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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

     มนุษยหลายคนไมเลือกที่จะยอมรับในตัวเอง อาจเปนเพราะไมเขาใจในความตองการ

ของตัวเอง หรือกลัวคนอื่นไมยอมรับในความเปนตัวเอง หลายคนจึงเลือกที่จะยอมตามคนอื่น เพื่อ

หลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธและการตัดสินใจ 

         คนเราเมื่อตองเผชิญอยูกับความสับสนในตัวเอง และไมสามารถตัดสินใจอะไรได จึงสราง

พฤติกรรมหรือนิสัยที่จะทําใหความสับสนลังเลน้ันหายไป จนเมื่อถึงเวลาหรือมีสถานการณที่มีความ

จําเปนจะตองตัดสินใจเพื่อระบุความแนใจในตัวเอง การทบทวนตัวเองในแบบตาง ๆ จึงเกิดข้ึน 

เหมือนกับ “มินามิ” ตัวละครเอกในเรื่อง Mine Room ผูถูกเพื่อนนําช่ือของตนไปเสนอชวยงานละคร

เวทีของมหาวิทยาลัยและโยนภาระงานมาใหโดยที่เขาไมเต็มใจแตไมไดปฏิเสธ จนมาถึงสถานการณที่

ทําใหเขาตองตัดสินใจเลือกหนาที่ใหกับตัวเอง จากความสับสนไมเขาใจตัวเองและยอมตามคนอื่นมา

ตลอดของเขา ทําใหเขาตองทบทวนวาแทจริงแลวสิ่งใดคือสิ่งที่ตนปรารถนา จึงนํามาสูประเด็นหลักใน

ภาพยนตรสั้นจุลนิพนธเรื่องน้ี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการยอมรับในตัวเอง 

2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางภาพยนตร 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

การศึกษาและทาความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยเมื่อตองเผชิญกับความความสับสนใน

ตัวเอง และความตองการภายใน แลววิเคราะหโดยอางอิงกับทฤษฎี รวมไปถึงการศึกษาและเรียนรู

ทางภาพยนตร ในดานวิธีการสรางตัวละคร อารมณและบรรยากาศในภาพยนตร ซึ่งนํามาสูภาพยนตร

สั้นเรื่อง Mine Room 
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ขั้นตอนการศึกษา 

     1. ศึกษาและเสนอหัวขอจลุนิพนธ  

     2. รวบรวมทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของ  

                   2.1 ศึกษาทฤษฎีลําดับความตองการ  

                   2.2 ศึกษาทฤษฎีกลไกในการปองกันตัวเอง 

                   2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร  

                   2.4 ศึกษาประเภทของภาพยนตร 

     3. การศึกษา ตีความขอมูล  

                   3.1 นาขอมูลที่ไดมารวบรวมแลววิเคราะห  

                   3.2 ศึกษาขอมูลอางอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณของภาพยนตร 

               (Mood and Tone) จากภาพยนตรเรื่องตางๆ  

     4. ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)  

        4.1 คิดแกนเรื่อง โครงเรือ่งของภาพยนตร  

        4.2 กําหนดตัวละคร  

        4.3 เขียนบทภาพยนตร  

             4.3.1 เรือ่งยอ (Synopsis)  

             4.3.2 โครงเรือ่งขยาย (Treatment)  

             4.3.3 บทภาพยนตร (Screenplay)  

             4.3.4 บทภายทา (Shooting Script)  

        4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting)  

        4.5 หาสถานที่ถายทํา (Location)  

        4.6 หาอปุกรณประกอบฉาก และเสื้อผา  

     5. ข้ันตอนการถายทํา (Production)  

     6. ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production)  

         6.1 การตัดตอภาพ, ใสเสียง  

         6.2 เทคนิคพิเศษ  

         6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร (Score, Foley)  

         6.4 การตัดตอภาพยนตร ฉบับสมบูรณ  

     7. สรุปผลและจัดทํารปูเลม  
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แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ที่มา และ แนวคิด   
          

ทฤษฎีอางอิง เรือ่งยอ   
          

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

อารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 

ขอมูลอางอิง (Reference)  
 

          

บทภาพยนตร (Screenplay) 

คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

หาสถานที่ถายทํา (Location)  
 

          

บทถายทํา (Shooting Script) 

ตารางการถายทํา (Break down)  
 

          

ข้ันตอนการถายทํา (Production) 
 

          

 ตัดตอเบื้องตน (First Draft)           

ตัดตอสุดทาย (Final Draft)  
 

          

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ได้นําความรู้จากการศกึษาด้านภาพยนตร์มาใช้ในการทํางาน 

2. ไดนําทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการยอมรับในตนเองมาประยุกตใช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

           

 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จากทีมาและความสําคัญในเรืองของการยอมรับในตัวเอง นําไปสู่แนวคิดเรือง

กระบวนการภายในจิตใจ ผู้จดัทําจึงได้ทาการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีทีมี
สว่นเกียวข้อง เพือใช้เป็นข้อมลูในการสร้างภาพยนตร์สนัเรือง Mine Room ดงัตอ่ไปนี 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ ( Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation ) 

         มาสโลวเช่ือวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของ

บุคคลในการคนหาเปาหมายที่จะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งที่

มีความหมายตอตนเอง เปนความจริงที่จะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎี

บุคลิกภาพของ มาสโลวโดยเขาเช่ือวามนุษยเปน “สัตวที่มีความตองการ” (wanting animal) และ

เปนการยากที่มนุษยจะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ 

มาสโลว เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงแลว

ก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิ่งอื่น ๆ ตอไป ซึ่งถือเปนคุณลักษณะของมนุษย ซึ่งเปนผูที่มีความ

ตองการจะไดรับสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ 

    มาสโลว กลาววาความปรารถนาของมนุษยน้ันติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนา

เหลาน้ีจะเรียงลําดับข้ันของความปรารถนา ต้ังแตข้ันแรกไปสูความปรารถนาข้ันสงูข้ึนไปเปนลําดับ  

         ลําดับข้ันความตองการของมนุษย (The Need –Hierarchy Conception of Human 

Motivation) มาสโลวเรียงลําดับความตองการของมนุษยจากข้ันตนไปสูความตองการข้ันตอไปไวเปน

ลําดับดังน้ี 

 

         1.1 ความตองการทางรางกาย ( Physiological needs ) 

               เปนความตองการข้ันพื้นฐานที่มีอํานาจมากที่สุดและสังเกตเห็นไดชัดที่สุด จาก

ความตองการทั้งหมดเปนความตองการที่ชวยการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร นํ้าด่ืม 

ออกซิเจน การพักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุน ตลอดจนความ
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ตองการที่จะถูกกระตุนอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของรางกายเหลาน้ีจะเกี่ยวของโดยตรงกับความอยู

รอดของรางกายและของอินทรีย ความพึงพอใจที่ไดรับ ในข้ันน้ีจะกระตุนใหเกิดความตองการในข้ันที่

สูงกวาและถาบุคคลใดประสบความลมเหลวที่จะสนองความตองการพื้นฐานน้ีก็จะไมไดรับการกระตุน 

ใหเกิดความตองการในระดับที่สูงข้ึนอยางไรก็ตาม ถาความตองการอยางหน่ึงยังไมไดรับความพึง

พอใจ บุคคลก็จะอยูภายใตความตองการน้ันตลอดไป ซึ่งทําใหความตองการอื่น ๆ ไมปรากฏหรือ

กลายเปนความตองการระดับรองลงไป เชน คนที่อดอยากหิวโหยเปนเวลานานจะไมสามารถ

สรางสรรคสิ่งที่มีประโยชนตอโลกได บุคคลเชนน้ีจะหมกมุนอยูกับการจัดหาบางสิ่งบางอยางเพื่อใหมี

อาหารไวรับประทาน มาสโลวอธิบายตอไปวาบุคคลเหลาน้ีจะมีความรูสึกเปนสุขอยางเต็มที่เมื่อมี

อาหารเพียงพอสําหรับเขาและจะไมตองการสิ่งอื่นใดอีก ชีวิติของเขากลาวไดวาเปนเรื่องของการ

รับประทาน สิ่งอื่น ๆ นอกจากน้ีจะไมมีความสําคัญไมวาจะเปนเสรีภาพ ความรัก ความรูสึกตอชุมชน 

การไดรับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคลเชนน้ีมีชีวิตอยูเพื่อที่จะรับประทานเพียงอยางเดียว

เทาน้ัน ตัวอยาง การขาดแคลนอาหารมีผลตอพฤติกรรม ไดมีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพื่อ

แสดงวา ความตองการทางดานรางกายเปนเรื่องสําคัญที่จะเขาใจพฤติกรรมมนุษย และไดพบผลวา

เกิดความเสียหายอยางรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรือนํ้าติดตอกันเปน

เวลานาน ตัวอยางคือ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ในคายนาซีซึ่งเปนที่กักขังเชลย เชลยเหลาน้ันจะละทิ้ง

มาตรฐานทางศีลธรรมและคานิยมตาง ๆ ที่เขาเคยยึดถือภายใตสภาพการณปกติ เชน ขโมยอาหาร

ของคนอื่น หรือใชวิธีการตาง ๆ ที่จะไดรับอาหารเพิ่มข้ึน อีกตัวอยางหน่ึงในป ค.ศ. 1970 เครื่องบิน

ของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝงอาวอเมริกาใตผูที่รอดตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศัย

การมีชีวิตอยูรอดโดยการกินซากศพของผูที่ตายจากเครื่องบินตก จากปรากฏการณน้ีช้ีใหเห็นวาเมื่อ

มนุษยเกิดความหิวข้ึน จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยา จึงไมตองสงสัยเลยวามนุษยมีความ

ตองการทางดานรางกายเหนือความตองการอื่น ๆ และแรงผลักดันของความตองการน้ีไดเกิดข้ึนกับ

บุคคลกอนความตองการอื่น ๆ 

 

               1.2 ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs ) 

           เมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับความพึงพอใจแลวบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู

ข้ันใหมตอไป ซึ่งข้ันน้ีเรียกวาความตองการความปลอดภัยหรือความรูสึกมั่นคง (safety or security) 

มาสโลวกลาววาความตองการความปลอดภัยน้ีจะสังเกตไดงายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เน่ืองจาก

ทารกและเด็กเล็ก ๆ ตองการความชวยเหลือและตองพึ่งพออาศัยผูอื่น ตัวอยาง ทารกจะรูสึกกลัวเมื่อ

ถูกทิ้งใหอยูตามลําพังหรือเมื่อเขาไดยินเสียงดัง ๆ หรือเห็นแสงสวางมาก ๆ แตประสบการณและการ

เรียนรูจะทําใหความรูสึกกลัวหมดไป ดังคําพูดที่วา “ฉันไมกลัวเสียงฟารองและฟาแลบอีกตอไปแลว 

เพราะฉันรูธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความตองการความปลอดภัยจะเห็นไดชัดเจนเชนกันเมื่อ
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เด็กเกิดความเจ็บปวย ตัวอยางเด็กที่ประสบอุบัติเหตุขาหักก็ตะรูสึกกลัวและอาจแสดงออกดวยอาการ

ฝ น ร า ย แ ล ะ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ที่ จ ะ ไ ด รั บ ค ว า ม ป ก ป อ ง คุ ม ค ร อ ง แ ล ะ ก า ร ใ ห กํ า ลั ง ใ จ                                        

           มาสโลวกลาวเพิ่มเติมวาพอแมที่เลี้ยงดูลูกอยางไมกวดขันและตามใจมากจนเกินไป

จะไมทําใหเด็กเกิดความรูสึกวาไดรับความพึงพอใจจากความตองการความปลอดภัยการใหนอนหรือ

ใหกินไมเปนเวลาไมเพียง แตทําใหเด็กสับสนเทาน้ันแตยังทําใหเด็กรูสึกไมมั่นคงในสิ่งแวดลอมรอบ ๆ 

ตัวเขา สัมพันธภาพของพอแมที่ไมดีตอกัน เชน ทะเลาะกันทํารายรางกายซึ่งกันและกัน พอแมแยกกัน

อยู หยา ตายจากไป สภาพการณเหลาน้ีจะมีอิทธิพลตอความรูที่ดีของเด็ก ทําใหเด็กรูวาสิ่งแวดลอม

ต า ง  ๆ  ไ ม มั่ น ค ง  ไ ม ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ ไ ด แ ล ะ นํ า ไ ป สู ค ว า ม รู สึ ก ไ ม ป ล อ ด ภั ย 

               ความตองการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลตอบุคคลแมวาจะผานพนวัยเด็กไปแลว 

แมในบุคคลที่ทํางานในฐานะเปนผูคุมครอง เชน ผูรักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเกี่ยวกับการประกัน

ตาง ๆ และผูที่ทําหนาที่ใหการรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูอื่น เชน แพทย พยาบาล 

แมกระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กลาวมาน้ีจะใฝหาความปลอดภัยของผูอื่น เชน แพทย พยาบาล 

แมกระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กลาวมาน้ีจะใฝหาความปลอดภัยดวยกันทั้งสิ้น ศาสนาและปรัชญา

ที่มนุษยยึดถือทําใหเกิดความรูสึกมั่นคง เพราะทําใหบุคคลไดจัดระบบของตัวเองใหมีเหตุผลและ

วิถีทางที่ทําใหบุคคลรูสึก “ปลอดภัย” ความตองการความปลอดภัยในเรือ่งอื่น ๆ  จะเกี่ยวของกับการ

เผชิญกับสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี สงคราม  อาชญากรรม  นํ้าทวม  แผนดินไหว  การจลาจล  ความสับสนไม

เ ป น ร ะ เ บี ย บ ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ อื่ น  ๆ  ที่ ค ล า ย ค ลึ ง กั บ ส ภ า พ เ ห ล า น้ี 

               มาสโลวไดใหความคิดตอไปวาอาการโรคประสาทในผูใหญ โดยเฉพาะโรคประสาท

ชนิดยํ้าคิด-ยํ้าทํา (obsessive-compulsive neurotic) เปนลักษณะเดนชัดของการคนหาความรูสึก

ปลอดภัย ผูปวยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมวาเขากําลังประสบเหตุการณที่รายกาจและกําลังมี

อันตรายตาง ๆ เขาจึงตองการมีใครสักคนที่ปกปองคุมครองเขาและเปนบุคคลที่มีความเขมแข็งซึ่งเขา

สามารถจะพึ่งพาอาศัยได 

 

               1.3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love 

needs)                                                                                                                                                

           ความตองการความรักและความเปนเจาของเปนความตองการข้ันที่ 3 ความ

ตองการน้ีจะเกิดข้ึนเมื่อความตองการทางดานรางกาย และความตองการความปลอดภัยไดรับการ

ตอบสนองแลว บุคคลตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธกับผูอื่น 

เชน ความสัมพันธภายในครอบครัวหรือกับผูอื่น สมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญสําหรับ

บุคคล กลาวคือ บุคคลจะรูสึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไมมีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม
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มีเพื่อน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อจํานวนเพื่อน ๆ ญาติพี่นอง สามีหรือภรรยาหรือลูก ๆ ไดลดนอยลงไป 

นักเรียนที่เขาโรงเรียนที่หางไกลบานจะเกิดความตองการเปนเจาของอยางย่ิง   และจะแสวงหาอยาง 

มากที่จะไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน 

           มาสโลวคัดคานกลุมฟรอยด ที่วาความรักเปนผลมาจากการทดเทิดสัญชาตญาณ

ทางเพศ (sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไมใชสัญลักษณของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายวา 

ความรักที่แทจริงจะเกี่ยวของกับความรูสึกที่ดี ความสัมพันธของความรักระหวางคน 2 คน จะรวมถึง

ความรูสึกนับถือซึ่งกันและกัน การยกยองและความไววางใจแกกัน นอกจากน้ีมาสโลวยังยํ้าวาความ

ตองการความรักของคนจะเปนความรักที่เปนไปในลักษณะทั้งการรูจักใหความรักตอผูอืน่และรูจกัทีจ่ะ

รับความรักจากผูอื่น การไดรับความรักและไดรับการยอมรับจากผูอื่นเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลเกิด

ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา บุคคลที่ขาดความรักก็จะรูสึกวาชีวิตไรคามีความรูสึกอางวางและเคียด

แคน กลาวโดยสรุป มาสโลวมีความเห็นวาบุคคลตองการความรักและความรูสึกเปนเจาของ และการ

ขาดสิ่งน้ีมักจะเปนสาเหตุใหเกิดความของคับใจและทําใหเกิดปญหาการปรับตัวไมได  และความ 

ยินดีในพฤติกรรมหรือความเจบ็ปวยทางดานจิตใจในลักษณะตาง ๆ 

               สิ่งที่ควรสังเกตประการหน่ึง ก็คือมีบุคคลจํานวนมากที่มีความลําบากใจที่จะเปดเผย

ตัวเองเมื่อมีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมกับเพศตรงขามเน่ืองจากกลัววาจะถูกปฏิเสธความรูสกึเชนน้ี 

มาสโลวกลาววาสืบเน่ืองมาจากประสบการณในวัยเด็ก การไดรับความรักหรือการขาดความรักในวัย

เด็ก ยอมมีผลกับการเติบโตเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก มาสโลว 

เปรียบเทียบวาความตองการความรักก็เปนเชนเดียวกับรถยนตที่สรางข้ึนมาโดยตองการกาซหรือ

นํ้ามันน่ันเอง 

 

                1.4 ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Self-Esteem needs ) 

          เมื่อความตองการไดรบัความรัก และการใหความรักแกผูอื่นเปนไปอยางมเีหตุผล

และทําใหบุคคล เกิดความพึงพอใจแลว พลังผลักดันในข้ันที่ 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในข้ัน

ตอไปมาแทนที่ กลาวคือมนุษยตองการทีจ่ะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ

แรกเปนความตองการนับถือตนเอง (self-respect) สวนลกัษณะที่ 2 เปนความตองการไดรับการยก

ยองนับถือจากผูอื่น.(esteem.from.others)                                                      

           1.4.1 ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มี

ความเช่ือมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสมัฤทธ์ิไมตองพึง่พาอาศัยผูอื่น 

และมีความเปนอสิระทุกคนตองการทีจ่ะรูสึกวาเขามคุีณคาและมีความสามารถทีจ่ะประสความสําเรจ็

ในงานภารกิจตางๆและมชีีวิตที่เดนดัง 

           1.4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอืน่ (esteem from others) คือ 
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ความตองการมเีกียรติยศ การไดรบัยกยอง ไดรับการยอมรบั ไดรับความสนใจ มสีถานภาพ มีช่ือเสียง

เปนทีก่ลาวขาน และเปนที่ช่ืนชมยินดี มีความตองการที่จะไดรับความยกยองชมเชยในสิง่ที่เขากระทํา

ซึ่งทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอื่น  

               ความตองการไดรบัความนับถือยกยอง ก็เปนเชนเดียวกับธรรมชาติของลําดับช้ันใน

เรื่องความตองการดานแรงจูงใจตามทัศนะของมาสโลว ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนภายในจิตน่ันคือ บุคคล

จะแสวงหาความตองการไดรับการยกยองกเ็มื่อภายหลงัจาก ความตองการความรักและความเปน

เจาของไดรับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแลว และมาสโลวกลาววามันเปนสิง่ที่เปนไปไดที่

บุคคลจะยอนกลับจากระดับข้ันความตองการในข้ันที่ 4 กลับไปสูระดับข้ันที่ 3 อีกถาความตองการ

ระดับข้ันที่ 3 ซึ่งบุคคลไดรับไวแลวน้ันถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันททีันใด ดังตัวอยางที่ 

มาสโลวนํามาอางคือหญิงสาวคนหน่ึง ซึ่งเธอคิดวาการตอบสนองความตองการความรักของเธอได

ดําเนินไปดวยดี แลวเธอจงึทุมเทและเอาใจใสในธุรกิจของเธอ และไดประสบความสําเรจ็เปนนักธุรกจิ

ที่มีช่ือเสียงและอยางไมคาดฝนสามีไดผละจากเธอไป ในเหตุการณเชนน้ีปรากฏวาเธอวางมือจากธุรกจิ

ตาง ๆ ในการที่จะสงเสริมใหเธอไดรับความยกยองนับถือ และหันมาใชความพยายามที่จะเรียกรอง

สามีใหกลบัคืนมา ซึง่การกระทําเชนน้ีของเธอเปนตัวอยางของความตองการความรักซึ่งครั้งหน่ึงเธอ

ไดรับแลว และถาเธอไดรับความพงึพอในความรักโดยสามหีวนกลบัคืนมาเธอกจ็ะกลับไปเกี่ยวของใน

โลกธุรกิจอกีครั้งหน่ึง  

               ความพึงพอใจของความตองการไดรับการยกยองโดยทั่ว ๆ ไป เปนความรูสึกและ

ทัศนคติของความเช่ือมั่นในตนเอง ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา การมีพละกําลัง การมีความสามารถ 

และความรูสึกวามีชีวิตอยูอยางมปีระโยชนและเปนบุคคลทีม่ีความจําเปนตอโลก ในทางตรงกันขาม

การขาดความรูสกึตาง ๆ ดังกลาวน้ียอมนําไปสูความรูสกึและทัศนคติของปมดอยและความรูสึกไม

พอเพียง เกิดความรูสึกออนแอและชวยเหลือตนเองไมได สิง่ตาง ๆ เหลาน้ีเปนการรบัรูตนเองในทาง

นิเสธ (negative) ซึ่งอาจกอใหเกิดความรูสึกขลาดกลัวและรูสึกวาตนเองไมมปีระโยชนและสิ้นหวังใน

สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการของชีวิต และประเมินตนเองตํ่ากวาชีวิตความเปนอยูกบัการ

ไดรับการยกยอง และยอมรับจากผูอื่นอยางจรงิใจมากกวาการมีช่ือเสียงจากสถานภาพหรอืการไดรับ

การประจบประแจง การไดรบัความนับถือยกยองเปนผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และ

ความตองการน้ีอาจเกิดอันตรายข้ึนได ถาบุคคลน้ันตองการคําชมเชยจากผูอื่นมากกวาการยอมรบั

ความจริงและเปนที่ยอมรบักันวาการไดรับความนับถือยกยอง มีพื้นฐานจากการกระทําของบุคคล

มากกวาการควบคุมจากภายนอก 

               1.5 ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self-Actualization needs )                                      

