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        หลังการถูกหญิงสาวที่รักบอกเลิกเรื่อง FAR AWAY 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ เ พ่ือถ่ายทอดชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ งที่ถูกปฏิ เสธ
ความสัมพันธ์จากคนที่รัก และต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไป โดยเล่าเรื่องราวผ่านตัวผู้ชายคนเดียว และมีการ
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ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยผู้จัดท าได้เล่าเรื่องผ่านตัวละครผู้ชายหนึ่งคนที่ถูก
ปฏิเสธความสัมพันธ์จากหญิงสาวที่เขารัก ซึ่งทางผู้จัดท าได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ของ
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นักแสดง สถานที่ถ่ายท า การวางแผนการถ่ายท า จนกระทั้งข้ันตอนการถ่ายท าและขั้นหลังการถ่ายท า
ท าท่ีรวมไปถึงการล าดับภาพและเสียงจนออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นแนวดราม่าเรื่อง FAR AWAY 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ชยนพ บุญ

ประกอบซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อข้าพเจ้า รวมทั้ง อาจารย์โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล อาจารย์อรรณนพ ชินตะวันและอาจารย์ไศล
ทิพย์ จารุภูมิ ที่กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับ
นี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยา 
ลัยศิลปากรทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน าและประสบการณ์อันมีค่ายิ่งจนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความ 
จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ   คุณส ารวย จงกล คุณประยูร จงกล และครอบครัวที่ให้ความ
เข้าใจในการท างาน ให้ความช่วยเหลือและคอยให้ก าลังใจตลอดมา 

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนที่สละเวลา และให้การใส่ใจจนท าให้ภาพยนตร์สั้น
เรื่อง FAR AWAY ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 
 บทน ำ  
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประสบการณ์ความผิดหวังและเสียใจที่ถูกปฏิเสธจากคนที่รัก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงชีวิตวัยรุ่น 
มีอิทธิพลต่อความเสียใจและการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน มันคือปัญหาที่ต้องแก้ไข บางคนใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นๆ แต่ส าหรับบาง
คนบางคนก็ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาในระยะเวลายาวนานเป็นเดือนเป็นปี เพราะคนทุกคนใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป มันคือวิธีการที่ท าให้คนเรารู้สึกดีขึ้นในช่วงเวลานั้น คนบางคนจะเก็บ
ความเจ็บปวดและเสียใจนั่นไม่ให้ใครได้เห็นเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรและใช้ชีวิตต่อไป 

เมื่อคนเราถูกคนรักบอกปฏิเสธ ก็ต้องอยู่กับความเสียใจและคนเราก็ต้องท าในสิ่งที่ช่วย
ให้ลืมเรื่องเหล่านี้ไปและใช้ชีวิตแบบคนที่โดนทิ้งไป  มันท าให้ “โต้ง” ตัวละครเอกในเรื่อง FAR AWAY 
โดน “นุ่น” คนที่รักของเขาปฏิเสธความรัก หลังจากนั่น โต้งจึงพยายามปกปิดความเจ็บปวดและ
เสียใจ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่กระท าเพ่ือปลอบใจตัวเอง จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น และตอนนี้เขา
ก าลังเผชิญอยู่ และท าให้เกิดภาพยนตร์สั้น ผลงานจุลนิพนธ์เรื่องนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมที่เกิดจากการความสัมพันธ์ที่ถูกตัดขาด 
2.เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวของความผิดหวัง 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

 การศึกษาและท าความเข้าใจพฤติกรรมของคนเราเมื่อต้องเจอเหตุการณ์ที่ ท าให้
เสียใจในด้านความรักจากคนที่เขารัก ที่ต้องปกปิดความเสียใจหรือแสดงออกหลังจากที่เขาโดนบอก
เลิก รวมไปถึงการศึกษาและเรียนรู้ทางภาพยนตร์ ในด้านการสร้างตัวละคร อารมณ์ในภาพยนตร์ ซึ่ง
กลายมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง FAR AWAY นี้ 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.1 รวบรวบเหตุการณ์และประสบการณ์ของผู้จัดท า 
2.2 ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวกับภาพยนตร์ 

3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลที่ได้ มารวบรวมแล้ววิเคราะห์ 
3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) อารมณแ์ละโทนของภาพยนตร์ 
(Mood and Tone) 

4. ขั้นพัฒนาบท (Development) 
4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่อง 
4.2 เขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง FAR AWAY 

5. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
 5.1 ท าเบรกดาวน์และตารางการถ่ายท า 
 5.2 หาทีมงาน 
 5.3 ท าบทถ่ายท า 
 5.4 หานักแสดงและสถานที่ถ่ายท า 
6. ขั้นตอนการผลิต (Production) 

6.1 ถ่ายท าภาพยนตร์สั้น 
7. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
 7.1 ตัดต่อภาพยนตร์สั้น 
 7.2 ใส่เสียงในภาพยนตร์สั้น 
8.การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
 ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์           

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

          

การศึกษาตีความข้อมูล           

Development           

Pre-Production           

Production           

Post-Production           

การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม           

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถรับความรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์และกระบวนการผลิตภาพยนตร์ได้ 
 2. สามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 
ทฤษฏี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง FAR AWAY มีทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยว

ของคือ กระบวนการผลิตภาพยนตร์ ทฤษฏีการเล่าเรื่อง และขนาดภาพและมุมกล้อง โดยทางผู้จัดท า
ได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลและทฤษฏีเกี่ยวข้องเพ่ือมาใช้เป็นแนวทางในการผลิตภาพยนตร์ ดังนี้ 

1. กระบวนการผลิตภาพยนตร์ 
2. ทฤษฏีการเล่าเรื่อง 
3. ขนาดภาพและมุมกล้อง 

 
1. กระบวนการผลิตภาพยนตร์1 

กระบวนการผลิตภาพยนตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
1.1) ขั้นพัฒนาบท (Development) 
1.2) ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) 
1.3) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
1.4) ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 

 
1.1) ขั้นพัฒนาบท (Development) 

  เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมการถ่ายท าภาพยนตร์ โดยขั้นตอนนี้คือขั้นตอนในการ
เตรียมบทภาพยนตร์ เพ่ือถ่ายท าต่อไป 
 
การเขียนบทภาพยนตร์ 

บทภาพยนตร์ คือ แบบร่างของการสร้างภาพยนตร์ บทภาพยนตร์จะมีการบอกเล่า
เรื่องราวว่า ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และต้องสื่อความหมายออกมาเป็นภาพ โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อ
ความหมาย เป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเรื่องราว  

                                                           

 1 ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551. 
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องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 
1. เรื่อง (Story) หมายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและด าเนิน

ไปสู่จุดสิ้นสุด เรื่องอาจจะสั้นเพียงไม่กี่นาที อาจยาวนานเป็นปี หรือไม่รู้จบ ( Infinity) ก็ได้ สิ่งส าคัญ
ในการด าเนินเรื่อง คือปมความขัดแย้ง (conflict) ซึ่งก่อให้เกิดการกระท า ส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องราว 

2. แนวความคิด (Concept) เรื่องที่จะน าเสนอมีแนวความคิด  (Idea)  อะไรที่จะสื่อ
ให้ผู้ชมรับรู้ 

3. แก่นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main theme) ของ
เรื่องที่จะน าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่ออกนอก
แนวความคิดหลัก 

4. โครงเรื่อง (Plot) เป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ เรื่อง
ที่น ามาจากเหตุการณ์จริง เรื่องที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรม หรือแม้แต่เรื่องที่ลอกเลียนแบบมาจาก
ภาพยนตร์อ่ืน สิ่งแรกนั้นเรื่องต้องมีความน่าสนใจ มีใจความส าคัญชัดเจน ต้องมีการมีการตั้งค าถามว่า 
จะมีอะไรเกิดข้ึน (What...if...?) กับเรื่องที่คิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป็นโครงเรื่องใหญ่ได้ 

5. โครงเรื่องขยาย (Treatment) เป็นการเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล 
เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะ
ประกอบด้วยเหตุการณ์หลัก (Main plot) และเหตุการณ์รอง (Sub plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไป 
ต้องผสมกลมกลืนเป็นเหตุเป็นผลกับเหตุการณ์หลัก 

6. ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสิ้นสุดของเรื่อง 
ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัวละครขึ้นมาต้อง
ค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของตัวละคร
นั้นๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดงประกอบ 
ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอกย่อมมี
ความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 

7. บทสนทนา (Dialogue) เป็นถ้อยค าที่ก าหนดให้แต่ละตัวละครได้ใช้แสดงโต้ตอบกัน 
ใช้บอกถึงอารมณ์ ด าเนินเรื่อง และสื่อสารกับผู้ชม ภาพยนตร์ที่ดีจะสื่อความหมายด้วยภาพมากกว่า
ค าพูด การประหยัดถ้อยค าจึงเป็นสิ่งที่ควรท า ความหมายหรืออารมณ์บางครั้งอาจจ าเป็นต้องใช้
ถ้อยค ามาช่วยเสริมให้ดูดียิ่ง ขึ้นก็ได้ 
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โครงสร้างการเขียนบท 
1. จุดเริ่มต้น (Beginning) ช่วงของการเปิดเรื่อง แนะน าเรื่องราว ปูเนื้อเรื่อง 
2. การพัฒนาเรื่อง (Developing) การด าเนินเรื่อง ผ่านเหตุการณ์เดียวหรือหลาย

เหตุการณ์ เนื้อเรื่องจะมีความซับซ้อนมากขึ้น 
3. จุดสิ้นสุด (Ending) จุดจบของเรื่อง แบ่งออกเป็นแบบสมหวัง (Happy ending) ท า

ให้รู้สึกอ่ิมเอมใจ และแบบผิดหวัง (Sad ending) ท าให้รู้สึกสะเทือนใจ 
 

ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบท 
1. แนะน า (Introduction) คือการแนะน าเหตุการณ์ สถานการณ์ สถานที่ ตัวละคร

สิ่งแวดล้อม และเวลา 
2. สร้างเงื่อนไข (Suspense) คือการกระตุ้นให้เนื้อเรื่องด าเนินไปอย่างลึกลับมีเงื่อนไข 

มีปมผูกมัด ความขัดแย้ง ท าให้ผู้ชมเกิดความสงสัยและสนใจในเหตุการณ์ 
3. สร้างวิกฤตกาล (Crisis) คือการเผชิญปัญหา วิเคราะห์ปัญหาของตัวละคร และ

หาทางแก้ไข หาทางออก หากตัวละครวนเวียนอยู่กับปัญหานานมากจะท าให้ผู้ชมรู้สึกหนักและเบื่อ
ขึ้นได้ ควรที่จะมีการกระตุ้นจากเหตุการณ์อ่ืนมาแทรกด้วย 

4. จุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป็นช่วงเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งสุดท้ายที่ถูกบีบกดดัน
สูงสุด ท าให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 

5. ผลสรุป (Conclusion) คือทางออก ข้อสรุป ท าให้เกิดความกระจ่าง ภาพยนตร์บาง
เรื่องอาจไม่มีบทสรุป ก็เพ่ือให้ผู้ชมน ากลับไปคิดเอง 
 

ขั้นตอนในการเขียนบทภาพยนตร์ 
1. การค้นคว้าหาข้อมูล (Research) เป็นขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์อันดับแรกที่

ต้องท าถือเป็นสิ่งส าคัญหลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล้ว จึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือเสริม
รายละเอียดเรื่องราวที่ถูกต้อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากขึ้น คุณภาพของภาพยนตร์จะดีหรือไม่จึงอยู่
ที่การค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าภาพยนตร์นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม 

2. การเขียนเรื่องย่อ (Synopsis) คือเรื่องย่อขนาดสั้น ที่สามารถจบลงได้ 3-4 บรรทัด 
หรือหนึ่งย่อหน้า หรืออาจเขียนเป็น story outline เป็นร่างหลังจากที่เราค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก่อน
เขียนเป็นโครงเรื่องขยาย (treatment) 
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3. การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) เป็นการเขียนค าอธิบายของโครงเรื่อง 
(Plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น โครงเรื่องขยายอาจใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์ที่
สมบูรณ์ บางครั้งอาจใช้ส าหรับยื่นของบประมาณได้ด้วย และการเขียนโครงเรื่องขยายที่ดีต้องมี
ประโยคหลักส าคัญ (Premise) ที่ง่าย ๆ น่าสนใจ 

4. บทภาพยนตร์ (Screenplay) บทภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่อง บทพูด แต่มีความสมบูรณ์
น้อยกว่าบทถ่ายท า (Shooting Script) เป็นการเล่าเรื่องที่ได้พัฒนามาแล้วอย่างมีขั้นตอน ประกอบ 
ด้วยตัวละครหลักบทพูด ฉาก แอ็คชั่น ซีเควนส์ มีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง เช่น บทสนทนาอยู่
กึ่งกลางหน้ากระดาษฉาก เวลา สถานที่ อยู่ชิดขอบหน้าซ้ายกระดาษ ไม่มีตัวเลขก ากับช็อต และโดย
หลักท่ัวไปบทภาพยนตร์หนึ่งหน้ามีความยาวหนึ่งนาที 

5. บทถ่ายท า (Shooting Script) คือบทภาพยนตร์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียน 
บทถ่ายท าจะบอกรายละเอียดเพ่ิมเติมจากบทภาพยนตร์ (Screenplay) ได้แก่ ต าแหน่งกล้อง การ
เชื่อมช็อต เช่น คัท (Cut) การเลือนภาพ (Fade) การละลายภาพ หรือการจางซ้อนภาพ (Dissolve) 
การกวาดภาพ (Wipe) ตลอดจนการใช้ภาพพิเศษ (Effect) อ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเลข
ล าดับช็อตก ากับเรียงตามล าดับตั้งแต่ช็อตแรกจนกระทั่งจบเรื่อง 

6. บทภาพ (Storyboard) คือบทภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่อธิบายด้วยภาพ คล้าย
หนังสือการ์ตูน ให้เห็นความต่อเนื่องของช็อต ตลอดทั้งซีเควนส์หรือทั้งเรื่องมีค าอธิบายภาพประกอบ 
เสียงต่าง ๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพูด เป็นต้น ใช้เป็นแนวทางส าหรับการถ่าย
ท า หรือใช้เป็นวิธีการสร้างทัศนภาพล่วงหน้า (Pre-visualizing) ก่อนการถ่ายท าว่า เมื่อถ่ายท าส าเร็จ
แล้ว หนังจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทของ Walt Disney น ามาใช้กับการผลิตภาพยนตร์
การ์ตูนของบริษัทเป็นครั้งแรก โดยเขียนภาพ เหตุการณ์ของแอ็คชั่นเรียงติดต่อกันบนบอร์ด เพ่ือให้คน
ดูเข้าใจและมองเห็นเรื่องราวล่วงหน้าได้ก่อนลงมือเขียนภาพ ส่วนใหญ่บทภาพจะมีเลขที่ล าดับช็อต
ก ากับไว้ ค าบรรยายเหตุการณ์ มุมกล้อง และอาจมีเสียงประกอบด้วย โดยสตอรี่บอร์ดจะประกอบไป
ด้วยรายละเอียดดังนี้ 

- ตัวละครอะไรบ้างอยู่ในซีน ตัวละครหรือวัตถุเคลื่อนไหวอย่างไร 
- ตัวละครมีบทสนทนาอะไรกันบ้าง 
- ใช้เวลาเท่าไหร่ระหว่างซีนที่แล้วถึงซีนปัจจุบัน 
- ใช้มุมกล้อง ใช้กล้องอะไรบ้างในซีนนั้นๆ ใกล้หรือไกล หรือใช้มุมอะไร 
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ขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์ 
1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนก่อนการผลิตเป็นขั้นตอนการ

เตรียมงานสร้างภาพยนตร์ เป็นขั้นตอนแรกที่มีส่วนส าคัญอยากมากของภาพยนตร์ว่าภาพยนตร์ที่ท า
นั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีและเป็นขั้นตอนที่จะให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องท าอะไรบ้างในการสร้างภาพยนตร์  

2. ขั้นตอนการผลิต (Production) ขั้นตอนการผลิตคือขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์ 
ตั้งแต่ถ่ายท าภาพยนตร์จากบท หรือจากการวางแผนการเขียนบทภาพที่ได้ รวมถึงการบันทึกเสียง 
การจัดแสงในระหว่างถ่ายท าก็ถือว่าอยู่ในขั้นตอน การถ่ายท าทั้งหมด จนส าเร็จการถ่ายท า 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ขั้นตอนหลังการผลิต เป็นขั้นตอนหลัง
การผลิตภาพยนตร์ที่ได้ถ่ายท ามาแล้ว ขั้นตอนนี้จะท าเกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์ (Editing) การใส่
เทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ต้องการ รวมไปถึงการแปลงไฟล์ต่างๆ เพ่ือน าลงสื่อท่ีเหมาะสม 

ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง FAR AWAY มีกระบวนการผลิตที่ตามขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาบท 
หาข้อมูล มีการเตรียมการงานสร้างภาพยนตร์ก่อนการถ่ายท า มีขั้นตอนการผลิต วางแผนการถ่ายท า
ภาพยนตร์ และขั้นตอนหลังการผลิตหรือตัดต่อภาพยนตร์การใส่เสียง เป็นการท าภาพยนตร์ตาม
ขั้นตอน ของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ 

