 ตารางการถ/ายทําคิวที่ 1         

BREAKDOWN: CUE 1 
     สถานที่: โรงเรียนบดินทรเดชา                                                                                                                            วันถ/ายทําที่: 1 (24 ตุลาคม 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 09.00 - 20.00 น.                               SCENE 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19.1, 19.2.1, 19.3 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

4 09.00 - 09.30 น. ริมรั้วโรงเรยีน โซลโบกมือบEายบายมิน แล
วเดินแยกไปกับเพื่อน 

มินมองตามแล
วเดินแยกไป 

มิน / โซล /  
Extra หญิง 2 คน 

- กระเปTานักเรียน 
โซลและมิน 

5 09.40 - 11.00 น. สนามบอล มินนั่งมองเพื่อนเล/นบาส นิวตะโกนให
มินเอาน้ํา ไปให
 โซล

เดินลงมาจากตึกเห็นมินยื่นน้ําให
นิว นิวขยี้หัวมิน มินล
วง

เอาผ
าเช็ดหน
าขึ้นมาซับเหลื่อให
นิว มินหันมาเห็นโซลจึง

บอกลาเพื่อนแล
วเดิน 

ไปหาโซล 

มิน / โซล / นิว / 
Extra ชาย 2 คน 
 

- กระเปTานักเรียน 
โซลและมิน 
- ลูกบาส 
- ขวดน้ํา 
- ผ
าเช็ดหน
า 

6 11.05 - 11.45 น. Cover Way โซลชวนมินหาอะไรกินก/อนกลับบ
าน มินเสนอให
ไปกินข
าว
ที่บ
านตัวเอง 

มิน / โซล - กระเปTานักเรียน 
โซล,มิน 

พัก 11.45 - 12-45 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ/อนตามอัธยาศัย 

19.1 12.45 - 13.45 น. ลานม
านั่งใต
ตึก4  ใบไม
หล/นลงมาติดที่ผมโซล มิน / โซล - หนังสือเรียน 
- ใบไม
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ตารางที่ 4 - 2 ตารางการถ/ายทําคิวที่ 1 (ต/อ)         

BREAKDOWN: CUE 1 (ต/อเนื่อง) 
     สถานที่: โรงเรียนบดินทรเดชา                                                                                                                            วันถ/ายทําที่: 1 (24 ตุลาคม 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 09.00 - 20.00 น.                               SCENE 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19.1, 19.2.1, 19.3 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

19.3 13.55 - 14.40 น. ม
านั่งใต
ตึก5 โซลนั่งเนาผ
าเพื่อจะส/งวิชางานบ
าน แต/ทําไม/ได
เรื่อง มินที่
อ/านหนังสืออยู/จึงคว
า 
มาทําให
เอง เพื่อนโซลมองที่โซลกับมินแล
ว 
หันมามองหน
ากัน พร
อมรอยยิ้ม 

มิน / โซล /  
Extra หญิง 2 คน 

- หนังสือ 
- กระเปTานักเรียน  
- เศษผ
า,เข็ม,ด
าย 

10 15.00 - 15.45 น. ทางเดินริมสนามบอล มินกดรับสายโทรศัพท�จากพี่อาร�ม โซลแซวมินเรื่องการที่
พี่อาร�มโทรมาหา 

มิน / โซล - กระเปTานักเรียน 
โซล,มิน 
- โทรศัพท�มือถือ 

17 16.10 - 17.00 น. ลานโตEะหิน มินวางจานข
าวพร
อมแก
วน้ําลงตรงหน
าโซล มินตักใบกระ
เพราะออกจานโซล มินเริ่มใช/คําพูดแปลกๆเวลาพูดกับ
โซล 

มิน / โซล / Extra - จานข
าวกะเพรา 
- แก
วน้ํา 
- ช
อนส
อม 
- จานExtra 

19.2.1 17.00 - 17.45 น. ลานโตEะหิน มินทําข
าวกล/องมาให
โซล มินยื่นช
อนให
 โซลมองกล/อง
ข
าวแบบอึ้งๆ มินนั่งมองโซลกินข
าว 

มิน / โซล - กล/องข
าว 
- ช
อนส
อม 
- แก
วน้ํา 
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ตารางที่ 4 - 2 ตารางการถ/ายทําคิวที่ 1 (ต/อ)         

BREAKDOWN: CUE 1 (ต/อเนื่อง) 
     สถานที่: โรงเรียนบดินทรเดชา                                                                                                                            วันถ/ายทําที่: 1 (24 ตุลาคม 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 09.00 - 20.00 น.                                   SCENE 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19.1, 19.2.1, 19.3 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

16 18.15  19.00 น. ห
องเรียน มินเดินมาส/งโซลในห
องเรียน มินบอกโซล 

ว/าเที่ยงนี้จะมารับไปกินข
าวพร
อมกัน 

เพื่อนในห
องหันมามองแล
วเริม่แซวโซล 

มิน / โซล /  
Extra 6 คน 

- กระเปTานักเรียน 
โซล,มิน และExtra 
- หนังสือ,ชีท 
- กล/องดินสอ  

17 19.20 - 20.00 น. ห
องเรียน เวลาเลิกเรยีน โซลกําลังเก็บข
าวของ มินเดินเข
ามาในห
อง
แล
วช/วยโซลเก็บของ พอเก็บเสร็จก็เอากระเปTาโซลไปถือ 
เพื่อนข
างโตEะมองมินกับโซลแล
วแซว พอโซลกับมินเดินอ
อกมาแล
วก็มีเสียงโหแซวจาก 
เพื่อนๆในห
องตามมา 

มิน / โซล /  
Extra 6 คน 

- กระเปTานักเรียน 
โซล,มิน และExtra 
- หนังสือ,ชีท 
- กล/องดินสอ 
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ตารางที่ 4 - 3 ตารางการถ/ายทําคิวที่ 2         

BREAKDOWN: CUE 2 
     สถานที่: ร
านกาแฟร/มไม
ไออุ/น                                                                                                                       วันถ/ายทําที่: 2 (15 พฤศจิกายน 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 09.00 - 12.00 น.                                                                                   SCENE 9 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

9 09.00 - 12.00 น. �������������	�� �����������������������������กก�� ���������������� �
���������� ��!����!� �"�������"#����$���������
�������� !� �����!��%���������ก%&���!"����'�ก�"��� ��
���()�ก���ก!"����'� 

�� ���  ��������  *�'������� �
������"��� 

 

BREAKDOWN: CUE 2 (ต/อเนื่อง) 
     สถานที่: รถไฟฟ̀า                                                                                                                                      วันถ/ายทําที่: 2 (15 พฤศจิกายน 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 14.00 – 14.45 น.                                                                                   SCENE 3 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

3 14.00 – 14.45 น. ��&"���(�++,� ��������"�����-��ก!���-'�����  
���������.�$� 

�� ���  ก��!-/���ก!��.�&��
������� 
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ตารางที่ 4 - 4 ตารางการถ/ายทําคิวที่ 3         

BREAKDOWN: CUE 3 
     สถานที่: บ
านจwาด
า                                                                                                                                    วันถ/ายทําที่: 3 (24 พฤศจิกายน 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 09.30 – 17.30 น.                                                            SCENE 1, 11, 12, 13, 19.4 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

12 09.30 - 12.00 น. ห
องอ/านหนังสือ โซลวางแผนและปฎิบัตติามแผนที่ได
วางไว
 ในการเป�นแม/
สื่อให
มินกับพี่อาร�ม แล
วโซลก็แอบถ/ายรูปคู/มินกับพี่อาร�ม
เก็บไว
 