           ถึงลําดับข้ันสุดทาย ถาความตองการลําดับข้ันกอน ๆ ไดทําใหเกิดความพึงพอใจ
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อยางมีประสิทธิภาพ ความตองการเขาใจตนเองอยางแทจรงิก็จะเกิดข้ึน มาสโลวอธิบายความตองการ

เขาใจตนองอยางแทจริง วาเปนความปรารถนาในทุกสิ่งทกุอยางซึ่งบุคคลสามารถจะไดรับอยาง

เหมาะสมบุคคลทีป่ระสบผลสําเรจ็ในข้ันสงูสุดน้ีจะใชพลงัอยางเต็มที่ในสิ่งที่ทาทายความสามารถและ

ศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรม

ตรงกบัความสามารถของตน กลาวโดยสรปุการเขาใจตนเองอยางแทจรงิเปนความตองการอยางหน่ึง

ของบุคคลทีจ่ะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เชน “นักดนตรีก็ตองใชความสามารถทางดานดนตรี 

ศิลปนกจ็ะตองวาดรูป กวีจะตองเขียนโคลงกลอน ถาบุคคลเหลาน้ีไดบรรลุถึงเปาหมายที่ตนต้ังไวกเ็ช่ือ

ไดวาเขาเหลาน้ันเปนคนทีรู่จักตนเองอยางแทจรงิ”.Maslow.(1970.:.46) 

               ความตองการทีจ่ะเขาใจตนเองอยางแทจริงจะดําเนินไปอยางงายหรือเปนไปโดย

อัตโนมัติ โดยความเปนจรงิแลว มาสโลวเช่ือวาคนเรามกัจะกลัวตัวเองในสิ่งเหลาน้ี “ดานที่ดีที่สุดของ

เรา ความสามารถพเิศษของเรา สิ่งที่ดีงามทีสุ่ดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสรางสรรค”    

Maslow.(1962.:.58) 

               ความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงมิไดมีแตเฉพาะในศิลปนเทาน้ัน คนทั่วๆ ไป 

เชน นักกีฬา นักเรียน หรือแมแตกรรมกรกส็ามารถจะมคีวามเขาใจตนเองอยางแทจรงิไดถาทุกคน

สามารถทําในสิ่งที่ตนตองการใหดีที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเขาใจตนเองอยางแทจริงจะมีความ

แตกตางอยางกวางขวางจากคนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึง กลาวไดวามันคือระดับความตองการที่แสดงความ

แตกตางระหวางบุคคลอยางย่ิงใหญทีสุ่ด 

               มาสโลวไดยกตัวอยางของความตองการเขาใจตนเองอยางแทจรงิ ในกรณีของ

นักศึกษาช่ือ Mark ซึ่งเขาไดศึกษาวิชาบุคลิกภาพเปนระยะเวลายาวนานเพือ่เตรียมตัวเปนนักจิตวิทยา

คลินิก นักทฤษฎีคนอื่น ๆ อาจจะอธิบายวาทําไมเขาจงึเลือกอาชีพน้ี ตัวอยาง เชน ฟรอยดอาจกลาว

วามันสัมพันธอยางลึกซึ้งกบัสิง่ทีเ่ขาเกบ็กด ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศไวต้ังแตวัยเด็ก ขณะที่ 

แอทเลอรอาจมองวามันเปนความพยายามเพื่อชดเชยความรูสึกดอยบางอยางในวัยเด็ก สกินเนอรอาจ

มองวาเปนผลจากการถูกวางเงื่อนไขของชีวิตในอดีต   ขณะที่แบนดูราสัมพันธเรื่องน้ีกับตัวแปรตาง ๆ 

ทางการเรียนรูทางสงัคม และ แคลลีอ่าจพิจารณาวามารคกําลังจะพุงตรงไปเพือ่ที่จะเปนบุคคลที่เขา

ตองการจะเปนตัวอยางที่แสดงถึง การมุงตรงไปสูเปาประสงคในอาชีพโดยความตองการทีจ่ะเขาใจ

ตนเองอยางแทจริง และถาจะพิจารณากรณีของมารคใหลึกซึง่ย่ิงข้ึน ถามารคไดผานกาเรียนวิชา

จิตวิทยาจนครบหลักสูตร และไดเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและในที่สุดกไ็ดรับปรญิญาเอก

ทางจิตวิทยาคลินิก สิง่ทีจ่ะตองวิเคราะหมารคตอไปก็คือ เมื่อเขาสําเร็จการศึกษาดังกลาวแลวถามี

บุคคลหน่ึงไดเสนองานใหเขาในตําแหนงตํารวจสบืสวน ซึ่งงานในหนาที่น่ีจะไดรับคาตอบแทนอยางสูง

และไดรับผลประโยชนพิเศษหลาย ๆ อยางตลอดจนรบัประกันการวาจางและความมั่นคงสําหรบัชีวิต 

เมื่อประสบเหตุการณเชนน้ีมารคจะทําอยางไร ถาคําตอบของเขาคือ “ตกลง” เขาก็จะยอนกลบัมาสู
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ความตองการระดับที่ 2 คือความตองการความปลอดภัย สําหรับการวิเคราะหความเขาใจตนเองอยาง

แทจรงิ มาสโลวกลาววา “อะไรทีม่นุษยสามารถจะเปนไดเขาจะตองเปนในสิ่งน้ัน” เรื่องของมารคเปน

ตัวอยางงาย ๆ วา ถาเขาตกลงเปนตํารวจสืบสวน เขาก็จะไมมีโอกาสทีจ่ะเขาใจตนเองอยางแทจรงิ  

               ทําไมทุก ๆ คนจึงไมสัมฤทธิผลในการเขาใจตนเองอยางแทจริง (Why Can’t All 

People Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ มาสโลวสวนมากมนุษยแมจะไมใชทัง้หมด

ที่ตองการแสวงหาเพือ่ใหเกิดความสมบูรณภายในตน จากงานวิจัยของเขาทําให มาสโลวสรุปวาการรู

ถึงศักยภาพของตนน้ันมาจากพลงัตามธรรมชาติและจากความจําเปนบงัคับ สวนบุคคลที่มีพรสวรรคมี

จํานวนนอยมากเพียง 1% ของประชากรที่มาสโลวประมาณ มาสโลวเช่ือวาการนําศักยภาพของตน

ออกมาใชเปนสิ่งที่ยากมาก บุคคลมักไมรูวา ตนเองมีความสามารถและไมทราบวาศักยภาพน้ันจะ

ไดรับการสงเสริมไดอยางไร มนุษยสวนใหญยังคงไมมั่นใจในตัวเองหรือไมมั่นใจในความสามารถของ

ตนจึงทําใหหมดโอกาสเขาใจตนเองอยางแทจริง และยังมสีิ่งแวดลอมทางสังคมที่มาบดบังพัฒนาการ

ทางดานความตองการของบุคคลดังน้ี  

               อิทธิพลของวัฒนธรรม ตัวอยางหน่ึง ที่แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของสงัคมมีตอการ

เขาใจตนเอง คือแบบพมิพของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซึ่งกําหนดวาลักษณะเชนไรที่แสดง

ความเปนชาย (masculine) และลกัษณะใดที่ไมใชความเปนชาย เชนจัดพฤติกรรมตางๆ เหลาน้ี 

ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความออนโยน สิ่งเหลาน้ีวัฒนธรรมมี

แนวโนมที่จะพจิารณาวา “ไมใชลักษณะของความเปนชาย” (un-masculine) หรือความเช่ือถือของ

วัฒนธรรมดานอื่นๆ ซึง่เปนความเช่ือที่ไมมีคุณคา เชน ยึดถือวาบทบาทของผูหญงิข้ึนอยูกับจิตวิทยา

พัฒนาการของผูหญงิ เปนตน การพจิารณาจากเกณฑตางๆ ดังกลาวน้ีเปนเพียงการเขาใจ 

“สภาพการณที่ดี”มากกวาเปนเกณฑของการเขาใจตนเองอยางแทจริง  

               ประการสุดทาย มาสโลวไดสรปุวาการไมเขาใจตนเองอยางแทจริงเกิดจากความ

พยายามที่ไมถูกตองของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เชน การที่บุคคลสรางความรูสึกใหผูอื่นเกิด

ความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดขอผิดพลาดตางๆ ของตน บุคคลเชนน้ีจึงมีแนวโนมที่

จะพิทกัษความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลสําเร็จ แสวงหา

ความอบอุน และสรางมนุษยสัมพันธกบัผูอื่น ซึ่งลกัษณะเชนน้ียอมขัดขวางวิถีทางที่จะเขาใจตนเอง

อยางแทจริง 
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2. กลไกในการปองกันตัวเอง ( Defense Mechanism ) 

         ซิกมันด ฟรอยด (1856-1939) บิดาแหงทฤษฎีจิตวิเคราะห นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ผู

ที่สรางทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) ไดกลาววา มนุษยมิไดเปนสัตวที่มีเหตุผล 

ดังเชนที่พวกเขาเช่ือหรืออยากเปน หากแตความคิดของมนุษยถูกกําหนดโดยพลังแหงจิตไรสํานึกที่

ซอนเรน และหลุดรอดจากความเขาใจของมนุษยตลอดมาทุกยุคทุกสมัย". ฟรอยดพบวาการกระทํา

ความ คิด  ความ เ ช่ือหรื อ เ รื่ อ ง เ กี่ ย วกับ ตัวตน น้ัน ถูกกํ าหนดแสดงออกโดยจิ ต ไร สํ า นึก

(unconscious) แรงขับ (drive) และความปรารถนา (desire) มนุษยขจัดประสบการณและความทรง

จําอันเจ็บปวดโดยการเก็บกดไวในจิตไรสํานึก อันจะสงผลตอการดําเนินชีวิตของเขา และกอใหเกิด

กลไกที่ทําหนาที่เปนเกราะปองกันตัวเองที่เรียกวา "Ego Defense Mechanism" ข้ึนมา ซึ่งฟรอยดได

แบงประเภทกลไกในการปองกันตัวดังน้ี 

         2.1 การไมตัดสินใจเลือกขางใดขางหน่ึง (Ambivalence) เปนสภาวะที่  Ego ไม

ตัดสินใจเลือกขางใดขางหน่ึงใหเด็ดขาดลงไป แตอยูในสภาวะสองจิตสองใจ เอียงไปขางน้ันทีขางน้ีที มี

ลักษณะโลเล หลายใจน่ันเอง 

         2.2 ปฏิกิริยาการหลบหนี (Avoidance) เปนปฏิกิริยาการหลบหนีจากวัตถุ ผูคน หรือ

เหตุการณที่ทําใหตองเจ็บปวด เน่ืองจากตองขมความรูสึกที่พลังทางเพศและความกาวราวอันแฝงอยู

ในจิตไรสํานึกถูกระตุนใหสําแดงความปรารถนาออกมา เชน พระเอกในนิยายเรื่อง Twilight ทั้ง ๆ ที่

รักนางเอกมาก แตก็พยายามหนีและอยูหางจากนางเอก เพราะกลัวความเปนแวมไพรของตนจะทํา

รายนางเอก 

         2.3 การหยุดน่ิงไม เปลี่ ยนแปลง (Fixation) เปนสภาวะที่หยุดอยูกับที่ ไมยอม

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเพราะประสบการณอันเจ็บปวด (Trauma) เชน เด็กที่เคยสูญเสียพอแมก็

จะไมสรางความรักกับใครอีกเลย หากจะเกาะยึดอยูกับความรูสึกสูญเสียที่เกิดข้ึน 

         2.4 การเลียนแบบ (Identification) คือ การปรับตัวโดยการเลียนแบบพฤติกรรม 

ทัศนคติ คานิยม ของบุคคล หรือสิ่งของที่ตนช่ืนชอบ โดยการพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ความรูสึกทางจิตใจ เชน การแสดงพฤติกรรมใหเหมือนกับบุคคลตนแบบ ซึ่งอาจเปนดารา นักแสดง 

หรือตัวละครตางๆ โดยการแตงตัว แสดงลักษณะทาทางเหมือนผูที่เลียนแบบ นอกจากน้ันก็มี

ความรูสึกรวมกับผูที่เราเลียนแบบดวย 
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         2.5 การกลาวโทษผูอ่ืนหรือการโยนความผิดใหแกผูอ่ืน (Project) คือ การลดความ

วิตกกังวล โดยการยายหรือโยนความผิด ความไมดีงามของตนเอง หรือความรับผิดชอบจากผลของ

การกระทําของตนเอง หรือผลจากความคิดที่ไมเหมาะสมของตนไปใหบุคคลอื่น เชน ถาตนเองรูสึกไม

ชอบใครที่ตนควรจะชอบ ก็อาจจะบอกวาคนน้ันไมชอบตน “เปนการไมยอมรับความผิดของตน

น่ันเอง” ลักษณะน้ี ตรงกับสุภาษิตไทยที่วา “รําไมดีโทษปโทษกลอง” 

         2.6 การแสดงปฏิกิริยาตรงขามกับความปรารถนาท่ีแทจริง (Reaction Forma-

tion) คือ การแสดงออกในสิ่งที่ตรงขามกับที่ตนรูสึก เพราะคิดวาสังคมอาจยอมรับไมได โดยการ

ทุมเทในการแสดงพฤติกรรมตรงขามกับความรูสึกของตนเอง ที่ตนเองคิดวาเปนสิ่งที่สังคมอาจจะไม

ยอมรับ เชน แมที่ไมรักลูกคนใดคนหน่ึงอาจจะมีพฤติกรรมตรงขาม โดยการแสดงความรักมากมาย

อยางผิดปกติ 

         2.7 การเก็บกด (Repression) เปนการเก็บความรูสึกผิด ความคับของใจเอาไวในจิตใต

สํานึกจนกระทั่งลืม ซึ่งการเก็บกดน้ีหากตองเก็บความรูสึกเอาไวมากอาจทําใหเปนโรคประสาทได 

         2.8 การขจัดความรูสึก (Suppression) มีลักษณะคลายกับ Repression แตเปน

กระบวนการขจัดความรูสึกดังกลาวออกไปจากความคิด และเปนกระบวนการที่เกิดอยางที่ผูกระทํามี

ความรูตัวและต้ังใจ ในขณะที ่Repression น้ันไมรูตัว 

         2.9 การหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) คือการหาเหตุผล หาคําอธิบาย 

มาอางอิง มาประกอบการกระทําของตนเพื่อใหเปนที่ยอมรับของคนอื่น เปนการปรับตัวโดยการหา

เหตุผลเขาขางตนเอง โดยใหคําอธิบายที่เปนที่ยอมรับสําหรับคนอื่น การใชวิธีการปองกันตนเองแบบน้ี

คลายๆกับการ “แกตัว” น่ันคือบุคคลจะพยายามหาเหตุผล อางขอมูลตางๆ เพื่อสนับสนุน 

              2.9.1 แบบองุนเปรี้ยว (Sour Grape) เชน นักเรียนอยากเรียนแพทยศาสตร แต

สอบเขาไมได สอบไดวิศวกรรมศาสตร อาจจะบอกวาเขาแพทยไมไดก็ดีแลว เพราะอาชีพแพทยเปน

อาชีพที่สียสละ เสี่ยงภัย เหน็ดเหน่ือย ไมมีเวลาของตนเอง เปนวิศวกรดีกวา เพราะเปนอาชีพอิสระ มี

รายไดมาก 

              2.9.2 มะนาวหวาน (Sweet Lemon) เชน นักเรียนไมอยากเรียนกฎหมาย พอแม

อยากใหเรียน ก็เลยลองสอบเขาคณะนิติศาสตรแลวสอบเขาได พอแมดีใจ สนับสนุนจึงตองเรียนวิชา
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กฎหมาย เลยคิดวาเรียนกฎหมายก็ดี มีความรู เปนอาชีพมีเกียรติ มีประโยชนตอสังคม มีรายไดสูง 

และวันหน่ึงอาจจะไดเปนรัฐมนตรีก็ได ใครจะรู 

         2.10 การชดเชยหรือการทดแทน (Substitution/Compensation) การชดเชยหรือ

การทดแทนดวยการหาทางออกในอันที่จะแสดงความตองการของตน เชน การตองการระบายความ

กาวราวก็หันไปเลนกีฬาทดแทน หรือวิพากษวิจารณศิลปะ เปนการชดเชยในสิ่งที่สังคมยอมรับได 

         2.11 การถดถอย (Regression) คือการหนีกลับไปอยูกับสภาพอดีตที่ตนเคยมี

ความสุข เปนการแสดงพฤติกรรมถดถอยไปเปนการหนีกลับไปอยูในสภาพอดีตที่เคยทําใหตนมี

ความสุข เชน ผูใหญเมื่อเผชิญหนากับความเจ็บปวดก็แสดงอาการกลับไปเปนเด็กอีกครั้ง หรือเด็ก 2 -

3 ขวบ ที่ชวยตนเองได มีนองใหม เห็นแมใหความเอาใจใสนอง จึงมีความรูสึกวาแมไมรักและไมสนใจ

ตนเทากับที่เคยไดรับ จะมีพฤติกรรมถดถอยไปอยูในวัยทารก ที่ชวยตนเองไมได ตองใหแมทําใหทุก

อยาง 

         2.12 การสรางวิมานในอากาศ หรือการฝนกลางวัน (Fantasy / Day 

Dreaming) คือ การคิดฝน หรือสรางวิมานข้ึนเอง สรางจินตนาการหรือมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ตนมี

ความตองการแตเปนไปไมได ไมสามารถเปนจริงได ฉะน้ันจึงคิดฝนหรือสรางวิมานในอากาศข้ึนเพื่อ

สนองความตองการช่ัวขณะหน่ึง เชน คนไมสวยก็นึกฝนวาตนเองสวย เกงเหมือนนางเอก มีพระเอก

และผูชายมารัก มาใหเลือกมากมาย เปนตน 

         2.13 การแยกตัว (Isolation) คือ การแยกตัวใหพนจากสถานการณที่นําความคับของ

ใจมาให โดยการแยกตนออกไปอยูตามลําพัง เปนอารมณที่อยากอยูเงียบๆคนเดียว ไมอยากยุง

เกี่ยวกับใครและไมอยากใหใครมายุงดวย 

         2.14 การแทนท่ี (Displacement) คือ การระบายอารมณโกรธ หรือคับของใจตอคน

หรือสิ่งของที่ไมไดเปนตนเหตุของความคับของใจ เชน พนักงานที่ถูกเจานายดุ ดาหรือทําใหคับของใจ 

เมื่อกลับมาบานอาจจะมีพฤติกรรมกาวราวตอภรรยาและลูก หรือนักศึกษาที่โกรธครูแตทําอะไรไมได 

อาจจะเตะโตะ หรือเกาอี้ เพื่อเปนการระบายอารมณ เปนตน ตรงกับสุภาษิตไทยที่วา “ตีวัวกระทบ

คราด” 

         2.15 การไมยอมรับความจริง (Denial of Reality) เปนวิธีการที่บุคคลไมยอมรับรู ไม

ยอมเขาใจ ไมยอมเผชิญหนากับสภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึนกับตนเอง เพราะเจ็บปวดกับความจริงที่
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เกิดข้ึนหรือเปนอยู รับไมไดกับความจริงที่ทําใหตนตองสูญเสียหรือไมไดในสิ่งที่ตนปรารถนา การ

ปฏิเสธความเปนจริงมากๆ ก็ทําใหเปนโรคประสาทได 

         2.16 การแสดงความกาวราว (Aggression) เปนการกระทําของบุคคลเมื่อถูกขัดขวาง

ความคิด ความตองการของตน ความตองการเอาชน จึงแสดงอํานาจโดยการตอสู ทางกาย วาจาดวย

ความกาวราวเพื่อทําลายผูอื่นหรือทํารายผูอื่นใหเจ็บปวด และยอมแพบุคคลน้ันในที่สุด 

         กลไกในการปองกันตัว (Defense Mechanism) จึงเปนวิธีการปรับตัวในระดับจิตไร

สํานึก กลไกในการปองกันตัวมักจะเปนสิ่งที่คนทั่วไปนําไปใชในชีวิตประจําวันของบุคคลปกติทุกวัย 

ต้ังแตอนุบาลจนถึงวัยชรา เปนวิธีการที่บุคคลใชในการปรับตัว เมื่อประสบปญหาความคับของใจ การ

ใชกลไกปองกันตัวจะชวยยืดเวลาในการแกปญหา เพราะจะชวยใหผอนคลายความเครียด ความไม

สบายใจ ทําใหคิดหาเหตุผลหรือแกไขปญหาไดในที่สุด 

 

3. ทฤษฎีภาพยนตร  

         3.1 ทฤษฎีการเลาเรื่อง  

               ในภาพยนตรสวนใหญ เราไดรับการกระตุนโดยวิธีการที่เหตุการณตาง ๆ ไดรับการ

ถายทํา และวิธีการที่เรื่องราวน้ัน ๆ ถูกนําเสนอ โดยใหเราไปยึดครองตําแหนงอันหน่ึงซึ่งนําพาตัวเอง

ใหไปเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธกับตัวละครหลักตาง ๆ หรือเนนอยูกับพวกเขา ย่ิงไปกวา

น้ัน ปกติแลว เราไดรับการเช้ือเชิญใหเขาใจตัวละครเหลาน้ีในเชิงจิตวิทยา มากกวาในเชิงสังคม น่ันคือ 

เราไดรับการกระตุนใหถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปจเจกชน แทนที่จะดํารงอยูกับ

บริบทของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญกวา ซึ่งทําใหเขาใจการดํารงอยูของพวกเขา เราไดถูก

ใหเหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเปนอยูในอดีตและปจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางที่พวก

เขารูสึกและปฏิบัติ การเลาเรื่องตาง ๆ ของผูคน มีแนวโนมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอยาง หรืออยาง

นอยที่สุดไดแสดงใหเห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากวาเรื่องทางสังคม อันน้ีสัมพันธถึงอุดมคติ

ทั้งหมดเกี่ยวกับลัทธิปจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยูในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งน้ีที่มันทํางาน

อยูในตัวอยางทางประวัติศาสตรซึ่งพวกเราไดรับการสอน โดยจารีตแลว ประวัติศาสตรไดถูกนําเสนอ  

         การเลาเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตรสวนใหญ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว

หรือสองตัวเทาน้ัน มันเช้ือเชิญเราใหสนใจในตัวละครเหลาน้ี ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ

ทําใหตัวละครดังกลาวเปนที่นาสนใจ เชน ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดราย นารัก และอื่น ๆ โดยมี

