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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความทรงจ าที่เคยเกิดขึ้น และ จดจ าในรูปแบบ
ใหม่ที่สวยงาม ซึ่งน ามาจากบันทึกความทรงจ าเมื่อช่วงหนึ่งที่ผิดหวังจากความรัก โดยผู้จัดท าได้ศึกษา
ทฤษฎีและแนวคิดของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีกลไกการป้องกันตัว ทฤษฎีความฝัน โดย
ประกอบกับทฤษฎีทางด้านภาพยนตร์ เพื่อน ามาใช้ในการสร้างบทภาพยนตร์ ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วย หญิง
สาวผู้ที่คนรักจากไป ถูกท้ิงให้จมอยู่กับความเศร้าเพียงล าพัง เธอจึงท าให้ทุกอย่างเหมือนเดิมกับตอนที่
คนรักของเธอยังอยู่ กระทั่งวันหนึ่งที่เธอได้พบว่า ทุกคนล้วนมีอดีตที่ต้องจดจ า แต่สิ่งที่ดีกว่าคือการ
เดินต่อไปข้างหน้า 

ในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ผู้จัดท า ต้องผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอน
อย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าที่ต้องมีการคัดเลือกนักแสดง สรรหาสถานที่ การเตรียม
ความพร้อมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนการถ่ายท า ซึ่งกระบวนการท างานอย่างละเอียดตั้งแต่
ขั้นตอนนี้ น าไปสู่การท างานที่สะดวกมากข้ึนในขั้นตอนต่อๆไป เนื่องจากทุกอย่างได้ถูกวางแผนไว้เป็น
อย่างดี และเม่ือมีการปฏิบัติตามอย่างมีวินัย ย่อมได้ผลลัพธ์การท างานที่ดียิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ศาสวัต บุญศรี 

ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ข้าพเจ้า รวมทั้งอาจารย์ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ อาจารย์ไพรัช คุ้มวัน และอาจารย์ชาคร ไชยปรีชา ที่กรุณา
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และขอขอบคุณน้องชาย ที่ให้ความเข้าใจและ
โอกาสเปิดพ้ืนที่ให้กับความฝันเล็ก ๆ นี้ตลอดมา 

ขอขอบคุณทีมงาน และนักแสดงทุกคนที่สละเวลา ให้การใส่ใจ ช่วยเหลือ จนภาพยนตร์
สั้นเรื่องนี้ สามารถส าเร็จลุล่วงมาได้ และขอขอบคุณก าลังใจจากเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ เอกภาพยนตร์ 
ที่มีให้กนั หากไมไ่ด้รับความช่วยเหลือ ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้อาจไม่สามารถออกมาดีได้ 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ความคิดที่จะสรรสร้างภาพยนตร์สั้นขึ้นมาเรื่องหนึ่งนั้น ล้วนแล้วเกิดจากแรงบันดาลใจ
จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสิ้น เช่นเดียวกันกับการสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ ที่ได้เกิดขึ้นจากการยกเอา
บันทึกความทรงจ าของความสัมพันธ์  ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมา ซึ่งถือได้เป็นช่วงเวลาที่ย่ าแย่
ในด้านของความรู้สึก แต่ในขณะเดียวกันนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าจดจ า กล่าวคือ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง
นี้ เป็นการน าบันทึกความทรงจ าในช่วงขณะนั้นมาเล่าในรูปแบบภาพยนตร์สั้น เพ่ือเป็นการเก็บบันทึก
ความทรงจ าเหล่านั้นใหม่ ให้น่าจดจ า และอยู่ในรูปแบบที่สวยงาม 

เมื่อคิดท่ีจะมีความรักมักจะต้องท าใจรับกับความทุกข์ที่จะเกิดข้ึนตามมาด้วยเสมอ ซึ่งนั่น
ก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเศร้า ความทุกข์ที่อยู่ในใจนั้นอาจจะบรรเทาได้ โดยการระบายให้ผู้อ่ืนฟัง แต่
เชื่อได้ว่า ไม่มีผู้ฟังบุคคลไหนที่จะสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด รวมถึงตัวของผู้ที่มีความ
รักเองด้วย ซึ่งเป็นบุคคลที่จะรู้เรื่องราวทั้งหมดได้ดีที่สุด แต่กลับไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเลย เมื่อ
เกิดเรื่องราวที่กระทบต่อความรู้สึกเช่นนี้ จึงต้องมีการบันทึก ความทรงจ า ความรู้สึก ความสงสัย 
รวมถึงความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนในใจ จึงสรรสร้าง เป็น ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “SPACE” นี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือบันทึกความทรงจ าของความสัมพันธ์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น 
2. เพ่ือท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อความรู้สึก 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

เป็นการสรรสร้างภาพยนตร์สั้น ที่ เกิดขึ้นจากการยกเอาบันทึกความทรงจ าของ
ความสัมพันธ์ โดยมีการศึกษา และท าความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อ
ความรู้สึก ใช้วิธีการอ้างอิงกับทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น ทฤษฎีกลไกการ
ป้องกันตัวเอง ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ รวมถึงการศึกษา และเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้าง
ภาพยนตร์ ซึ่งน ามาสู่ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “SPACE” นี้ 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2.1 ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ 
2.2 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร์ 

3. การศึกษา ตีความข้อมูล 
3.1 ข้อมูลที่ได้มารวบรวม แล้วท าการวิเคราะห์ 
3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศ และ อารมณ์ของภาพยนตร์ 

(Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ 
4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

4.1 คิดแก่นเรื่อง และ โครงเรื่องของภาพยนตร์ 
4.2 ก าหนดตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 

4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
4.3.4 บทถ่ายท า (Shooting Script) 

4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 
4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉาก และ เสื้อผ้า 

5. ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
6. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 

6.1 การตัดต่อภาพ และ ใส่เสียง 
6.2 เทคนิคพิเศษ 
6.3 เพลง และเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score, Foley) 

7. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 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. 

 ที่มา และ แนวคิด           

 ทฤษฎีอ้างอิง เรื่องย่อ           

 บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

 อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

 ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

          

 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

 หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 

          

 บทถ่ายท า (Shooting Script) 

 ตารางการถ่ายท า (Break Down) 

          

 ขั้นตอนการถ่ายท า (Production)           

 ตัดต่อเบื้องต้น (First Draft)           

 ตัดต่อสุดท้าย (Final Draft)           

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้น าความรู้จากการศึกษาด้านภาพยนตร์มาใช้งานจริง 
2. ได้เข้าใจหรือหาเหตุผลในพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น 
3. ได้บันทึกความทรงจ าของความสัมพันธ์ในรูปแบบที่สวยงาม 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จากการน าเอาบันทึกความทรงจ าของความสัมพันธ์ในรูปแบบของการเขียน เพ่ือที่จะ

น ามาสู่การสรรสร้างขึ้นมาเป็นภาพยนตร์สั้น ผู้จัดท าจึงได้ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ในสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง SPACE ดังต่อไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดและทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) เป็นชาวออสเตรีย เป็นคนแรกที่

เห็นความส าคัญของ พัฒนาการในวัยเด็ก ถือว่าเป็นรากฐานของ พัฒนาการของบุคลิกภาพ ตอนวัย
ผู้ใหญ่ที่สนับสนุน ค ากล่าวของ นักกวี Wordsworth ที่ว่า "The child is father of the man" และ 
มีความเชื่อว่า 5 ปีแรกของชีวิตมีความส าคัญมาก เป็นระยะวิกฤติของพัฒนาการของชีวิตบุคลิกภาพ
ของผู้ใหญ่ มักจะเป็นผลรวมของ 5 ปีแรก ฟรอยด์เชื่อว่า บุคลิกภาพของผู้ใหญ่ที่แตกต่ างกัน ก็
เนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละคน เมื่อเวลาอยู่ในวัยเด็ก และขึ้นอยู่กับว่าเด็กแต่ละคน แก้ปัญหา
ของความขัดแย้งของแต่ละวัยอย่างไร ทฤษฎีของฟรอยด์มีอิทธิพลทางการรักษาคนไข้โรคจิต ซึ่ง
วิธีการนี้เรียกว่า “จิตวิเคราะห์” หรือ Psychoanalysis โดยให้คนไข้ระบายปัญหาให้จิตแพทย์ฟัง  

 
ฟรอยด์ได้แบ่งจิตของมนุษย์ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1. จิตส านึก (Conscious) 
2. จิตก่อนส านึก (Pre-conscious) 
3. จิตไร้ส านึก (Unconscious) 
 
เนื่องจากระดับจิตส านึก เป็นระดับที่ผู้แสดงพฤติกรรมทราบ และรู้ตัว ส่วนเนื้อหา

ของระดับ จิตก่อนส านึก เป็นสิ่งที่จะดึงขึ้นมา อยู่ในระดับจิตส านึก ได้ง่าย ถ้าหากมีความจ าเป็นหรือ
ต้องการ ระดับจิตไร้ส านึกเป็นระดับที่อยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจ จะดึงขึ้นมาถึงระดับจิตส านึกได้ยาก 
แต่สิ่งที่อยู่ในระดับไร้ส านึก ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ฟรอยด์ เป็นคนแรก ที่ได้ให้ความคิดเกี่ยวกับ
แรงผลักดันไร้ส านึก (Unconscious drive) หรือ แรงจูงใจไร้ส านึก (Unconscious motivation) ว่า
เป็นสาเหตุส าคัญของพฤติกรรม และมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ 
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บุคลิกภาพ : ID, Ego และ Superego 
ID เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด แต่เป็นส่วนที่ จิตไร้ส านึก มี

หลักการที่จะสนองความต้องการของตนเองเท่านั้น เอาแต่ได้อย่างเดียว และจุดเป้าหมายก็คือ หลัก
ความพึงพอใจ (Pleasure Principle) ID จะผลักดันให้ Ego ประกอบในสิ่งต่างๆ ตามท่ี ID ต้องการ 
Ego เป็นส่วนของบุคลิกภาพ ที่พัฒนามาจากการที่ทารกได้ติดต่อ หรือ มีปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก 
บุคคลที่มีบุคลิกภาพปกติ คือ บุคคลที่ Ego สามารถที่ปรับตัวให้เกิดสมดุลระหว่างความต้องการของ 
ID โลกภายนอก และ Superego หลักการที่ Ego ใช้คือหลักแห่งความเป็นจริง (Reality Principle) 
Superego เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ของพัฒนาการ ที่ชื่อว่า "Phallic Stage" 
เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่ตั้งมาตรการของพฤติกรรมให้แต่ละบุคคล โดยรับค่านิยมและมาตรฐาน
จริยธรรมของบิดามารดา เป็นของตน โดยตั้งเป็นมาตรการความประพฤติ มาตรการนี้จะเป็นเสียง
แทนบิดามารดา คอยบอกว่าอะไรควรท า หรือไม่ควรท า มาตรการของพฤติกรรมโดยมากได้มาจาก
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่พ่อแม่สอนและ มักจะเป็นมาตรฐานจริยธรรม และค่านิยมต่างของพ่อแม่ ฟรอยด์
กล่าวว่าเป็นผลของการปรับของ Oedipus และ Electra Complex ซึ่งนอกจาก ท าให้เด็กชาย
เลียนแบบพฤติกรรมของ "ผู้ชาย" จากบิดา และเด็กหญิงเลียนแบบพฤติกรรมของ "ผู้หญิง"  จาก
มารดาแล้ว ยังยึดถือหลักจริยธรรม ค่านิยมของบิดามารดา เป็นมาตรการของพฤติกรรมด้วย 
 

Superego แบ่งเป็น 2 อย่างคือ 
1. Conscience ซึ่งคอยบอกให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา มักจะเกิดจาก

การขู่ว่าจะท าโทษ  
2. Ego ideal ซึ่งสนับสนุนให้มีความประพฤติดี มักจะเกิดจากการให้แรงเสริมบวก 

