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                       ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพ่ือนผู้หญิงคนิ
หนึ่งซึ่งแอบนักเพ่ือนสนิทของตนเองที่เป็นผู้หญิงิโดยเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อิรินิผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งิ
มีนิสัยพูดน้อยและเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไว้ในใจจนวันหนึ่งรินได้ตัดสินใจบอกความในใจกับเพ่ือผู้หญิง 
ที่แอบชอบโดยผู้จัดท าเริ่มจากเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นหานักแสดง หาสถานที่ถ่ายท า หาทีมงานในการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ิและน ามาตัดต่อเป็นภาพยนตร์ิิ
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
               ปัจจุบันกลุ่มคนที่มีฤติกรรมรักร่วมเพศ  (Homosexsual ) นั้นดูเหมือ นจะมีจ านวนเพ่ิม       
มากขึ้นในขณะที่ สังคมเองก็มีการเปิดรับคนกลุ่มนี้มากข้ึนด้ วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นชายรักชาย หรือ                                        
หญิงรักหญิงทางผู้จัดท ามีความสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์หญิงรักหญิงจึงต้องการ น าเสนอรูปแบบ
ความรักของคนเพศเดียวกันผ่านความสัมพันธ์แบบเพื่อน แอบรักเพ่ือน เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึกความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม 

                    ทางผูจัดท าได้ด าเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบุ คลิกลักษณะเพ่ือที่จะน ามาเป็น
พ้ืนฐานของตัวละคน ทั้งค วามสัมพันธ์แบบเพ่ือนและแบบคนรักมาพัฒนาเป็นละครสั้น ผ่านตัว                                 
ละครชื่อ ริน ผู้หญิงที่พูดน้อยสุขุม ชอบเก็บความในใจ รินมีเพื่อนสนิทคนหนึ่ งชื่อ ลดา ซึ่งเป็น                       
เพ่ือนของรินตั้งแต่สมัยมัธยมความรู้สึกของรินที่มีต่อลดาเริ่มเปลี่ยนไป จนวันหนึ่ งแม็กเดือนวิ ศวะเข้า
มาจีบลดา ท าให้รินเกิดความไม่พอใจหาวิธี ขัดขวางจึงน าไปสู่การตัดสินใจบอ กความรู้สึก                              
ที่มีต่อลดา  
                                                                                                                                                         
วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์แบบเพือ่นและแบบคนรักในเพศเดียวกัน 
2. เพือ่ศึกษากระบวนการท าภาพยนตร์ส้ัน โดยใช้วิธีถ่ายแบบต้ังกล้องนิ่ง 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกลับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือชอบเพศเดียวกันซึ่งมี
ความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจากบุคคลใกล้ชิด 
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1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

2.1 ศึกษาข้อมูลความสัมพัธ์แบบเพ่ือนและคนรัก 
2.2 ศึกษาข้อมูลหญิงรักหญิง  
2.3 ศึกษาบุคลิก ลักษณะของตัวละคร 
2.4 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร์  

3. เพือ่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์  
3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ 
(Mood and Tone)  
จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ  

4. ขั้นพัฒนาบท (Development) 
4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์  
4.2 เขียนบทภาพยนตร์ส้ันเร่ือง Ordinary girl 

5. ขั้นตอนก่อนถ่ายท า (Pre-Production) 
5.1 ท าเบรคดาว (Break down) 
5.2 ท าบทการถ่ายท า (Shooting Script) 
5.3 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
5.4 หาสถานทีถ่่ายท า (Location) 
5.5 หาทีมงาน 

6. ขัน้ตอนการผลิต (Production) 
7. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 

7.1 การตัดต่อภาพ 
7.2 การท าเพลงและเสียงประกอบ 

8. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

กิจกรรม ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 
มิ.ย
. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

ทีม่าและแนวคิดแก่นเร่ือง 

โครงเร่ืองของภาพยนตร์ 

          

ค้นคว้าทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
และงานอ้างอิง 

          

ทฤษฎีเกี่ยวข้องและอ้างอิง          

อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood 
and Tone) 

บทโครงเร่ืองขยาย (Treatment) 

บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

บทถ่ายท าภาพยนตร์ (Shooting 
Script) 

          

คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

หาสถานทีถ่่ายท า (Location) 

         

ขั้นตอนการผลิต (Production)         

ตัดต่อเบือ้งต้น (Frist Draft)          

ตัดต่อขั้นสุดท้าย (Final Draft)          
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถความเข้าใจความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันได้ 
2. สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาพยนตร์ ทัง้ทักษะด้านการเตรียมงา น การถ่ายท า 

และการตัดต่อได้ 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
             การสรรค์สร้างภาพยนตร์ส้ันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้หญิงรักผู้หญิงเป็นการศึกษาเร่ือง                                
ความสัมพันธ์แบบเพือ่นแปรเปล่ียนเป็นความรักและพฤติกรรมรักร่วมเพศในทีน่ี้จะขอเจาะพฤติกรรม                       
ของคนรักเพศเดียวกันหรือหญ ิงรักหญิง ผ่านตัวละครชื่อ ริน ผู้ที่แอบชอบเพื่อนสนิทของตัวเองท่ีเป็น
ผู้หญิงเช่นเดียวกัน 
              ในงานวิจันคร้ังนี้ผู้จัดท าได้ศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ 
ใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัย ดังนี ้

 
รักร่วมเพศ1 

               รักร่วมเพศเป็นพฤติกรรมทางเพศระหว่างบุคคลทีเ่ป็นเพศเดียวกันพบมากทีสุ่ดในจ านวน  
พฤติกรรมทางเพศทีผิ่ดไปจากลักษณะที่ คนทัว่ไปประพฤติปฏิบัติเป็นได้ทัง้ผู้ชายและผู้หญิงแต่ชาย 
มากกว่าหญิง สัดส่วนประมาณ 3 ต่อ 1 และส าหรับหญิงมีชื่อเรียกเฉพาะว่า เลสเบีย้น (Lesbian) 
 
                   พฤติกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันพบในสัตว์เกือบทุกชนิดและในมนุษย์ทุกระดับ  
สังคมทัว่โลก ในจ านวนสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมทีเ่จริญทีสุ่ดเช่น ลิง   การสมสู่กับเพศเดียวกันเป็นส่ิงทีเ่กิด 
ขึ้นเสมอแม้ว่าการสมสู่กับเพศตรงกันข้ามก็มีโอกาสกระท าได้อยู่แล้วจะเห็นได้จาการทีลิ่งตัวผู้ลูบไล้ขน 
ให้กันและกัน  การส ารวจอวัยวะเพศการขึ้นขี่คร่อมกันการส าเร็จความใคร่ให้กันและกัน     การใช้นิ้ว 
สอดเข้าไปในทวารหนัก การโลมเล้าให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และการใช้ปากกับอ วยัวะเพศ 
ส าหรับมนุษย์รักร่วมเพศมีก าเนิดมาต้ังแต่สมัยโบราณเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นเคร่ืองแสดงว่า สังคม 
เส่ือมเลยแต่อย่างไรก็ตามทัศนคติต่อความประพฤติเช่นนี้ต่างกันตามยุคสมัย    ในยุโรปยุคโรมันความ 

                                                           

                  1  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัทนา อารีพรรค . ความรู้สุขภาพจิตและปัญหาสุขภพจิต.                           
[ออนไลน์].เข้าถึง29มกราคม2556.เข้าถึงได้จากhttp://thaipsychiatry.wordpress.com/2010/08
/27/รักร่วมเพศ/ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

ประพฤติแบบนี้ท ากันอย่างเปิดเผยและในยุคกรีกไม่เพียงแต่ถือว่าเป็นของธรรมชาติเท่านั้น ยังถือเป็น 
การแสดงความรักทีสู่งส่งกว่าธรรมดาอีกด้วยแต่ในยุคต่อมาซ่ึงเป็นยุค   ของคริตสศาสนาทัศนคติกลับ 
เปล่ียนแปลงไปรักร่วมเพศถือว่าผิดปกติเป็นความชั่วและบาป ในสมัยยุคปัจจุบันความคิดเห็น  ของสัง 
คม มีต่างๆกันแต่จิตแพทย์มีความโน้มเอียง   จะคิดว่าความประพฤติเช่นนี้เป็นความพอใจส่วนตัวของ 
แต่ละคน ไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตใจ 
                รักร่วมเพศมี 2 แบบ คือ รักร่วมเพศแท้ ซ่ึงหมายถึงพวกทีม่ีการปฏิบัติทางเพศเฉพาะกับ 
บุคคลที่เป็นเพศเดียวกันเท่านั้นและรักสองเพศซ่ึง หมายถึง พวกทีม่ีกิจกรรมทางเพศกับบุคคล ทัง้เพศ 
เดียวกันและเพศตรงกันข้าม 
 
รักร่วมเพศหญิง 

               พฤติกรรมทางเพศของพวกรักร่วมเพศหญิงค่อนข้างจะแตกต่างจากพวกรักร่วมเพศชาย  
กล่าวคือ บทบาทเพศของแต่ละคนมักจะแน่นอนว่าเป็นชายหรือหญิง มักจะมีคู่ทีถ่าวรกว่าพวกรักร่วม 
เพศชายและไม่ค่อยส าส่อนทางเพศ แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแยกไปหาคู่ใหม่หรือแต่งงาน อีกฝ่ายอาจเกิด 
ความอิจฉาริษยาคู่แข่ง หรือเกิดความโกรธแค้นอย่างรุนแรงได้  

                พฤติกรรมรักร่วมเพศอาจเกิดขึ้นชั่วคราวในระหว่างการพัฒนาทางบุคลิกภาพตามปกติ                     
ของคนเราคือต้ังแต่ระยะเร่ิมเข้าโรงเรียนจนถึงระยะแตกหนุ่มแตกสาวและจะค่อยๆหายไปเมื่อเข้าสู่                            
วัยรุ่นหรืออาจเกิดได้ในบางสภาวะเช่นในขณะทีอ่ยู่โรงเรียนประจ าในค่ายทหารหรือในคุกซ่ึงขาด           
แคลนเพศตรงกันข้ามเมื่อผ่านระยะหรือสภาวะเหล่านี้ไปแล้วเขากม็ัก จะมีพฤติกรรมทางเพศเป็นปกติ 
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สาเหตขุองรักร่วมเพศ 

มีหลายประการ 

1. สาเหตุทางกรรมพันธ์ คา ลแมน(Kallman)ศึกษาคู่แฝดพบว่าในคู่แฝดทีเ่กิดจากรัง 
ไข่ใบเดียวกัน ถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นอีกคนจะมีโอกาสเป็นด้วยเสมอ แต่ในคู่แฝดที่ เกิดจากไข่คนละใบ 
ถ้าคนหนึ่งเป็นอกีคนจะมีโอกสเป็นเพียงร้อยละ11.5นอกจากนั้นยังมีผู้อื่นอีกทีส่นับสนุนว่าลักษณะดัง
กล่าวจะต้อง  เป็นส่ิงทีติ่ดตัวคนๆนั้นมาต้ังแต่เกิดหรือเป็นลักษณะประจ าตัวของเขาเองไม่ใช่มาเรียนรู้ 
จาก ส่ิงแวดล้อมในภายหลังทัง้นี้เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับคนต่างเพศและส่งเสริม 
พฤติกรรมเช่นนี้ด้วย 
                 2. สาเหตุจากส่ิงแวดล้อม 
                     2.1 สาเหตุจากครอบครัว ได้แก ่การทีค่วามสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดามารดาทีเ่ป็น 
เพศเดียวกันเด็กไม่ดีจากสาเหตุใดก็ตามท าให้เด็กไม่สามารถลอกเลียนลักษณะและบทบาททางเพศที่ 
ถูกต้องได้  หรือ การทีบ่ิดามารดาทะเลาะวิวาทกันเป็นประจ าอาจท าให้เด็กเกลียดกลัวชีวิตรักร่วมเพศ 
ทีเ่ขาเห็นตัวอย่างจึงหันไปหาความสุขทางเพศกับเพศเดียวกันการเล้ียงดูผิดเพศเนื่องจากบิดามารดา 
ไม่ต้องการเพศทีแ่ท้จริงของเด็กก็อาจท าใหเ้กิดปัญหารักร่วมเพศได้เช่นกันการเข้าใจผิดในความสัมพัน
ธ์ระหว่างบิดามารดาเช่นการทีเ่ด็กมีโอกาสเห็นบิดามารดาร่วมเพศกันแล้วเข้าใจผิดว่าบิดาก าลังท าร้าย
มารดาอาจท าให้เด็กหญิงเกลียดกลัวบิดาตลอดจนผู้ชายอื่นทุกคนและหันไปหาความรักจากเพศเดียว
กันซ่ึง นุ่มนวลกว่า 
                    2.2   สาเหตุจากสังคมการกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงจากความสัมพันธ์ระหว่าง 
วัยรุ่นชายกหัญงิอาจเป็นสาเหตุของรักร่วมเพศได้เช่น    วัยรุ่นชายทีผิ่ดหวัง ความรักคร้ังแรกจากหญิง 
อาจเศร้าโศกเสียใจมาก    และ    มองเห็นชีวิตรักต่างเพศเป็นความปวดร้าวใจเลยหันเข้าหาเพศเดียว 
กันเพือ่หลีกเล่ียงความผิดหวังคร้ังทีส่องหรือวัยรุ่นหญิงทีอ่ารมณ์อ่อนไหวง่าย ถ้าไม่ได้รับความสนใจ 
หรือถูกเยาะเย้ยจากชายทีเ่ธอรักเธอก็อาจหันไปหาเพศหญิงด้วยกันแทน มีผู้คิดถึงสาเหตุจากฮอร์โมน 
เช่นกันแต่ปัจจุบันยัง   ไม่พบหลักฐานแน่นอนว่ามีความสัมพันธ์กับรักร่วมเพศอย่างไรก็ตามเคยมีผู้พบ 
ว่าพวกรักร่วมเพศชายมีระดับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนในเลือดต่ ากว่าของคนปกติและพวกรักร่วมเพศ
หญิงระดับฮอร์โมนเพศชายในเลือดสูงกว่าของคนปกติ 
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                   ทางผู้จัดท ามีความสนใจเร่ืองขอหญิงร่วมเพศจึงศึกษาข้อมูล และเร่ืองราวของหญิงรัก                         
ร่วมเพศ พฤติกรรมต่างๆ และปัจจัยทีท่ าให้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ผู้จัดท าจะยกตัวอย่าง ของหญิงรัก              
ร่วมเพศทีม่ีลักษณะคล้ายกับตัวละครทีผู้่จัดท าสร้างขึ้น ซ่ึงมีทีม่าจากการสนิสนมกับเพือ่นเพศเดียวกัน            
จึงเกิดความรัก  