ดาราตาง ๆ ซึ่งตัวของดาราเหลาน้ีบอยครัง้ มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เปนคนที่มีเสนห 
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ซึ่งจะแสดงในสวนน้ี แตสิ่งซึ่งสําคัญย่ิงไปกวาน้ันก็คือ แบบแผนทั่ว ๆ ไปของการเลาเรื่องน้ันไดแสดง

ใหเห็นวา ตัวละครหลักตาง ๆ จะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ

พัฒนาการไปในลักษณะที่เปนปจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณที่มั่นคง 

เผชิญกับอุปสรรค ไดพบกับสถานการณที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New 

Stable Situation) ปกติแลว มันจะมีแบบแผนอันหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ ตัวละครที่

สําคัญตาง ๆ เดิมที จะถูกนาเสนอในการเลาเรื่องในฐานะที่มีขอบกพรองอะไรบางอยางในอัตลักษณ

ของพวกเขา หรือมีปญหาทางดานอารมณ ถัดจากน้ัน ภาพยนตรจะเตรียมสถานการณอันหน่ึงข้ึนมาที่

จะทดสอบพวกเขา จะตองดําเนินชีวิตไปโดยผานปญหาและอุปสรรคชุดหน่ึง และในการกระทํา

ดังกลาว พวกเขาจะแกไขอัตลักษณที่เปนขอบกพรองของตัวเอง พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดยผาน

กระบวนการอันหน่ึงของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามข้ึนทางดานอัตลักษณ อันน้ีมิได

เกิดข้ึนเสมอ ๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยูกับสถานการณที่เปนขอบกพรองของพวกเขา และจบ

ลงอยางไมมีความสขุ การเนนในเรื่องความเจริญเติบโตของปจเจกดังกลาว และการแกไขอุปสรรค ได

ไปขับไลไสสงประเด็นปญหาทางสังคมตางๆออกไป และนําพาใหเรื่องดังกลาวกลายเปนเรื่องรอง ๆ 

ในการดาเนินเรื่องทั้งหลายของ ภาพยนตรกระแสหลัก  

         3.2 หนาท่ีเลาเรื่องของภาพยนตร (Narrative Function)  

               3.2.1 การเลาเรือ่งแบบสจันิยม (Realist)  

มุงเลาเรื่องใชความจริงเปนสวนใหญ ใหความสําคัญกับการถายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น 

การใชเทคนิคเขามาปรุงแตงนอย เชน ภาพยนตรสารคดี  

               3.2.2 การเลาเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา  

เนนการสื่ออารมณ มีการปรุงแตงดวยเทคนิค เพื่อการเราอารมณและการดําเนินเรื่องใหเปนไปได

ดวยดี ไมตลก ไมบู ไมหวือหวา เรื่องหนักสมอง  

              3.2.3 การเลาเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist)  

มีการปรุงแตงในทุก ๆ ดานอยางมาก การเลาเรื่องแบบเหนือจริงน้ัน มักจะเนนสัญลักษณในการเลา

เรื่อง 
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4. ประเภทของภาพยนตร 

         ภาพยนตรทีเ่ราไปชมกันน้ันมีหลากหลายรส หลายแบบ บางคนชอบแบบชีวิต (ดรามา) 

ชมภาพยนตรไปรองไหเช็ดนํ้าตาไป บางคนชอบหนังการตูนสดใสสสีันจัดจานดูคลายอารมณและมี

ความนารัก ๆ ปนอยูดวยแนวของภาพยนตรก็เลยมหีลายรูปแบบ ไดแก 

         4.1 Action หมายถึง ภาพยนตรแบบบู แอ็กช่ัน ยิง ตอสู ระทึกใจ เหมาะสําหรับคน

ชอบความแข็งแรงและศิลปะการตอสู ในภาพยนตรแนวน้ีจะมีฉากยิง ระเบิด เผาสิ่งตาง ๆ ที่เรา

อาจจะหาดูไดยาก ฉะน้ันคนที่ชอบหนังประเภทน้ีไมใชเพราะชอบความรุนแรง แตจะหมายถึงคนที่

ชอบที่จะสัมผัสกับสิ่งที่หาดูไมไดในชีวิตประจําวันและชอบ ความต่ืนเตนอยูดวย ปจจุบันภาพยนตร

ประเภทน้ี มีออกมาฉายกันมากไมเคยขาดและไดรับการตอบกลับอยางดี แตก็ตองมีเน้ือหาสาระและ

มุมมองของการออกแบบฉากไดอยางลงตัวและสมจริงดวย อยางองคบากทั้งสองภาคก็ขายความ

แอกช่ันเปนจุดสําคัญ และอื่น ๆ อีกมากมายครับ 

         4.2 Adventure หมายถึงภาพยนตร แนวผจญภัย เขาปาฝาดง เจอปญหาอุปสรรค

มากมาย และตองมีการแกไข ปญหาสถานการณ หนังแบบน้ีก็เหมาะสมหรับผูชมที่ช่ืนชอบการผจญ

ภัย เชน เขาไปในปาที่ยังไมรูจักวามีอะไรบางที่รอการเขาไปคนหาจากเรา 

         4.3. Animation หมายถึงภาพยนตรการตูน ซึ่งปจจุบันกําลังมาแรง เชน finding 

nemo เปนตน ปจจุบันมีการผลิตออกมาไดนาดูและแนบเนียนข้ึน ประเทศไทยเองก็มีออกมาหลาย

เรื่องและไดรับการตอนรับมากโดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ขาดกันไมได 

         4.4. Comedy ภาพยนตรตลก เบาสมอง เหมาะกับคนที่ตองการดูเพื่อการพักผอน ไม

ตองคิดอะไรมาก 

         4.5 Crime ภาพยนตรอาชญากรรม แนวการแกไข ตอสูกับคดีตาง ๆ ของตํารวจ 

         4.6 Documentary ภาพยนตรแนวสารคดีที่ดูไปดวย ไดสาระไปดวย 

         4.7 Drama ภาพยนตรชีวิต ที่จะไดความรูสึกซึ้งเศรา เคลานํ้าตา ทําใหนึกถึงชีวิตคน

จริงๆ บางเรื่องดูแลวเครียด บางเรื่องก็เศรามาก ๆ แตพอหนังจบก็โลงหัว ถาเกิดย่ิงดูย่ิงเครียดก็อยาดู

มันเลยครับ 
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         4.8 Erotic เปนภาพยนตรที่ไมเหมาะกับผูที่มีอายุไมถึง 18 ป เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับ

เพศ ในประเทศไทยไมมีเพราะทําออกมาก็ไมผานการเซ็นเซอร 

         4.9 Family เปนภาพยนตรที่คนทุกคนในครอบครัวดูได สวนใหญเปนภาพยนตรที่มี

เน้ือหาเกี่ยวกับความผูกพัน ของคนในครอบครัว สวนใหญก็จะแฝงแงคิดเอาไวและเดินเรื่องแบบเรียบ

งาย เนนความรักกันของคนในครอบครัว 

         4.10 Fantasy ภาพยนตรที่มีการผสมจินตนาการแบบที่เรา ๆ ไมคอยเห็นในชีวิต จะ

เรียกวา เหนือจริงก็ได เด็ก ๆ หลายคนชอบจนถึงข้ันติดเลย เชน เกี่ยวพอมดแฮรี่ และอีกหลายเรื่อง 

         4.11 Film-Noir ภาพยนตรที่เนนการใชภาพเปนตัวสื่อเน้ือหา ดูงายหรือยากข้ึนอยูกับ

บุคคล ทีมีประสบการณมากอน ถาหากมีเวลาวาง ๆ จริง ๆ และสมาธิดี ๆ ก็ลองหามาชมดู ไดรสชาติ

อีกแบบที่นาลอง 

         4.12 Musical ภาพยนตรเพลง เชน ชิคาโก ประเทศไทยยังไมมีใหเห็นเปนเรื่องเปน

ราวสักเรื่อง แตก็ยากที่จะทําใหมีรายไดเพราะความนิยมของคนแนวน้ีไมมาก 

         4.13 Mystery เปนภาพยนตรที่ลึกลับ ยังหาขอพิสูจนไมได ดูไปลุนไป แตสุดทายก็

อาจจะไดคําตอบเดิมก็คือ ไมรูวามันเกิดข้ึนไดเพราะอะไร ทิ้งเปนปริศนาใหเราตองขบคิดตอไป หรือ

บางเรื่องก็นําเสนอในมุมมองของผูสรางเพื่อใหผูชมคลอยตาม แตจะเปนจริงหรือไมก็อีกเรื่องหน่ึง 

         4.14 Romance ภาพยนตรแนวรักโรแมนติก เหมาะกับคูหนุมสาวและผูที่กําลังมี

ความรักทั้งหลายหรือคนที่กําลังอยากจะ รักใคร ชมไวเปนแนวทางในการทําตนเมื่อมีคนรัก จะได

ความรูสึกมากข้ึนหากเราเคยมีประสบการณและความรูสึกเหมือนในภาพยนตร จึงไมแปลกใจที่หลาย

คนรองไหกับหนัง แตอีกหลายคนอาจจะมองวามันซึ้งตรงไหน ไมผิด 

         4.15 Sci-Fi ภาพยนตรที่มีเน้ือหาอางอิงวิทยาศาสตร แตทําออกมาใหนาสนใจอาจจะ

ผสมจินตนาการเขาไปดวย แตหลายคนบอกวาไมชอบเพราะดูไมรูเรื่อง ซึ่งก็เปนความจริงเพราะบาง

เรื่องก็ตองอาศัยความรูพื้นฐานเปนเดิมพันบาง แตถาหากชมบอย ๆ ก็จะเริ่มรูเรื่องและกลายเปนคน

ชอบหนังประเภทน้ีก็ได หนังแนวน้ีสามารถตอจินตนาการใหเราได เผลอ ๆ คนที่ดูอาจจะคิดอะไรดี ๆ 

ออกมาสรางประโยชนใหกับคนรอบขางได และแนวคิดของหนังแนวน้ีก็ เปนแรงกระตุนให

นักวิทยาศาสตรพยายามทําใหไดแบบ ในหนัง 

   ส
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         4.16 Thai-film ภาพยนตรไทยหลากหลายแบบ อาจจะอยูในแนวใดก็ได ที่แบง

ออกมาแบบน้ีเราอาศัยการแบงแบบฝรั่งนะครับ ถาเรานําหนังไทยมาแบงก็จะมีออกมาแบบเดียวกันน้ี 

         4.17 Thriller ภาพยนตรแนวสืบสวนสอบสวน ที่มีการผูกเรื่องเพื่อใหผูชมลุนไปดวย

วาผลสุดทายจะออกมาในแนวใด เหมาะกับผูที่ชอบการสืบ นักสืบนอยทั้งหลาย มันมีเสนหตรงทําให

ผูชมตองติดตามตลอดทั้งเรื่อง ดังน้ันหากเรื่องไหนทําใหเกิดปมชา ก็ทําใหหนังนาเบื่อ และตอนจบ

และแนวเรื่องตองมีความแปลกใหม ไมใชดูไมทันถึง 10 นาทีก็เดาออกแบบน้ีเจงแน ๆ 

         4.18 War หนังสงคราม ที่มีการอางอิงเหตุการณสงครามที่เคยเกิดข้ึนในอดีต เนนจุด 

ๆ หน่ึงในสงครามน้ัน ๆ ก็อาจจะนําไปใชสอนเด็กนักเรียนได แตก็อาจจะไมเหมาะในบางเรื่อง เชน 

ความรุนแรงหรือความปาเถ่ือนอะไรประมาณน้ี ผมสังเกตวาถาคนที่ไมใชคอหนังสงครามจริง ๆ เขา

อาจจะไมอยากดูเลยดวยซ้ํา แตคนที่ชอบดูก็จัดไดวาคลั่งหนังสงครามไปเลย สวนที่เหลือก็เปนการ

ชอบดูเปนชวง ๆ ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 

         4.19 Western หนังคาวบอยตะวันตก ปจจุบันอาจจะดูไมคอยไดรับความนิยมเทาไร

เพราะความแปลกใหมในการนําเสนอหา ยากข้ึนและเสี่ยงมากที่จะทําออกมา 

สรปุ 

         จากการศึกษา คนควา และรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแนวคิดในการทําภาพยนตร 

ทั้งเรื่องของลําดับความตองการ กลไกการปองกันตัวเอง ประเภทของภาพยนตร ไดนําไปสูประเด็นที่

สามารถนํามาใชในการเลาเรื่องในภาพยนตรเรื่อง “Mine Room” โดยการช้ีใหเห็นพฤติกรรมที่เปน

ผลการทบของการไมเขาใจและยอมรับในตัวเอง ตามหลักของลําดับความตองการของมนุษยและ

กลไกการปองกันตัว จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 

          นอกจากน้ันยังสามารถนําเอาแนวคิดขางตนมาสรางสรรคเรื่องราวในแนวทางแฟนตาซี 

เพื่อนําไปสูการสรางบทภาพยนตรใหมีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การสร้างภาพยนตร์เกียวกบัการยอมรับในตวัเอง เป็นการสะท้อนพฤติกรรมทีเกิดขึน

เมือคนเราไมเ่ข้าใจและยอมรับในตวัเอง จึงสร้างพฤติกรรมบางอย่างขนึเพือให้เกิดการยอมรับ  

ซึงผู้จดัทําได้นําประเด็นพฤติกรรมการไม่เข้าใจและยอมรับในตวัเองมาเป็นแนวคิด 

(Concept) ของการสร้างภาพยนตร์และวิจยัครังนี เพือความเข้าใจอารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดทํา

ได้หาข้อมลูเพือใช้ในการอ้างอิง (Reference) และเข้าถึงอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ 

(Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรืองอืนๆ ทีสามารถอธิบายถึงลกัษณะทีจะเกิดขนึในภาพยนตร์

สนั เรือง Mine Room ได้ 
 

ขอมูลอางอิง (Reference)  

 1. ภาพยนตรเรื่อง อลิซในแดนมหัศจรรย (Alice in Wonderland) กํากับ

ภาพยนตรโดย ทิม เบอรตัน (Tim Burton) และออกฉายในป 2010 

     เรื่องราว Alice เด็กสาววัย 19 ที่โดนบังคับใหแตงงาน ในงานเลี้ยงระหวางที่กําลังถูก

ขอแตงงานเธอขอแยกตัวไปกะทันหัน โดยยังไมไดใหคําตอบ เธอตามกระตายสีขาวไปจนรวงลงไปใน

โพลงกระตายไปยัง Underland ที่น่ันเธอมีช่ือเสียงในฐานะผูกลา แตถูกหาวาเปนตัวปลอมและตอง

ทําตามคําของคนโนนคนน้ี จนเธอตัดสินใจทําตามใจและเปนตัวของตัวเอง เธอเขารวมสูในศึกใหญ ใน

นามของผูกลา เธอปราบมังกรรายแลวตัดสินใจกลับสูโลกดานบน เธอกลับไปที่งานและปฏิเสธการ

แตงงานรวมถึงแสดงตัวตนและความตองการของตัวเองออกมาตอหนาทุกคน 

     จากภาพยนตรเรื่อง Alice in Wonderland น้ัน ชัดเจนในเรื่องของการสราง

สถานการณที่ตองเลือกใหกับตัวละครหลัก ซึ่งเหมาะสมกับการศึกษารูปแบบของสถานการณและ

ลักษณะของตัวละครหลักที่พยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินใจจนยอมตามนํ้า แตก็ไดเลือกในที่สุด 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Alice in Wonderland 
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 2. ภาพยนตรเรื่อง ดร.พารนาซัส ศึกขามพิภพสยบซาตาน (The Imaginarium 

of Doctor Parnassus) กํากับภาพยนตรโดย เทอร กิลเลียม (Terry Gilliam) และออกฉายในป 

2009 

     เรื่อราวของ ดร.พารนาซัส เจาของคณะละครเร Imaginarium เขามีความสามารถ

พิเศษในการสรางภาพจินตนาการใหใครตอใคร เขาและผูชวย เพอรซี กับหนุมผูมีความสามารถรอบ

ดาน แอนตัน รวมกันมอบความบันเทิงแกผูชม ดวยการใหพวกเขาละทิ้งโลกแหงความจริงช่ัวคราว 

แลวเขาไปยังโลกแหงจินตนาการที่ไมมีขอบเขต โดยผานทางกระจกวิเศษบานหน่ึง 

     ดร.พารนาซัสไดรับเวทยมนตรน้ีมาจากการเดิมพันกับปศาจ มิสเตอรนิค ซึ่งกําลัง

เดินทางมารับ วาเลนตินา ลูกสาวที่กําลังจะอายุ 16 ของดร.พารนาซัสเปนสิ่งตอบแทนตามสัญญา แต

เธอไมรูถึงชะตาที่จะเกิดข้ึนกับตนในวันเกิดที่กําลังจะมาถึงน้ี เธอตกหลุมรักคนแปลกหนาเจาเสนห  

โทน่ี ที่เขามาปวนเปยนกับคณะละครเรดวยทาทางลึกลับ 

     โทน่ีที่กําลังถูกกลุมคนอันตรายตามลาตัวไดเขามาอยูในคณะของดร.พารนาซัสและ

ทุกครั้งที่เขาพาผูชมเขาไปในโลกจินตนาการผานกระจก ใบหนาของเขาจะเปลี่ยนไป เพื่อใหคนที่

ตามมาหาเขาไมเจอ 

     ดร.พารนาซัสพยายามชวยลูกสาวของเขาและไถโทษใหแกความผิดพลาดในอดีตของ

ตน เขาจึงวางพนันกับมิสเตอรนิคเปนครั้งสุดทาย ซึ่งน่ันทําใหทั้ง โทนี วาเลนตินา และคณะละครเร

ทั้งคณะถูกดูดเขาไปสูการผจญภัยเหนือจริงในโลกแหงจินตนาการ 

     จากภาพยนตรเรื่อง The Imaginarium of Doctor Parnassus น้ัน ตัวละครโทน่ี ที่

หลบหนีความจริงโดยการเปลี่ยนแปลงใบหนา มีความใกลเคียงกับตัวละครเอกในภาพยนตรสั้น Mine 

Room ในสวนของการสรางภาพลักษณใหม จึงเหมาะสมแกการศึกษาเปนอยางย่ิง 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง The Imaginarium of Doctor Parnassus 

 

 3. ภาพยนตรเรื่อง เสนทางรักนักออกแบบ (Paradise Kiss) กํากับภาพยนตรโดย 

ทาเคฮิโกะ ชินโจ (Takehiko Shinjo) และออกฉายในป 2011 

     ยูคาริ เด็กสาวมัธยมปลายที่ไมรูความตองการอันแทจริงของตัวเอง ไดแตทําตาม

คําสั่งของผูเปนแมมาตลอด แลววันหน่ึงความที่เปนคนตัวสูงเลยไปเตะตาสมาชิกกลุม Paradise Kiss

กลุมนักเรียนแฟช่ันดีไซนของโรงเรียนศิลปะยาซาวาใหมาเปนนางแบบ ใหพวกเขาในงานแฟช่ันโชว
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ของโรงเรียน เธอซึ่งเคยคิดวาจุดมุงหมายในชีวิต คือการสอบเขามหาลัยดีๆ การที่ไดพบกับนักเรียน

ดีไซนเนอรหัวกาวหนาอยางโคอิซุมิ จอรจ, มิวาโกะสาวนอยผูเต็มเปยมไปดวยความฝน, อาราชิ ร็อก

เกอรหนุมที่มีความมุงมั่นไมเปนรองใคร และ อิซาเบลลา ที่มีความลึกลับมากมายไมแพรอยย้ิมละไม

บนใบหนา แลวยูคาริก็ไดคนพบความฝนในแบบของเธอบนเสนทางแหงสปอตไลท ในฐานะของ

นางแบบมืออาชีพ 

     จากภาพยนตรญี่ปุนเรื่อง Paradise Kiss น้ัน ตัวละครตาง ๆ ทั้งยูคาริ อิซาเบลลา

และมิวาโกะ มีบุคลิก (Character) ที่นาสนใจ รวมถึงวิธีการดําเนินเรื่องมีความคลายกับภาพยนตรสั้น 

Mine Room คอนขางมาก ในประเด็นที่ตัวยูคาริไมรูความตองการของตัวเอง จึงมีความเหมาะสมใน

การศึกษาในเรื่องของตัวละครและการเลาเรื่อง 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Paradise Kiss 

 

 และจากภาพยนตรทั้งสามเรื่อง คือ Alice in Wonderland ที่ไดไปคนพบตัวเองใน 

Underland, The Imaginarium of Dr.Parnassus ที่หลีกหน้ีความจริงดวยการสรางรูปลักษณใหม 

และ Paradise Kiss ที่ตัวเอกไมเขาใจความตองการของตัวเอง ผูจัดทําไดนําไปประยุกตกับการพัฒนา

บท (Story Development) ในสวนของตัวละครกับการดําเนินเรื่องของภาพยนตรสั้น Mine Room 

และใหตัวละครไดพบกับจุดหักเห (Turning Point) และเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
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อารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 

 1. ภาพยนตรเรื่อง Charlie and the Chocolate Factory กํากับภาพยนตรโดย 

Tim Burton และออกฉายในป 2005 

     เรื่องราวของ ชาลี กับเด็กอีก 4 คนที่ไดต๋ัวเขาเย่ียมชมโรงงานทําช็อกโกแลตของ            

วิลลี่ วองกา และถูกเลือกเปนผูสืบทอดโรงงาน 

     ฉากตางในแตละสวนของภาพยนตรเรื่องน้ีคอนขางตางกันชัดเจน ทั้งในเรื่องของสี

และบรรยากาศ ภายนอกโรงงานภาพรวมสีจะคอนขางหมน ๆ ฟา ๆ เพราะในเรื่องจะมีหิมะตลอด ให

ความรูสึกเปนธรรมชาติทั่วไป ดูอยูในความเปนจริง สวนในโรงงานสีจะคอนขางสด และองคประกอบ

ทั้งหมดลวนไมมีจริง จึงใหอารมณความรูสึกที่แตงตากกับภายนอกอยางสิ้นเชิง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Charlie and the Chocolate Factory 

 

 2. ภาพยนตรเรื่อง เกิดมาเพ่ือรักเธอ (Hananizuki) กํากับภาพยนตรโดย โนบูฮิโระ 

โดอิ (Nobuhiro Doi) และออกฉายในป 2010 

     ซาเอะ เด็กสาวมัธยมปลายเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย โดยหวังจะไปใชชีวิตในเมือง