โซล มิน พี่อาร�ม ชีทและหนังสือต/างๆ 
แก
วน้ํา 

11 12.10 - 13.10 น. หน
าบ
านโซล โซลกับมินยืนรอพี่อาร�มอยู/ที่หน
าบ
าน เมื่อพี่อาร�มมาถึง 
โซลก็บอกว/าให
ย
ายกันไป ติวที่บ
านของมินแทน 

โซล มิน พี่อาร�ม  โทรศัพท�มือถือของโซล

13 13.20 - 14.00 น. หน
าบ
านมิน หลังจากที่โซลและมินยืนส/งพี่อาร�มกลับบ
านเสรจ็ โซลก็
หยิบมือถือขึ้นมาแล
วก็โชว�รูปที่แอบถ/ายไว
ให
มินดู แล
ว
เชียร�ให
มินชอบพี่อาร�ม มินเงียบไป ไม/พูดอะไรแล
วเดิน
เข
าบ
านพร
อมล็อคประตูไปเลย โซลอึ้ง พยายามเรียกมิน
แต/มินก็ไม/ตอบ 

โซล มิน พี่อาร�ม 
 

โทรศัพท�มือถือของ
โซล 

1 15.00 - 17.00 น. ห
องนอนโซล โซลนั่งกรีด๊กรEาดคู/จิ้นวายอยู/หน
าคอม  
เสียงโทรศัพท�ดังขึ้น โซลกดรับสายและคุย  
โซลวางสายแล
วรีบวิ่งออกจากห
องไป 

โซล / ชุดไปรเวท โ ป ส เ ต อ ร� ศิ ล ป= น
เกาหลีชาย 
หนังสือการ�ตูนวาย 
คอมพิวเตอร� 
ก ร อ บ รู ป ที่ มี รู ป คู/
เด็กชายหญิง 
โทรศัพท�มือถือ 
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ตารางที่ 4 - 4 ตารางการถ/ายทําคิวที่ 3 (ต/อ)         

BREAKDOWN: CUE 3 (ต/อเนื่อง) 
     สถานที่: บ
านจwาด
า                                                                                                                                    วันถ/ายทําที่: 3 (24 พฤศจิกายน 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 09.00 – 19.30 น.                                                                       SCENE 1, 11, 12, 13, 19.4 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

19.4 17.30 - 18.10 น. ห
องนอนโซล โซลนอนอ/านหนังสืออยู/บนที่นอน เสียงข
อความเข
าจาก
โทรศัพท�ดังขึ้น โซลเอื้อมไปหยิบโทรศัพท�แล
วเป=ดดู โซล
ยิ้มเขินๆ แล
วนอนเอาผ
าห/มมาคลมุโปง 

โซล / ชุดนอน โทรศัพท�มือถือโซล 
หนังสือการ�ตูนวาย 

 

ตารางที่ 4 - 5 ตารางการถ/ายทําคิวที่ 4        

BREAKDOWN: CUE 4 
     สถานที่: บ
านจwาด
า                                                                                                                                    วันถ/ายทําที่: 3 (25 พฤศจิกายน 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 09.00 – 19.30 น.                                            SCENE 2, 7, 8, 14 ,15, 19.2, 20, 21, 22 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

21 09.00 - 09.30 น. ห
องนอนโซล โซลนั่งชั่งใจมองกล/องของขวัญก/อนเป=ดออกมา เจอตุEกตา
คู/พร
อมกระดาษโน
ต เมื่อโซลอ/านข
อความในกระดาษโน
ต
จบก็ยิ้มแล
วมองไปที่กรอบรูป 

โซล  ก ล/ อ ง ข อ ง ข วั ญ 
กระดาษโน
ต 
ตุEกตา คู/  กรอบรูป คู/
โซลกับมิน 

7 09.45 – 12.00 น. ห
องครัว โซลมโนภาพมินที่กําลังทําอาหาร นิวเดินเข
ามาช/วย  
มินเรียกโซล โซลถามมินว/ามินเป�นเกย�หรือไม/  

โซล มิน นิว  ผ
ากันเป]^อนสีหวาน 
จาน แก
วน้ํา 56 
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ตารางที่ 4 - 5 ตารางการถ/ายทําคิวที่ 4 (ต/อ)        

BREAKDOWN: CUE 4 (ต/อเนื่อง) 
     สถานที่: บ
านจwาด
า                                                                                                                                    วันถ/ายทําที่: 3 (24 พฤศจิกายน 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 09.00 – 19.30 น.                                                                       SCENE 1, 11, 12, 13, 19.4 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

19.2 12.10 - 12.45 น. ห
องครัวบ
านมิน มินทําอาหารกล/องด
วยสีหน
ายิ้มแย
ม  มิน  เครื่องครัว 
กล/องข
าว 

พัก 12.45  13.45 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ/อนตามอัธยาศัย 

2 13.45 - 14.20 น. หน
าบ
านมินและ 
โซล 

มินเดินออกมาจากบ
านแล
วเดินไปที่หน
า 
บ
านโซล โซลเดินออกมา 

โซล มิน กระเปTานักเรียนของ
โซลและ 
มิน 

15 14.25 - 14.50 น. หน
าบ
านโซล มินโทรหาโซล พอโซลเดินออกมาจากบ
าน 
มินก็แย/งกระเปTาของโซลมาถือ โซลพยายาม 
แย/งกลับมินจึงคว
าทั้งกระเปTาและมือของโซล 
มาจับ โซลตกใจและโวยวาย 

โซล มิน  กระเปTานักเรียนของ 
โซลและมิน  
โทรศัพท�มือถือของมิน 

22 15.00 - 15.45 น. หน
าบ
านโซล มินยืนรอโซลที่หน
าบ
าน พอโซลเดนิออกมา มินก็จะ คว
า
เอากระเปTาโซลมาถือแต/โซลไม/ยอมเดินออกมา 
จากประตู มินหันกลับมา โซลยื่นมือมาให
มิน มินยิม้ให
โซล
แล
วทั้งคู/ก็เดินจับมือกัน 

โซล มิน  
 

กระเปTานักเรียนของ
โซลและมิน 

20 15.45 - 16.30 น. หน
าบ
านโซล มินหยิบกล/องของขวัญออกมาจากกระเปTานักเรียนแล
วยื่น
ให
โซล โซลรับมาแล
วเดินเข
าบ
านไป 

โซล มิน กระเปTานักเรียนของ 
ซลและมิน กล/องของ 
ขวัญ 57 
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ตารางที่ 4 - 5 ตารางการถ/ายทําคิวที่ 4 (ต/อ)         

BREAKDOWN: CUE 4 (ต/อเนื่อง) 
     สถานที่: บ
านจwาด
า                                                                                                                                    วันถ/ายทําที่: 3 (24 พฤศจิกายน 2556) 

     เวลาถ/ายทํา: 09.00 – 19.30 น.                                                            SCENE 1, 11, 12, 13, 19.4 

SC Time Location Description Cast Set/Prop 

8 17.45 - 18.20 น. ห
องนอนมิน มินนั่งเล/นคอนพิวเตอร�อยู/ โซลโทรมาชวนไปติวหนังสือ  
มินตอบตกลง 

มิน คอมพิวเตอร�, 
โทรศัพท� 

14 18.30 - 19.30 น. ห
องนอนมิน มีสายของโซลโทรเข
าเครื่องมินแต/มินไม/รับ  
มินตัดสินใจว/าจะรุกหน
าจีบโซลให
โซลรู
ตัวสัก 
ทีว/ามินชอบอยู/ จึงลงมือหาข
อมูลที่จะใช
จีบ 