หรือการยอมรับ 
 
ฟรอยด์ถือว่าความต้องการทางเพศเป็นแรงขับ และไม่จ าเป็นจะอยู่ในระดับจิตส านึก

เสมอไป แต่จะอาจอยู่ในระดับจิตไร้ส านึก (Unconscious) และมีพลังงานมาก ความคิดของฟรอยด์
เกี่ยวกับแรงขับระดับจิตไร้ส านึก เป็นประโยชน์ในการเข้าใจพฤติกร รมของคน ซึ่งปัจจุบันนี้
นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ยอมรับความคิดของฟรอยด์เกี่ยวกับ Unconscious motivation แม้ว่าจะไม่รับ
หลักการของฟรอยด์ทั้งหมด 

ฟรอยด์กล่าวว่า พัฒนาการทางบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะขั้น วัย
ทารก วัยเด็ก และ วัยรุ่น ระบบทั้ง 3 ของบุคลิกภาพ คือ ID, Ego และ Superego จะท างาน
ประสานกันดีขึ้น เนื่องจากเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือโลกภายนอกมากขึ้น ยิ่งโตขึ้น Ego ก็
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ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น และสามารถที่จะควบคุม ID ได้มากขึ้น องค์ประกอบที่มีส่วนพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพมีหลายอย่างซ่ึงฟรอยด์ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 

 
1. วุฒิภาวะ ซึ่งหมายถึงข้ันพัฒนาการตามวัย 
2. ความคับข้องใจ ที่เกิดจากความสมหวังไม่สมหวัง เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ภายนอก 
3. ความคับข้องใจ เนื่องมาจากความขัดแย้งภายใน 
4. ความไม่พร้อมของตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านเชาวน์ปัญญา  และการขาด

ประสบการณ ์
5. ความวิตกกังวล เนื่องมาจากความกลัว หรือความไม่กล้าของตนเอง 
 
ฟรอยด์เชื่อว่า ความคับข้องใจ เป็นพ้ืนฐานส าหรับพัฒนาการทางบุคลิกภาพ แต่ต้องมี

จ านวนพอเหมาะที่จะช่วยพัฒนา Ego แต่ถ้ามีความคับข้องใจมากเกินไป ก็จะเกิดมีปัญหา และท าให้
เกิดกลไกในการป้องกันตัว (Defense Mechanism) ซึ่งเป็นวิธีการปรับตัวในระดับจิตไร้ส านึก 

 
โดยการน าทฤษฎี ID, Ego และ Superego มาใช้ในการสร้างตัวละคร (Profile) ของ

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง SPACE นี้ เกิดขึ้นเพ่ือให้ตัวละครเหล่านั้นมีมิติมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการปูพ้ืนฐานตัว
ละคร สร้างบุคลิกภาพข้ึนมา และ เกิดเป็นพฤติกรรมบางอย่างของตัวละครที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่อง โดยมี
การอ้างอิงถึงทฤษฎีกลไกการป้องกันตัว เข้ามาประกอบอีกด้วย 
 

2. กลไกในการป้องกันตัว (Defense Mechanism) 
กลไกในการป้องกันตัวมักจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของบุคคล

ปกติทุกวัย ตั้งแต่อนุบาลจนถึงวัยชรา กลไกในการป้องกันตัว (Defense Mechanism) ฟรอยด์ และ
บุตรีแอนนา ฟรอยด์ ได้แบ่งประเภทกลไกในการป้องกันตัวดังต่อไปนี้ 

2.1 การเก็บกด (Repression) การเก็บกดความรู้สึกไม่สบายใจ หรือความรู้สึก
ผิดหวัง ความคับข้องใจไว้ในจิตใต้ส านึก จนกระทั่งลืมกลไกป้องกันตัวประเภทนี้มีอันตราย เพราะถ้า
เก็บกดความรู้สึกไว้มากจะมีความวิตกกังวลใจมาก และอาจท าให้เป็นโรคประสาทได้ 

2.2 การป้ายความผิดให้แก่ผู้อ่ืน (Projection) การลดความวิตกกังวล โดยการป้าย
ความผิด ให้แก่ผู้อ่ืน ตัวอย่าง ถ้าตนเองรู้สึกเกลียด หรือไม่ชอบใครที่ตนควรจะชอบก็อาจจะบอกว่า 
คนนั้นไม่ชอบตน เด็กบางคนที่โกงในเวลาสอบ ก็อาจจะป้ายความผิด หรือ ใส่โทษว่าเพ่ือนโกงข้อสอบ 
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2.3 การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) การปรับตัว โดยการหา
เหตุผลเข้าข้างตนเอง โดยให้ค าอธิบายที่เป็นที่ยอมรับส าหรับคนอ่ืน ตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่ตีลูก มักจะ
บอกว่า การตีท าเพ่ือเด็ก เพราะเด็กต้องได้รับการท าโทษเป็นบางครั้งจะได้เป็นคนดี พ่อแม่จะไม่
ยอมรับว่าตี เพราะโกรธลูก "การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง" แตกต่างกับการโกหก เพราะผู้แสดง
พฤติกรรมไม่รู้สึกว่าตนเองท าผิด 

2.4 การถดถอย (Regression) หมายถึง การหนีกลับไปอยู่ในสภาพอดีตที่เคยท าให้
ตนมีความสุข เช่น เด็ก 2-3 ขวบ ที่ช่วยตนเองได้ มีน้องใหม่ เห็นแม่ให้ความเอาใจใส่กับน้อง มี
ความรู้สึกว่าแม่ไม่รัก และไม่สนใจตนเท่าที่เคยได้รับ จะมีพฤติกรรมถดถอยไปอยู่ในวัยทารกที่ช่วย
ตนเองไม่ได้ ต้องให้แม่ท าให้ทุกอย่าง 

2.5 การแสดงปฏิกิริ ยาตรงข้ามกับความปรารถนาที่แท้จริ ง (Reaction 
Formation) โดยการทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรม ตรงข้ามกับความรู้สึก ที่ตนเองคิดว่ารู้สึก เป็นสิ่งที่
สังคม อาจจะไม่ยอมรับ ตัวอย่างแม่ท่ีไม่รักลูกคนใดคนหนึ่ง อาจจะมีพฤติกรรมตรงข้าม โดยการแสดง
ความรักมากอย่างผิดปกติ หรือ เด็กที่มีอคติต่อนักเรียนต่างชาติที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน การจะแสดง
พฤติกรรมเป็นเพื่อนที่ดีต่อนักเรียนผู้นั้น โดยท าตนเป็นเพื่อนสนิท เป็นต้น 

2.6 การสร้างวิมานในอากาศ หรือการฝันกลางวัน (Fantasy หรือ Day 
dreaming) กลไกป้องกันตัวประเภทนี้ เป็นการสร้างจินตนาการ หรือมโนภาพ เกี่ยวกับสิ่งที่ตนมี
ความต้องการ แต่เป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นจึงคิดฝัน หรือสร้างวิมานในอากาศขึ้น เพ่ือสนองความต้องการ
ชั่วขณะหนึ่ง เป็นต้นว่า นักเรียนที่เรียนไม่ดี อาจจะฝันว่าตนเรียนเก่ง มีมโนภาพว่าตนได้รับรางวัล มี
คนปรบมือให้เกียรติ เป็นต้น 

2.7 การแยกตัว (Isolation) การแยกตนให้พ้นจากสถานการณ์ที่น าความคับข้องใจ
มาให้ โดยการแยกตนออกไปอยู่ตามล าพัง ตัวอย่างเช่น เด็กที่คิดว่าพ่อแม่ไม่รัก อาจจะแยกตนปิด
ประตูอยู่คนเดียว 

2.8 การหาสิ่งมาแทนที่ (Displacement) เป็นการระบายอารมณ์โกรธ หรือคับ
ข้องใจต่อคน หรือสิ่งของ ที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความคับข้องใจ เป็นต้นว่า บุคคลที่ถูกนายข่มขู่ หรือ
ท าให้คับข้องใจ เมื่อกลับมาบ้านอาจจะใช้ภรรยา หรือลูกๆ เป็นแพะรับบาป เช่น อาจจะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวต่อภรรยา และลูก ๆ นักเรียนที่โกรธครู แต่ท าอะไรครูไม่ได้ ก็อาจจะเลือกสิ่งของ เช่น โ ต๊ะ
เก้าอ้ีเป็นสิ่งแทนที่ เช่น เตะโต๊ะ เก้าอ้ี 

2.9 การเลียนแบบ (Identification) การปรับตัวโดยการเลียนแบบบุคคลที่ตนนิยม
ยกย่อง ตัวอย่างเช่น เด็กชายจะพยายามท าตัวให้เหมือนพ่อ เด็กหญิงจะท าตัวให้เหมือนแม่ ใน
พัฒนาการขั้นฟอลลิคของฟรอยด์ การเลียนแบบนอกจากจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมือนบุคคลที่ตน
เลียนแบบ แม้ยังจะยึดถือค่านิยม และมีความรู้สึกร่วมกับผู้ที่เราเลียนแบบในความส าเร็จ หรือ
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ล้มเหลวของบุคคลนั้น การเลียนแบบไม่จ าเป็นจะต้องเลียนแบบจากบุคคลจริงๆ แต่อาจจะเลียนแบบ
จากตัวเอกในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โดยมีความรู้สึกร่วมกับผู้แสดง เมื่อประสบความทุกข์ ความ
เศร้าโศกเสียใจ หรือเมื่อมีความสุขก็จะพลอยเป็นสุขไปด้วย 

 
โดยทฤษฎีกลไกป้องกันตัว (Defense Mechanism) ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น มีบางข้อที่ถูก

น ามาอ้างอิงในเรื่องของพฤติกรรมตัวละคร (Character) ของภาพยนตร์สั้นเรื่อง SPACE นี้ เช่น กลไก
ป้องกันตัวใน ข้อ 4 คือ การถดถอย (Regression) การที่นางเอกอยู่ในสภาวะที่ จมอยู่กับสภาพใน
อดีตที่ตนเองเคยมีความสุข โดยไม่ก้าวไปข้างหน้า และ กลไกป้องกันตัวในข้อ 6 คือ การสร้างวิมานใน
อากาศ หรือการฝันกลางวัน (Fantasy หรือ Day dreaming) ของนางเอกที่มักจะคิดถึงคนรัก โดยรอ
คอยให้คนรักกลับมา 
 

3. ระบบความฝัน (The Interpretation of Dreams) 
ความฝันเป็นเรื่องของความปรารถนาที่ถูกเก็บซ่อน กดดันเอาไว้ในส่วนของจิตใต้

ส านึก ที่เมื่อจิตส านึกอ่อนแรงลงในขณะหลับก็จะถือโอกาสแสดงออกมาในรูปของความฝัน ซึ่งจะมา
ในรูปของสัญลักษณ์ ความปรารถนาที่เก็บซ่อนไว้ก็จะเป็นความปรารถนาที่ไม่อาจแสดงออกมาได้ใน 
สภาพสังคม ดิบ เป็นสิ่งต้องห้าม เป็นปมใจบางอย่างของผู้ฝัน  

 
ลักษณะของความฝัน 
1. มีลักษณะย่นย่อ (Condensation) น าเอาลักษณะของสิ่งหนึ่งมารวมกับสิ่งหนึ่งให้

เห็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกใหม่ประหลาด เหลวไหล ไร้เหตุผล หรือดูเหนือจริงหรือไม่เป็นความจริง 
2. มีลักษณะสับที่ (Displacement) น าเอาสิ่งหนึ่งไปวางไว้อีกที่หนึ่งเพ่ือหันเห 

จุดส าคัญ หรือเพ่ือการปลอมแปลงอ าพราง บิดเบือน 
3. มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) 
4. มีลักษณะเป็นภาพเรื่องราว (Dramatization) ที่ผิดแปลกไป เพราะตัวแต่งฝัน 