ตวัอย่างผู้ป่วยรายที่ 1 
                 ผู้ป่วยเป็นรักร่วมเพศหญิงเนื่องจากประสบการณ์กระทบกระเทือนใจในวัยเด็ก และถูก 
เสริมแรงด้วยประสบการณ์ทีท่ าให้เกิดความพอใจในความรักของเพศเดียวกัน ในวัยต่อมาผู้ป่วยเป็น 
สาวโสด   อายุ   25ปี  จบการศึกษาจากต่างประเทศอาชีพเปน็ครูสอนภาษา มาพบแพทย์ด้วยความ 
รู้สึกละอายว่าตนมีความวิปริตทางเพศ จึงต้องการจะรักษาให้หาย และมีชีวิตทางเพศเหมือนคนปกติ  
ผู้ป่วยเร่ิมมีอาการไม่ชอบเพศตรง กันข้ามเมื่ออายุ 10    ขวบเนื่องจากในระยะนั้นฐานะทางเศรษฐกิจ 
ของครอบครัวไม่ดี ท าให้ความเป็นอยู่ในบ้านไม่เ หมาะสม กล่าวคือ ทุกคนในครอบครัว ซ่ึงได้แก่ 
พ่อแม่ของผู้ป่วยและลูกๆอีก 4 คนรวมทัง้ผู้ป่วยต้องนอนรวมกันในห้องๆเดียวอาหารการกินและ 
เคร่ืองใช้ต่างๆ มีไม่บริบูรณ์ ผู้ป่วยจ าได้ว่า คืนหนึ่งต่ืนขึ้นมากลางดึก เห็นบิดากับมารดาก าลังร่วม                     
เพศกัน ในข ณะนั้นผู้ป่วยไม่เข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองเพศ จึงคิดว่าบิดาท าร้ายมารดาจากนั้นผู้ป่วยก็เร่ิม                 
เกลียดบิดา และเกลียดญาติพีน่้องทุกคนทีเ่ป็นชาย พร้อมทัง้รู้สึกรักและสงสารมารดามากขึ้น 
มีความคิดว่า ผู้ชายชอบข่มเหงรังแกผู้หญิง 
                     ในระยะนั้นมีเพือ่นบ้านผู้หญิงวัยไล่เล่ียกันมาสนิทสนมเอาอกเอาใจ  และ    ซ้ือของ 
ให้ผู้ป่วยเสมอๆท าให้ผู้ป่วยรักและรู้สึกอบอุ่นทีไ่ด้อยู่ใกล้เพือ่นบ้านคนนี้ ผู้ป่วยสนิทสนมกับ   เธอมาก 
เพราะพ่อแม่ ไม่มีเวลา ใกล้ชิดกับผู้ป่วย แต่อีก 2    ปีต่อมาเพือ่นหญิงคนนี้ก็แต่งงานจึงห่างเหินกันไป 
หลังจากนั้นไม่นานผู้ป่วยได้มี โอกาสรู้จักกับเพือ่นหญิงอีก 2 คนซ่ึงบังเอิญเป็นรักร่วมเพศคนแรก                             
สนิทสนม กับผู้ป่วยมาก ได้พยายามสัมผัสและกระตุ้นอารมณ์เพศของผู้ป่วยเสมอ แต่ผู้ป่วยไม่ร่วม 
มือด้วย เพราะรู้สึกละอายใจว่า  เป็นส่ิงไม่ดี    จนในทีสุ่ดเมื่อผู้ป่วยต้องไปเรียนต่อต่างประเทศจึงห่าง 
จากเพือ่นคนนี้ แต่โชคร้ายได้พบเพือ่นคนใหม่ทีต่่างประเทศซ่ึงเป็นรักร่วมเพศหญิงอีกเช่นกัน 
เพือ่นหญิงคนนี้มีอารมณ์เพศ รุนแรงกว่าคนแรก เอาใจเก่งและสามารถให้ความสุขทางเพศกับผู้ป่วย                  
ได้อย่างมาก จนผู้ป่วยเคลิบเคล้ิม และเต็มใจประพฤติรักร่วมเพศด้วย ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทาง                   
เพศกับเพือ่นหญิงคนนี้จนกระทัง่จบการศึกษา และกลับประเทศไทยทีป่ระเทศไทยผู้ป่วยรู้สึก                    
เหงาและว้าเหว่แม้จะมีเพือ่นฝูงหลายคน ทัง้ชายและหญิง รวมทัง้หญิงทีเ่ป็นรักร่วมเพศด้วยทัง้นี้                  
เพราะ ผู้ป่วยไม่กล้าประพฤติรักร่วมเพศเนื่องจาก เกรงจะท าให้เส่ือมเสียชื่อเสียงของตนเองและ             
วงศ์ตระกูล ทัง้ยังเกรงว่าพ่อแม่พีน่้องจะรู้ และเสียใจทีต่นเป็นเช่นนี้ ปัจจุบันผู้ ป่วยมีหน้าทีก่ารงานดี 
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ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมั่นคง เป็นทีรู้่จักกว้างขวางในวงการธุรกิจ และเป็นทีห่มายปองของ             
เพือ่นต่างเพศ  
                ผู้จัดท าได้ศึกษาสาเหตุ ปัจจัยต่างๆของพฤติกรรมรักร่วมเพศและได้น ามาสร้างเป็น            
ตัวละครในเร่ือง ผู้จ าท าได้วางตัวละคร ริน ให้เป็นคนทีแ่อบชอบเพือ่นสนิทตัวเองโดยเร่ิใจากความ                
สนิทสนมกันมานาน และเป็นทีป่รึกษาเร่ืองความรักให้กับเพือ่นสนิท ในเร่ืองทางผู้จัดท าไม่ได้เล่า              
พืน้ฐานตัวละคร ริน ทีเ่คยแอบชอบผู้ชายเลย ด้วยปัจจัยของสิงแว ดล้อมทีริ่นสนิทกับลดา เพือ่นสนิท        
ของริน ท าให้รินรู้สึกเร่ิมรักลดา ส่วนตัวลดานั้นผู้จัดท าวางตัวละคร ให้ดูสวย เป็นทีส่นใจของผู้ชาย                 
แต่ลดาก็ต้องพบเจอกับปัญหาเร่ืองผู้ชาย และมีรินเป็นทีป่รึกษา เหตุผลนี้ท าให้รินรู้สึกรัก ในเพศ  
เดียวกัน และไม่ชอบผู้ชายได้ 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

จากการศึกษาหาข้อมูล ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆของการสร้างภาพยนตร์สั้นครั้งนี้ ทาง
ผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Referrence ) และอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone ) 
เกี่ยวกับการแสดงออกของตัวละคร และองค์ประกอบของภาพ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในภาพยน ตร์
ดังนี้ 

1. ภาพยนตร์เร่ือง BLUE ก ากับโดย Hiroshi Ando ปีทีฉ่าย คศ. 2001 
2. ภาพยนตร์ส้ันเร่ือง มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคนเกลียดเมธาวี กับกับโดย นวพล 

ธ ารงรัตนฤทธิ ์ปีทีฉ่าย คศ. 2010 

อ ้างอิงจากผลงานทีเ่ก่ียวขอ้ง (Reference) 
               1. ภาพยนตร์เรื่อง BLUE ก ากับโดย Hiroshi Ando ปีทีฉ่าย คศ. 2001 

               

               
 

 

ภาพที3่-1 ภาพยนตร์เร่ือง BLUE 
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เร่ืองย่อ  
              ณ โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในเมืองเล็กๆริมทะเล คายาโกะ ก็เหมือนนักเรียนมัธยมทั่วไป 
ที่โรงเรียนเธอไม่ได้เป็นดาวเด่น และเม่ืออยู่ในกลุ่มเพ่ือน เธอก็ไม่ใช่คนช่างจ้อประเภทที่เพ่ือนๆ จะยก
ให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม คายาโกะ อาจจะไม่แสดงความรู้ สึกใดๆมากนัก ทว่าลึกๆแล้วเธอรู้ในตัวเองดีว่ารัก
ชอบสิ่งใด และมีความมุ่งม่ันมากพอที่จะท าในสิ่งที่หัวใจเรียกร้อง ณ โรงเรียนมัธยมแห่งเดียวกัน มาซา
มิ ถูกคนทั้งโรงเรียนมองด้วยสายตาแปลกๆ หลังจากข่าวแพร่กระจายไปทั่วว่าเธอตั้งท้องกับชายสูงวัย
ซ่ึงแต่งงานแลว้ และต้อ งมาลงเอยด้วยการท าแท้ง เด็กนักเรียนด้วยกันก็ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม
ด้วย และเธอก็ต้องกลายเป็นเด็กใจแตกเจ้าปัญหาส าหรับอาจารย์ไปอย่างช่วยไม่ได้ วันหนึ่งโชคชะต่ก็
ชักน าให้ คายาโกะ และมาซามิ มาสนิทสนมกันจนได้ในที่สุด เริ่มต้นจากการรักกันแบบเพ่ือนธรรมดา
คนนหนึ่ง แต่แล้วกลับลงท้ายกลายเป็นความรักเช่นเดียวกับชายรักหญิงท้ังที่ไม่มีใครตั้งใจ 
               จากภาพยนตร์เรื่อง BLUE  ผู้จัดท าได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์แบบเพ่ือนที่พัฒนาขึ้นมา
เป็นความรัก และได้ศึกษาลักษณะของตัวละครเอก เช่น การมีโลกส่วนตัวสูง พูดน้อย  ไม่แสดง
ความรู้สึกมากเท่าไร การแสดงออกทางสีหน้า และการกระท าของตัวละครเอก ซึ่งเวลาแสดงอาการไม่
พอใจก็จะลุกเดินหนีไป หรือการนั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวเพ่ือปลดปล่อยอารมณ์  
                        
               2. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคนเกลียดเมธาว ี 

กับกับโดย นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ ปีทีฉ่าย คศ. 2010 

 

 
 

 

ภาพที่3-2 ภาพยนตร์ส้ันเร่ือง มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคนเกลียดเมธาว ี
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เร่ืองย่อ 

                           เมธาวี คือเด็กสาวมากกิจกรรมปรระจ าโรงเรียน เธอสวย เธอเก่ง เธอสมบูรณ์แบบ เป็น 
เป้าหมายของชาย(และหญิง)หลายคนในโรงเรียน เธอกลายเป็นหัวข้อกระทู้สนธนาของคนในอินเตอร์ 
เน็ต หลังลงสมัครชิงต าแหน่งประธานนักเรียน เสียงวิจารณ์ด้านลบ ของใครหลายๆคน ต่างผุดออกมา 
เหมือนดอกเห็ด วิจารณ์ตัวเธออย่างไร้แก่นสาร    ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเลสเบี้ยนในกลุ่มเพื่อนของ
เธอ เธอใช้เส้นสายในการประกวดนางนพมาศ เธอเป็นคนเจ้าชู้หลายใจ นี่คือเสียงวิพากย์วิจารณ์ จาก
คนอ่ืน และเรื่องทั้งหมดเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดข้ึน เรื่องการประกวดนางนพมาศ เมธาวี
ไม่ได้ลงสมัคร แต่อาจารย์มาขอให้เมธาวีประกวด เธอเลยต้องจ ายอม เรื่องที่ว่าเมธา วีหลายใจ มีผู้ชาย
มาจีบเธอมากมาย แต่เธอไม่ได้สนใจ และให้ความส าคัญแบบเพ่ือน แต่คนอื่นมองว่า เมธาวีให้
ความหวัง ส่วนเรื่องเป็นเลสเบี้ยนกับเพื่อนในกลุ่ม ความจริงเมธาวีไม่ได้ชอบปู แต่ด้วยความหึงหวงที่มี
ผู้ชายมาจีบเมธาวี ปูเลยไปท าร้ายผู้ชายคนนั้น ท าให้ใครๆก็ต่างม องว่า เธอได้คบกับปูแบบเลสเบี้ยน
จริงๆ ทั้งๆท่ีจริงเรื่องทั้งหมด เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นและตัดสินว่าเธอเป็นแบบนั้น 
                 จากหนักเร่ือง มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้านคนเกลียดเมธาวี ผู้จัดท าได้น าลักษณะ                 
การแสดงของตัวละคร ปู (เพือ่นสนิททีแ่อบชอบเมธาว)ี อาจจะไม่ได้มุ่งประเด็นไปทีค่วามสัมพันธ์                           
แบบคู่รักของปูและเมธาวีมากนักแต่ในเร่ืองปูจะคอยช่วยเหลือเมธาวีตลอดอยู่ใกล้ชิดกัน    ผู้จัดท าได้ 
ศ ึกษาวิธีการแสดง ลักษณะท่าทาง สายตาการมอง หรือระ ยะห่างของปูกับเมธาวี ผู้จัดท าจึง            
น ามาปรับใช้ในการแสดงภาพยนตร ์ส้ันเร่ือง Ordinary girl 
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อารมณ์ของภาพยนตร์(Mood and Tone)           

1. ภาพยนตร์เรื่อง BLUE ก ากับโดย Hiroshi Ando ปีท่ีฉาย คศ. 2001 

     

           
 
 

ภาพที3่-3 ภาพยนตร์เร่ือง BLUE 
 
เร่ืองย่อ 
              ณ โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในเมืองเล็กๆริมทะเล คายาโกะ ก็เหมือนนักเรียนมัธยมทั่วไป 
ที่โรงเรียนเธอไม่ได้เป็นดาวเด่น และเม่ืออยู่ในกลุ่มเพ่ือน เธอก็ไม่ใช่คนช่างจ้อประเภทที่เพ่ือนๆ จะยก
ให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม คายาโกะ อาจจะไม่แสดงความรู้สึกใดๆมากนัก ทว่าลึกๆแล้วเธอรู้ใน ตัวเองดีว่ารัก
ชอบสิ่งใด และมีความมุ่งม่ันมากพอที่จะท าในสิ่งที่หัวใจเรียกร้อง ณ โรงเรียนมัธยมแห่งเดียวกัน มาซา
มิ ถูกคนทั้งโรงเรียนมองด้วยสายตาแปลกๆ หลังจากข่าวแพร่กระจายไปทั่วว่าเธอตั้งท้องกับชายสูงวัย
ซ่ึงแต่งงานแลว้ และต้องมาลงเอยด้วยการท าแท้ง เด็กนักเรียนด้วยกันก็ไม่มีใครอยากคบ ค้าสมาคม
ด้วย และเธอก็ต้องกลายเป็นเด็กใจแตกเจ้าปัญหาส าหรับอาจารย์ไปอย่างช่วยไม่ได้ วันหนึ่งโชคชะต่ก็
ชักน าให้ คายาโกะ และมาซามิ มาสนิทสนมกันจนได้ในที่สุด เริ่มต้นจากการรักกันแบบเพ่ือนธรรมดา
คนนหนึ่ง แต่แล้วกลับลงท้ายกลายเป็นความรักเช่นเดียวกับชายรักหญิงท้ังที่ไม่มีใครตั้งใจ 
              จากภาพยนตร์เรื่อง BLUE  การถ่ายส่วนใหญ่เป็นการตั้งกล้องนิ่ง มีการเคลื่อนไหวของ
กล้องน้อย ไม่มีดนตรีประกอบเพื่อสื่ออารมณ์ของตัวละครในแต่ละฉากได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ผู้จัดท ายังสนใจในการวางขนาดภาพของภาพยนตร์เรื่อง BLUE  อีกด้วย เช่น ฉากทะเลที่ตั้งกล้องนิ่ง
และมีขนาดภาพระยะไกล โดยมีการเคลื่อนไหวของตัวละครที่ขยับเข้ามานั่งใกล้กันและมองตากัน แต่
ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาพขนาดไกลเพ่ือสื่ออารมณ์ 

   ส
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1. ภาพยนตร์เรื่อง Season Shange เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย            
ก ากับโดย นิธิรัตน์ ธราธร ปีทีฉ่าย คศ. 2006 