เกิดที่พอกับแมของเธอรักกันใน แคนาดา กับ โคเฮ เด็กหนุมผูมีความต้ังใจที่จะทําตามความฝนตัวเอง

อยางแรงกลา ทั้งคูพบและรักกัน กอนที่เสนทางชีวิต ที่แตละคนเลือกและความหางไกล 

     ฉากในเรื่องน้ีสวนใหญเปนแสงที่ ดูธรรมชาติมีโทนสีและอุณหภูมิภาพที่อุน ให

บรรยากาศความเปนประเทศญี่ปุนชัดเจน และใหความรูสึกเหงา ๆ ไดอีกดวย 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Hanamizuki 
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 จากการศึกษาหาขอมูลจากขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร 

(Mood and Tone) ทําใหผูจัดทําไดพัฒนาเน้ือเรื่องของภาพยนตรและสรางบรรยากาศของ

ชีวิตประจําวัน และความเหงาในสวนของภายนอกหองของภาพยนตรสั้น Mine Room ผานโทนสี

และอุณหภูมิ เหมือนที่ปรากฏในภาพยนตรเรื่อง Hanamizuki และบรรยากาศการภายในหองทั้งสีสัน

และความไมจริง เหมือนปรากฏในภาพยนตรเรื่อง Charlie and the chocolate Factory อีกทั้งยัง

พัฒนาบทภาพยนตรและตัวละครใหเขากันกับบรรยากาศในแตละสวนอีกดวย 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 

 

ในการสรรสรางภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการยอมรับในตวัเอง ซึงมีเนือหาว่าด้วย  

มินามิ หนุ่มนกัศกึษาทีถกูเพือนนําชือของตนไปเสนอช่วยงานละครเวทีของมหาวิทยาลยั และโยน

ภาระงานมาให้โดยทีเขาไม่เต็มใจแต่ไม่ได้ปฏิเสธ จนมาถึงสถานการณ์ทีทําให้เขาต้องตดัสินใจ

เลือกหน้าทีให้กบัตวัเอง จากความสบัสนไมเ่ข้าใจตวัเองและยอมตามคนอืนมาตลอดของเขา ทํา

ให้เขาต้องทบทวนวา่แท้จริงแล้วสิงใดคือสิงทีตนปรารถนา และการสรางภาพยนตรใหออกมาตาม

ความตองการของผูจัดทําน้ัน ตองผานกระบวนการงานสรางภาพยนตรดังจะปรากฏในข้ันตอนตาม

ตอไปน้ี  

 

การเตรียมบทภาพยนตร  

 1. แนวความคิด (Concept)  

                    จะเปนยังไงถาเปดประตูเขาไปแลวไมใชหองของตัวเอง  

 

 2. แกนเรื่อง (Theme)  

                    การเขาใจและยอมรับในตัวตนของตัวเอง 

  

 3. เรื่องยอ (Synopsis) 

          มินามิ หนุมนักศึกษา(อายุ 19 ป) ที่ยายเขามาเรียนในเมือง เวลาวางเขามักจะน่ัง

อานหนังสือเงียบ ๆ คนเดียว เขามีพี่ชายหน่ึงคนที่มีบุคลิกราเริงและกําลังเรียนคณะแพทย สวนพอกับ

แมของพวกเขาทําธุรกิจอยูที่บานเกิด 

                     วันหน่ึงเขาถูกเพื่อนสนิท อิซึกิ ลงช่ือชวยงานละครเวทีมหาวิทยาลัยทั้งที่เขาไมเต็ม

ใจ แตตัวเขาเองก็ไมไดปฏิเสธอะไรออกไป จึงถูกไหววานใหไปประชุมแทนในเวลาตอมา มินามิจึงพก

เอาความลําบากใจน้ันเดินทางกลับไปยังหองพัก แตพอเขาถึงที่หนาหองน้ันและเปดประตูออก เขา

กลับพบวาภายในหองน้ันไมไดเหมือนกับหองที่เขาคุนเคย หองธรรมดา ๆ ของเขากลายเปนหอง

หรูหราที่เต็มไปดวยเฟอรนิเจอรมากมายจนแทบจะรก เขามองไปรอบหองน้ันไมเห็นใคร แตพอ
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ตัดสินใจจะเดินกลับออกจากหองไปตรงน้ันก็ไมมีประตูเสียแลว และในระหวางที่มินามิกําลังสงสัยอยู

น้ัน เกนโซ ชายหนุมรูปงามแตงตัวดวยเสื้อผาหลายช้ินในมือถือหนังสือเลมหนาก็ปรากฏตัวข้ึนบน

เกาอี้ที่เคยวางเปลา การสนทนาของทั้งคูเริ่มตนข้ึน ชายหนุมชวนมินามิใหน่ังลงและคุยเกี่ยวกับ

หนังสือที่เขาอาน บทสนทนาเปนไปในทางเดียวกันจนดูเหมือนวาเขาทั้งสองคิดคลายกัน แตเรื่อง

เหลาน้ันเปนเรื่องที่ตัวเขาเองก็รูอยูแลว มินามิจึงตัดสินใจที่จะหาทางออกจากที่แหงน้ัน แตเกนโซก็

หายตัวไป มินามิจึงออกไปจากตรงน้ัน 

                    เขาเดินมาเจอกับอีกหองหน่ึงที่ดูคลายกันกับหองที่ผานมา ในหองมี ไรมุ ชายรางเล็ก

กําลังน่ังทํางานอยู เขาไมมีทาทีสนใจแขกที่เขามาเยือนแตอยางใด มินามิตกใจเล็กนอยที่เห็นหนาเขา

กอนที่จะพยายามเดินเลี่ยงไปดวยความเงียบเชียบ แตไรมุก็เรียกเขาไว ไรมุแนะนําตัวและชวนคุย แต

มินามิก็ไมคอยตอบอะไร เขาไมสันทัดที่จะคุยกับคนคนน้ีเลย เลยกลายเปนวาเออออไปซะหมด แลว

พอไดโอกาสมินามิจึงรีบหาทางออกไปจากหองน้ันทันที 

                    มินามิออกจากหองน้ันไปพบกับอีกหองหน่ึงที่มีสีสด เฟอรนิเจอรถูกวางไวบางตากวา

หองกอน ๆ มาก แตบนโตะกลับเต็มไปดวยภาชนะที่ทําจากแกวซึ่งบรรจุลูกปดหลากหลายสีเอาไว                

มินามิสนใจของเหลาน้ันแลวเจาของหองก็ปรากฏตัวข้ึน ซินเนีย หญิงสาวรางสูงเดินเขามาน่ังในหอง 

หลอนกลาวทักกอนจะเขามาเรียกมินามิใหมาน่ังลงและการสนทนาก็เริ่มข้ึน มินามิมีชีวิตชีวามากกวา 

ที่ผานมาแมการสนทนาจะไปในทางที่เหมือนเขาถูกไลตอนก็ตาม และการสนทนาก็ยุติลงตรงที่หลอน

ไลใหเขากลับไป เขาจึงออกจากหองน้ัน 

                    และพอเขาออกมาก็พบกับรานกาแฟ มินามิเดินไปตามทางแลวเขาก็พบหญิงสาว

หนาตาทาทางออนหวาน เธอย้ิมและมองมาที่เขาพรอมทั้งเชิญใหมินามิไปน่ัง เขาทําตามน่ังลงตรงขาม

เธอ เธอเดินออกไปแลวกลับมาพรอมกับนํ้าชาและขนม มินามิรูสึกประหมาทุกอยางน่ิงมาก จนเธอ

ถามข้ึน เธอถามและรอฟงคําตอบอยางสนอกสนใจ ทั้งสองคุยกันอยางเปนธรรมชาติ จนมินามิรูสึกถึง

บางอยาง เขาจึงตัดสินใจถามหาทางออกจากเธอ เธอบอกเขาและล่ําลากันกอนมินามิจะไปยังทางที่

เธอบอกจนพบกับประตูบานหน่ึง เขาลังเลที่จะเปดมัน กอนจะตัดสินใจเปดออก 
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                    เมื่อเขาเปดเขาไปก็พบกับหองของตัวเองอีกครั้ง เรามองดูรอบๆพรอมแลวมองดู

ตัวเองในกระจก แลวเสียงโทรศัพทก็ดังข้ึน เขาหยิบมันข้ึนมาดู กอนจะโยนมันไวบนเตียงแลวเดิน

หายไป 

 

      4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

ฉากที่ 1 ภายใน / หองมินามิ / กลางวัน 

 อิซึกิโทรตามใหมินามิไปซื้อของเปนเพื่อน มินามิไมอยากไป แตก็ตกลง อิซึกิเรงใหมินามิ

ลงไปเร็ว ๆ เพราะเขารออยูหนาคอนโด มินามิวางสาย แลวเดินไปหยิบของและออกจากหองไป 

ฉากที่ 2 ภายนอก / มหาวิทยาลัย / กลางวัน 

 มินามิน่ังอานหนังสืออยูที่โตะ อิซึกิเดินเขาไปหาแลวบอกมินามิเรื่องงานละครเวที ที่เขา

ลงช่ือไปพรอมกับช่ือของมินามิดวย มินามิไมอยากทําแตไมไดปฏิเสธอะไร อิซึกิพอใจแลวก็ไปหาสาว 

ๆ แตมินามิยังคงน่ังอานหนังสืออยูที่เดิม 

ฉากที่ 3 ภายใน / หองมินามิ / กลางคืน 

      มินามิโทรหาแม แมรับแลวถามหาคิตาเอะ แลวเธอก็บนมินามิเรื่องเรียน เธอบอกใหเขา

ไปนอน แลวสายถูกตัดไป มินามิวางโทรศัพทลง แลวก็หยิบหนังสือมาเปดอาน 

ฉากที่ 4 ภายใน / มหาวิทยาลัย / กลางวัน 

      มินามิเดินอยูในตึกเรียน คิตาเอะโทรมายัดเยียดของให พอมินามิยอมรับ เขาก็รีบวาง

สายโดยไมฟงวามินามิจะพูดอะไรตอ 

ฉากที่ 5 ภายใน / หองมินามิ / กลางคืน 

      มินามิเดินเขาหองมาพรอมกับกระดาษใยปลิวตาง ๆ ในมือ เขาวางมันลงบนโตะ กอน

จะเดินไปหยิบนํ้ามาน่ังลง แลวอานใบปลิวพวกน้ัน เขาเจอบัตรเชิญสีนํ้าตาลหนาตาแปลกๆในกอง

ใบปลิว แตก็ไมไดสนใจอะไร 
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ฉากที่ 6 ภายนอก / มหาวิทยาลัย / กลางวัน 

      มินามิน่ังอยูที่โตะ อิซึกิเดินเขามาพรอมกับนํ้ากระปองในมือ ถามถึงเรื่องละครเวที                   

มินามิบน ๆ แลวก็บอกใหเขาประชุมครั้งตอไป อิซึกิรับคํา กอนจะเดินคุยโทรศัพทออกไป 

ฉากที่ 7 ภายใน / คอนโด / กลางวัน 

      มินามิเดินข้ึนบันได ในมือเขาถึงบัตรเชิญสีนํ้าตาลที่เคยได เขาเปดประตูเขาหองทั้ง ๆ 

ยังสนใจกับมัน 

ฉากที่ 8 ภายใน / หองเกนโซ / กลางวัน 

      มินามิอยูในหองที่ไมใชของเขา เสื้อผาและหนาตาขอเขาเปลี่ยนไป ในหองเต็มไปดวย

เฟอรนิเจอร มินามิมองไปรอบหอง ไมมีใคร เขาจึงหันหลังกลับเพื่อออกจากหอง แตไมมีประตู แลวก็มี

เสียงพูดดังข้ึน เกนโซปรากฏตัวบนเกาอี้ที่เคยวาง สองคนพูดคุยเรื่องที่ตางคนก็รูดี แลวพอหมดเรื่อง 

เกนโซก็หายไป มินามิจึงออกจากหองไป 

ฉากที่ 9 ภายใน / หองไรมุ / กลางวัน 

      มินามิยืนอยูในหองที่ดูคลายกันกับหองที่ผานมา เขามองดูรอบๆหอง สายตาของเขาไป

สะดุดเขากับชายคนหน่ึงที่น่ังทํางานอยูที่โตะ มินามิเห็นเขาก็ทําทาตกใจ ไรมุไมไดสนใจมินามิ เขาเลย

เดินเลี่ยงไปอีกทางอยางเงียบ ๆ  ไรมุเห็นจึงเรียกเขาไว ทั้งสองคุยกันเรื่องพี่นองของตน แลวมินามิก็รีบ

ออกจากที่น่ัน 

ฉากที่ 10 ภายใน / หองซินเนีย / กลางวัน 

      มินามิเปดประตูเขามาในหองที่มีสีสันฉูดฉาดตางจากที่ผานมา ในหองไมมีใครอยู มินามิ

จึงเดินดูรอบ ๆ หองแลว ซินเนียหญิงสาวรางสูงสวมชุดคลุมสีทองเดินเขามาในหอง แลวมาน่ังลงใกล

กับมินามิ มินามิไปน่ังลงขางเธอ ทั้งสองพูดคุยกันในเรื่องความชอบที่มินามิไมเคยพูดถึง แลวเธอก็ไล

ใหเขากลับไป 

ฉากที่ 11 ภายใน / รานเคียวโกะ / กลางวัน 
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      มินามิเดินอยูในราน แลวเขาก็พบกับเคียวโกะหญิงสาวในชุดผากันเปอน เธอพาเขาไป

น่ัง ทั้งสองพูดคุยกันเรื่องทั่วไป เวลาผานไปพอสมควร มินามิขอตัวกลับ ทั้งสองล่ําลากัน มินามิเดินไป

ที่ปะตูเกา และออกจากที่น่ัน  

ฉากที่ 12 ภายนอก / ทางเดินในสวน / กลางวัน 

      มินามิเดินอยูในสวนที่ติดกับกําแพง ที่กําแพงน้ันมีชองเขาจึงเดินเขาไป ในน้ันมีประตูอยู

หน่ึงบาน มินามิเปดมันออกอยางไมลังเล 

ฉากที่ 13 ภายใน / หองมินามิ / กลางวัน 

      มินามิอยูที่ในหองของเขาเอง เขาเดินไปรอบๆหอง และเห็นตัวเองในกระจก เขามองดู

หนาตัวเองเหมือนไมเห็นมานาน แลวเสียงขอความจากโทรศัพทในกระเปาก็ดังข้ึน เขาหยิบมันออกมา

ดู มินามิกดปดเสียง แลวโยนโทรศัพทควํ่าลงบนเตียง และตัวเขาก็เดินไป 
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 5. บทภาพยนตร (Screenplay) 

ฉากที่ 1 ภายใน / หองมินามิ / กลางวัน 

 โทรศัพทมือถือวางอยูบนโตะ มีสายเขา มินามิเดินมารับ 

มินาม ิ

“ฮัลโหล” 

อิซึก ิ

“แกออกมาซื้อของเปนเพื่อนฉันหนอยดิ ออกมาตอนน้ีเลยนะ” 

 มินามิทําหนาเอือม ๆ 

มินาม ิ

“ซื้อของคนเดียวไมเปนหรอืไง ?” 

อิซึก ิ

“โห ก็ฉันอยากใหแกชวยเลือกใหไง ออกมาเหอะนา เร็ว ๆ ” 

มินาม ิ

“เออ ๆ แลวน่ีแกอยูไหน?” 

อิซึก ิ

“อยูหนาคอนโดแกไง รีบ ๆ ลงมาเลย” 

 มินามิวางสาย แลวเดินไปหยิบของกอนจะเดินออกจากหองไป 

ตัด 
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ฉากที่ 2 ภายนอก / มหาวิทยาลัย / กลางวัน 

 มินามิที่แตงกายดูดีน่ังอานหนังสืออยูที่โตะ อิซึกิเดินเขาไปหาและหนังลงตรงขามกับเขา 

อิซึก ิ

“วาแลววานายตองมาอยูที่น่ี” 

 มินามิไมละสายตาจากหนังสือ 

มินาม ิ

“อิซึกิ ? มีอะไร ? ” 

 อิซึกิย้ิมเจาเลห 

อิซึก ิ

“ก็ปาว ไมมีอะไรหรอก ก็แคฉันลงช่ือชวยงานละครเวทีนะ” 

 

มินาม ิ

“ก็ดีแลวน่ี นายจะไดมีอะไรทํา แบงเบาเวลาจบีหญิงของนายไง” 

 มินามิพูดน่ิง ๆ ยังคงอานหนังสือ 

อิซึก ิ

“ก็นะ แตไอฉันจะทําคนเดียวมันก็แปลก ๆ อะเนอะ 

ฉันเลยลงช่ือนายไปดวยเลยนะ” 

 อิซึกิพูดพรางหยิบหนังสือบนโตะมาเปดดูผาน ๆ มินามิที่ฟงอยูชะงัก เขาเงยหนาข้ึน

มองอิซึกิดวยสีหนาสงสัย 
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มินาม ิ

“หมายความวาไง ? ” 

 มินามิถามดวยนํ้าเสียงยํ้า ๆ 

อิซึก ิ

“ก็หมายความวา...นายเปนหน่ึงในทมีงานละครเวทีปน้ีไง 

ก็ฉันเห็นนายชอบอานหนังสือ ชอบแตงตัว คิดวานายคงสนใจอะไรพวกน้ี... 

เอานา มันก็นาสนุกดีออก เนอะ” 

 มินามิทําหนาเอือม ๆ ไมพอใจ 

อิซึก ิ

“เปนอันวาตกลงนะ สวนการประชุมพรุงน้ีก็ตองรบกวนทานมินามิชวยเขาแทนกระผมดวยแลวกันนะ

ขอรับ พอดีฉันมีนัดมกิิจงัพอดีนะ งั้นฉันไปกอนนะ น่ีก็ทิง้ใหยูกิจังรอนานแลว เด๋ียวมันจะไมดี ฝาก

ดวยแลวนะ” 

 อิซึกิพูดจบก็ลุกข้ึนโคงกอนจะเดินออกไป มินามิมองตามแผนหลังของเขา 

มินาม ิ

“เด๋ียวกอน” 

อิซึกิหันกลับมาทางมินามิ 

อิซึก ิ

“ขอรับทานมินามิ?” 

 มินามิมองหนาตายียวนของอิซึกิกอนจะมองไลหัวจรดเทาแลวมองหนาเขา จากน้ันเขาก็

กมหนาอานหนังสือตอ 
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มินาม ิ

“ถานายกําลังจะไปเดทละก.็..ถอดไอเสื้อตัวในน่ันออก แลวติดกระดุมเสื้อตัวนอกยัดในกางเกงนาจะ

ดีกวานะ...เออ...มันก็แคความเห็นของฉัน” 

 มินามิหลับตาแลวกมหนาอานหนังสือตอ อิซึกิเริ่มสํารวจตัวเอง 

อิซึก ิ

“นอมรบัคําบญัชาขอรับ” 

 อิซึกิทําทาทางกวนประสาทกอนจะเดินออกไป มินามิยังคงน่ังอานหนังสืออยู 

ตัด 

ฉากที่ 3 ภายใน / หองมินามิ / กลางคืน 

 มินามิเดินมาน่ังที่โตะแลวหยิบโทรศัพทมาโทร 

มินาม ิ

“แมครับ” 

แม 

“มินามิเหรอ ? ไดของที่แมสงใหหรือยัง ? ” 

มินาม ิ

“ไดแลว ขอบคุณครับ” 

แม 

“แลวไดเจอพี่เขาใชมั๊ย เขาเปนยังไงบางสบายดีรปึาว ? ” 
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มินาม ิ

“ครับ” 

แม 

“ดีแลวละ แลวแกนะต้ังใจเรียนรึปาว อยามัวแตอานพวกหนังสือไรสาระอยูนะ 

พอเขาสงใหแกเรียน กร็ีบ ๆ จบกลับมาชวยที่บาน” 

มินาม ิ

“ครับ” 

แม 

“งั้นแคน้ีกอนแลวกัน ฉันเปดทีวีคางไว ออ ! แลวถาเจอพี่แกก็บอกใหมันโทรหาแมบางนะ  

แมโทรไปทีไรมันบอกวายุงอยู ๆ ทุกทสีิ น่ีก็ดึกแลวแกก็นอนไดแลวละ” 

มินาม ิ

“ครับแม ผมกําลังจะนอนครบั ราตรสีวัสด์ิครับแม” 

 สายถูกตัดไป มินามิวางโทรศัพทลงบนโตะ แลวก็หยิบหนังสือมาเปดอาน 

ตัด 

ฉากที่ 4 ภายใน / มหาวิทยาลัย / กลางวัน 

 มินามิเดินอยูในตึกเรียน เสียงโทรศัพทดังข้ึน เขาหยุดเดิน มองที่จอ ลังเล กอนจะกดรับ

ดวยสีหนาไมเต็มใจนัก 

มินาม ิ

“พี่ ? ” 
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คิตาเอะ 

“ก็ฉันนะสิ จําเสียงฉันไมไดรึไง ? ” 

มินาม ิ

“ปาว พี่มีอะไร ? ” 

คิตาเอะ 

“ไมมีหรอก ฉันแคจะบอกแกวาของที่พอเขาสงมาใหฉัน แกเอาไปนะ” 

มินาม ิ

“ฮะ ? ” 

คิตาเอะ 

“มา ฮะ ? อะไร ฉันรูหรอกวาแกชอบกิน เมื่อกอนแกก็กินประจํา 

ก็รับ ๆ ไวแลวกัน...นะ ? ฉันฝากเพื่อนสงไปใหแกแลว พรุงน้ีก็คงได” 

 เขาขมวดค้ิวทําหนาตาทาทางลําบากใจ 

มินาม ิ

“อือ” 

คิตาเอะ 

“ถาอยางน้ันแคน้ีกอนนะ ฉันมีตรวจ” 

 คิตาเอะตัดสายทันที มินามิเอาโทรศัพทออกจากหูแลวมองดูมันอยางไมสบอารมณนัก 

แลวก็เดินตอไป 

ตัด 
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ฉากที่ 5 ภายใน / หองมินามิ / กลางคืน 

 มินามิเดินเขาหองมาพรอมกับกระดาษใยปลิวตาง ๆ  ในมือ เขาวางมันลงบนโตะ กอนจะ

เดินไปหยิบนํ้ามาน่ังลง แลวอานใบปลิวพวกน้ัน เขาเจอบัตรเชิญสีนํ้าตาลหนาตาแปลกๆในกองใบปลวิ 