ปรับแต่งอารมณ์ความคิดของผู้ฝันออกเป็นภาพเรื่องราวอันมีลักษณะเป็นเรื่องราวเหมือนละคร เป็น
ฉากการแสดงบทบาท สีสัน ที่อาจเกินจริงหรือแปลกประหลาดไปบ้าง แต่จะไม่เกินจริงจนผู้ฝันตกใจ
ตื่นเสียก่อน 

โดยทฤษฎีของระบบความฝันนั้น ได้ถูกน ามาอ้างอิงในภาพยนตร์สั้นเรื่อง SPACE นี้ 
เช่นเดียวกัน และตรงตามลักษณะในข้อที่ 1 คือ มีลักษณะย่นย่อ (Condensation) แปลกประหลาด 
ไร้เหตุผล และเหนือความเป็นจริง รวมถึงตรงตามลักษณะในข้อที่ 3 คือ มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ 
(Symbol) อีกด้วย 
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ทฤษฎีภาพยนตร์ 

หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function) 
1. การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้

ความส าคัญกับการถ่ายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น 
ภาพยนตร์สารคดี  

2. การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เน้นการสื่อ
อารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพ่ือการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดี  ไม่ตลก 
ไม่บู๊ ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง  

3. การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่างมาก การ
เล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง  

 
ทฤษฎีการเล่าเรื่อง 

ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการถ่ายท า 

และ วิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่ง ซึ่งนาพาตัวเองให้ไป

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือ เน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น 

ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม นั่นคือ เรา

ได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะดารงอยู่กับบริบท

ของสังคม การเมือง และ เศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งทาให้เข้าใจการดารงอยู่ของพวกเขา เราได้ถูกให้

เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา สาหรับหนทางที่พวกเขา

รู้สึกและปฏิบัติ การเล่าเรื่องต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรือ อย่างน้อย

ที่สุดได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติ

ทั้งหมดเก่ียวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตกเราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มันทางาน

อยู่ในตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ 

การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว

หรือ สองตัวเท่านั้น มันเชื้อเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ

ทาให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอ่ืนๆ โดยมี

ดาราต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่านี้บ่อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนที่มีเสน่ห์ 
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ซึ่งจะแสดงในส่วนนี้ แต่สิ่งซึ่งสาคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเรื่องนั้นได้แสดงให้

เห็นว่า ตัวละครหลักต่างๆจะดาเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ

พัฒนาการไปในลักษณะที่เป็นปัจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดาเนินเรื่องของสถานการณ์ที่มั่นคง 

เผชิญกับอุปสรรค์ ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New 

Stable Situation), ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ตัวละครที่

สาคัญต่างๆ เดิมที จะถูกนาเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในอัตลักษณ์

ของพวกเขา หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้น ภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์อันหนึ่งขึ้นมาที่ 

ตัวละคร 
ค าจ ากัดความของ พล็อต คือ การแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือ เลือดเนื้อของ

ภาพยนตร์ทุกเรื่อง ถ้าก าหนดบุคลิกของตัวละครไม่ชัดเจน บทของคุณก็จะไม่มีโอกาสถูกสร้างเป็น
ภาพยนตร์ เพราะ ไม่มีดาราคนไหนรับเล่น ถ้าไม่มีดารายอมเล่น ก็สร้างเป็นภาพยนตร์ไม่ได้  

เมื่อรู้ว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร ก็ต้องมาเพ่งเล็งที่ว่าคนต้องเป็นอย่างไร มีตัวละครอยู่ 4 
ประเภทที่ส่งให้หนังดีได้ ซึ่งได้แก่ พระเอกหรือนางเอก ผู้ร้าย คู่หู และตัวละครสร้างความโรแมนติก  

 
1. พระเอก หรือ นางเอก  

พระเอก หรือ นางเอก คือ เจ้าของเรื่อง พวกเขาปรากฏอยู่ทุกหน้า ในบทภาพยนตร์ 
กล้องจับอยู่ที่พวกเขา และ พวกเขาก็ควรปรากฏอยู่บนจอเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งเรื่อง (ห้าม
พวกเขาหายไปจากจอนานเกินไป) จังหวะของหนังก็ข้ึนอยู่กับ ผู้ก ากับ ระดับความผันแปรทางอารมณ์ 
และความดเุดือดทางร่างกายที่คุณเสนอบนแผ่นฟิล์ม ในฐานะคนดูความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ขึ้นอยู่
กับโชคชะตาขาขึ้น ขาลง และกลับมาขึ้นอีกครั้งของตัวละครเหล่านั้น และ นี่คือเหตุผลที่เราไปชม
ภาพยนตร์ เราต้องการร่วมรับรู้ถึงสิ่งต่างๆไปพร้อมกับตัวละครเหล่านั้น คือ สิ่งที่คุณขาดไม่ได้ และ 
โปรดพิจารณาข้อแนะน าต่อไปนี้  

-  อย่างสร้างตัวละครเอกของคุณให้ดีสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มเรื่อง  
-  ให้ความส าคัญกับเรื่องเหตุและผล ตัวละครเป็นสาเหตุของทุกอย่างที่เกิดขึ้น  
-  ที่ขาดไม่ได้คือ ตัวละครที่เป็นพวกหลุดโลก เฟอะฟะ และคนธรรมดาสามัญ  
-  ตัวละครของคุณต้องมุ่งหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และต้องท าทุกอย่างเพ่ือให้ได้มา  
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2. ตัวร้าย  
เรื่องส่วนใหญ่ ตัวร้ายเป็นคนสร้างพล็อต และสร้างความน่าตื่นเต้น ลองจินตนาการ

ความน่าเบื่อหน่ายของเรื่อง ตัวร้ายมักกลายเป็นผู้ที่ท าให้เรื่องสนุกสนาน ท าให้คนดูรู้สึกปลอดภัยเมื่อ
เทียบกับการกระท าของตัวเองที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ผู้ชมจะตกอยู่ในอิทธิพลของความชั่ว
ร้ายที่ปรากฏบนจอและยินดีที่เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้ร้ายจึงเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้  

 
3. คู่ห ู

หรือตัวสะท้อนความคิด (Reflection Character) เป็นความคิดของตัวละครเอก ซึ่ง
คุณจะพบได้ในนิยาย แต่ในภาพยนตร์ทุกอย่างต้องมองเห็นได้ คู่หูคือผู้ที่แบ่งปันความหวังและความ
ฝันของตัวเอกและเป็นคนที่ตัวละครเอกสามารถพูดคุยด้วยได้ แทนที่จะต้องเดินร าพันอยู่คนเดียว 
(Soliloquy) หรือใช้เสียงบรรยาย (Voice-over) จนจบเรื่อง  
 
ทฤษฎีสีกับงานภาพยนตร์ 

สีสามารถน ามาใช้ในการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้ชมได้ในทุกด้าน ในวงการภาพยนตร์ได้ใช้สี
ต่างๆเพ่ือสื่อความหมายเช่นใช้แสงโทนร้อนเพ่ือสื่อให้เห็นถึงความปลอดภัย และ แสงโทนเย็นเพ่ือสื่อ
ถึงอันตราย เหล่านี้ถูกใช้กันเป็นมาตรฐาน เฉกเช่นการใช้เงาเพ่ือสื่อถึงความลึกลับและแสงสว่างเพ่ือ
สื่อถึงความปลอดภัย ผู้ก ากับบางท่านเช่น James Cameron ยึดถือแนวทางนี้อย่างเลื่อมใส ในขณะที่
ผู้ก ากับรายอ่ืนยินดีที่จะเปลี่ยนแนวคิดนี้ เพียงแต่ดูสีที่ใช้ก็สามารถล าดับเหตุการณ์ในเรื่องได้ นี่คืออีก
หน้าที่หนึ่งของสีนอกจากในด้านการสื่ออารมณ์ 
 
ทฤษฎีการล าดับภาพ 

การตัดต่อหรือว่าการล าดับภาพเป็นขั้นตอนท่ี 3 ในกระบวนการโปรดักชั่น คือ โพสต์โปร
ดักชั่น ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายส าหรับการปรุงแต่งงานให้กลมกล่อม ชวนลิ้มรสต่อคนดู  

การตัดต่อ คือ การเชื่อมระหว่างช็อต 2 ช็อต โดยใช้ 1 ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การตัดชนภาพ (The Cut) คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหนึ่งเข้ากับอีกช็อตหนึ่ง 

2. การผสมภาพ (The Mix) หรือ The Dissolve เป็นการค่อย ๆ เปลี่ยนภาพจากช็อต
หนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่ง โดยภาพจะเหลื่อมกัน และคนดูสามารถมองเห็นได้ 
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3. การเลื่อนภาพ (The Fade) เป็นการเชื่อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได้ มี 2 แบบ คือ  
การเลื่อนภาพเข้า Fade in คือ การเริ่มภาพจากด าแล้วค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ้น มักใช้
ส าหรับการเปิดเรื่อง การเลื่อนภาพออก Fade out คือการที่ภาพในท้ายช็อต ค่อย ๆ มืดด าสนิท มัก
ใช้ส าหรับการปิดเรื่องตอนจบ 

ในการตัดต่อ ควรค านึงถึงความรู้เบื้องต้น 6 ประการดังนี้ 

1. แรงจูงใจ (Motivation) ในการตัดต่อ ไม่ว่าจะการ cut, mix หรือ fade ควรมีเหตุผล
ที่ดีหรือมีแรงจูงใจเสมอ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเป็นภาพ เสียง หรือทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ ในส่วนของ
ภาพอาจเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้นักแสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับร่างกาย
หรือขยับส่วนของหน้าตา ส าหรับเสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหนึ่ง เช่น เสียงเคาะประตู หรือเสียง
โทรศัพท์ดัง หรืออาจเป็นเสียงที่ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene) 

2. ข้อมูล (Information) ข้อมูลในที่นี้คือข้อมูลที่เป็น ภาพช็อตใหม่ หมายถึง ข้อมูลใหม่ 
คือ ถ้าไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ในช็อตนั้น ๆ ก็ไม่จ าเป็นต้องน ามาตัดต่อ ไม่ว่าภาพจะมีความงดงามเพียงไร
ก็ควรที่จะเป็นข้อมูลภาพที่แตกต่างจากช็อตที่แล้ว ยิ่งมีข้อมูลภาพที่คนดูเห็นและเข้าใจมากขึ้น ผู้ชมก็
ยิ่งได้รับข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น เป็นหน้าที่ของคนตัดท่ีจะน าข้อมูลภาพมาร้อยให้มากที่สุดโดย
ไม่เป็นการยัดเยียดให้คนดู 

3. องค์ประกอบภาพในช็อต (Shot Composition) ผู้ตัดไม่สามารถ ก าหนด
องค์ประกอบภาพในช็อตได้ แต่งานของผู้ตัดคือควรให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตที่สมเหตุสมผล และ
เป็นที่ยอมรับปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที่ไม่ดีมาจากการถ่ายท าที่แย่ ซึ่งท าให้การตัดต่อท า
ล าบากมากขึ้น 

4. เสียง (Sound) เสียงคือส่วนส าคัญในการตัดต่ออีกประการหนึ่ง เสียงรวดเร็วและลึก
ล้ ากว่าภาพ เสียงสามารถใส่มาก่อนภาพหรือมาทีหลังภาพเพ่ือสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดันอัน
รุนแรง และอีกหลากหลายอารมณ์ เสียงเป็นการเตรียมให้ผู้ชมเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนฉาก 
สถานที่ หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ 