 
2. ทฤษฏีการเล่าเรื่อง2 

ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการถ่ายท า 
และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพาตัวเองให้ไปเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น ปกติ
แล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม นั่นคือ เรา
ได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะด ารงอยู่กับบริบท
ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เราได้ถูกให้
เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา ส าหรับหนทางที่พวกเขา
รู้สึกและปฏิบัติ 

การเล่าเรื่องต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรืออย่างน้อยที่สุดได้
แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมดการ
เล่าเรื่องต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรืออย่างน้อยที่สุดได้แสดงให้เห็น
ความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมดเกี่ยวกับลัทธิ

                                                           

 2 ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551  
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ปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มันท างานอยู่ในตัวอย่างทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ 

 
1. หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function) 

1.1 การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้
ความส าคัญกับการถ่ายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น 
ภาพยนตร์สารคดี 

1.2 การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เน้น
การสื่ออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพ่ือการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดี 
ไม่ตลก ไม่บู ๊ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง 

1.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่างมาก 
การเล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 

2. วิธีการด าเนินเรื่อง โครงสร้างของการด าเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 
2.1 แก่นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) 

ของเรื่องที่จะน าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่ออกนอก
แนวความคิดหลัก 

2.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
2.2.1 การเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์

จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์
หลัก (Main Plot) และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไป ต้องผสมกลมกลืนเป็น
เหตุเป็นผลกับเหตุการณ์หลัก 

2.2.2 ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่
จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัว
ละครขึ้นมาต้องค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรม
ต่างๆของตัวละครนั้นๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือ
ตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัว
เอกย่อมมีความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 

1) ตัวละครแบน คือ ตัวละครที่มีขั้วขาว ด าชัดเจน ไม่มีมิติทางอารมณ์ 
(Type Character) 

2) ตัวละครกลม คือ ตัวละครที่มีทั้งความดี ความเลวปนกันใน 1 คน 
โดยแบ่งย่อยมาอีกเป็น (Round Character) 
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- ตัวละครที่สร้างข้ึนมาเพ่ือให้ผู้ชมเอาใจช่วย (Protagonist) 
- ตัวละครที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเหมือนตัวร้าย (Antagonist) โดยการ

เพ่ิมความเลวร้ายเข้าไป หรือสร้างข้ึนมาให้ไม่เห็นด้วยกับโครงเรื่อง 
3) การกระท าของตัวละคร (Action) ใคร ท าอะไร 

3. การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 
3.1 การเปิดเรื่อง (Exposition) เช่น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ

เหตุการณ์ในขณะนั้น 
3.2 สถานการณ์ที่เริ่มส่งเค้าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่ส่งผล

ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
3.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละครเรียกได้อีกอย่างว่า 

"CONFLICT" 
3.4 การลดการกระท าของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให้คนดูพักจากการ

ตื่นเต้นจาก TURNING POINT 
3.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ์ท่ีคับขันและตึงเครียด 
3.6 จุดสุดยอด (Climax) จุดหรือวินาทีที่ตัวละครเอกสะสาง CRISIS ให้ลุล่วง 
3.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

สถานการณ์คลีคลาย เนื่องจากหลักการเล่าเรื่องนั้นเป็นกุญแจส าคัญในการที่จะผลักดันให้ผลงานชิ้นนี้
น่าสนใจ และน่าติดตาม 

ทฤษฏีการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นการเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต เน้นการสื่อ
อารมณ์ การเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เป็นไปตามหลักการพัฒนาเนื้อเรื่อง เป็นการเล่าเรื่องไป
เรื่อยๆ เหมือนมีแค่เปิดเรื่องและจุดคลี่คลาย เป็นหนังที่มีกราฟตรงขึ้นๆลงๆนิดหน่อย อาจจะมี
สถานการณ์ท่ีเริ่มส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และใช้อารมณ์และภาพในการเล่าเรื่อง  
 
3. ขนาดภาพแหละมุมกล้อง3 

ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพยนตร์  เพราะภาพสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกของนักแสดง  บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหาของภาพยนตร์  
ขนาดภาพจึงเป็นตัวก าหนดสิ่งที่ต้องการน าเสนอ  ว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นสิ่งใดในฉาก
องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากผู้สร้างภาพยนตร์  ที่จะเลือกตั้งกล้องในมุมใด  ระยะห่างจากสิ่ง

                                                           

 3 OKnation. ขนาดภาพและมุมกล้อง[ออนไลน์]. เข้าถึงเม่ือ 21 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึง
จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=66294 
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ที่ถ่ายเท่าใด  และใช้ภาพขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเรื่อง  ขนาดภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากที่จะต้อง
เรียนรู้พอๆกับเรื่องอ่ืน  ในการสร้างภาพยนตร์ 

3.1 ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) 
ขนาดภาพลักษณะนี้กล้องจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่ายมาก  ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพ

มุม-กว้าง  ผู้ชมสามารถมองเห็นองค์-ประกอบของฉากได้ทั้งหมด  สามรถมองเห็นสิ่งที่ถ่ายได้เต็ม
สัดส่วน  แม้สิ่งที่ถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม  ซึ่งภาพลักษณะนี้  จะใช้เป็นภาพแนะน า-สถานที่  
เหมาะส าหรับการปูเรื่อง  เริ่มเรื่อง  ซึ่งภาพยนตร์ในต่างประเทศนิยมใส่ไตเติ้ลส่วนหัวไว้ในฉาก
ประเภทนี้ตอนที่ภาพยนตร์เริ่มเข้าเนื้อเรื่อง 

ภาพขนาดไกลนี้จะสร้างความรู้สึกโอ่อ่า  อลังการ  แสดงออกถึงความใหญ่โตของ
สถานที่  ความน่าเกรงขาม  ความยิ่งใหญ่  และยังสามารถสร้างความประทับใจรวมถึงสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ชมได้อีกด้วย   

3.2 ภาพไกล (Long Shot หรือ LS) 
ขนาดภาพแบบนี้ไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถ่ายได้  แต่จะ

ก าหนดโดยประมาณว่าสิ่งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี  ถ้าเป็นคน  ศีรษะจะพอดีกับ
กรอบภาพด้านบน  ส่วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกับเท้า  ซึ่งสามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการ
แสดง  การเคลื่อนไหว  ต าแหน่งที่อยู่ในการแสดงหรือในฉาก  ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้เป็นภาพ
แนะน าตัวละคร หรือเริ่มฉากใหม่ได้  บางครั้งอาจใช้เป็นภาพในฉากเริ่มเรื่องได้เช่นเยวกันกับภาพ
ขนาดไกลมาก  และบางครั้งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เอสทาบริชชิง ช็อต 
(Establishing Shot)  ส่วนองค์ประกอบรอบข้างผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน 

3.3 ภาพปานกลาง Medium Shot หรือ MS) 
ขนาดภาพลักษณะนี้ถ้าเป็นภาพบุคคล  ผู้ชมจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงขั้นไป

จนถึงศีรษะ  ขนาดภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง  และรายละเอียดของ
ฉากหลังพอสมควร  ซึ่งพอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้  จึงถือได้ว่าเป็นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ใน
เรื่องได้ดีขนาดภาพปานกลาง  เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้มากที่สุด  เพราะใช้เป็นภาพเชื่อมต่อ  กล่าวคือ  
การเปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็นภาพไกล้หรือจากภาพใกล้มาเป็นภาพไกลก็ตาม  จะต้อง
เปลี่ยนมาเป็นภาพขนาดปานกลางเสียก่อน  ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้ขัดต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเนื่องจาก
ภาพจะกระโดด นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช้ถ่ายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน  หรือที่
เรียกกันว่า  ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใช้กันมากในภาพยนตร์บันเทิง 

3.4 ภาพใกล้ (Close-Up หรือ CU,  Close Shot หรือ CS)  
ภาพใกล้  ผู้ชมจะมองเห็นนักแสดงตั้งแต่ไหล่ขึ้นไป  เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมสามารถ

เข้าถึงอารมณ์ของนักแสดงได้มากที่สุด  เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริ เวณใบหน้าของนักแสดง  
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จะสามารถถ่ายทอดรายละเอียด  เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในของนักแสดงได้อย่างชัดเจน
มาก  นอกจากนี้ยังจะท าให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้เพ่ือท าให้เข้าใจถึงรายละเอียด
ของวัตถุต่างๆ  ตามเนื้อหาที่ก าลังน าเสนอ  และภาพขนาดใกล้นี้ยังสามารถบังคับให้ผู้ชมสนใจในวัตถุ
ทีก่ล้องก าลังถ่าย  หรือสิ่งที่ก าลังน าเสนอ 

 
3.5 ภาพใกล้มาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot 

หรือ BCU) 
เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มากๆ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเน้นสิ่งที่ถ่าย  เพ่ือให้ผู้ชมเห็น

รายละเอียดของวัตถุ  หรือเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆ  เช่น  การถ่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้นหรือถ้าถ่ายใบหน้านักแสดง  ก็เพ่ือเป็นการเน้นอารมณ์ของนักแสดงเช่น  จับ
ภาพที่ดวงตาของนักแสดง  ท าให้เห็นน้ าตาที่ก าลังไหลออกจากดวงตา  เป็นต้นและทั้งหมดนี้ก็เป็น
ขนาดภาพที่นิยมน ามาถ่ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร์  ซึ่งตมความเป็นจริงแล้ว  เราสามารถที่จะ
ประยุกต์หรือดัดแปลงขนาดภาพไปเป็นอย่างอ่ืนก็ไม่ได้ผิดอะไร  เพียงแต่ทั้งหมดนี้เป็นขนาดภาพ
สากลที่ท าให้เรา (ทีมงานถ่ายท าภาพยนตร์) เข้าใจตรงกันว่าต้องการให้ภาพออกมาในลักษณะใด
เท่านั้น  นอกจากนี้อารมณ์และความรู้สึกที่ผู้ชมจะได้รับขณะชมภาพยนตร์  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดภาพ
เพียงย่างเดียว  แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบของภาพยนตร์อื่นๆ  เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ  
และความเป็นภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น 

3.6 มุมกล้อง (Camera Angle) 
มุมกล้องจัดว่าเป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดองค์ประกอบเพ่ือการถ่าย

ภาพยนตร์  ซึ่งจะสัมพันธ์กับขนาดภาพด้วย  หากสังเกตจากบทภาพยนตร์โดยทั่วไปนั้น  จะเห็นว่า
รายละเอียดเรื่องของขนาดภาพและมุมกล้องต้องถูกเขียนมาควบคู่กัน  ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมถึง
ลักษณะการเคลื่อนที่ของกล้องอีกด้วย มุมกล้องเกิดจากความสัมพันธ์กันระหว่างระดับการตั้งกล้อง
ภาพยนตร์กับวัตถุที่ถ่าย  การเลือกใช้มุมกล้องในระดับต่างๆจะท าให้เกิดผลด้านภาพที่แตกต่างกันไป  
รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมที่จะแตกต่างกันออกไปด้วย หากจะแบ่งมุมกล้องในระดับต่างๆโดย
เริ่มจากระดับสูงก่อนสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1.  มุมกล้องระดับสายตานก (Bird's eye’s view) 
เป็นการตั้งกล้องในระดับเหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุที่ถ่าย  ภาพที่ถูกบันทึกจะ

เหมือนกับภาพที่นกมองลงมาด้านล่าง  เมื่อผู้ชมเห็น ภาพแบบนี้จะท าให้ดูเหมือนก าลังเฝ้ามอง
เหตุการณ์จากด้านบน  มุมกล้องในลักษณะนี้ จะท าให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  เวิ้งว้าง  ไร้อ านาจ  ตกอยู่ในภาวะคับขัน  ไม่มีทางรอด  เพราะตามหลักความ
เป็นจริงแล้วมนุษย์เราจะเคยชินกับการยืน นั่ง นอน เดิน หรือใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนพ้ืนโลกมากกว่าที่จะ
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เดินเหินยู่บนที่สูง  และด้วยความที่มุมภาพในระดับนี้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดในฉากได้ครบ 
เพราะเป็นภาพที่มองตรงลงมา  จึงท าให้ภาพรู้สึกลึกลับ  น่ากลัว  เหมาะกับเรื่องราวที่ยังไม่อยาก
เปิดเผยตัวละครหรือเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ 

2.  มุมกล้องระดับสูง (High Angle) 
ต าแหน่งของกล้องมุมนี้จะมีระดับอยู่สูงกว่าสิ่งที่ถ่าย  การบันทึกภาพในลักษณะ

นี้จะท าให้เห็นรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันโดยตลอด  จึงท าให้ภาพใน
ระดับนี้มีความสวยงามทางด้านศิลปะมากกว่าภาพในระดับอ่ืน  นอกจากนี้สิ่งที่ถูกถ่ายด้วยกล้อง
ระดับนีม้ักจะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายมีความต่ าต้อย  ไร้ค่า  ไร้ความหมาย สิ้นหวัง  ความพ่ายแพ้ 

3.  มุมกล้องระดับสายตา (Eye’s Level) 
มุมกล้องในระดับนี้เป็นมุมกล้องในระดับสายตาคน  ซึ่งเป็นการเลียนแบบมา

จากการมองเห็นของคน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนเราจะมองออกมาในระดับสายตาตัวเอง  ท าให้ภาพที่
ผู้ชมเห็นรู้สึกมีความเป็นกันเอง  เสมอภาค  และเหมือนตัวเองได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่
รายละเอียดของภาพในระดับนี้จะสามารถมองเห็นได้แต่ด้านหน้าเท่านั้น 

4.  มุมกล้องระดับต่ า (Low Angle) 
เป็นการตั้งกล้องในระดับที่ต่ ากว่าสิ่งที่ถ่าย  เวลาบันภาพต้องเงยกล้องขึ้นภาพ

มุมต่ านี้ก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ชมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าสิ่งที่ ถ่ายนั้นมีอ านาจ  
มีค่า  น่าเกรงขาม  มีความยิ่งใหญ่ซึ่งจะตรงข้ามกับภาพมุมสูง  นิยมถ่ายภาพโบราณสถาน  
สถาปัตยกรรมแสดงถึงความสง่างาม  ชัยชนะ  และใช้เป็นการเน้นจุดสนใจของภาพได้ด้วย 

จะเห็นได้ว่ามุมกล้องและขนาดภาพมีผลต่อการสื่ออารมณ์และสื่อความหมาย เรา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในขั้นตอนก่อนการถ่ายท าและขั้นตอนการถ่ายท าได้ เพ่ือให้ได้ในสิ่งที่เรา
ต้องการ และให้ทีมงานทุกคนเข้าใจตรงกัน ว่าฉากนี้ต้องการมุมกล้องหรือขนาดภาพเท่านี้ แต่ขนาด
ภาพและมุมกล้องก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของภาพยนตร์โดยรวมทั้งหมด 

ในภาพยนตร์เรื่องนี้ มีการใช้มุมกล้องที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการเล่าเรื่อง สื่ออารมณ์
ต่างๆของภาพยนตร์ มีการใช้ภาพไม่ไกลมากจากตัวละครเพ่ือเล่ าอารมณ์ของตัวละครตอนนั่น 
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการวางแผนก่อนการถ่ายว่าต้องการมุมกล้องหือระยะภาพขนาดใด ในการถ่ายทอด
อารมณ์และการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ 
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สรุป 
จากการศึกษา ค้นคว้า และ รวบรวมทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในกระบวนการผลิต

ภาพยนตร์ ทฤษฏีการเล่าเรื่อง ขนาดภาพและมุมกล้อง สามารถน ามาใช้ได้ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Far 
Away โดยการใช้มุมกล้องช่วยในการเล่าเรื่องความรู้สึกของตัวละครและบรรยากาศโดยรอบ และการ
เรียงล าดับการเล่าเรื่องการเปิดเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของตัวละครและจุดคลี่คลายให้เป็นตามที่
ต้องการ  

ทั้งนี้ผู้จัดท ายังศึกษาขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการ
ผลิตภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ (Post-Production) เพ่ือให้
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง นี้ มี ร ะ บ บ ใ น ก า ร ท า ง า น ข อ ง ตั ว เ อ ง ม า ก ขึ้ น
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



15 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 3 
การเก็บข้อมูล 

 
โครงการจุลนิพนธ์เรื่อง FAR AWAY เป็นภาพยนตร์แนวดราม่า ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ชาย

คนหนึ่งที่โดนปฏิเสธจากคนที่รัก จุดประสงค์เพ่ือให้เห็นถึงมุมมองของความสัมพันธ์ของความรัก 
ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาท้ังทฤษฏีภาพยนตร์และทฤษฏีความสัมพันธ์ รวมทั้งศึกษาจากประสบการณ์
ที่เคยเกิดข้ึนกับผู้จัดท าและแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆดังนี้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง อารมณ์และบรรยากาศ 

ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง FAR AWAY ผู้จัดท าได้น าเสนอเรื่องราวของผู้ชายที่โดนปฏิเสธ
ความรัก โดยเรื่องราวดังกล่าวมีเค้าโครงมาจากประสบการณ์ของผู้จัดท าเอง นั้นคือเป็นเรื่องราวของ
ผู้ชายคนหนึ่ง เขาโดนปฏิเสธความสัมพันธ์จากผู้หญิงที่เขารัก  จนชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไป โดยเขา
ต้องทนอยู่ทนเก็บความเศร้าเอาไว้ในใจ โดยปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆ 