 

    

           
 

 

ภาพที3่-4 ภาพยนตร์เร่ือง season change เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ่อย 
 
เร่ืองย่อ  
               หลังจากจบมัธยมต้นแล้ว  ป้อม ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนมัธยมปลาย ที่ วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเตรียมดนตรี เพราะต้องการอยู่ใก ล้กับ  ดาว  เด็กสาวจากโรงเรียน
เดียวกัน ที่เขาแอบหลงรัก ในขณะที่พ่อของป้อมเข้าใจว่า ลูกชายเรียนสาขาเตรียมแพทยศาสตร์ โดย
ที่ป้อมเองก็ไม่กล้าบอกความจริง เนื่องจากพ่อของป้อมเห็นว่า ดนตรีเป็นวิชาชีพที่ไม่ม่ันคง  
                ขณะเดียวกัน ป้อมก็ได้พบกับ  อ้อม ลูกสาวของเพ่ือนพ่อ ที่ถึงแม้ด้านปฏิบัติจะไม่เอา
ไหน แต่ความรู้ด้านทฤษฏีดนตรีเป็นเลิศ และสอบเข้าท่ีวิทยาลัยฯ เช่นกัน เมื่อทราบเรื่อง อ้อมก็เข้าใจ
ว่า ป้อมรักดนตรีเหมือนกัน จึงสัญญาจะช่วยป้อมเก็บความลับ  ถึงแม้จะตามผู้หญิงที่แอบรักมาเรียน 
แต่ป้อมกลับค้นพบว่า ตัวเขามีพรสวรรค์ในการตี กลองชุดที่เป็นเลิศ ท าให้  เฉด และ ฉัตร สองหนุ่ม ผู้
ก าลังมองหามือกลอง ให้กับวงดนตรีของตัวเอง เลือกป้อมเข้าร่วมวง เพื่อเ ข้าประกวด การแข่งขันวง
ดนตรี ฮอทเวฟมิวสิคอวอร์ด  โดยตั้งชื่อวงว่า  Ass-Ho-Le (แอสโฮลี่) นอกจากนี้ ฝีมือการตีกลองของ
ป้อม ยังไปเข้าตา จิทาโร่ อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ผู้สอนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ (เพอร์คัชชัน ) อาจารย์
จิทาโร่ จึงมักจะเรียกใช้ป้อม ให้มาช่วยท า วิทยานิพนธ์ของเขาอยู่เสมอ  อย่างไรก็ตาม ป้อมกลับเลือก
สมัครเป็นมือกลองทิมปะนี  ในวงออร์เคสตราของโรงเรียนแทน เพราะต้องการอยู่ใกล้ชิดดาว ซึ่งเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
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มือไวโอลินของวง ส่วนอ้อม ซึ่งเคยเป็นมือไวโอลินเช่นกัน ต้องเปลี่ยนไปเล่นฉาบแทน เนื่องจาก ฝีมือ
การเล่นเครื่องดนตรีอ่ืนไม่เอาไหนจริงๆ  
                 เนื่องจาก วงออร์เคสตรา ใช้การเคาะจังหวะด้วยกลองไม่มาก ป้อมจึงต้องรออย่างเบื่อ
หน่าย กว่าจะถึงช่วงเล่นของตนแต่ละครั้ง ต่างกับอ้อม ที่มีความสุขกับดนตรี แม้ท้ังเพลงจะได้เล่น
น้อยมาก ป้อมจึงเริ่มนึกถึงความรู้สึกของตนเอง ที่เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เสมอ ทั้งเรื่องดนตรี การเรียน 
ความรัก และชีวิตของตนในอนาคต ราวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 
                จากภาพยนตร์เรื่อง season change เพราะอากาศเปล่ียนแปลงบ่อย  ผู้จัดท าได้ศึกษา
เรื่องขนาดของภาพฉากที่เดินอยู่ในทางเดิน ฉากโรงอาหาร ศึกษาระยะห่างของตัวละครในแต่ละฉาก 
อีกท้ังยังศึกษาเรื่อง โทนสีของภาพยนตร์ที่ดูแล้วอบอุ่น สดใส สถานที่ถ่ายท านั้นกว้างและดูเป็น
ธรรมชาติ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ทางผู้จัดท าเลยมีความคิดท่ีใช้สถานที่ถ่ายท าเป็นบริเวณกว้าง
เช่นกัน 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
การเตรียมถํายภาพยนตร์ (Pre-Production) 
                 เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการผลิตภาพยนตร์ถํายภาพยนตร์ โดยจะเป็นการเตรียมงาน
และการวางแผนที่จะผลิตภาพยนตร์ การเตรียมบทภาพยนตร์ การเลือกนักแสดง การหาสถานที่ถําย
ท าและน ามาท าเป็นตารางการถํายท า ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
1.ขั้นตอนพัฒนาบทภาพยนตร์ 
               1.1 แนวคิด (Concept) 
                    ความรักบางทีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์อันใกล๎ชิด 
               1.2 แกํนเรื่อง (Theme)   
                    ความรักไมํจ ากัดเพศ   
               1.3 เรื่องยํอ (Synopsis) 
                   รินผู๎หญิงคนหนึ่งที่แอบรักเพ่ือนตัวเองคือลดา รินเป็นเพ่ือนกับลดามาตั้งแตํสมัย
มัธยม เมื่อเข๎ามหาลัยก็ได๎มาอยูํมหาวิทยาลัยเดียวกัน ด๎วยความสนิทสนมกันมากขึ้นทุกวัน ท าให๎ริน
แอบหลงรักลดา แตํก็ไมํกล๎าแสดงออกและต๎องเก็บความลับ นี้ไว๎ใจใน และวางตัวเป็นเหมือนเพื่อน
คนกนึ่ง แตํแล๎วก็มีเพ่ือนผู๎ชายในมหาวิทยาลับมาจีบลดา คือแม็ก แม็กมาปรึกษารินพื่อชํวยให๎ริน
เป็นแมํสื่อให๎ แตํรินก็พยายามขัดขวางด๎วยวิธีตํางๆ ความสัมพันธ์ของรินกับลดาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน 
จนวันหนึ่งรินเริ่มตัดสินใจบอกลดา ลดาเ องก็เริ่มสับสนกับความรู๎สึกของตนเองที่มีตํอริน ทั้งคํูเริ่ม
รู๎สึกถึงความรักท่ีมีตํอกันมากข้ึน จนรินตัดสินในที่จะบอกรักลดา ลดาก็รับรักริน เพราะไมํเคยรู๎สึกรัก
และรู๎สึกดีแบบนี้กับใครมากํอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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              1.4บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
1.  ภายใน/กลางคืน/หอ๎งริน 

                      รินเปิดประตูเข๎ามาในห๎อง แล๎วเดินมาที่โต๏ะท างานมาวางกระเป๋า รินมองไปที่

ก าแพงหน๎าโต๏ะท างาน รินมองดูรูปตํางๆท่ิติดอยูํบนผนังห๎อง รินหยิบรูปที่ถํายคูํกับลดาตอนม .6 

ออกมาได๎ไมํนาน เสียงโทรศัพท์รินก็ดังข้ึน รินหาโทรศัพท์ในกระเป๋า หน๎าจอข้ึนเป็นเบอร์ของลดา 

รินกดรับสาย 

ริน 

ฮัลโหล 

ลดา 

ริน ท าไรอยูํวํะ วํางคุยเปลํา 

ริน 

เออ วํางคุยมีไร เห๎ย และนี่อยูํไหนเนี่ย 

รินเอาโทรศัพท์แนบหูและเก็บของในห๎องที่รกอยูํ 

ลดา 

มึง ไอ๎วินเว๎ย กูเพิ่งรู๎วํามันไปมีคนอ่ืน มีกํอนที่จะเลิกคบกับกูอีกอํะ  

ถึงวํามันไมํคอยมีเวลาให๎กูเลย กูโทรไปมันก็ไมํรับ  

โธํเว๎ยละก็มาบอกเลิกกู หาวํากูเปลี่ยนไป กูโทร… 

สายของรินและลดาถูกตัดไป รินกดโทรศัพท์หาลดาอีกครั้งก็ปิดเครื่องไปแล๎ว  

--ตัดไป-- 

2.ภายนอก/ทางเดินในมหาวิทยาลัย/กลางวัน 

   ส
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รินและลดาเดินเข๎ามหาวิทยาลัยมาด๎วยกัน  

ริน 

เมื่อวาน มึงเป็นไรวํะ กูโทรกลับก็ไมํติด มึงไปไหนมา 

ลดา 

โห ถามกูเป็นชุดเลยนะกูก็ไมํได๎เป็นไรหรอกมึง 

 กูไปกินเหล๎ากะเพ่ือนไอ๎วินมา  

กูก็เพ่ิงรู๎ความจริงที่ไอ๎วินแมํงเลิกกะกู  

แมํงมีผู๎หญิงคนอื่น กูไมํรู๎มากํอนเลยเนี่ย 

พูดละก็เซงวํะ 

แม็กเดินสวนกับลดาไป ลดาหันหลังไปมองและหนกลับมาหาริน 

ลดา 

เห๎ย ใครวํะหน๎าคุ๎นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนเลยวํะ 

ริน 

แม็ก เดือนวิด’วะไง 

ลดา 

เออ จริงด๎วยวํะ เพิ่งเคยเห็นใกล๎ๆหลํอจริงวํะ 

รินมองหน๎าลดาอยํางไมํพอใจ 

ริน 

เวํอไปป่ะ เออมึง สายแล๎วรีบไปเหอะ 

   ส
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รินคว๎าแขนลดาและรีบเดินไป 

--ตัดไป-- 

3.ภายใน/ห๎องเรียน/กลางวัน 

  รินและแก๎วเดินข๎ามานั่งท่ีโต๏ะท างานในตึกเรียนและวางของไว๎บนโต๏ะ 

แก๎ว 

ชํวงนี้งานเยอะจังวะ มึงท าเสร็จบ๎างยัง และนี่กูแบกของไรเยอะแยะวะเนี่ย 

รินหันมามองแก๎ว 

ริน 

มึงเหมือนอีบ๎าหอบฟางอํะแก๎ว ของมึงนี่เยอะจริงๆ  

แก๎ววางของลงบนโต๏ะ รินวางหนังสือลง 

แก๎ว 

นี่มึงคิดหัวข๎อท าโปรเจคได๎ยังวํะ กูยังคิดไมํออกเลยวํะ 

รินไมํได๎ตอบอะไร แก๎วเงยหน๎าขึ้นไปมงริน เห็นวํารินเหมํอลอย 

แก๎ว 

ริน มึงคิดหัวข๎อโปรเจคได๎ยัง 

ริน 

ห๎ะ เออๆ.. กูก็ยังคิดไรไมํออกวํะ 

แก๎ว 

เป็นไรวํะ ท าไมเหมํอลอยจัง 
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ริน 

เออ ก็ไมํได๎เป็นไร กูก็คิดโปรเจคงานอยูํไง 

รินเปิดหนังสือไปเจอรูปลดาที่เคยลืมไว๎นานแล๎ว เลยตกใจหยิบรูปลดาขึ้นมาดู 

แก๎ว 

ยิ้มไรมึงวะ 

แก๎วเหลือบไปเห็นรูปลดาที่มือริน จึงรีบแยํงมา 

แก๎ว 

เห๎ยรูปไร กูขอดูมั่งดิ 

ริน 

อะไรของมึงเนี่ย เอาคืนมานะเว๎ย 

แก๎วยังไมํทันเห็นรูปลดารินก็คว๎ามาได๎กํอน 

แก๎ว 

อะไรวํะ มีความรักก็ไมํยอมบอกเพ่ือน 

ริน 

เออ มีกูก็บอกละดิ ถึงกูไมํบอกมึงก็ต๎องไปสืบอยูํดีละ จริงมั้ย  

แก๎ว 

โอ๎ย ไมํยุํงหรอก เรื่องของชาวบ๎าน 

ริน 

หรอยํะ ไมํคํอยยุํงแตํก็รุ๎ทุกเรื่องป่ะ 
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แก๎ว 

ยํะ 

รินเงียบไปสักพัก แล๎วหันไปถามแก๎ว 

ริน 

แก๎ว มึงเคยแอบชอบใครเปลําวํะ 

แก๎ว 

นั่นไงกูวําละ มึงไปแอบชอบใครนิ 

ริน 

ตอบให๎ตรงค าถามกู 

แก๎ว 

ไมต๎องโหดด๎วยวํะ  อืม ก็มีชอบบ๎างอํะ 

ริน 

เวลามึงชอบใครมึงท าไงวํะ 

แก๎ว 

ไมํรุ๎สิ แคํได๎คุยได๎อยูํด๎วยกัน แคํนี้กูก็ไมํความสุขแล๎วแหละ 

แหนะ สรุปแล๎วมึงแอบชอบใครวะ 

--ตัดไป— 
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4.ภายนอก/ทางเดินในมหาวิทยาลัย/กลางวัน 

ในทางเดินมหาวิทยาลัยผู๎คนเดินผํานไปผํานมารินและลดาเดินกลับบ๎านด๎วยกัน2คน รินยื่นมือมา

ชํวยลดาถือหนังสือ 

ริน 

นี่มึงเรียนเยอะขนาดนี้เลยหรอ 

ลดา 

แหม กูก็ถือๆมางั้นแหละ 

ริน 

ถือมาให๎หนักเลํนๆอํะนะ 

ลดา 

กูรู๎ไงยังไงมึงก็ต๎องถือให๎กูอยูํดี 

ถือให๎กูด๎วย แต๎ง 

ลดาหันมาขอบคุณริน และถือแก๎วชานมไขมุกดูดตํอไป รินหยิบมือถือขึ้นมาจะถํายรูปลดา ลดากม

หน๎าหลบไมํให๎ถําย  

ริน 

เห๎ยมาถํายรูปหนํอยดิ 

ลดา  

ตอนกูสวยๆละไมํถําย ชอบมาถํายตอนหน๎ากูมัน แปปนึงๆ กูจัดทรงแปป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รินแอบถํายรูปลดาไว๎ได๎ ตอนที่ลดาก าลังจะจัดทรงผม ลดาหันมาที่กล๎องรินและยิ้มให๎รินถํายเก็บไว๎ 

ลดาเดินมาเห็นแม็กเดินมากับผู๎หญิง เลยท าหน๎าบึ้งตึง 

--ตัดไป— 

5.ภายใน/ห๎องริน/กลางคืน 

รินเปิดหนังสือหารูปลดาที่เคยเสียบไว๎ รินหยิบรูปลดามาแปะไว๎ที่ผนังห๎องที่รินชอบแปะรูปไว๎เยอะๆ 

แล๎วนั่งมองรูปตํางๆ 

--ตัดไป-- 

6. ภายใน/โรงอาหาร/กลางวัน 

ลดานั่งกินข๎าวอยูํที่โต๏ะกับเพื่อนๆ ลดามองไปเห็นรินคุยกับกลุํมเพื่อนผู๎ชายและหนึ่งในนั้นก๎มีแม็ก 

รินยืนคุยได๎ไมํนานก็เดินออกมาจากกลุํมเพื่อน รินเดินมาวางของที่โต๏ะและไปซื้อข๎าว รินเดินกลับมา