มิน  รูปคู/มินกับโซล 
โทรศัพท�มือถือของมิน 
คอมพิวเตอร� 
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 จากการศึกษาข	อมูล ทฤษฎี แนวคิด และนํามาเขียนบทภาพยนตร! เม่ือผ%านกระบวนการ
ก%อนการผลิตภาพยนตร! (Pre-Production) มาแล	วจะนํามาสู%กระบวนการผลิตภาพยนตร!เรื่อง 
วุ�นวายมายเกิร�ล ซ่ึงมีรายละเอียดของแต%ละฉาก และความหมายดังต%อไปนี้ 
 
ฉากท่ี 1 ภายใน / กลางคืน / ห�องนอนของโซล 

 
ภาพท่ี 5 - 1 ฉากท่ี 1 
 
 ในห	องนอนท่ีเต็มไปด	วยหนังสือการ!ตูนวายและโปสเตอร!ศิลปAนเกาหลีชาย โซลหญิงสาว
คนหนึ่งกําลังนั่งอยู%ท่ีหน	าจอคอมพิวเตอร! สายตาของเธอจับจ	องไปท่ีจอคอมอย%างจดจ%อพร	อมกับยิ้ม
หวานและทําท%าทางเขิน ๆ กับคลิปท่ีเธอกําลังดูอยู% เสียงเรียกเข	าของโทรศัพท!ท่ีวางอยู%ข	างกรอบรูปใน
วัยเด็กของเธอดังข้ึน เธอหันไปดูและรีบกดรับทันทีเม่ือเห็นว%าเปFนชื่อเพ่ือนท่ีสนิทต้ังแต%เด็กของเธอ 
มินโทรมาเตือนโซลว%าพรุ%งนี้ห	ามสายนะเพราะเขามี present งานต	องไปเตรียมตัวแต%เช	า ท้ังคู%คุยกัน
อยู%พักหนึ่งแล	วจึงวางสายไป 
 ฉากนี้เปAดเรื่องด	วยอาการกรี๊ดกรKาดของโซลท่ีมีต%อคลิปในคอมพิวเตอร!ท่ีเธอกําลังดูอยู% 
และในขณะนั้นก็มีมินท่ีโทรเข	ามาบอกเรื่องเวลาออกจากบ	านเพ่ือไปโรงเรียนในวันพรุ%งนี้ ซ่ึงผู	จัดทํา
ต้ังใจใช	ฉากนี้เปAดเพ่ือให	ผู	ชมได	รับรู	ถึงบุคลิก และลักษณะนิสัยของโซลต้ังแต%เริ่มเรื่อง อีกท้ังยังใช	ฉาก
นี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ!ของมินและโซล ว%าเขาท้ังคู%เปFนเพ่ือนบ	านกันด	วย 
 ในฉากนี้มีการใช	เทคนี้การเล%าเรื่องด	วยภาพ 2 เฟรมใน 1 จอ เม่ือมินโทรเข	ามาก็จะมี
ภาพมินเลื่อนเข	ามาจากทางฝQRงขวา และเม่ือมินวางสายภาพก็จะเลื่อนออกไปทางฝQRงขวาเช%นเดียวกัน 
การเล%าเรื่องด	วยวิธีนี้ ทําให	ผู	ชมรู	สึกใกล	ชิดกับบทสนทนาของตัวละครโดยไม%ต	องสลับช็อตไปมา อีก
ท้ังการตัดภาพท่ี เร็ ว ทําให	การ เล% า เรื่ องในตอนนี้ ดู เปFนการ เล% า เรื่ องของวัยรุ% น ได	 อีกด	 วย
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ฉากท่ี 2 ภายนอก / เวลาเช�า / หน�าบ�านโซลและมิน 

 
ภาพท่ี 5 - 2 ฉากท่ี 2 
 
 เช	าวันต%อมา มินเดินออกมาจากประตูบ	านของตัวเองแล	วเดินไปยืนรอโซลท่ีหน	าบ	านของ
โซล สักพักโซลก็เดินออกมาจากบ	าน แล	วท้ังคู%ก็เดินไปโรงเรียนด	วยกัน 
 ฉากท่ีสองเปFนฉากท่ีมีไว	แสดงให	เห็นว%าตัวละครท้ังสองเปFนเพ่ือนบ	านกัน และมีความ
สนิทสนมกันเปFนอย%างมาก โดยแสดงได	จากการท่ีมินเดินมารอโซลเพ่ือไปโรงเรียนด	วยกันในทุกๆเช	า 
 ใช	ขนาดภาพแบบกว	างและไกลเพ่ือถ%ายทอดรายละเอียดพ้ืนเพของตัวละคร 
 
ฉากท่ี 3 ภายใน / เวลาเช�า / ในขบวนรถไฟฟ*า 

 
ภาพท่ี 5 - 3 ฉากท่ี 3 
 
 มินและโซลนั่งท่ีนั่งติดกัน โซลนั่งหลับไม%รู	เรื่องจนหัวสัปหงกเอนไปทางมิน มินหันมามอง
แล	วนั่งยิ้ม 
 ในฉากนี้แสดงให	ถึงชีวิตการเดินทางไปเรียนของตัวละครท้ังคู% อีกท้ังยังมีช%วงเวลาท่ีแสดง
ให	เห็นถึงความรู	สึกแอบรักของมินท่ีมีต%อโซลอีกด	วย 
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ฉากท่ี 4 ภายนอก / เวลาเช�า / ริมรั้วโรงเรียน 

 
ภาพท่ี 5 - 4 ฉากท่ี 4 
 
 มินและโซลเดินมาโรงเรียนด	วยกัน เม่ือถึงหน	าประตูโซลก็บอกลามินก%อนแยกย	ายกันไป
เรียน 
 ในฉากนี้แสดงให	เห็นว%าโซลและมินอยู%โรงเรียนเดียวกัน แต%อยู%กันคนละห	อง และมีเพ่ือน
กันคนละกลุ%ม 
 