หลังจากที่ท าการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆที่เป็นชีวิตจริงและปรุงแต่งขึ้น ปรับแต่ง
เรื่องราวให้มีความน่าสนใจ ผู้จัดท าก็ได้ท าการศึกษาภาพยนตร์และแหล่งอ้างอิงต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ในการสร้างสรรค์งาน ได้แก่ 
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1. Chungking Express ก ากับโดย หว่อง กา ไว ปีท่ีฉาย พ.ศ. 2537 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chungking Express 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chungking Express 

นายต ารวจสองคนที่ก าลังอยู่ในช่วงอกหักเหมือนกัน โดยเนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็น 2 ช่วง 
โดย ต ารวจคนแรก จื้ออู่ เพ่ิงถูกแฟนสาวบอกเลิกในวันเอพริลฟูลเดย์ แต่ยังท าใจไม่ได้ เขาคิดว่าเธอ
ก าลังหลอกเค้าเล่นจึงหากิจกรรมท าเพ่ือหลอกตัวเองไม่ให้เศร้า ไปซื้อสัปปะรดกระป๋อง ที่แฟน เค้า
ชอบกิน โดยเลือกกระป๋องที่มีวันหมดอายุ วันที่ 1 เดือน 5 ซึ่งเป็นวันเกิดของเค้าเอง ซึ่งเค้าบอกกับ
ตัวเองอยู่ตลอดว่า เมื่อถึงวันนั้นแฟนสาวของเค้าจะกลับมา แล้วเค้าก็ซื้อทุกวัน วันละกระป๋อง แต่ถึง
วันนั้นเค้าก็ต้องท าใจ แฟนสาวเค้าไม่กลับมาแล้ว อาอู่จึงประชดโลกด้วยการกินสัปปะรดกระป๋อง 30 
กระป๋องหมดในคืนเดียวด้วยความเจ็บใจ หลังจากนั้นเค้าก็หาวิธีแก้อกหักด้วยวิธีอะไรที่แปลกๆอย่าง 
การวิ่งให้เหงื่อออก โทรศัพท์ไปหาสาวๆที่เคยรู้จักเพ่ือแทนแฟนตัวเอง ไปกินเหล้าในบาร์จนอ้วกหมด
ไส้หมดพุง แล้วก็ไปนั่งหน้าบาร์แล้วบอกตัวเองว่า "จะจีบผู้หญิงคนต่อไปที่เดินเข้าไปในบาร์" แล้วก็
กลายเป็นว่า ผู้หญิงผมทองใส่แว่นด าตลอดเวลาที่เดินเข้ามาในบาร์ เป็นเอเย่นต์ค้ายา 
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 นายต ารวจคนที่สองมีรหัส 663 ไม่เหมือนกับอาอู่ ในขณะที่เขาเพ่ิงอกหักถูกบอก
เลิกจากแอร์โฮสเตสแฟนสาวเหมือนกันแต่ 663 จะใช้ชีวิตได้ตามปรกติ ไม่มีใครได้เห็นว่าเค้าเศร้า
ยกเว้นยามท่ีเค้าได้อยู่คนเดียว พอปล่อยให้ความเหงามาอยู่เป็นเพื่อน ก็มาแอบปลอบใจตุ๊กตา บ่นสบู่
ว่าท าไมผอมลง ให้ก าลังใจผ้าขี้ริ้วเปียกน้ า ส่วนคนที่ยอมรับความจริงยากอย่างอาอู่ ที่ซื้อสัปปะรด
กระป๋องแล้วก็กินหมดในคืนเดียว 30 กระป๋อง หลังจากคืนนั้นที่ความบ้าถูกปล่อยออกมาหมด เค้าก็มี
วิธีท าใจที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการวิ่งให้เหงื่อออกเพราะเค้าคิดว่า ถ้าท าให้น้ าส่วนเกินของร่างกายหมด
ไป น้ าตาก็จะไม่ไหลออกมา 

จากภาพยนตร์เรื่องนี้จะเห็นได้ว่า มีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนสองคนที่พ่ึงโดนคนรัก
ปฏิเสธความสัมพันธ์ผ่านตัวละครต ารวจสองคน ตัวละครสองคนมีความแตกต่างในการจัดการกับ
ความเหงาและความเศร้าที่อยู่ข้างในตัวตนแต่ละคน ผู้จัดท าจึงได้น าเอาภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นแนว
ทางการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง FAR AWAY นั้นคือการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่ตัวละครได้กระท าขึ้น
เพ่ือให้ตัวเองลืมอดีตที่เกิดขึ้นและอยู่กับปัจจุบัน 

ในภาพยนตร์เรื่อง FAR AWAY ได้มีการเล่าเรื่องในวิถีของคนเหงาและการอยู่กับคนอ่ืน 
ดังนั่นจะมีเหตุการณ์ในภาพยนตร์ที่เกิดข้ึน ให้อารมณ์การอยู่คนเดียว โดดเดียวและเหงา กับการใช้
ชีวิตอยู่กับคนรอบข้าง ซึ่งมีภาพยนตร์ที่ให้ข้อมูลอ้างอิง ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

ภาพ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chungking Express 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านอารมณ์ของภาพยนตร์ ซึ่งใช้สีและเวลาบ่ง

บอกอารมณข์องภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างดี ผู้จัดท าจึงจะน าเอารูปแบบอารมณ์และบรรยากาศของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นข้อมูลอ้างอิง ให้ออกมาสมบูรณ์มากขึ้น 

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการเล่าเรื่องเหตุการณ์ของคนสองคนท่ีพ่ึงอกหัก มีบรรยากาศเหงา
และโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนในเมือง การใช้โทนสีฟ้าในห้องนอนและภายนอกแสดงถึงความโดดเดี่ยว
และเหงาได้จัดเชน ทางผู้จัดท าจึงได้น าเอาภาพยนตร์เรื่องนี้ มาเป็นแบบอย่างในเรื่องของโทนสี
ภาพยนตร์ โดยได้ใช้รูปแบบโทนสีที่บ่งบอกถึงการอยู่คนเดียว 
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บทที่ 4 
ผลการการศึกษา 

 
ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ต่อหลังถูกปฏิเสธความ

รัก เป็นภาพยนตร์ที่ผู้จัดท าต้องการน าเสนอประเด็นของการใช้ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง เมื่อเขาได้รับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความรักมี่ถูกปฏิเสธ ท าให้คนเราต้องเรียนรู้และก้าวผ่านช่วงเวลาหนึ่งด้วยการ
กระท าด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งตัวละครเอกเลือกที่จะอยู่ห่างจากคนที่เขาเคยมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น
เพ่ือที่จะสร้างภาพยนตร์ให้ออกมาตามความต้องการของผู้จัดท านั้น ต้องผ่านกระบวนการงานสร้าง
ภาพยนตร์ดังจะปรากฏในขั้นตอนตามต่อไปนี้ 
 
1. การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แนวความคิด (Concept) 
น าเสนอผ่านชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งหลังโดนคนที่รักบอกเลิก 

2. แก่นเรื่อง (Theme) 
อดีตที่ผ่านไปคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และยอมรับ 

3. เรื่องย่อ (Synopsis)  
เรื่องราวชีวิตของ โต้ง ผู้ชายคนหนึ่งที่พ่ึงถูก นุ่น ปฏิเสธความสัมพันธ์ แล้วเขาต้องใช้

ชีวิตอยู่ต่อไปโดยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและถอยห่างไม่เข้าไปรบกวนนุ่น ท าเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จัก
กันมาก่อน เขาได้แต่พยายามลืมและท าสิ่งต่างๆ และใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เหลืออยู่ 

4. ตัวละคร 
ในภายนตร์สั้นเรื่อง FAR AWAY มีตัวละครหลักจ านวน 1 คน และนักแสดงสบทบ 4 

คน ดังนี้ 
1.) โต้ง (พระเอก)   ผู้ชายที่พ่ึงโดนผู้หญิงปฏิเสธความสัมพันธ์ 
2.) นุ่น (นางเอก)  แฟนสาวของโต้งที่ปฏิเสธความสัมพันธ์ 
3.) ซี   เพ่ือนในกลุ่มของโต้ง เป็นคนตามเพ่ือนๆท างาน 
4.) ปิ๊ก   เพ่ือนในกลุ่มชองโต้ง เป็นคนพูดจาไม่ค่อยคิด  
5.) เก่ง   เพ่ือนในกลุ่มของโต้ง เป็นเพื่อนสนิทกับโต้งและนุ่น 
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5. โครงขยายเรื่อง (Treatment) 
ในห้องนอนของโต้ง รอบๆห้อง มีข้าวของวางเกะกะเต็มพ้ืนห้อง เสียงนาฬิกาปลุกดัง

ขึ้นจากโทรศัพท์มือถือ โต้งเอามือควานหาโทรศัพท์มือถือควานไปทั่วเตียงจนเจอ แล้วปิดนาฬิกาปลุก 
แล้วโต้งก็ลุกขึ้นมานั่ง กดโทรศัพท์มือถือ(หน้าจอเป็นรูปคู่ระหว่างโต้งกับนุ่น) โต้งกดหาเบอร์นุ่นเพ่ือ
โทรปลุกนุ่น แต่หาไม่เจอ โต้งนึกเบอร์นุ่นหายไปไหน แล้วโต้งก็นึกขึ้นได้ว่า เขาเป็นคนลบเบอร์นั่นทิ้ง
ไปเอง แล้วโต้งก็หงายตัวลงนอนต่อ 

โต้งยืนอยู่บนเรือข้ามฟาก ก าลังรอเรือออกข้ามไปอีกฝั่ง โต้งยืนก้มหน้าก้มตา มองพ้ืน
มองรองเท้า สักพักเหมือนมีผู้หญิงมายืนอยู่ตรงหน้าโต้ง โต้งรู้สึกคุ้นกับรองเท้าคู่นี้ เขาเลยเงยหน้าขึ้น
มองหน้าของผู้หญิงคนที่มายืนอยู่ตรงหน้า พอโต้งเงยหน้าขึ้น สายตาของทั้งสองคนก็มองกัน ผู้หญิงที่
ยืนอยู่ข้างหน้าโต้งคือ นุ่น พอทั้งสองจ้องกันสักพัก ต่างคนต่างหันหน้าหลบกัน โต้งหยิบหูฟังเสียบ
โทรศัพท์มือถือฟังเพลง ส่วนนุ่นก็หันหน้ามองไปทางอ่ืน โต้งยังเหล่ๆมองนุ่น แล้วทั้งสองก็เดินขึ้นเรือ
ข้ามฟากไป 

โต้งเดินถือจานข้าวมานั่งข้างๆซี ทั้งสองนั่งคุยกันเรื่องงานรอปิ๊ก แล้วซีก็เดินไปคุย
โทรศัพท์ โต้งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะคนเดียว ก็เงยหน้าไปเจอนุ่นนั่งอยู่ตรงข้าม แล้วเขาก็ก้มหน้ากินข้าวต่อ  
ซีเดินกลับมาหาโต้งที่โต๊ะ โต้งลุกเดินออกไปเหมือนไม่อยากกินแล้ว แล้วทั้งสองก็เดินออกไป 

โต้งกับซีมายืนสูบบุหรี่รอปิ๊กอยู่ที่ลานจอดรถ แล้วปิ๊กก็เปิดประตูออกมา ทั้งสามคน
คุยกัน แล้วโต้งกับปิ๊ก สูบและโยนบุหรี่ทิ้ง ทั้งสามคนเดินกลับเข้าไปข้างใน 

โต้งกลับมาถึงบ้าน ในห้องนอน เขากดเปิดคอมแล้วก็นอนลงบนเตียง แล้วนอนนิ่ง
เหมือนคิดอะไรอยู่ แล้วก็ลุกข้ึนมาเล่นคอมพิวเตอร์ โต้งเข้าเฟสบุ๊คกดเข้าหน้าเฟสของนุ่น  แล้วกดตรง
ค าว่าเพื่อน จะมีให้เลือกกด มีสองอย่างที่โต้งต้องเลือกคือจะบล็อกหรืออันเฟรน(ลบเพ่ือน)นุ่น แต่โต้ง
คิดว่าบล็อกมันคงแรงเกินไป แค่อันเฟรนดีกว่า แล้วโต้งก็กดแค่อันเฟรนนุ่น เพราะในช่องที่คุยแชทกัน
นุ่นจะขึ้นเป็นคนแรกๆ โต้งรู้สึกไม่อยากเห็นมันสักพักแค่นั่น แล้วโต้งก็ลุกเดินออกจากห้องนอน 

โต้งเดินถือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมกับโทรศัพท์ที่คุยกับซีอยู่ ทั้งสองคุยเคลียงาน
กัน ซีบอกให้โต้งไปคัดลอกข้อมูลที่นุ่นเอาไปโพสในกรุ๊ปรุ่น มารายงานกลุ่ม แต่โต้งกลับมองไม่เห็นที่
นุ่นโพส เลยโทรกลับไปหาซีบอกให้ส่งเว็บไซด์ที่นุ่นโพสมาให้ แล้วซีก็วางโทรศัพท์ลง พิมพ์งานต่อ 

โต้งนั่งอยู่บนเรือข้ามฟาก ซึ่งเป็นอีกท่าเรือนึง ที่โต้งชอบมาข้ามคนเดียว เขานั่งอยู่
แล้วปิ๊กก็เดินเข้ามาทักทายเขา ทั้งสองพูดคุยเถียงกัน ปิ๊กไม่เคยเห็นโต้งมาข้ามท่าเรือนี้ แล้วเรือก็ข้าม
ถึงอีกฝั่ง 

โต้งกับปิ๊กเดินออกจากลิฟท์ ระหว่างทางเดินไปโรงอาหารโต้งเห็นนุ่นเดินมากับเก่ง 
โต้งชวนปิ๊กไปสูบบุหรี่ก่อน แล้วก็พากันเดินออกไปลานจอดรถ เก่งเดินมากับนุ่น เก่งบอกนุ่นว่าเดียว
สูบบุหรี่ก่อน เดียวตามข้ึนไปห้องเรียน 
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เก่ง เดินออกมาจากประตู โต้งกับปิ๊กนั่งสูบบุหรี่อยู่ เก่งเดินเขามานั่งแล้วถามเรื่องราว
ชีวิตของโต้งกับนุ่น คุยกันไปมา โต้งท าเหมือนไม่อยากตอบค าถามที่เก่งถาม 

โต้งท าความสะอาดห้องนอน กวาดพ้ืนห้อง แล้วโต้งก็เดินไปที่ตู้เก็บหนังสือ โต้งก็ยก
หนังสือลงมาวางนอกตู้ เพ่ือท าการเรียงให้เป็นระเบียบใหม่ ระหว่างที่โต้งยกหนังสือขึ้น ก็มีกระดาษ
ขาวหนึ่งแผ่นพับวางอยู่บนหนังสือเล่มหนึ่ง แล้วโต้งก็หยิบออกมา แล้วก็คิดว่ามันเป็นของที่นุ่นให้ม 
แล้วเอาไปวางไว้บนหัวที่นอน แล้วโต้งก็เดินไปเช็ดชั้นวางหนังสือต่อ 

โต้ง ปิ๊ก และซี นั่งคุยงานกันอยู่หน้าตึก ปิ๊กเห็นนุ่นเดินมาไกลๆ เลยเรียกให้โต้งหันไป
มอง โต้งหันหน้ากลับมาทั้งสองคน ท าหน้าตาเฉยๆ เหมือนไม่ได้เป็นอะไรแล้ว แล้วก็บอกให้ปิ๊กกับซี 
คุยงานให้เสร็จ 

โต้งมาถ่ายรูปที่แถวท่าเตียน เพ่ือส่งงานอาจารย์ พอถ่ายไปสักพักโต้ง็นั่งลงพัก แล้วก็
นึกถึง ตอนนี้มีนุ่นมาถ่ายรูปเล่นด้วยกัน ในตอนที่คบกัน  โต้งนั่งลง มองออกไปที่แม่น้ าเจ้าพระยา โต้ง
หันไปมองคู่รักคู่นึงท่ีนั่งอยู่ใกล้กัน ทางขวา เขาหันไปมองแล้วก็ยิ้ม แล้วสักพัก เขาก็ลุกเดินออกไป 

โต้ง และผองเพ่ือน มานั่งกินข้าวที่ร้านอาหารร้านประจ า ใกล้ๆมหาวิทยาลัย นั่งอยู่
ชั้น 2 ของร้าน พูดคุยกันเรื่องฟุตบอล เรื่องหนัง นู้นนี่นั่น นั่งกินข้าวกัน แล้วมอสก็เดินขึ้นมา พอมัน
เปิดประตูเท่านั่นแหละ แล้วไอซีก็หันมองแล้วก็ข า แล้วทุกคนก็หันมามองมอสแล้วก็ข ากัน คุยเรื่องตัด
ผมจนปิ๊กก็ถามโต้งขึ้นมาว่าเมื่อไหร่จะตัดผม คนอกหักชอบตัดผมกัน โต้งท าเฉยๆหันไปมองปิ๊กบอก
มันก็แค่บางคนปะ แล้วทุกคนก็กินข้าวกันต่อ 

โต้งกลับมาที่ห้องนอน เปิดคอม แล้วนั่งลงบนเตียงนอน เอ้ือมตัวไปหยิบจดหมายที่
วางอยู่หัวเตียง ที่โต้งเจอตอนเก็บท าความสะอาดห้อง แล้วโต้งก็เปิดมันอ่าน เนื้อความในจดหมาย 