ที่โต๏วางจานข๎าวลง และนั่งข๎างๆลดา 

ลดา 

เมื่อกี้มึงคุยกับใครวํะ 

ริน 

กลุํมเม่ือกี้อํะหรอ เพื่อนที่ท างานกลุํมอํะมึง 

รินกินข๎าวเสร็จก็วางช๎อนลง 

ริน 

มึงเรียนอีกทีก่ีโมงวํะ 

ลดา 

ถามท าไมอํะจะไปนั่งเรียนด๎วยไง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รินก าลังจะตักข๎าวก็ชะงักและหันหน๎าไปหาลดา แม็กเดินเข๎ามานั่งท่ีโต๏ะอาหารด๎วย รินเลยแนะน า

เพ่ือนที่นั่งกินข๎าวด๎วยกันให๎แม็กรุ๎จั 

แม็ก 

สวัสดีครับ ขอนั่งด๎วยคนนะ 

ริน 

อ๎าวมาได๎ไง ไมํไปเรียนหรอ เออนี่เพื่อนเรา 

นี่น้ าตาลนะแล๎วนี่ก็ 

ลดา 

ลดาคํะ 

รินหันไปมองหน๎าลดา ลดาดูนาฬิกา 

ลดา 

เห๎ย สายแล๎วไปเรีบนกํอนนะ 

ลดาลุกออกจากโต๏ะไป 

--ตัดไป— 

7.ภายนอก/หน๎าตึกเรียน/กลางวัน 

รินรีบวิ่งขึ้นไปที่ตึกเรียน แม็กวิ่งตามา 

แม็ก 

รินๆ รีบไปไหนเนี่ย 

ริน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อ๎าวมีอะไร วําไง 

แม็ก  

เออ เราขอเบอร์ลดาหนํอยดิ 

ริน 

เอํอ เราวําไปขอกันเองดีกวําเปลํา 

เห๎ยเดี๋ยว แกมีแฟนอยุํแล๎วไมํใชํหรอ 

แม็ก 

เห๎ย เรายังไมํมีแฟนนะ 

ริน 

อืม ไปขอลดาเองละกัน 

แม็ก 

นะนะ ขอเบอร์ลดาหนํอย เดี๋ยวเราเลี้ยงไอติมเลย 

รินยิ้มมุมปาก และมองอยํางมีเลศนัย และหยิบปากกามาจดเบอร์ให๎แม็ก 

ริน 

โอเคๆ ก็ได๎ๆ 

  แม็ก  

ขอบคุณมากๆนะ 

ริน 

อ้ืม ไปเรียนกํอนนะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รินหันหลังเดินขึ้นตึกเรียนไป 

--ตัดไป— 

 

8.ภายใน/ตึกเรียน/กลางวัน 

แก๎วนั่งท างานอยูํที่โต๏ะในตึกเรียน รินเดินเข๎ามาที่โต๏ะ 

ริน 

ขยันท างานจังนะมึง 

แก๎ว 

จะสํงอยูํแล๎วยังไมํเสร็จเลย 

ริน 

แหม แคํนี้ก็สวยแล๎ว 

รินวางงานของแก๎วลง และเดินกลับมานั่งที่เก๎าอ้ีพิมข๎อความหาลดา  

--ตัดไป— 

9.ภายนอก/ม๎านั่ง/กลางวัน 

น้ าตาลนั่งอํานหนังสืออยูํที่ม๎าหนัง เสียงโทรศัพท์ของน้ าตาลดังขึ้น หน๎าจอโชว์เป็นที่ไมํรู๎จัก 

น้ าตาล (พูดพึมพ ากับตัวเอง) 

เบอร์ใครโทรมาวํะ 

น้ าตาลกดรับสายนั้น 

น้ าตาล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฮัลโหลคํะ 

แม็ก 

ดีครับ นี่แม็กน๎า 

น้ าตาล 

แม็กไหนอํะ 

แม็ก 

ก็แม็กที่เจอเมื่อกี้ไง 

น้ าตาล 

อํอแม็ก 

แม็ก 

เย็นนี้วํางไหมไปดูหนังกัน 

น้ าตาล 

โอเคได๎ๆ เย็นนี้เจอหน๎าตึกวิศวะนะ 

น้ าตาลวางโทรศัพท์แล๎วยิ้มอยํางมีควาสุข 

--ตัดไป-- 

10.ภายใน/ห๎องริน/กลางคืน 

รินเดินเข๎ามาที่ห๎องหาชีทภาษาอังกฤษอยุํนาน แตํหาไมํเจอ เลยหยิบโทรศัพท์โทรหาลดา  

ริน 

ฮัลโหลดา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มึงพรุํงนี้มึงวํางมั้ย ติวอังกฤษให๎กูหนํอย กูท าชีทหายอํะ 

 

ลดา 

โอเคได๎ๆ กี่โมงที่ไหนละ 

ริน 

งั้นเที่ยงๆที่มหาลัยแล๎วกัน แล๎วเจอกันนะ 

รินวางสายลดาไป 

--ตัดไป-- 

11.ภายนอก/โต๏ะม๎าหิน/กลางวัน 

รินและลดานั่งติวภาษาอังกฤษกันอยูํสักพัก น้ าตาลก็เดินเข๎ามานั่งด๎วย  

ริน 

อําว ไอ๎แก๎วอํะ ไมํมาด๎วยกันหรอ 

น้ าตาล 

ไมํรู๎วํะ โทรไปมันไมํหลับสงสัยยังไมํตื่น 

ริน 

เป็นอยํางนี้ประจ าอํะ 

ลดา 

เออ เดี๋ยวกูมานะ ไปหาขนมกินอํอน พวกมึงก็อํานกันไปกํอนละกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

ลดาลุกออกไปจากโต๏ะ รินก๎มหน๎าอํานหนังสือตํอ น้ าตาลมองรินอยูํสักพักจึงถามถึงเรื่องที่รินให๎เบอร์

น้ าตาลกับแม็กไป 

น้ าตาล 

ริน เมื่อวานนี่มึงให๎เบอร์กูกับแม็กไปใชํไหม 

ริน 

เห๎ย ป่าวนะ 

น้ าตาล 

ไมํต๎องเลย ถ๎าไมํใชํมึงแล๎วจะเป็นใคร ท าไม มึงก็รู๎วําแม็กมันชอบลดา  

มึงจะไปขักขวางมันท าไม เป็นอะไรห๎ะ 

 

ริน 

กูคงงงให๎เบอร์ผิดอํะมึง 

ลดาเดินเข๎ามาวางถุงขนม 

ลดา 

อะไรๆ นินทาอะไรกัน ได๎ยินชื่ออยูํนะ 

ริน 

ป่าวเลยฝใครนินทา 

น้ าตาล 

หูฝาดป่าว ไมํมีใครนินทานะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทุกคนนั่งอํานชีทกันตํอ น้ าตาลมองหน๎าริน รินพยายามหลบสายตา 

--ตัดไป— 

 

 

12.ภายใน/ห๎องนอนลดา/กลางคืน 

ลดาเดินเข๎ามาในห๎องวางหนังสือลงและทิ้งตัวลงกับเตียงสักพัก ลดาลุกข้ึนมาหยิบหนังสือ

ภาษาอังกฤษมาทบทวน เสียงโทรศัพท์ของลดาก็ดังข้ึนลดาเอ้ือมมือไปหยิบ  

ลดา 

ฮัลโหล 

แม็ก 

นี่แม็กนะ 

ลดายิ้มมุมปาก 

 

ลดา 

อํอแม็กที่เจอโรงอาหารใชํเปลํา วําไงคํะ 

แม็ก 

เออ วันนั้นอํะ รินให๎เบอร์น้ าตาลเรามา สงสัยให๎เบอร์ผิดอํะ 

ลดา 

รินให๎เบอร์หรอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แม็ก  

ใชํ แล๎วนี่ลดาท าไรอยุํครับ 

ลดา 

อํานหนังสืออยูํอํะ เดี๋ยวแคํนี้กํอนนะ พรุํงนี้เจอกันที่ม .คํะ 

ลกาวางสายแม็กไป แล๎วท าหน๎าตาบึ้งตึงไมํพอใจ 

--ตัดไป— 

 

13.ภายใน/ใต๎ตึกเรียน/กลางวัน 

รินเดินเอาชีทมาคืนลดา บังเอิญเจอลดาอยูํกับแม็ก รินเลยรีบยื่นชีทให๎ลดา 

ริน 

อ๎าว มึง เออ กูเอาชีทมาคืน 

รินยื่นชีทคือให๎ลดา ลดารับไว๎ รินมองหน๎าลดาแตํลดาไมํสนใจ  

ริน 

เออ มึงไปกินข๎าวกันไหม 

ลดาหันหน๎าไปมองแม็ก 

ลดา 

ไมํอํะ มึงไปกินกํอนเลย เดี๋ยวกูจะไปกินข๎าวกับแม็ก 

ริน 

อืม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลดากับแม็กเดินผํานไป รินหันไปมอง 

--ตัดไป— 

 

 

 

14.ภายใน/โรงอาหาร/กลางวัน 

แก๎วกับน้ าตาล นั่งกินข๎าวอยูํที่โรงอาหาร รินเดินเข๎ามาวางจานข๎าวแล๎วนั่งลง แก๎วมองอยูํสักพักจึง

ถามหาลดา 

แก๎ว 

ริน ลดาละ ไมํมาด๎วยกันหรอ 

รินเงยหน๎ามองแก๎วแล๎วก๎มหน๎ากินข๎าวตํอ แก๎วมองรินอยํางงๆ สักพักแก๎วถามรินขึ้นมาใหมํ 

แก๎ว 

มึงมีอะไรบอกกูได๎นะเว๎ย 

รินเงยหน๎าขึ้นมามอง แล๎ววางช๎อนซ๎อมลง 

น้ าตาล 

อําว เป็นอะ ข๎าวไมํอรํอยหรอ 

แก๎วหันไปมองหน๎าน้ าตาล รินก๎มหน๎าไมํพูดกับใคร 

--ตัดไป— 

15.ภายใน/ตึกเรียน/กลางวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  รินและแก๎วนั่งท างานอยูํที่โต๏ะ รินดูนาฬิกาข๎อมือ แล๎วรีบเก็บของ 

ริน 

แก๎วมึงรีบท างานหนํอยได๎ป่าววํะ  

แก๎ว 

เออ กูก็รีบอยูํเนี่ย 

ริน 

เดี๋ยวกูกลับกํอนละกันนะ มึงนั่งท างานไปคนเดียวเหอะ ท าไรช๎ายังกะเตํา  

 

แก๎ว 

เอ๎า มึงจะรีบเก็บของท าไม รอกูแปปนึงสิ 

ริน 

โอ๎ยๆๆๆ ไปละ ไปละ บายมึง 

รินเก็บของแล๎ววํงลงบันไดไป แก๎ววิ่งตามมา 

แก๎ว 

จะไปไหนอ๎า ไมํรอกูเลย 

--ตัดไป-- 

 

16.ภายนอก/ทางเดินในมหาวิทยาลัย/กลางวัน 

รินนั่งรอลดาอยูํใต๎ตึกเรียนนั่งเลํนโทรศัพท์ไป ลดาเดินลงมาใต๎ตึกเจอรินนั่งรออยูํ รินลุกข้ึนไปทักลดา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ริน 

มึงเลิกเรียนละหรอ ป่ะกลับบ๎านกัน 

ลดาไมํได๎พูดอะไร ทั้งคํูเดินไปด๎วยกันสักพัก 

ลดา 

มึง เดี๋ยววันนี้กูกลับบ๎านกับแม็กนะ แม็กรอกูอยูํอํะ 

รินไมํพูดอะไร จนเดินไปถึงสนามฟุตบอล 

ริน 

มึงกลับบ๎านกับกูเหอะ 

ลดา 

กูวําละวํามึงต๎องเป็นแบบนี้ 

ริน 

มึงเลิกชอบแม็กเหอะ มันไมํได๎ชอบมึงจริงหรอก 

มันก็มีแฟนอยูํแล๎ว 

ลดา  

ก็มันบอกวําไมํมีแฟนอํะ แล๎วกูนัดกับมันไว๎แล๎ว 

ริน 

แล๎วกูอํะ 

ลดา 

ก็กลับบ๎านไปดิ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลดาเดินไปจากริน รินยืนอยูํที่เดิมและตะโกนใสํลดา 

ริน 

ระหวํางเพื่อนกับผู๎ชายมึงจะเลือกใครวํะ 

ลดาหันมามองรินตาขวาง แล๎วเดินไป รินยืนมองอยุํสักพัก  

--ตัดไป— 

 

17.ภายใน/ตึกเรียน/กลางวัน 

รินกลับมานั่งที่โต๏ะท างานในตึกเรียน มองไปที่โต๏ะไมํเห็นแก๎วนั่งอยูํ รินเดินเข๎าไปนั่งสักพักหนึ่งแก๎วก็

เดินมาหาริน 

แก๎ว 

อําว มาได๎ไงเนี่ย แล๎วเมื่อกี้ไปไหนมา 

รินไมํตอบอะไรก๎มหน๎าห๎มตา 

แก๎ว 

โอ๎ย ถามอะไรก็ไมํตอบ 

ริน 

กูไปหาลดามา 

แก๎วไมํได๎พูดอะไรอีก รินก็เงียบไป รินหยิบกล๎องมากรอฟิล์ม  

แก๎ว 

ท าไรอํะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ริน 

กรอฟิล์มอํะ ถํายไว๎นานละ ยังไมํได๎เอาไปล๎างเลย 

แก๎ว 

แหม มีกล๎องก็ไมํเคยเอามาถํายกูเลยนะ 

ริน 

ไว๎โอกาสหน๎าละกัน 

กรอฟิล์มเสร็จเลํนแกะฟิล์มออกมานั่งมองอยูํสักพัก ก็เก็บใสํกลํองไป 

--ตัดไป-- 

18.ภายใน/ใต๎ตึกเรียน/กลางวัน 

รินเดินมากับน้ าตาลก าลังจะขึ้นเรียน ลดากับแม็กเดินผํานมา รินและลดาหยุดมองหน๎ากันสักพัก 

ลดาท าหน๎าไมํพอใจคว๎าแขนแม็กแล๎วเดินไป รินหันไปมองและหันกลับมาหาน้ าตาล  

น้ าตาล 

มึงเป็นไรเปฃํา โอเคไหม 

รินพยักหน๎าและเดินไป 

--ตัดไป-- 

19.ภายนอก//สนามบอล/กลางวัน 

ลดาก าลังเดินกลับบ๎านและหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาโทรหาแม็ก แตํก็ปิดเครื่อง ลดากดโทรไปอีกรอบ แตํ

ก็ยังปิดเครื่อง ลดาเดินกลับบ๎านผํานสนามบอล ลดาเห็นแม็กอยูํกับผู๎หญิงอีกคนหนึ่ง จึงหยุดมองอยูํ

สักพัก ลดาหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาโทรหาแม็กอีกทีก็ปิดเครื่อง  

20.ภายใน/ตึกเรียน/กลางวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รินเดินเข๎ามานั่งที่โต๏ะท างาน แก๎วนั่งเลํนโทรศัพท์อยูํ รินนั่งลงไมํพูดไมํจากับแก๎ว 

