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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะควำมกรุณำจำกอำจำรย์ไศลทิพย์ จำรุภูมิ ซึ่งเป็น
ท่ีปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำอันเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อข้ำพเจ้ำ รวมท้ัง
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ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาการท างาน กระบวนการคิด กระบวนการจัดการต่าง ๆ 
ท่ีก่อให้เกิดงานภาพยนตร์ส้ันหนึ่งเรื่อง โดยมุ่งเน้นไปในการผลิตคอมเมด้ี โดยมีขอบเขตการศึกษาจาก
ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมด้ีท่ีมีฉาย หรือมีจ าหน่ายอยู่ท่ัวไป รวมท้ังรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
หรือส่ือทางวิชาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนบทภาพยนตร์ ความหมายของภาพยนตร์
แนวโรแมนติกคอมเมด้ี หรือตัวอย่างภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมด้ีท่ีน่าสนใจในประวัติศาสตร์ ท้ังนี้
ผู้จัดท าได้น าเอาประเด็นส าคัญท่ีได้จากการศึกษามาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ โดนใส่แนวคิด
ของผู้จัดท าเอง ผ่านกระบวนการเขียนบท คัดเลือกตัวแสดง ถ่ายท า ตัดต่อ ใส่เสียง จนเกิดเป็น
ภาพยนตร์ส้ันเรื่องนี้ขึ้น โดยผู้จัดท าใช้ช่ือเรื่องว่า ยุทธการจดหมายรัก 

จากการศึกษาพบว่าเนื่องจากภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมด้ี เป็นภาพยนตร์ประเภทท่ี
ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทย ดังนั้นจึงมีหลายส่ือให้ความหมายต่างๆ แต่โดยส่วนใหญ่
ความหมายโดยรวมของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมด้ีก็คือ ภาพยนตร์เกี่ยวกับความรัก ท่ีแทรกความ
ตลก ขบขัน นั่นเอง โดยประเด็นของความรักนั้นจะเป็นความรักประเภทใดก็ได้  
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำรจุลนิพนธ ์

ภาพยนตร์ตลก (Comedy) จัดเป็นภาพยนตร์ท่ีมีต้นก าเนิดขึ้นมาจากภาพยนตร์เรื่อง
แรกของโลกเรื่อง Fred Ott’s Sneeze (1984) ซึ่งเป็นภาพเคล่ือนไหวครึ่งตัวของชายช่ือ เฟร็ด อ๊ทท์ 
(Fred Ott) ก าลังจาม และหลังจากนั้นก็ได้มีนักแสดงตลกออกมามากมาย อาทิเช่น ชาร์ลี แชปลิน 
(Chalie Chaplin) เจ้าของตลกท่าทาง และ บัสเตอร์ คีต้ัน (Buster Keaton)เจ้าของฉายาตลกหน้า
ตาย  

โดยในจุลนิพนธ์เล่มนี้ทางผู้จัดท าได้ต้องการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน กระบวนการวิธีการ
ผลิตภาพยนตร์ รวมถึงแนวคิด ผ่านรูปแบบภาพยนตร์ตลกโรแมนติก (Romantic Comedy) ซึ่งเป็น
ภาพยนตร์ท่ีก าลังได้รับความนิยมจากสังคมไทยอยู่ในปัจจุบัน  มุ่งเน้นศึกษาต้ังแต่กระบวนการ
เตรียมการจนไปถึงกระบวนการผลิต จนออกมาเป็นภาพยนตร์โดยสมบูรณ์ 
 
วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อต้องการศึกษาการท าภาพยนตร์แนว ตลกโรแมนติก 
2.  เพื่อต้องการจะตีแผ่แนวคิดการท าภาพยนตร์แนว ตลกโรแมนติก ในรูปแบบท่ีผู้จัดท า

ต้องการเสนอ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ ์ 

ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์แนว ตลกโรแมนติก ในด้าน
ต่างๆ ท้ังทฤษฎีและการหาข้อมูลจากภาพยนตร์ตลกโรแมนติกท้ังไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
หาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของตนเอง และท าการวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยของแต่ละ
เรื่องเพื่อมาปรับแก้กับภาพยนตร์ของตนเอง ท้ังในด้านของบทภาพยนตร์ การตัดต่อ และการใช้เพลง
ประกอบต่างๆให้มีความเหมาะสม 
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ขั้นตอนและแผนกำรด ำเนินกำร  
1.  ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ ์ 
2.  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

2.1 ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการท าภาพยนตร์ตลกโรแมนติก 
2.2 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร์ที่มีความเกี่ยวข้อง 

3.  พัฒนาบทภาพยนตร์ให้สมบูรณ์ 
3.1 น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบร่วมเอกสาร และจากการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบและเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ผู้จัดต้องการผลิต 
3.2 หาข้อมูลอ้างอิง  
3.3 วางโครงเรื่องและแก่นเรื่อง 
3.4 เขียนโครงเรื่องส่วนขยาย (Treatment) 
3.5 เขียนบทภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก (Screenplay) 

4.  ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre- Production)  
4.1 หาข้อมูล หรือ ภาพยนตร์อ้างอิง (Reference) 
4.2 คัดเลือกนักแสดง 
4.3 หาสถานท่ีถ่ายท า  
4.4 หาทีมงาน  
4.5เตรียมงานการถ่ายท า (Breakdown) และจัดตารางถ่ายท า (Schedule) 
4.6 การท ารายละเอียดการถ่าย (Shooting List) 
4.7 เตรียมสถานท่ีการถ่ายท า (Location) 

5.  ขั้นตอนการผลิต (Production)  
5.1 ถ่ายท าภาพยนตร์ส้ัน  

6.  ขั้นตอนหลังการผลิต (Post- Production)  
6.1 เตรียมฟุตเทจส าหรับการถ่ายท า 
6.2 ตัดต่อภาพยนตร์ส้ัน 
6.3 ประกอบเสียงและดนตรี 
6.4 แก้สี 

7.  การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
8.  จัดฉายภาพยนตร์ 
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แผนกำรด ำเนินงำน  
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาเป็นตารางดังต่อไปนี้  
ตาราง 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            
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง            
การศึกษา ตีความ ข้อมูล            
Pre-production           
Production           
Post-Production           
สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม           

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

จากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทางผู้จัดท าได้รับทราบถึงขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์
ตลกโรแมนติก และได้รับทราบถึงแก่นของความหมายของค าว่าคอมเมด้ีได้ลึกซึ้งมากขึ้น และยังได้
เสนอแนวคิดการท าภาพยนตร์ตลกโรแมนติก ของทางผู้จัดท าผ่านผลงานภาพยนตร์ส้ันเรื่องนี้อีกด้วย 
 
นิยำมศัพท์ 

ภาพยนตร์ตลก (Comedy) มีความหมายว่า ภาพยนตร์ตลกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้วงเอา
เสียงหัวเราะจากผู้ชมโดยเฉพาะ โดยภาพยนตร์ตลกอาจจะเป็น ภาพยนตร์ดรามาเบาสมอง ท าให้
ขบขัน บันเทิง และจุดประกายความสุขความพึงพอใจ และอาจจะมีลักษณะท่ีเกินจริงไม่ว่าจะเป็น 
สถานการณ์ ภาษา การแสดง และตัวละครเองด้วย โดยภาพยนตร์ตลกเหล่านี้จะแสดงออกถึง
ข้อบกพร่อง ความผิดพลาด หรือความผิดหวังในชีวิตด้านต่างๆ แต่ก็ทดแทนส่ิงเหล่านั้นด้วยความ
สนุกสนาน และความรู้สึกท่ีหลีกหนีจากชีวิตจริงไปในช่ัวขณะหนึ่งภาพยนตร์ตลก ส่วนใหญ่มักจะจบ
เรื่องลงด้วยดี แม้ว่ามุขบางมุขจะรุนแรงหรือมองโลกในแง่ร้ายแค่ไหนก็ตาม 
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ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวโรแมนติคคอมเมด้ี นั้นประกอบไปด้วยความ       
โรแมน ติค  และความตลก ท่ีประสานรวมกัน เป็นภาพยนตร์ เรื่ อง เ ดียว  ซึ่ ง เ รื่ อ ง             
ยุทธการจดหมายรัก เรื่องนี้ ได้มีการเสนอทฤษฎีมาเพื่อใช้ในการวิจับออกมาดังนี้ 
 
ทฤษฎีการป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism)1 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) บิดาแห่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยา
ชาวออสเตรีย ผู้ท่ีสร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ได้กล่าวว่า มนุษย์
มิได้เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ดังเช่นท่ีพวกเขาเช่ือหรืออยากเป็น แต่ความคิดของมนุษย์ถูกก าหนด
โดยพลังแห่งจิตไร้ส านึกท่ีซ่อนเร้น และหลุดรอดจากความเข้าใจของมนุษย์ตลอดมาทุกยุคทุก
สมัย". ฟรอยด์พบว่าการกระท า, ความคิด, ความเช่ือ, หรือเรื่องเกี่ยวกับตัวตนนั้นถูกก าหนด
แสดงออกโดย จิตไ ร้ ส านึ ก  (Unconscious), แรงขับ  (Drive) และความปรารถนา 
(Desire) มนุษย์ขจัดประสบการณ์และความทรงจ าอันเจ็บปวดโดยการเก็บกดไว้ในจิตไร้
ส านึก อันจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของเขา และก่อให้เกิดกลไกท่ีท าหน้าท่ีเป็นเกราะ
ป้องกันตัวเอง(Ego Defense Mechanism) ขึ้นมาซึ่งฟรอยด์ได้แบ่งประเภทกลไกออกมา
หลากหลายแบบแต่ทางผู้จัดท าจะขอน าเสนอหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องออกมาดังนี้ 

การเลียนแบบ (Identification) คือ การปรับตัวโดยการเลียนแบบพฤติกรรม 
ทัศนคติ ค่านิยม ของบุคคล หรือส่ิงของท่ีตนช่ืนชอบ โดยการพยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และความรู้สึกทางจิตใจ เช่น การแสดงพฤติกรรมให้เหมือนกับบุคคลต้นแบบ ซึ่งอาจเป็น
ดารา นักแสดง หรือตัวละครต่างๆ โดยการแต่งตัว แสดงลักษณะท่าทางเหมือนผู้ท่ีเลียนแบบ 
นอกจากนั้นก็มีความรู้สึกร่วมกับผู้ท่ีเราเลียนแบบด้วย 