ฉากท่ี 5 ภายนอก / เวลาบ.าย / สนามบอล 

 
ภาพท่ี 5 - 5 ฉากท่ี 5 
 
 ในขณะท่ีมินกําลังนั่งดูเพ่ือนเล%นบอลอยู%ท่ีสนามบอลเพ่ือรอโซลเลิกเรียนและกลับบ	าน
พร	อมกัน เพ่ือนของมินตะโกนมาขอน้ําด่ืม มินเดินเอาเข	าไปให	 ในขณะท่ีมินยื่นน้ําให	เพ่ือนโซลก็เดิน
ลงมาจากตึกพอดี โซลมองไปท่ีมินและเพ่ือนแล	วมโนเห็นภาพมินกับนิวกําลังกุKกก๊ิกกันอยู%  
 (ภาพในมโน) มินยื่นน้ําให	เพ่ือนด	วยสีหน	ายิ้มแย	มด่ังแฟนสาวท่ียื่นน้ําให	ชายหนุ%ม เพ่ือน
มินรับน้ําไปด่ืมแล	วยิ้มให	มินพร	อมเอามือไปขยี้ผมมินด	วยความเอ็นดู  
 มินหันมาเห็นโซลจึงทักและถามโซลว%าจะกลับบ	านเลยรึเปล%า โซลบอกว%ากลับเลย มิน
ตะโกนบอกเพ่ือนว%าตัวเองขอตัวกลับบ	านก%อนแล	วจึงเดินไปหาโซล โซลหันมามองหน	ามินแล	วยิ้มให	
แบบมีความนัยแฝง มินถามโซลว%ามีอะไรรึเปล%า โซลปฎิเสธบอกว%าไม%มีอะไร มินถามโซลอีกว%าคิดอะไร
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แผลง ๆ อีกรึเปล%า โซลบอกมินว%าท่ีจริงมินกับเพ่ือนของมินคนนั้นก็ดูเหมาะกันดีนะ มินถอนหายใจ
เซ็งๆ มินปฎิเสธว%าไม%มีอะไรแล	วชวนโซลกลับบ	าน 
 ในฉากนี้มีการจิ้นและมโนครั้งแรกของโซล โดยการจับคู%มินให	คู%กับนิว เพ่ือนของมิน
นั่นเอง ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงความสามารถในการจินตนาการของสาววาย เปFนการบอกให	ผู	ชมได	รับรู	
ถึงพฤติกรรม และจินตนาการของสาววาย ว%าเม่ือใดก็ตามหากเธอได	พบเจอผู	ชายสองคนท่ีเธอรู	สึกว%า
เขามีความเหมาะสมกัน เธอก็จะสามารถจินตนาการและจับมาจิ้นได	เสมอ 
 ใช	เทคนิคการทําภาพให	ฟุUงๆ ดูฝQน ๆ แสดงให	เห็นถึงอารมณ!เพ	อฝQนและการจินตนาการ
ของโซล 
 
ฉากท่ี 6 ภายนอก / เวลาบ.าย / ทางเดิน Coverway 

 
ภาพท่ี 5 - 6 ฉากท่ี 6 
 
 โซลบอกกับมินว%าวันนี้พ%อและแม%โซลกลับบ	านดึก จึงชวนมินไปหาอะไรกินกันก%อนกลับ
บ	าน มินถามโซลว%าอยากกินอะไรแต%โซลก็บอกว%าไม%รู	เหมือนกัน สุดท	ายมินเสนอให	ไปกินข	าวท่ีบ	าน
มิน เด๋ียวมินจะลงมือทําให	กินเอง โซลยิ้มแล	วบอกว%าดีใจมากท่ีจะได	ชิมฝXมือมิน  
 ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงความสามารถของมิน ว%ามินสามารถทําอาหารได	 โดยการชักชวน
โซลไปกินข	าวท่ีบ	านตน และตนเองจะเปFนผู	ลงมือทําอาหารเอง 
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ฉากท่ี 7 ภายใน / เวลาเย็น / ห�องครัวบ�านมิน 

 
ภาพท่ี 5 - 7 ฉากท่ี 7 
 
 โซลนั่งมองมินท่ีทําอาหารอยู%ในครัวอย%างคล%องแคล%ว แล	วมโนเห็นภาพมินกับนิวกําลัง
ทําอาหารพร	อมหยอกล	อกันอย%างหวานแหวว 
 มินตะโกนเรียกโซลท่ีกําลังนั่งเหมอยิ้มเพ	อและมองมาทางตน มินบ%นว%าไม%ช%วยกันทําแล	ว
ยังมานั่งทําหน	าแปลก ๆ ใส%อีก โซลเลยบอกว%าจะให	นั่งรอเฉยๆแล	วได	กินเร็ว ๆ หรือจะให	โซลไปช%วย
แล	วครัวเละ มินขําและส%ายหัวให	โซลด	วยความเข	าใจในนิสัยของโซลเปFนอย%างดี มินถามว%าโซลกําลัง
คิดอะไร โซลบอกว%ามินดูไม%เหมือนผู	ชายคนอ่ืนเลยจริง ๆ ท้ังหน	าตา รูปร%าง แล	วก็นิสัย ทําอะไรก็ดู
เปFนแม%บ	านแม%ศรีเรือนไปหมด โซลพยายามซักไซร	ด	วยสีหน	าจริงจังว%าท่ีจริงแล	วมินชอบผู	ชายใช%ไหม 
โซลบอกว%ามีอะไรให	ปรึกษาโซลได	เลย เปFนเพ่ือนกันมานานโซลเข	าใจและรับได	ทุกอย%าง มินถอน
หายใจแล	วบอกโซลว%าจะให	บอกอีกก่ีครั้งว%าเขาไม%ได	ชอบผู	ชาย 
 ในฉากนี้มีการมโนครั้งท่ีสองของโซล โดยการจินตนาการถึงความใกล	ชิดระหว%างมินกับ 
นิวอีกครั้ง เปFนการตอกย้ําถึงลักษณะของสาววาย ท่ีมีจินตนาการในการมโนข้ันสูง นอกจากนี้ในฉากนี้
ยังมีการแสดงถึงบุคลิกลักษณะของมินจากคําพูดต%าง ๆ ของโซล เช%น ความเปFนระเบียบเรียบร	อย 
ความสามารถในการทําอาหาร ความสามารถในการทํางานบ	าน จากบุคลิกลักษณะท้ังหมดนี้ จึงทําให	
โซลพร	อมท่ีจะเชื่อว%ามินคือเคะ หรือเกย!ฝZายรับในอุดมคติของตนนั่นเอง โซลจึงพยายามซักไซร	ว%ามิน
นั้นชอบผู	ชายหรือไม% แต%มินก็ปฎิเสธ และเกือบจะหลุดบอกไปว%าคนท่ีตนชอบนั้นท่ีแท	คือใคร 
 มีการใช	เทคนิคการทําภาพให	ฟุUง ๆ ดูฝQน ๆ แสดงให	เห็นถึงอารมณ!เพ	อฝQนและการ
จินตนาการ 
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ฉากท่ี 8 ภายใน / ช.วงค่ํา / ห�องนอนมิน 

 
ภาพท่ี 5 - 8 ฉากท่ี 8 
 
 โซลโทรมาถามมินว%าใกล	สอบแล	ว สนใจไปติวกับรุ%นพ่ีท่ีโซลรู	จักด	วยกันไหมโซลไม%อยาก
ไปคนเดียว มินจึงบอกว%าก็ดีเหมือนกันไปเปFนเพ่ือนก็ได	แล	วตอบตกลง 
 ในฉากนี้แสดงให	เห็นถึงความสนิท และไว	ใจของโซลท่ีมีต%อมิน เม่ือใดก็ตามท่ีมินได	รับ
โทรศัพท!จากโซล มินก็ไม%เคยจะปฎิเสธคําขอของโซลได	สักครั้ง 
 