- ความคลาดเคลื่อนของเสียงที่เหมาะสมเป็นการลดคุณค่าของการตัดต่อ เช่น  LS 
ของส านักงาน ได้ยินเสียงจากพวกเครื่องพิมพ์ดีด ตัดไปที่ช็อตภาพใกล้ ของพนักงานพิมพ์ดีด เสียงไม่
เหมือนกับที่เพ่ิงได้ยินในช็อตปูพ้ืน คือ เครื่องอ่ืน ๆ หยุดพิมพ์ทันทีเมื่อตัดมาเป็นช็อตใกล้ ความสนใจ
ของผู้ชมสามารถท าให้เกิดข้ึนได้ด้วยเสียงที่มาล่วงหน้า (lapping)  
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5. มุมกล้อง (Camera Angle) เมื่อผู้ก ากับฯ ถ่ายท าฉาก จะท าโดยเริ่มจากต าแหน่งต่าง 
ๆ (มุมกล้อง) และจากต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ก ากับฯ จะให้ถ่ายช็อตหลาย ๆ ช็อต ค าว่า “มุม” ถูก
ใช้เพื่ออธิบายต าแหน่งของกล้องเหล่านี้ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุหรือบุคคล 

6. ความต่อเนื่อง (Continuity) ทุกครั้งที่ถ่ายท าในมุมกล้องใหม่ (ในซีเควนส์เดียวกัน) 
นักแสดงหรือคนน าเสนอจะต้องแสดงการเคลื่อนไหวหรือท าท่าเหมือนเดิมทุกประการกับช็อตที่แล้ว
วิธีการนี้ ยังปรับใช้กับ take ที่แปลกออกไปด้วย 

- ความต่อเนื่องของเนื้อหา (Continuity of content) ควรมีความต่อเนื่องของ
เนื้อหา เช่น นักแสดงยกหูโทรศัพท์ด้วยมือขวาในช็อตแรก ดังนั้นก็คาดเดาได้ว่าหูโทรศัพท์ยังคงอยู่ใน
มือขวาในช็อตต่อมา งานของคนตัดคือ ท าให้แน่ใจว่าความต่อเนื่องยังคงมีอยู่ทุกครั้งที่ท าการตัดต่อใน
ซีเควนส์ของช็อต 

- ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว (Continuity of movement) ความต่อเนื่องยัง
เกี่ยวข้องกับทิศทางการเคลื่อนไหว หากนักแสดงหรือบุคคลเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายในช็ อตแรก ช็อ
ตต่อมาก็คาดเดาว่านักแสดงหรือบุคคลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เว้นแต่ในช็อตจะให้เห็น
การเปลี่ยนทิศทางจริง ๆ 

- ความต่อเนื่องของต าแหน่ง (Continuity of position) ความต่อเนื่องยังคง
ความส าคัญในเรื่องของต าแหน่งนักแสดงหรือบุคคลในฉาก หากนักแสดงอยู่ทางขวามือของฉากในช็อ
ตแรก ดังนั้นเขาจะต้องอยู่ขวามือในช็อตต่อมาด้วย เว้นแต่มีการเคลื่อนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึงจะมี
การเปลี่ยนไป 

- ความต่อเนื่องของเสียง (Continuity of sound) ความต่อเนื่องของเสียงและสัดส่วน
ของเสียงเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ถ้าการกระท าก าลังเกิดขึ้นในที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน เสียงจะต้อง
ต่อเนื่องจากช็อตหนึ่งไปยังช็อตต่อไป เช่น ในช็อตแรกถ้ามีเครื่องบินในท้องฟ้าแล้วได้ยินเสียง ดังนั้น
ในช็อตต่อมาก็ต้องได้ยินจนกว่าเครื่องบินนั้นจะเคลื่อนห่างออกไป แม้ว่าบางครั้งอาจไม่มีภาพ
เครื่องบินให้เห็นในช็อตที่สอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่จ าเป็นต้องมีเสียงต่อเนื่องในช็อตต่อไป  

นอกจากนี้ ช็อตที่อยู่ในฉากเดียวกันและเวลาเดียวกัน จะมีเสียงพ้ืน  (Background 
Sound) ที่เหมือนกัน เรียกว่า Background Ambience, Atmosphere หรือ เรียกย่อ ๆ ว่า Atmos 
ซึ่งต้องมีความต่อเนื่อง 

ประเภทของการตัดต่อ มี 5 ประเภท 
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1. ตัดต่อการกระท า (Action Edit) การตัดต่อความเคลื่อนไหว หรือ ตัดต่อความ
ต่อเนื่อง เกือบจะใกล้เคียงการตัดชนภาพ มันสามารถเป็นการให้สัญญาณหรือเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุด  

2. ตัดต่อต าแหน่งจอ (Screen Position Edit) การตัดต่อชนิดนี้ บางครั้งเรียกว่า การตัด
ต่อทิศทาง a directional edit หรือการตัดต่อสถานที่ a placement edit อาจเป็น การตัดชนภาพ 
(Cut) หรือการผสม (Mix) แต่มักจะเป็นการตัดชน หากว่าไม่มีการเปลี่ยนของเวลา 

3. ตัดต่อรูปแบบ (Form Edit) เป็นการอธิบายที่ดีที่สุดของการเชื่อมจากช็อตหนึ่ง  ซึ่งมี
การแสดงรูป, สี, มิติหรือเสียงไปยังอีกช็อตหนึ่ง  ซึ่งมีการแสดงรูปทรง  สี  มิติ  หรือเสียงนี้สัมพันธ์กัน 
หากมีเสียงเป็นแรงจูงใจ  การตัดต่อรูปแบบ  สามารถเป็นการตัดชนได้  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ
ผสม  หลักการนี้เป็นจริงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรือบางครั้ง  เวลาเปลี่ยน 

4. ตัดต่อที่มีเรื่องราว (Concept Edit) การตัดต่อที่เคลื่อนไหว หรือ การตัดต่อ
ความคิด เป็นการเสนอความคิดที่บริสุทธิ์ล้วน ๆ เพราะว่า 2 ช็อตที่ถูกเลือกและจุดที่ท าการตัดต่อ 
การตัดต่อเรื่องราวนี้เป็นการปูเรื่องในหัวเรา การตัดต่อที่มีเรื่องราว สามารถครอบคลุมถึงการเปลี่ยน
สถานที่ เวลา ผู้คน และบางครั้งก็เป็นตัวเรื่อง มันสามารถท าได้โดยไม่มีการสะดุดของภาพ 

5. ตัดต่อแบบผนวก (Combined Edit) เป็นการตัดต่อที่ยากที่สุดแต่มีพลังมากที่สุด การ
ตัดแบบผนวกนี้เป็นการรวมการตัดต่อ 2 แบบหรือมากกว่านั้นจากการตัดต่อทั้ง 4 แบบที่กล่าวมา 
เพ่ือให้การตัดแบบผนวกได้ผลดี ผู้ตัดจ าเป็นต้องจ าทั้งเสียงและภาพที่ใช้ได้ในแต่ละช็อต ดังนั้นการตัด
แบบนี้ควรได้รับการวางแผนเป็นอย่างดีทั้งก่อนการถ่ายท าและขณะถ่ายท า 

สรุป 

จากการศึกษา ค้นคว้า และ รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดตั้งต้น ในการสรรสร้าง
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง SPACE นี้ โดยใช้ขทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ได้น าไปสู่ประเด็นที่
สามารถนามาใช้ในการสร้างตัวละคร (Profile) และสร้างพฤติกรรมตัวละคร (Character) โดย
ชี้ให้เห็นพฤติกรรมบางอย่างของบุคคลเมื่ออยู่ในสภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีกลไกการป้องกันตัว 
และ ทฤษฎีระบบความฝัน รวมถึงการใช้วิธีการสรรสร้างภาพยนตร์สั้น ตามทฤษฎีภาพยนตร์ที่กล่าว
ในข้างต้นอีกด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การสรรสร้างภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากการน าบันทึกความทรงจ าของความสัมพันธ์นั้น 
ส าหรับผู้จัดท าเองแล้ว ถือเป็นความพยายามที่จะท าความเข้าใจกับพฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เข้ามาท าร้าย และ กระทบกระเทือนจิตใจ รวมไปถึงความรู้สึก เพ่ือที่จะได้ยอมรับ
ความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่า การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นขึ้นมานั้น เป็นวิธีการบ าบัดจิตใจ และ
ความรู้สึกได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง 

ซึ่งผู้จัดท าได้น าทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ มาใช้อ้างอิงกับ ลักษณะนิสัย
ของตัวละคร (Character) ในการสร้างภาพยนตร์สั้น และวิจัยครั้งนี้ รวมถึงน ามาจากความคิดหลัก 
(Concept) ซึ่งเกิดจากการเขียนบันทึกความทรงจ าด้วย ทั้งนี้เพ่ือความเข้าใจอารมณ์ของภาพยนตร์
สั้นเรื่องนี้ ผู้จัดท าได้ค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง (Reference) รวมถึงเข้าถึงอารมณ์และ
บรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ๆ ที่สามารถอธิบายถึง
ลักษณะที่จะเกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “SPACE” นี้ได ้
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

 
1. ภาพยนตร์เรื่อง Norwegian Wood ก ากับภาพยนตร์โดย Tran Anh Hung และ

ออกฉายในปีค.ศ. 2010 
เรื่องราวของ “โทรุ” ชายหนุ่มผู้ซึ่งมี “นาโอโกะ” หญิงสาวผู้เป็นรักครั้งแรกของเขา และ

ไม่เคยจางหายไปจากความทรงจ า แม้เวลาผ่านไป เขาได้เริ่มมีความรักครั้งใหม่กับ “มิโดริ” แต่ตราบ
ใดที่ความรู้สึกในรักครั้งแรก ยังไม่หายออกไปจากใจ เขาก็ไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับมิโดริ จน
วันหนึ่งที่ โทรุ รับรู้ว่าความรักครั้งแรกของเขาเป็นไปได้เพียงแค่ความทรงจ าตลอดไป เขาจึงกลับมา 
และเริ่มความสัมพันธ์กับมิโดริอีกครั้ง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

 

 
ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Norwegian Wood 
 

จากภาพยนตร์เรื่อง Norwegian Wood นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความทรงจ า 
และเรื่องราวของคนในความทรงจ า ในที่นี้หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นรักครั้งแรก ซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน
เท่าไร  ไม่ว่าจะเริ่มมีความรักครั้งไปอีกกี่ครั้ง ความรักครั้งแรกนั้นก็จะยังอยู่ ให้คอยนึกถึงอยู่เสมอ จึง
น ามาเป็นข้อมูลอ้างอิง ในการเขียนปมในใจของตัวละครนางเอก ในเรื่องของการมีความรักครั้งแรก 
คนในความทรงจ า และการเริ่มมีความรักครั้งใหม่ 

 
2. ภาพยนตร์เรื่อง Sky of Love ก ากับภาพยนตร์โดย Natsuki Imai และออกฉายใน

ปีค.ศ. 2007 
เรื่องราวความรักของ “ฮิโระ” และ “มิกะ” นักเรียนมัธยมปลาย ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่

ด้วยกัน แต่เมื่อฝ่ายหญิงตั้งท้อง ฝ่ายชายกลับท าตัวตีออกห่าง จนขอเลิกไปในที่สุด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้นท าให้มิกะเสียใจเป็นอย่างมาก และ ต่อมาเธอก็ได้แท้งลูกโดยอุบัติเหตุ ทุกปีทั้งคู่ต่างต้องน า
ของขวัญมาวางให้ที่หลุมศพของลูกที่จากไป แต่ในปีนี้ฮิโระกลับไม่มา โดยให้เพ่ือนสนิทมาแทน จึงท า
ให้มิกะสงสัย จนได้รู้ความจริงว่า ที่จริงแล้วฮิโระก าลังป่วย เหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ได้ไม่มากแล้ว จึง
กลับมารักกันจนถึงเวลาสุดท้าย 

 

 
ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Sky of Love 
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จากภาพยนตร์เรื่อง Sky of Love นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันธ์ของคู่รัก 
ความรู้สึกท่ีมีให้กัน ของคนรักเปรียบเหมือนกับสายใยบาง ๆ ที่มองไม่เห็นอยู่ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสัก
เท่าไร เรายังรับรู้ถึงความรู้สึก และรับยังคงรู้ได้ถึงความรักนั้น แม้ว่าจะมีเหตุผลใดก็ตามที่คนรักเลือก
ที่จะจากไป จนถึงวันหนึ่งแล้ว เวลาจะเป็นเครื่องมือที่จะเฉลยให้ ตัวละครนั้นรับรู้ เข้าใจ และยอมรับ
ความจริงกับสิ่งที่เกิดข้ึน จึงน ามาอ้างอิงกับความคิดของตัวละครในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “SPACE” นี้ 