แตก็ไมไดสนใจอะไร 

ตัด 

ฉากที่ 6 ภายนอก / มหาวิทยาลัย / กลางวัน 

 มินามิน่ังอยูที่โตะ อิซึกิเดินเขามาพรอมกับนํ้ากระปอง 

อิซึก ิ

“อะ” 

 มินามิมองที่กระปองนํ้าแลวมองหนาอิซึกิงง ๆ 

อิซึก ิ

“ก็ไอชามะนาวที่แกสัง่มันหมด ฉันก็เลยเอาอันน้ีมาแทนไง กิน ๆ ไปเถอะ เหมือน ๆ กันและนา” 

 อิซึกิพูดพรางน่ังลง มินามิรับกระปองน้ันมาวางไวบนโตะ 

อิซึก ิ

“เออน่ีไปประชุมมาใชมั๊ย ? เปนไง ถึงไหนแลว ? ” 

 อิซึกิเปดนํ้ากิน มินามิเปดหนังสืออาน 

มินาม ิ

“ครั้งหนาใหเลือกหนาที่วาใครจะทําอะไร” 

อิซึก ิ

“เฮย ! คราวหนาแลวเหรอ เร็วนะ น่ีมันครั้งทีเ่ทาไหรเอง” 
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มินาม ิ

“วันน้ีครั้งที่ 5” 

อิซึก ิ

“(เสียงสูง)โห น่ีฉันไมไดเขาหลายครัง้ขนาดน้ันเลยเหรอเน่ีย !? ” 

มินาม ิ

“ถึงจะสํานึกไมได แตคราวหนาก็ตองเขา” 

อิซึก ิ

“แรง ! แตฉันก็กะวาอยางน้ันอยูแลว เพราะถาไมเขาคราวน้ีที่อุสาลงช่ือไปกเ็สียเปลากันพอดี 

ขืนไดตําแหนงธรรมดาๆสาวๆไมกรี๊ดกห็มดสนุกแย” 

 อิซึกิทําหนาเจาเลห มินามิไมสนใจ แลวอิซึกิก็ทําทาเหมือนคิดอะไรออก 

อิซึก ิ

“ฉันวาจะลงฝายศิลป ทํางานไปเปอนสีไปเผลอ ๆ จะมสีาว ๆ มาชวยเช็ดใหละนะ 

นายก็ลงดวยกันแลวกันนะ นาสนุกออก วาไงละ ? ” 

มินาม ิ

“อือ” 

 อิซึกิทําหนาเจื่อน ๆ ทุกอยางน่ิงสงบอยูครูหน่ึง แลวเสียงโทรศัพทของอิซึกิก็ดังข้ึน 

อิซึก ิ

“มิกิจงั ? ...ออ ๆ ฮานะจัง จําไดสิจําได โทษทีนะพอดีฉันกําลังรอเพือ่นโทรมา ใช ๆ ....” 
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 อิซึกิลุกแลวคอย ๆ เดินไป มินามิน่ังอานหนังสือไมสนใจ แลวเขาก็หยุดเดินแลวหัน

กลับไปหามินามิ 

อิซึก ิ

“อะ ฮานะจงัแปปนึงนะ...ทานมินามิขอรบั” 

 เจาของช่ือเงยหนาข้ึนมองที่ตนเสียง อิซึกิทําทาใหมินามิดูตัวเองต้ังแตหัวจรดเทา มินามิ

มองตาม 

มินาม ิ

“อืม ดีแลวละมั้ง ไมรูส”ิ 

 ฟงจบอิซึกิก็สงจุบใหมินามิแลวเดินคุยโทรศัพทออกไป สวนมินามิก็น่ังอานหนังสืออยูซัก

พักเขาก็ปดมันแลวลุกออกจากโตะไป เหลือเพียงนํ้ากระปองที่เปดกินแลวและที่ยังไมไดเปด 

ตัด 

ฉากที่ 7 ภายใน / คอนโด / กลางวัน 

 มินามิเดินข้ึนบันได ในมือเขาถึงบัตรเชิญสีนํ้าตาลที่เคยได เขาเปดประตูเขาหองทั้ง ๆ  ยัง

สนใจกับมัน 

ตัด 

ฉากที่ 8 ภายใน / หองเกนโซ / กลางวัน 

 พอเขามาในหองมินามิก็เห็นวาที่ที่เขายืนอยูน้ัน ไมใชหองของเขา เสื้อผาและหนาตาขอ

เขาก็เปลี่ยนไป ในหองเต็มไปดวยเฟอรนิเจอร มินามิแสดงอาการตกใจหันมองไปรอบหอง ไมมีว่ีแวว

ของสิ่งมีชีวิตใด ๆ เขาจึงหันหลังกลับเพื่อออกจากหอง แตประตูที่เขาใชเขามาก็หายไปแลว มินามิยืน

งง สีหนาของเขาเต็มไปดวยความสงสัย ขณะที่เขากําลังครุนคิดอยูน้ันก็มีเสียงพูดดังข้ึน 
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เกนโซ 

“สวัสดี ทานผูมาเยือน” 

 มินามิหันมองตามเสียง ชายหนุมรูปรางทาทางดูดีแตงกายดวยชุดมากช้ินน่ังอานหนังสือ

อยูบนเกาอี้ที่เคยวาง บนโตะขางหนาเขาเต็มไปดวยหนังสือ มินามิมองชายคนน้ันดวยสีหนาตกใจปน

สงสัยสุด ๆ เกนโซละสายตาจากหนังสือในมือแลวเงยมองมินามิกอนจะปดหนังสือแลวถามซ้ําอีกครั้ง 

เกนโซ 

“สวัสดี” 

 มินามิหันมองตามเสียง ชายหนุมรูปรางทาทางดูดีแตงกายดวยชุดมากช้ินน่ังอานหนังสือ

อยูบนเกาอี้ที่เคยวาง บนโตะขางหนาเขาเต็มไปดวยหนังสือ มินามิมองชายคนน้ันดวยสีหนาตกใจปน

สงสัยสุด ๆ เกนโซละสายตาจากหนังสือในมือแลวเงยมองมินามิกอนจะปดหนังสือแลวถามซ้ําอีกครั้ง 

เกนโซ 

“วายังไงละ ? เจามีธุระอะไร ? ” 

 มินามิทําหนากังวล เขาเปดปากออกเหมือนจะพูดอะไร แตเกนโซก็พูดขัดข้ึน 

เกนโซ 

“...เอาเถอะ ๆ มาน่ังตรงน้ีกอนส”ิ 

 เกนโซตบที่เบาะเกาอี้ขาง ๆ เบา ๆ มินามิเดินไปน่ังลงแลวเกนโซก็ย่ืนหนังสือใหเขาเลม

หน่ึง 

เกนโซ 

“เจาชอบอานหนังสอืหรือไมละ ? 

น่ีนะ เปนหนังสอืเกี่ยวกบัเด็กหญงิทีล่งไปในโพรงกระตายแลวไปพบกับแมวและชางทําหมวกพลิึก...” 
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มินาม ิ

“Alice in Wonderland” 

 มินามิพูดขัดข้ึน เกนโซหยุดชะงักทําหนาไมพอใจ กอนจะย้ิมแลวดึงหนังสือเลมน้ันคืน

แลวหยิบเลมใหมยืนใหมินามิอีกครั้ง 

เกนโซ 

“ถาเชนน้ันเลมน้ีเปนไง เรือ่งเกี่ยวกับหญิงสาวผูเลอโฉมที่ถูกสาปใหหลับใหลดวยเข็มจากเครื่องปน

ดาย...” 

มินาม ิ

“Sleeping Beauty” 

 เกนโซหยุดพูดแสดงและอาการไมพอใจอีกครั้งกอนจะย้ิมเจื่อน ๆ แลวหยิบหนังสือเลม

ใหมย่ืนใหมินามิ คราวน่ีเขาตัดสินใจเลือกอยูนาน 

เกนโซ 

“เรือ่งราวของพี่นองสามคนที.่..” 

 เกนโซหยุดพูดแลวเหลือบมองที่มินามิที่กําลังสนใจกับหนังสือเลมอื่นๆบนโตะ 

มินาม ิ

“Peter Pan” 

 มินามิตอบไมสนใจมองเกนโซที่ทําหนาตาบูดเบี้ยว มินามิหยิบหนังสือบนโตะข้ึนมาพูด

ช่ือที่ละเลม ๆ 

มินาม ิ

“Pinocchio, The Secret Garden, Snow White, Cinderella, Troy...” 

   ส
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 เกนโซมองตามมินามิดวยหนาตาเหวอ กอนจะพูดขัดข้ึน 

เกนโซ 

“หยุด ๆ ๆ เราเขาใจแลวละวาเจาจะตองชอบอานหนังสือมากแน ๆ ” 

 มินามิวางมือจากหนังสือ 

มินาม ิ

“ก็คงจะอยางน้ัน วาแต...คุณเปนใคร ? แลวที่น่ีมันที่ไหน ? ” 

เกนโซ 

“กอนทีเ่จาจะเอยถามช่ือผูอื่นน้ัน เจาควรจะแจงช่ือของตนเองเสียกอนนะ” 

 มินามิมองหนางงๆ เกนโซไมพูดอะไรแตผายมือไปที่มินามิ เปนนัยวาใหพูดกอน มินามิ

ขมวดค้ิวกอนจะถอนหายใจกอนจะลุกข้ึนยืนแนะนําตัว 

มินาม ิ

“...นากาจิมะ มินามิ ยินดีที่ไดรูจัก” 

 พูดจบเขาก็โคง เกนโซเห็นดังน้ันจึงยืนข้ึนบาง 

เกนโซ 

“ช่ือของเราคือเกนโซ...ยินดีเชนกัน” 

 เกนโซยอตัวลงเล็กนอย มินามิมองน่ิงไมพูดอะไร กอนทั้งคูจึงคอย ๆ น่ังลง 

เกนโซ 

“วาแตมินามิ เจามาทําอะไรที่น่ีกันละ ? ” 

 

   ส
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มินาม ิ

“ผมก็ไมคอยรูเหมือนกัน พอเปดประตูเขามา หองก็กลายเปนแบบน้ีไปแลว” 

เกนโซ 

“...ถาเปนเชนน้ัน เราคิดวาเจาคงจะสติฟนเฟอนหรือไม...เจากับเราก็คงจะมีพรหมลิขิตตอกัน” 

 พูดจบก็หยิบชาข้ึนมาจิบ มินามิขมวดค้ิวกอนจะเห็นถวยชา 

มินาม ิ

“ชา !? ” 

เกนโซ 

“หืม ? ก็ชานะสิ ของเจาก็วางอยูน้ันไง” 

 เกนโซพูดพรางหันมองทางมินามิ เขามองไปที่โตะตรงตําแหนงที่มินามิน่ัง มินามิมอง

ตามแลวก็เห็นวามีถวยชาสําหรับเขาวางอยู เขาทําทาตกใจ แลวทําทาทางเขิน ๆ ทุกอยางเริ่มเงียบ 

แลวเกนโซก็วางถวยชาแลวพูดข้ึน 

เกนโซ 

“ทิศใต” 

 มินามิหันมองเกนโซ 

เกนโซ 

“เปลา เราเพียงแตคิดถึงความหมายของช่ือเจาเทาน้ัน ขอโทษดวยที่เสียมารยาท” 

มินาม ิ

“ไมเปนไร” 

   ส
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 ความเงียบเกิดข้ึนอีกครั้งและถูกทําลายลงดวยเกนโซ เขาตีมือเขาดวยกัน มินามิสะดุง

เล็กนอย 

เกนโซ 

“หากเราคาดไมผิด เจาจะตองมพีี่นองช่ือวาทิศเหนือ หรือตะวันออกอยางแนนอน” 

มินาม ิ

“ก็มีพี่ชายช่ือคิตาเอะ แตไมมีใครทิศตะวันออกหรอก” 

 มินามิที่มองเกนโซอยูลดสายตาลง แลวขําเล็ก ๆ กลอบเกลื่อน 

เกนโซ 

“อยางน้ีเอง เราก็มีพี่ชาย พี่ชายของเราเปนผูนําตระกลูคนปจจบุัน สวนเราเหรอ ? ...ก็นะ” 

 เกนโซทําหนาเศราลงเล็กนอยแลวย้ิมออกมา 

มินาม ิ

“ก็นะ ? ” 

 เกนโซน่ิงไปพักหน่ึง 

เกนโซ 

“ออ ปาว ๆ ไมตองสนใจหรอก ฉันวาเรามาคุยเรือ่งอื่นกันดีกวา” 

 เกนโซพูดย้ิมแยมพรอมเอามือโบกไปมาเบา ๆ ตรงหนา เขาดูเปนทางการนอยลงมาก มิ

นามิงงกับทาทีที่เปลี่ยนไปของเกนโซ ขณะน้ันเกนโซก็กําลังถอดเสื้อนอกออก 

เกนโซ 

“แปลกใจอะไร ? มินามิคุงน่ีตลกดีนะ” 
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มินาม ิ

“มินามิ...คุง ? ...” 

 มินามิพึมพํากับตัวเองทําหนาตางุนงง เกนโซมองหนาเขาย้ิม ๆ 

เกนโซ 

“แบบน้ีไง ๆ ทําหนาเหมือนกระดาษยับเลย” 

 เกนโซทําทาทางลอเลียน 

มินาม ิ

“อะ ครับ ฮา ๆ ” 

 มินามิหัวเราะแหง ๆ ทําหนาไมถูกเอามือจับผมแกเขิน 

เกนโซ 

“มินามิคุงน่ีใจดีจังนา เพิ่งรูจักกันแท ๆ ฉันเสียมารยาทต้ังหลายครั้งยังไมโกรธเลย 

ธรรมดาคนอื่นเขาตองไมพอใจแลวละ” 

มินาม ิ

“คิดงั้นเหรอ...” 

 มินามิเริ่มทําตัวไมถูก 

เกนโซ 

“มินามิคุงกําลังกังวลเรือ่งอะไรอยูรปึาว ? ” 

มินาม ิ

“ฮะ ? ก็ปาวนะ ไมมีอะไร” 

   ส
ำนกัหอ
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 มินามิสะดุงเล็กนอย เกนโซมองย้ิม ๆ แลวทุกอยางก็เขาสูความเงียบอีกครั้ง ครั้งน้ีมินามิ

ตัดสินใจพูดกอน 

มินาม ิ

“เกนโซ” 

 มินามิหันไปทางเกนโซแตก็ไมเจอใครแลว เขาตกใจและลุกข้ึนรองเรียกและมองหาตรง

บริเวณรอบๆที่เกนโซน่ัง 

มินาม ิ

“เกนโซ? เกนโซ เกน...โซ..” 

 เมื่อมินามิไมเห็นว่ีแววของการตอบรับใด ๆ แลวเขาจึงตัดสินใจเดินออกจากหองไป 

ตัด 

ฉากที่ 9 ภายใน / หองไรมุ / กลางวัน 

 มินามิยืนอยูในหองที่ดูคลายกันกับหองที่ผานมา เขามองดูรอบๆหอง สายตาของเขาไป

สะดุดเขากับชายคนหน่ึงที่น่ังทํางานอยูที่โตะ มินามิเห็นเขาก็ทําทาตกใจ ไรมุไมไดสนใจมินามิ เขาเลย

เดินเลี่ยงไปอีกทางอยางเงียบ ๆ ไรมุเห็นดังน้ันจึงพูดข้ึน 

ไรม ุ

“นายจะไปแลวเหรอ? มาน่ีกอนส”ิ 

 มินามิหยุ เขาทําหนาลําบากใจ แตก็เดินไปน่ัง 

ไรม ุ

“ด่ืมอะไรหนอยมั๊ย ? ด่ืมนมแลวกันนะ ฉันยกให” 

 ไรมุยัดเยียดนมใหมินามิ มินามิรับไวดวยความไมเต็มใจ  

   ส
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ไรม ุ

“นมนะดีตอสุขภาพนะ อยางนายควรจะด่ืมเขาไปเยอะ ๆ เช่ือฉัน” 

มินาม ิ

“ครับ” 

 มินามิรับคําแตเขากลับวางขวดนมน้ันบนโตะ ไรมุมองการกระทําน้ัน มินามิน่ังเกรง ๆ 

ไรม ุ

“ช่ือของฉันคือไรม.ุ..ไรมุ บัตเลอร พอของฉันเปนขุนนางจากประเทศองักฤษ แลวนายละช่ืออะไร ? ” 

มินาม ิ

“นากาจิมะ...มินามิ” 

 มินามิตอบหลบสายตา 

ไรม ุ

“แปลวาทิศใตสินะ” 

มินาม ิ

“อืม” 

 มินามิหลบสายตาพยักหนานอย ๆ ทาทีของเขาดูประหมา 

ไรม ุ

“นายน่ีเหมือนนองชายฉันเลยนะ เวลาคุยกันเขาก็มกัจะเปนแบบน้ีและ ทําตัวแปลก ๆ ” 

มินาม ิ

“นองชาย ? ” 

   ส
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ไรม ุ

“ใช เจาน่ันนะวางาย ฉันสั่งใหทําอะไรก็ทําไปซะหมด ไมเคยกลาปฏิเสธหรอก ต้ังแตเด็ก ๆ แลวละ” 

 มินามิน่ิง ไรมุมองดูทาทางของเขาแลวพูดตอ 

ไรม ุ

“นองของเรามีนามวาเกนโซ แลวเจาละ ? มีพี่นองหรือไม ? ” 

 ไรมุพูดจาแปลกไป ทําใหมินามิที่ไดยินหันมองทันที แลวก็เห็นเขาหยิบเสื้อคลุมมาใส 

มินาม ิ

“ฮะ ? ” 

ไรม ุ

“เราถามเจาวา มีพี่นองหรือไม ? ” 

มินาม ิ

“อะ ออ มีครบั...มพีี่ชาย” 

 มินามิตอบพรางหลบสายตา ไรมุมองที่มินามิน่ิงกอนจะหายใจออกยาว ๆ แลวย้ิมบาง ๆ 

ไรม ุ

“ถาเราคาดไมผิด เราก็คงจะไปคลายกับพี่ชายเจาดวยสินะ...พี่เจามีนามวาอะไร ? ” 

มินาม ิ

“...คิตาเอะ ครับ” 

ไรม ุ

“ทิศเหนือเหรอ ? อยางน้ีน่ีเอง” 
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 มินามิที่หลบสายตาตลอดมองหนาของไรมุอึ้ง ๆ ไรมุเหลมองมินามิกอนจะพูดพรอม

รอยย้ิม 

ไรม ุ

“อยาไดใสใจคําเราเลย” 

 มินามิไมพูดอะไร ไรมุจองที่เขา เขาหลบตาอีกครั้ง เขาดูประหมามากข้ึน 

ไรม ุ

“เรากับเจาคงหมดธุระพูดกันเพยีงเทาน้ี ถาเจาจะน่ังพกัตอก็ตามสบาย” 

 ไรมุพูดจบก็สนใจกับงานตรงหนาตอ มินามิมองเขากอนตัดสินใจพูดข้ึน 

มินาม ิ

“งั้น...ผมขอตัวครบั” 

 มินามิลุกข้ึนยืน ไรมุไมมีทาทีสนใจเขา เขาโคงใหแลวเดินไป 

ตัด 

ฉากที่ 10 ภายใน / หองซินเนีย / กลางวัน 

 มินามิเปดประตูเขามาในหองที่มีสีสันฉูดฉาดตางจากที่ผานมา ในหองไมมีใครอยู มินามิ

จึงเดินดูรอบ ๆ หองแลวเขาก็ไปหยุดที่หนาโตะที่เต็มไปดวยของสีสันสวยงามในภาชนะแกว ครูหน่ึง ก็

มีเสียงเปดประตูดังข้ึน มินามิหันไปทางตนเสียงน้ันทันที หญิงสาวรางสูงสวมชุดคลุมสีทองเดินเขามา

ในหอง กอนเดินไปเปลี่ยนชุดคลุม แลวมาน่ังลงใกล ๆ กับมินามิ 

ซินเนีย 

“เธอช่ืออะไร ? ” 

มินาม ิ

   ส
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“ฮะ ? ” 

ซินเนีย 

“ช่ือของเธอนะ” 

มินาม ิ

“นากา..” 

 มินามิยังไมทันพูดจบซินเนียก็ยกมือข้ึนขัด 

ซินเนีย 

“แคช่ือนะ” 

มินาม ิ

“อา...มินามิครบั” 

ซินเนีย 

“อืม ฉันซินเนีย...น่ังมั๊ย ? ” 

 เธอพูดจบก็เขยิบพื้นที่เพื่อใหมินามิน่ัง มินามิอึกอักกอนจะเดินเขาไปน่ังลงขาง ๆ เธอ 

ซินเนีย 

“เธอมาจากไหนกันละ?” 

 เธอพูดในขณะที่จองมินามิและย่ืนหนาเขาไปใกลเขา มินามิขยับตัวหนีเล็กนอย เขาเอา

มือจับผมแกเขิน 

มินาม ิ

“หองขาง ๆ ...มัง้ครับ” 

   ส
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ซินเนีย 

“เธอน่ีชางคิดนะ พูดจาเหมือนเกนโซไมมผีิด” 

 เธอพูดขํากอนจะถอยกลับไปที่เดิม มินามิทําหนางง ๆ 

มินาม ิ

“เกนโซที่วา...” 

ซินเนีย 

“หืม ? เกนโซลูกชายคนเลก็ตระกูลบัตเลอรนะ เธอรูจักเขาเหรอ ? ” 

มินาม ิ

“เออ...ก็ไมเชิงครบั” 

ซินเนีย 

“งั้นเหรอ เขาคงแนะนําใหเธอมาที่น่ีสินะ แลวเธอตองการชุดแบบไหนละ ? ” 

มินาม ิ

“ครับ ? ” 

 มินามิทําหนางง ซินเนียหันมองที่เขา 

 

ซินเนีย 

 “ที่น่ีเปนรานนะ ไมมีอะไรเขาจะใหเธอมาทําไม” 

มินาม ิ

“ผมก็ไมคอยเขาใจเหมือนกันครบั ก็แค...” 
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 มินามิทํามองไปทางอื่น ซีนเนียเห็นดังน้ัน 

ซินเนีย 

“เอาเถอะ ๆ เอาเปนวาถาเธอสนใจอะไรในน้ีกบ็อกฉันแลวกนั” 

มินาม ิ

“เออ...ครบั” 

 มินามิพูดจบก็น่ิงซักพัก แลวเขาก็คอย ๆ ลุกเดินไปที่โตะที่เขาใหความสนใจในตอนแรก 

เขาหยิบขวดแกวเหลาน้ันข้ึนมาดู  แลวซินเนียที่มองดูอยูก็ลุกข้ึนไปหยิบของแลวกลับมาน่ัง 

ซินเนีย 

“นายสนใจของพวกน้ันเหรอ ? ” 

มินาม ิ

“ปาว...ไมใชอยางน้ันหรอกครบั ก็แค...” 