กลไกในการป้องกันตัว (Defense Mechanism) จึงเป็นวิธีการปรับตัวในระดับ
จิตไร้ส านึก กลไกในการป้องกันตัวมักจะเป็นส่ิงท่ีคนท่ัวไปน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของบุคคล
ปกติทุกวัยต้ังแต่อนุบาลจนถึงวัยชรา เป็นวิธีการท่ีบุคคลใช้ในการปรับตัว เมื่อประสบปัญหา
ความคับข้องใจ การใช้กลไกป้องกันตัวจะช่วยยืดเวลาในการแก้ปัญหา 

                                                             
1 แพรภัทร. ทฤษฎีการป้องกันตัวเอง. เข้าถึงเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก
http://www.gotoknow.org/posts/283791 
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 ในภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก ได้มีการอ้างอิงใช้ทฤษฎีนี้ในขั้นตอน
การเขียนบทภาพยนตร์ เพราะว่า ตัวละครเดชในเรื่องก็พบเจอเหตุการณ์โดนสาวบอกเลิกจน
ท าให้เขาต้องตัดสินใจเปล่ียนแปลงตัวเองเป็นเพลย์บอย เพราะไม่อยากท่ีจะต้องรักใครจริงๆ
อีก และพยายามเลียนแบบทิวซึ่งส าหรับเขาแล้วทิวก็เหมือนกับเป้าหมายท่ีอยากจะเป็นแบบ
นั้นให้ได้ 
 
ทฤษฎีการเขียนบทเบือ้งต้น2 
 1. เรื่อง (Story) หมายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและ
ด าเนินไปสู่จุดส้ินสุด เรื่องอาจจะส้ันเพียงไม่กี่วินาที หรือาจยาวนนานไม่รู้จบ แต่ส่ิงส าคัญใน
การด าเนินเรื่องคือ ปมความขัดแย้ง (Conflict) ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องราวอื่นๆ 
 2. แนวความคิด (Concept) หรือเรื่องท่ีจะน าเสนอมีแนวคิด (Idea) อะไรท่ีจะ
ส่ือให้ผู้ชมรับรู้ 
 3. แก่นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main Theme)
ของเรื่องท่ีจะน าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่
ออกนอกแนวความคิดหลัก 
 4. เรื่องย่อ (Plot) เป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีคิดขึ้นมาใหม่ 
เรื่องท่ีน ามาจากเหตุการณ์จริง เรื่องท่ีดัดแปลงมาจากหนังสือหรือแม้แต่การลอกเลียนจาก
ภาพยนตร์อื่นๆ ส่ิงแรกนั้นเรื่องจ าเป็นต้องมีความน่าสนใจ มีใจความส าคัญ ต้องมีการต้ัง
ค าถามว่า จะมีอะไรเกิดข้ึนกับเรื่องท่ีคิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป็นโครงเรื่องใหญ่ได้ 

5. โครงเรื่อง (Treatment) เป็นการเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้โดยไม่หลุดประเด็นของเรื่อง
ได้ชัดเจนไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลัก (Main Plot) และ
เหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณ์ท่ีใส่ลงไปต้องผสมกลมกลืนเป็นเหตุเป็นผลกับ
เหตุการณ์หลัก 

6. ตัวละคร (Character) มีหน้าท่ีด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดส้ินสุด
ของเรื่อง ตัวละครอาจเป็น คน สัตว์ ส่ิงของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัว
ละครขึ้นมาต้องค านึงถึงภูมิหลังพื้นฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิด
พฤติกรรมต่างๆของตัวละครนั้นๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลัก และตัวแสดงสมทบ
หรือตัวประกอบ ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของ
ตน ตัวเอกย่อมมีความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 
 

                                                             
2
 Novabizz. ทฤษฎีการเขียนบทเบื้องต้น. เข้าถึงเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557.เข้าถึงได้

จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Comedy.htm 
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7. บทสนทนา (Dialoge) เป็นถ้อยค าท่ีก าหนดให้แต่ละตัวละครได้ใช้แสดง
โต้ตอบกัน ใช้บอกถึงอารมณ์ ด าเนินเรื่อง และส่ือสา รกับผู้ชม ภาพยนตร์ ท่ีดีจะส่ือ
ความหมายด้วยภาพมากกว่าค าพูด การประหยัดถ้อยค าจึงเป็นส่ิงท่ีควรท า ความหมายหรือ
อารมณ์บางครั้งจ าเป็นต้องใช้ถ้อยค าคมมาช่วยเสริมให้ดูดียิ่งขึ้น 
 
โครงสร้างการเขียนบท 

จุดเริ่มต้น (Beginning) ช่วงของการเปิดเรื่อง แนะน าเรื่องราว ปูเนื้อเรื่อง  
การพัฒนาเรื่อง (Developing) การด าเนินเรื่อง ผ่านเหตุการณ์เดียวหรือหลากหลาย
เหตุการณ์ เนื้อเรื่องจะมีความซับซ้อนมากขึ้น  จุดส้ินสุด (Ending) จุดจบของเรื่อง แบ่ง
ออกเป็นแบบสมหวังท าให้รู้สึกอิ่มเอมใจและแบบผิดหวังท าให้รู้สึกสะเทือนใจ 
 

ในภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก ได้มีการใช้ทฤษฎีการเขียนบท
เบื้องต้นในการเขียนบทภาพยนตร์ เพื่อให้การคิดบทออกมามีเป็นล าดับขั้นตอนและมี
องค์ประกอบในหนังได้ครบถ้วน 

 
สรุป 
 จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ท้ังทฤษฎีการ
ป้องกันตนเอง ได้น าไปสู่ประเด็นท่ีสามารถน ามาใช้ในการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ส้ัน ยุทธการ
จดหมายรัก โดยจะท าการเล่าล าดับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนท่ีใช้จดหมายเพื่อจีบกัน 

นอกจากนี้ ผู้จัดท าก็ได้ใช้ทฤษฎีการเขียนบทเบื้องต้นมาท าการเรียบเรียง ผ่าน
กระบวนการเขียนบทท่ีเสริมเติมแต่งเรื่องและเทคนิคต่างๆทางด้านภาพและเสียงมาประกอบ
กันเพื่อให้ภาพยนตร์ส้ัน ยุทธการจดหมายรัก ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักให้สมบูรณ์มากขึ้น 
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การเก็บข้อมูล 
 

การวิจัยของผู้จัดท าได้มีแนวคิดในการท าภาพยนตร์ตลกโรแมนติค ว่าด้วยเรื่องของ 
ความรัก และความตลกขบขันแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่อง และเพื่อเป็นความจ าเป็นในการ พัฒนาบท
ภาพยนตร์รวมไปถึงตัวการพัฒนาละคร จึงมีความจ าเป็นต้องหาข้อมูลอ้างอิงจากผลงานภาพยนตร์
แนวตลกโรแมนติค เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
อ้างอิงผลงานงานท่ีเกี่ยวข้อง (Reference) 
  เนื่องจากภาพยนตร์ตลกโรแมนติคเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคลายความเครียด 
ดูแล้วรู้สึกขบขับ เบาสมอง โดยใช้เรื่องราวของความรัก ความสัมพันธ์ในการเล่าเรื่อง ซึ่งผลงานท่ี
เกี่ยวข้องจะช่วยครอบคลุมให้ผู้จัดท ามีแนวทางในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง ยุทธการจดมายรัก ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานท่ีถูกนามาอ้างอิงมีดังต่อไปนี้  

1.  ภาพยนตร์เรื่อง มนต์รัก ซัก รีด ก ากับภาพยนตร์โดย เมษ ธราธร  
ปีท่ีฉาย พ.ศ. 2552 

 

 
ภาพ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักซักรีด 

มนต์รักซักรีดเป็นภาพยนตร์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของปื๊ด ชายหนุ่มท่ีแอบส่ง
จดหมายเพื่อจีบกอล์ฟ ผู้หญิงท่ีเขาชอบทุกวันผ่านเส้ือผ้าท่ีส่งซักโดยไม่ให้แม่ของกอล์ฟจับได้  

ประเด็นท่ีผู้จัดท ามีความสนใจคือ การท่ีใช้ไอเดียจีบสาวผ่านการส่งจดหมายผ่านเส้ือผ้าท่ี
ส่งซักของพระเอกท่ีส่งไปให้นางเอก 
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2.  ภาพยนตร์เรื่อง สายลับจับบ้านเล็ก ก ากับภาพยนตร์โดย คมกฤษ ตรีวิมล  
ปีท่ีฉาย พ.ศ. 2550 

 

 
ภาพ 3-2 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง สายลับจับบ้านเล็ก 
 

 
ภาพ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง สายลับจับบ้านเล็ก 

 
สายลับจับบ้านเล็กเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ จ๊อก นักสืบชู้ท่ีคอยตามถ่ายรูปพวก

เมียน้อยมาให้นายจ้าง โดยเขามีกฎเหล็กข้อส าคัญอยู่ข้อหนึ่งในการท างานของเขาก็คือ ห้ามตกหลุม
รักเป้าหมาย แต่แล้วเมื่อเขาได้พบเข้ากับ น้ าปั่น พริตต้ีสาวท่ีเป็นเป้าหมาย และนั่นท าให้เขาต้องพัง
กฎเหล็กข้อนั้นท้ิง 

ประเด็นท่ีผู้จัดท ามีความสนใจคือ การท่ีพระเอกต้ังกฎเหล็กของนักสืบขึ้นมาว่า ห้ามตก
หลุมรักเป้าหมาย เป็นเรื่องท่ีดูน่าสนใจเพราะถ้ามันเป็นกฎท่ีส าคัญส าหรับพระเอกมากแต่การท่ี
คนๆนึงมาท าให้พระเอกต้องพังกฎข้อนั้นท้ิงไป คนๆนั้นก็น่าจะส าคัญส าหรับพระเอกมาก 
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ทิศทางและอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของภาพยนตร์เรื่อง ยุทธการจดหมายรัก เรามีการอ้างอิง
ภาพยนตร์ที่ใช้เป็นแนวทางในเรื่องทิศทาง และอารมณ์ดังต่อไปนี้ 
1.ภาพยนตร์เรื่อง สายลับจับบ้านเล็ก 
 