 
3. ภาพยนตร์เรื่อง You are the Apple of my eye ก ากับภาพยนตร์โดย Giddens 

Ko และออกฉายในปีค.ศ. 2010 
เรื่องราวความรัก ที่เป็นเรื่องเล่าของ “จิ่งเติ้ง” ที่แอบชอบ “ไจ้ยี่” ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมห้อง 

และหัวหน้าห้อง มาตั้งแต่สมัยมัธยม เมื่อถึงคราวที่ต้องแยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัย ทั้งคู่ก็ยังคง
ได้พูดคุยกันอยู่เรื่อยๆ จนตัดสินใจคบกัน เมื่อเวลาของความสัมพันธ์ผ่านไป และด้วยเหตุผลงี่เง่า
บางอย่าง จึงท าให้ทั้งคู่เลิกกันในที่สุด เมื่อต่างคนต่างโตขึ้น ต่างมีชีวิตที่แตกต่างกันไป โตเป็นผู้ใหญ่ 
ประกอบอาชีพ และเริ่มสร้างครอบครัว จนมาถึงวันหนึ่งที่ ไจ้ยี่ โทรมาหา จิ่งเติ้ง อีกครั้ง หลังจากที่
ไม่ได้ติดต่อกันอีกเป็นเวลานาน เพ่ือบอกกับเขาว่า เธอก าลังจะแต่งงาน 

 

 
ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง You are the Apple of my eye 
 

จากภาพยนตร์ You are the Apple of my eye นั้น เรื่องราวความรักที่เกิดจาก การ
เลือกที่จะเล่าเรื่องจาก บันทึกความทรงจ าของผู้ก ากับ ซึ่งรวมถึงเป็นคนเขียนบทเองด้วย ถึงแม้ว่าครั้ง
หนึ่ง เขาและผู้หญิงในความทรงจ า จะเคยรักกัน มีความสัมพันธ์เกิดขึ้น แต่ในท้ายที่สุดแล้ว อาจจะ
ไม่ได้อยู่เป็นคู่กัน ผู้ก ากับต้องการบอกว่า ทุกคนต้องมีวันเริ่มใหม่อีกครั้ง เช่นเดียวกัน กับนางเอกของ
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “SPACE” นี้ 
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อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง Chungking Express ก ากับโดย Kar-Wai Wong และออกฉายใน

ปีค.ศ. 1994 

เรื่องราวของ “อาเฟย์ หว่อง” ที่แอบเข้าไปในห้องของ “สารวัตรหนุ่ม 223” ชายหนุ่มที่

ตนเองแอบชอบ โดยที่เขานั้นก็ยังคงมีความทรงจ าติดอยู่กับ “เม” และเชื่อว่า เธอจะยังกลับมาหา  

 
ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Chungking Express 
 

สถานที่ในห้องของ “223” นั้น รก ไม่เป็นระเบียบ และมีความทรงจ าเก่าๆอยู่ เขาจัดให้
เหมือนกับตอนที่ “เม” ยังอยู่กับเขา เช่นเดียวกันกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ นางเอกพยายามที่จะท าทุก
อย่างให้เหมือนตอนที่ “คนรัก” ยังอยู่ นางเอกมักจะอยู่ในห้องของตัวเองเวลากลางคืน เพราะมีความ
เชื่อว่าเขาท่ีจากไปแล้วจะกลับมา 

 
2. ภาพยนตร์เรื่อง Neighboring Sound ก ากับโดย Kleber Mendonça Filho และ

ออกฉายในปีค.ศ. 2012 
 

 
ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Neighboring Sound 
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โทนสี และแสงของภาพยนตร์ Neighboring Sound นี้เป็นโทนสว่าง มีแดดจ้า จึงน ามา
อ้างอิงถึง อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) ของภาพยนตร์สั้นเรื่อง SPACE 
ในฉากที่อยู่กลางแจ้ง โดยจะให้สีของภาพออกมาอยู่ในโทนสว่าง แต่แห้งแล้งเช่นเดียวกัน 

 
3. ภาพยนตร์เรื่อง Always ก ากับโดย Takashi Yamazaki และออกฉายในปีค.ศ. 2005 
 

 
ภาพที่ 3-6 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Always 

 
โดยน ามาอ้างอิงถึงโทนสี (Tone) ที่ใช้ในภาพยนตร์สั้นเรื่อง SPACE ที่จะมีความฟุ้งของภาพ

อยู่เล็กน้อย ในที่ร่ม รวมไปถึงการอ้างอิงในการจัดองค์ประกอบ (Composition) ของฉาก 
 
สรุป 

การเก็บข้อมูลนั้น เป็นการอ้างอิงถึง สิ่งที่น ามาเป็นตัวอย่างเพ่ือสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้
ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ บทภาพยนตร์ การสร้างตัวละคร การสร้างปมในใจของตัวละคร รวม
ไปถึงการใช้ภาพจากภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ มาเป็นตัวอย่างในการบอกถึงอารมณ์ของฉากในภาพยนตร์
สั้นเรื่อง SPACE นอกจากนี้ยังมีการบอกถึงเพลงที่น ามาใช้ประกอบ เพ่ือให้ความรู้สึกที่เข้าใจใน
อารมณ์และตัวเนื้อเรื่องมากยิ่งข้ึน 
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การวางแผนการถ่ายท า (Breakdown) 
คิวที่ 1   สถานที่ถ่ายท า : สตูดิโอ 

ตารางที่ 4-1  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 
TIME SC D/N Int/Ext Location/Set Cast Description Extra Wardrobe Props Remark 

13.30-
2.00 น. 

2 N1 Int อวกาศ เกล เกลฝันว่าไดไ้ปเจอนลีที่อวกาศ  ชุดกันฝน   

 
 
คิวที่ 2  สถานที่ถ่ายท า: บ้านสวนซื่อตรง 
ตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 

TIME SC D/N Int/Ext Location/Set Cast Description Extra Wardrobe Props Remark 

10.00-
17.00 น. 

9.1 D 
(flashback) 

Int ห้องของเกล เกล นีล เกลกับนีลอยู่ด้วยกัน  ชุดอยู่บ้าน รูปถ่าย 
หนังสือ 

 

 
19.00 – 
20.30 น. 

 

1 N1 Int งานวันเกิด เกล เกลจัดงานวันเกิดให้นีล  ชุดกันฝน กล้องดูดาว 
เค้ก 

พลุมือ 
ประดับห้อง 

 

21.00-
22.00 น. 

 
 

8 N3 Int ห้องนอน เกล เกลนอนอยู่ในห้อง  ชุดนอน หนังสือ  
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คิวที่ 3  สถานที่ถ่ายท า : บ้านสวนซื่อตรง 
ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 

TIME SC D/N Int/Ext Location/Set Cast Description Extra Wardrobe Props Remark 

09.30- 
10.30 น. 

3 D1 Int ห้องของเกล เกล เกลตื่นขึ้นมาในห้อง  ชุดกันฝน SC1  

 
11.00-

12.00 น. 

6 D3 Int ห้องของเกล เกล เกลตื่นแล้วเห็น 
ดอกทานตะวัน 

 ชุดนอน SC1 
ดอก 

ทานตะวัน 

 

17.00-
17.45 น. 

5 D2 Int ห้องของเกล เกล เกลเจอเมล็ดดอก 
ทานตะวัน 

 ชุดกันฝน SC1 
เมล็ดดอก 

 

 
19.00- 

20.00 น. 

9 N4 Int ห้องของเกล เกล เกลนั่งคิดถึงนีล  ชุดอยู่บ้าน SC1  
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คิวที่ 4   สถานที่ถ่ายท า : ดาดฟ้า 
ตารางที่ 4-4 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 4 

TIME SC D/N Int/Ext Location/Set Cast Description Extra Wardrobe Props Remark 

09.30-
11.00 น. 

7 D2 Ext สระว่ายน้ า 
จ าลอง 

เกล 
ไมเคิล 

เกลเอาดอกทานตะวันมาให้  ชุดธรรมดา ดอก 
ทานตะวัน 

 

 
13.00-

14.30 น. 
 

4 D1 Ext สระว่ายน้ า 
จ าลอง 

เกล 
ไมเคิล 

เกลมาหาไมเคิล 
เป็นครั้งแรก 

 ชุดกันฝน 
ชุดธรรมดา 

  

 
16.45-

18.00 น. 
 

10 D5 Ext สระว่ายน้ า 
จ าลอง 

เกล 
ไมเคิล 

เกลบอกไมเคิลว่า 
จะไม่มาท่ีนี่อีกแล้ว 

 ชุดธรรมดา เมล็ด 
ดอกทาน 
ตะวัน 
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คิวที่ 5  สถาที่ถ่ายท า : สวนหลวง พระราม 8 
ตารางที่ 4-5 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 5 

TIME SC D/N Int/Ext Location/Set Cast Description Extra Wardrobe Props Remark 

17.00-
17.45น. 

8.1 D Ext สวนสาธารณะ มนุษย์ฯ 
เกล 

มนุษย์ต่างดาวจะขโมยเมฆ  ชุดมนุษย์ฯ 
ชุดนอน 

ก้อนเมฆ  

18.30-
19.00น. 

11 N5 Ext สวนสาธารณะ มนุษย์ฯ 
 

มนุษย์ต่างดาวกระโดด 
หายไป 

 ชุดมนุษย์ฯ ก้อนเมฆ  
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 
ในการสรรสร้างภาพยนตร์สั้น ที่มีการเลือกใช้เนื้อหาที่น ามาจาก บันทึกความทรงจ า 

รวมถึงการน าทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ มาใช้นั้น ผู้จัดท าต้องการที่จะเรียนรู้  เข้าใจ 
และยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น และผลกระทบจากความรู้สึกเหล่านั้น ได้น ามาก าหนดตัวละคร คือ ผู้หญิง
คนหนึ่งที่จมอยู่กับความรู้สึกในอดีต เลือกที่จะอยู่กับอะไรเดิม ๆ เหมือนกับตอนที่คนรักของเธอยังอยู่ 
และการสรรสร้างภาพยนตร์สั้นให้ออกมาได้ตามความต้องการของผู้จัดท านั้น ต้องผ่านกระบวนการ
งานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฏในขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แนวความคิด (Concept) 
น ามาจากบันทึกความทรงจ าของความสัมพันธ์ ในช่วงเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจ และ

ความรู้สึก 
 
2. แก่นเรื่อง (Theme) 

ทุกคนล้วนมีความทรงจ าที่ฝังใจอยู่เสมอ 
 
3. เรื่องย่อ (Synopsis) 

“เกล” หญิงสาวคนหนึ่งที่ถูก “นีล” คนรักของเธอทิ้งไป ท าให้เธอนั้นจมอยู่กับ
ความรู้สึกเศร้าเสียใจ และ สร้างพ้ืนที่ (Space) ของตนเองขึ้นมา โดยการท าทุกอย่างให้เหมือนกับนีล
ยังอยู่ เมื่อถึงวันเกิดของนีล เธอจึงจัดงานวันเกิดให้เขา โดยใช้กล้องดูดาวเป็นตัวแทนของนีล รื้อของ
ของนีลออกมาวาง โดยที่ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยยุ่มย่าม กับของที่เป็นของเขาเลย เธอจึงได้ลองส่อง
กล้องส่องทางไกลนั้น และ ได้พบกับ “ไมเคิล” ชายผู้นั่งเหงาอยู่คนเดียวที่สระว่ายน้ าจ าลอง นั่นท าให้
เธอจึงตัดสินใจที่จะลองออกนอกห้อง แล้วไปหาเขา ทั้งคู่ได้ท าความรู้จักกัน  