 มินามิพูดพรางหันไปหาเธอ ในมือเขายังคงถือขวดใสน้ัน เขามองดูมัน รอยย้ิมปรากฏข้ึน

ที่มุมปากของซินเนีย 

ซินเนีย 

“แสดงวา ชอบ สินะ มาน่ังน้ีส”ิ 

 เธอตบเบาะเบา ๆ มินามิวางขวดใสลงแลวเดินกลับไปน่ัง ซินเนียย่ืนกระดาษใหเขาดู 

ซินเนีย 

“น่ีนะเปนงานที่ฉันวาดข้ึนมา แบบที่คนบานบัตเลอรใสน่ันกด็วย  

วาไงละ เธอเห็นพวกน้ีแลวรูสึกยังไง ? ” 

 มินามิมองที่กระดาษที่รับ 
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มินาม ิ

“ผมวา...สีมันยัง... อะ..เออ ผมไมไดหมายความวามนัไมสวยนะครับ คือ...” 

 เขามีทาทเีลิก่ลั่ก ซินเนียย้ิม 

ซินเนีย 

“ฉันก็ไมไดวาอะไรน่ี พูดตอสิ สมีันทําไม ? ” 

มินาม ิ

“ไมรูสิครับ ผมไมถนัดเรื่องพวกน้ีเทาไหร” 

 เขาตอบหลบสายตา แลววางภาพพวกน้ันลง 

ซินเนีย 

“อยางน้ันหรอกเหรอ ปากไมตรงกับใจเลยนา” 

มินาม ิ

“เหรอครบั ? ” 

ซินเนีย 

“เอาละ ฉันมีอะไรจะใหนายดู” 

 ซินเนียลุกข้ึนไปหยิบชุดมาย่ืนใหมินามิ เขารับไวแลวสํารวจมัน 

ซินเนีย 

“น่ีเปนชุดที่ฉันทําไว” 

ซินเนีย 

“เธอคิดวาไง ? ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มินาม ิ

“ผมวามัน...” 

 มินามิอึกอักไมยอมพูด 

ซินเนีย 

“มันอะไร ? อยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาสิ ฉันไมวาอะไรเธอหรอก” 

 มินามิมองหนาซินเนีย เธอเอียงศีรษะเปนสัญลักษณวาเชิญพูด 

มินาม ิ

“เออ...ผมวาตรงน้ี..ตรงแถว ๆ คอน่ีมันยังดูโลง ๆ อยูนะครบั ถาเกิดวามีปกหรือเพิ่มอะไรตรงน้ีอกี

หนอยอาจจะ...” 

 ระหวางที่มินามิกําลังพูดเขาหันไปสบตากับซินเนียที่มองอยู เขาจึงเริ่มชะงัก ซินเนียย้ิม 

ซินเนีย 

“เอา ๆ วาตอส”ิ 

มินาม ิ

“อา..ครบั ผมวามันอาจจะดูสมบรูณข้ึน สวนสีก.็..ใชสีดําก็นาจะดี” 

 พูดจบเขาก็ทําทาทางเขินๆกอนจะสงชุดคืนใหซินเนีย  

ซินเนีย 

“อื้ม จริงๆแลวมันยังไมสมบูรณหรอก แตที่วามาก็เหมือนทีฉั่นคิดไวละนะ เธอน่ีตาแหลมใชไดเลยน่ี” 

มินาม ิ

“อะ ครับ ขอบคุณ...ครับ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 มินามิเขินนอย ๆ ซอนเนียเกินออมไปหยิบของ มินามิมองตาม 

ซินเนีย 

“ฉันวาเธอคงจะไมมีธุระอะไรกับที่น่ีจริง ๆ ละนะ หรอืเธอมชุีดที่อยากจะใหฉันตัดใหละ ? ” 

มินาม ิ

“ไมมีครบั” 

ซินเนีย 

“ถาอยางน้ันเธอกก็ลบัไปไดแลวละ ฉันกจ็ะไดมสีมาธิทํางาน จวนจะถึงเวลาปดรานแลวดวย” 

มินาม ิ

“ครับ ขอโทษทีม่ารบกวนนะครบั” 

 มินามิกมหัวขอโทษกอนจะมองไปรอบ ๆ อีกครั้ง 

มินาม ิ

“เออ...คุณซินเนีย” 

ซินเนีย 

“หืม ? ” 

 เธอขานรับแตไมไดหันมามองที่มินามิ 

มินาม ิ

“คือวา..ถาผมจะออกจากหองน้ี...ทางออก...” 

ซินเนีย 

“เธอน่ีทึ่มรึปาว เขามาทางไหนกอ็อกไปทางน้ันส”ิ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มินาม ิ

“ออ...ครับ ขอบคุณอีกครั้งครบั ลากอน” 

 มินามิโคงใหกอนจะเดินไปที่ประตู 

ซินเนีย 

“เธอนะ...” 

 ซินเนียพูดข้ึนขณะที่มินามิกําลังจะจับลูกบิดประตูพอดี มินามิหันไปหาซินเนีย 

ซินเนีย 

“ตัวเองตองการอะไรทําไมไมทําอยางน้ันละ ถาสิ่งที่ทํามันฝนมากนักก็ไมตองไปทํามันซะกส็ิ้นเรื่อง” 

 มินามิฟงอึ้ง ๆ กอนจะหันกลับไปที่ประตู 

ซินเนีย 

“สิ่งที่ตัวเองตองการจริง ๆ นะ เธอรูดีอยูแลวน่ีนะ ก็มันฟองออกมาขนาดน้ัน บนหนาเธอนะ รูตัวรึ

เปลา” 

 มินามิย้ิมออกมากอนจะเปดประตูออกจากหองไป ซินเนียที่ยังคงน่ังที่เดิม เธอถอดถุงมือ

ออกวางไวขางตัว 

ตัด 

 

ฉากที่  11 ภายใน / รานเคียวโกะ / กลางวัน 

 มินามิเดินไปตามทางเดิน แลวเขาก็พบกับหญิงสาวในชุดผากันเปอน  

เคียวโกะ 

“ยินดีตอนรับคะ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เคียวโกะพูดพรอมสงย้ิมใหกับมินามิที่หยุดชะงัก มินามิผงกหัวรับ 

เคียวโกะ 

“ไมทราบวาไดจองโตะไวรปึาวคะ?” 

มินาม ิ

“เออ...เปลาครับ ผมบงัเอญิออกมาจากรานตัดชุดก็เลย...” 

เคียวโกะ 

“คุณก็คือแขกที่คุณซีนเนียพูดถึงน่ีเอง ฉันเคียวโกะ เชิญทางน้ีเลยคะ คุณซีนเนียใหฉันเตรยีมที่น่ังไวให

คุณแลว” 

 พูดจบเธอก็รับเสื้อคลุมของมินามิไปแลวเดินนําไปที่โตะ 

 มินามิน่ังอยูที่โตะที่เต็มไปดวยของหวาน เคียวโกะเดินเขามาพรอมกานํ้าชา เธอรินชาให

มินามิกอนจะน่ังลง เธอมองเขาน่ิง ๆ แลวจึงพูดข้ึน 

เคียวโกะ 

“เสร็จจากที่น่ีแลวคุณจะไปไหนตอเหรอคะ?” 

มินาม ิ

“ผมก็คงหาทางเอาะ...เออ...ผมยังไมไดคิดเลยครบั” 

 

เคียวโกะ 

“อยางน้ันเหรอคะ” 

 เธอย้ิม มินามิจิบชา เคียวโกะมองเขาเงียบๆ เขาจึงตัดสินใจชวนเธอคุย 

มินาม ิ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“ผมเห็นคุณพูดถึงคุณซีนเนีย...เขาเปนคนแบบไหนเหรอครบั?” 

เคียวโกะ 

“คุณซีนเนียเธอเปนคนเกงคะ มีความมั่นใจ ติดจะพูดตรงไปบาง แตคําพูดของเธอแมนเหมอืนพวก

หมอดูเลยนะคะ” 

มินาม ิ

“อา ผมก็คิดอยางน้ันครับ ซือ่ตรงตอตัวเองไดแบบน้ันเน่ียยอดไปเลย” 

เคียวโกะ 

“คุณน่ีพูดเหมอืนคุณเกนโซเลยนะคะ” 

 มินามิมองหนาเธออึ้งๆ 

เคียวโกะ 

“อุย! ขอโทษคะ ดิฉันพูดอะไรผิดไปเหรอคะ ? ” 

มินาม ิ

“ออ เปลาครบั คุณก็รูจักเกนโซดวยเหรอครับ ? ” 

เคียวโกะ 

“ก็ตองรูจกัสิคะ ก็คุณสองคนเขาก็มาดวยกันบอย ๆ ” 

มินาม ิ

“เกนโซกับไรมุนะเหรอครบั ? ” 

เคียวโกะ 

“คะ? ไมใชคะ คุณเกนโกเธอมากบัคุณซีนเนียคะ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มินาม ิ

“...ออครับ” 

 มินามิย้ิมเขิน ๆ เวลาผานไปทั้งสองน่ังเงียบ เคียวโกะจึงถามข้ึน 

เคียวโกะ 

“งานอดิเรกของคุณคืออะไรเหรอคะ ? ” 

 เคียวโกะถามหนาตาสนอกสนใจ 

มินาม ิ

“ครับ ? ก็ไมมีอะไรพเิศษ วาง ๆ ผมก็อานหนังสือ เมื่อกอนก็มีวาดรูปบาง...” 

เคียวโกะ 

“แลวเด๋ียวน้ีไมวาดแลวเหรอคะ ? ” 

มินาม ิ

“เออ..ครับ เคยวาดสมัยม.ตน พอม.ปลายพอใหเรียนพิเศษก็ไมคอยมีเวลา ต้ังแตเขามหาลัยมาก็ไมได

วาดเลยนะครบั” 

เคียวโกะ 

“อยางน้ันเหรอคะ นาเสียดายนะคะ แลวอยางน้ีคุณเรียนอะไรอยูเหรอคะ ? ” 

มินาม ิ

“บรหิารครับ” 

เคียวโกะ 

“เหรอคะ ที่มหาลัยวิทยาลัยมเีพื่อนเรียนเยอะมั๊ยคะ ? ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มินาม ิ

“ครับ แตเพื่อนสนิทมีแคคนเดียว” 

เคียวโกะ 

“เอ ! แลวเขาเปนคนแบบไหนเหรอคะ ? ” 

มินาม ิ

“ก็...เปนคนงาย ๆ มัง้ครับ ดูไมคอยจะสนใจอะไรเทาไหร ชอบลากผมไปยุงเรื่องปวดหัวตลอด 

ลาสุดกล็ะครเวที คงไดวุนวายไปอีกพักใหญเลย” 

เคียวโกะ 

“นาสนุกดีนะคะ แลวเพื่อนของคุณเขาชอบละครเวทเีหรอคะ ? ” 

มินาม ิ

“เปลาหรอกครับ มันก็แคจะจบีจบีสาว อยางคุณเคียวโกะ ถามันเจอเขามหีวังทําใหคุณตองว่ิงหนีแน 

ๆ ” 

เคียวโกะ 

“อยางน้ันเลยเหรอคะ คุณสองคนดูสนิทกันจรงิ ๆ นะคะ สมแลวที่เปนเพือ่นสนิทกัน” 

 

มินาม ิ

“ก็ไมขนาดน้ันหรอกครบั ผมเหมือนคนใชที่บานมันมากกวา” 

เคียวโกะ 

“ไมหรอกคะ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เคียวโกะย้ิมหวาน มินามิมองดูเธอแลวก็เขิน ๆ แลวทุกอยางก็น่ิงอีกครั้ง มินามิจึงพูดข้ึน 

มินาม ิ

“คุณเคียวโกะครับ” 

เคียวโกะ 

“คะ ? ” 

มินาม ิ

“จรงิ ๆ แลวผมกําลงัหาทางกลับออกอยู แลวผมก็คิดวาตอนน้ีไดเวลาที่ผมจะตองไปแลว... 

คุณพอจะบอกผมไดมั๊ยครับ วาผมจะออกไปทางไหนไดบาง ? ” 

เคียวโกะ 

“ถาพูดถึงทางออก ก็ทางที่เราเจอกันน่ันไงคะ” 

มินาม ิ

“เออ..ผมหมายถึงประตูหรือชองแปลก ๆ อะไรแบบน้ันนะครับ” 

 เคียวโกะที่ทําทาคิด กอนจะนึกออก 

เคียวโกะ 

“ลองไปดูทีส่วนดานหลงัสิคะ ฉันจําไดวาที่น่ันมปีระตูที่ไมไดเปดใชมานานแลว” 

มินาม ิ

“จรงิเหรอครับ ขอบคุณมากครับผมจะลองไปดู ลากอนครบั” 

 มินามิลุกข้ึนโคงใหเคียวโกะกอนจะเดินออกไป 

เคียวโกะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“รอกอนคะ” 

 เคียวโกะเรียกมินามิไว เขาหยุดแลวหันกลับไปหาเธอ 

มินาม ิ

“ครับ ? ” 

เคียวโกะ 

“คือวา...ฉันยังไมรูจักช่ือคุณเลย” 

 มินามิย้ิมออกมา 

มินาม ิ

“มินามิ...นากาจมิะ มินามิ ยินดีที่ไดรูจักครบั” 

 มินามิโคง 

เคียวโกะ 

“ยินดีที่ไดรูจกัเชนกันคะ แลวก.็..ลากอนนะคะ...มินามิคุง” 

 เคียวโกะย้ิมและโคงให มินามิย้ิมแลวหันเดินไป เคียวโกะน่ังอยูที่โตะครูหน่ึงกอนจะลุก

ออกไป 

ตัด 

ฉากที่ 12 ภายนอก / ทางเดินในสวน / กลางวัน 

  มินามิเดินอยูในสวนที่ติดกับกําแพง ที่กําแพงน้ันมีชองเขาจึงเดินเขาไป ในน้ันมีประตูอยู

หน่ึงบาน มินามิเปดมันออกอยางไมลังเล 

ตัด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 13 ภายใน / หองมินามิ / กลางวัน 

 มินามิอยูที่ในหองของเขาเอง เขาเดินไปรอบๆหอง และเห็นตัวเองในกระจก เขามองดู

หนาตัวเองเหมือนไมเห็นมานาน แลวเสียงขอความจากโทรศัพทในกระเปาก็ดังข้ึน เขาหยิบมันออกมา

ดู มินามิกดปดเสียง แลวโยนโทรศัพทควํ่าลงบนเตียง และตัวเขาก็เดินไป 

ตัด // จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production)  

 1. เลือกนักแสดง (Casting) 

               1. นายภูมิ วิมลรัตน (เบียร) อายุ 20 ป (มินามินอกหอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบท มินามิ (นอกหอง) 

              นากาจิมะ มินามิ อายุ 19 นักศึกษามหาวิทยาลัยป 2 คณะบริหาร 

               บุคลิก : น่ิงๆ มองดูทุกอยางดวยสายตาน่ิงเฉยเหมือนไมสนใจ 

               ความสนใจ : แฟช่ัน วาดภาพ 

               กิจกรรมยามวาง : อานหนังสือ 

               ฐานะทางบาน : ดี 

               พื้นหลังตัวละคร : ช่ือแปลวาทิศใต บานเกิดอยูนอกเมืองที่บาน ทําธุรกิจแปรรูปอาหาร

และมีไรผักผลไม พอแมดูแลกิจการอยูทางบาน มีพี่ชายหน่ึงคนช่ือ คิตาเอะ(แปลวาทิศเหนือ) อายุหาง

กัน 4 ป เปนนักเรียนแพทย เปนคนที่แสดงอารมณออกมาทางสีหนาแตชอบเก็บความรูสึก เวลาไม

พอใจอะไรก็จะแสดงออกมาทางหนาแลวจะย้ิมกลบเกลื่อนไว ถาอยูในสถานการณที่รับมือไมไดจะ

แสดงอาการประหมาและกังวลออกมาชัดเจน ปกติจะพูดนอยแตกับคนใกลตัวจะยอกยอนประชด

ประชัน เปนคนคอนขางเก็บตัว ไมมั่นใจในตัวเอง ไมคอยเขาสังคม 

               เหตุผลในการเลือก : เบียรมีเคาหนาเหมือนคนญี่ปุน และสามารถถายทอดอารมณ

ความรูสึกของตัวละครออกมาไดชัดเจน โดนสวนตัวตอนคิดตัวละครมินามิ ผูจัดทําไดมองบุคลิกและ

รูปลักษณภายนอกมินามิมาจากเบียรต้ังแตตนอยูแลว 

 

 

   ส
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               1. นายอธิศ กิจศุภไพศาล (เน็ท) อายุ 21 ป (มินามิในหอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงที่รับบท มินามิ (ในหอง) 

               เหตุผลในการเลือก : เน็ทมีความสามารถในการแสดงอยูแลว อีกทั้งยังดูมีเสนหเวลาอยูใน

กลอง ที่สําคัญเน็ทสามารถสื่ออารมณที่คนอื่น ๆ ที่มาลองแสดงในบทเดียวกันทําไมได 

 

               2. นายเอกอนัน แซแต (แชมป) อายุ 20 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงที่รับบท อิซึกิ 

              ทาคาโอกะ อิซึกิ อายุ 19 นักศึกษามหาวิทยาลัยป 2 คณะบริหาร 

               บุคลิก : เฮฮา ทําตัวเปนคาสโนวา 
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               ความสนใจ : เรื่องที่คิดวาสนุก สาว ๆ 

               กิจกรรมยามวาง : จีบสาว ซื้อของ 

               ฐานะทางบาน : ดีมาก 

               พื้นหลังตัวละคร : ลูกชายคนเดียวของครอบครัวที่ทําธุรกิจสงออกขนาดใหญ เปนคน

ฉลาด หัวดี เปนเพื่อนสนิทของมินามิ พอแมไมคอยมีเวลาให แตใหเงินใชที่ละมาก ๆ และมีคนรับใช

คอยทําทุกอยางให เลยกลายเปนคนที่มองทุกอยางงายไปหมด เห็นเปนเรื่องสนุกเพราะไมเคยตองทํา

อะไรเอง ไมอยากจะทําอะไรก็ใหคนอื่นทําให อยากใหใครทําอะไรก็จะตัดสินใจแทน คอนขางเอาแต

ใจตัวเอง เอาความตองการของตัวเองเปนที่ต้ัง 

               เหตุผลในการเลือก : แชมปมีบุคลิกภายนอกเหมือนอิซึกิเปนทุนอยูแลว จึงทําใหเวลา

แสดงดูเปนธรรมชาติมากกวาคนอื่น และยังเปนนองที่คอนขางสนิททําใหทํางานดวยงาย 

                

               3. นายนพรุจ โกวัฒนะ (โต) อายุ 21 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 นักแสดงที่รับบท เกนโซ 

               เกนโซ บัตเลอร 

               บุคลิก : น่ิงๆ วางมาด 

               ความสนใจ : - 

               กิจกรรมยามวาง : อานหนังสือ 

               ฐานะทางบาน : ดีมาก 
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               พื้นหลังตัวละคร : ลูกครึ่งอังกฤษ - ญี่ปุน เปนลูกชายคนเล็กที่ไมไดรับสิทธ์ิในการเปน

ผูนําตระกูลรุนตอไป มีพี่ชายหน่ึงคนช่ือ ไรม ุแสดงอารมณทางสีหนาชัดเจน ยอกยอนประชดประชัน 

ถาเปนเรื่องที่รับมือไมไดหรือถูกจับจุดออนหรือปมไดจะแสดงความประหมาและทาทางไมมั่นใจ

ออกมาชัดเจน ปกติจะยอมทําตามที่คนอื่นบอกถึงจะไมพอใจ ไมคอยชอบพี่ชายเพราะมองวาตัวเอง

ดอยกวา สนิทกับซินเนีย 

               เหตุผลในการเลือก : ที่เลือกโตเพราะ โตสามารถตอบสนองคําสั่งเพิ่มลงระดับการแสดง

ไดดี เวลาพูดออกมาแลวฟงดูมีมิติ ตองหยุดฟง และโตแสดงออกทางสีหนาไดดี มีความพายยาม ต้ังใจ

ทองจําบท และมีการทําการบานมากอนการแสดง 

 

               4. นายจักรพล บุญโต (บิ๊ก) อายุ 22 ป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-5 นักแสดงที่รับบท ไรมุ 

               ไรมุ บัตเลอร 

               บุคลิก : มั่นใจ ดูมีความรู 

               ความสนใจ : - 

               กิจกรรมยามวาง : ทํางาน 

               ฐานะทางบาน : ดีมาก 

               พื้นหลังตัวละคร : ลูกครึ่งอังกฤษ – ญี่ปุน เปนลูกชายคนโตที่ไดรับสิทธ์ิในการเปนผูนํา

ตระกูลรุนตอไป เปนคนที่มีวาทศิลป ฉลาด ติดจะชอบบงการคนอื่นชอบเอาชนะ มีนองชายหน่ึงคนช่ือ 

เกนโซ คิดวานองชายมองตัวเองเปนแบบอยาง พยายามทําตัวเปนผูนํา ชอบออกคําสั่งกับนองจน

กลายเปนกดดัน  
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               เหตุผลในการเลือก : บิ๊กเปนคนเดียวที่เพิ่งไดเห็นหนาและรูจักกันครั้งแรก แตบิ๊กมีความ

พยายามที่จะเขาถึงตัวละครไดดี แลววิธีการพูดตอนแสดงของบิ๊กสามารถขมคนอื่นได ถึงจะไมไดดูมี

พลัง แตก็กดดันคนฟงอยางน่ิง ๆ 

                

               5. นางสาวณัฐธยาน วาณิกบุตร (มิลาน) อายุ 20 ป 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-6 นักแสดงที่รับบท ซินเนีย 