 
ภาพ 3-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง สายลับจับบ้านเล็ก 

 
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะด าเนินเรื่องโดยกรพฒันาความสัมพันธ์ของท้ังคู่ไปเรื่อยๆ สีสันของ

ภาพจึงเป็นโทนสว่าง ภาพค่อนข้างชัดเจน เน้นไปท่ีตัวละครเป็นหลัก 
 
ต าแหน่งการวางมุมกล้อง  

มุมกล้อง และขนาดภาพ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการส่ืออารมณ์ของตัวละคร ยิ่งเป็น
ภาพยนตร์ตลกโรแมนติค ท่ีการแสดงของตัวละครมีความส าคัญกับเรื่องแล้ว ขนาดภาพส่วนใหญ่จะ
อยู่ในระดับภาพปานกลางและภาพใกล้ การอ้างอิงถึงมุมกล้อง การวางเฟรม มีดังต่อไปนี้ 
 
ภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก เออเร่อ ก ากับภาพยนตร์โดย เมษ ธราธร  พ.ศ.  2555 
 

 
ภาพ 3-5 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก เออเร่อ 
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ATM เออรัก เออเร่อเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับ เสือกับจ๊ิบพนักงานธนาคาร JNBC แอบ

ลักลอบคบกันเป็นเวลาเกือบ 5 ปีโดยท่ีไม่มีใครรู้ เพราะธนาคารนี้มีกฎเหล็ก ห้ามพนักงานเป็นแฟน
กัน ความอดทนมันมาถึงขีดจ ากัดตรงท่ีว่าถ้าจะแต่งงาน ใครซักคนก็ต้องยอม ลาออกแต่งานนี้ไม่มีใคร
ยอมลาออกง่าย ๆ ...จนกระท่ังเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อตู้เอทีเอ็มท่ีชลบุรีเกิด เออเร่อ จ่ายเงินเกินไป 
130,000 คู่รักจึงต้องกลายมาเป็นคู่แข่ง ในเดิมพันไล่ล่าตามหาตัวมือมืดท่ีได้เงินเกินไปจากเอทีเอ็ม 
โดยมีเงื่อนไขว่าใครตามเงินได้ครบก่อน อีกฝ่ายต้องยอมลาออก สงครามระหว่างหนุ่มสาวออฟฟิศคู่นี้
จึงเริ่มต้นขึ้นโดยมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานเป็นเดิมพัน 

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ตลกโรแมนติคท่ีมีการวางต าแหน่งมุมกล้องท่ีชัดเจน ให้
รายละเอียดกับตัวแสดง ส่วนใหญ่จะเป็นภาพในระดับ ระยะไกลปานกลาง และ ระยะใกล้มากรวมท้ัง
อาจจะมีการระเบิดซูมเข้าไปท่ีหน้านักแสดงในบางสถานการณ์ ซึ่งท าให้เห็นการแสดงของนักแสดงได้
ชัดเจนนั่นเอง 
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ผลการศึกษา 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและทฤษฎีในข้างต้น ผู้จัดท าได้น าข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ มา
พัฒนา เป็นแนวคิดในการทาภาพยนตร์ส้ัน เรื่อง ยุทธการจดหมายรัก เมื่อผู้จัดท าได้ข้อมูลอ้างอิง 
(Reference) และ ทิศทางของภาพยนตร์ (Mood and Tone) เพื่อเป็นแนวคิดในการเขียนบท
ภาพยนตร์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าจึงเริ่มต้นคิดบทภาพยนตร์ออกมา ทบทวนภาพท่ีอยากได้ จด
บันทึก เรียบเรียง และท าความเข้าใจออกมาจนเป็นบทท่ีสมบูรณ์ จากนั้นจึงเตรียมการเอกสารวาง
แผนการถ่ายท า การคัดเลือกนักแสดง และเตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า หลังจากเตรียมงานก่อนถ่ายท า
เรียบร้อยแล้ว ท้ังหมดเข้าสู่กระบวนการถ่ายท า เป็นเวลา 7 วันด้วยกัน คือ วันพฤหัสท่ี 31 ตุลาคม 
2556 วันศุกร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 วันเสาร์ท่ี 14 ธันวาคม 2556 วันเสาร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 
วันเสาร์ท่ี 21 ธันวาคม 2556 วันเสาร์ที ่4 มกราคม 2557 และ วันอาทิตย์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 
      
1. การเตรียมงานด้านบทภาพยนตร์  

1.1 แนวความคิด (Idea)  
การท าหนังโรแมนติกท่ีมีแต่มุขเส่ียว จนท าให้หนังดูตลก  

1.2 แก่นเร่ือง (Theme)  
ความพยายามอยู่ท่ีไหนความส าเร็จอยู่ท่ีนั่น  

1.3 โครงเร่ือง(Synopsis) 
เดชชายหนุ่มท่ีโดนหักอกจากสาวมาด้วยประโยคสุดคลาสสิคว่า “เธอดีเกินไป”  นับต้ังแต่นั้น

มาเขาได้ต้ังปณิธานว่า เขาจะท าตัวเป็นเพลย์บอยจีบสาวไม่เลือก จีบติดปุ๊บคบปั๊บ วันต่อมาบอกเลิก 
นี่เป็นปณิธานท่ีเขาต้ังมั่นไว้อย่างแรงกล้าว่า เขาต้องท าให้ได้ แต่เขาลืมปัจจัยส าคัญหลักนั่นคือหน้าตา
ของเขาไม่ได้ดีเด่อะไร ฐานะทางการเงินก็พอประทังชีวิตได้ด้วยการท างานเป็นบุรุษไปรษณีย์ จนเขา
ได้มาเจอกับทิวเพลย์บอยช้ันเซียน ท่ีก้ามคู่หูของเขาแนะน าให้รู้จัก โดยเป้าหมายขาเขาคือหมิว สาว
สาสวยที่เดชไปเจอและรู้สึกติดใจเพราะว่าหน้าตาคล้ายกับแฟนเก่าท่ีหักอกเขา ดังนั้นปฏิบัติการไล่จีบ
สาวจึงได้เริ่มต้นขึ้น โดยทิวลูกพี่ใหญ่ ได้ท าการวิเคราะห์หมิวแล้วบอกกับเดชว่าให้ใช้วิธีจีบสาวคนนี้
ด้วยการส่งจดหมายไปจีบทุกวันๆเพราะว่าหมิวเป็นสไตล์ต้องเน้นความสม่ าเสมอถึงจะจีบติด เดชก็ใช้
วิธีเขียนส่งจดหมายบอกรักด้วยทุกเส่ียวๆไปทุก ๆวันให้หมิวอ่าน โดยช่วงตอนแรกหมิวก็งงว่าใครส่ง
มา เพราะทิวบอกเดชว่าไม่ต้องเขียนช่ือจริงให้ใช้ช่ือว่า บุรุษลึกลับ แทน เพราะว่าผู้หญิงชอบผู้ชาย
ลึกลับ และอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทิวแนะน าให้เดชใช้วิธีนี้เพราะว่า เขาอยากให้หมิวคอยจินตนาการว่า
ใบหน้าท่ีแท้จริงของเดชจะหล่อเหลาซักแค่ไหน เดชก็ตกลงท าตามแต่หารู้ไม่ว่าหมิวสามารถจับผิดเดช
ได้ต้ังแต่วันแรก และรู้ว่าเดชเป็นคนส่งมาเพราะเธอจ าลายมือของบุรุษไปรษณีย์ได้ว่ามันคล้ายกับของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 

เดชโดยเธอแกล้งตอบจดหมายกลับไปเป็นการแกล้งๆว่าตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็แนบ
จดหมายบอกเลิกไปอีกฉบับโดยหวังให้เดชเลิกตามต๊ือแต่เมื่อเดชเริ่มส่งจดหมายมาเรื่อยๆเธอก็รู้สึกถึง
ความพยายามของเดช จึงลองเปิดใจและตอบจดหมายกลับไปดู แต่เมื่อความสัมพันธ์ของท้ังคู่ก าลังไป
ด้วยดี ก้ามเพื่อนของเดชก็ไปได้ข่าวมาว่าหมิวจะย้ายไปเรียนกรุงเทพ ท้ังๆท่ีจริงๆหมิวแค่ไปเท่ียวบ้าน
เพื่อนท่ีกรุงเทพแค่ไม่กี่วันเท่านั้น แต่ด้วยความท่ีเดชไปฟังข่าวผิดๆมาท าให้เดชรู้สึกช๊อคมาก  ระหว่าง
ท่ีเดชก าลังนั่งกลุ้มเขารู้สึกสับสนตัวเองมาก ทิวก็ได้เข้ามาเตือนสติและท าให้เขาสามารถเลือกหนทาง
ท่ีถูกต้องได้ และนอกจากนั้นทิวยังได้มอบไม้ตายสุดท้ายให้เดชเอาไปสารภาพรักกับหมิวอีกด้วย เมื่อ
เดชได้รับก าลังใจจากลูกพี่ทิว เขาจึงรู้สึกมั่นใจมากขึ้นจึงตัดสินใจท่ีจะลงไปหาหมิวท่ีกรุงเทพเพื่อบอก
ความในใจ เมื่อทิวมาถึงกรุงเทพและไปถึงบ้านเพื่อนของหมิวตามท่ีอยู่ท่ีทิวให้ก้ามไปสืบมา และเมื่อ
ทิวได้เจอกับหมิว เขาได้สารภาพกับหมิวว่าเขาเป็นคนท่ีเขียนจดหมายส่งให้เธอเองด้วยการใช้แผ่น
พลาสติกใสท่ีทิวมอบให้มา หมิวก็ตอบตกลง  
 
บทถ่ายท าส าหรับการถ่ายท า (Screenplay) 
Sc.1 (ภายนอก/กลางคืน/สวนสาธารณะ)  
 พลอยยืนอยู่กลางแสงไฟสลัวๆในสวนสาธารณะ สักพักเดชก็มาถึงด้วยท่าทีเร่งรีบ 

เดช 
ขอโทษๆ เรามาช้าไปหน่อย ป่ะ (เสียงหอบพลางจับมือพลอย) 

พลอย 
คือเรามีเรื่องอยากจะบอกกับเดชเรื่องนึงอะ 

เดช 
ฮั่นแน่ตัวเองมีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกละ เรื่องไรอะฟงัๆๆ 

พลอย 
เดช คืออเราเลิกกันเถอะ 

เดช 
ห่ะ (สภาพตาค้าง ช็อคไม่รับรู้อะไรทั้งส้ิน) 