แก๎ว 

เป็นอะไรอีกเนี่ย หน๎าบึ้งมาอีกละ 

ริน 

นี่มึงเป็นหํวงหรือมึงจะเสือกเรื่องของกูเนี่ย 

แก๎ว 

กูเป็นหํวง 

รนิ 

ตั้งแตํแม็กมาจีบลดา กูก็ไมํคํอยได๎คุยกับมันเลยวะ 

แก๎ว 

มึงมีอะไรมึงก็บอกมันไปดิวะ 

รินเก็บเอาค าพูดของแก๎วมาคิด ถึงความในใจที่มีตํอลดา รินหยิบเอารูปที่ไปล๎างมาข้ึนมาดูสึกพัก 

แล๎วเก็บลงไป 

--ตัดไป-- 

21.ภายใน/ห๎องนอนลดา/กลางคืน 

ลดาเดินเข๎ามาที่ห๎องวางของทุกอยํางลงแล๎วหยิบโน๏ตบุ๏คขึ้นมา ลดาเปิดไปที่เฟสบุ๏คของแม็คก็เห็นวํา

มีรูปแม็กกับผู๎หญิงอีกคนที่ถํายที่สนามกีฬาที่ไปเจอมา ลดาปิดเฟสบุ๏คและโทรหาริน  

--ตัดไป— 

 

22.ภายใน/ห๎องริน/กลางคืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โทรศัพท์ที่วางอยูํบนเตียงดังข้ึนหลายสาย แตํไมํมีใครรับ รินเปิดประดูห๎องเข๎ามาเห็นสายที่ไมํได๎รับ

หลายสายจากลดา รินจึงโทรกลับไป 

ลดา 

ฮัลโหล ท าไมไมํรับโทรศัพท์กูเนี่ย ท าไรอยูํ 

ริน 

กูเพ่ิงอาบน้ าเสร็จ 

ลดา 

มึง แม็กมันมีแฟนอยูํแล๎วเว๎ย พูดแล๎วเจ็บใจวํะ 

ริน 

แล๎วใครบอกวํามันไมํมีลํะ 

ลดา  

กวนตีนกูหรอ 

ริน  

มํได๎กวนตีนเว๎ย แล๎วมึงไปรู๎มาจากไหนอํะ 

ลดา 

กูเห็นมันอยูํกะแฟนมันที่สนามบอล คนที่เป็นหลีดอํะมึง  

ริน 

อ๎าว มึงไปเห็นที่ไหน 

ลดา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที่สนามบอลเว๎ย ตอนเค๎าซ๎อมหลีดกันอํะ 

ริน 

อืม 

รินและลดาเงียบกันไปสักพัก 

ริน 

ดา กูมีไรจะบอกวํะ 

ลดา 

เห๎ยๆแปปนึงๆ แมํเรียก 

รินรอโทรศัพท์ลดาอยูํสักพัก 

ลดา 

เออ มาละๆ  

ริน 

เอํอ นี่มึงท าไรอยุํอํะ 

ลดา 

ก าลังจะไปอาบน้ า 

เออ ริน กูขอโทษนะ ที่กูพูดแรงๆกับมึงไลํมึงกลับบ๎านไปอํะ  

กูโมโหอํะ กูขอโทษจริงๆนะ 

ริน 

อ้ืม ไมํเป็นไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รินนิ่งไปสักพัก 

ลดา 

แล๎วมึงมีเรื่องอะไรจะบอกกูหรอ 

ริน 

เอํอ กูก็จะขอโทษเหมือนกัน 

 

ลดา 

เสาร์-อาทิตย์นี้มึงวํางป่ะไปทะเลกัน 

--ตัดไป— 

23.ภายนอก/ทะเล/กลางวัน 

รินและลดาจับมือกันวิ่งลงทะเล และเลํนน้ ากันอยํางสนุก สักพักรินก็เดินมานั่งที่ชายหาดและมองดู

เพ่ือนๆเลํนน้ า ลดาเดินตามลดามานั่งที่ชายหาด  

ลดา 

มึงไมํไปเลํนน้ าวํะ 

ริน 

กูก็ไปเลํนมาเพ่ิงมานั่งเนี่ย 

แล๎วมึงไมํไปเลํนน้ าอํะ 

ลดา 

กูก็ไปเลํนมาละเนี่ย ตากแดกมากเดี๋ยวตัวกูด าหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ริน 

โอ๎โห มึงด าบ๎างจะเป็นไร มันคงไมํด ามากนักหรอกมั้ง 

ทั้งคํูเงียบไปสักพัก รินหันหน๎ามาหาลดา 

ริน 

มึง คือกู… 

ลดาหันมามองหน๎าริน แก๎วกับน้ าตาลเดินมานั่งด๎วย 

แก๎ว 

มึง คือกู คือกูหิวอํะ ไปหาไรกินกันมั้ย 

น้ าตาล 

เออ กูก็หิวเหมือนกัน ไปหาไรกินหันมั้ย 

แก๎ว 

อินี่ แล๎วมึงจะพูดตามกูท าไมเนี่ย พูดรอบเดียวก็ได๎ อิบ๎า 

แก๎วเดินลุกออกไป น้ าตาลหันไปมองแก๎ว 

น้ าตาล 

เอ๎าอินี่ ดํากูท าไมเนี่ย  

มึงจะกินไรกันป่าว เดี๋ยวกูซ้ือมาเผื่อ 

ริน 

ไมํเอาอํะ มึงไปกินกันกํอนเลย 

น้ าตาลเดินออกไป รินและลดานั่งที่ชายหาดอยูํสักพัก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลดา 

มึง กูขอโทษนะ ที่กูพูดไมํคํอยดีกับมึงอํะ 

ริน 

อ้ืม ไมํเป็นไรหรอก กูไมํโกรธมึงหรอกนํา 

ลดา 

มึง กูมีไรจะบอกวํะ 

รินหันมองหน๎าลดาแบบอ้ึงๆ 

ริน 

ไรอํะ 

ลดา 

กูเริ่มหิวแล๎ววํะ 

ริน 

โห ไอ๎เหี้ย กูนึกวํามึงจะบอกวําอะไร  

ลดา 

เอ๎า แล๎วมึงจะให๎กูบอกวําไรละ 

ริน 

กูชอบมึงอํะ 

--ตัดไป— 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.ขั้นตอนกํอนการผลิต 

               2.1คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
                    2.1.1 ริน 
                   นางสาวธัญธร  ลลิดาพันธ์ชัย  
                    ริน วัยรุํนหญิงอายุ 22ปี เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานิเทศฺลป์ 
                   บุคลิกและลักษณะนิสัย : มีโลกลํวนตัวสูง จริงใจ รักเพ่ือน เป็นคนเก็บอารมณ์ พูด
น๎อย ชอบความสงบ ไมํชอบความวุํนวาย ไมํเปิดใจให๎ใครงํายๆ รักในสิ่งที่ตนเองท า มุํงม่ัน  
                 ความสนใจ : ชอบถํายภาพ ชอบทะเล 
                พ้ืนหลังตัวละคร : รินจบจากโรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนสหศึกษา รินไมํเคยมีแฟนมา
กํอน รินเป็นคนตั้งใจเรียน ชอบชํวยเหลือเพ่ือนๆ เมื่อรินเข๎ามหาวิทยาลัยรินย๎ายมาอยูํท่ีหอพักเพียง
คนเดียวภายในห๎องไมํมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากนัก รินอาศัยอยูํอยํางเรียบงําย ชอบที่จะถํายรูป
ภาพเก็บไว๎  

 

 

ภาพที่ 4-1 นักแสดง 1 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                    2.1.2 ลดา 
                   นางสาวสุพัตรา  หาญวิริยะกุล  
                  ลดา วัยรุํนหญิงอายุ 22ปี เรียนคณะมนุษศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  
                  บุคลิกและนิสัย : เป็นคนใจร๎อน ขี้โมโห ขี้หงุ ดหงิด เอาแตํใจ ปากร๎ายแตํใจดี ไมํ
ยอมคน เป็นคนโกรธงํายหายเร็ว ไมํชอบคนโกหก หักหลัง มีน้ าใจกับเพ่ือน ชอบชํวยเหลือผู๎อื่น รัก
สวยรักงาม 
               พ้ืนหลังตัวละคร : มัธยมศึกษาปีที่1-3 ลดาจบจากอยูํโรงเรียนหญิงล๎วน มัธยมศึกษาปี
ที4่ลดาย๎ายมาอยูํโรงเรียนเดียวกับริน และมีรินเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวตั้งแตํนั้นมา ลดาอยูํกับพํอแมํ
ที่บ๎าน ลดาบังเอิญได๎อยูํมหาวิทยาลัยเดียวกับรินอีกครั้ง จึงท าให๎ลดามีเพ่ือนสนิทคนเดียวคือริน ไมํ
วําจะมีปัญหาเรื่องอะไร ลดาก็จะปรึกษารินอยูํตลอด 

 

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดง 2 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

 

                2.1.3 แก๎ว 
                 ภัชภิชา  เติมปรีดา  
                แก๎ว วับรุํนหญิงอายุ 22 ปี เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัยกรรม
ออกแบบภายใน แก๎วเป็นเพ่ือนสนิทอีกคนของรินที่เจอกันที่มหาวิทยาลัย  
               บุคลิกและนิสัย : เป็นคนสอดรู๎สอดเห็น ชอบยุํงเรื่องของเพ่ือน แตํในใจลึกเป็นคนที่เป็น
หํวงเพ่ือน และรักเพ่ือนมาก ชอบชํวยเหลือ เฮฮา รักสนุก จริงจังในการท างาน มีสไตล์การแตํงตัว
เป็นของตัวเอง ไมํชอบเหมือนใคร  

 

 

ภาพที่ 4-3 นักแสดง 3 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                   2.1.4 น้้าตาล 
                  มณีรัตน์  ไชยทัพ  
                  น้ าตาล วัยรุํนหญิงอายุ 22 ปี คณะครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขา 
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
                บุคลิกและนิสัย : เป็นคนใจดี มีน้ าใจ เข๎ากับคนอ่ืนได๎งําย รําเริงสดใส เป็นคนไมํคิด
มาก ชอบอยุํกับเพื่อน ชอบแตํงหน๎า แตํงตัว มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
 

 

ภาพที่ 4-4 นักแสดง 4 
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                  2.1.5 แม็ก 
                 ปลวัชร  กิติอมรชัย  
                  แม็ก วัยรุํนชายอายุ 22 ปี เรียนคณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล  
                  บุคลิกและนิสัย : เป็คนเจ๎าชู๎ จริงใจแตํไมํจริงใจ เจ๎าเลํห์  

 

 

ภาพที่ 4-5 นักแสดง 5 
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               2.2สถานที่ถํายท้า (Location) 
                    จากบทภาพยนตร์สถานที่สํวนใหญํนั้นอยูํภายในมหาวิทยาลัยและมีตัวละครที่เรียน                           
อยูํในหลายคคณะ ทางผู๎จัดท าจึงเลือกให๎เป็นมหาลัยที่กว๎างและรํมรื่นและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ 
                    2.2.1 หอพักนักศึกษา  
                           หอพักของริน จะเลือกให๎ ความเรียบงําย กว๎างขวาง มีการติดผลงานและ
รูปภาพไว๎บนไว๎บนผนังห๎อง ใช๎สีห๎องที่ไมํฉูดฉาด  มีการจัดห๎องอยํางเป็นระเบียบ การเลือกห๎องพัก
ต๎องให๎อยูํใกล๎กับสถานที่ถํายท า และมีพ้ืนที่ภายในห๎องบริเวณกว๎าง ไมํมีสิ่งอ านวยความสะดวกมาก
นัก และห๎องต๎องไมํดูเป็นผู๎หญิงจนเกินไป  

 

 

ภาพที่ 4-6 หอพักนักศึกษา 

                    2.2.2 ทางเดินใต๎ตึกในมหาวิทยาลัย 
                          ทางเดินใต๎ตึกในมหาวิทยาลัย เป็นทางเชื่อมของตึกในคณะตํางๆ และโรง
อาหาร เป็นทางผําน เพ่ือที่จะให๎มาเจอกับตัวละครอ่ืนๆได๎  การเลือกสถานที่ต๎องเลือกให๎มีทางเชื่อม
หรือ ทางผํานของคณะตํางๆได๎ และดูสอาด เป็นพื้นที่บริเวณเปิดโลํง อากาศปลอดโปรํง เพ่ือให๎ดูไมํ
อึดอัดจนเกินไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-7 ทางเดินใต๎ตึกในมหาวิทยาลัย 

                  2.2.3 ทางเดินกลับบ๎านในมหาวิทยาลัย  
                         เป็นทางเดินที่มีต๎นไม๎ล๎อมรอบ ดูรํมรื่นและมีดอกไม๎ เป็นสถานที่ท่ีรินกับลดา
เดินกลับบ๎านด๎วยกัน และรินก็ขอลดาถํายรูป  ทางเดินที่เหมาะกับการถํายรูปนั้นจะต๎องมีความ
สวยงามและความสดชื่น รํมรื่น และมีสีสันสดใส เวลาในการถํ ายท าต๎องพอดีกับแสงของหระอาทิตย์
ตก เพ่ือไมํให๎แดดนั้นแรงจนเกินไป เพราะไมํมีหลังคาบังแดด  

 

 

ภาพที่ 4-8 ทางเดินกลับบ๎านในมหาวิทยาลัย 

 

   ส
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               2.2.4 โต๏ะท้างานในตึกเรียนของริน 
                      โต๏ะท างานของรินและแก๎ว ทั้ง 2คนนี้อยูํในคณะเดียวกันแตํคนละสาขา จึงมีโต๏ะนี้
เพ่ือให๎ทั้ง2คนนั้นได๎ท างานรํวมกัน การเลือกสถานที่ภายในรํมจะค านึงถึงแสงสวํางต๎องเพียงพอใน
การถํายท า และดูไมํอึดอัดมากนัก โต๏ะจะต๎องเป็นโต๏ะใหญํเพ่ือที่จะวางแผํ นกระดาษใหญํๆได๎ และ
เลือกชั้นที่สูงเพราะมีหน๎าตํางท าให๎ดูโปรํงมากขึ้น  

 

 

ภาพที่ 4-9 โต๏ะท างานในตึกเรียนของริน 

                2.2.5 โรงอาหาร 

                        โรงอาหารเป็นสถานที่ท่ีตัวละครทุกๆตัวจะได๎มารวมกันและเจอกันที่นี่ ในชํวง
พักหหลางวัน  โรงอาหารคณะวิศวกรรม เป็นโรงอาหารที่เหมา ะสมที่สุด เพราะโต๏อาหารนั้นมีสีข าว 
และเป็นเพดานสูงโปรํง ในชํวงเช๎าและบํายคนจะน๎อยและมีแสงสวํางมากเพียงพอ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-10 โรงอาหาร 

              2.2.6 สนามกีฬา 
                      สนามกีฬาเป็นสถานที่ท่ีลดาเจอแม็กกับแฟนของแม็ก เลือกสถานที่นี้เพราะ ดู
ใหมํสามารถใช๎งานได๎จริง สะอาด  

 

 