               ซินเนีย 

               บุคลิก : ดูมีวุฒิภาวะ มั่นใจ 

               ความสนใจ : เสื้อผา เครื่องประดับ 

               กิจกรรมยามวาง : ตัดชุด 

               ฐานะทางบาน : ดี 

               พื้นหลังตัวละคร : เปนคนอังกฤษ พูดตรง เปดเผย มีความมั่นใจ เช่ือมั่นและเคารพใน

การตัดสินใจของตัวเอง ดูคนออกมองคนเปน มีนิสัยที่เหมือนหมอดูที่จะคอยพูดทํานายคนอื่นและ

มักจะตรง สามารถใหคําปรึกษาคนอื่นได เปนเจาของรานตัดชุดช่ือ Serre สนิทกับเกนโซ เพราะเปน

ชางเสื้อประจําบาน ชอบไปน่ังเลนที่รานของเคียวโกะ 

               เหตุผลในการเลือก : มิลานผูหญิงที่หุนเขากับชุดที่เตรียมไวไดพอดีมาก เลยลองใหมาคัด

บทน้ีดู พอไดดูมิลานแสดงแลวก็เห็นสายตาของมิลานแบบที่อยากไดในตัวซินเนีย เลยตัดสินใจเลือก มิ

ลานอินกับตัวละครพอสมควร ทั้งทาทางและวิธีการพูด สามารถถายทอดออกมาตามที่บอกไดเปน

อยางดี 
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               6. เกวลิน อนันตนุกูล (เกว) อายุ 21 ป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-7 นักแสดงที่รับบท เคียวโกะ 

              เคียวโกะ 

               บุคลิก : เรียบรอย ออนนอม 

               ความสนใจ : ชา ขนมหวาน 

               กิจกรรมยามวาง : ทําขนม 

               ฐานะทางบาน : ดี 

               พื้นหลังตัวละคร : เปนผูฟงที่ดี คอยออกความเห็นและซักถาม เอาใจใส ละเอียดออน คุย

ดวยแลวใหความรูสึกเหมือนคุยกับแมชีในโบสถหรือพวกทําแบบสอบถาม  

               เหตผุลในการเลือก : เกวเปนผูหญิงที่มีอิมเมจของความใส ๆ แนว ๆ ญี่ปุน ทั้งทาทางใน

บางครั้ง รวมถึงโครงหนาและรูปราง เกวใหความสําคัญกับบทต้ังแตในตอนที่ทําการคัด สอบถาม

ตลอดวาตองการแบบไหน ใหเลนแคไหน ทํางานดวยงาย 
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 2. สถานท่ีถายทํา (Location) 

                    จากบทภาพยนตร เรื่องราวที่เกิดข้ึนในภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine Room น้ัน เปน

เหตุการณที่เกิดข้ึนในประเทศญี่ปุน โดยดําเนินเรื่องในสถานที่ทั่วไปอยาง มหาวิทยาลัย และคอนโน

นอกจากน้ันยังมีสถานที่ที่ไมมีจริงคือ หองตาง ๆ ที่ตัวละครหลักเขาไป ในสวนน้ีจึงเลือกใชสถานที่ที่

คอนขางแปลกตา ดูไมปกติ  

 สถานทีตา่ง ๆ  ทีผู้จดัทําได้เลือกใช้ในการถ่ายทํานนัจะต้องบอกเลา่ความแฟนตาซี

ทีไม่ได้มีการพูดถึงในภาพยนตร์ได้ ซึงสถานทีต่าง ๆ ทีเลือกได้ใช้จะถูกกล่าวถึงในรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี 
                    2.1 Studio Papaya 

                         เหตุผลที่เลือก เพราะ ที่สตูดิโอน้ีมีเฟอรนิเจอรหรูหราอยูมากมาย เหมาะแกการใช

เปนหองของผูดีอังกฤษในสมัยกอน ชวยตัดคาใชจายในการซื้อของตกแตงหองออกไปได และทาง

สตูดิโอก็ไดจัดวางเฟอรนิเจอรไวสวยงาม ทําใหไมตองเซตอะไรเพิ่มมาก สามารถจัดและยายตามที่

ตองการ แตตองเก็บคืนที่เดิมเมื่อใชเสร็จ แตภายในสตูดิโอรอนมาก เน่ืองจากดัดแปรงมาจากโกดัง มี

สวนที่ติดเครื่องปรับอากาศแคบางจุดเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-8 Studio Papaya 
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                    2.2 Ardeur de L’amour 

                      เหตุผลที่เลือก เพราะ ราน Ardeur de L’amour เปนรานขายตุกตาสวยงาม

สําหรับต้ังโชว รานต้ังอยูบนช้ัน 2 โรงหนัง Lido Multiplex ที่ Siam Square ซึ่งงายตอการเดินทาง 

อาจจะยากบางสําหรับการขนยายของหนัก ๆ แตทางรานติดเครื่องปรับอากาศ ทําใหทํางานงาย ไม

รอน ไมตองเติมหนานักแสดงบอย ๆ ปจจุบันรานน้ีไดยายไปจาก Siam Square เปนที่เรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-9 Ardeur de L’amour 
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                    2.3 Chocolate Ville 

                      เหตุผลที่เลือก เพราะ ราน Chocolate Ville เปนรานอาหารขนาดใหญที่ตกแตง

อยางมีสไตล มีมุมสวยงามใหเลือกใชมาก สามารถเซตเปนรานกาแฟในสวนสไตลอังกฤษได ถึงแม

อากาศจะรอนแตสามารถเลือกถายในรมได จึงไมเปนอุปสรรคเทาไรนัก แตสถานที่ต้ังไกลมาก ตองใช

เวลาในการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-10 Chocolate Ville 

                    2.4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

                      เหตุผลที่เลือก เพราะ เปนที่รูจักของนักแสดงและทีมงานทุกคน และในสวนของ

ตึกเรียนคณะมัณฑนศิลป มีสวนที่ดูคลายกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนที่เคยหาขอมูลจากใน

ภาพยนตรและซีรี่ย วันหยุดสุดสัปดาหมหาวิทยาลัยก็เปด แตไมมีการเรียนการสอน ทําใหงายตอการ

ถายทํา 
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ภาพที่ 4-11 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ตึกคณะมัณฑนศิลป 

                    2.5 House 1194  

                      เหตุผลที่เลือก เพราะ เจาของเปนคนรูจักกัน และหองกวางเหมาะสมกับฐานะของ

ตัวละครหลักในเรื่อง สไตลการตกแตงดูเรียบ ๆ และมีพื้นเปนไมสีออนกับผนังสีขาวแบบบานคนญี่ปุน 

แตที่น่ีไมมีลิฟต ทําใหขนของลําบากบาง เดินข้ึนลงเหน่ือยมาก เพราะตัวหองที่ใชอยูช้ัน 5 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-12 House 1194 ช้ัน 5 
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 3. อุปกรณประกอบฉาก (Props) 

     ของประกอบฉากในแตละฉากจะแตกตางกันออกไป ผูจัดทําจะเนนที่ของเดิมในแต

ละสถานที่ถายทําที่มีอยูแลว และของที่เพิ่มเขาไมจะเปนของที่ทําเพื่อใหดูสมจริงมากข้ึน ไมใชสิ่งของ

ช้ินสําคัญหรือของติดตัวของของตัวละคร 

      แตยังคงมีสิ่งที่ชวยในการเลาเรื่องที่สําคัญคือ 

     1.) บัตรเชิญ เปนกระดาษสีนํ้าตาลที่ตัวละครมินามิไดรับจากกองใบปลิวที่เขาหยิบ

มาที่หองจากตูจดหมายในคอนโด ซึ่งกระดาษแผนน้ีเปนตัวบงช้ีวาตัวมินามิถูกเชิญใหไปยังสถานที่ใด

สถานที่หน่ึง แตเขาไมรูตัว 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-13 บัตรเชิญ 

 2.) ชามะนาว เปนเครื่องด่ืมที่มินามิชอบมาก จะเห็นวานํ้าที่เขาด่ืมและยอมด่ืมในแต

ละฉาก จะเปนชามะนาว 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-14 ชามะนาว 
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 4. เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe)  

          เสือผ้าเครืองแต่งกายถือเป็นสิงจําเป็นอย่างมาก สําหรับใช้ในการบ่งบอกบุคลิก

และพืนฐานของตวัละครทีแตกตา่งกนัไป ดงัทีจะปรากฏในรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

          1.) มินามิ แตงตัวดูดี เขากัน แสดงถึงรสนิยมดานแฟช่ัน เนนสีเขม และสีหมน ๆ 

แสดงถึงความไมมั่นใจและไมยอมรบัในตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-15 เครื่องแตงกายมินาม ิ

          2.) อิซึกิ แตงตัวตามอารมณ เยอะสี สีฉูดฉาด แสดงถึงความรักสนุก ไมแครใคร 

 

 

 

 

ภาพที 4-16 เครื่องแตงกายอิซกึ ิ
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          3.) เกนโซ แตงตัวหรหูรา แสดงถึงความเปนผูดีองักฤษ 

 

 

 

ภาพที่ 4-17 เครื่องแตงกายเกนโซ 

          4.) ไรมุ แตงตัวหรูหรา แสดงถึงความเปนผูดีอังกฤษ สีแดง แสดงถึงอํานาจเพราะ

เปนผูนําตระกลู 

 

 

 

ภาพที่ 4-18 เครื่องแตงกายไรม ุ

          5.) ซินเนีย แตงตัวหวือหวา แสดงถึงอาชีพชางตัดชุด และบุคลิกที่มั่นใจ 

 

 

 

ภาพที่ 4-19 เครื่องแตงกายซินเนีย 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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          6.) เคียวโกะ แตงตัวนารัก มผีากันเปอน แสดงถึงอาชีพเจาของคาเฟขนมหวาน และ

บุคลิกออนหวาน  

  

 

 

ภาพที่ 4-20 เครื่องแตงกายเคียวโกะ 

 

5. เอกสารวางแผนการถายทํา (Breakdown) 

 ผูจัดทําไดแบงสวนการถายทําออกเปนคิวทั้งหมด 6 คิว แยกตามสถานที่ถายทํา โดยผูจัดทํา

ไดจัดทําเอกสารวางแผนการถายทําเพื่อใหสะดวกแกการทํางาน 

 ตัวเอกสารแบงออกเปนสวนหัวกระดาษ และสวนของตาราง ซึ่งในสวนหัวกระดาษจะ

ประกอบดวย ช่ือ ที่อยูของสถานที่โดยสังเขป วันเดือนป ชวงระยะเวลาในการถายทํา และหมายเลข

ฉากที่จะถายทํา ในสวนของตารางในแตละชองมีไวเพื่อบอกรายละเอียดของฉากน้ัน ๆ โดยจะมีชอง

Scene ไวระบุหมายเลขฉาก, D/N ไวระบุกลางวัน/กลางคืน, INT/EXT ระบุภายใน/ภายนอก, Cast 

ไวระบุรายช่ือนักแสดงที่ปรากฏในฉาก, Wardrobe ระบุรายละเอียดเสื้อผาของนักแสดง , 

Description ไวระบุสิ่งที่เกิดข้ึนในฉากน้ันคราว ๆ , Prop. ไวระบุของประกอบฉาก, Remark ไวระบุ

รายลละเอียดสําคัญเพิ่มเติม สิ่งที่ปรากฏในแตละชองน้ันจะเปลี่ยนแปลงหรือแตงตางกันไปตามแต

ผูจัดทํา แตอยูในขอบเขตและครอบคลุมการทํางาน ซึ่งเอกสารแผนการถายทําทั้งหมดที่ใชในการถาย

ทําภาพยนตรเรื่อง Mine Room มีดังตอไปน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 1 หองเสื้อ Serre (Ardeur de L’amour)          วันจันทรที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 - 13.00 น.     ฉาก 11 

 

ตารางที่ 4-1 ตารางถายทําคิวที่ 1 

 

 

Scene D/N INT/ENT Location Cast Costume Description PROP. Remark 

11 D3 INT หองเสื้อ 

Serre 

(รานซีนเนีย) 

มินามิ 

ซิน

เนีย 

มินามิ: 

เสื้อเชิต้ขาว                     

เสื้อคลุมนํ้าตาลเขม 

กางเกงนํ้าตาลออน 

รองเทาสกีรม 

ซินเนีย: 

เสื้อคลุมสีทอง 

เสิ้คลมุขนเฟอสีดํา 

ชุดเสื้อเอวลอย + 

กระโปรงสีดําเขารูป 

ถุงมือยาวสีดํา                

ชุดเครือ่งประดับ               

สนสงูสีดํา 

มินามิพบกับซินเนียในรานของเธอ 

ทัง้สองพูดคุยเรื่องสิง่ที่ตนสนใจ 

ชุดเดรส 

โหลแกว                   

แบบภาพ 

ผาชิ้น                  

บัตรเชิญ 

Make 

up : 

smoky 

Eye, 

red lip 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 2 คฤหาสนบัตเลอร หองเกนโซ (Studio Papaya ซ.ลาดพราว 55/2) วันเสารที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 - 13.00 น.                      ฉาก 8 

 

ตารางที่ 4-2 ตารางถายทาํควิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

Scene D/N INT/ENT Location Cast Costume Description PROP. Remark 

8 D5 INT คฤหาสนบัต

เลอร 

(หองเกนโซ) 

มินามิ 

เกนโซ 

มินามิ: 

เสื้อเชิ้ตขาว เสื้อ

คลมุนํ้าตาลเขม 

กางเกงนํ้าตาลออน 

รองเทาสกีรม 

เกนโซ: 

ชุดคลุมหรสูีกรม 

เชิ้ตขาว 

มินามิเปดประตูเขาไปในหองแลวหองกลายเปนหอง

ของเกนโซ 

ทั้งสองพูดคุยกันเรื่องหนงัสอืและนิสัยสวนตัว 

ชุดนํ้าชา 

หนังสือหนา

ปกสีเขม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 3 คฤหาสนบัตเลอร หองไรมุ (Studio Papaya ซ.ลาดพราว 55/2) วันอาทิตยที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 13.00 น.                  ฉาก 9 

 

ตารางที่ 4-3 ตารางถายทาํควิที่ 3 

 

 

 

 

 

Scene D/N INT/ENT Location Cast Costume Description PROP. Remark 

9 D5 INT คฤหาสนบัต

เลอร 

(หองไรมุ) 

มินามิ 

ไรมุ 

มินามิ: 

เสื้อเชิ้ตขาว                     

เสื้อคลุมนํ้าตาลเขม 

กางเกงนํ้าตาลออน 

รองเทาสกีรม 

ไรมุ: 

ชุดคลุมหรสูแีดง 

เชิ้ตขาว 

มินามิเขาไปในหองไรมุ 

ทั้งสองพูดคุยกันเรื่องครอบครวัและพ่ีนอง 

นม เสื้อคลุม

แขวนไว

ในฉาก 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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คิวที่ 4 คอนโดมินามิ (1194 House ซอยสาธุประดิษฐ 20)  วันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2557 เวลา 16.00 - 21.00 น.         ฉาก 1, 3, 5, 7, 14 

ตารางที่ 4-4 ตารางถายทาํควิที่ 4 

Scene D/N INT/ENT Location Cast Costume Description PROP. Remark 

7 D4 INT คอนโดมินามิ 

(หนาหอง) 

มินามิ เสื้อไหมพรมสีกรม 

เสื้อโปโลสีขาวจุด

ดํากางเกงสคีรีม

รองเทาสีนํ้าตาล 

มินามิเดินทางกลบัหองตวัเอง บัตรเชิญ  

14 D4 INT คอนโดมินามิ 

(ในหอง) 

มินามิ เสื้อไหมพรมสีกรม 

เสื้อโปโลสีขาวจุด

ดํากางเกงสคีรีม

รองเทาสีนํ้าตาล 

มินามิกลบัมาอยูที่หองของตัวเขาเอง เขาสาํรวจหอง

และมองดูตัวเองในกระจก 

โทรศัพท               

มือถือมินามิ 

 

1 D1 INT คอนโดมินามิ 

(ในหอง) 

มินามิ เสื้อโปโลลายขวาง 

กางเกงสคีรีม 

อิซึกิโทรมาใหมินามิไปซื้อของเปนเพ่ือน โทรศัพท           

มือถือมินามิ 

 

5 N2 INT คอนโดมินามิ 

(ในหอง) 

มินามิ เสื้อเชิ้ตสียีนส               

เสื้อยืนไลสกีรมเทา 

กางเกงสคีรีม

รองเทาสีเหลือง 

มินามิกลบัหองมาพรอมกับใบปลวิและจดหมายใน

มือ 

ใบปลวิ 

จดหมาย 

บัตรเชิญ 

D3  

=  

N2 

3 N1 INT คอนโดมินามิ 

(ในหอง) 

มินามิ 

 

เสื้อแขนยาวสขีาว 

กางเกงขายาวสีดํา 

มินามิโทรศัพทหาแม โทรศัพท                

มือถือมินามิ

หนังสือ 

แม 

(VO.) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ)  วันอาทิตยที่ 23 กุมภาพันธ 2557 เวลา 09.00 - 14.00 น.   ฉาก 2, 4, 6 

 

ตารางที่ 4-5 ตารางถายทาํควิที่ 5 

 

 

 

 

 

Scene D/N INT/ENT Location Cast Costume Description PROP. Remark 

2 D2 INT มหาวทิยาลัย 

(โตะหลังตึก

เรียน) 

มินามิ 

อิซึกิ 

เสื้อคลุมสียีนสออน 

เสื้อโปโลสีเขียวเขม 

กางเกงสคีรีม

รองเทาสีนํ้าตาล 

อิซึกิมาบอกมินามิเรื่องงานละครเวท ี หนังสือบน

โตะ                  

ชามะนาว 

 

6 D4 INT มหาวทิยาลัย 

(โตะหลังตึก

รียน) 

มินามิ 

อิซึกิ 

เสื้อไหมพรมสีกรม 

เสื้อโปโลสีขาวจุด

ดํากางเกงสคีรีม

รองเทาสีนํ้าตาล 

มินามิกับอิซึกคิุยกันเรือ่งงานละครเวท ี นํ้ากระปอง 

หนังสือ 

โทรศัพทมือ

ถืออซิึกิ 

 

4 D3 INT มหาวทิยาลัย 

(ในตึกเรียน) 

มินามิ 

 

เสื้อเชิ้ตสียีนส               

เสื้อยืนไลสกีรมเทา 

กางเกงสคีรีม

รองเทาสีเหลือง 

มินามิคุยโทรศพัทกับคิตาเอะ โทรศัพทมือ

ถือมินามิ 

คิตาเอะ

(VO.) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 6  ราน White Chapel (Chocolate Ville)      วันอาทิตยที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 15.00 น.   ฉาก 12, 13 

 

ตารางที่ 4-6 ตารางถายทาํควิที่ 6 

 

 

 

Scene D/N INT/ENT Location Cast Costume Description PROP. Remark 

12 D5 INT ราน White 

Chapel 

(ในราน) 

มินามิ 

เคียว

โกะ 

มินามิ: 

เสื้อเชิ้ตขาว                     

เสื้อคลุมนํ้าตาล

เขม กางเกงนํ้าตาล

ออน รองเทาสีกรม 

เคียวโกะ: 

ผากันเปอนสีขาว            

เดรสตารางขาวดํา 

รองเทาสนสงู 

 

มินามิพบกับเคียวโกะ 

ทั้งสองพูดคุยกันเรื่องเพ่ือน 

แลวมินามิก็ถามหาทางออกจากเคียวโกะ 

ชุดนํ้าชา 

ขนม 

เคียวโกะ

รับเสื้อ

คลมุมินา

มิไปถอื 

13 D5 EXT ราน White 

Chapel 

(สวนหลังราน) 

มินามิ เสื้อเชิ้ตขาว                     

เสื้อคลุมนํ้าตาล

เขม กางเกงนํ้าตาล

ออน รองเทาสีกรม 

มินามิเดินมาเจอประตู แลวเปดออก   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

จากการศึกษาขอมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดนามาเขียนบทภาพยนตร และผาน

กระบวนการกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) มาแลว นํามาสูกระบวนการผลิตภาพยนตร 

เรื่อง Mine Room ซึ่งมีรายละเอียดของแตละฉากดังตอไปน้ี 

 

ฉากที่ 1 ภายใน / หองมินามิ / กลางวัน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1 

 อิซึกิโทรตามใหมินามิไปซื้อของเปนเพื่อน มินามิไมอยากไป แตก็ตกลง อิซึกิเรงใหมินามิ

ลงไปเร็ว ๆ เพราะเขารออยูหนาคอนโดแลว มินามิวางสาย แลวเดินไปหยิบของและออกจากหองไป 

 เปนฉากเปดเรื่องที่พูดถึงนิสัยติดตัวของตัวมินามิ คือการไมปฏิเสธและยอมตามในสิ่งที่

ไมเต็มใจ ที่เลือกภาพมุมเสยผูจัดทําอยากใหเห็นวาตัวมินามิที่ถูกขอรองใหไปเปนเพื่อนสามารถเลือก

ทางได แตเขาก็ไมไดเลือกทําตามใจตัวเองอยูดี และตรงที่เลือกถายใหสะทอนกับกระจกเพราะ

ตองการยํ้าใหเห็นวามินามิมีทางเลือก แตก็ไมเลือก และเปนนัย ๆ วามีอีกโลกหน่ึงอยูคูขนานกัน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 2 ภายนอก / มหาวิทยาลัย / กลางวัน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 2 

 มินามิน่ังอานหนังสืออยูที่โตะ อิซึกิเดินเขาไปหาแลวบอกมินามิเรื่องงานละครเวที ที่เขา

ลงช่ือไปพรอมกับช่ือของมินามิดวย มินามิไมอยากทําแตไมไดปฏิเสธอะไร อิซึกิพอใจแลวก็ไปหาสาว 

ๆ แตมินามิยังคงน่ังอานหนังสืออยูที่เดิม 

 มินามิมักจะหาที่น่ังสงบ ๆ อานหนังสือ แตอิซึกิก็จะมาหาพรอมกับเรื่องวุนวายหรือ

ภาระเสมอ ๆ ในครั้งน้ีเขาเอางานละครเวทีมหาวิทยาลัยมาฝากใหมินามิติดตามเรื่องแทน ซึ่งงาน

ละครเวทีน้ีเปนจุดเปลี่ยนที่จําทําใหมินามิไดพบกับการตัดสินใจในเวลาตอมา ภาพมุมขางทําใหเห็นวา

ทั้งสองคนจะน่ังตรงขามกัน แทนที่จะน่ังขาง ๆ แสดงถึงเรื่องที่วาระหวางมิตรภาพของทั้งคูน้ัน ยังคงมี