ภาพอดีตโต้งนั่งอยู่กับนุ่น คุยกันสองคน กระหนุงกระหนิง แล้วนุ่นก็ยื่นจดหมายที่
เป็นแผ่นกระดาษให้โต้งแล้วโต้งก็รับไว้ 

โต้งอ่านจดหมายเสร็จ หันไปมองตุ๊กตาตัวหนึ่งที่นุ่นเคยให้ แล้วหยิบมามองสักพักก็
วางมันลงที่เดิม แล้วก็ลุกเดินออกไปจากเตียง 

โต้งนั่งลงรูปที่วันนั่นไปถ่ายมา เพ่ือเชคภาพและตกแต่งสี ระหว่างรอก็อปปี้ไฟล์รูปลง
เครื่อง โต้งก็เปิดโฟลเดอร์รูปเก่าๆที่เคยถ่าย เปิดๆดูจนไปเจอโฟลเดอร์ ที่เป็นโฟลเดอร์ที่มีแต่รูปโต้ง
กับนุ่น โต้งนั่งไล่ดูทีละรูป ทีละรูป เรื่อยๆ แล้วก็อมยิ้มเล็กๆ โต้งไล่ดูมันจนครบ แล้วเขาก็เลือกรูปนึง 
มาเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ของเฟสบุ๊ค แล้วก็เขียนค าอธิบาย 

เก่ง ปิ๊ก และซีรอโต้งอยู่หน้าตึก เพ่ือจะขึ้นเรียนสักที สักพักโต้งก็เดินมาพร้อมทรงผม
ประมาณบ่า ทั้งสามคนท่ีนั่งอยู่ก็หัวเราะทรงผมของโต้ง แล้วโต้งก็บอกข าไร ขึ้นเรียนได้แหละ ทั้งหมด
ก็เดินไปเข้าตึก 
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6. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
 
Sc.1 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน (เช้ามืด) 
 

ในห้องนอนของโต้ง รอบๆห้อง มีข้าวของวางเกะกะเต็มพ้ืนห้อง เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น
จากโทรศัพท์มือถือ โต้งเอามือควานหาโทรศัพท์มือถือควานไปทั่วเตียงจนเจอ แล้วปิดนาฬิกาปลุก 
แล้วโต้งก็ลุกขึ้นมานั่ง กดโทรศัพท์มือถือ(หน้าจอเป็นรูปคู่ระหว่างโต้งกับนุ่น) โต้งกดหาเบอร์นุ่นเพ่ือ
โทรปลุกนุ่น แต่หาไม่เจอ โต้งนึกเบอร์นุ่นหายไปไหน แล้วโต้งก็นึกขึ้นได้ว่า เขาเป็นคนลบเบอร์นั่นทิ้ง
ไปเอง เพราะโต้งโดนนุ่นบอกเลิกและค าพูดของนุ่นที่ท าให้โต้งต้องยอมออกห่างจากนุ่น แล้วโต้งก็
หงายตัวลงบนที่นอน แล้วหลับต่อ 

-ตัดไป- 
 

Sc.2 ภายนอก / บนเรือข้ามฟาก / กลางวัน 
 

โต้งยืนอยู่บนเรือข้ามฟาก ก าลังรอเรือออกข้ามไปอีกฝั่ง โต้งยืนก้มหน้าก้มตา มองพ้ืน
มองรองเท้า สักพักเหมือนมีผู้หญิงมายืนอยู่ตรงหน้าโต้ง โต้งรู้สึกคุ้นกับรองเท้าคู่นี้ เขาเลยเงยหน้าขึ้น
มองหน้าของผู้หญิงคนที่มายืนอยู่ตรงหน้า พอโต้งเงยหน้าขึ้น สายตาของทั้งสองคนก็มองกัน ผู้หญิงที่
ยืนอยู่ข้างหน้าโต้งคือ นุ่น พอทั้งสองจ้องกันสักพัก ต่างคนต่างหันหน้าหลบกัน โต้งหยิบหูฟังเสียบ
โทรศัพท์มือถือฟังเพลง ส่วนนุ่นก็หันหน้ามองไปทางอ่ืน โต้งยังเหล่ๆมองนุ่น 

 
-ตัดไป- 

 
Sc.3 ภายใน / โรงอาหาร / กลางวัน 
 

โต้งเดินถือจานข้าว มาที่โต๊ะที่ซีนั่งอยู่ โต้งนั่งลง 
 

ซี (ท าหน้าเซ็ง) 
“โห่ ไอสัส กูนัดคุยงานกี่โมง มึงแม่งเลทตลอด” 

โต้ง 
“กูรีบสุดแล้ว บ้านกูไกล 

มึงดูไอคนใกล้ๆดิ แม่งยังไม่มาเลย” 
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โต้ง 
“แล้วมึงนัดมันกี่โมง แม่งยังไม่มากันอีก” 

ซี 
“เนี่ยกูนัดแม่งเที่ยงกว่าๆ 

นี่จะบ่ายกว่าแหละไอเหี้ย แม่งยังไม่มาสักคน 
มีมึงพ่ึงโผล่มาเนี่ย จะได้คุยไหมงานเนี่ย” 

โต้ง 
“งั้นเดียวกูกินข้าว” 

ซี 
“เออมึงรีบๆกินไปเลยไอเหี้ย กูว่าเดียวกูไปโทรตามมันดีกว่าวะ” 

 
ซีหยิบโทรศัพท์แล้วเดินออกไป โต้งนั่งกินข้าว แล้วโต้งก็เงยหน้ามองข้างหน้า ตรงข้ามตัวเองเห็นนุ่นนั่ง
อยู่ แล้วก็ท าเซ็ง แล้วก็กินข้าวต่อ 

โต้ง 
“ไอปิ๊กว่าไง” 

ซี 
“ไอปิ๊กบอกว่า มันอยู่ ใกล้ถึงแหละ แม่งบอกให้ไปเจอที่สูบบุหรี่เลย” 

โต้ง 
“แล้วไอมอสมาเรียนปะเนี่ย” 

ซี 
“ไอเหี้ยมอสช้ะ แม่งกูโทรไปหาแม่งตอนเช้า แม่งบอกวันนี้ไม่มาเรียน 
ไม่รู้เป็นเหี้ยไร โชว์ฟอร์มหนัก ไม่มารงมาเรียนหนังสือเหี้ยไรทั้งนั่น 

เข้าส่งแม่งมาเรียนหนังสือแม่งไม่มาสักวัน” 
โต้ง 

“เออ งั้นเดียวกูกินข้าวแปปนึง” 
ซี 

“เออไอเหี้ย รีบๆกินไปมึงอ่า เฮ่ย แต่กูว่ามึงไม่ต้องรีบกิน 
ดีกว่าวะ ให้แม่งรอซะบ้างพวกเหี้ยเนี่ย” 

 
โต้งนั่งกินข้าวไปเรื่อยๆ แล้วก็พูดขึ้น 
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โต้ง 
“กูว่าไปเลยดีกว่าวะ” 

ซี 
“อ่าว ท าไมวะ” 

โต้ง 
“กูไม่กินแหละ” 

ซี 
“เอ่า พ่ึงกินไปนิดเดียวเอง ไม่ถึงครึ่งเลยนะมึง” 

โต้ง 
“กูไม่อยากอยู่ตรงนี้วะ” 

ซี 
“อ่าว เป็นเหี้ยไรของมึงวะ” 

 
แล้วโต้งก็เดินลุกออก ซีก็ลุกตาม 
 

-ตัดไป- 
 

Sc.4 ภายนอก / ลานจอดรถ / กลางวัน 
ซี 

“ไหนเหี้ยปิ๊กวะ ช้าชิบหาย” 
โต้ง 

“เดียวแม่งก็มา” 
 

โต้งกับซียืนรอปิ๊ก ปิ๊กขอบุหรี่โต้งสูบ แล้วปิ๊กเดินเปิดประตูออกมา พร้อมกับร้องเพลง
ออกมา 

ซี 
“ไอปิ๊ก กูนัดกี่โมงหะ กูไม่คุยกับแม่งแหละ” 

 
ปิ๊กหยุดร้องเพลงแล้วหัวเราะ 

โต้ง 
“ร้องเพลงท าไม” 
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ปิ๊ก 
“รถมันติด กูขอโทษ กูรีบสุดแหละ รถมันติด” 

ซี 
“มึงขออ้างตลอดเลย” 

ปิ๊ก 
“แอม ซอรี่ กูขอโทษ รถติดครับ อย่าโกรธกู” 

โต้ง 
“คุยงานเถอะวะ” 

ปิ๊ก 
“อ้ือใช่ ก็เดียวมึงไปหาข้อมูลมาท้ังหมด 

แล้วก็เดียวกูท าสไลด์ให้ โอเค” 
โต้ง 

“โหย หาข้อมูล” 
ปิ๊ก 

“ท าไม” 
โต้ง 

“ขี้เกียจ” 
ซี 

“โห่ มันจะยากเหี้ยไรวะ มึงก็ให้ไอมอสช่วยดิ” 
ปิ๊ก 

“ถูกต้อง” 
ซี 

“เออ เดียวกูบอกมันให้ก็ได้” 
ปิ๊ก 

“มึงไม่ต้องกังวลเว้ย มันส่งอาทิตย์หน้า อีกนาน” 
ซี 

“เออ เดียวกูว่าอีกสักสองสามวัน จะมีพวกเพ่ือนมาถามในกรุ๊ป 
 เอางานมาโพสให้ดูหน่อย” 

ปิ๊ก 
“เออ นั่นแหละ พวกเด็กเด็กเนิร์ด เคไหม 
งั้นก็ตามนี้ ไปหาข้อมูล เดียวกูท าสไลด์ 
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จบ เข้าใจไหม ไอขี้ยา พวกเสพยา แย่” 
โต้ง 

“กี่โมงแหละ” 
 

ปิ๊ก 
“สองโมงจะครึ่งแหละ” 

ซี 
“เฮ้ยเหี้ย อาจารย์แชคชื่อนี่หว่า กูขาดไปสามแหละรีบไป” 

โต้ง 
“ไปได้แล้วปะ” 

ปิ๊ก 
“เฮ้ยบุหรี่เหลือตั้งเยอะ” 

 
ทั้งสามคนก็เดินเข้าประตูไป 
 

-ตัดไป- 
 
Sc.5 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน 
 

โต้งกลับมาถึงบ้าน ในห้องนอน เขากดเปิดคอมแล้วก็นอนลงบนเตียง แล้วนอนนิ่งเหมือน
คิดอะไรอยู่ แล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นคอมพิวเตอร์ โต้งเข้าเฟสบุ๊คกดเข้าหน้าเฟสของนุ่น  แล้วกดตรงค าว่า
เพ่ือน จะมีให้เลือกกด มีสองอย่างที่โต้งต้องเลือกคือจะบล็อกหรืออันเฟรน(ลบเฟรน)นุ่น แต่โต้งคิดว่า
บล็อกมันคงแรงเกินไป แค่อันเฟรนดีกว่า แล้วโต้งก็กดแค่อันเฟรนนุ่น เพราะในช่องที่คุยแชทกันนุ่นจะ
ขึ้นเป็นคนแรกๆ โต้งรู้สึกไม่อยากเห็นมันสักพักแค่นั่น แล้วโต้งก็ลุกเดินออกจากห้องนอน 

 
-ตัดไป- 

 
Sc.6 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน (สาย) 
 
 เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องนอนโต้ง ซีโทรมาหา โต้งรับโทรศัพท์ 
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โต้ง 
“ฮัลโหล มีไรวะ” 

ซี 
“ไอโต้ง เดียวมึงเอาข้อมูลที่นุ่นมาโพสแบ่งในกรุ๊ป 

มาสรุปให้ไอปิ๊กมันท าสไลด์หน่อยดิ” 
โต้ง 

“เออๆ เดียวกูจัดการให้” 
ซี 

“เออตามนั่น เจอกันตอนบ่าย” 
 
โต้งวางโทรศัพท์ลงบนเตียง แล้วค่อยๆลุกเดินไปเปิดคอม โต้งหาที่คาดผมมาคาดผมขึ้นไป แล้วก็เปิด
เฟสบุ๊คเข้าไปที่กรุ๊ปรวมเอก แล้วก็หาโพสของนุ่นที่ซีมันพูด แล้วโต้งก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลง ก็ไม่เห็นโพสข
องนุ่นตามที่ไอซีมันบอก โต้งเอ้ือมมือไปหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่เตียง แล้วโทรหาซี 

โต้ง 
“ฮัลโหล ไม่เห็นมีเลยวะ อยู่ไหนวะ” 

ซี 
“เอ่า เดียวกูดูให้ใหม่แปป” 

 
โต้งนั่งรอซีเช้าไปดูในกรุ๊ปเอกให้อีกรอบว่ามีโพสของนุ่นไหม 

ซี 
“ไอโต้งมึงไม่เห็นได้ไงวะ โพสแรกของกรุ๊ปเลย มึงเมาเหี้ยไรปะเนี่ย” 

 
โต้งนั่งกดรีเฟรชเฟสบุ๊คอีกรอบแล้วเข้าไปดูในกรุ๊ปอีกรอบ ก็ไม่เห็นมีตามท่ีซีพูด ว่าอยู่โพสแรก 

โต้ง 
“เออไม่เห็นจริงๆวะ” 

ซี 
“มีดิวะ” 

โต้ง 
“งั้นส่งลิ้งค์มาให้กูละกัน เดียวกูจัดการให้ เจอกันตอนบ่าย” 
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โต้งกดวางแล้ววางโทรศัพท์ไว้หน้าจอคอม มันคงเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานที่เขาอันเฟรนนุ่น(แฟลชแบล
คดีไหมนะ?) เขาลองเซิทชื่อนุ่นในแทบค้นหาชื่อเฟสบุ๊คคนอื่นก็ไม่เจอ โต้งก็คงจะโดนนุ่นบล็อกเฟสบุ๊ค
เพ่ือไม่โต้งเห็นนุ่น แล้วโต้งลุกขึ้นจากหน้าคอมแล้วเดินออกจากห้องไป 
 

-ตัดไป- 
 
Sc.7 ภายนอก / บนเรือข้ามฟาก (อีกท่า) / กลางวัน 
 
 โต้งนั่งอยู่บนเรือข้ามฟาก ซึ่งเป็นอีกท่าเรือนึง ที่โต้งชอบมาข้ามคนเดียว เขานั่งอยู่แล้วปิ๊ก ก็
เดินเข้ามาทักทายเขา 
 

ปิ๊ก 
“เฮ้ยโต้ง” 

โต้ง 
“เฮ้ยปิ๊ก” 

ปิ๊ก 
“เฮ้ยมึงมาท าไรเนี่ย” 

โต้ง 
“กูมาข้ามเรือไง เดียวๆ ท าไมท าหน้างั้น” 

ปิ๊ก 
“มึงไม่ได้ข้ามตรงนี้อ่าทุกที” 

โต้ง 
“กูมาข้ามตรงนี้ออกจะบ่อย” 

ปิ๊ก 
“มึงไม่ได้ข้ามท่านี้” 

โต้ง 
“ท าไมอ่า ออกจะบ่อย มาบ่อย” 

ปิ๊ก 
“ไม่เคยเจอเลย มึงอย่ามาม่ัว” 

โต้ง 
“ไม่เคยเจอไง แต่กูมาบ่อยไง” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปิ๊กชี้หน้าโต้ง 
ปิ๊ก 

“มึงหนีใครมาใช่มั้ย” 
โต้ง 

“กูไม่ได้หนีใครมา” 
ปิ๊ก 

“มึงหนีใครมาเนี่ยหะ” 
โต้ง 

“ไม่ได้หนีใครมา” 
ปิ๊ก 

“ก็ทุกทีมึงไม่ได้ข้ามท่านี้อ่า” 
โต้ง 

“ข้าม กูมาออกจะบ่อย ไม่เคยเห็นกูไง” 
ปิ๊ก 

“กูก็ข้ามทุกวัน ไม่เคยเห็นมึงเลย” 
โต้ง 

“มึงมาสายตลอดอ่าปิ๊ก” 
ปิ๊ก 

“ตามใจมึง” 
โต้ง 

“กูจะโกหกมึงท าไมวะ” 
ปิ๊ก 

“นั่นอ่าดิ มึงจะโกหกท าไม” 
โต้ง 

“เออ กูจะโกหกท าไม” 
ปิ๊ก 

“มึงหนีใครมาสรุป” 
โต้ง 

“ไม่ได้หนีใครมา ดูหน้ากูโกหกปะ” 
ปิ๊ก 

“อ่า ตามใจ โกหกได้โกหกไป” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

โต้ง 
“กูจะโกหกท าไมวะ” 

 
แล้วเรือก็ถึงอีกฝั่ง โต้งกับปิ๊กก็ลุกไป 
 

-ตัดไป- 
 
Sc.8 ภายใน / ทางเดินระหว่างทางไปโรงอาหาร / กลางวัน 
 

โต้งกับปิ๊กเดินออกมาจากลิฟท์ ก าลังเดินตรงเข้าไปที่โรงอาหาร เจอเก่งกับนุ่นเดินมา โต้ง
หันไปคุยกับปิ๊ก 

 
โต้ง 

“ปิ๊ก ปิ๊กดูดบุหรี่ก่อน” 
ปิ๊ก 

“กินข้าว เฮ้ยกูหิวข้าว” 
โต้ง 

“คนเยอะไปก่อน เออเร็วๆ” 
 