ภาพที่4-11 สนามกีฬา 

              2.2.7 หน๎าตึกเรียน 
                     หน๎าตึกเรียนของริน ที่แม็กวิ่งมาขอเบอร์ลดาจากริน การเลือกสถานที่นี้ต๎องให๎   
คล๎ายคลึงกับบรรยาการในตึกที่ถํายฉากโต๏ะท างานของริน  ซึ่งในฉากนั้นมีวสํวนก าแพงที่เป็นอิฐสีส๎ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทางผู๎จัดท าเห็นวําหน๎าตึกอาคารเรียนรวมมีความเหมาะสมกวําหน๎าตึกคณะที่ถํายจริง จึงถํายหน๎า

ตึกอาคารนี้ และมีความสะอาด รํมรื่นอีกด๎วย 

 

ภาพที่4-12 หน๎าตึกเรียน 

             2.2.8 โต๏ะนั่งอํานหนังสือ 
                    โต๏ะอํานหนังสือเป็นฉากที่น้ าตาลอํานหนังสือแล๎วแม็กโทรมา เลือกสถานที่นี้เพราะ 
เป็นที่ที่ไมํผู๎คนมากนัก โต๏ะสะอากไมํมีรอยขีดเขียนของปากกาหรือน้ านาลบความผิด  

 

 
 

ภาพที่4-13 โต๏ะนั่งอํานหนังสือ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                2.2.9 ห๎องลดา 
                       การเลือกห๎องของลดานั้น จะต๎องเป็นห๎องท่ีบํงบอกถึงลักษณะและบุคลิกของ
ลดาได๎ จะต๎องมีความเป็นผู๎หญิงสูงและแตกตํางจากริน ภายในห๎องสํวนใหญํเป็นสี ขาว ดูสะอาดตา 
ตกแตํงสีชมพูเล็กน๎อย จากของบนหัวเตียงและหมอนอิงคิดตี้ ที่แสดงความเป็นผู๎หญิงสูง  

 

 
 

ภาพที่4-14 ห๎องลดา 
                   2.2.10 ทะเล 
                            ทะเลเป็นฉากสุดท๎ายของภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นสถานที่ที่รินนั้นเผยความใน
ใจกับลดา และลดาก็ปรับความเข๎าใจกั บริน การเลือกทะเลนั้น จะต๎องมีพ้ืนที่ของชายหาด และ
ชายหาดต๎องสามรถนั่งได๎ไมํมีเศษหินเศษเปลือกหอยปน ห รือมีให๎น๎อยที่สุด เป็นสถานที่ที่เงียบและ
ปราศจากผู๎คน เป็นทะเลที่ติดกับภูเขาและต๎องเข๎ามาลึกกวําปกติ และต๎องเป็นทะเลที่พระอาทิตย์ตก
ลงมทะเลพอดี ให๎ความรู๎สึก อบอํุนนุํมนวล  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่4-14 ทะเล 
 
               2.3 อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 
                    2.3.1 กล๎องถํายรูปแบบฟิล์มและม๎วนฟิล์ม 
                            ในภาพยนตร์เรื่องนี้สร๎างบุคลิกของรินใหชอบถํายภาพ การเลือกกล๎อง
ถํายรูปแบบฟิล์มเนื่องจาก เป็นกล๎องท่ีใช๎งํายและเป็นกล๎องธรรมดา ไมํมีระบบเสริมเชํน การซูม 
ปรับสี แสดงถึงความเรียบงํายและการชอบถํายภาพจริงๆของริน 

 

 
 

ภาพที่ 4-15 ถล๎องถํายรูปแบบฟิล์มและม๎วนฟิล์ม 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                  2.3.2 ผลงานของริน 
                         ผลงานของรินแสดงถึงสาขาที่รินเรียนคือออกแบบ มีลวดลายของกราฟฟิค 
วาดเส๎น ในฉากนั่งท างานกับแก๎ว 

 

 
 

ภาพที่ 4-16 ผลงานของริน 
 
                2.3.3 หนังสือเรียนออกแบบของริน 
                         หนังสืออกแบบในฉากของริน มีความส าคัญในเรื่องบํงบอก สาขาที่เรียนอยําง
แนํชัด และเป็นหนังสือที่รินเจอรูปลดาอีกด๎วย  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-17 หนังสือเรียนออกแบบของริน 
 
                 2.3.4 ผลงานด๎านออกแบบภายในของแก๎ว 
                        เป็นผลงานของแก๎วที่มีในฉากโต๏ะท างาน ซึ่งแก๎วเป็นคนที่จริงจังและตั้งใจ
ท างาน จะมีผลงานของแก๎วในหลายๆโปรเจค และผลงานด๎านสถาปัตยกรรมภายใน ก็บํงบอกถึง
สาขาที่แก๎วเรียนได๎เป็นอยํางดี 
 

 
 

ภาพที่ 4-18 ผลงานด๎านออกแบบภายในของแก๎ว 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                 2.3.5 ผลงานตํางๆ 
                        ผลงานวาดภาพสีน้ ามันบนเฟรม เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพ่ือให๎สถานที่ถําย
ท า ดูเป็นอาคารเรียน และท างานด๎านการออกแบบและศิลปะ  

 

 
 

ภาพที่ 4-19 ผลงานตํางๆ 
 
                 2.3.6 กระเป๋าถือของลดา 
                         กระเป๋าถือลายคิตตี้ของลดา บํงบอกถึงตัวตนในความเป็นผู๎หญิงของลดา มี
ความส าคัญในฉากที่ลดาเดินกลับบ๎านกับริน ซึ่งมีทั้งหนังสือท่ี ถือและหนังสือในกระเป๋าถือของลดา
เป็นจ านวนมาก ท าให๎รินอาสาชํวยลดาถือของทั้งหมด  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

 

 
 

ภาพที่ 4-20 กระเป๋าถือของลดา 
 
                 2.3.7 หนังสือภาษาอังกฤษ 
                        หนังสือภาษาอังกฤษ บํงบอกถึงสาขาวิชาที่ลดาเรียน ซึ่งมีความส าคญในฉากที่
รินชํวยลดาถือของ และนั่งติวภาษาอังกฤษกับริน   

 

 
 

ภาพที่ 4-21 หนังสือภาษาอังกฤษ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                2.4 Call Sheet  
ตารางที่ 4-1 Call Sheet 

เบอร์ติดตํอตํางๆ 

นักแสดง ตอย คิม น้ าตาล 

ปิคนิค 

เอารถไปรับที่บ๎าน  

มาหาที่บ๎าน 

08.00น. 

08.00น. 

ตากล๎อง ชมพูํ มาหาที่บ๎าน 08.00 น. 

อาหาร 

เลี้ยงข๎าวเที่ยงและข๎าวเย็น เวลา 12.00 น. และ 19.00น. 

Ordinarygirl 

เบอร์ติดตํอ ตากล๎อง: อภิญญา เชิดในเมือง 

ผ๎ูก้ากับ: สิรี สุวรรณ (แต๎ว) ตากล๎อง 2:  

0829502000 

CALL SHEET 

01/12/2013 

วันถํายท้าท่ี 1 

สถานที่ถํายท้า   มาถึง ณ กองถํายเวลา 14.00 น. 

หาดนางรอง จังหวัดสัตหีบ    เลิกกํอนโดยประมาณ 18.00 น. 

TIME SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT 

17.00-

18.00 

23 D Ext. ริน ลดา แก๎ว น้ าตาล มาเที่ยวทะเลกัน รินบอก

ชอบลดาตอนอยูํกันสองคน 

ริน ลดา 

แก๎ว 

น้ าตาล 

9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

 

#หมายเหตุ ถํายชํวงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน 

 
ตารางที่ 4-2 Call Sheet 

เบอร์ติดตํอตํางๆ 

นักแสดง คิม  

ตอย 

เอารถไปรับที่บ๎าน 

เจอกันท่ีตึกภาควิชาวิจิตรศิลป์ 

10.30 น. 

11.00น. 

Ordinarygirl 

เบอร์ติดตํอ ตากล๎อง: พงศกร  พจรํุงวกุล 

ผ๎ูก้ากับ: สิรี สุวรรณ (แต๎ว)   

0829502000 

CALL SHEET 

3/12/2013 

วันถํายท้าท่ี 2 

สถานที่ถํายท้า   มาถึง ณ กองถํายเวลา 12.00 น. 

ตึกภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า                     เลิกกํอนโดยประมาณ 18.00 น. 

เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

TIME SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT 

13.00-

15.00 

3 D Int. รินกับแก๎วเดินเข๎ามานั่งที่โต๏ะท างาน รินเปิดเจอ

รูปลดาในหนังสือ แก๎วถามความในใจของริน 

ริน แก๎ว 4 

15.15-

17.30 

8 D  Int. แก๎วนั่งท างานอยูํ รินเดินเข๎ามาทัก แล๎วสํง

ข๎อความหาลดา 

ริน แก๎ว 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตากล๎อง เจต 087-1023-1120 10.00 น. 

อาหาร 

เลี้ยงข๎าวเที่ยงเวลา 12.00 น.  

#หมายเหตุ - 

 
ตารางที่ 4-3 Call Sheet 

Ordinarygirl 

เบอร์ติดตํอ ตากล๎อง: อภิญญา  เชิดในเมือง 

ผ๎ูก้ากับ: สิรี สุวรรณ (แต๎ว)   

0829502000 

CALL SHEET 

11/12/2013 

วันถํายท้าท่ี 3 

สถานที่ถํายท้า   มาถึง ณ กองถํายเวลา 10.00 น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง                  เลิกกํอนโดยประมาณ 18.00 น. 

TIME SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT 

11.00-

13.00 

14 D Int. แก๎วกับน้ าตาลนั่งกินข๎าวอยูํ รอนเดินเข๎ามานั่ง

ด๎วย แก๎วถามถึงลดาที่ไมํได๎มากับริน 

ริน แก๎ว 3 

14.00-

16.00 

15 D Int. รินเรํงแก๎วให๎รีบท างานให๎เสร็จ รินรอไมํไหววิ่ง

ลุกออกจากโต๏ะไป 

ริน แก๎ว 

น้ าตาล 

6 

16.30-

18.00 

16 D Ext. รินรีบวิ่งตาลดามา และขอลดากลับบ๎าน ลดา

ปฏิเสธและไปดูหนังกับแม็ก 

ริน ลดา 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เบอร์ติดตํอตํางๆ 

นักแสดง ตอย 

ปิคนิค 

คิม 

น้ าตาล 

087-713-1308 

082-023-0003 

084-211-2692 

086-852-4415 

10.00 น. 

10.00 น. 

10.00 น. 

10.00 น. 

ตากล๎อง ชมพูํ 083-087-5587 10.00 น. 

อาหาร 

เลี้ยงข๎าวเที่ยงเวลา 12.00 น.  

#หมายเหตุ - 

 
ตารางที่ 4-4 Call Sheet 

Ordinarygirl 

เบอร์ติดตํอ ตากล๎อง: อภิญญา  เชิดในเมือง 

ผ๎ูก้ากับ: สิรี สุวรรณ (แต๎ว)  ตากล๎อง2 : ภัทริน  ชัยศุภสกุล 

0829502000 

CALL SHEET 

22/12/2013 

วันถํายท้าท่ี 4 

สถานที่ถํายท้า   มาถึง ณ กองถํายเวลา 08.00 น. 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง                     เลิกกํอนโดยประมาณ 18.00 น. 

TIME SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เบอร์ติดตํอตํางๆ 

นักแสดง ตอย 

ปิคนิค 

น้ าตาล 

ต๎นสน 

087-713-1308 

082-023-0003 

086-852-4415 

082-058-7763 

07.30 น. 

07.30 น. 

07.30 น. 

07.30 น. 

ตากล๎อง ชมพูํ 083-087-5587 07.30 น. 

อาหาร 

เลี้ยงข๎าวเที่ยงเวลา 12.00 น.  

#หมายเหตุ นัดนักแสดงสมทบเวลา13.00 น. ที่โรงอาหารคณะวิศวะ 

 

09.00-

10.30 

6 D Int. น้ าตาล ริน ลดา นั่งกินข๎าวอยุํที่โรงอาหาร 

แม็กเดินเข๎ามานั่งด๎วย รินแนะน าเพื่อนๆให ๎

ริน ลดา 

ตาล แม็ก 

5 

11.00-

12.00 

7 D Ext. แม็กวิ่งตามรินมาหน๎าตึกเพื่อขอเบอร์ลดา ริน แม็ก 5 

12.15-

12.45 

9 D Ext. น้ าตาลนั่งอํานหนังสืออยูํ แม็กโทรเข๎ามา น้ าตาล 3 

13.30-

14.00 

13 D Int. รินเอาชีทมาคือคือลดา แตํบังเอิญเจอลดาเดิน

มากับแม็ก 

ริน ลดา 

แม็ก 

6 

14.30-

15.30 

18 D Int. รินและน้ าตาลเดนิสวนกับลดาและแม็ก ท้ัง2

ฝ่ายไมํทักทายกัน 

ริน ลดา 

ตาล แม็ก 

3 

14.00-

17.00 

4 D Ext. รินเดินกลับบ๎านกับลดา รินขอลดาถํายรูป 

ถํายเสร็จ ลดาเห็นแม็กเดินมากับแฟน 

ริน ลดา 

แม็ก แฟน

แม็ก 

10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 

 

ตารางที่ 4-5 Call Sheet 

เบอร์ติดตํอตํางๆ 

นักแสดง ตอย รับที่แอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง 17.00 น. 

Ordinarygirl 

เบอร์ติดตํอ ตากล๎อง: สิรี  สุวรรณ 

ผ๎ูก้ากับ: สิรี สุวรรณ (แต๎ว)   

0829502000 

CALL SHEET 

4/01/2014 

วันถํายท้าท่ี 5 

สถานที่ถํายท้า   มาถึง ณ กองถํายเวลา 10.00 น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง                  เลิกกํอนโดยประมาณ 18.00 น. 

TIME SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT 

17.00-

19.30 

 

1 N Int. รินเดินเข๎าห๎องมาวางของลง บังเอิญหันไปมอง

รูปที่ติดไว๎ท่ีผนัง เลยดึงออกมาดู ไมํนานลดาก็

โทรมา 

ริน 5 

19.35-

20.30 

5 N Int. รินเปิดหนังสือหารูปลดาที่เคยสอดไว๎ มาแปะบน

ผนังห๎อง 

ริน 5 

20.40-

21.30 

10 N Int. รินหาชีทภาษาองักฤษไมํเจอเลยโทรไปขอให๎

ลดาติวภาษาอังกฤษ 

ริน 3 

21.45-

23.00 

22 N Int. รินรับสายลดา  ลดาชวนไปทะเลรินก็ตอบตกลง ริน 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตากล๎อง แต๎ว 082-950-2000 16.00 

อาหาร 

เลี้ยงข๎าวเย็นเวลา 18.30 น.  

#หมายเหตุ - 

 
ตารางที่ 4-6 Call Sheet 

Ordinarygirl 

เบอร์ติดตํอ ตากล๎อง: อภิญญา  เชิดในเมือง 

ผ๎ูก้ากับ: สิรี สุวรรณ (แต๎ว)   

0829502000 

CALL SHEET 

8/01/2014 

วันถํายท้าท่ี 6 

สถานที่ถํายท้า   มาถึง ณ กองถํายเวลา 10.00 น.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง                  เลิกกํอนโดยประมาณ 18.00 น. 