พลอย 
เราขอโทษนะเดชเพราะว่า เธอดีเกินไป 

 เมื่อพลอยพูดจบพลอยสะบัดมือเดชท้ิงแบบในละคร แล้ววิ่งจากไป 
-Cut- 

 
Sc.2(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น เดชลุกขึ้นจากท่ีนอนด้วยความสดใส เขาเดินไปหยิบเส้ือผ้าแล้ว
ไปเปิดวิทยุให้เล่นเพลงเสียดายของ(วงBasher) ดังขึ้นมาในห้องแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ าด้วยความ
อารมณ์ดี ระหว่างอยู่ในห้องน้ า เดชก็ฮัมเพลงด้วยความสุข เมื่อเปิดประตูออกมาเขาก็ตกใจเมื่อ ก้าม 
รูมเมทของเขายืนรอต่อคิวใช้ห้องน้ าด้วยหน้างัวเงียแบบสุดๆ 

 

   ส
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ก้าม 
อารมณ์ดีเชียวนะมึง เมื่อวานเป็นไงมั่งละ 

เดช 
(ยักค้ิวให้ก้ามทีนึง) กูจะบอกให้ 

ต านานPlayboyของกูมันจะเริ่มต้นขึ้น ณ บัดนี้แล้วเว้ยยย 
-Cut- 

Sc.3(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 เดชนั่งคุยกับก้ามเพื่อนของเขา พร้อมกับเล่าถึงผญท่ีเดชไปเจอมาเมื่อวาน 
 

ก้าม 
เอ้อ แล้วผญคนท่ีมึงไปเจอมาอะ เป็นไงวะ เอ๊กซ์ปะ 

เดช 
เอ๊กซ์หรือเปล่าเหรอวะ นี่มึงถามกูว่าเอ๊กซ์รึเปล่าเหรอ 

 หึ ค าถามมึงถามได้เบบี๋มากเลยว่ะไอ้หนู มึงรู้จัก โซระ อาโออิมั้ย 
ก้าม 
รู้จักดิ 
เดช 

มึงรู้จัก มิยาบิมั้ย 
ก้าม 

รู้จักดิ พวกเนี้ยชอบสอนกูท าบาปต้ังแต่เด็กละ 
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกวัน (พลางมองไปท่ีกล่องทิชชู่แล้วถอนหายใจ) แล้วถามท าไมวะ 

เดช 
ถามท าไมอะเหรอ เพราะว่าหญิงท่ีกูเจอมาอะ 

เค้าเป็นสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นเว้ยย ช่ือมิโฮะจัง เด็ดสัส 
ก้าม 

โหวว มึงแม่งเจ๋งว่ะ 
เมื่อท้ังคู่คุยกันได้สักครู่ เสียงโทรศัพท์ของเดชก็ดังขึ้นมา เมื่อเดชหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา 

เดช 
นั่นงะ่ พูดถึงปั๊บก็โทรมาเลย 

เดช 
โอไฮโยโกไซมัส(สวัสดี) ว่าไงจ๊ะมิโฮะจัง 

ก้ามมองไปท่ีเดชด้วยท่าทีภาคภูมิใจในตัวเพื่อน 
เดช 

จะมาหาเดชตอนนี้เลยเหรอ โถใจร้อนจังเลยนะ เมื่อคืนพึ่งเจอกันอยู่หมาดๆ 
จ้ะๆ ก็ได้อยากมาก็มา แต่ว่าพี่อยู่ได้ไม่นานนะ เด๋ียวพี่จะไปท างานไม่ทันเอา 

หน้าหอพักนะจ๊ะ โอเค คิมิโอ ไอเซรุ (ผมรักคุณ) 

   ส
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ก้าม 
เดช กูโคดอิจฉามึงเลยว่ะ  

ชีวิตนี้นะกูอยากลองพูดภาษาต่างประเทศกับแฟนดูสักครั้งนึงว่ะ 
แต่กูคงไม่มีโอกาส  

ยูอาร์มายอินสไปเรชั่นเลยว่ะมายเฟรนด์ (เสียงกระซิกๆแล้วชูนิ้วโป้งให้) 
-Cut- 

Sc4(ภายนอก/กลางวัน/หน้าหอพัก) 
เดชกับก้ามออกมารอมิโฮะจังหน้าหอพัก  

ก้าม 
มึง แล้วคนนี้อะจะคบกี่วันดี 

เดช 
อืม คนนี้เหรอ เอาซักกกก เลิกแม่งเลยดีกว่าเป็นไง 

พอมันเดินมาปั๊บ บอกเลิกแม่งแสกหน้าเลย อย่างเฟี้ยววววว 
ก้าม 

โห มึงแม่งโคดคูล 
ระหว่างท่ีท้ังสองคนก าลังคุยกันอย่างสนุกสนานกม็ีเสียงเรียกเดชจากด้านหลังก้าม 

มิโฮะจัง 
พี่เดช 

เดชชะเง้อไปดู 
เดช 

อ้าว ว่าไงมิโฮะจัง 
เมื่อเดชชะเง้อไปดูตามเสียงเรียกพร้อมท้ังเรียกช่ือมิโฮะจัง ก้ามเลยหันหลังกลับตามไป แต่เขาก็ต้อง
ผงะเมื่อใบหน้าของสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นไม่ได้ต่างอะไรจากสาวสก๊อยแถวอ าเภอ  

ก้าม 
(เสียงเบาๆ พูดกับตัวเอง)หึ กูเข้าใจละว่าท าไมมึงอยากเลิกเร็วนัก 

เดช 
ว่าแต่ มิโฮะจังมีอะไรจะพูดกับพี่เหรอจ๊ะ 

เพราะว่าจริงๆพี่เองก็มีเรื่องอยากจะบอกกับน้องเหมือนกันน้า 
มิโฮะจัง 

พี่เดชเราเลิกกันเถอะ 
เดช 

ห๊ะ(หน้าช็อค) 
มิโฮะจัง 

เพราะว่าพี…่.. 
ก่อนท่ีมิโฮะจังจะพูดจบเดชก็พูดตัดหน้า 
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เดช 
เพราะว่าพี่ดีเกินไปอีกแล้วใช่มั้ย โถ่เว้ย 

จากค าพูดนั้นท าให้มิโฮะจังฉุนขาด 
มิโฮะจัง 

ดีเกินไปอ่อ ดีก็เห้ียแล้วหาความดีไม่ได้มากกว่า 
แล้วกูจะบอกให้นะ ท่ีกูขอมึงเป็นแฟนอะ เพราะวา่เมื่อคืนกุเมาเลยพูดจาเรื่อยเป่ือย 

แล้วจะบอกให้นะ หน้าตาระดับดาวเจิดจรัสอย่างกูเนี่ย 
ต้องคู่ควรกับคนระดับพี่ฟลุ๊คนักร้องน าวงไอน้ าเท่านั้นเว้ย เบ่ือจริงๆพวกหลงตัวเองให้ตาย 

 
มิโฮะจังพูดจบก็เดินอย่างหัวเสียออกไป ปล่อยให้เดชนั่งน้ าตาตกอยู่ 

เดช 
ก้ามกูยอมแพ้จริงๆว่ะ สเป็คของมิโฮะจังเค้าสูงจริงๆ 

แต่กูว่าถ้าพี่ฟลุคเค้าเป็นกูในตอนนี้ เค้าคงจะอยากร้องเพลงนงึว่ะ ก้ามขอเพลง 
ก้าม 

ได้เสมอเว่ยเพื่อน 
ก้ามรีบวิ่งเข้าไปในหอพักแล้วเดินออกมาพร้อมกับวิทยุท่ีต่อสายรางสายไฟออกมาตรง

กลางถนนท่ีเดชอยู่ แล้วกดเพลย์วิทยุก็เล่นเพลง ท่ีหนึ่งไม่ไหว ของไอน้ า แล้วเดชก็ร้องตามด้วยความ
อิน จนเพลงจบท่อนฮุค ก้ามก็กดstopเดชก็หันหลังไปถาม 

เดช 
กดหยุดไมวะ 

ก้าม 
คือกุรู้ว่ามึงเฮิทอะนะ แต่นี่แปดโมงกว่าแล้วว่ะมงึ 

ไปท างานก่อนดีกว่ามั้ย กลับมาค่อยมาร้อง 
เดช 

เห้ยจริงเหรอวะ ชิบเป๋งแล้วต้องรีบเข้าระบบโอเปอเรช่ัน 
เดชรีบวิ่งเข้าไปในหอพัก โดยมีเงาค่อยๆเดินเข้ามาข้างหลังก้าม 

-Cut- 
Sc5 (ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 เดชเปิดประตูตู้เส้ือผ้าท่ีข้างในเก็บวางชุดบุรุษไปรษณีย์ไว้อย่างดี Operation start (VO) 
ภาพของเดชท่ีรัดเข็มขัดของตัวเองแน่น และภาพของเดชจากด้านหลังท่ีใส่เส้ือคลุมบุรุษไปรษณีย์ โดย
มีตราไปรษณีย์ไทยกลางหลัง  และภาพที่เดชยื่นมือมาด้านหน้าแล้วค่อยๆบรรจงใส่ถุงมือด้วยความเท่ 
และเมื่อเดชเดินออกมาจากหอพักด้วยความเก๊ก(ให้ความรู้สึกเหมือนตอนนักบินก าลังจะขึ้นบินโดย
หนีบหมวกกันน๊อคไข้ข้างๆ) เดชค่อยๆขึ้นไปท่ีรถของตัวเอง แล้วภาพตอนใส่หมวกกันน๊อคจะเป็นภาพ
ด้านนหน้าของเดชท่ีอยู่บนมอเตอร์ไซค์ ท่ีก้มหัวอยูแล้วค่อยๆสวมหมวกเข้าไปแล้วเงยหน้าขึ้นมา และ
มีภาพcuตอนท่ีเดชบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์ และขับออกจากหอไป 

-Cut- 

   ส
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Sc.6(ภายนอก/กลางวัน/ภายในชุมชนตามบ้านต่างๆ) 
 เดชบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์รีบน าจดหมายไปส่งตามท่ีต่างๆอย่างรีบเร่ง (คัทย่อยๆ) 

-Cut- 
Sc.7(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านของหมิว) 
 เดชขับมอเตอร์ไซค์มาหยุดอยู่หน้าบ้านหมิว แล้วกดกริ่งเรียกคนในบ้าน 