ในที่สุดแล้ว เกลได้พบว่า ไมเคิลเองนั้น ก็มีเรื่องท่ีอยู่ในใจเช่นเดียวกันจึงท าให้เขาต้อง
สร้างพ้ืนที่ หรือ Space ของตัวเองขึ้นมาเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ สระว่ายน้ าจ าลอง เพ่ือเป็นการแก้
ความรู้สึกผิดจากการที่สูญเสียน้องสาว จากประสบอุบัติเหตุทางน้ า และได้หายสาบสูญไปที่ทะเล  
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การเจอไมเคิล เป็นสาเหตุที่ท าให้ความคิดในการจมอยู่กับอดีตของ เกล เปลี่ยนไป 
รวมถึงเธอเองก็เป็นส่วนช่วยให้ ไมเคิล หายจากการจมกับอดีตได้เช่นกัน 
 

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
 
ฉากที่ 1 ภายใน / ห้องของเกล / กลางคืน 
 

เกล จัดงานวันเกิดให้กับ นีล ที่จากไปในห้องของเธอ เธออยู่คนเดียว พูดคนเดียว เป่า
เค้กคนเดียว ท าเหมือนกับว่า นีล ยังอยู่ โดยใช้กล้องดูดาวเป็นตัวแทนของเขา 
 
ฉากที่ 2 ภายใน / อวกาศ / กลางคืน 
 

เกลฝันว่า ตัวเองอยู่บนอวกาศ แล้วได้เจอกับนีลในรูปแบบของนักบินอวกาศ แต่เขากลับ
ท าเป็นไม่รู้จักเธอ ไม่พูดโต้ตอบกับเธอสักค า 
 
ฉากที่ 3 ภายใน / ห้องของเกล / เช้า 

 
เกลตื่นขึ้นมาในตอนเช้า พร้อมกับห้องที่ยังคงจัดเป็นงานวันเกิด และเสื้อผ้าชุดเดิมของ

เมื่อคืน เธอหยิบกล้องดูดาวขึ้นมาส่อง 
 
ฉากที่ 4 ภายนอก / สระว่ายน้ า / เย็น 
 

ไมเคิล นั่งอยู่ที่สระว่ายน้ าคนเดียว สักพักเกลเดินเข้าไปทักทาย แต่ไมเคิลกับไม่
ประทับใจนักกับการมาเยือนของเกล จึงท าให้ทั้งคู่เงียบกันไป 

 
ฉากที่ 5 ภายใน / ห้องของเกล / เย็น 
 

เกลเจอ เมล็ดทานตะวัน ในห้องของเธอ และน าไปปลูกท่ีระเบียงนอกห้อง 
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ฉากที่ 6 ภายใน / ห้องของเกล / เช้า 
 

เกลนอนตื่นขึ้นมาตอนเช้า และหนุนอยู่บนก้อนเมฆ เธอลืมตาขึ้นพร้อมกับเห็นดอก
ทานตะวันที่ออกดอกแล้วที่ระเบียง เธอจึงรีบลุกข้ึนไปดูดอกทานตะวัน 
 
ฉากที่ 7 ภายใน / สระว่ายน้ า / เช้า 
 

เกล เอาดอกทานตะวันให้กับ ไมเคิล ทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันมากขึ้น จนเกลจะกลับ 
 

ฉากที่ 7.1 montage เกลนึกถึงวันที่ นีล จากเธอไป 
 
ฉากที่ 8 ภายใน / ห้องนอน /  กลางคืน 
 

เกลนอนอยู่ในห้องนอน ที่เต็มไปด้วยก้อนเมฆ 
 

ฉากที่ 8.1 มนุษย์ต่างดาวแอบมองเกลที่ก าลังพาก้อนเมฆมาเดินเล่น 
  
ฉากที่ 9 ภายใน / ห้องของเกล / กลางคืน (Flashback) 
 
ฉากที่ 9.1 montage เกล กับ นีล อยู่ด้วยกันในห้อง  
 
ฉากที่ 9.2  นีลนึกถึงหนังไซไฟ หนังอวกาศ และมนุษย์ต่างดาว 
 
เกลนั่งคิดถึง นีล ที่เคยอยู่ในห้องด้วยกัน นึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยผ่านมาด้วยกัน 
 
ฉากที่ 10 ภายนอก / สระว่ายน้ า / เย็น 

 
เกลกลับมาหาไมเคิลที่สระว่ายน้ าอีกครั้ง พร้อมกับบอกให้ ไมเคิล ท าให้ความทรงจ าของ

ตัวเองสวยงาม แล้วเดินต่อไปข้างหน้า เธอก็จะท าอย่างนั้นเช่นกัน 
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ฉากที่ 11 ภายนอก / สวนสาธารณะ / ค่ า 
 
มนุษย์ต่างดาว ได้ก้อนเมฆมาจากเกล แล้วกระโดดหายไปจากสวนนั้น 

 
5. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
 

ฉากที่ 1 ภายใน / ห้องของเกล / กลางคืน 
 
ในห้องที่เต็มไปด้วยก้อนเมฆ สายระโยงระยาง ลูกโป่ง ในห้องมีเพียง เกล ผู้เดียว ที่ก าลัง

จัดงานวันเกิดให้กับ นีล คนรักที่จากไปในห้องของเธอเอง เธอพูดคนเดียว  
 

เกล 
ฮ้ึย.. แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ 

มีความสุขมากๆล่ะ 
 

เกลชี้นิ้วไปที่ป้ายที่ติดอยู่ฝาผนัง 
 
 

เกล 
นี่เราวาดให้เธอด้วย ... น่ารักเปล่า 

 
เธอโยนจรวดพับไปท่ีเก้าอ้ีที่มีเพียงกล้องดูดาววางอยู่ 

 
เกล 

นี่แหนะ! 
 

เกลวางตระกร้าจรวดพับลง แล้วเอ้ียวตัวไปหยิบเค้กที่วางอยู่ข้างๆตัว 
เกลยื่นเค้กมาข้างหน้าตัว เหมือนจะอวดใครสักคน 

 
เกล 

นี่... ซื้อเค้กมาด้วย 
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ชอบไม่ใช่หรอ เค้กแบบนี้... 
 

เกลวางเค้กลงที่ เดิมแล้วหยิบพลุมือขึ้นมา 
 

เกล 
มาเล่นนี่กันมะ 

 
เกลดึงพลุมือ กากเพชรกระจายไปท่ัวห้อง 

เกลนั่งลงใกล้ๆ เก้าอ้ีที่กล้องดูดาววางอยู่ แล้วหยิบเค้กมาจุดเทียน 
 

เกลวางเค้กข้างๆกล้องดูดาว 
 

เกล 
มีความสุขมากๆล่ะ 

 
ห้องมืดลง ทุกอย่างมืด 

 
ฉากที่ 2 ภายใน / อวกาศ / กลางคืน 

 
เกลฝันว่า ตัวเองได้ไปอวกาศ แล้วได้เจอกับนีลที่ใส่ชุดอวกาศ เธอทักทายเขา 
 

 
 

เกล 
คิดถึงจัง 

ท าไมถึงไม่พูดกับเราล่ะ 
 

ฉากที่ 3 ภายใน / ห้องของเกล / เช้า 
 

เกลตื่นขึ้นมา พร้อมกับห้องที่ยังคงจัดเป็นงานวันเกิดอยู่ เธอหยิบกล้องดูดาวขึ้นมาส่อง 
เธอเห็นอะไรบางอย่าง 
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ฉากที่ 4 ภายนอก / สระว่ายน้ า / เย็น 
 

ไมเคิล นั่งอยู่ที่สระว่ายน้ าคนเดียว สักพักเกลเดินเข้าไปทักทายเขา ด้วยท่าทางเป็นมิตร 
แต่ท่าทางของไมเคิลไม่ต้อนรับเท่าไรนัก  

 
ไมเคิล 

นั่งก่อนดิ... 
ที่นี่โทรมลงไปเยอะเลยเนอะ 

 
เกล 

ไม่รู้ดิ เพิ่งเคยมา 
 

แต่ไมเคิลกับไม่ประทับใจนักกับการมาเยือนของเกล จึงท าให้ทั้งคู่เงียบกันไป 
 

เกล 
นายมาที่นี่ทุกวันเลยหรอ 

 
ไมเคิล 

ก็มาทุกวันนั่นแหละ 
 

ไมเคิลเริ่มไม่พอใจเกลที่ถามเรื่องของตัวเอง เกลบ่นกับตัวเอง 
 

เกล 
ก็แค่ถามดู 

 
ไมเคิล 

นี่เรา... สนิทกัน? 
ถึงข้ันต้องมาถามเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยหรอ 

เกลนั่งเงียบกับค าตอบของไมเคิล จึงคิดท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ 
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เกล 
เราชื่อ เกล นายล่ะ 

 
ไมเคิล 
ไมเคิล 

 
ทั้งคู่ไม่มีใครพูดอะไรอีก ต่างคนต่างมีค าถามในใจของตัวเอง 

 
ฉากที่ 5 ภายใน / ห้องของเกล / เย็น 
 

เกลเจอ เมล็ดทานตะวัน ในห้องของตัวเอง 
 

ฉากที่ 6 ภายใน / ห้องของเกล / เช้า 
 

เกลนอนหนุนอยู่บนก้อนเมฆ ตื่นขึ้นมา พร้อมกับเห็นดอกทานตะวันที่ออกดอกแล้วที่
ระเบียง 
 
ฉากที่ 7 ภายใน / สระว่ายน้ า / เช้า 
 

เกลมาหาไมเคิลที่สระว่ายน้ า พร้อมกับเอาดอกทานตะวันมาให้กับ ไมเคิล 
  

เกล 
ดอกทานตะวันน่ะ... 

 
ไมเคิล 

เอามาให้ทุกวันเลยได้มั้ย 
 

เกล 
อ้ือ 
 

ทั้งคู่เงียบกับสิ่งที่เกิดข้ึนสักพัก 

   ส
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ไมเคิล 
แล้วท าไมวันนี้ไม่ใส่เสื้อกันฝนแล้วอะ 

 
เกล 

นายต้องตอบว่า นายเคยมีเรื่องฝังใจอะไรรึเปล่า 
 

ไมเคิล 
.... 
 