TIME SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT 

10.00-

11.30 

2 D Int. รินกับลดาเดินคุยกันเรื่องที่เมื่อวานลดาโทรมา

โวยวาย แม็กเดือนวิศวะ เดินผํานมา ลดาหันไป

มอง 

ริน ลดา 

แม็ก 

4 

13.00-

15.00 

11 D Ext. ริน ลดา น่ังติวภาษาอังกฤษสักพัก น้ าตาลก็เดิน

เข๎ามานั่งด๎วย แล๎วถามเรื่องที่รินให๎เบอร์น้ าตาล

กับแม็กไป 

ริน ลดา 

น้ าตาล 

6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เบอร์ติดตํอตํางๆ 

นักแสดง น้ าตาล 

ตอย 

ปิคนิค 

ต๎นสน 

ตั๊ก 

ไปรับที่บ๎าน 

ไปรับที่แอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง 

มาเจอท่ีโรงอาหารวิศวะ 

มาเจอท่ีโรงอาหารวิศวะ 

มาเจอท่ีโรงอาหารวิศวะ 

8.30น. 

9.30น. 

9.30น. 

9.30น. 

14.00น. 

ตากล๎อง ชมพูํ 083-087-5587 16.00น. 

อาหาร 

เลี่ยงข๎าวเที่ยงเวลา11.45 

#หมายเหตุ  นักนักแสดงสมทบเวลา14.00น. ที่โรงอาหารวิศวะ 

 
ตารางที่ 4-7 Call Sheet  

15.15-

16.00 

20 D Ext. ลดาเดินก าลังจะโทรหาแม็กแตํเดินมาเห็นแม็กอ

ยูํกับแฟนท่ีสนามกีฬา 

ลดา 

แม็ก 

แฟน

แม็ก 

3 

Ordinarygirl 

เบอร์ติดตํอ ตากล๎อง: สิรี  สุวรรณ 

ผ๎ูก้ากับ: สิรี สุวรรณ (แต๎ว) ตากล๎อง 2:  

0829502000 

CALL SHEET 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เบอร์ติดตํอตํางๆ 

นักแสดง ปิคนิค มาหาที่บ๎าน 12.30น. 

ตากล๎อง แต๎ว 082-950-2000 12.00 น. 

อาหาร 

- 

#หมายเหตุ - 

 
 
 
 

10/01/2014 

วันถํายท้าท่ี 7 

สถานที่ถํายท้า   มาถึง ณ กองถํายเวลา 12.00 น. 

บ๎านแต๎ว    เลกิกํอนโดยประมาณ 16.30 น. 

TIME SCENE D/N Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT 

13.00-

14.30 

12 D Int. ลดานั่งอํานหนังสือภาษาอังกฤษอยูํ แม็กโทรเข๎า

มา 

ลดา 2 

14.45-

16.00 

21 D Int. ลดาเปิดเฟสบุ๏คเจอรูปที่แม็กถํายกับแฟนที่สนาม

กีฬา 

ลดา 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

บทที่  5  

การผลิตชิ้นงาน 

              จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี  แนวคิด และน ามาเขียนบทภาพยนตร์ เมื่อผ่าน
กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production) มาแล้ว จะน ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง 
Ordinary girl ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉาก และความหมายดังต่อไปนี้ 
ฉากที ่1 ภายใน / กลางคืน / ห้องริน 

 

ภาพที่5-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

               รินเปิดประตูห้องเข้ามาวางกระเป๋า และหยิบงานเพ่ือมานั่งท างานที่โต๊ะ รินวางของลงบน
โต๊ะท างาน แล้วบังเอิญหันไปเจอรูปเ ก่าๆสมัยมัธยมที่ถ่ายคู่กับลดา ริ นจึงดึงออกมาจากผนังห้อง ไม่
นานเสียงโทรศัพท์ของรินก็ดังข้ึน รินวิ่งไปรับโทรศัพท์และสายนั้นเป็นสายของลดา ลดาโทรมาโวยวาย
กับรินเรื่องแฟนเก่า ยังพูดไม่ทันจบสายก็ตัดไป รินโทรกลับไปหาลดาก็ปิดเครื่องไปแล้ว  
                ฉากนี้เป็นฉากเปิด เล่าการด าเนินชีวิตของริน ที่มีชีวิตอยู่ในหอพั ก และเล่าเรื่องอีตของ
รินกับลดาผ่านรูปภาพที่รินดึงออกมาว่าเป็นเพื่อนกันมานาน มีสายโทรศัพท์เข้าของลดา เพ่ือบ่งบอก
นิสัยของลดาคือการโทรมาปรึกษาปัญหาหัวใจกับริน  
               เปิดเรื่องมาเป็นภาพกว้างให้เห็นบรรยากาศภายในห้อง มีการแทรกภาพขนาดใกล้เพื่อ
เจาะอารมณ์ของริน  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่2 ภายนอก / ทางเดินในมหาวิทยาลัย / กลางวัน 

 

ภาพที่5-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                   รินและลดาก าลังเดินไปที่ตึกเรียน รินถามถึงเรื่องเมื่อวานที่ลดาโทรมาโวยวาย ลดา
เล่าเรื่องด้วยอาการหงุดหงิดได้สักพัก แม็กเดือนวิศวะก็เดินผ่านลดาไป ลดาหันไปมองแล้วหันกลับมา
ถามรินว่าผู้ชายคนนั้นคือใคร รินตอบไปแต่ไม่ม่ันใจ รินมองหน้าลดาแล้วรีบจูงมือลดาให้รีบเดนไป
เรียน 
                      ฉากนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของลดากับแม็ก แสดงถึงอาการชอบผู้ชายของลดา 
และท าให้รินรู้สึกไม่พอใจ แต่ไม่ได้พูดออกไป รินแสดงอาการไม่พอใจคือตัดบทรีบจูงมือลดาไปเรียน  
ฉากที่3 ภายใน / ห้องเรียน / กลางวัน 

 

ภาพที่5-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                      รินกับแก้วเดินมานั่งที่โต๊ะท างานแก้วได้ถามถึงเรื่องโปรเจคงานของริน แต่รินไม่
ตอบ รินเปิดหนังสือไปเจอรูปของลดา แก้วเงยหน้ามาเห็นรินก าลังดูรูปบางอย่างอยู่ เลยยื่นหน้าเข้าไป
ขอดูด้วย แต่รินก็ไม่ให้ดู สักพักรินถามแก้วเกี่ยวกับปัญหาหัวใจ แก้วก็ตอบไปตามที่รินถาม รินแอบยิ้ม
แก้วสังเกตุเห็นว่ารินก าลังมีความรักแก้วจึงถามรินขึ้นว่าแอบชอบใครอยู่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                      ในฉากนี้บ่งบอกอะไรหลายอย่างเก่ียวกับตัวละครมากขึ้น ทั้งเรื่องของแก้วที่บ่งบอก
ว่าเป็นคนสอดรู้สอดเห็นเรื่องของเพ่ือน เช่น การยื่นหน้าไปดูรูปหรือ แอบถามเรื่องความรัก และยังบ่ง
บอกบุคลิกของแก้วได้อีกด้วยว่าเป็นคนที่มีรูปแบบการแต่งตัวเป็นของตนเอง การแสดงออ กของรินท า
ให้รู้ความในใจเกี่ยวกับลดามากขึ้น  
                    ใช้วิธีการตัดสลับหน้าแก้วและรินไปมาเวลาพูดคุยกัน และมีภาพกว้างให้เห็นบริเวณ
โดยรอบข้าง มีการแทรกรูปภาพที่รินหยิบรูปลดา เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของรุปภาพมากขึ้น 
ฉากที่4 ภายนอก / ทางเดินในมหาวิทยาลัย / กลางวัน 

 

ภาพที่5-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                    รินเดินกลับบ้านกับลดา รินเห็นลดาถือของเยอะจึงอาสาช่วยถือ และรินก็ขอลดา
ถ่ายรูปลดาไม่ได้ปฏิเสธอะไร เมื่อถ่ายรูปเสร็จลดาเห็นแม็กเดินมากับผู้หญิงคนอ่ืน ลดาแสดงอาการไม่
พอใจ รินหันมาเห็นพอดี จึงทักลดาให้รีบกลับบ้าน 
                    ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกภายในของตัวละครมากขึ้นและท าให้รู้จักกับตัวละคร
มากขึ้น แสดงให้เห็นความชอบส่วนตัวของรินที่เป็นคนชอบถ่ายรูป แสดงความรู้สึกของลดาที่มีต่อ
แม็ก และแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่เกินข้างแม็กอาจจะเป็นแฟนของแม็กก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที5 ภายใน / ห้องริน / กลางคืน 

 

ภาพที่5-5 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                รินเปิดหารูปลดาที่เคยสอดไว้ แล้วหยิบมารูปมาแปะไว้ที่ผนังห้องที่รินชอบแปะไว้เยอะๆ 
และนั่งมองรูปต่างๆที่ผนัง 
               ฉากนี้เป็นการเน้นความรู้สึกของรินผ่านการกระท ามากขึ้นและแสดงให้เห็นว่ารินนั้นเป็น
คนชอบถ่ายรูป ชอบรูปภาพ ผ่านรูปภาพบนผนังห้องของริน 
ฉากที่6 ภายใน / โรงอาหาร / กลางวัน 

 

ภาพที่5-6 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ordinarygirl 

                น้ าตาลกับลดานั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหาร ลดามองเห็นรินยืนคุยกับแม็กเดือนวิศวะ มื่อริน
มาถึงโต๊ะอาหาร ลดาจึงเอ่ยปากถามรินว่ารู้จักกับแม็กได้อย่างไร รินตอบไปว่าเรียนอยู่ชมรมเดียวกัน 
ลดาไม่ได้ถามอะไรต่อ ไม่นานแม็กก็เดินมานั่งที่โต๊ะอาหารด้วย รินแนะน าเพ่ือนๆให้แม็กรู้จัก แต่พอ
รินจะแนะน าลดาให้แม็กรู้จัก ลดาก็แนะน าตัวเองเสียก่อน 
              ในฉากนี้มีการถ่ายแบบแทนสายตาของลดา เป็นฉากแรก แสดงถึงความสนใจตัวละครของ
แม็กมากขึ้น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่7 ภายนอก / หน้าตึกเรียน / กลางวัน 

 

ภาพที่5-7 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ordinarygirl 

             รินก าลังเดินขึ้นตึกเรียน แม็กก็รีบวิ่งมาทักรินทันที แม็กขอเบอร์ลดาจากริน รินก็ไม่ให้และ
ถามแม็กกลับไปว่าแม็กมีแฟนแล้วหรือเปล่า แต่แม็กก็ปฏิเสธไป รินก็ยังไม่ให้เบอร์ลดากับแม็ก 
แม็กเลยยื่นข้อเสนอว่า จะเลี้ยงไอติม รินแอบมีเลศนัยโดยการให้เบอร์น้ าตาลกับแม็กไป แล้วรีบขึ้นไป
เรียน 
              ใช้วิธีการถ่ายถว้างเห็นว่าแม็กวิ่งตามรินมา และถ่ายแบบตัดสลับหน้าแม็กกับหน้ารินเวลา
สนทนากัน 
ฉากที่8 ภายใน / ตึกเรียน / กลางวัน 

 

ภาพที่5-8 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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                  รินเดินเข้ามาทักแก้วที่นั่งท างานอยู่ แล้วเดินกลับ มานั่งที่ของตัวเองแล้วส่งข้อความหา
ลดา 
                  ฉากนี้เป็นฉากที่สอดคล้องกับฉากที่8 เพราะน้ าตาลได้ถามถึงแก้วที่ไม่ได้มากินข้าวที่
โรงอาหารด้วย เพราะแก้วติดโปรเจคอยู่ และมีการแสดงการเอาใจของรินที่มีต่อลดา ด้วยการส่ง
ข้อความไปหา แสดงถึงความรู้สึกที่มากกว่าเพ่ือน 
                  

ฉากที่9 ภายนอก / โต๊ะม้านั่ง / กลางวัน 

 

ภาพที่5-9 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                น้ าตาลนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะมานั่ง ไม่นานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น หน้าจอโทรศัพท์แสดง
เบอร์แปลก น้ าตาลกดรับสายนั้น และได้ถามถึงคนปลายสายว่าเป็นใคร พอรู้ว่าเป็นแม็กคนที่เจอที่โรง
อาหารก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ แม็กได้โทรมาชวนไปดูหนัง น้ าตาลก็ตอบตกลงไป 
                  ฉากนี้เป็นการเฉลยคนดูว่าเบอร์ที่รินให้แม็กไปในฉากที่7 นั้นรินให้เบอร์น้ าตาลกับแม็ก
ไป ถ่ายโดยใช้ภาพกว้างแสดงถึงสถานที่และก ารกระท าของน้ าตาล และถ่ายภาพขนาดกลางให้เห็น
การแสดงออกทางหน้าตาว่าก าลังดีใจที่แม็กโทรมาหา แต่ไม่ใช้ภาพขนาดใกล้ เพราะจะเป็นการเจาะ
อารมณ์ความลึ้งซึ้งมากเกินไป 
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ฉาก10 ภายใน / ห้องริน / กลางคืน 

 

ภาพที่5-10 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

              รินหาชีทภาอังกฤษบนโต๊ะท างาน แต่หาไม่เจอเลยโทรไปหาลดา ให้ลดาช่วยติว
ภาษาอังกฤษให้ รินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่ลดาจะติวภาษาอังกฤษให้ 
               ฉากนี้เป็นฉากที่แสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งของลดาคือเก่งภาษาอังกฤษ เพราะรินขอให้ลดา
ช่วยติวภาษาอังกฤษให้ และแสดงความรู้สึกของรินที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่ลดาติวภาอังกฤษให้ 
ฉากท่ี11 ภายนอก / โต๊ะม้าหิน / กลางวัน 

 

ภาพที่5-11 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

               รินกับลดานั่งติวภาษาอังกฤษกันอยู่ น้ าตาลก็เดินเข้ามานั่งติวด้วย รินถามถึงแก้วที่ไม่
ได้มาด้วย ทั้งสามคนนั่งติวภาษาอังกฤษกันไปสักพัก ลดาก็ขอตัวออกไปซื้อขนม น้ าตาลจึงถามถึงเรื่อง
รินให้เบอร์น้ าตาลกับแม็กไป รินเฉไฉบอกปฏิเสธไป แต่น้ าตาลก็รุ้ว่ารินเป็นคนให้เ บอร์ไป ลดาเดินเข้า
มาพอดีได้ยินรินกับน้พตาลคุยเรื่อวตัวเองจึงทักว่านินทาอะไรกัน ทั้งสามคนนั่งติวภาษาอังกฤษกัน
ต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

                ฉากนี้มีการเน้นอารมณ์ในตอนตอนสุดท้ายที่จะมีดนตรีประกอบขึ้นและใช้ภาพขนาด
ใกล้เพื่อสื่ออารมณ์ของรินมากข้ึน 
ฉากที่12 ภายใน / ห้องนอนลดา / กลางคืน 

 

ภาพที่5-12 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                   ลดานั่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอยู่บนเตียง เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ลดากดรับสายเบอร์
นั้น สายนั้นเป็นแม็กโทรมาลดาดีใจแต่เมื่อรู้ว่าแม็กเป็นคนให้เบอร์ผิดกับแม็ก ลดาก็ท าหน้าไม่พอใจ 
และวางสายนั้นไป 
                ฉากนี้เป็นฉากที่เฉลยว่า ลดารู้เรื่องท้ังหมดที่รินท า ไปแล้ว และท าให้ลดาไม่พอใจ ฉากนี้
เป็นต้นเหตุของการทะเลาะของรินกับลดา และท าให้ลดาสนิทกับแม็กมากขึ้น    
ฉากที่13 ภายใน / ใต้ตึกเรียน / กลางวัน 