เดช 
มีจดหมายมาส่งคร้าบบบ 

 
ระหว่างรอเขาหันหลังแล้วไปนั่งคุ้ยหา กระดาษเซ็นยืนยันรับของ เมื่อหมิวเดินออก

มาแล้วเรียก 
หมิว 

มาแล้วค่ะๆ 
เมื่อเดชหันมาเจอหมิวก็ตกใจ เพราะหมิวหน้าเหมือนพลอยแฟนเก่าท่ีบอกเลิกตนมาก  

เดช 
พลอยๆ พลอยใช่มั้ยเนี่ยอ้าวท าไมมาอยู่ท่ีนี่ได้อะ 

เมื่อเดชเรียกว่าพลอยๆหมิวก็งงว่าพูดกับใครโดยหันซ้ายหันขวาด้วยความงุนงง พร้อมท้ัง
ช้ีนิ้วมาท่ีตัวเองประมาณว่าช้ันเหรอและท าหน้างุนงง 

หมิว 
เอ่อ คือเราไม่ได้ช่ือพลอยนะ คงทักผิดคนแล้วแหละค่ะ 

เดช 
ทักผิดคนท่ีไหนแหม อย่ามาหลอกกันน่า ก็รู้ๆกันอยู่ 

อย่ามาท าเนียนๆ เอ้อแล้วนี่ไฝท่ีแก้มก้นข้างซ้ายท่ีพลอยชอบมาปรึกษาเราบ่อยๆ 
นี่สรุปได้ไปเลเซอร์ออกยังเนี่ย 

หมิว 
บ้าเหรอพูดอะไรอะ น่าเกลียด 

เดช 
เคๆๆ เข้าใจว่าเขินๆ ไม่พูดก็ได้ๆ 

หมิว 
ไม่ได้เขินก็บอกว่าไม่รู้จักๆ 

เดช 
เห้ย คือขอร้องเหอะ ถึงเราจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอะ 

แต่ท าไมต้องท าตัวเป็นคนไม่รู้จักกันด้วยวะ เป็นเพื่อนกันกไ็ด้ปะ 
หมิว 

ไม่คือไม่ใช่แกล้งไม่รู้จักไง แต่คือไม่รู้จักจริงๆอะ 
เข้าใจปะนี่ไม่ได้แกล้ง สาบานเลยอะ 

 

   ส
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เดช 
สาบานเลยเหรอ แสดงว่าพูดจริง อ๋ออหรือว่า 

หมิว 
เข้าใจแล้วใช่มั้ย 

เดช 
ความจ าเส่ือมใช่มั้ย มิน่าล่ะ 

หมิว 
ไม่ใช่!!!!! 

เดช 
ชัวร์อะ พลอยความจ าเส่ือมเลยจ าช่ือตัวเองไม่ได้อแล้วก็เข้าใจผิดว่าช่ือตัวเองช่ือหมิว 

แต่อย่าห่วงไปเลยพลอย เรามีวิธีท่ีจะท าให้พลอยความจ ากลับคืนมา 
 
พูดจบเดชก็คว้าแขนของหมิวมาแล้วหยิบปากกาเมจิคสีด าขึ้นมาพร้อมกับเขียนค าว่า 

เป็น ฟ ท่ีแขนของหมิว 
หมิว 

คุณท าอะไรเนี่ย!!!!! 
เดชยักค้ิวให้หมิวพร้อมกับถลกแขนเส้ือตัวเองขึ้นมาเพื่อโชว์แขนของตัวเอง ซึ่งเขียนค าว่า เป็น ฟ 
เหมือนกันแต่คนละลายมือกัน  

เดช 
นี่เป็นลายมือของพลอยไง ท่ีมาเขียนไว้ให้เราตอนเราเป็นแฟนกันใหม่ๆ 

เราไม่เคยลบเลยนะเป็นไง ซึ้งเลยอะดิ 
หมิว 

ซึ้งบ้าอะไรอย่างงี้เค้าเรียกสกปรก นี่ขี้กลากขึ้นมั้ยเนี่ยถามจริง 
เอ้อแล้วจะขอย้ าอีกทีนะว่า จ าผิดคนแล้วว!!!!! 

เดช 
โอเคๆถ้างั้นเพื่อความสบายใจ เด๋ียวเราจะลองโทรหาพลอยดูจะได้รู้ว่าใช่จริงหรือเปล่า 

โอเคนะจะได้ตัดปัญหา เอามือถือมามั้ย 
หมิวโชว์มือถือให้เดชดู และเดชก็เริ่มกดโทรไปด้วยท่าทีมั่นใจ โดยเมื่อเดชโทรติดแล้วโทรศัพท์ของห
มิวไปติดเขาก็เริ่มหน้าซีด โดยหมิวยืนยิ้มอยู่ตรงนั้น 

พลอย 
ฮัลโหล ว่าไงเดชมีอะไรเหรอ 

เดช 
(สภาพชอ็ค) อะเอ่อ เปนไงมั่งอะพลอย ได้ไปฉีดเลเซอร์ไฝท่ีแก้มก้นข้างซ้ายมายังอะ 

พลอย 
อื้มเรียบร้อยแล้วแหละ ขอบคุณนะไม่ว่าเวลาผ่านไปยังไงเดชก็ยังเป็นคนดีคอยห่วงใยเราเสมอ 
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เดช 
จ้ะ ไม่เป็นไร (หน้าซีดอย่างหนัก พร้อมกับกลืนน้ าลายเอื๊อกใหญ่) 

พลอย 
เอ่อ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว งั้นเราขอวางสายก่อนนะ 

เมื่อพลอยวางโทรศัพท์ปั๊บเดชก็หันมายิ้มแหะๆให้กับหมิว 
เดช 

ผมขอโทษจริงๆครับท่ีเสียมารยาทไปขนาดนั้น ผมไม่ทราบจริงๆครับ ขอโทษจริงๆเลยครับ 
หมิว 

โอเคไม่เป็นไรค่ะ ถ้าเข้าใจกันแล้วก็โอเค 
เดช 

เอ้อ คือมีอีกเรื่องท่ีผมต้องขอโทษนะครับ ไอ้สีเมจิคท่ีผมเขียนไปอะครับมันเป็นแบบเข้มข้นพิเศษ 
ท่ีแบบถึงลบยังไงมันก็จะอยู่นาน3-4วันเลยอะคัรบ ต้องขอโทษจริงๆนะครับ 

หมิว 
(ถอนหายใจ) เอาเถอะค่ะ ไหนๆก็เขียนไปแล้ว เก็บไว้ดูเล่น3-4วันก็ได้ค่ะไม่เป็นไร ไม่ซีเรียส 

เดช 
เอ่อ ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ นี่ครับจดหมาย เอ่อช่วยเซ็นรับด้วยนะครับ 

(พูดพลางยื่นซองจดหมายกับกระดาษเซ็นรับ) 
-Cut- 

Sc.8(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 เดชกลับเข้ามาท่ีห้องตัวเอง เมื่อเปิดประตูเข้ามาก็พบทิวยืนเก๊กหล่ออยู่ในห้อง 

เดช 
เห้ย ขโมยยยย !!!!! 

ทิว 
ใจเย็นไว้ไอ้น้องพี่ไม่ใช่ขโมย(พูดพลางเสยผม) 

เดช 
ถ้ามึงไม่ใช่ขโมยแล้วมึงเป็นใคร เข้ามาห้องกูได้ไง 

 
ก้ามเมื่อได้ยินเสียงเดชก็รีบออกมาจากห้องน้ าแล้วแนะน าเดชให้รู้จักกับทิว 

ก้าม 
เห้ยมึง เค้าไม่ใช่ขโมยๆใจเย็นๆ เค้าเป็นคนท่ีมาช่วยเรา 

เค้าช่ือทิว กูเจอเค้าตอนเช้าหลังจากท่ีมึงไปท างาน เค้ามาเสนอให้ความช่วยเหลือ 
จะช่วยสอนวิธีการเป็นPlayboyช้ันเซียนให้ 

เดช 
แล้วมึงรู้ได้ไงว่ามันไมไ่ด้หลอกมึง 

ก้าม 
ก็ไม่รู้ เค้าบอกมาอะ 

   ส
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 เดชท าหน้าเครียดและกลุ้มใจกับลอจิคสุดแสนฉลาดของเพื่อน 
เดช 

เอ่อถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับ คุณเพลย์บอยช้ันเซียน 
ช่วยไสหัวออกไปข้างนอกห้องผมด้วยนะครับ 

 ทิวยิ้มให้เดชแล้วจ้องหน้า 
ทิว 

ถ้างั้นขอพี่ลองโชว์ซักครั้งให้ดูมั้ยล่ะว่า โกหก หรือพูดจริง (ยักค้ิว) 
-Cut- 

Sc.9(ภายนอก/กลางวัน/หน้าหอพัก) 
 เดชกับก้ามออกมาตรงหน้าหอพักพร้อมๆกับทิว เมื่อเดินมาท่ีหน้าหอพัก ทิวไปเห็น
ผู้หญิงสองคนเดินคุยกันอยู่(หน้าตาดีคนนึงอีกคนหน้าแย่)  

ทิว 
เอาเป็นสองคนนี้ละกันนะ เด๋ียวโชว์ให้ดู 

เดช 
มึงจะท าอะไรก็รีบๆท าไปเลยปะ 

ทิวเดินเก๊กๆเข้าไปหาท้ังสองคนโดยเดชคุยซุบซิบด้วยความดูถูกกับก้าม เมื่อผู้หญิงท้ัง
สองคนเห็นเดชก็ค่อยๆเดินถอยๆแต่เมื่อทิวตวัดมือท้ังสองข้างขึ้นมาแล้วท าท่าแร๊ปข้ึนมา 

ทิว 
ว่าไงจ๊ะสาวๆ 

ท้ังสองคนก็ตาลุกวาวแล้วรีบเข้ามากรี๊ดทิวเป็นการใหญ่ ท าเอาเดชและก้ามถึงกับยืนตา
ค้างด้วยความงง ทิวเดินควงท้ังสองคนเข้ามาหาเดชและก้าม  

ทิว 
เป็นไง พอจะเช่ือได้ปะ 

เดชถึงกับเข่าอ่อนลงไปทรุดด้วยความท่ึง 
เดช 

พี่ท าได้ยังไงกนัครับ 
ทิว 

เคล็ดลับมันอยู่ที่มายากล(ทิวยักค้ิวให้เดช) 
 เขาก็โชว์มือท้ัง2ข้างแล้วท าเหมือนไม่มีอะไรแล้วเขาก็ก ามือท้ังสองข้างแล้วตวัดนิ้วทั้ง