โต้งกับปิ๊กก็เดินหันหลังออกไปประตูลานจอดรถ เก่งมองเห็นโต้งพอดี 

เก่ง 
“เฮ้ยเดียววมึงข้ึนเรียนเลยปะ” 

นุ่น 
“เดียวกูข้ึนไปเรียนเลย” 

เก่ง 
“โอเค งั้นเดียวกูไปสูบบุหรี่ก่อน” 

นุ่น 
“แล้วต้องให้กูรอเป็นเพ่ือนเปล่า” 

เก่ง 
“ไม่เป็นไร เดียวกูตามข้ึนไป” 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เก่งกับนุ่นแยกกันตรงหน้าลิฟท์ เก่งเดินออกไปที่ลานจอดรถ นุ่นเดินขึ้นบันไดไปขึ้นเรียน 
 

-ตัดไป- 
 
Sc.9 ภายใน / ลานจอดรถของตึก / กลางวัน 
 

โต้งนั่งดูดบุหรี่อยู่ตรงลานจอดรถกับเก่งและปิ๊ก เก่งเป็นเพ่ือนที่รู้จักกันตั้งแต่จีบนุ่นแรกๆ 
เก่งถามถึงเรื่องนุ่นกับโต้ง ว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้มึงรู้ยังไง 

เก่ง 
“ตอนนี้เป็นไงบ้าง” 

โต้ง 
“เป็นไงเรื่องไรวะ” 

เก่ง 
“ก็เรื่องหลังจากมึงเลิกกับนุ่นไง หายเศร้ายังวะ” 

โต้ง 
“ก็ดีข้ึนแหละมั่ง ค่อยหายเศร้าหน่อย กลับมาอยู่กับพวกมึงด้วยแหละ” 

ปิ๊ก 
“อ่อ มิน่าละ เมื่อกี้มึงไม่เดินเข้าไปโรงอาหาร 

เห็นนุ่นก่อนอ่าดิ” 
โต้ง 

“มึงไม่ต้องพูดเลยไอปิ๊ก” 
 
ปิ๊กนั่งรอโต้งกับเก่งดูดบุหรี่ 

เก่ง 
“แล้วมึงไม่อยากคุยกับนุ่นบ้างหรอวะ” 

โต้ง 
“ไม่ดีกว่าวะ ต่างคนต่างอยู่แบบนี้แหละดีแล้ว” 

ปิ๊ก 
“มึงแน่ใจหรอวะ” 

โต้ง 
“เออกูม่ันใจ แบบนี้นะดีแล้วจริงๆ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

เก่ง 
“เออๆ ตามใจมึงละกัน กลับมาอยู่เพ่ือนๆ 

เดียวมันก็ค่อยๆหายไปเอง” 
 
ทั้งสามคนเงียบไปสักพัก เก่งหันหน้ามาหาโต้งแล้วถามว่า 

เก่ง 
“แล้วมึงไปท าไรห่าอะไร โดนนุ่นบล็อกเฟสบุ๊ควะ” 

โต้งตกใจหันไปมองหน้าเก่ง 
ปิ๊ก 

“ท าตัวซ่าเองไง โดนเอาคืนไปดิ” 
โต้ง 

“ไอสัสปิ๊ก หลายรอบแหละมึงอ่า” 
 

แล้วโต้งก็หันไปหาเก่ง 
โต้ง 

“ใครบอกมึงเนี่ย” 
เก่ง 

“ก็ไอซีบอกกู ก็มึงไม่เห็นโพสนุ่นในกรุ๊ปอยู่คนเดียว 
คนอ่ืนเขาเห็นกันหมดไอห่า” 

โต้ง 
“กูก็แค่ อันเฟรนเพราะไม่อยากเห็นในแถบแชท ในนิวฟีต” 

เก่ง 
“แค่เนี่ย ไม่น่าท าเลยมึงอ่า ท าอะไรไม่คิด” 

โต้ง 
“ช่างแม่งเหอะ ไม่อยากคิดแหละ ปล่อยไป” 

 
โต้งทิ้งก้นบุหรี่แล้วลุกขึ้นเดินเข้าไปประตูไป 
 

-ตัดไป- 
 
 

   ส
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Sc.10 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
 

โต้งท าความสะอาดห้องนอนของเขา กวาดพ้ืน ถูพ้ืน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน แล้วโต้งก็เอาผ้า
เดินไปเช็ดชั้นวางหนังสือ แล้วโต้งก็ยกหนังสือลงมาวางที่พ้ืน เพ่ือท าการเรียงให้เป็นระเบียบใหม่ 
ระหว่างที่โต้งยกหนังสือข้ึน ก็มีกระดาษขาวหนึ่งแผ่นพับหลายทบ หล่นลงบนพ้ืน แล้วโต้งก็หยิบขึ้นมา
แง้มๆเปิดดู ว่ามันคืออะไร พอโต้งรู้ว่ามันคือจดหมายครบรอบที่นุ่นเคยเขียนให้กับโต้งในตอนนั่น แล้ว
โต้งพับเก็บเหมือนเดิมแล้ววางไว้บนหัวที่นอน แล้วโต้งก็เดินไปปิดตู้หนังสือ 

 
-ตัดไป- 

 
Sc.11 ภายนอก / หน้าตึกคณะ / กลางวัน 
 

โต้งกับเพ่ือนนั่งท างาน คุยงานกันอยู่หน้าตึกคณะ แล้วปิ๊กก็เห็นนุ่นเดินมาไกลๆ แล้วก็
เลยบอกกับโต้ง 

ปิ๊ก 
“เนี่ยกูท ามาแล้ว ก็ใช้ไปเถอะโว้ย” 

ซี 
“จริงเอาไปท าใหม่เถอะวะปิ๊ก 

เหี้ยพาวเวอพ้อยมึงแม่งอ่อนเหี้ยๆ” 
โต้ง 

“ท ากากสัสอ่าปิ๊ก” 
ปิ๊ก 

“เฮ้ยระวังค าพูดค าจาด้วย” 
โต้ง 

“ไปท าใหม่เลย” 
ซี 

“จริงๆอันนี้กูว่ามึงท าใหม่เถอะ” 
ปิ๊ก 

“เฮ้ย กูไม่ได้หลับไม่ได้นอนมึงให้กูท าใหม่ได้ไงวะ” 
ซ๊ 

“มึงดูมึงท ามาดิ น้องกูอยู่อนุบาลสอง ยังท าดีกว่ามึงอีกม่ัง” 

   ส
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ปิ๊ก 
“เฮ้ย มึงเกินไปปะ พูดจาแบบนี้ได้ไงวะ” 

ซ๊ 
“ไหนมึงบอกมึงเป็นมือหนึ่งของรุ่น” 

ปิ๊ก 
“เฮ้ยกูเหนื่อยนะเว้ย กูสุดแรงเกิดกูแล้วเนี่ย” 

โต้ง 
“เสียเวลาให้มึงท า ให้คนอ่ืนท าดีกว่า” 

ปิ๊ก 
“เฮ้ยท าไมมึงพูดงี้วะ มึงไม่นึกตอนกูอดหลับอดนอนเลย” 

นุ่นเดินมาผ่านข้างหลังโต้ง ปิ๊กเรียกให้โต้งหันไปมอง แล้วโต้งก็หันกลับมา 
โต้ง 

“ไม่เห็นมีเหี้ยไรเลย อ่อมึงให้กูดูนุ่นอ่อ” 
ซี 

“มึงไม่เศร้าแล้วอ่อ” 
โต้ง 

“ให้กูดูท าไมเนี่ย เสียเวลา คุยงาน 
ตลอดอ่าปิ๊ก มึงไปท ามาใหม่” 

ปิ๊ก 
“กูไม่ท า กูไม่ท าแล้วกูเหนื่อย” 

ซี 
“มึงไปท ามาใหม่จริง” 

ปิ๊ก 
“มันท ายากนะเว้ย” 

โต้ง 
“แล้วมึงรับปากท าไมวะ” 

ปิ๊ก 
“กูว่ามึงใช้ๆไปเถอะวะ มึงจะเรื่องมากท าไม 

เปิดมามันก็เหมือนกันหมด” 
แล้วทั้งสามคนก็คุยงานกันต่อ 

-ตัดไป- 

   ส
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Sc.12 ภายนอก / ท่าเตียน / กลางวัน 
 

โต้งมาถ่ายรูปที่แถวท่าเตียน เพ่ือส่งงานอาจารย์ พอถ่ายไปสักพักโต้งก็นั่งลงพัก แล้วก็นึก
ถึง ตอนนี้มีนุ่นมาถ่ายรูปเล่นด้วยกัน ในตอนที่คบกัน  โต้งนั่งลง มองออกไปที่แม่น้ าเจ้าพระยา โต้งหัน
ไปมองคู่รักคู่หนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้กัน ทางขวา เขาหันไปมองแล้วก็ยิ้ม แล้วสักพัก เขาก็ลุกเดินออกไป ไป
หามุมถ่ายรูปต่อ 

  
-ตัดไป- 

 
Sc.13 ภายใน / ร้านอาหาร / กลางคืน 
 

โต้ง และผองเพ่ือน มานั่งกินข้าวที่ร้านอาหารร้านประจ า ใกล้ๆมหาวิทยาลัย นั่งอยู่ชั้น 2 
ของร้าน พูดคุยกันเรื่องฟุตบอล เรื่องหนัง นู้นนี่นั่น นั่งกินข้าวกัน แล้วมอสก็เดินขึ้นมา พอมันเปิด
ประตูเท่านั่นแหละ แล้วไอซีก็หันมองแล้วก็ข า แล้วทุกคนก็หันมามองมอสแล้วก็ข าตามๆกัน 

 
มอส 

“พวกมึงจะข าอะไรกันหนักหนา” 
ปิ๊กเดินมานั่งที่โต๊ะ 

เก่ง 
“ท าไมถึงได้ทรงนี้มาวะ บอกช่างว่าไร” 

ซี 
“มึงเหมือนกลับไปเป็นเด็กปี 1 เลยวะ” 

มอส 
“ไอห่าเอ้ย ร้านมันตัดพลาด กูก็เลยช่างมัน กูเลยได้ทรงนี้มาไง” 

 
เพ่ือนๆยังคงข ากันอยู่ 

 
โต้ง 

“ไว้ผมยาวเหมือนก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่แล้ว มึงจะตัดท าไมวะ ไม่ไว้เป็นเพื่อนกู” 
 

   ส
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มอส 
“ก็แม่กูจ้าง 1000 กูก็รับเงินมาแล้วจะให้กูท ายังไง 

ตอนแรกว่าจะตัดแค่นิดนึง ช่างแม่งมั่วแต่เชียร์มวย” 
 
ปิ๊กข้ีเกียจพูดเรื่องตัดผม 

มอส 
“ช่างแม่งเหอะ เดียวมันก็ยาว” 

เก่ง 
“มึงก็ตัดได้แล้วไอโต้ง ยาวแม่งถึงหลังถึงตูดอยู่แหละ” 

ซี 
“เออ มึงไว้มาเกิน 1 ปีแล้วมั่ง ตัดได้แหละกูอยากเห็นมึงผมสั้นอีก” 

โต้ง 
“โห่ย นึกภาพแล้วเหี้ยเลย ไม่เอาไอสัส” 

ปิ๊ก 
“ไหนเขาบอกว่า คนอกหักแม่งชอบตัดผมวะ 

นี่มึงอกหักมาตั้งนานแหละยังไม่ตัดอีก” 
โต้ง 

“มันก็แค่บ้างคนปะวะ” 
เก่ง 

“เอ่า ไอสัสดราม่าเลย มึงอ่าไอปิ๊กพูดไรมึง” 
ปิ๊ก 

“เฮ่ย กูขอโทษไม่ได้ตั้งใจนะ” 
โต้ง 

“ดราม่าห่าไรละ พวกมึงแม่ง พอเลย” 
เก่ง 

“เฮ่ยแต่กูขออย่างนึง” 
โต้ง 

“อะไรมึงวะ” 
เก่ง 

“อย่าตัดแบบตอนปี 1 นะ กูขอร้อง” 
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ทุกคนในโต๊ะก็ข า แล้วโต้งก็ยิ้ม 
โต้ง 

“เออกูรู้แล้วนะ กูไม่มีทางตัดทรงนั่นแน่นอน” 
ทุกคนนั่งกินข้าวกัน 
 

-ตัดไป- 
 
Sc.14 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน 
 

โต้งกลับมาที่ห้องนอน เปิดคอม แล้วนั่งลงบนเตียงนอน เอ้ือมตัวไปหยิบจดหมายที่วาง
อยู่หัวเตียง ที่โต้งเจอตอนเก็บท าความสะอาดห้อง แล้วโต้งก็เปิดมันอ่าน เนื้อความในจดหมาย 

 
-ตัดไป- 

 
Sc.15 ภายนอก / หน้าตึกคณะ / กลางวัน (เย็น) 
 

โต้งนั่งอยู่กับนุ่นหน้าตึกคณะสองคน 
 

นุ่น 
“วันนี้ไปไหนดี” 

โต้ง 
“อยากไปไหนอ่า” 

นุ่น 
“ไม่รู้เหมือนกัน ช่วยคิดสิ” 

โต้ง 
“สยาม” 

นุ่น 
“ไม่เอา” 

โต้ง 
“มาบุญครอง” 
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นุ่น 
“เบื่อแล้ว มันแถวนี้อ่า” 

โต้ง 
“สามย่าน คลองสาน” 

นุ่น 
“คลองสานข้ามเรือไปท าไรอ่า” 

โต้ง 
“ไปเทอมินอลเลยไหม” 

นุ่น 
“เทอมินอลก็ต้องขึ้นรถไฟฟ้า” 

โต้ง 
“โรบินสัน” 

นุ่น 
“มันใกล้ไป เธอไม่เอาอ่า” 

โต้ง 
“งั้นสยามอ่า” 

นุ่น 
“สยามบอกแล้วว่าไม่ไป” 

โต้ง 
“ลิโด้” 

นุ่น 
“ลิโด้ไปท าไรอ่า” 

โต้ง 
“ไปดูหนัง” 

นุ่น 
“ไม่เอาไม่ไป” 

 
โต้งเริ่มนึกไม่ออกแล้วหันมองหน้านุ่น 

 
โต้ง 

“จะไปไหนหละ” 
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นุ่น 
“คิดก่อน....อยู่นี้ก็ได้” 

โต้ง 
“แน่ใจ” 

 
นุ่นพยักหน้าตอบว่าแน่ใจ แล้วก็หยิบจดหมายออกมาจากด้านหลังตัวเอง ยื่นให้โต้ง 

นุ่น 
“มีอะไรจะให้” 

โต้ง 
“อะไรอะ” 

นุ่น 
“ไม่บอก...ไม่บอกไม่เอา” 

โต้ง 
“อะไรอ่า บอกดิ งั้นไม่รับ” 

นุ่น 
“ไม่บอกอ่า ให้เธอเอากลับไปอ่านที่บ้านน่ะ” 

โต้ง 
“กลางทางได้ไหม” 

นุ่น 
“ไม่ได้เอากลับไปอ่านที่บ้าน” 

โต้ง 
“โอเค สรุปจะไปไหนปะเนี่ย” 

นุ่น 
“กลับบ้าน กลับบ้านเลยก็ได้” 

โต้ง 
“อ่า กลับก็กลับ” 

 
ทั้งสองคนลุกเดินออกไป 

-ตัดไป- 
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Sc.16 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน (เวลาต่อจากซีน 14) 
 

โต้งนั่งอ่านมันอยู่บนเตียง พออ่านมันจนจบ โต้งก็มองไปที่ตุ๊กตาปูนโปสเตอร์ที่นุ่นให้เขา
มา หยิบตุ๊กตาเปิดดูข้างล่าง มีชื่อนุ่นเขียนอยู่ข้างใต้ตุ๊กตา เขาเอาจดหมายไปวางไว้ข้างใต้ของตุ๊กตา 

 
-ตัดไป- 

 
Sc.17 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
 

โต้งนั่งลงรูปที่วันนั่นไปถ่ายมา เพ่ือเช็คภาพและตกแต่งสี ระหว่างรอก็อปปี้ไฟล์รูปลง
เครื่อง โต้งก็เปิดโฟลเดอร์รูปเก่าๆที่เคยถ่าย เปิดๆดูจนไปเจอโฟลเดอร์ ที่เป็นโฟลเดอร์ที่มีแต่รูปโต้ง
กับนุ่น โต้งนั่งไล่ดูทีละรูป ทีละรูป เรื่อยๆ โต้งไล่ดูมันจนครบ แล้วเขาก็เลือกรูปหนึ่ง มาเปลี่ยนเป็นรูป
โปรไฟล์ของเฟสบุ๊ค แล้วก็เขียนค าอธิบายภาพว่า “ขอบคุณส าหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่าน มันสอนเรา
เรียนรู้หลายๆอย่าง ขอบคุณมากๆ” 

 
-ตัดไป- 

 
Sc.18 ภายนอก / ลานจอดรถ / กลางวัน 
 

เก่ง ปิ๊กละเพ่ือนๆรอโต้ง มาเพ่ือจะได้ขึ้นไปเรียนสักที 
 

ปิ๊ก 
“โอ่ยเผ็ด” 