ฉากท่ี 9 ภายใน / ช.วงสาย / ร�านกาแฟ 

 
ภาพท่ี 5 - 9 ฉากท่ี 9 
 
 มินและโซลมาถึงร	านกาแฟ โซลเดินนํามินไปหาพ่ีอาร!มแล	วแล	วแนะนําให	ท้ังคู%รู	จักกัน พ่ี
อาร!มชวนคุยก%อนท่ีจะเริ่มติวหนังสือ และในระหว%างท่ีติวโซลก็มักจะเหลือบมองไปท่ีพ่ีอาร!มและมินอยู%
บ%อยครั้ง โซลสังเกตเห็นว%าพ่ีอาร!มเหมือนพยายามท่ีจะใกล	ชิดและเทคแคร!มิน โซลมองแล	วยิ้มกับ
ตัวเองเหมือนคิดอะไรอยู% 
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 เม่ือการติวหนังสือสิ้นสุดลง พ่ีอาร!มก็ขอแลกเบอร!โทรศัพท!กับมิน พ่ีอาร!มบอกมินว%าถ	ามีอะไร
ไม%เข	าใจให	โทรไปถามได	 ก%อนจะขอตัวไปทําธุระต%อแล	วบอกว%าเจอกันอีกครั้งอาทิตย!หน	า โซลกับมิน 
ขอบคุณและร่ําลาพ่ีอาร!ม หลังจากท่ีพ่ีอาร!มกลับไปแล	วโซลก็แซวการแลกเบอร!ของมินกับพ่ีอาร!ม โซล
บอกมินว%าโซลคิดว%าพ่ีอาร!มเหมือนจะสนใจมินนะ มินได	แต%ส%ายหัวแล	วถอนหายใจ 
 ในฉากนี้เปFนฉากท่ีใช	สําหรับเปAดตัวพ่ีอาร!ม รุ%นพ่ีท่ีมาสอนพิเศษให	กับโซลและมิน พ่ีอาร!มเปFน
ผู	ชายท่ีดูดี แต%จากความรู	สึกของโซล และการสังเกตจากสายตาท่ีพ่ีอาร!มใช	มองมิน ทําให	โซลรู	ได	ทันที
ว%าพ่ีอาร!มสนใจมินอยู% อีกท้ังพ่ีอาร!มยังรุกมินก%อนด	วยการขอแลกเบอร!โทรศัพท! ยิ่งทําให	ความเข	าใจ
ของโซลชัดเจนยิ่งข้ึน 
 
ฉากท่ี 10 ภายนอก / ช.วงบ.าย / ทางเดินริมสนามบอล 

 
ภาพท่ี 5 - 10 ฉากท่ี 10 
 
 ระหว%างท่ีมินกับโซลกําลังจะเดินกลับบ	าน เสียงโทรศัพท!ของมินก็ดังข้ึน พ่ีอาร!มโทรมา
บอกกับมินว%าถ	าขอเลื่อนนัดจากวันอาทิตย!มาเปFนวันเสาร!จะสะดวกไหม มินหันไปถามความคิดเห็น
โซล โซลบอกว%าได	 มินจึงตอบตกลงพ่ีอาร!มก%อนท่ีจะวางสายไปตามปกติ เม่ือมินวางสายไปโซลก็หันมา
ถามว%าทําไมพ่ีอาร!มถึงโทรหามิน ทําไมไม%โทรหาโซลท้ัง ๆ ท่ีพ่ีอาร!มรู	จักกับโซลมาก%อน โซลถามมินว%า
มีอะไรกับพ่ีอาร!มหรือเปล%า ท่ีแลกเบอร!ไปนี่โทรคุยกันทุกคืนเลยใช%ไหม มินบอกปฎิเสธ แต%โซลก็ยังคง
เดินล	อมินไปเรื่อย ๆ 
  ในฉากนี้พ่ีอาร!มจะเปFนฝZายติดต%อมินมาอีกครั้ง ทําให	โซลยิ่งมีความม่ันใจในความสนใจท่ี
พ่ีอาร!มมีต%อมินอย%างชัดเจน ด	วยความชอบใจโซลจึงอยอกล	อมินอย%างสนุกสนาน 
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ฉากท่ี 11 ภายนอก / ช.วงสาย / หน�าบ�านโซล 

 
 ภาพท่ี 5 - 11 ฉากท่ี 11 
 
 มินกับโซลยืนรอพ่ีอาร!มอยู% ท่ีหน	าบ	าน เม่ือพ่ีอาร!มมาถึงก็ทักทายกันตามปกติ โซล
สังเกตเห็นว%าพ่ีอาร!มมองมิน โซลม่ันใจว%าพ่ีอาร!มต	องคิดอะไรกับมินแน% ๆ โซลจึงคิดวางแผนข้ึนมาว%า
ให	เปลี่ยนไปติวท่ีบ	านมินดีกว%า โซลบอกว%าบ	านโซลรก ไม%เปFนระเบียบ ไม%น%านั่งเลย ให	ไปท่ีบ	านมินดีก
ว%า มินหันมามองหน	าโซลอย%างอ้ึง ๆ แต%ก็ไม%ได	ปฎิเสธอะไร 
 ในฉากนี้โซลมีการทําตัวเปFนแม%สื่อ โดยมีการวางแผนให	เปลี่ยนสถานท่ีติว ผู	จัดทํามีการ
ใช	ดนตรีประกอบเพ่ือแสดงถึงอารมณ!ของโซล ตัวละครท่ีมีการวางแผน 

 

ฉากท่ี 12 ภายใน / ช.วงสาย / บ�านมิน 

 
ภาพท่ี 5 - 12 ฉากท่ี 12 
 
  ในระหว%างท่ีพ่ีอาร!มนั่งติวให	กับมินและโซลอยู% โซลก็เริ่มปฎิบัติตามแผนท่ีวางไว	เพ่ือให	พ่ี
อาร!มได	อยู%กับมิน2คน 

 1) โซลขอตัวไปเข	าห	องน้ํา 
 2) โซลขอตัวไปหาของกิน 
 3) น้ําของพ่ีอาร!มกับมินหมดโซลก็อาสาเปFนคนไปเติมให	 

 ระหว%างท่ีนั่งติวกันอยู%ดี ๆ โซลก็บอกว%าลืมของท่ีบ	าน ขอตัวกลับไปเอาของทีบ	าน มินถาม
ว%าลืมอะไร ถ	าเปFนของท่ีมินมีให	ยืมมินก็ได	 โซลบอกว%าไอ	ท่ีลืมมันยืมมินไม%ได	จริง ๆ มินมองตามโซลท่ี
เดินออกไป มินรู	สึกผิดสังเกตกับอาการของโซล 
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 โซลมาแอบมองดูอยู%ท่ีมุมๆหนึ่ง โซลหยิบโทรศัพท!มือถือข้ึนมาแล	วแอบถ%ายรูปมินกับ 
พ่ีอาร!มท่ีนั่งอยู%ใกล	 ๆ กัน โซลมองรูปแล	วยิ้มอย%างชอบใจ 
 ในฉากนี้จะเปFนการแสดงถึงความพยายามในการวางแผนการเปFนแม%สื่อของโซล โดยการ
พยายามให	เวลาให	พ่ีอาร!มกับมินได	ใช	เวลาด	วยกันสองคน เปFนฉากท่ีแสดงให	เห็นถึงความวุ%นวายและ
ความเจ	าวางแผนของโซล 
 มีการใช	เทคนิคการตัดต%อในการเล%าเรื่อง โดยการตัดภาพเปFนช%วง ๆ เพ่ือแสดงถึงลําดับ
เหตุการณ!ในช%วงเวลาหนึ่งท่ีผ%านไป 
 
ฉากท่ี 13 ภายนอก / ช.วงบ.าย / หน�าบ�านมิน 

 
ภาพท่ี 5 - 13 ฉากท่ี 13 
 
 มินและโซลออกมายืนส%งพ่ีอาร!ม เม่ือพ่ีอาร!มกลับไปแล	วโซลก็แซวมินใหญ% พร	อม
บรรยายคุณสมบัติของบุคคลท้ังคู%ให	มินฟQง โซลแหย%และยุแยงให	มินเลือกระหว%างพ่ีอาร!มกับนิว 
สุดท	ายมินไม%พอใจและอารมณ!เสียใส%โซล มินเดินเข	าบ	านแล	วล็อคประตูไปโดยไม%พูดอะไรอีกเลย  
โซลอ้ึงปนตกใจ ไม%เข	าใจว%าทําไมมินต	องโกรธตัวเองขนาดนั้น โซลตะโกนเรียกมิน แต%มินก็ไม%สนใจ 
 ในฉากนี้เปFนฉากท่ีสร	างจุดแปรผันของเรื่อง โดยมินซ่ึงเปFนตัวละครท่ียอมให	กับโซลตลอด 
แต%ในครั้งนี้มินกลับไม%พอในใจสิ่งท่ีโซลทํา และไม%สนใจต%อคําเรียกร	องของโซล แสดงถึงขีดอารมณ!
สูงสุดท่ีมินไม%มาสามารถทนได	แล	ว โซลซ่ึงไม%เคยเจอกับอารมณ!ในด	านนี้ของมินก็เกิดอาการตกใจ และ
สับสน ทําตัวไม%ถูกเม่ือมินเปลี่ยนไป 
 