สองข้างออกมาเป็นแบงค์100ข้างนึงอีกข้างนึงเป็นแบงค์1000  
ทิว 

นี่แหละเคล็ดลับเพลย์บอยสไตล์ของกู 
เดชตาลุกวาวด้วยความประทับใจ แต่ก้ามสะกิดถามเดชด้วยความสงสัยว่า 

ก้าม 
มึงกูสงสัยว่ะ ท าไมแบงค์มันไม่เท่ากันวะ 
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เดช 
มึงนี่โง่อกีละ  มึงดูหน้าสิแม่งฟ้ากับเหวชัดๆ 

ทิว 
เอ้อแล้วอีกอย่าง ทริคอีกอย่างของกูคือคารม แล้วกูจะบอกให้นะเว้ยว่าคารมอะแม่งใช้ได้ทุกสถานท่ี 

ทุกเวลา ทุกเหตุการณ์ไม่ว่า เวลาจีบ บอกรัก หรือแม้แต่เวลาบอกเลิก คารมก็สามารถช่วยให้เราเฟี้ยว
ได้นะเว่ย ไม่เช่ือพวกมงึดู เด๋ียวกูยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ฟัง 

-Cut- 
Sc.10 (ภายนอก/กลางวัน/สวนสาธารณะ) 
 ทิวยืนอยู่กลางสวนสาธารณะกับนางสาวAของเขาอยู่สองคน 

นางสาวA 
ทิว คือเราเลิกกันเถอะ ขอโทษนะเพราะเราเจอคนท่ีใช่กว่าเธอแล้ว 

ทิวท าหน้าเสียใจ 
ทิว 

เหรอ อื้มแต่ก่อนเธอจะไปเราขออะไรอย่างนงึได้ไหม 
นางสาวA 
อะไรเหรอ 

ทิว 
ถ้าเลิกกับเค้าคนนั้นแล้วอะ ให้ช่วยมาหาทิวเป็นคนแรกได้มั้ย(พูดพลางหันกลับไปข้างหลัง) 

นาวสาวAท าท่าปลาบปล้ืมใจ 
นางสาวA 

ท าไมเหรอเธอจะรอเราเหรอ 
 ทิวหันกลับมาด้วยสีหน้ากวนตีน  

ทิว 
เปล่าหรอกกูจะรอสมน้ าหน้ามึง อยากท้ิงกูดีนักสมน้ าหน้า 

-Cut- 
Sc.11(ภายนอก/กลางวัน/หน้าหอพัก) 

หลังจากทิวเล่าจบ เดชกับก้ามปล้ืมปิติถึงขีดสุด โดยเฉพาะเดชถึงกับเอามือปาดน้ าตา
ด้วยความซาบซึ้ง 

เดช 
พี่ผมไม่เคยเจอคนไหนท่ีสุดยอดเท่าพี่มาก่อนเลยอะ 

พี่มัน on the top แล้วจริงๆอะ 
พี่ทิวครับกรุณาถ่ายทอดวิถีเพลย์บอยให้แก่ผมด้วยเถอะครับ 
พูดจบเดชถึงกับคุกเข่าขอร้องเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์เลยทีเดียว 

ทิว 
หึ ในเมื่ออยากเรียนรู้มาก ช้ันก็จะสอนให้เพราะท่าทางก็ดูจะแววดีเหมือนกันนะ 

 ท่าทางพอจะปั้นได้ 

   ส
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เมื่อเดชได้ยินดังนั้น เดชก็ท าท่าขอคาราวะอาจารย์แบบในหนังจีนทันที พร้อมกับตบขา
ก้ามให้ลงไปคุกเข่าด้วย 

เดช 
ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ 

ทิว 
ไหนๆก็ไหนแล้วชั้นจะสอนบทเรียนบทส าคัญให้นายละกัน 

แกจะเป็นเพลย์บอยแบบไหนก็ได้ท้ังนั้น แกจะใช้วิธีจีบแบบไหนนั่นคือเรื่องของแก 
แต่กฏเหล็กส าคัญในการเป็นPlayboyก็คือ 

ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นใครก็ตามห้ามเกิดความรู้สึกผูกพันด้วยเด็ดขาด 
-Cut- 

Sc.12(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 เมื่อเดชเดินเข้าไปส่งจดหมายตามปกติโดยท่ีก้ามและทิวแอบดูอยู่ท่ีพุ่มหญ้าฝ่ังตรงข้าม 
เดชกดกริ่งเรียกเหมือนทุกวันแต่คราวนี้คนท่ีออกมารับจดหมายคราวนี้เป็นน้องสาวของหมิวออกมา
รับจดหมายแทน  

เดช 
อ่ะเอ่อ โทดนะครับสงสัยมาผิดบ้าน เอ๊ะก็ถูกแล้วเอ่อเอาเป็นว่า 

จดหมายมาส่งละกันนะครับ 
ทิว 

เห้ยก้าม นี่แฟนเก่าไอ้เดชมันหน้าตาอย่างงี้เหรอวะ 
หน้าแม่งยังกะป้าขายผลไม้ 

ก้าม 
เอ่ออ เท่าท่ีผมจ าได้ ไม่ใช่งี้นะพี่ 

  เดชก็ท าท่าทางส่งซิกมาว่าไม่ใช่คนนี้ๆ หมิวก็เดินโผล่เข้ามาข้างหลังเดชพอดี 
หมิว 

ขอโทษนะคะ ขอเข้าบ้านหน่อย 
เดช 

อะเอ่อได้ครับๆ 
หมิว 

ท าไม จะมาเขียนแขนน้องสาวเราอีกคนเหรอ 
เดช 

นะนีน่้องสาวเหรอครับเนียะ 
หมิว 

ก็ใช่น่ะสิ 
  เดชก็ท าท่าตอบสะบัดหน้าว่าคนนี้แหละ เมื่อทิวเห็นนิ้วของเดชท่ีช้ี ทิวก็ท าการแสกนห
มิวด้วยสายตาขั้นเทพ เมื่อแสกนเสร็จเขายิ้มมุมปากออกมาเล็กน้อย พร้อมกับส่งซิกว่าโอเคแล้ว 
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หมิว 
สะบัดหน้าท าไม 

เดช 
อ๋อเผอิญคอเคล็ดน่ะครับ เอ่อ ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ 

พูดจบเดชก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยความเร่งรีบ 
-Cut- 

Sc.13(ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 เมื่อเดชกลับมาถึงห้องเดชรีบวิ่งมาหาทิวเพื่อถามเรื่องหมิว 

เดช 
เป็นยังไงบ้างครับพี่ ได้เรื่องมั้ย 

ทิวก็ยิ้มพร้อมท้ังบอกว่า  
ทิว 

คนนี้อะเหรอ เปิดมาก็เล่นของสูงเลยนะมึง 
เดช 

หึ มันแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ ถ้าเป้าหมายง่ายๆได้มามันจะสนุกอะไร 
มันต้องมีความท้าทาย เอ้อแล้วท่ีพี่วิเคราะหดูนี่ ต้องใช้วิธีจีบแบบไหนอะพี่ถึงจะจีบติด 

ทิว 
ผู้หญิงประเภทนี้เนี่ยนะ ทริคแบบของกูเอาไม่อยู่หรอก 

(พูดพลางจุดบุหรี่ขึ้นสูบ) 
เพราะเท่าท่ีกูวิเคราะห์มาเนี่ยนะ สไตล์นี้มันต้องเน้นถี่ๆว่ะ 

ก้าม 
(พูดสวนขึ้นมา)โหพี่ยังไม่ทันจะจีบติด จะเน้นถี่ๆเลยเหรอโหดไปเปล่า 

ทิวก็หันกลับไปตบหัวก้ามทีนึง 
ทิว 

หมายถึงจีบแบบสม่ าเสมอเว้ย สมองมึงนี่นะ 
แล้วทิวก็หันไปมองชุดบุรุษไปรษณีย์ท่ีเดชใส่อยู่ แล้วท าท่าเหมือนนึกอะไรออก 

ทิว 
เห้ยกูนึกวิธีการเป็นPlayboyสไตล์มึงได้แล้วว่ะ 

-Cut- 
Sc.14(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
เดชขับมอเตอร์ไซค์มาส่งจดหมายท่ีบ้านหมิวตามเวลาปกติด้วยท่าทีล่อกแล่ก วันนี้เดชก็น าจดหมายมา
ส่งให้เหมือนทุกๆวัน เมื่อหมิวเซ็นรับเรียบร้อย 

เดช 
เอ่อผมลืมไปยังมีอีกฉบับด้วยครับ 

(พูดพลางยื่นให้) 
เมื่อหมิวรับจดหมายฉบับนั้นแล้ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 

เดช 
ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ 
(ท่าทีน่าสงสัยแบบสุดๆ) 

หมิวก็มองตามด้วยท่าทีแปลกๆด้วยความสงสัย  
หมิว 

เป็นอะไรของเค้า 
แต่เมื่อเธอพลิกซองดูจดหมายฉบับท่ีเธอพึ่งรับมาจ่าหน้าถึงเธอ โดยเขียนจ่าหน้าซองว่า 

จาก บุรุษลึกลับ 
-Cut- 

Sc.15(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอนหมิว) 
 หมิวเปิดจดหมายจากบุรุษลึกลับขึ้นมาอ่านดู ในจดหมายเขียนไว้ว่า เป็นแฟนกับผมนะ
ครับ  
จากบุรุษลึกลับ  

หมิว 
เห้ย พวกโรคจิตปะเนียะ แต่ท าไมลายมือมันดูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้แฮะ 

เหมือนเคยเห็นท่ีไหนมาก่อนน้า 
หมิวท าหน้าครุ่นคิด เมื่อเธอหันไปมองแขนตัวเองท่ีมีรอยเมจิคเขียนอยู่เธอก็นึกออกทันที 