 

ภาพที่5-13 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                  รนิก าลังจะเอาชีทไปคืนลดา แต่ระหว่างทางรินบังเอิญเจ อแม็กกับลดาเดินมาด้วยกัน 
รินตกใจพูดอ้ าๆอ้ึงๆและยื่นชีทให้ลดา รินชวนลดาไปกินข้าวกลางวันด้วยกันแต่ว่าลดาปฏิเสธและบอก
ว่าจะไปกินข้าวกับแม็ก รินไม่ได้พูดอะ ไรอีก ลดาเลยเดินไป ลดาเปิดดูชีทที่รินคืนลดามา เห็นกระดาษ
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เล็กๆที่รินแปะให้ ว่าขอบคุณที่ให้ยืมชีทแต่ลดาก็ไม่ ได้สนใจ ดึงกระดาษาแผ่นนั้นออก แม็กก็อาสาช่วย
ลดาถือของ ฉากนี้แสดงถึงปัญกาที่เกิดขึ้นของรินกับลดา และบ่งบอกอาการผิดหวังของรินที่มีต่อลดา 
 
14.ภายใน/โรงอาหาร/กลางวัน 

 

ภาพที่5-14 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                 แก้วกับน้ าตาลนั่งกินข้าวด้วยกั นอยู่ รินเดินถือจานข้าวเข้ามานั่งด้วย แก้วถามถึงลดาที่
ไม่ได้มาด้วยกัน รินไม่พูดอะไรนั่งกินข้าวต่อไป แก้วถามรินอีกครั้ง รินก็ตอบเพียงแต่ว่าไม่มีอะไร 
น้ าตาลจึงพูดข าๆขึ้นมาว่าข้าวไม่อร่อยหรอ แต่สถานการณ์ก าลังตึงเครียด แก้วจึงหันไปมองหน้า
น้ าตาล รินวางช้อนซ้อมลงและลุกออกจากโต๊ะไป 
                 ฉากนี้จะบ่งบอกถึงความอึกอัดของริน โดยการไม่พูดกับใคร ไม่กินข้าว และแสดงความ
เป็นห่องของแก้วที่มีต่อเพ่ือน 
 

15.ภายใน/ตึกเรียน/กลางวัน 

 

ภาพที่5-15 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

                 แก้วกับรินนั่งท างานด้วยกันอยู่สักพัก รินเน่งให้แก้วท างานให้เสร็จเร็ว รินใจร้อนรอไม่

ไหว จึงลุกและวิ่งออกไป แก้วได้แต่เรียกแล้ววิ่งไปมองรินที่ระเบียง   ฉากนี้เป็นฉากที่รินรู้ตัวแล้วว่า

ลดาไม่พอใจ รินรู้สึกกระวนกระวายใจท าให้รินต้องรีบไปตามลดา  

16.ภายนอก/ทางเดินในมหาวิทยาลัย/กลางวัน 
 

 
 

ภาพที่5-16 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

               รินวิ่งตามลดามา เพ่ือขอลดากลับบ้านด้วยเหมือนทุกวันแต่ลดาปฏิเสธริน รินขอลดาอีก
ครั้งก็ถูกปฏิเสธลดาเริ่มไม่พอใจจึงพูดกับรินไปว่าจะไปดูหนังกับแม็ก รินจึงบอกลดาไปว่าแม็กมีแฟน
อยู่แล้วแต่ลดาก็ไม่ยอมฟังคิดว่ารินนั้นมายุ่งเรื่องส่วนตัวมากเกินไป และบอกให้รินอย่ามายุ่งอีก ลดา
เดินหนีไป รินตะโกนบอกลดาว่าระหว่างเพื่อนกับผู้ชายจะเลือกอะไร ลดาไม่ได้ตอบอะไร แล้วเดินหนี
ไป 
                  ฉากนี้เป็นฉากที่รินและลดาทะเลาะกันมากที่สุด ต้องใส่อารมณ์โกรธเป็นอย่าง มาก แต่
ภายในใจลึกๆรินต้องเก็บอาการ และข่มอารมณ์โกรธไว้ ส่วนตัวลดานั้นมีนิสัยที่ขี้โมโหอยู่แล้ว สาม
รถปลอปล่อยอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ ฉากนี้เป็นฉากที่ต้องวิ่งและเดินตามกันเป็นระยะ จึงต้องท า
สัญลักาณ์และก าหนดจุดที่เดินให้แน่นอนเพ่ือที่จะไม่ให้เดินห่างกันจนเกินไป 
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17.ภายใน/ตึกเรียน/กลางวัน 

 
 

ภาพที่5-17 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                รินกลับมาที่ตึกเรียนเพื่อมาท างานต่อ รินเดินเข้ามาวางกระเป๋าท าหน้าบึ้งตึง แก้วเดิน
เข้ามาถามรินก็ไม่ยอมตอบ จนแก้วโมโห สักพักรินหยิบกล้องมากรอฟิล์ม  
                 ฉากนี้เป็นฉากที่รินเครียด และไม่พูดกับใคร อยู่กับตัวเองและนึกถึงลดา  
18.ภายใน/ใต้ตึกเรียน/กลางวัน 

 

ภาพที่5-18 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

                รินและน้ าตาลเดินอยู่ทางเชื่อมระหว่าตึกเรียน ลดากับแม็กเดินผ่านมาพอดี รินมองหน้า
ลดาแต่ไม่พูดอะไร ลดาท าหน้าไม่พอใจรินและลากแขนแม็กเดินไป  
                   ฉากนี้แป็นฉากท่ีต้องแสดงสีหน้าอารมณ์ของนักแสดงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
นักแสดงหลักหรือรอง เพราะนักแสดงแต่ละครต้องแสดงสีหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจน รินต้อง
เก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่แสดงออกมาก จะให้แววตาและการหันหลังกลับไปมองเพ่ือแสดงความห่วงใย 
ลดามีนิสัยขี้โมโหจึงต้องแสดงสีหน้าไม่พอใจเป็นอย่างมาก แม็กคนที่เป็นเพื่อนทั้งสองฝ่ายเมื่อเจอกันก้
จะยิ้มทักทาย น้ าตาลแสดงถึงความผิดปกติของทั้งรินและลดา จึงเอ่ยปากแสดงความเป็นห่วง  
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19.ภายใน/ในตึกเรียน/กลางวัน 

 

ภาพที่5-19 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Ordinary girl 

               แก้วนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่โต๊ะ รอนเดินเข้ามานั่งด้วยแก้วถามที่รินหน้าบึ้งตึง รินบอกแก้ว

ถึงปัญหาที่รินทะเลาะกับลดา แก้วแนะน าให้รินมีอะไรก็พูดตรงๆ รินหยิบรูปของลดาที่สอดไว้กับงาน

ขึ้นมาดู ฉากนี้เป็นฉากที่รินยอมพูดถึงปัญหาที่มีกับลดา และรู้สึกผ่อนคลายกว่าฉากก่อนๆ  

20.ภายนอก//สนามบอล/กลางวัน 

 
 

ภาพที่5-20 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ordinarygirl 

                 ลดาโทรหาแม็กหลายสาย แม็กก็ไม่รับโทรสับลดาเงยหน้ามาอีกทีเห็นแม็กอยู่กับแฟนที่
สนามบาสลดาไม่พอใจจึงเดินออกไป 
                 ฉากนี้เป็นฉากสั้นๆเน้นย้ าความสัมพันธ์ของแม็กกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งให้แน่ชัด และลดา
ก็ได้รู้ความจริงของความสัมพันธืของทั้งคู่ 
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ฉากที่21 ภายใน / ห้องนอนลดา / กลางคืน 

 

ภาพที่5-21 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ordinarygirl 

                   ลดาเดินเข้าห้องมานั่งบนเตียงและรีบเปิดโน๊ตบุ๊คดูเฟสบุ๊คของแม็ก ลดาเจอรุปที่แม็ก
ถ่ายคู่กับแฟนที่สนามบอล ลดามั่นใจว่าแม็กไม่จริงใจกับตัวเองแน่ๆจึงโทรไปหารินหลายสาย ลดา
หงุดหงิดมากข้ึน เมื่อรินรับสายลดา ลดาก็โวยวายใส่ทันที 
                 ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงนิสัยของลดาอย่างชัดเจนว่าเป็นคนที่จริงจังกับความรัก และเป็น
คนข้ีหงุดหงิด ขี้โวยวาย และมีรินเป็นเพื่อนที่ปรึกษาคนเดียวและเป็นที่พ่ึงคนแรกที่ลดาจะปรึกษา 
ฉากในห้องบ่งบอกถึงรสนิยมว่ามีความเป็นผู้หญิงมาก มีการจัดห้องให้มีตุ๊กตาและสีชมพูมากขึ้น  

 

ฉากที่22 ภายใน / ห้องริน / กลางคืน 

 

ภาพที่5-22 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ordinarygirl 

               โทรศัพท์ของรินดังขึ้นหลายสาย รินเดินมารับโทรศัพท์ของลดา ลดาโทรมาโวยวายเรื่องท่ี

แม็กมีแฟนอยู่แล้วคือคนที่ลดาเจอตั้งแต่ครั้งแรก และเจอที่สนามกีฬา รินพูดให้ค าปรึกษาไปสักพัก จึง

ตัดสินใจบอกความในใจกับลดา แต่ก็ไม่ได้บอกไป ลดาชวนรินไปเที่ยวทะเล รินก็ตอบตกลง 
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                    ในฉากนี้จะเน้นให้เห็นว่า รินจะเป็นคนที่คอยปรึกษาปัญหาหัวใจให้ลดาตลอด และ

ลดามีรินเป้นที่พ่ึง 

ฉากที่23 ภายนอก / ทะเล / กลางวัน 

 

ภาพที่5-23 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ordinarygirl 

                ริน ลดา แก้ว น้ าตาล ไปเที่ยวทะเลกัน ทั้ง4คนเล่นน้ ากันอย่างสนุกสนาน สักพักหนึ่ง ริน
ก็เดินมานั่งที่ชายหาด ลดาวิ่งมานั่งด้วย รินและลดานั่งคุยกันที่ชายหาด รินก าลังจะตัดสินใจบอกความ
ในใจกับลดา แก้วก็วิ่งเข้ามานั่งด้วย เพ่ือที่จะช วนไปกินข้าว แต่เป็นการตัดจังหวะที่รอนจะบอก
ความรู้สึกกับลดา แก้วกับน้ าตาลชวนรินกับลดาไปกินข้าวแต่ทั้งคู่ไม่ไป แก้วกับน้ าตาลจึงไปหาอะไร
กินกัน2คน ลดาพูดขอโทษที่พูดไม่ดีกับ และเอ่ยปากเหมือนมีความในใจจะบอกริน รินตื่นเต้นดีใจแต่
ว่า ลดาก็ไม่ได้พูดเรื่องความในใจแต่ ชวนรินไปกินข้าว รินเลยรีบตัดสินใจบอกความในใจกับลดาไป
ทันที ลดาก็ไม่ได้ตอบอะไร 
               ฉากนีเป็นฉากที่ได้พูดความในใจกัน เลือกฉากทะเลเพราะให้ความรู้สึกท่ีอบอุ่น และเป็น
แสงพระอาทิตย์ตกดินด้วย ยิ่งท าให้รู้สึกอบอุ่นข้ึนไปอีก ในฉากนี้ลดาจะไม่ได้พูดอะไรตอบ ออกไป แต่
ตอนท้ายเรื่องท้ังสองคนก็ยังนั่งเล่นและคุยกันเหมือน ท าให้ค าตอบของหนังเรื่องนี้นั้นมีได้หลายแบบ  
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บทที่  6 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษารวบรวมข้อมูลและสรรค์สร้างภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ  “การสรรสร้างภาพยนตร์

สั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้หญิงรักผู้หญิง ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้าความสัมพันธ์ของคนรักเพศ
เดียวกัน โดยน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้น และเริ่มด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลด้านความสัมพันธ์ของ
บุคคล และข้อมูลด้านรักเพศเดียวกัน  แล้วน ามาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ สั้น โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
ของการผลิตภาพยนตร์สั้นทั้ง  3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์  (Pre-production), 
ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์  (Production) และ ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์  (Post-
production)  

จากการศึกษาผู้จัดท าได้เรียนรู้ ด้านการผลิตภาพยนตร์ทั้งการเขียนบท รวมถึงการพัฒนา
บท การเตรียมงานในขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์  ตั้งแต่หานักแสดง  หาสถานที่ถ่ายท า  หา
อุปกรณ์ประกอบฉาก  การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่ นเพื่อให้มาร่วมแสดงและขอใช้สถานที่  การยืมอุปกรณ์
เพ่ือใช้ถ่ายท า  การท าเอกสารส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์ รวมถึง เรียนรู้อุปกรณ์ถ่ายท า และเทคนิค
ต่างๆ ในขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ นอกจากนั้นผู้จัดท าได้เรียนรู้ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ 
อาทิ การตัดต่อ การปรับโทนสี และใส่เสียงประกอบในภาพยนตร์สั้น  จากการเรียนรู้ทั้งหมดท าให้
ผู้จัดท าสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่ งที่สนใจ และน าความรู้จากการศึกษา รวบรวมข้อมูล มา
น าเสนอและผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง สวนสนุก ได้จนประสบผลส าเร็จ 
 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

1.  ปัญหาด้านเสียง เนื่องจากสถานที่ถ่ายท าอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงท าให้มีเสียง
รอบข้างเป็นอย่างมาก และมาสามารถควบคุมเสียงได้ 

2.  ปัญหาจากนักแสดง เนื่องจากมีแสดงแสดงเยอะพอสมควรท าให้เวลาของนักแสดงแต่
ละคนไม่ตรงกัน จึงมีปัญหาเรื่องการนัดเวลาถ่ายท า 

3.  ปัญหาอุปกรณ์ถ่ายท า เนื่องจากมีอุปกรณ์น้อยและบางอย่างช ารุดเสียหาย ท าให้
เวลาการถ่ายท านั้นล่าช้า  
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ข้อเสนอแนะ 

1.  ผลงานภาพยนตร์สั้น  Ordinary girl เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของเพ่ือนที่แปร
เปลี่ยนไปเป็นแบบคนรัก และเป็นเพศเดียวกันท าให้ต้องใช้ความเข้าใจและเวลาในการเตรียมตัวที่จะ
แสดงคอ่นข้างมาก แต่นักแสดงทั้ง2คนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว จึงท าให้สามารถถ่ายได้รวดเร็วขึ้น 

2.  การผลิตภาพยนตร์นั้น ต้องอาศักการท างานเป็นทีม การที่มีทีมงานทุกๆฝ่ายพร้อม 
ท าให้สามรถท างานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากข้ึน 

3.  การเตรียมตัวก่อนถ่ายท าเป็นสิ่งส าคัญควรให้เวลา กับข้ันตอนก่อนการผลิตให้มากๆ
เพราะจะท าให้ลดปัญหาในช่วงขั้นตอนการผลิตได้มาก 
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