ฉากท่ี 14 ภายใน / ช.วงบ.าย / ห�องนอนมิน 

 
ภาพท่ี 5 - 14 ฉากท่ี 14 
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 มินนั่งมองโทรศัพท!ท่ีมีสายเรียกเข	าของโซลแต%มินก็ไม%กดรับ มินมองโทรศัพท!อีกครั้งแล	ว
พูดข้ึนว%า “เม่ือไหร%จะรู	ตัวสักที” มินหันกลับมาเปAดคอมแล	วดูข	อความเก่ียวกับคู%จิ้นต%างๆท่ีโซลเคยส%ง
มาให	เขาดูแต%ก%อน มินเปAดเข	าไปดูพร	อมตัดสินใจว%าจะเริ่มเปAดเผยความในใจให	โซลรู	สักที 
 ในฉากนี้จะแสดงให	เห็นถึงช%วงเวลาในการตัดสินใจของมิน มีการใช	แสงจากโคมไฟเปรียบ
ดังจําเลยท่ีได	รับการสอบสวน เปรียบกับมินก็คือการตัดสินใจท่ีจะเปAดเผยความรู	สึกท่ีมีต%อโซลหรือไม% 
และสุดท	ายมินก็ตัดสินใจท่ีจะแสดงให	โซลเห็นถึงความรู	สึกของตัวเอง ผู	จัดทํามีการใช	ดนตรีท่ีมีจังหวะ 
เพ่ือให	เข	ากับบรรยากาศความรู	สึกของตัวละครในขณะค	นหาข	อมูลเพ่ือพยายามเข	าใจความหมายของ
ความเปFนสาววายในตัวโซล 
 
ฉากท่ี 15 ภายนอก / เวลาเช�า / หน�าบ�านโซล 

 
ภาพท่ี 5 - 15 ฉากท่ี 15 
 
 มินโทรหาโซลในขณะท่ียืนอยู%หน	าบ	านโซล บอกโซลว%าตนอยู%หน	าบ	านแล	วให	ออกมาได	
แล	วด	วยน้ําเสียงนิ่ง ๆ เม่ือโซลเดินออกมามินก็คว	าเอากระเป`าของโซลไปถือ โซลพยายามแย%งคืนแต%
มินก็ไม%ยอมคืนแถมยังรวบมือโซลมาจับไว	แล	วเดินไปเลยโดยไม%พูดอะไร โซลตกใจและโวยวาย 
 ในฉากนี้เปFนฉากหลังจากการตัดสินใจท่ีจะเปAดเผยความรู	สึกของมิน เปFนฉากท่ีใช	แสงท่ี
สว%างตัดกับฉากก%อนหน	านี้ท่ีมีแสงสว%างน	อย สื่อให	เห็นถึงการตัดสินใจท่ีจะหลุดพ	นจากความกลัว  
และออกมาสู	กับความรู	สึกของตัวเอง ฉากนี้เปFนฉากเริ่มต	นในของกล	าของมินท่ีจะรุกจีบโซล 
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ฉากท่ี 16 ภายใน / เวลาเช�า / ห�องเรียน  

 
ภาพท่ี 5 - 16 ฉากท่ี 16 
 
 มินเดินมาส%งโซลถึงห	องเรียนแล	วบอกโซลว%าเท่ียงนี้ให	รอยู%ท่ีห	อง เด๋ียวมินจะมารับไปกิน
ข	าวด	วยกัน โซลดูงง ๆ กับสิ่งท่ีมินทํา เพ่ือน ๆ ในห	องโซลเริ่มมองแล	วแซวโซล โซลอ้ึง แล	วตอบบ%าย
เบี่ยงไปว%าไม%มีอะไรก็แค%เพ่ือนกันเท%านั้น 
 ฉากนี้เปFนฉากท่ีแสดงถึงความกล	าในการเปAดเผยความรู	สึกของมิน และถือเปFนการ
เปAดเผยความสัมพันธ!ของมินท่ีรู	สึกกับโซลมากเกินกว%าเพ่ือนให	คนอ่ืนได	รับรู	ด	วย อีกท้ังลักษณะบุคลิก
ของมินก็เปลี่ยนไป จากแต%ก%อนท่ีตามใจและเปFนฝZายตามโซลตลอด แต%ในฉากนี้แสดงให	เห็นถึงการ
พยามทําตัวให	ตนเองเปFนฝZายนําและควบคุมให	โซลเปFนฝZายทําตามด	วย 
 
ฉากท่ี 17 ภายใน / เท่ียงวัน / ลานโตAะหินใต�ต�นไม� 

 
ภาพท่ี 5 - 17 ฉากท่ี 17 
 
 มินเอ้ือมมือไปตักใบกะเพราออกจากจานของโซลมาไว	ท่ีจานตัวเอง โซลมองหน	ามินแล	ว
ถามว%าทําอะไร มินบอกโซลว%าไม%กินไม%ใช%เหรอเลยตักออกให	 โซลถามต%อว%าแล	วทําไมวันนี้มินถึงมากิน
ข	าวกับโซลไม%ไปกินข	าวกับเพ่ือนตัวเอง มินตอบโซลว%า “ก็อยากกินกับเธอ” โซลอ้ึงแล	วก็ได	แต%นั่งกิน
ข	าวต%อโดยไม%พูดอะไรอีก 
 ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงรายละเอียดเล็กน	อยท่ีมินเอาใจใส% อย%างเช%นการท่ีโซลไม%กินใบ
กะเพรา แม	อาจจะดูเปFนเรื่องเล็กน	อยแต%เขาก็จดจําได	 นอกจากนี้ยังมีการหยอดคําหวานเพ่ือแสดง
ตัวตนว%าเขากําลังจีบโซลอยู%อย%างไม%หยุด เปFนการตอกย้ําแน%ชัดให	โซลได	รับรู	ว%าเขารู	สึกกับโซลเช%นไร 
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ฉากท่ี 18 ภายใน / เวลาบ.าย / ห�องเรียน 

 
ภาพท่ี 5 - 18 ฉากท่ี 18 
 

หลังเวลาเลิกเรียน โซลกําลังเก็บของเข	ากระเป`านักเรียนของตัวเองอยู% มินเดินเข	ามาหา
โซลถึงห	องแล	วช%วยโซลเก็บของใส%กระเป`า เพ่ือนข	างโตKะมองโซลแล	วแซว มินหันไปยิ้มให	เพ่ือนโซล
พร	อมชวนโซลกลับบ	าน เม่ือโซลกับมินออกไปจากห	อง เพ่ือนๆในห	องก็วิ่งกรูกันตามไปดูพร	อมส%งเสียง
โห%แซวอย%างพร	อมเพรียง 
 ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงความเอาใจใส% และความเปFนสุภาพบุรุษและการดูแลท่ีดีของมิน 
อย%างสมํ่าเสมอ จากการมาส%งและมารับท่ีห	องหลังเลิกเรียนทุกวัน จนเพ่ือนโซลแซวถึงความสัมพันธ!
ของท้ังสองคน แต%มินก็ให	เกียรติโซลด	วยการไม%ตอบอะไรออกไป แต%ใช	การยิ้มให	แก%เพ่ือนของโซลแทน 
ซ่ึงนั้นก็เท%ากับการยอมรับข	อกล%าวหาของเพ่ือนโซลไปโดยปริยาย 
 