ซี 
“ก็มึงกินไอนี้ตอนเช้า 

แม่กูบอกไว้ว่าอย่ากินมาม่ารสเผ็ดตอนเช้า” 
ปิ๊ก 

“โอ่ยปวดท้องเลยอ่า” 
ซี 

“สมน้ าหน้ามึง” 
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เก่ง 
“พวกมึงเป็นอะไร” 

ปิ๊ก 
“แต่อร่อยดีนะ” 

ซี 
“ไม่แบ่งกูกินก็แบบนี้แหละ” 

 
แล้วโต้งก็เดินเข้ามา 

เก่ง 
“เฮ้ย พวกมึงดูไอโต้งดิ” 

 
ทั้งสามคนที่รออยู่หัวเราะ 

เก่ง 
“เฮ้ยมึงไปตัดผมอะไรมาวะ” 

ปิ๊ก 
“ปลอมตัวอ่อ” 

โต้ง 
“ไปๆขึ้นเรียน เฮ้ยขึ้นเรียนไปเร็ว” 

ซี 
“รอแม่งอยู่คนเดียว” 

โต้ง 
“หัวเราะไรวะเก่ง” 

เก่ง 
“เฮ้ยกูไม่ค่อยชินกับหน้ามึง” 

โต้ง 
“ตัดผมเปลี่ยนมากปะวะ” 

 
ทั้งหมดเดินข้ึนไปเรียน 
 

-จบ- 
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7. บทส าหรับถ่ายท า (Shooting Script) 
 
Sc.1 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
 

1. Bird eye view โต้งนอนอยู่บนที่นอน โต้งควานหาโทรศัพท์ แล้วกดหาเบอร์นุ่น 
2. CU หน้าจอโทรศัพท์ กดเลื่อนหาเบอร์นุ่น กดเลื่อนเร็วขึ้นๆ 
3. CU หน้าของโต้งหันหน้าออกไปมองนอกหน้าต่าง 
4. Bird eye view โต้งหงายตัวลงนอนบนที่นอนอีกครั้ง 

Sc.2 ภายนอก / บนเรือข้ามฟาก / กลางวัน 
 

Stock Footage บรรยากาศรอบๆ 
1. LS โต้งยืนอยู่บนเรือข้ามฟาก จนนุ่นเดินเข้ามา 
2. CU หน้าของนุ่น 
3. LS ทั้งสองคนยืนอยู่ห่างกัน 
4. MS ผ่านหลังนุ่นเห็นโต้งด้านข้าง ก าลังหยิบหูฟัง 
5. LS โต้งหยิบหูฟังใส่หู 
6. CU หน้าของโต้งก าลังใส่หูฟัง 
7. LS เห็นทั้งสองคนยืนอยู่ แล้วนุ่นก็เดินออกไป 

 
Sc.3 ภายใน / โรงอาหาร / กลางวัน 
 

1. MS ด้านข้างของซีและโต้งเดินเข้ามานั่ง 
2. LS ข้ามไหล่นุ่นเห็นซีหันหลังและเห็นโต้งอยู่โต๊ะไกลๆ 
3. LS ผ่านไหล่โต้งเห็นหน้าซีและนุ่นอยู่โต๊ะไกลๆ 
4. LS ผ่านไหล่นุ่นเห็นซีเดินออกไปคุยโทรศัพท์โต้งเงยหน้ามามองนุ่น 
5. LS ผ่านไหล่โต้งซีเดินกลับมานั่งคุยกับโต้ง 
6. LS ผ่านไหล่นุ่นเห็นโต้งและซีเดินออกไปจากโต๊ะ 

 
Sc.4 ภายนอก / ลานจอดรถ / กลางวัน 
 

1. MS รับด้านหน้า ซีกับโต้งยืนรอปิ๊กอยู่ 

   ส
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2. MS ด้านข้างรับหน้าซีกับโต้ง 
3. MS ด้านหน้าของทั้งสามคน ปิ๊กเดินเข้ามา 
4. MS ด้านข้างเห็นโต้งกับปิ๊ก 
5. MS ด้านหน้าทั้งสามคน แล้วก็เดินเข้าไปประตูไป 

 
Sc.5 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน 
 

1. Bird eye view โต้งเดินเข้าห้องนอนมามา เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วก็นอนหงายลงบนเตียง 
2. MS รับหน้าโต้งนอนคิดอะไรอยู่บนเตียง 
3. จอคอมพิวเตอร์ เม้าคลิ๊กไปที่ค าว่าเพ่ือน มีให้เลือก ระหว่าง อันเฟรน กับบล็อก 
4. Bird eye view หน้าโต้ง นอนหงาย ท าหน้าคิดๆ ท าปากเม้ม 
5.จอคอมพิวเตอร์ (4) กดคลิ๊กที่อันเฟรน 
6. MS รับหน้าโต้งมองจอคอมสักพัก แล้วก็ลุกออกไป 
7. Bird eye view โต้งลุกขึ้นจากเตียงหยิบผ้าเช็ดตัว เดินออกจากห้อง 

 
Sc.6 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
 

1. Bird eye view โต้งเดินเข้ามาพร้อมโทรศัพท์และถือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
2. MS หน้าโต้งนั่งอยู่บนเตียง และตามองจอคอม 
3. CU มือโต้งเลื่อนแป้นพิม 
4. Bird eye view โต้งโทรศัพท์ไปหาซี 
5. MS หน้าโต้งก าลังคุยโทรศัพท์และกดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
6. จอคอมพิวเตอร์โต้งกดค้นหานุ่นแต่ขึ้นว่าไม่เจอ 

 
Sc.7 ภายนอก / บนเรือข้ามฟาก (อีกท่า) / กลางวัน 
 

1. MS โต้งนั่งอยู่ท้ายเรือของเรือข้ามฟาก แล้วปิ๊กก็เดินเข้ามา 
2. MS ด้านข้าง ทั้งสองคนพูดคุยกัน ปิ๊กถามค าถามกวนตีนโต้ง 
3. MS ด้านหน้าของทั้งสอง โต้งท าหน้าเซงเจอค าถามปิ๊กแต่ละอย่าง 
4. MS ด้านข้างของทั้งสอง พูดคุยกัน 
5. MS ด้านหน้าทั้งสองคนเดินลุกออกไป 
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Sc.8 ภายใน / ทางเดินระหว่างทางไปโรงอาหาร / กลางวัน 
 

1. MS โต้งกับปิ๊กเดินออกมาจากลิฟท์ 
2. MS (Over Shoulder หลังโต้ง) โต้งเดินไปเห็นนุ่นก าลังเดินมากับเก่ง  
3. MS (หน้าโต้ง) โต้งหันไปบอกปิ๊กว่าอยากดูบุหรี่แล้วหันหลังเดินออกจากเฟรมไป 
4. MS รับหน้านุ่นกับเก่ง เก่งบอกให้นุ่นขึ้นเรียนก่อน เดียวขอไปสูบบุหรี่ 
 

Sc.9 ภายใน / ลานจอดรถของตึก / กลางวัน 
 

1. MS ทั้งสามคนนั่งคุยกันถึงเรื่องของโต้ง 
 
Sc.10 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
 

1. Bird eye view โต้งท าความสะอาดห้องนอนของเขา กวาดพื้น เดินไปที่ชั้นวางหนังสือ 
2. MS รับหน้าโต้ง จากชั้นหนังสือ โต้งหยิบหนังสือจากชั้น ก้มวางลงบนพื้น 

 
Sc.11 ภายนอก / หน้าตึกคณะ / กลางวัน 
 

1. MS รับทั้งสามคนนั่งอยู่ โต้ง ปิ๊กและซีนั่งอยู่หน้าตึก 
2. MS (ผ่านไหล่โต้ง เห็นปิ๊กกับซี) คุยงานกัน แล้วปิ๊กก็บอกให้โต้งหันหลังไปมอง 
3. MS รับด้านหน้าโต้ง โต้งหันไปมองเห็นนุ่นเดินมา 
4. MS โต้งหันกลับมาด่าปิ๊ก มึงให้กูดูอะไรวะ โต้งส่ายหน้า 
5. MS เห็นทั้งสามถกเถียงกันต่อ 
 

Sc.12 ภายนอก / ท่าเตียน / กลางวัน 
 

1. LS ถ่ายด้านหลังโต้ง ก าลังเดินไปนั่งริมแม่น้ า 
2. มุมผ่านวิวไฟเดอร์ โต้งก าลังถ่ายรูป 
3. MS รับหน้าคู่รักคู่นั่น ก าลังถ่ายรูปคู่กัน 
4. MS รับหน้าโต้งก าลังหันมองคู่รัก แล้วก็หันกลับมา แล้วก็ลุกออกไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 
 

Sc.13 ภายใน / ร้านอาหาร / กลางคืน 
 

1. LS ทุกคนก าลังนั่งกินข้าวกันอยู่ 
2. MS มอสเปิดประตูเข้ามาในห้อง  
3. LS รับแอคติ้งทุกคนหันไปมองมอสคนเดียว แล้วก็ข า 
4. MS มอสปิดประตู แล้วเดินมานั่งที่โต๊ะ นั่งฝั่งเดียวกับโต้ง 
5. LS ทั้งหมดนั่งคุยกันเก่ียวกับเรื่องทรงผม แล้วเก่งก็ถามถึงผมโต้ง 
6. MS รับหน้าโต้ง ตอบค าถามต่างๆที่เพ่ือนๆถาม 
7. MS รับมุมข้างๆ เห็นทุกคน ก าลังพูดคุยกัน  

 
 
Sc.14 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน 
 

1. MS โต้งนั่งลงบนที่นอน เอื้อมมือไปหยิบจดหมายที่อยู่หัวเตียง แล้วก็เปิดมันอ่าน 
2. CU หน้าโต้ง 

 
Sc.15 ภายนอก / หน้าตึกคณะ / กลางวัน (เย็น) 
 

1. MS รับหน้าโต้งกับนุ่น นั่งอยู่สองคน ก าลังนั่งคุยกัน 
 
Sc.16 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน (ต่อจากซีน 14) 
 

1. MS รับหน้าโต้ง ในมือถือจดหมายอยู่ แล้วเอ้ือมมือเอาจดหมายไปเก็บไว้หัวเตียง 
2. CU เห็นมือโต้งเอาจดหมายมาวางไว้ใต้ตุ๊กตาปูนโปนเตอร์ แง้มตุ๊กตาขึ้นเห็นชื่อค าว่านุ่นอยู่

ใต้ตุ๊กตา  
แล้วก็เอาจดหมายวางไว้ข้างใต้ตุ๊กตา 
3. MS แล้วก็ค่อยๆ หงายตัวลงนอนบนที่นอน 

 
Sc.17 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
 

1. MS โต้งนั่งเล่นคอมอยู่บนที่นอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

2. จอคอมพิวเตอร์ โต้งเปิดโฟลเดอร์ไปมา จนไปเจอฟลเดอร์รูปคู่ระหว่างโต้งกับนุ่น 
2. MS (1) ตัดมารับหน้าโต้งก าลังยิ้มเล็กยิ้มน้อย 
4. จอคอมพิวเตอร์ (2) โต้งเลือกมาหนึ่งรูปมาโพส แต่ตั้งให้เห็นแค่เขาคนเดียว 
5. MS ถ่ายข้างหลังโต้ง แล้วเห็นจอคอมว่าโต้งโพสรูปลงเฟสบุ๊ค 

 
Sc.18 ภายนอก / ลานจอดรถ / กลางวัน 
 

1. LS เก่ง ปิ๊กและซีนั่งรอโต้งอยู่หน้าตึก 
2. MS หน้าโต้ง ยิ้มและมองทุกคนแล้วไล่ให้ขึ้นไปเรียน 
3. LS ทั้งหมดเดินออกจากตรงนั่น 
 

2. ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ 
การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Far Away มีนักแสดงหลักจ านวน 1 คน นั่นคือ พระเอก (โต้ง) 

พร้อมกับนักแสดงสมทบอีกจ านวนสบทบ 4 คน คือ นางเอก (นุ่น) และเพ่ือนของพระเอกจ านวน 3 
คน (ปิ๊ก) , (ซี) , (เก่ง) 

 
1. โต้ง 

 นายอภิวัฒน์ จงกล ชื่อเล่น ป๋า อายุ 22 ปี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงรับบท โต้ง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โต้งเป็นตัวละครหลักของเรื่อง เรื่องราวจะถูกเล่าผ่านของตัวโต้งเกือบทั้งเรื่อง โต้งเป็นคน
เงียบๆ พูดจาเล็กน้อย ในเรื่องโต้งเป็นคนที่พ่ึงถูกนุ่นคนรักปฏิเสธความสัมพันธ์ ท าให้โต้งเป็นคนที่
เหมือนเก็บความลับความรู้สึกตลอดเวลา ความเศร้า ความเสียใจ ความโดดเดี่ยว ตัวโต้งต้องเก็บไว้
ข้างในและแสดงออกแค่ทางความรู้สึก 

เหตุผลที่ผู้จัดท าต้องเล่นเอง คือการต้นหานักแสดงมีปัญหา ไม่มีคนที่สามารถท าตามที่
ผู้จัดท าต้องการคือมีลักษณะผมที่ยาวและต้องตัดผมทิ้งในฉากสุดท้ายของเรื่อง แต่ก็ไม่เป็นปัญหาที่
ผู้จัดท าจะเล่นเองเพราะเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของผู้จัดท าเอง เลยท าให้ผู้จัดท ารู้ว่าตรงนี้ควร
แสดงออกยังไง 

 
2.นุ่น 
นางสาวหทัยภัทร อินทรบุญสม ชื่อเล่น อุ้ม อายุ 21 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงรับบท นุ่น 
นุ่นเป็นตัวละครที่ไม่เชิงนางเอกของเรื่อง เพราะนุ่นที่เคยเป็นแฟนเก่าของโต้ง ที่ปฏิเสธ

ความสัมพันธ์กับโต้ง ทั้งสองเรียนอยู่ที่เดียว ลักษณะของนุ่นเป็นผู้หญิงห้าวๆ เป็นคนเงียบๆนิ่งๆ ใน
เรื่องเวลาเจอโต้ง นุ่นจะท าเหมือนไม่สนใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

เหตุผลที่เลือกนักแสดงคนนี้มาเล่นเป็นนุ่น เพราะลักษณะภายนอกเป็นคนนิ่งๆและ
เหมือนผู้หญิงห้าวๆ เวลาท าหน้าตานิ่งๆ ดูเหมือนตัวจริงที่เอามาจากประสบการณ์ของผู้จัดท า และ
ผู้จัดท าเล็งเห็นว่าจะน านักแสดงคนนี้มารับบทเป็นนุ่นตั้งแต่ที่ค้นหาแสดงแต่แรกแล้ว และเป็นรุ่นน้อง
ในคณะ 
  

   ส
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3.ปิ๊ก 
นายชาญสิทธิ์ สุวรรณเก ชื่อเล่น เจมส์ อายุ 21 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงรับบท ปิ๊ก 
ตัวละครของปิ๊กเป็นเพ่ือนในกลุ่มของพระเอก ที่มีลักษณะที่กวนประสาท ชอบพูดอะไร

ไม่คิด ชอบพูดตรงประเด็น เป็นคนที่จะชอบมาสายที่สุดของกลุ่มเวลานัดท าอะไร 
เหตุผลที่เลือกเจมส์มาเล่นบทนี้ เพราะลักษณะตัวจริงมีความคล้ายและเหมือนตัวละคร

ในเรื่องนี้ ที่มีความกวนประสาท ลักษณะท่าทางมีความตลกอยู่ในตัวไม่ว่าจะท าอะไรแสดงออกอะไรก็
ดูเฮฮา และเป็นรุ่นน้องอยู่เอกภาพยนตร์เหมือนกัน เลยน ามาเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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4.ซี 
นายอภินันท์ ธรรมานนท์ ชื่อเล่น ปอนด์ อายุ 21 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-4 นักแสดงรับบท ซี 
ตัวละครซีในเรื่อง จะมีลักษณะที่มีความเป็นภาวะผู้น า ในการท างานต่างๆ ภายนอกเป็น

คนที่เคร่งต่อการท างานต่างๆ เวลานัดเพ่ือนจะมาก่อนนัดมารอก่อนตลอดทุกครั้ง 
เหตุผลที่เลือกปอนด์มาเล่นบทนี้ ลักษณะของเป็นคนที่ท้วมๆแข็งแรง เหมาะแก่การเล่น

บทที่เป็นผู้น า ในการสั่งการเพ่ือนๆ และเป็นรุ่นน้องในเอกภาพยนตร์และน ามาเป็นหนึ่งในทีมงานใน
การคิดมุมกล้องและช่วยถ่ายท า 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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5.เก่ง 
นายวุฒิชัย ตั้งหลักศิลาทอง ชื่อเล่น ญอง อายุ 21 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-5 นักแสดงรับบท เก่ง 
เก่งในเรื่องเป็นเหมือนคนกลางระหว่างโต้งกับนุ่น เพราะเก่งเป็นสนิทของทั้งสองฝ่าย 

เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย เก่าถามไถ่ความรู้สึกของโต่งว่าเป็นยังไงบ้าง 
เหตุผลที่ญองมาเล่นบทบาทนี้เพราภายนอกญองมีความเป็นมิตร เข้าหาคนอ่ืนได้ดี และ

เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับนักแสดงสมทบชายทั้งหมด และเป็นรุ่นน้องในเอกภาพยนตร์ 
 