เพราะค าว่าเป็นที่เขียนในจดหมายกับท่ีแขนตนมันเหมือนกันเด๊ียะ 
หมิว 
อ๋อออ 

 เธอจึงรู้ทันทีว่าชายลึกลับท่ีแท้ก็คือบุรุษไปรษณีย์  
หมิว 

ชอบจดหมายรักใช่มั้ย ได้ 
เมื่อเธออ่านจบเธอจึงหยิบกระดาษมาเขียนตอบจดหมายเดชทันที 

-Cut- 
Sc.16(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 เดชเอาจดหมายมาส่งให้หมิวเหมือนทุกวัน แต่เขาลองหยุดส่งจดหมายของตัวเองก่อน
เพื่อรอปฏิกริยาโต้ตอบของหมิวตามค าแนะน าของทิว เมื่อเดชส่งจดหมายเสร็จหมิวก็บอกกับเดชว่า  

หมิว 
เอ่อฝากจดหมายฉบับนี้ไปส่งด้วยนะคะ 

 เดชเมื่อเห็นจ่าหน้าซองถึง บุรุษลึกลับก็ยิ้มแก้มปริด้วยความต่ืนเต้นและรีบรับมาทันที 
-Cut- 

Sc.17(ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 เดชค่อยๆเปิดซองจดหมายท่ีหมิวส่งมาให้อย่างละเมียดละไมโดยมีก้ามรอลุ้นอยู่ข้างหลัง 
และทิวคอยนั่งดูอยู่ไกลๆ เมื่อเปิดจดหมายออกมาในจดหมายมีกระดาษเขียนไว้ว่า ตกลงเราเป็นแฟน
กัน 

   ส
ำนกัหอ
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เดช 
ส าเร็จจ(soundประกอบฮาเลลูย่าขึ้น) 

 เดชกระโดดดีใจและวิ่งรอบห้องด้วยความดีใจ  
ทิว 

หึ ก็ไม่เห็นเท่าไหร่นี่หว่า(หยิบบุหรี่มาคาบในปากท าท่าจะสูบ) 
แต่เมื่อทิวหันกลับไปมองจดหมายมีเขียนต่อว่า มีต่ออีกฉบับนะมีเรื่องจะบอก 

ทิว 
เด๋ียวก่อนๆอย่าเพิ่งดีใจ มีจดหมายอีกฉบับ(เอาบุหรี่ออกจากปาก) 

เดชจึงหยุดกระโดดโลดเต้นแล้วเปิดจดหมายอีกฉบับเขียนว่า เราเลิกกันเถอะ…. 
เดช 

อ้าว ไรวะเนี่ย(เสียงงงๆ) 
โดยในท้ายจดหมายเขียนไว้ว่า ทีนี้รู้รึยังล่ะคะคุณชายลึกลับ ว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆก็

ต้องเสียไปง่ายๆแบบนี้แหละ เมื่อเดชอ่านจบก็ช๊อคทันที  
ทิว 

(หัวเราะชอบใจ) หึต้ังแต่กูจีบผู้หญิงมาเนี่ยนะ มีอีนี่คนแรกนี่แหละ 
ท่ีลูกเล่นเยอะท่ีสุดจริงๆ แล้วมึงอะจะเอาไง เค้าปฎิเสธมาขนาดนี้แล้วนะ จะลุยต่อปะ 

 
เดชก็นั่งคิดพิจารณาซักพัก 

เดช 
ลุยดิพี่ ผมไม่ยอมแพ้หรอก 

ทิว 
(ยิ้มมุมปาก)โอเคงั้นลุยต้ังแต่พรุ่งนี้เลย 

ส่งจดหมายให้กระจายไปเล้ยยยย 
-Cut- 

Sc.18 (ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 วันต่อมาเดชน าจดหมายมาส่งให้หมิวพร้อมกับจดหมายของตนเหมือนทุกๆวัน โดยหมิวก็
มองหน้าเดชด้วยความรู้สึกเอือมท่ีว่ายังส่งมาอีกเหรอ  

-Cut- 
Sc.19(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอนหมิว) 
 เมื่อหมิวเดินเขามาในห้องนอน  

หมิว 
นึกว่าเจอเราตอกไปขนาดนั้นจะเลิกส่งมาแล้วนะเนี่ย 

หมิวพูดพลางเปิดจดหมายของเดชออกมาอ่าน โดยในจดหมายเขียนค าว่า ผมรักคุณ. . . 
ผมท าได้แค่อ่านจากซ้ายไปขวาแต่ไม่มีสิทธิ์อ่านจากขวามาซ้าย  

 
 

   ส
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หมิว 
(หลุดข าออกมาทันที) ฮ่าๆๆๆ คิดได้ยังไงเนี่ย 
เส่ียวสุดๆ อ่านแล้วขนลุกเลยนะเนี่ย ฮ่าๆๆๆๆ 

ผมรักคุณผมท าได้แค่อ่านจากซ้ายไปขวา ไม่สามารถอ่านจากขวามาซ้าย 
อื้มๆ ร้ายกาจๆ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ 

 
 แล้วเธอก็เอาจดหมายเก็บใส่ไว้ในเก๊ะด้วยความอารมณ์ดี  

    
-Cut- 

Sc.20(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) Montage 
 เดชก็น าจดหมายมาให้หมิวทุกๆวันๆ โดยแนบจดหมายมุกเส่ียวของตัวเองมาด้วยเสมอ 
(Cutย่อยๆหลายๆครั้ง) แต่หมิวก็ไม่ได้ส่งจดหมายตอบกลับมา 

-Cut- 
Sc.21(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 

เดชนั่งเขียนจดหมายให้หมิว ด้วยความรู้สึกท้อแท้เล็กน้อย และสักพักเดชก็หันไปคุยกับ
ทิว 

เดช 
พี่ทิวผมสงสัยอะพี่ ถ้าเป็นพี่พี่จะเขียนจดหมายว่าไงอะ 

ทิว 
อยากรู้มั้ย ว่าผมรักคุณแค่ไหน นับเม็ดฝนท่ีตกลงมาดูสิ 

เดช 
อ้าว แล้วถ้าวันนั้นแดดออกอะพี่ 

ทิว 
นั่นแหละค าตอบกู(ยักค้ิวให้) 

-Cut- 
Sc.22(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 หมิวมายืนรอคอยบุรุษไปรษณีย์อย่างใจจดใจจ่อเพราะอยากจะรู้ว่าวันนี้เดชจะเขียนมุข
เส่ียวอะไรมาให้ตนข าอีก  

หมิว 
วันนี้จะเขียนมุกเส่ียวอะไรมาน้า 

เมื่อบุรุษไปรษณีย์มาถึง คนท่ีมากลับไม่ใช่เดชเพราะว่าวันนี้เดชเมาค้างมาส่งไม่ไหวจึงมี
บุรุษไปรษณีย์คนอื่นมาส่งแทนและแน่นอนจดหมายมุขเส่ียวก็ไม่มีเช่นกัน  

บุรุษไปรษณีย์ B 
จดหมายมาส่งแล้วคร้าบ 

หมิว 
เอ่อ มีจดหมายแค่นี้เหรอคะ 

   ส
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บุรุษไปรษณีย์ B 
ครับแค่นี้แหละครับ 

หมิว 
เออ แล้วท าไมวันนี้บุรุษไปรษณีย์คนเก่าไม่มาส่งเหรอคะ 

บุรุษไปรษณีย์ B 
อืม ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันน่ะครับ 

ขอโทษด้วยนะครับผมต้องรีบไปส่งท่ีต่อไปแล้ว ขอตัวก่อนนะครับ 
-Cut- 

Sc.23(ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 หมิวรู้สึกผิดหวังและเริ่มรู้สึกตัวว่า ตัวเองขาดจดหมายของเดชไม่ได้ต้ังแต่เมื่อไหร่ เมื่อ
เธอเปิดล้ินชักมองไปท่ีกองจดหมายมุกเส่ียวที่เธออ่านทุกๆวัน เวลาท่ีเธอมีเรื่องไม่สบายใจเมื่อเธอได้
อ่านมันเธอก็จะอารมณ์ดีทุกครั้ง หมิวจึงตัดสินใจเขียนจดหมายตอบกลับเดชไป โดยเธอคิดว่าเธอจะ
ส่งจดหมายฉบับนี้ไปไม่ว่าวันพรุง่นี้บุรุษไปรษณีย์ท่ีมาจะเป็นเดชหรือไม่ก็ตาม 

-Cut- 
Sc.24(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 หมิวยืนรอบุรุษไปรษณีย์อยู่หน้าประตูบ้านตัวเอง จนเดชขี่มอเตอร์ไซค์มาท่ีหน้าบ้านและ
น าจดหมายมาส่งตามปกติ และแน่นอนรวมท้ังจดหมายมุขเส่ียวด้วย หมิวดีใจมากเมื่อเห็นเดชยื่น
จดหมายมุขเส่ียวมา เธอจึงยิ้มหวานให้กับเดช 

หมิว 
ถ้างั้นขอฝากจดหมายฉบับนี้ไปส่งด้วยละกันนะคะ คุณบุรุษไปรษณีย์ 

เมื่อเดชรับมาและเห็นเป็นจ่าหน้าถึง บุรุษลึกลับ ต่อมน้ าตาของเดชแทบไหลโรยรินด้วย
ความดีใจอย่างสุดซึ้ง  

เดช 
ไม่ต้องห่วงนะครับ ผมจะส่งจดหมายให้ถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน 

-Cut- 
Sc.25 (ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 เดชรีบเอาจดหมายของหมิวมาเปิดอ่านทันทีด้วยความรีบเร่ง และ แน่นอนทิวและก้าม
คอยยืนลุ้นอยู่ด้วยความต่ืนเต้นข้างหลัง เมื่อเดชเปิดจดหมายมา ในจดหมายเขียนไว้ว่า ถึงบุรุษลึกลับ
คุณรู้มั้ยความรักสามารถเปล่ียน คนท่ีนิ่งๆ กลายเป็น คนท่ีบ้าๆและเปล่ียน คนท่ีบ้าๆ กลายเป็นคนท่ี
นิ่งๆ เดชนั่งอ่านจดหมายของหมิวไปยิ้มไปด้วยความสุขสมอารมณ์หมาย โดยทิวมองไปท่ีเดชด้วย
สายตาท่ีดูเครียดและเป็นกังวลอยู่ข้างหลัง     

-Cut- 
Sc.26(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว)  
 เดชมาส่งจดหมายท่ีบ้านหมิวตามปกติโดยเมื่อเดชกดกริ่งเรียกเหมือนทุกๆวัน 
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เดช 
จดหมายมาส่งแล้วคร้าบ 