ฉากท่ี 19 ท้ังภายในและภายนอก / หลายสถานท่ี / หลายเวลา 

 
ภาพท่ี 5 - 19 ฉากท่ี 19 
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(Montage) 
 - ใบไม	หล%นลงมาติดท่ีผมของโซล มินหันมาแล	วปQดออกให	 

- มินทําข	าวกล%องมาให	โซลกินตอนกลางวัน 
- โซลนั่งเย็บผ	าของวิชางานบ	านแต%ก็ทําไม%ได	เรื่อง มินเลยคว	าเอามาทําให	เอง 

 - ในตอนกลางคืนขณะท่ีโซลกําลังนอนอ%านหนังสืออยู% โซลก็ได	รับข	อความในโทรศัพท!ว%า 
“ฝQนดีนะ” จากมิน 
 ในฉากนี้มีการใช	เทคนิคการเล%าเรื่องแบบ Montage เพ่ือเปFนการแสดงให	เห็นถึงระยะ
ของช%วงเวลาท่ีผ%านไป โดยเรื่องราวท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนนั้นเปFนเหตุการณ!ท่ีแสดงถึงการกระทําท่ีมินปฎิบัติ
ต%อโซล ท้ังการดูแล การช%วยเหลือ และการเอาใจใส% จนสุดท	ายโซลก็สามารถรับรู	ได	และเหมือนจะ
ยอมรับกับความความสัมพันธ!ท่ีกําลังเกิดข้ึนกับท้ังสองคน แต%โซลก็ยังไม%ได	พูดหรือตอบตกลงอะไรกับ
มิน 
 
ฉากท่ี 20 ภายนอก / เวลาบ.าย / หน�าบ�านโซล 

 
ภาพท่ี 5 - 20 ฉากท่ี 20 
 
 มินยื่นกล%องของขวัญกล%องเล็ก ๆ ให	โซลหนึ่งกล%อง แล	วบอกโซลว%าให	เข	าไปในบ	านก%อน
แล	วถึงเปAด โซลรับกล%องของขวัญมาแล	วเดินกลับเข	าบ	านไป 
 ในฉากนี้เปFนฉากท่ีมินยื่นกล%องของขวัญให	กับโซล เหมือนเปFนการยื่นการตัดสินใจให	โซล 
ว%าความสัมพันธ!ของท้ังสองคนจะเปFนอย%างไรหลังจากท่ีโซลเปAดกล%องใบนี้ และถึงแม	เขาจะมีความกล	า
ท่ีจะกระทําทุกอย%างท่ีแสดงถึงความรู	สึกตลอดระยะเวลาท่ีผ%านมา แต%เขาก็ยังไม%กล	าพอท่ีจะรับรู	
คําตอบของโซลได	ในเวลานั้น เขาจึงขอให	โซลเปAดกล%องนั้นหลังจากท่ีเขาบ	านไปแล	ว 
 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

 

ฉากท่ี 21 ภายใน / เวลาเย็น / ห�องนอนโซล 

 
ภาพท่ี 5 - 21 ฉากท่ี 21 
 
 โซลมองกล%องของขวัญด	วยความชั่งใจก%อนตัดสินใจเปAดดู เม่ือโซลเปAดกล%องออกมาก็เห็น
เปFนตุKกตาคู%พร	อมกระดาษโน	ตใบเล็กๆท่ีเขียนข	อความไว	ด	วยลายมือว%า “ในจินตนาการเธอ เธออยาก
ให	ใครจับมือใครเราไม%รู	 แต%ในโลกแห%งความจริง คนท่ีเราอยากจับมือด	วยตลอดไปก็คือเธอ” เม่ือโซล
อ%านกระดาษโน	ตนั้นจบก็ยิ้ม 
 ฉากนี้เปFนฉากท่ีแสดงให	เห็นถึงการขอเลื่อนสถานะความสัมพันธ!ของคนท้ังคู%จาก
ข	อความท่ีมินเขียนให	โซลในกระดาษโน	ต แสดงให	เห็นช%วงเวลาในการตัดสินใจของโซล และท%าทีท่ีโซล
มีต%อข	อความในกระดาษโน	ตแล	วตุKกตาในกล%องของขวัญ 
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ฉากท่ี 22 ภายนอก / เวลาเช�า / หน�าบ�านโซล 

 
ภาพท่ี 5 - 22 ฉากท่ี 22 
 
 เช	าวันต%อมามินมายืนรอโซลอยู%ท่ีหน	าบ	านอย%างเช%นทุกวัน เม่ือโซลเดินออกมาจากประตู
บ	านมินก็จะคว	าเอากระเป`าของโซลไปถือ แต%โซลก็ยื้อกระเป`ากลับมาไม%ยอมให	มินเอาไปถือให	 แต%โซล
กลับยื่นมือของตัวเองออกไปให	มินพร	อมกับบอกมินว%า “อย%าปล%อยมือเราแล	วกัน” มินหันหน	ามาหา
โซลพร	อมกับรอยยิ้ม แล	วท้ังคู%ก็เดินจับมือกันไป 
  ฉากนี้เปFนจุดจบของเรื่อง เปFนฉากท่ีแสดงจุดคลี่คลายของเรื่อง นั่นคือการตัดสินใจใน
การตกลงเลื่อนความสัมพันธ!ของท้ังคู% โซลตอบรับความรู	สึกของมินโดยการยื่นมือให	มินจับ พร	อมกับ
บอกว%า “อย%าปล%อยมือเราแล	วกัน” ซ่ึงนั่นเปFนถ	อยคําในการล	อกลับกับข	อความท่ีมินเขียนให	เธอไว	ใน
กระดาษโน	ตท่ีใส%ไว	ในกล%องของขวัญนั่นเอง 
 ภาพจบของเรื่องเปFนภาพของมินและโซลเดินจบมือกันไปด	วยภาพท่ีมัวและไม%ชัด ซ่ึง
ผู	จัดทําต้ังใจให	เปFนภาพการจบของเรื่องท่ีเหมือนความฝQนและจินตนาการท่ีมีความสุขของโซล เปFน
ภาพท่ีไม%ชัดเจนแต%สามารถมีความรู	สึกร%วมกับตัวละครได	 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาและค�นคว�าข�อมูลเพ่ือการสรรสร�างภาพยนตร�ขนาดสั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ
สาววายและความรักในวัยมัธยม เรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล มีวัตถุประสงค�เพ่ือนําเสนอประเด็นเก่ียวกับ
ลักษณะบุคลิก พฤติกรรม การดําเนินชีวิต และรสนิยมทางเพศของสาววาย โดยผู�จัดทําได�ทําการเก็บ
ข�อมูลจากทฤษฎี แนวคิด บทความ และแหล6งข�อมูลอ�างอิงต6าง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาโครงเรื่อง บุคลิก
ของตัวละคร และความสัมพันธ�ของตัวละคร จนได�มาเป9นบทภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ�จนพร�อมสําหรับการ
ถ6ายทํา และปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตร�สั้น ได�แก6 ข้ันตอนพัฒนาบท (Development), 
ข้ันตอนก6อนการผลิต (Pre-Porduction), ข้ันตอนการผลิต (Production) และข้ันตอนหลังการผลิต 
(Post-Production) ซ่ึงการทํางานตามข้ันตอนข�างต�น ทําให�ผู�จัดทําได�เรียนรู�วิธีการสร�างภาพยนตร�
โดยละเอียดและครบถ�วนสมบูรณ� โดยเริ่มต้ังแต6การคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีต6าง ๆ และค�นคว�าข�อมูล
อ�างอิงเพ่ือนํามาพัฒนาสู6บทภาพยนตร� การสรรหาสถานท่ีในการถ6ายทําให�เหมาะสม และการคัดเลือก
นักแสดงท่ีมีความเหมาะสมตรงตามบท การวางแผนงานก6อนการถ6ายทํา การถ6ายทําและการบริหาร
เวลาในกองถ6ายทํา การแก�ไขปPญหาเฉพาะหน�าในกองถ6ายทํา ไปจนถึงการตัดต6อภาพและเสียงของ
ภาพยนตร� เพ่ือให�ภาพยนตร�ออกมาตรงตามจุดประสงค�ท่ีผู�จัดทําได�คาดหวังไว� 
 