ระยะหางอยู และมินามิจะมีหนังสือติดตัวตลอดเวลา รวมถึงเครื่องด่ืมที่ด่ืมเปนประจําคือชามะนาว 

และแสดงใหเห็นวาเขามีรสนิยมเกี่ยวกับเรื่องแฟช่ันเสื้อผา 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 3 ภายใน / หองมินามิ / กลางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3 

      มินามิโทรหาแม แมรับแลวถามหาคิตาเอะ แลวเธอก็บนมินามิเรื่องเรียน เธอบอกใหเขา

ไปนอน แลวสายถูกตัดไป มินามิวางโทรศัพทลง แลวก็หยิบหนังสือมาเปดอาน 

      มินามิมักจะโทรหาแมเพื่อถามเรื่องทั่ว ๆ ไป แตแมมักจะพูดถึงเรื่องพี่ชายกับพอเสมอ 

มุมภาพที่ทําใหเห็นหนาของมินามิไมชัดแสดงถึงการถูกลดความสําคัญ ทําใหไมชัดเจน แตไมใชวิ ธี

เบลอ เพราะความหมายมันตางออกไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 4 ภายใน / มหาวิทยาลัย / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 4 

      มินามิเดินอยูในตึกเรียน คิตาเอะโทรมายัดเยียดของให พอมินามิยอมรับ เขาก็รีบวาง

สายโดยไมฟงวามินามิจะพูดอะไรตอ 

      คิตาเอะพี่ชายของมินามเิปนหมออยูที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยช่ือดังในโตเกียว เขา

มักจะโทรมาหาเวลาที่มีเรื่องอยากวานใหมินามิไปทํา ภาพในที่เห็นในฉากจะคลายกับตอนคุยโทรศัพท

กับแม แตในฉากน้ีแสดงถึงการตกเปนเบี้ยลาง จึงมีมุมที่กลองอยูช้ันบนละตัวมินามิอยูช้ันลาง 

 

   ส
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ฉากที่ 5 ภายใน / หองมินามิ / กลางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 5 

      มินามิเดินเขาหองมาพรอมกับกระดาษใยปลิวตาง ๆ ในมือ เขาวางมันลงบนโตะ กอน

จะเดินไปหยิบนํ้ามาน่ังลง แลวอานใบปลิวพวกน้ัน เขาเจอบัตรเชิญสีนํ้าตาลหนาตาแปลกๆในกอง

ใบปลิว แตก็ไมไดสนใจอะไร 

      ฉากน้ีเลาถึงจุดเริ่มตนของเรื่องราวที่มินามิไดเขาไปในหองแหงจินตนาการ โดยเลาวา

เขาไดรับบัตรเชิญ แตตัวเขาไมไดสนใจอะไร และยํ้าใหเห็นถึงความชอบของมินามิทั้งในเรื่องงาน

อดิเรกคืออานหนังสือ ความชอบคือมีนิตยสารแฟช่ัน และของชอบคือชามะนาว 
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ฉากที่ 6 ภายนอก / มหาวิทยาลัย / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 6 

      มินามิน่ังอยูที่โตะ อิซึกิเดินเขามาพรอมกับนํ้ากระปองในมือ ถามถึงเรื่องละครเวที                   

มินามิบน ๆ แลวก็บอกใหเขาประชุมครั้งตอไป อิซึกิรับคํา กอนจะเดินคุยโทรศัพทออกไป 

      ฉากน้ีเลาถึงความคืบหนาของทั้งระยะเวลา และงานละครเวที ในฉากจะพูดถึงการเลือก

หนาที่ในแตละฝายของละคร ซึ่งมินามิรับปากทําตามที่อิซึกิเสนอ แตเรื่องน้ีเปนจุดเปลี่ยนในการ

ตัดสินใจของเขา มุมภาพคลายกับฉากที่คุยกันกอนหนาน้ี ซึง่มีการเนนยํ้าวามินามิมักจะรับคําทั้ง ๆ ที่

ไมเต็มใจทํา อิซึกิซื้อกาแฟมาแทนชามะนาวเขาก็รับมันไว แตไมเปดกิน และมินามิยังคงอานหนังสือ 

และมีมุมมองทางแฟช่ันที่เริ่มจะถูกยอมรับจากคนอื่น 
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ฉากที่ 7 ภายใน / คอนโด / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 7 

      มินามิเดินข้ึนบันได ในมือเขาถึงบัตรเชิญสีนํ้าตาลที่เคยได เขาเปดประตูเขาหองทั้ง ๆ 

ยังสนใจกับมัน 

      ในฉากเลาถึงจุดเริ่มตนของการเขาไปในโลกแหงจินตนาการของมินามิ ซึ่งมีการเนนยํ้า

ในเรื่องคําเชิญ โดยที่มินามิไดรับบัตรเชิญอีกครั้ง และครั้งน้ีเขาใหความสนใจกับมันจนทําใหไดเขาไป

ในหองที่ตางออกไป 
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ฉากที่ 8 ภายใน / หองเกนโซ / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 8 

      มินามิอยูในหองที่ไมใชของเขา เสื้อผาและหนาตาขอเขาเปลี่ยนไป ในหองเต็มไปดวย

เฟอรนิเจอร มินามิมองไปรอบหอง ไมมีใคร เขาจึงหันหลังกลับเพื่อออกจากหอง แตไมมีประตู แลวก็มี

เสียงพูดดังข้ึน เกนโซปรากฏตัวบนเกาอี้ที่เคยวาง สองคนพูดคุยเรื่องที่ตางคนก็รูดี แลวพอหมดเรื่อง 

เกนโซก็หายไป มินามิจึงออกจากหองไป 

      ฉากน้ีเปนฉากแรกของโลกในจินตนาการ ซึ่งมินามิที่เขามาน้ันไดเปลี่ยนรูปลักษณไป

ทั้งหมด แสดงใหเห็นวาไมใชโลกของความเปนจริง และไดกลาวถึง เกนโซ ซึ่งเปนตัวละครที่

เปรียบเสมือนมินามิในโลกคูขนาน แตตัวเกนโซจะมีความชัดเจนในดานดานหน่ึงมากกวามินามิ คือใน
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เรื่องของการอาน แตความชอบในสวนของเครื่องด่ืมน่ันเหมือนกัน มุมภาพหลักคือภาพขนาดกลาง

เห็นทั้งคู เพื่อใหเห็นวาทั้งสองเปรียบเสมือนคนคนเดียวกัน ซึ่งเกนโซไดหายไปในตอนทาย แสดงถึง

การที่มินามิไดเห็นตัวเองที่เปนอยูและหมดขอสงสัยในความเปนตัวเองในระยะผิวเผินน้ี 

ฉากที่ 9 ภายใน / หองไรมุ / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 9 

      มินามิยืนอยูในหองที่ดูคลายกันกับหองที่ผานมา เขามองดูรอบๆหอง สายตาของเขาไป

สะดุดเขากับชายคนหน่ึงที่น่ังทํางานอยูที่โตะ มินามิเห็นเขาก็ทําทาตกใจ ไรมุไมไดสนใจมินามิ เขาเลย

เดินเลี่ยงไปอีกทางอยางเงียบ ๆ  ไรมุเห็นจึงเรียกเขาไว ทั้งสองคุยกันเรื่องพี่นองของตน แลวมินามิก็รีบ

ออกจากที่น่ัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

 

      ฉากน้ีกลาวถึง ไรมุ พี่ชายของเกนโซ ซึ่งเปรียบเสมือนคิตาเอะที่เปนพี่ชายของมินามิ            

มินามิอึดอัดที่จะอยูที่น่ีมากกวาที่อื่น ๆ เขาจึงพยายามหนีแตถูกเรียกไว มุมภาพกวางสุดทําใหเห็น

ทาทางอาการที่พยายามหนีของมินามิ และภาพแคบใหเห็นถึงความอึดอัดที่มินามิมี และความกดดันที่

ไรมุมอบให รวมถึงตําแหนงที่ทั้งสองน่ังคือตรงขามกันแลวเย้ืองออกไป ไมไดน่ังตรงกันแบบอิซึกิ 

ในขณะที่มินามิออกไป ไรมุไมไดหายไปแบบเกนโซ เพราะตัวมินามิยังคงไมเขาใจในความสัมพันธกับ

พี่ชายตัวเอง เขาเลือกที่จะปลอยมันไว 

ฉากที่ 10 ภายใน / หองซินเนีย / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 10 

      มินามิเปดประตูเขามาในหองที่มีสีสันฉูดฉาดตางจากที่ผานมา ในหองไมมีใครอยู มินามิ

จึงเดินดูรอบ ๆ หองแลว ซินเนียหญิงสาวรางสูงสวมชุดคลุมสีทองเดินเขามาในหอง แลวมาน่ังลงใกล

กับมินามิ มินามิไปน่ังลงขางเธอ ทั้งสองพูดคุยกันในเรื่องความชอบที่มินามิไมเคยพูดถึง แลวเธอก็ไล

ใหเขากลับไป 

      ฉากน้ีกลาวถึง ซีนเนีย ที่เปรียบเสมือนตัวมินามิที่ถูกเก็บซอนเอาไว ในฉากจะเลาถึง

ความสามารถในเรื่องรสนิยมและเสื้อผา รวมถึงจุดดอยหรือนิสัยที่ตัวเขาเปน ซึ่งซีนเนียนก็คือผูตอนให
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มินามิจนมุม คือสิ่งที่มินามิอยากจะเปน มุมภาพเปนภาพขนาดกลางใหเห็นน่ังคูกันเหมือนกับเกนโซ 

เพราะซีนเนียก็คือตัวมินามิที่ทําตามใจตัวเองได ซึ่งในตอนทายซีนเนียไมไดหายไป เพราะมินามิยังคง

ไมยอมรับในความเปนซีนเนียที่เขามี แตเริ่มที่จะยอมรับที่ละนอย ในตอนทายซีนเนีจึงมีการถอดถุงมือ

ของเธอออก สื่อถึงการที่มินามิเริ่มยอมรับในตัวเองที่ละนอย 

ฉากที่ 11 ภายใน / รานเคียวโกะ / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 11 

      มินามิเดินอยูในราน แลวเขาก็พบกับเคียวโกะหญิงสาวในชุดผากันเปอน เธอพาเขาไป

น่ัง ทั้งสองพูดคุยกันเรื่องทั่วไป เวลาผานไปพอสมควร มินามิขอตัวกลับ ทั้งสองล่ําลากัน มินามิเดินไป

ที่ปะตูเกา และออกจากที่น่ัน 
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      ฉากน้ีกลาวถึง เคียวโกะ ตัวละครที่เปรียบเสมือนนางในฝนของมินามิ เปนผูรับฟง คอย

ซักถามเขาในเรื่องตาง ๆ คอยเอาใจใส ซึ่งในฉากจะเหมือนการออกเดท ที่ตัวมินามิเองก็เกรงแตก็ผอน

คลายกวาหองที่ผาน ๆ มา สังเกตไดจากที่เขาเริ่มชวนคุยกอน เริ่มมีปฏิสัมพันธกับสิ่งที่อีกฝายทําให 

คือการกินขนมและนํ้าที่เคียวโกะเอามาให ที่ผานมาเขาไมไดทําอะไรกับมันเลย เพียงแครับมาเทาน้ัน 

มุมภาพจะใหเห็นสองคนน่ังหันเขาหากัน แตไมไดน่ังตรงขามกันซะทีเดียว เปนการสื่อถึงระยะหางที่

กําลังเขยิบเขาหากัน ฉากน้ียังเปนฉากที่แสดงใหเห็นถึงการตัดสินใจของมินามิ ที่เขาเลือกที่จะถาม

หาทางออกจากที่เห็นน้ันดวยตัวเอง หองที่ผาน ๆ มามินามิออกมาเพราะการชักจูงของคนอื่น ๆ และ

ในตอนทายกอนมินามิจะจากไป เขาหันหลังกลับไมมองเคียวโกะอีกครั้ง แสดงใหเห็นวาเขาใหความ

สนใจกับสิ่ง ๆ หน่ึงแลว เคียวโกะจึงหายไป   

ฉากที่ 12 ภายนอก / ทางเดินในสวน / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่ 12 

      มินามิเดินอยูในสวนที่ติดกับกําแพง ที่กําแพงน้ันมีชองเขาจึงเดินเขาไป ในน้ันมีประตูอยู

หน่ึงบาน มินามิเปดมันออกอยางไมลังเล 
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      ฉากน้ีตอเน่ืองจากฉากของเคียวโกะ มินามิต้ังในมาตามทางที่เคียวโกะแนะนํา ซึ่งยํ้าใน

สวนของการตัดสินใจของตัวเขาที่เลือกที่จะกลับออกไปดวยตัวเอง 

ฉากที่ 13 ภายใน / หองมินามิ / กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-13 ฉากที่ 13 

      มินามิกลับมาที่หองของเขา เขาสํารวจตัวเองและหอง แลวเสียงขอความจากโทรศัพทก็

ดังข้ึน เขาหยิบมันออกมาดู มินามิกดปดเสียง แลวโยนโทรศัพทควํ่าลงบนเตียง และตัวเขาก็เดินไป 

      ฉากน้ีเปนฉากหลังจากที่มินามิออกมาจากโลกในจินตนาการ ตัวตนของเขากลับสูสภาพ

เดิม ทั้งหนาตาและเสื้อผา มุมภาพที่เขามองตัวเองผานกระจกสื่อถึงการที่เขากลับมาเปนตัวเองแตก็

ยังคงตองการความเปนตัวเขาในจินตนาการอยู และในฉากน้ีที่ เปนฉากจบแตเปนการเริ่มตน

เปลี่ยนแปลงของตัวมินามิ เห็นไดจกการที่เขาเลือกที่จะไมสนใจเสียงขอความจากอิซึกิหรือใครกต็ามที่

สงมาแลวเดินออกไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาและคนควาขอมูลเพื่อการสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการ

ยอมรับในตัวเองเรื่อง “Mine Room” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับไมเขาใจในความ

ตองการของตัวเอง ไมยอมรับในตัวเอง แลวสรางพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับการตัดสินใจ 

โดยผูจัดทําไดทําการเก็บขอมูลจากทฤษฎี บทความ และแหลงขอมูลอางอิงตาง ๆ มาเพื่อพัฒนาเปน

บทภาพยนตร และปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตรสั้น ซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอน

กอการถายทาภาพยนตร (Pre-Production) ข้ันตอนการถายทาภาพยนตร (Production) และ 

ข้ันตอนหลังการถายทาภาพยนตร (Post-Production) ซึ่งการทํางานตามข้ันตอนขางตนทําใหผูจัดทํา

ไดเรียนรูวิธีการสรางภาพยนตรโดยละเอียด ต้ังแตการคัดเลือกแนวคิดและคนควาขอมูล การบท

ภาพยนตร การหาสถานที่และคัดเลือกนักแสดง การวางแผนงานกอนการถายทํา การถายทําและการ

จัดการกองถาย ไปจนถึงการตัดตอทั้งภาพและเสียง เพื่อความสมบูรณของภาพยนตร ตามจุดประสงค

ที่ผูจัดทําไดวางไวและเปนที่นาพอใจ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งน้ี สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญที่คนพบจากการ

ดําเนินการตามแตละข้ันตอน ดังน้ี  

 1. ข้ันตอนกอนการถายทาภาพยนตร (Pre-Production)  

                   ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่ใชระยะเวลานานที่สุด เริ่มต้ังแตเริ่มหาแนวคิดและคนควา

ขอมูลอางอิง เพื่อสรางภาพยนตรสั้นที่สมบูรณ ซึ่งผูจัดทําไดนําเอาสิ่งที่คนควา ทั้งเรื่องของข้ันของ

ความตองการ ในสวนของการตองการเปนที่ยอมรับและกลไกการปองกันของตัวของมนุษยในแบบ     

ตาง ๆ มาประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนบทและการเลาเรื่องในบางชวง จนกระทั่งไดผลสรุปออกมา

เปนบทภาพยนตรที่ถูกสรางจริง 

                   ข้ันตอนน้ียังรวมถึงการหาสถานที่และคัดเลือกนักแสดงที่ใชทั้งเวลาและงบประมาณ

ไปพอสมควร ในสวนของคาเดินทางและคาเสียเวลาของนักแสดงที่มาทําการคัดเลือก อีกทั้งยังตอง

เตรียมงานกอนการถาย ซึ่งเปนกําหนดการถายทํา การจัดตารางนักแสดง การขออนุญาตใชสถานที่ 

การหาเครื่องแตงกายนักแสดงและอุปกรณประกอบฉากที่ตองมีการกําหนดและออกแบบตามความ

เหมาะสม 
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  2. ข้ันตอนการถายทาภาพยนตร (Production)  

                   การตรงตอเวลาสําคัญมากในข้ันตอนน้ี เพราะเปนการทํางานแขงกับเวลา ทั้งของตัว

ผูจัดทํา ทีมงาน นักแสดง และสถานที่ และเปนการทํางานกับคนจํานวนมาก ที่ตองมีการแบงและ

กําหนดการเวลาอยางเหมาะสมและรัดกุม  

 3. ข้ันตอนหลังการถายทา (Post-Production) 

                   ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่ตองการความชํานาญของผูดําเนินการมาก เพราะจะเปนเรื่อง

ของการตัดตอที่ตองอาศัยความคลองแคลวและความละเอียดของภาพและดานเสียง อีกทั้งใน

ภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine Room ยังเปนภาพยนตรแฟนตาซีเหนือความเปนจริง ตองมีการปรับแตง

สีสันอยางมาก และมีเทคนิคพิเศษเล็กนอย การไดทีมงานที่ชํานาญจะชวยใหไดผลงานที่เปนที่พอใจ

ไดมาก 

 

ขอจํากัดและปญหา  

  ขอจากัดและปญหาที่เกิดข้ึนในการทํางาน สามารถสรุปเปนขอ ๆ ได ดังตอไปน้ี  

  1. ตารางเวลาของนักแสดง  

                เน่ืองจากนักแสดงหลักยังเปนนักศึกษา และรับบทนําหลายเรื่อง อีกทั้งยังโดนทาบทาม

ไปเปนตากลองจึงทําใหตารางเวลาไมคอยวาง และวางไมตรงกับนักแสดงคนอื่น ๆ จึงลําบากในการ

วางตารางถายเปนอยางมาก ทําใหการถายทําเปนไปอยางลาชา จนสุดทายผูจัดทําจึงตัดสินใจแบงชวง

ของภาพยนตร Mine Room เปน 2 สวน คือ ขางนอกที่เปนสวนของการใชชีวิตปกติของตัวละคร       

มินามิ และขางในหองที่เปนสวนของจินตนาการ ซึ่งกอนหนาน้ันสวนที่ถายทําไปแลวเปนขางในหอง

ทั้งหมด จึงตัดสินใจเปลี่ยนนักแสดงมินามิในสวนที่ยังไมไดถาย โดยใหในบทตัวมินามิสรางรูปลักษณ

ใหมของตัวเองข้ึนมา สาเหตุที่ไมถายทําใหมทั้งหมดเพราะมีหน่ึงฉากที่ไมสามารถถายทําไดใหม

เน่ืองจากสถานที่ที่ใชถายทําในน้ัน ในตอนน้ีไมมีแลว และเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณอยางมากถา

ตองเซตฉากน้ันใหมอีกครั้ง 

  2. ปญหาเกี่ยวกบัสถานที่ถายทํา  

                เน่ืองจากฉากในภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine Room มีความพิเศษในเรื่ององคประกอบและ

บรรยากาศ จึงจําเปนจะตองใชที่ที่มีการตกแตงที่สวยงามมาพรอมพอสมควร เพราะเปนการลด

งบประมาณในการเซตของประกอบฉากตาง ๆ สถานที่ที่ใชสวนใหญจึงมีการคิดคาสถานที่ สวนมาก

จะอยูในระดับที่จายไหว ไมเกินหรือขัดตองบประมาณ แตในบางที่ก็มีคาใชจายสูงมากจนตองยอมตัด

ใจเปลี่ยนเปนที่ที่เสียคาใชจายนอยกวา หรือไมเสียคาใชจายแตไกลกวามาก ๆ อีกกรณีคือสถานที่มี

การยกเลิกการเขาไปถายทํากะทันหัน ทําใหตองเรงหาที่ใหมและเลื่อนการถายทําไป เพราะเปลี่ยนที่

ใหมก็ตองทําการวางภาพในฉากน้ัน ๆ ใหม และตอแกไขทาทางการแสดงของตัวละครในฉากน้ันดวย 
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  3. ระยะเวลาในการตัดตอ  

                เน่ืองจากการถายทําเปนไปอยางลาชา กําหนดการสงก็ใกลเขามา ทําใหเวลาในการตัด

ตอสั้นไปโดยปริยาย ในสวนของภาพไมมีปญหาอะไรมาก เพราะมีการวางภาพไวต้ังแตกอนถายทํา แต

ในเรื่องของเสียงเปนปญหาอยางมาก เพราะภาพยนตรเรื่อง Mine Room มีการพากยเสียง

ภาษาญี่ปุน จึงตองรบกวนใหผูที่เรียนทางดานภาษาและเจาของภาษาชวยแปลบทและพากยเสียงให

เพื่อความสมจริง แตเน่ืองจากผูที่ใหความชวยเหลือเปนคนรูจักของเพื่อนอีกตอหน่ึง ความเกรงใจจึงมี

มาก และตารางเวลาก็ไมคอยตรงกัน ทําใหการทําเสียงเปนไปอยางลาชามาก 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลงานภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine Room เปนเพียงการจําลองเหตุการณใหเกิดข้ึนใน

ประเทศญี่ปุน ซึ่งประเด็นที่มุงเนนจะนําเสนอคือ พฤติกรรมของคนที่ไมเขาใจและยอมรับในตัวตนของ

ตัวเอง โดยการยอมตามคนอื่นเพื่อใหเปนที่ยอมรับและเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ ภายใตหัวขอและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับในตัวเอง 

2. การทํางานภาพยนตรไมสามารถทําคนเดียวได จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากคน

อื่น จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองวางแผนใหดีและเขาหาผูอื้นใหเปน 

3. หากผูจัดทําไดมีโอกาสทําภาพยนตรเรื่องน้ีอีกครั้ง คาดวาการทํางานนาจะเปนไป

ในทางที่ดีกวาน้ี แตปญหาเดิมก็อาจจะยังคงมีอยูบางแตจะตองลดนอยลง 
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