การเลือกสถานที่ถ่ายท า 

ภาพยนตร์เรื่อง FAR AWAY เป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยคน
หนึ่ง จึงต้องหาสถานที่ถ่ายท าที่จ าเป็น อย่างเช่น มหาวิทยาลัย และบ้านของพระเอก จึงเลือก
มหาวิทยาลัยที่ผู้จัดท าเรียนอยู่และบ้านพระเอกก็เป็นของทีมงานผู้จัดท าภาพยนตร์เรื่องนี้ ส่วนมาก
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายท าที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานที่ถ่ายท าต่างๆที่ก าหนัดไว้ในขั้นตอนก่อนการ
ถ่ายท าไม่ว่าจะเป็นท่าเรือคลองสาน ท่าเรือวัดสุวรรณ ท่าเตียน 

สถานที่ถ่ายท าที่ผู้จัดท าได้เลือกใช้ในการถ่ายท า มีความส าคัญในการเป็นตัวช่วยในการ
เล่าเรื่องเนื้อหารายละเอียดของภาพยนตร์และการท าให้เนื้อเรื่องด าเนินไปตามที่บทภาพยนตร์เขียน
ไว้ 
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1. บ้านของโต้ง 
ห้องนอนของโต้งเน้นความเรียบง่ายและเป็นระเบียบ เป็นห้องโล่งๆ มีแสงแดดตกเข้า

อ่อนๆในตอนเช้าที่หน้าต่างข้างเตียง ซึ่งเป็นห้องนอนที่เป็นไปตามที่ผู้จัดท าต้องการพอดี จึงไม่ต้อง
ปรับแต่งหรือเปลี่ยนอะไรมากมาย ท าให้ประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลามาปรับแต่งห้องนอน และมี
ความสะดวกในการเดินทางมาของทีมงาน และเป็นบ้านหลังนี้เป็นของเพ่ือนผู้จัดท ารู้จักกันจึงง่ายต่อ
การติดต่อ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-6 ภาพห้องนอนของโต้ง 
 
2. ท่าเรือข้ามฟากคลองสาน 

การเลือกท่าเรือคลองสานเพราะใกล้สถานที่ถ่ายท ามหาวิทยาลัยที่ผู้ดจัดท าศึกษาอยู่ จึง
ง่ายต่อการเดินทางและสะดวก และมีพ้ืนที่ทางเดินส าหรับถ่ายท าที่ต้องการ การใช้ท่าเรือคลองสานนี้
เพ่ือใช้ในการเล่าเรื่องตามในบทภาพยนตร์ และเป็นท่าเรือจริงที่น ามาจากประสบการณ์ของผู้จัดท า 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-7 ภาพท่าเรือข้ามฟากคลองสาน 
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3. ท่าเรือข้ามฟากวัดสุวรรณ 
อีกท่าเรือหนึ่งที่มีความส าคัญต่อบทภาพยนตร์ที่ผู้จัดท าเขียนขึ้น และอยู่ห่างจากท่าเรือ

ข้ามฟากคลองสานไม่ไกลกันมากและระยะจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ถ่ายท าก็ไม่ไกลมากเหมือนกัน ใน
เรื่องท่านี้ใช้เป็นอีกท่าท่ีจะใช้ในการเล่าเรื่อง เป็นท่าเรือข้ามฟากที่คนข้ามไม่เยอะเท่าท่าเรือคลองสาน 
และเป็นไปตามที่ผู้จัดท าคิดไว้ในการเลือกท่าเรือข้ามฟากนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-8 ภาพท่าเรือข้ามฟากวัดสุวรรณ 
 
4. โรงอาหาร ชั้น 6 

เป็นสถานที่อยู่ที่เดียวกับมหาวิทยาลัย ผู้จัดท ามีความคุ้นเคย ไม่ยุ่งยากในการถ่ายท าที่นี้ 
มีความสะดวกต่อทีมงานและนักแสดงเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนเรียนที่เดียวกัน และโรงอาหารเป็น
ของส่วนรวมของผู้คนในตึก กสท. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-9 ภาพโรงอาหารชั้น 6 
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5. ลานจอดรถ ณ ตึก กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT) 
โรงอาหารกับลานจอดรถมีส่วนที่เชื่อมกันอยู่ อยู่เดินออกจากโรงอาหารก็จะเจอลานจอด

รถ ในภาพยนตร์เป็นฉากที่ต่อเนื่องกัน จากที่ผู้คนพลุกพล่านออกมาสู่ลานจอดรถที่เงียบ ไม่มีผู้คน
มากมายเหมือนในโรงอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-10 ภาพลานจอดรถตึก กสท. 
 
6. สวนนาคราภิรมย์ ท่าเตียน 

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและถ่ายรูป สวนติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา มีคนมาเดินทั้งชาว
ไทยและชางต่างชาติเดินกันเต็มแถวนั่น ในภาพยนตร์ฉากนี้พระเอกจะไปเดินถ่ายรูปคนเดียวกลาง
ผู้คนมากมาย เหมือนชีวิตของคนเหงากลางผู้คนมากมาย 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 4-11 ภาพสวนนาคราภิรมย์ ท่าเตียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 5 
การผลิตชิ้นงาน 

 
จากการศึกษางานแนวคิด ทฤษฏี และคัดเลือกข้อมูลต่างๆ จนน ามาเขียนเป็นบท

ภาพยนตร์ ผ่านกระบวนการถ่ายท าภาพยนตร์ และได้ออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง Far Away ซึ่งมี
รายละเอียดของแต่ละฉากดังต่อไปนี้ 
Sc.1 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน (เช้ามืด) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-1 ภาพตัวอย่างฉากที่ 1 
โต้งนอนอยู่คนเดียวบนเตียง แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น โต้งพลิกตัวคว่ าไปคว้าโทรศัพท์ 

แล้วลุกขึ้นนั่งกับเตียง กดโทรศัพท์หาเบอร์นุ่นแฟนของเขา กดหาเบอร์แต่เขากลับหามันไม่เจอ เขานึก
ขึ้นได้ว่าเขาเป็นลบเบอร์นุ่นออกไปเพราะโดนนุ่นปฏิเสธความสัมพันธ์ เขาวางโทรศัพท์ลบบนเตียงและ
หงายตัวลงนอนต่อ 

ฉากเปิดเรื่องนี้ คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีโต้งโดนนุ่นปฏิเสธความสัมพันธ์ โต้งหยิบ
โทรศัพท์เพ่ือจะโทรปลุกนุ่นตอนเช้าเพ่ือไปมหาวิทยาลัย แต่เขากลับลืมว่าสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง
กันแล้ว โดยเรื่องราวจะเล่าผ่านด้านโต้ง การปรับตัวหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะผู้จัดท าน ามาจาก
ประสบการณ์ท่ีได้เจอและปรับแต่งเรื่องราวให้ดูเหมาะสม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

Sc.2 ภายนอก / บนเรือข้ามฟาก / กลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-2 ภาพตัวอย่างฉากที่ 2 
โต้งยืนอยู่ที่ท่าเรือข้ามฟากคลองสานก าลังรอเรือมาจอดเทียบท่า สักพักนุ่นก็เดินมายืน

รออยู่ข้างๆไม่ไกลมาก ทั้งสองต่างคนต่างยืนมองไปข้างหน้าตัวเอง โต้งพยายามหันมองนุ่นและนุ่นก็
เหล่มองโต้ง ต่างคนต่างสลับกันมอง แล้วโต้งก็หยิบหูฟังข้ึนมาเสียบใส่หูเพ่ือต้องการกลบเสียงรอบข้าง 
แล้วเรือขามฟากก็มาจอดเทียบท่า นุ่นเดินไปแล้วโต้งก็เดินออกไป 

ฉากนี้เป็นฉากแรกที่จะเห็นทั้งสองคนอยู่ในเฟรมเดียวกัน แต่เป็นการอยู่ในเฟรมที่อยู่
ด้านซ้ายสุดและขวาสุด มีพ้ืนที่ว่างตรงกลางที่มีความห่างกันของทั้งสองคน เป็นการบ่งบอกสถานะ
ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองคน ที่เคยอยู่ข้างกันมาตลอด แต่สถานะความสัมพันธ์ปัจจุบันทั้งสอง
ถูกตัดลง ทั้งสองเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน 

 
Sc.3 ภายใน / โรงอาหาร / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-3 ภาพตัวเอย่างฉากที่ 3 
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ซีนั่งรอโต้งอยู่ที่โรงอาหาร โต้งก็เดินมาพร้อมจานข้าว แล้วนั่งลงคุยกับซีแล้วถามว่าปิ๊กอยู่
ไหนแล้ว โต้งเห็นนุ่นนั่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะถัดไปข้างหน้าสามสี่โต๊ะ โต้งบอกซีว่าอ่ิมแหละแล้วก็ลุกขึ้นเดิน
ออกไป 

ฉากนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากท่าเรือมาถึงตึกเรียน ฉากนี้เพ่ิมเพ่ือนคนแรกของ
พระเอกคือ ซี เป็นตัวด าเนินเรื่อง ส่วนเรื่องภาพเป็นการนั่งตรงข้ามกัน ยังมีการมีที่ว่างระหว่างโต้งกับ
นุ่นให้เห็น ในขณะที่โต้งแสดงท่าที่การที่ไม่อยากอยู่ในที่ตรงนั่น  เขาไม่ค่อยอยากที่จะเห็นหน้านุ่น เขา
จึงตัดสินใจท าเหมือนกินอ่ิมแล้วก็ลุกเดินออกไป มันเหมือนกับการหนีปัญหา 

 
Sc.4 ภายนอก / ลานจอดรถ / กลางวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-4 ภาพตัวอย่างฉากที่ 4 
โต้งกับซีมารอปิ๊กเพ่ือแบ่งกัน ทั้งสองสูบบุหรี่รอ จนปิ๊กเดินออกมาจากประตูด้านในและ

เดินมายืนอยู่ข้างๆ แล้วก็เริ่มคุยงานกัน ทั้งสามตกลงแบ่งงานกันท างานใครงานมันเสร็จ ก็เดินเข้า
ประตูไปเพื่อขึ้นเรียน 

ฉากนี้เป็นเหตุการณ์ต่อจากที่ออกมาจากโรงอาหารมาสู่ลานจอดรถ เป็นฉากที่โต้งเหมือน
หนีปัญหาของตัวเองที่เจอในโรงอาหาร ออกมาสู่ภายนอกก็ยังเหมือนไม่ได้ห่างจากความเสียใจสัก
เท่าไหร่ มันยังอยู่ข้างในตัวของโต้ง 
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Sc.5 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-5 ภาพตัวอย่างฉากที่ 5 
โต้งกลับถึงบ้าน เข้ามาที่ห้องนอนพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขา วางมันลงบน

เตียงและเขาก็นอนลง เขาเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขึ้น แล้วเปิดเฟสบุ๊คขึ้น เข้าไปที่หน้าหลักของนุ่น 
แล้วเขาก็นึกคิดว่าจะอันเฟรนหรือบล็อกนุ่นดีกว่ากัน แต่โต้งคิดว่าแค่อันเฟรนก็พอ จึงกดปุ่มอันเฟรน
ไปแล้วก็ลุกเดินออกจากเตียงไป 

ฉากนี้เป็นเหมือนสิ่งที่พระเอกต้องเลือกระหว่างทางสองทาง ระหว่างลบเพ่ือนแต่ยังเห็น
เข้าไปดูได้กับบล็อกไม่ให้เห็นอะไรซึ่งกันและกันเลย มันเป็นการตัดปัญหาทางอ้อม แต่จะตัดทิ้งอย่าง
เด็ดขาดหรือค่อยๆตัดทีละอย่าง ตัวของโต้งต้องเลือกเพ่ือไม่ให้กระทบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อ
หลังจากนี้ 
Sc.6 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน (สาย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-6 ภาพตัวอย่างฉากที่ 6 
โต้งอยู่ที่ห้องนอน เดินถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับคุยโทรศัพท์กับซีเรื่องงาน ซีบอก

ให้โต้งเอาข้อมูลที่นุ่นมาโพสในกรุ๊ปรุ่นอยู่บนเฟสบุ๊ค แต่โต้งกับมองไม่เห็นที่นุ่นโพส หายังไงก็หาไม่เจอ
เลยบอกให้ซีก็อบลิงค์ข้อมูลที่นุ่นโพสส่งมาให้ โต้งสงสัยว่าท าไมถึงมองไม่เห็นที่นุ่นโพส จึงค้นหานุ่นใน
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เฟสบุ๊คกลับเจอหน้าจอท่ีขึ้นว่าค้นหาไม่เจอ โต้งรู้สึกว่าจะโดนนุ่นบล็อคไม่เห็นซึ่งกันและกัน โต้งได้แต่
ท าใจก าลังวิ่งที่เกิดข้ึน 

ฉากนี้เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนผลลัพธ์หลังจากโต้งท าการอันเฟรนนุ่นในเฟสบุ๊คไป เขาคิด
ว่าการอันเฟรนเป็นการกระท าท่ีเบาที่สุด ไม่คิดว่าสิ่งที่เขาโดนกลับมาจากนุ่นคือการบล็อกไม่ให้เห็นซึ่ง
กันและกัน เขาไม่สามารถท าอะไรได้ นอกจากการยอมรับในสิ่งที่เขากระท าลงไปก่อนหน้านี้ 
 
Sc.7 ภายนอก / บนเรือข้ามฟาก / กลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-7 ภาพตัวอย่างฉากที่ 7 
โต้งนั่งอยู่บนเรือข้ามฟากซึ่งเป็นเรืออีกท่าที่ก่อนหน้านี้เจอนุ่น โต้งนั่งอยู่ปิ๊กก็เดินเข้ามา

ทักทาย ปิ๊กสงสัยไม่เคยเห็นโต้งมาข้ามท่าเรือท่านี้ เลยซักถาม โต้งก็บอกว่าไม่ได้หนีใครมา มาข้าม
บ่อยแต่ปิ๊กไม่เห็นเอง แล้วเรือก็ข้ามถึงอีกฝั่ง 

ในฉากนี้ โต้งหนีการเจอหน้ากับนุ่น โดยมาข้ามเรืออีกท่า เพราะถ้าข้ามท่าเดิมมีสิทธิ์จะ
เจอนุ่นอีกก็เป็นได้ แต่มาเจอปิ๊กเพ่ือนในกลุ่ม ที่ไม่เคยเจอโต้งมาท่าเรือนี้ ปิ๊กซักถามตลอดเวลาที่เรือ
ก าลังวิ่งข้ามไปอีกท่า โต้งก็ได้แต่ตอบว่าไม่ได้หนีใครมา มันแสดงให้เหมือนการหนีปัญหาหนึ่งมาเจอ
อีกปัญหาหนึ่ง ยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องวุ่นวาย 
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Sc.8/ภายใน/ทางเดินระหว่างทางไปโรงอาหาร/กลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-8 ภาพตัวอย่างฉากที่ 8 
โต้งกับปิ๊กขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นโรงอาหาร ทั้งสองเดินออกจากลิฟต์ ก าลังจะเดินไปที่โรง

อาหารด้านใน ก็เจอนุ่นกับเก่งเดินก าลังจะเดินสวนออกมา โต้งสะกิดปิ๊กบอกออกไปสูบบุหรี่ที่ลาน
จอดรถก่อน เดียวค่อยเข้าไป โต้งกับปิ๊กเดินออกประตูไป แล้วนุ่นกับเก่งก็เดินมา เก่งบอกให้นุ่นขึ้นไป
ก่อนเดียวดูดบุหรี่ แล้วทั้งสองก็แยกกันตรงหน้าลิฟต์ 

ฉากนี้เป็นการแสดงออก เหมือนแสดงปฏิกิริยาของทั้งสองฝ่าย ซึ่งตัวโต้งจะไม่อยาก
เผชิญหน้ากับนุ่น ส่วนนุ่นไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกับฉากที่เจอกันที่ท่าเรือ และตัวของเก่งเพ่ือนสนิท
ของทั้งฝ่ายระหว่างโต้งกับนุ่น ก็เดินออกไปสูบบุหรี่เพราะเห็นโต้งเดินออกไปก่อนหน้านี้ และอีกอย่าง
ไม่ว่าโต้งจะหนีไปทางไหน หนียังไง ก็ไม่พ้นที่จะต้องเจอหน้ากันอยู่ดี 

 
Sc.9 ภายใน / ลานจอดรถของตึก / กลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-9 ภาพตัวอย่างฉากที่ 9 
โต้งกับปิ๊กนั่งอยู่ เก่งเดินมาจากประตู มานั่งข้างๆ โต้งหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ เก่งก็ด้วย

ส่วนปิ๊กนั่งกดมือถือ แล้วเก่งก็ถามไถ่โต้งเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกหลังจากที่โดนนุ่นปฏิเสธความสัมพันธ์ 
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โต้งก็ตอบไปตอบมาว่าไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านไปแล้ว เก่งก็ถามถึงเรื่องที่โดนนุ่นบล็อกเฟสบุ๊ค โต้งก็บอก
แบบนี้แหละมันดีแล้ว 

ฉากนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่โต้งหนีนุ่นออกมาลานจอดรถ แล้วเก่งก็เดินตามออกมาสูบ
บุหรี่ด้วย แล้วก็ถามไถ่เรื่องราวหลังจากโดนปฏิเสธความสัมพันธ์ เป็นฉากแรกที่มีการเล่าถึงความรู้สึก
ของตัวโต้ง เพราะก่อนหน้านี้ใช้เพียงอาการภายนอกบ่งบอกความรู้สึก แต่ตัวโต้งก็ท าเหมือนคนไม่ได้
เป็นอะไร บอกแค่ปล่อยมันเป็นแบบนี้ดีแล้ว 