สรุปผลการศึกษา 

 ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป9นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ
ดําเนินการตามแต6ละข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ข้ันตอนก!อนการผลิต (Pre-Production) 
  ในข้ันตอนนี้ เป9นการทํางานท่ีต�องใช�ความละเอียดและรอบคอบสูงมากในการทํางาน 
เนื่องจากงานส6วนใหญ6เป9นข้ันตอนของงานเอกสาร ซ่ึงมีความสําคัญและมีความจําเป9นต6อการทํางาน
ในข้ันต6อไป การทํางานในข้ันตอนนี้จึงต�องมีการวางแผนในทุก ๆ สิ่งท่ีทํา เพ่ือการทํางานในข้ันตอน
ต6อไปจะได�มีประสิทธิภาพและเกิดปPญหาในการทํางานน�อยท่ีสุด 

 2. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
  เนื่องจากในข้ันตอนนี้ เป9นการทํางานร6วมกับทีมงานและนักแสดงหลายคน จึง
จําเป9นต�องมีความพร�อมจากข้ันตอนก6อนการถ6ายทําภาพยนตร� ท้ังการบริหารเวลาในการถ6ายทํา
เพ่ือให�ได�ตรงตามเวลา และประหยัดงบประมาณมากท่ีสุด  

 3. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
   ข้ันตอนนี้เป9นข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร� เป9นการใส6เทคนิคพิเศษ
อ่ืน ๆ ลงไป โดยการนํามาตัดต6อเพ่ือเรียงร�อยเป9นเรื่องราว การใส6เทคนิคภาพและเสียง เพ่ือให�
ภาพยนตร�สามารถเล6าเรื่องราวได� และทําให�ภาพยนตร�เกิดความสมบูรณ�มากท่ีสุดก6อนการนําออกไป
ฉายจริง  
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ข�อจํากัดและป7ญหา 

 ข�อจํากัดและปPญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน สามารถสรุปเป9นข�อ ๆ ได�ดังต6อไปนี้ 

 1. ป7ญหาของตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 
   เนื่องจากทีมงานในกองถ6ายทุกคนล�วนมีงานจุลนิพนธ�ของแต6ละคนท่ีต�องทําเช6นกัน 
จึงทําให�เกิดปPญหาการออกกองตรงกันบ�างในบ�างวันของการถ6ายทํา ทําให�กระบวนการถ6ายทําในบาง
วันขาดแคลนทีมงาน ทําให�งานล6าช�าและไม6เสร็จลุล6วงตามเวลาท่ีกําหนด อีกท้ังตารางเวลาว6างของ
นักแสดงก็ไม6ตรงกัน ทําให�ผู�จัดทําต�องเลื่อนเวลาและคอยหาตารางเวลาท่ีทุกคนสามารถมาถ6ายทําได� 

 2. สถานท่ีถ!ายทํา 
  ในการออกกองถ6ายทําแต6ละครั้ง เราสามารถเจอเรื่องท่ีไม6คาดคิดได�ทุกเม่ือ อย6างเช6น
กรณีของผู�จัดทําท่ีวางแผนไว�สําหรับการถ6ายทําท่ีสนามบาสของโรงเรียน โดยได�ทําการขออนุญาตใช�
สถานท่ีเป9นท่ีเรียบร�อยแล�ว แต6ในวันสนามบาสกลับถูกปTดซ6อมแซมเพ่ือทาสีสนามใหม6 ผู�จัดทําจึงต�อง
แก�ไขบทและปรับเปลี่ยนสถานท่ีไปใช�สนามบอล เป9นต�น 

 3. ป7ญหาเรื่องอุปกรณ>ในการถ!ายทํา 
   เนื่องจากอุปกรณ�ท่ีใช�ในการถ6ายทํามีราคาสูง จึงจําเป9นต�องยืมอุปกรณ�ของทางคณะ 
แต6ด�วยจํานวนอุปกรณ�ท่ีมีอยู6อย6างจํากัด ทําให�เกิดความลําบากในนําอุปกรณ�มาใช� และในบางวันของ
การถ6ายทําก็มีปPญหาการออกกองท่ีตรงกัน ทําให�อุปกรณ�ไม6เพียงพอท่ีจะหยิบยืมกันใช�ได� อย6างเช6น
กรณีของผู�จัดทําและเพ่ือนในกลุ6ม ท่ีมีการออกกองตรงกันถึง 3 กองในวันเดียวกัน และไมค�บูมท่ีจะใช�
สําหรับบันทึกเสียงมีแค6 2 ชุด ทีมงานของผู�จัดทําจึงได�ไปปรึกษาอาจารย�ผู�สอนในวิชาบันทึกเสียง 
และได�ความกรุณาในการให�ยืมไมโครโฟนอีกชนิดมาใช�แทน แต6เนื่องจากผู�จัดทําไม6มีความรู�เพียงพอ
ในการใช�อุปกรณ�ชนิดนั้น จึงต�องขอความช6วยเหลือจากเพ่ือนผู�ท่ีเชี่ยวชาญกว6ามาช6วยเหลือเพ่ือให�การ
ถ6ายทําในวันนั้นลุล6วงไปได�  
 
ข�อเสนอแนะ 

 1. ภาพยนตร�สั้นเรื่อง วุ�นวายมายเกิร�ล เป9นเพียงการสะท�อนมุมมองลักษณะบุคลิก 
พฤติกรรม การดําเนินชีวิต และรสนิยมทางเพศของสาววายผ6านตัวละครหลักเพียงหนึ่งคนเท6านั้น 
ดังนั้นความคิดและการกระทําของตัวละครอาจไม6ตรงกับลักษณะและบุคลิกของสาววายคนอ่ืน ๆ 
 2. ภาพยนตร�ไม6สามารถสร�างข้ึนมาได�เพียงคนเดียว ท้ังนี้ล�วนต�องอาศัยทีมงานและ
นักแสดงท่ีดี ท่ีสามารถพูดคุย ติชม เสนอแนะและร6วมแก�ปPญหาต6าง ๆ ได� มีความรับผิดชอบต6อหน�าท่ี
ของตนเอง เม่ือมีทีมงานและนักแสดงท่ีดีแล�ว ภาพยนตร�ก็จะออกมาดีและตรงตามความคาดหวังไป
ด�ว� 
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