เกลลุกขึ้นยืน จะกลับแล้ว 
 

ไมเคิล 
ทุกคนอะ มันก็ต้องมีเรื่องฝังใจกันทั้งนั้นแหละ 

 
เกลมองท้องฟ้า นึกถึงนีลที่จากไป 

 
ฉากที่ 8 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน 
 

เกลนอนอยู่ในห้องนอน ที่เต็มไปด้วยก้อนเมฆ 
 

ฉากที่ 8.1 ภายนอก มนุษย์ต่างดาวแอบมองเกลที่ก าลังพาก้อนเมฆมาเดินเล่น 
  
ฉากที่ 9 ภายใน / ห้องของเกล / กลางคืน (Flashback) 
 
ฉากที่ 9.1 montage เกล กับ นีล อยู่ด้วยกันในห้อง  
 
ฉากที่ 9.2  นีลนึกถึงหนังไซไฟ หนังอวกาศ และมนุษย์ต่างดาว 
 

เกลนั่งคิดถึง นีล ที่เคยอยู่ในห้องด้วยกัน นึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยผ่านมาด้วยกัน 
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ฉากที่ 10 ภายนอก / สระว่ายน้ า / เย็น 
 
เกลกลับมาหาไมเคิลที่สระว่ายน้ าอีกครั้ง  
 

เกล 
เราจะไม่มาที่นี่แล้วนะ 

 
ไมเคิล 

ท าไมอะ 
 

เกล 
เมล็ดทานตะวันนี่ นายเอาไปปลูกเองละกัน 

 
ไมเคิลรับขวดเมล็ดดอกทานตะวันไป 

 
เกล 

นายท าให้ที่นี่เป็นความทรงจ าที่สวยงามของนายเถอะนะ 
 

ฉากที่ 11 ภายนอก / สวนสาธารณะ / ค่ า 
 

มนุษย์ต่างดาว ได้ขโมยก้อนเมฆมาจากเกล แล้วกระโดดหายไปจากสวนนั้น 
 

- จบ – 
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ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 
1. เลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 เกล 
นางสาว ชนากานต์ คนหลัก (มะนาว) อายุ 20 ปี 
 

 
 
ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบท เกล 

 
ชื่อ : “เกล” หญิงสาว อายุ 24 ปี ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับงานเขียน 
บุคลิก : ร่าเริง ชอบพูด และบ่นคนเดียว ไม่ดูเป็นผู้หญิงมากเกินไปนัก  
ความสนใจ: งานเขียน การจดบันทึก ท้องฟ้า อวกาศ และ มนุษย์ต่างดาว 
 
พ้ืนหลังตัวละคร :  เกล เลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตคนเดียว หลังจ ากจบ

มหาวิทยาลัย จะให้นีลมาท้ิงความทรงจ าต่าง ๆ ไว้ที่ห้องเสมอ จึงท าให้มีความรู้สึกเหมือน นีล อยู่ด้วย
ตลอดเวลา จนวันหนึ่งที่ นีล จากไป โดยที่รับรู้ว่า เขาจะไม่กลับมาอีกแล้ว เกลจึงท าทุกอย่างเพ่ือให้
เหมือนมี นีล อยู่และรอวันที่เขาจะกลับมา เกลจึงชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้อง ไม่ค่อยมีเพ่ือนมาก 

 
เหตุผลในการเลือก : ในความคิดแรก มะนาวมีลักษณะภายนอก เหมือนกับตัว

ผู้จัดท า คือใส่แว่น และดูไม่เป็นผู้หญิงมากเกินไป โดยได้ท าความรู้จักกัน มีการพูดคุยกันถึงเรื่องราว
ความรัก ซึ่งมะนาวเองก็มีสถานการณ์ที่จมอยู่กับอดีตเช่นเดียวกัน และเข้าใจในตัวละครเกลได้เป็น
อย่างดี จึงเลือกมะนาวให้รับบทนี้ 
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1.2 ไมเคิล 
นายวัชรพล สายสงเคราะห์ (เม่น) อายุ 19 ปี 
 

 
 
ภาพที่ 4-2 นักแสดงที่รับบท ไมเคิล 
 

ชื่อ : “ไมเคิล” ชายหนุ่ม อายุ 20 ปี นักศึกษา / ผู้ช่วยชีวิตทางน้ า (Life Guard) 
บุคลิก : ดูเหมือนมีความเศร้าอยู่ตลอดเวลา สันโดษ 
ความสนใจ: กีฬาว่ายน้ า สระว่ายน้ า ทะเล และ ดอกทานตะวัน 
 
พ้ืนหลังตัวละคร : ไมเคิล มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งได้หายสาบสูญไปจากอุบัติเหตุ

ที่ทะเล จึงท าให้เขากลายเป็นคนซึมเศร้า เก็บตัว และไม่ชอบยุ่งกับใคร รวมถึงไม่ชอบให้ใครมายุ่ง 
โดยเฉพาะเรื่อง ที่เก่ียวกับปมในใจของเขา แต่ที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เพียงแต่เข้าถึง
ยากในตอนแรก 

 
เหตุผลในการเลือก : ในความคิดแรก เม่น เป็นคนที่มีลักษณะเหมือนนักกีฬาว่าย

น้ ามัธยม จึงเกิดความรู้สึกว่า เขาน่าจะรับบทนี้ได้ รวมถึงได้หยิบเอาบทสนทนาครั้งหนึ่งที่ได้พูดคุยกัน 
เกี่ยวกับเรื่องของเม่น และผู้หญิงคนหนึ่ง ที่สระว่ายน้ า จึงท าให้เลือกเม่นมารับบทนี้ 
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1.3 นีล 
นายธีรพัฒน์ งาทอง (ไซย่า) อายุ 19 ปี 
 

 
 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงที่รับบท นีล 
 
ชื่อ : “นีล” ชายหนุ่ม อายุ 25 ปี อาชีพนักวิทยาศาสตร์ 
บุคลิก : ดูมีโลกส่วนตัวของตัวเอง ยากที่จะท าความเข้าใจ 
ความสนใจ: วิทยาศาสตร์ อวกาศ ยานอวกาศ เอเลี่ยน มนุษย์ต่างดาว 
  
พ้ืนหลังตัวละคร : นีล เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่เพ้ียน และเข้าใจยาก จนวันหนึ่งที่

เขาได้ไปสมัครเป็นนักบินอวกาศ แล้วเขาก็ท าส าเร็จ จึงท าให้เขาเลือกที่จะออกไปอยู่นอกโลก โดย
ไม่ได้ร่ าลาเกล และ ไม่ได้กลับมาที่โลกอีกเลย ซึ่งเป็นความตั้งใจของเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 

 
เหตุผลในการเลือก : ไซย่า ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวเกี่ยวกับ

ฟิสิกส์ ให้ค าจ ากัดความได้ว่า “นักวิทยาศาสตร์” จึงเลือกให้มารับบทนี้ อีกเหตุผลหนึ่ง คือ ไซย่า เคย
แสดงภาพยนตร์สั้นของตัวเองมาแล้วหลายเรื่อง และบทบาทมักจะไม่ปกติเสมอ จึงเลือกไซย่า 
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1.4 มนุษย์ต่างดาว 
นางสาวจีรวัฒน์ อุปพงศ์ (จั๊ว) อายุ 22 ปี 
 

 
 

ภาพที่ 4-4 นักแสดงที่รับบท มนุษย์ต่างดาว 
 
“มนุษย์ต่างดาว” ไม่มีเพศ อายุ 400 ปี อาชีพ เอกอัครราชทูต 
ความสนใจ : ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์โลก 
 
พ้ืนหลังตัวละคร : ไม่มีชื่อ สื่อสารโดยการใช้โทรจิต เป็นตัวแทนของดวงดาวเพ่ือ

สื่อสารกับมนุษย์โลก ได้รับแต่งตั้งเป็นต าแหน่ง เอกอัครราชทูตแห่งดวงดาว 
 
เหตุผลที่เลือก : จั๊วเป็นเพ่ือนที่สนิท รู้ใจกัน และคิดว่าจั๊วน่าจะเข้าใจค าว่า 

มนุษย์ต่างดาวของผู้จัดท าได้ดีกว่าคนอ่ืน และเหตุผลรองคือ ไม่มีใครกล้าแต่งตัวเป็นมนุษย์ต่างดาว
กลางสวนสาธารณะ จึงขอให้จั๊วมาแสดงบทนี้ให้ 

 
2. สถานที่ถ่ายท า (Location) 

จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์สั้นเรื่อง SPACE นั้น เลือกที่จะ
ด าเนินเรื่องภายใต้สถานที่ที่มี ความเหนือจริง แปลกประหลาด ผิดมนุษย์มนา และแตกต่างไปจาก
สถานที่ที่มีอยู่จริง   

สถานที่ต่างๆผู้จัดท าได้เลือกใช้ถ่ายท านั้นต้องมีการจัด และ เตรียมขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่
สถานที่ที่เป็นอยู่อย่างดั้งเดิม โดยจะต้องถูกกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปของแต่ละสถานที่ ดังนี้ 
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2.1 บ้านสวนซื่อตรง 
เป็นโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งมีท้ังบ้าน และ คอนโดมิเนียม อยู่ในนั้น ซึ่งผู้จัดท าได้

ใช้ คอนโดฯ 1 ห้องในการจัดสถานที่ใหม่ ให้กลายเป็นห้องของเกล เหตุผลที่เลือกใช้ คือ เป็นห้องของ
เพ่ือนที่มีความรู้จักกันเป็นอย่างดี จึงไม่ต้องเกรงใจกันเท่าไรนัก หากจะใช้ถ่ายท า และการจัดวาง
องค์ประกอบต่าง ๆ ก็ท าได้อย่างไม่มีปัญหา 

 

 
 
ภาพที่ 4-5 ภาพก่อน-หลัง ในการจัดสถานที่ 
 

2.2 ดาดฟ้า 
ดาดฟ้านี้ อยู่ชั้นบนสุดของบ้านเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งได้เห็นแล้วว่า กว้างพอที่จะจัด

สถานที่ใช้ถ่ายท าได้ และอยู่สูงพอสมควร ในระดับที่จะท าให้มองเห็นท้องฟ้าเด่นชัด โดยเหตุผลหลัก
ในการเลือกคือ ใกล้ และไปมาสะดวกกับทั้งทีมงาน รวมไปถึงนักแสดง 
 

 
 

ภาพที่ 4-6 ภาพดาดฟ้า 
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2.3 สวนหลวง พระราม8 
สวนสาธาราณะตั้งอยู่ใต้สะพานพระราม8 ซึ่ง  เหตุผลหลักในการเลือก คือ 

สะดวกทั้งทีมงาน และนักแสดง รวมถึงสวนสาธารณะแห่งนี้มีบรรยากาศที่เข้ากับ อารมณ์ของ
ภาพยนตร์ (Mood and Tone) ของภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีบางมุมของสวนสาธารณะ
แห่งนี้ที่ดูเหนือจริงอีกด้วย 

 

 
 
ภาพที่ 4-7 บรรยากาศในสวนสาธารณะ 
 

2.4  สตูดิโอของคณะ 
เป็นสตูดิโอที่ถูกจัดให้เหมือนอยู่ในอวกาศ เหตุผลหลักในการเลือกสถานที่ คือ 

ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย เพราะ เป็นของคณะ และให้นักศึกษามาใช้ได้ตามต้องการ จึงสะดวกต่อการ
ท างานของทุกทีมงานทุกฝ่าย และนักแสดงด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 4-8 ภาพอวกาศจ าลองในห้องสตูดิโอ 
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3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 
 
1.) ก้อนเมฆ เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากท่ีสาคัญอย่างมาก เพราะเป็นของรักของหวง

ของ เกล ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่ (Space) ที่เกลจะได้อยู่ใกล้นีลมากที่สุด นั่นก็คือ ท้องฟ้า และใช้ใน
การประกอบฉากไปทั่วบริเวณห้องของเกล 
 

 
 
ภาพที่ 4-9 ภาพก้อนเมฆ ท ามาจากใยเคราะห์ 
 

2.) กล้องดูดาว เป็นอุปกรณ์ประจ าตัวของนีล ซึ่งเพราะกล้องดูดาวนี้ จึงท าให้มนุษย์
ต่างดาวเข้ามาในชีวิตของทั้งคู่ แล้วลักพาตัวนีลจากไปในที่สุด เกลจึงน ากล้องดูดาวมาเป็นตัวแทนของ 
นีล  และนั่นก็ท าให้เธอได้พบกับ ไมเคิล 

 

 
 

ภาพที่ 4-10 ภาพกล้องดูดาว 
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3.) ดอกทานตะวัน เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ในเรื่อง เกล น าดอกทานตะวันมาให้
ไมเคิลโดยไม่ตั้งใจ แต่ไมเคิลกับรู้สึกว่า ดอกทานตะวันนั้นมีค่ากับความรู้สึกของเขา จึงขอให้เกลน ามา
ให้ทุกวัน 

 

 
 

ภาพที่ 4-11 ดอกทานตะวัน 
 

4.) สระว่ายน้ า สื่อความหมายถึง พ้ืนที่ (Space) ที่ไมเคิลสร้างข้ึน เป็นความรู้สึกผิด
ต่อน้องสาวที่หายไป จึงสร้างพ้ืนที่ขึ้นมาใหม่ ที่เป็นเหมือนสถานที่ส าหรับเด็กไว้ระลึกถึงน้องสาว และ
รอให้น้องสาวกลับมา 
 

 
 
ภาพที่ 4-12 สระว่ายน้ า 
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4. เครื่องแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 
 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายถือเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับใช้ในการบ่งบอกบุคลิกนิสัยของตัว

ละครแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไป ดังที่จะปรากฏในรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1.) เกล บ่งบอกถึงความไม่แน่นอน ที่เลือกใช้ชุดกันฝน เนื่องจากการที่เธอน าตัวเอง
ไปอยู่ใน ท้องฟ้าจ าลองที่เกิดขึ้นในห้องของเธอแล้วนั้น ฝนจะตกอีกเมื่อไร ชุดกันฝนจึงเป็นชุด
ประจ าตัวของเธอ จึงดึงความไม่แน่นอนนั้น มาใส่เป็นส่วนประกอบในเครื่องแต่งกายของนักแสดง 
 

 
 

ภาพที่ 4-13 ชุดนักแสดงที่ รับบท เกล 
 

2.) ไมเคิล บ่งบอกถึงการจมอยู่กับความรู้สึก เลือกท่ีจะให้ตัวละครนี้ใส่เสื้อผ้า สีเข้ม 
และดูหม่นหมอง 
 

 
 

ภาพที่ 4-14 ชุดนักแสดงที่ รับบท ไมเคิล 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.) มนุษย์ต่างดาว หมายถึง ความผิดแปลก ความเป็นอื่น ต่างจากมนุษย์ ใช้สีเงิน
เป็นการบ่งบอกถึง ความเป็นอวกาศ ใช้สีขาวเป็นส่วประกอบหลัก ปกปิดทุกส่วน สวมแว่นด า 
 

 
 

ภาพที่ 4-15 ชุดนักแสดงที่ รับบท มนุษย์ต่างดาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดนามาเขียนบทภาพยนตร์ และผ่าน
กระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว นามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์ 
สั้นเรื่อง SPACE ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉากดังต่อไปนี้ 
 
ฉากที่ 1 ภายใน / ห้องของเกล / กลางคืน 
 

 
ภาพที่ 5-1 ฉากท่ี 1 
 

ใช้ภาพกว้างในการเปิดเรื่อง เพื่อบอกถึงบรรยากาศในห้อง โดยใช้องค์ประกอบ คือ ก้อน
เมฆ และอุปกรณ์ปาร์ตี้ หลังจากนั้นเลือกใช้ MS เพ่ือที่จะโฟกัสนางเอกที่ก าลังอวยพรวันเกิด โดยมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุปกรณ์ประกอบฉาก เกี่ยวกับงานวันเกิด มี Mood and Tone สีส้ม เพ่ือที่จะบอกว่าเป็นตอน
กลางคืน และแสดงถึงความโดดเดี่ยวภายในห้อง 
 
ฉากที่ 2 ภายใน / อวกาศ / กลางคืน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5-2 ฉากท่ี 2 
 

การจัดฉากสตูดิโอ เพ่ือจ าลองเป็น อวกาศ มีการฉายภาพนักบินอวกาศ เพ่ือเป็นตัวแทน
ของ นีล และต้องการบอกถึง การติดต่อสื่อสารที่ไม่สามารถเป็นไปได้ ใช้แสงจากเครื่องโปรเจคเตอร์ 
เพ่ือประกอบฉาก ให้เหมือนกับดวงดาวที่ส่องประกาย 
 
ฉากที่ 3 ภายใน / ห้องของเกล / เช้า 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 3 
 

เน้นขนาดภาพ MS เพ่ือบอกถึงการกระท าของนางเอก คือ การส่องกล้องดูดาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 4 ภายนอก / สระว่ายน้ า / เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-4 ฉากท่ี 4 
 

ใช้สีของภาพแบบ Pastel Tone และมี Mood and Tone แบบสว่างจ้า เพ่ือที่จะบอก
ถึงการเป็นที่โล่ง แต่ตัวละครกลับดูมีความเศร้าหมองซึ่งตรงข้ามกับบรรยากาศของฉาก 

 
ฉากที่ 5 ภายใน / ห้องของเกล / กลางวัน 
 

 
ภาพที่ 5-5 ฉากท่ี 5 
 

ใช้มุมภาพที่โฟกัสไปที่ เมล็ดดอกทานตะวัน เพ่ือที่จะบอกถึงความส าคัญในฉากต่อ ๆ ไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 6 ภายใน / ห้องของเกล / เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-6 ฉากท่ี 6 

 
Mood and Tone เป็นโทนสว่าง เพราะเป็นเวลาตอนเช้า และ ดอกทานตะวันมักจะ

บานในเวลาเช้า จึงเลือกใช้ภาพให้ดูฟุ้ง เพ่ือบอกถึงการเพิ่งตื่นนอนในตอนเช้า 
 

ฉากที่ 7 ภายนอก / สระว่ายน้ า / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-7 ฉากท่ี 7 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Mood and Tone เป็นโทนสว่าง รวมถึงตัวนักแสดงที่ดูมีความสว่างมากขึ้น ใช้ขนาด
ภาพ CU เน้นไปที่ดอกทานตะวัน มีภาพของท้องฟ้าเข้ามาเป็นระยะ 

 
ฉากที่ 7.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-8 ฉากท่ี 7.1 

 
เป็นการ Montage ภาพการบินออกสู่อวกาศเป็นความคิดของเกลที่นึกถึงตอนนีลจากไป 
 

ฉากที่ 8 ภายใน / ห้องนอน / กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-9 ฉากท่ี 8 
 

องค์ประกอบฉากมีก้อนเมฆ ประดับอยู่ในห้อง พร้อมกับห้องที่เป็นความมืด เพ่ือที่จะ
บอกถึงช่วงเวลานอน เพ่ือจะได้สื่อไปถึงความฝันในฉากต่อไป 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 8.1 

ภาพฟุ้ง เพ่ือบอกถึงความไม่มีอยู่จริง ใช้สีโทนสว่างในความฝันของนางเอก 
 

ฉากที่ 9 ภายใน / ห้องของเกล / กลางคืน (Flashback) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Mood and Tone เป็นโทนหม่นนิด ๆ เพื่อบอกถึง Flashback ของนางเอกในสมัยตอน
ที่อยู่กับ นีล และเลือกที่จะใช้ภาพกว้าง เพ่ือบอกถึงความคิดที่ย้อนกลับเข้ามา แล้วตัดภาพกลับมาที่
ห้องท่ีอยู่ ณ ปัจจุบัน ที่ยังคงโทนสีของห้อง เป็น สีส้ม 

 
ฉากที่ 10 ภายนอก / สระว่ายน้ า / เย็น 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5-12 ฉากที่ 10 
 

เน้นที่จะใช้ขนาดภาพ Two-Shot บอกถึงความส าคัญของทั้งคู่ เลือกใช้ Mood and 
Tone โทนสว่าง รวมถึงตัวของนักแสดงเองก็เป็นโทนสว่างเช่นเดียวกัน เพ่ือเป็นการคลี่คลาย 

 
ฉากที่ 11 ภายนอก / สวนสาธารณะ / ค่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-13 ฉากที่ 11 

 
เป็นฉากในเวลาค่ าหลังจากท่ีเรื่องราวของความเป็นจริงจบไปแล้ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการสรรสร้างภาพยนตร์สั้น ที่น ามาจากเหตุการณ์หนึ่งที่
กระทบจิตใจ และ ความรู้สึกในบันทึกความทรงจ า เรื่อง “SPACE” มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับ สภาวะหลังจากที่คนรักจากไป ซึ่งมนุษย์เองก็มีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันไปตาม
กลไกการป้องกันตัว ตามทฤษฎีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของความฝัน ซึ่งเป็น
กลไกหนึ่งของมนุษย์เมื่อมีเรื่องบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่ในใจ โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลจาก 
ทฤษฎี บทความ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ มาพัฒนาจนเป็นบทภาพยนตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอน
การผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-
Production) ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) และ ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ 
(Post-Production) ซึ่งการท างานตามขั้นตอนข้างต้นนั้น ท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการสร้าง
ภาพยนตร์โดยละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกแนวคิด และค้นคว้าข้อมูลมาอ้างอิง จนมาถึงการพัฒนาสู่
บทภาพยนตร์ การสรรหาสถานที่ในการถ่ายท า การจัดสถานที่ถ่ายท าให้ตรงตามทีต้องการ และ
คัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมกับบทภาพยนตร์ การวางแผนงานก่อนการถ่ายท า การถ่ายท า 
และการบริหารเวลาในกองถ่าย ไปจนถึงการตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความละเอียดทั้งด้านภาพ 
และ เสียง เพ่ือความสมบูรณ์ของภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดท าได้วางไว้ให้เป็นที่น่า
พอใจที่สุด 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ
ด าเนินการ ตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 
1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานยาว และต้องใช้ความละเอียด
มากที่สุด เริ่มตั้งแต่การพยายามคัดสรร เลือกแนวคิด และรูปแบบของภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ไปสู่การ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ในการอ้างอิง เพ่ือสร้างบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้จัดท า ได้มี
การเปลี่ยนแปลงไว้หลากหลายแนวทาง ก่อนที่จะสรุปออกมาเป็น บทภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบันทึก
ความทรงจ าของความสัมพันธ์ ที่ถูกสร้างจริง นอกจากนี้ในขั้นตอนนี้ยังมีการสรรหาสถานที่ในการถ่าย

   ส
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ท า และ คัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสม โดยคัดเลือกจาก บุคลิกที่ตรงกับภาพที่ก าหนดไว้ ในหนัง และ 
การพูดคุยประสบการณ์ชีวิต ให้ตรงกับที่ต้องการ อีกทั้งยังต้องเตรียมงานก่อนการถ่ายซึ่งเป็น
รายละเอียดของ ก าหนดการถ่ายท า จัดตารางการท างานของทีมงาน และ นักแสดง รวมไปถึงการ
จัดหาเครื่องแต่งกายนักแสดง รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากที่ต้องมีการก าหนดและออกแบบตามความ
เหมาะสม 

 
2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 

การจัดสรรเวลาเพ่ือที่จะให้ทีมงานทุกคน สามารถมาให้ตรงกันได้เป็นสิ่งที่ยากมาก
ที่สุดในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นการท างานร่วมกับคนจ านวนมาก ทั้งทีมงาน และ นักแสดง แล้วยังมีเรื่อง
ของสถานที่ด้วย การเตรียมงานเอกสารที่ดีมาก่อนที่จะท าให้ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ง่ายยิ่งขึ้น 
และเป็นไปได้ด้วยดี 

 
3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องการความช านาญของผู้ด าเนินการในขั้นนี้มาก เพราะ 
ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้มักจะมีการตัดต่อที่เป็นช่วงจังหวะสั้น ๆ บ่อยและหลายครั้ง ซึ่งต่างจาก
ภาพยนตร์ทั่วไป จึงต้องอาศัยความคล่องแคล่ว และ ความละเอียดของผู้ตัดต่อ รวมถึงต้องท างาน
ร่วมกันกับผู้จัดท าเพื่อให้น่าพอใจที่สุด 
 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

ปัญหาตารางเวลาของทีมงานและทีมงาน 
เนื่องจากนักแสดงทุกคนเป็นนักศึกษา จึงไม่สามารถที่จะมาตรงวันกันได้ โดยผู้จัดท า

แก้ปัญหาโดยการถ่ายท าเพียงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ -อาทิตย์) เท่านั้น จึงมีการเปลี่ยนบท และ 
เปลี่ยนนักแสดงกลางคัน 
 
ข้อเสนอะแนะ 

1. ผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง SPACE เป็นเพียงการยกเหตุการณ์กระทบจิตใจ และ
ความรู้สึกที่น ามาจากการเขียนบันทึก เพ่ือจะเก็บไว้เป็นความทรงจ าใหม่ที่สวยงาม และเป็นอย่างที่
อยากให้เป็น  

2. การผลิตภาพยนตร์นั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนที่ดี และการร่วมมือจากคน
จ านวนมาก เนื่องจากภาพยนตร์เป็นงานที่ไม่สามารถสร้างข้ึนได้ด้วยคน ๆ เดียว 
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