 
Sc.10 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-10 ภาพตัวอย่างฉากที่ 10 
โต้งท าความสะอาดห้องนอน จัดตู้เก็บหนังสือไปเจอกระดาษจดหมายที่นุ่นเคยเอาไว้ให้

เมื่อนานมาแล้ว โต้งเอามันไปไว้ตรงหัวเตียง แล้วก็กลับมาเรียงหนังสือใส่เข้าตู้ 
ในฉากนี้เป็นเหมือนการท าความสะอาดหลายๆอย่างที่เจอมา เพ่ือเจอสิ่งต่างในปัจจุบัน 

การเจอจดหมายอาจท าให้โต้งเปลี่ยนความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเป็นของส าคัญชิ้นหนึ่งที่นุ่น
เคยให้ไว้ และเขาก็เก็บมันไว้มานาน 
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Sc.11 ภายนอก / หน้าตึกคณะ / กลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-11 ภาพตัวอย่างฉากที่ 11 
โต้งนั่งคุยเรื่องงานกับปิก๊และซี อยู่หน้าตึกเรียน ปิ๊กโดนเพ่ือนๆบ่นว่าท าพรีเซ็นออกมาได้

ไม่ดีเลย ทั้งสามคุยกันอยู่ปิ๊กก็เรียกให้โต้งหันไปดูข้างหลัง โต้งก็หันไปเห็นนุ่นเดินผ่านไป แล้วโต้งก็หัน
กลับมาท าเหมือนเรียกให้ดูท าไม ไม่เห็นมีอะไรเลย ปิ๊กกับซีงง ว่าจะแกล้งโต้งแต่โต้งกลับไม่รู้สึกอะไร 

โต้งได้เจอนุ่นอีกครั้งแต่ความรู้สึกส าหรับครั้งนี้ ไม่เจ็บไม่หนีเหมือนครั้งก่อน ไม่มีผลอะไร
ต่อชีวิตส าหรับการเจอนุ่น โต้งค่อยๆฟ้ืนฟูให้ความเศร้ามันหายไป ในรูปของเฟรมมีการแบ่งครึ่งตรง
กลางระหว่าง โต้งและปิ๊กกับซี เหมือนคนสองกลุ่มที่ความรู้สึกแตกต่างกัน 

 
Sc.12 ภายนอก / ท่าเตียน / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-12 ภาพตัวอย่างฉากที่ 12 
โต้งไปเดินถ่ายรูปเพ่ือน าภาพไปส่งงานอาจารย์ โต้งไปถ่ายที่ท่าเตียน โต้งเห็นผู้คน

มากมายมาถ่ายรูป แล้วเขาก็มองผู้คนรอบกาย มีแต่คนมาเป็นคู่ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ 
เขาได้แต่ยิ้มส าหรับคู่รักท่ีมีความสุขกันดี แล้วก็รีบถ่ายรูปให้เสร็จเพื่อกลับบ้าน 
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ในฉากนี้ จะเห็นถึงความโดดเดี่ยวของตัวโต้งที่ไปถ่ายรูปคนเดียว ไปไหนมาไหนคนเดียว
หลังจากที่ต้องโดนปฏิเสธความสัมพันธ์ ซึ่งรอบกายเขามีแต่คนมีคู่รักหรือมากันเป็นกลุ่ม เขาก็ได้เก็บ
ความรู้สึกไว้ข้างในคนเดียว แล้วก็ได้ยิ้มมันออกมา 

 
Sc.13 ภายใน / ร้านอาหาร / กลางคืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-13 ภาพตัวอย่างฉากที่ 13 
โต้ง ปิ๊ก ซี และเก่งพากันมารับประทานที่ร้านประจ าทุกเย็น ก็พูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆ 

แล้วมอสก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมทรงผมทรงใหม่ เหมือนทรงนักเรียนมอปลาย ทั้งหมดต่างหัวเราะ
แล้วถามถึงท่ีมาว่าไปท าไรกับผมมา  พูดคุยเกี่ยวกับหัวของมอสเสร็จ อยู่ดีๆปิ๊กก็ถามขึ้นมาว่าเมื่อไหร่
โต้งจะผมสักที คนอกหักมันชอบตัดผมกันทุกคนเลย โต้งบอกทุกคนว่ามันก็แค่บางคนเท่านั่นแหละที่
จะตัดผมตอนอกหัก 

ฉากนี้เป็นการเปิดตัวของ มอส เพ่ือการด าเนินเรื่องต่อในแง่ปฏิกิริยาของคนอกหักที่เขา
ชอบกัน มอสพ่ึงตัดผมมาแต่เพ่ือนๆกลับถามโต้งว่าเมื่อไหร่จะตัดผม เป็นเหมือนการท าให้ตัวโต้ง
เหมือนยังเป็นคนอกหักอยู่ตลอด 
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Sc.14 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-14 ภาพตัวอย่างฉากที่ 14 
โต้งกลับมาที่ห้องนอน เปิดคอม แล้วนั่งลงบนเตียงนอน เอ้ือมตัวไปหยิบจดหมายที่วาง

อยู่หัวเตียง ที่โต้งเจอตอนเก็บท าความสะอาดห้อง แล้วโต้งก็เปิดมันอ่าน เนื้อความในจดหมาย 
ฉากนี้เป็นฉากที่จะปูเรื่องให้เข้าการสู่ภาพอดีต เมื่อตัวโต้งเปิดจดหมาย ก็จะนึกคิดถึงสิ่ง

ต่างๆที่เคยเกิดข้ึนระหว่างตัวโต้งและนุ่น 
 

Sc.15 ภายนอก / หน้าตึกคณะ / กลางวัน (เย็น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-15 ภาพตัวอย่างฉากที่ 15 
โต้งและนุ่นนั่งอยู่กันสองคนข้างๆตึกเรียน ทั้งสองก าลังหาที่ไปเดินเล่นตอนเย็น เถียงกัน

ไปมาก็ไม่รู้สรุปจะไปไหน นุ่นบอกอยู่ที่นี้แหละแล้วก็กลับบ้าน แล้วนุ่นก็ยื่นจดหมายมาให้โต้ง บอกว่า
ให้เอากลับไปอ่านที่บ้านอย่าพ่ึงเปิดอ่าน 

ฉากนี้เป็นฉากในอดีตที่ทั้งสองคนยังเป็นคนแฟนกันอยู่ อยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกัน แล้วก็
บอกถึงท่ีมาของจดหมายที่โต้งเจอท่ีตู้หนังสือ ว่ามันคือสิ่งที่นุ่นเคยให้ไว้ตั้งนานแล้ว 
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 Sc.16 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-16 ภาพตัวอย่างฉากที่ 16 
โต้งอ่านจดหมายเสร็จพับเก็บไว้ที่เดิม แล้วหันไปมองเห็นตุ๊กตาที่นุ่นให้ไว้ โต้งหยิบตุ๊กตา

มันดูอยู่นานแล้วก็วางมันลงที่หัวเตียงแล้วก็ลุกออกไป 
ในฉากนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่โต้งเปิดจดหมาย จนมาเจอตุ๊กตาที่อยู่บนหัวเตียง

ของตัวเอง การที่ให้ตัวละครเจอสิ่งของที่เคยมีคนส าคัญให้ ท าให้คิดถึงตอนนั่นที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันมี
ความสุขแค่ไหนกับภาพปัจจุบันที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วมันเป็นยังไง มันแต่งต่างกันยังไง 

 
Sc.17 ภายใน / ห้องนอน / กลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-17 ภาพตัวอย่างฉากที่ 17 
โต้งนั่งดูรูปภาพที่ถ่ายมาตอนที่ไปถ่ายที่ท่าเตียนว่าเป็นยังไง โต้งเปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์

รวมรูปภาพทั้งหมดท่ีเคยถ่าย เขาก าลังก็อบที่ถ่ายมาลงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แล้วก็เข้าไปเจอโฟลเดอร์
รูปที่เคยไปเที่ยวไปถ่ายรูปกับนุ่นตามสถานที่ต่างๆ แล้วเขาก็เลือกมาหนึ่งรูปภาพมาอัพลงเฟสบุ๊คแล้ว
เขียนค าอธิบาย แต่ตั้งให้ตัวเองเห็นคนเดียว 
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ในฉากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากที่เล่าถึงความสุขในอดีต รูปถ่ายที่เคยไปเที่ยวด้วยกัน ที่เขาเคย
ถ่ายให้ มันบ่งบอกถึงอดีตที่เคยมีความสุข แต่ปัจจุบันมันไม่มีอีกแล้วความสุขแบบนั่น โต้งจึงเลือก
รูปภาพมาเขียนค าอธิบายเพ่ือบอกถึงเพ่ือความรู้สึกที่ผ่านหลังจากที่โดนนุ่นปฏิเสธความสัมพันธ์เป็น
ประโยคหนึ่งประโยค 

 
Sc.18 ภายนอก / ลานจอดรถ / กลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-18 ภาพตัวอย่างฉากที่ 18 
เก่ง ปิ๊กและซีรอโต้งอยู่ที่หน้าตึกคณะ เพื่อขึ้นเรียนสักที แล้วโต้งก็เดินมาพร้อมกับทรงผม

ที่พ่ึงตัดมา ทั้งสามคนที่นั่งรออยู่ก็ข ากับทรงผมที่เกิดขึ้นกับหัวโต้ง แล้วโต้งก็บอกให้เพ่ือนที่นั่งรอขึ้น
เรียน 

ฉากสุดท้ายเป็นการตัดสินใจตัดผมของโต้ง เหมือนการตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาออก
จากชีวิต การเริ่มใหม่หรือเป็นวิถีของคนอกหักที่จะต้องตัดผม ซึ่งเวลาผ่านไปเหมือนโต้งก็เริ่มกลับมา
เป็นเหมือนเดิมกับเรื่องราวที่ต้องเจอมาก่อนหน้านี้ เป็นบทเรียนท าให้โต้งเข้าใจ การห่างกันเพ่ือให้ต่าง
ฝ่ายต่างท าใจ ต่างคนต่างเรียนรู้ ในการตัดความสัมพันธ์ครั้งนี้ 
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
โครงการจุลนิพนธ์นี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นโดยผู้จัดท าได้น าเสนอ

เนื้อหาเรื่องราวความรักที่ถูกปฏิเสธความสัมพันธ์ที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต
ของผู้จัดท าเอง รวมถึงการปรับแต่งเรื่องราวให้ดูสมจริงขึ้นกลายเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง Far Away 
ซึ่งผู้จัดท าก็ได้ท าการสืบค้น รวบรวมข้อมูลและทฤษฏีต่างๆ จนก่อให้เกิดเป็นบทภาพยนตร์และเข้าสู่
ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ จนได้ผลงานที่สมบูรณ์ออกมา 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการด าเนินการ
ตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
 เป็นขั้นตอนที่ถือว่าเป็นส่วนส าคัญต่อการผลิตภาพยนตร์ เป็นสิ่งแรกในการเริ่มต้นผลิต
ภาพยนตร์เป็นการเตรียมการวางแผนดีๆ เริ่มวางขั้นตอนให้ขั้นตอนต่างๆมีความราบรื่น ตั้งแต่เริ่มท า
การเขียนบทภาพยนตร์ ค้นหานักแสดง หาสถานที่ถ่ายท าตามที่บทภาพยนตร์เขียนขึ้นมาและเหลือ
เวลาให้กับขั้นตอนต่อไปที่อาจจะต้องใช้เวลานาน เพราะเช่นนั่นก็ต้องวางแผนการถ่ายท า การสรรหา
ทีมงาน การวางวันเวลาการถ่ายท า งบประมาณที่ต้องใช้แต่ละวัน รวมถึงเสื้อผ้าที่นักแสดงต้องใส่และ
อุปกรณ์ที่เอาไว้เข้าฉากต่างๆที่ต้องมีอยู่ในเนื้อเรื่อง ซึ่งขั้นตอนนี้มีความละเอียดในการวางแผนที่ต้อง
ลงตัวในด้านทีมงาน ทีมงานและอุปกรณ์ท่ีใช้ถ่ายท า 
 2. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
 เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอีกขั้นตอน แต่ในหนังเรื่องนี้ใช้การถ่ายท าแบบ 3 วันรวด เพราะ
นักแสดงและทีมงานมีเวลาที่ตรงกันสามารถมาออกกองได้ ก็จะมีความเหนื่อยล้าในวันที่ 3 เพราะออก
กองเช้ามาถึงสองวันติด แล้วตารางเวลาในการถ่ายงานแต่ละวันต้องควบคุมไม่ให้เกินเวลาที่ก าหนด 
มีแค่ปัญหาทิศทางของแสงในวันที่สองที่ถ่ายในห้องนอนทั้งวัน และวันที่สามตอนเช้าที่ถ่ายท่าเรือ จึง 
ต้องมาถ่ายฉากท่าเรืออีกรอบในวันถัดมา ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นคือเพ่ือนผมที่เป็นเจ้าของบ้านที่ถ่ายท า
ในวันที่สอง โดนสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงไว้กัดเข้าที่แขนและหัว ท าให้ต้องไปโรงพยาบาลเพ่ือเย็บแผล แต่ก็
ไม่มีปัญหากระทบถึงกองถ่าย แต่มันกระทบต่อการเป็นอยู่ในตอนนั่นท าให้ทุกคนในกองกลัวสุนัขตัว
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นั่นกกตัวกันอยู่แต่ในห้องที่ใช้ถ่ายท าแล้วการถ่ายท ามีการถ่ายใหม่อีกรอบเพราะพอเข้าสู่กระบวนการ
หลังการผลิต ไม่สามารถท าให้ด้านมุมกล้องหรือด้านภาพมีความต่อเนื่องกัน จึงมีการถ่ายท าใหม่เพ่ือ
แก้ไขเพ่ือให้ได้ตามคามต้องการของผู้จัดท า 
3. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการถ่ายท าภาพยนตร์ นั้นคือการตัดต่อภาพเพ่ือให้ออกมา
เชื่อมต่อกันเป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ โดยการท าภาพยนตร์เรื่องนี้ในเรื่องของเสียงต้องปรับแก้เสียง
ของบรรยากาศรอบๆ และเสียงค าพูดให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง และสุดท้ายการท าสีภาพยนตร์ให้
ออกมาตามท่ีเราต้องการ โดยท าสีและเสียงให้มีความโดดเดี่ยวและเหงา  
 
ข้อจ ากัดและปัญหา 
 1.  ในขั้นตอนการค้นหานักแสดงที่จะมาเป็นตัวเอกของเรื่อง ผู้จัดท าตามค้นหานักแสดงที่มี
ผมยาวและสามารถตัดผมได้ในตอนจบของเรื่อง ซึ่งก็ออกถามทุกคนที่ผมยาวในคณะ ไม่มีใครสามารถ
ท าได้ที่ต้องการ สุดท้ายผู้จัดจ าเป็นที่จะต้องเล่นเองและก ากับเองไปในตัว และการหานักแสดงหญิง
หนึ่งคน คือน้องที่ต้องการมาให้เล่นไม่สามารถมาคัดนักแสดงให้ได้  และการหานักแสดงหญิงหนึ่งคน 
คือน้องที่ต้องการมาให้เล่นไม่สามารถมาคัดนักแสดงให้ได้ แต่ผู้จัดท าก็หาวันที่ลงตัวให้ได้ 
 2.  ขั้นตอนการถ่ายท ามีปัญหาเรื่องทิศทางของแสงและแสงหมด ในฉากห้องนอนและท่าเรือ
คลองสาน จึงมีการถ่ายเพ่ิมเป็นวันที่สี่ และปัญหาสุนัขของบ้านที่ไปถ่ายท าเกิดอาการหงุดหงิดกัด
เจ้าของตัวเองท าให้ต้องไปโรงพยาบาลในตอนนั่น 
 3. อุปกรณ์ในการอัดเสียงบรรยากาศและบทสนทนาต่างๆของตัวละคร มีปัญหาเพราทาง
คณะมีจ านวนของไมค์บูมจ ากัด และท าให้ต้องไปหาเครื่องอัดเสียงที่ราคาถูกและประหยัดเพ่ือน ามาใช้
ในขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.    ควรมีการวางแผนเรื่องเวลาการถ่ายท าให้มีความละเอียดในเรื่องของทิศทางของแสง
และการเผื่อเวลาในการเดินทางไปถ่ายในสถานที่ถัดไป เพ่ือไม่ให้กินเวลาในการถ่ายท าฉากต่อไป 
 2. ควรมีการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกับการถ่ายท าและมีการประสานงานให้หน้าที่ต่างๆให้มี
ความพร้อมมากที่สุด 
 3.   ควรมีสมาธิและการพักผ่อนเพียงพอในการออกกองในวันต่อไปและความรอบคอบ เพ่ือ
แก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ เพ่ือให้การด าเนินการถ่ายท าเป็นไปอย่างราบรื่น 
 4.  ก่อนวันถ่ายท า ควรเตรียมความพร้อม ในเรื่องเวลา ทีมงาน นักแสดงและอุปกรณ์ให้มี
ความเตรียมพร้อมมากที่สุดและมีการนัดหมายที่เผื่อเวลาการมาสายและเลยเวลาที่ก าหนดไว้ 
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