 แตวันนี้คนท่ีมารับจดหมายกลับไม่ใช่หมิว แต่เป็นน้องสาวของหมิวแทน 
น้องสาวของหมิว 

มาแล้วค่าๆ โทษทีนะคะท่ีออกมาช้า 
 เดชเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าท าไมวันนี้หมิวไม่ยอมออกมารับจดหมายเหมือนทุกๆวัน แต่เขาก็
ยังไม่ได้ติดใจอะไรมากแต่เมื่อเขาได้ส่งจดหมายไปให้น้องสาวของหมิวท้ังหมดแล้วและน้องสาวของห
มิวก็หันหลังกลับไปทันทีเลย เขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆ 

เดช 
เอ่อ ขอโทษนะครับ แล้ววันนี้ไม่มีจดหมายฝากมาส่งเหรอครับ 

น้องสาวของหมิว 
อืม  ไม่มีนะคะ 

เดช 
อ๋อ เหรอครับขอบคุณมากนะครับ 

-Cut- 
Sc.27 (ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 เดชกลับมาด้วยท่าทีซึมๆ จนก้ามจับสังเกตได้ 

ก้าม 
เป็นไรวะมงึ หน้าซีเรียสจัง 

เดช 
คือวันนี้อะ กูเอาจดหมายไปส่งให้เหมือนทุกๆวันอะ 

แต่วันนี้คนท่ีมารับจดหมายอะไม่ใช่หมิวเว่ย 
แต่เป็นน้องเค้าออกมารับแทน 

ก้าม 
เค้าอาจจะยุ่งอยู่เปล่า มึงก็คิดมากไป 

 
เดช 

ตอนแรกกูก็คิดงั้นแหละว่ากูอาจจะคิดมากไป 
แต่จดหมายจากหมิวอะก็ไม่มีเหมือนกันนะเว่ย 

ถ้าแค่ยุ่ง กูว่าก็น่าจะฝากส่งมาก็ได้นี่หว่า จริงปะละ 
ก้าม 

อืมม มึงพูดก็ถูกว่ะ 
ทิว 

(พูดสวนขึ้นมาทันที) ปล่อยเค้าไปอะดีแล้ว 
เดช 

อ้าวพี่ ท าไมพี่พูดงี้อะ 
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ทิว 
กูรู้สึกว่าตอนนี้อะ มึงก าลังจะท าลายกฏเหล็กส าคัญของPlayboy 
ท่ีห้ามเกิดความรู้สึกผูกพันกับเป้าหมายแล้วนะเว่ย มึงรู้ตัวป่าว 

เมื่อเดชได้ยิน เดชถึงกับอึ้งและเงียบพูดอะไรไม่ออกไปในทันที 
-Cut- 

Sc.28 (ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 เดชนั่งซึมอยู่ในห้องโดยไม่พูดอะไรเลย แล้วจู่ๆก้ามก็รีบเปิดประตูเข้ามาในห้องด้วย
ความเร่งรีบ 

ก้าม 
เห้ย เดชแย่แล้วเว้ย 

 เดชก็หันมามองด้วยอารมณ์หงุดหงิด 
เดช 

มึงจะตะโกนท าไมวะ มีอะไร 
ก้าม 

หมิวย้ายไปเรียนท่ีกรุงเทพแล้ว 
 เดชถึงกับตกใจลุกออกจากเก้าอี้ แล้วรีบเดินไปคว้าคอเส้ือก้าม 

เดช 
มึงไปรู้มาได้ยังไง รู้มาจากใคร 

ก้าม 
ก็กูพอเห็นมึงพูดเมื่อวานกูกร็ู้สึกสงสารมึง เลยแอบไปสืบให้ว่าหมิวไปไหนกับน้องของหมิว 

โดยกูไปอ้างตัวว่าเป็นเพื่อน แล้วน้องของหมิวก็บอกกูว่า 
พี่หมิวไปเรียนท่ีกรุงเทพแล้ว ไปต้ังแต่เมื่อวานได้มัง้ 

 เมื่อเดชได้ฟังเช่นนั้นก็นั่งกลุ้มใจอย่างหนัก เขารู้สึกสับสนไปทุกอย่างไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร
ดี ทิวที่ได้ฟังเหตุการณ์ท้ังหมดเดินไปกระซิบหูก้ามบางอย่าง ก้ามก็รีบพยักหน้าแล้วออกไปข้างนอก
ห้อง แล้วทิวก็ค่อยๆเดินเข้ามานั่งข้างๆเดช 

เดช 
เป็นไงล่ะมึง กูอุตส่าห์บอกตั้งแต่ตอนแรกที่เจอกันแล้วนะ 
ว่าการเป็นPlayboyห้ามมีความรู้สึกผูกพันกับเป้าหมาย 

ไม่อย่างงัน้ก็จะกลายเป็นอย่างมึงนี่แหละ 
เดชก็ท าหน้าจ๋อย ทิวหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ 

เดช 
แต่มึงรู้ปะเดช กูคิดว่านะ ถ้าสมมติPlayboyมันดันไปพังกฏเหล็กนี้เข้าจริงๆอะ 

กูว่าผู้หญิงคนนั้นอะต้องโคดโชคดีแน่เลยว่ะ 
เพราะPlayboyจะอยากมีแฟนกี่คนกไ็ด้ อยากท าไรก็ท าไม่ต้องสนใจใคร 

แต่ถ้ามันยอมมาหยุดอยู่ท่ีใครซักคนจริงๆอะ กูว่าคนนั้นมันต้องเป็นรักแท้จริงๆว่ะ 
 

   ส
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29 

 

เดชหันมามองหน้าทิวด้วยสายตาท่ีเช่ือมั่น 
ทิว 

ไปบอกเค้าเด้ มัวมานั่งซึมเศร้าอยู่ได้ 
เดชลุกขึ้นยืนอย่างมั่นใจ ก้ามเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับโยนซองจดหมายมาให้ทิว 

ก้าม 
พี่ทิว อะนี ่

 ทิวคว้าหมับมาแล้วยื่นให้เดช 
เดช 

นี่คือท่ีอยู่ของหมิวท่ีกรุงเทพ กูให้ก้ามมันเตรียมมาให้แล้ว 
ส่วนอีกอย่างกูขอฝากไว้ให้มึงมันเป็นไม้ตายสุดท้ายเอาไปใช้ซะ 

เดชรับมาแล้วเปิดซองจดหมายดูแล้วก็ท าหน้าเข้าใจทุกอย่างแล้วรีบคว้าเส้ือบุรุษ
ไปรษณีย์แล้ววิ่งออกไป 

-Cut- 
Sc.29(ภายนอก/กลางวัน/บ้านที่หมิวมาอยู่) 
 เดชลงจากTaxiแล้วยืนอยู่หน้าบ้านเพื่อนหมิว  

เดช 
ท่ีนี่สินะ 

เขาลังเลอยู่สักพักเขาก็ตัดสินใจกดกริ่ง แล้วหมิวก็เดินออกมาจากบ้าน หมิวก็เดินออกมา
ด้วยความงง 

หมิว 
อ้าวคุณบุรุษไปรษณีย์มาได้ยังไงเนี่ย 

เดช 
(ยิ้มให้)เอ่อบริการส่งจดหมายแบบใหม่ของทางไปรษณีย์ไทยน่ะครับ 

เป็นบริการส่งแบบ LMS ครับ 
 เดชพูดแบบเขินๆพร้อมกับยื่นซองจดหมายไปให้หมิว หมิวหยิบจดหมายออกมาอ่านซึ่ง

แน่นอนจดหมายจ่าหน้าว่าจากบุรุษลึกลับ โดยในเนื้อหาจดหมายเขียนไว้ว่า สวัสดีครับคุณหมิวผมส่ง
จดหมายคุยกับคุณมาหลายครั้งแล้ว ผมก็คิดว่าคุณเองก็คงจะอยากรู้ว่าผมเป็นใคร คุณไม่ต้องเดาผิด
เดาถูกอีกต่อไปแล้วครับ เพราะค าตอบทุกอย่างอยู่ในซองจดหมายนี้แล้ว หมิวหันกลับไปดูท่ีซอง
จดหมายอีกครั้งแล้วเธอพึ่งสังเกตว่ามีแผ่นพลาสติกใสอยู่ในนั้น เธอหยิบแผ่นพลาสติกนั้นชูขึ้นมาและ
เมื่อเธอมองทะลุผ่านแผ่นพลาสติกไปก็เป็นใบหน้าของเดชบุรุษไปรษณีย์หนุ่มท่ียืนอยู่ตรงหน้าเขา
นั่นเอง หมิวก็ยิ้มให้ทิว 

หมิว 
สีเมจิคมันลบไปแล้วอะ เขียนให้ใหม่หน่อยได้ปะ คุณบุรุษลึกลับ 

เดช 
(เดชยิ้มแก้มปริ) ไว้กลับบ้านเราก่อนนะจะเขียนให้สองแขนเลย 

-Cut- 
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Breakdown 
ตาราง 4-1 Cue1 88เทอเรส ซอยเพชรเกษม 88 บางแค   วันพฤหัสท่ี 31/10/56 เวลา 08.00-21.30  ฉาก 2,3,5,8,17,21, 25,27 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

5 08.30-10.00 เดชใส่ชุดบุรุษไปรษณีย์ด้วยความเท่เหมือนเวลาฮีโร่สวมชุด เดช /ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 

ตู้เส้ือผ้า,เส้ือผ้าในตู้
เส้ือผ้า,ถุงมือ,รถ
มอเตอร์ไซค์,ถุงเก็บ
จดหมายท่ีติดรถ
มอเตอร์ไซค์ 

แสงเช้า 
แสงผ่ากลางหลัง 

8 

2 10.00-11.00 เดชลุกขึ้นจากเตียงและไปกดเปิดวิทยุเล่นเพลงเสียดายของแล้วเข้าไป
อาบน้้า และเมื่อเปิดประตูออกมาก้ามก็มายืนรอหน้าประตูด้วยท่าที
เบลอๆ 

เดช /ชุดนอน 
ก้าม /ชุดนอน 

นาฬิกาปลุก,วิทยุ
,ผ้าขนหนู2ผืน,ไฟล์
เพลงเสียดายของ 

แสงเช้า 7 

3 11.00-12.30 เดชอวดกับก้ามว่าหญิงท่ีตัวเองเจอเมื่อวานเป็นสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นชื่อมิ
โฮะจัง และมิโฮะจังก็โทรเข้ามาว่าจะมาหาพอดี 

เดช /ชุดนอน 
ก้าม /ชุดนอน 

ชาม,มาม่า,ตะเกียบ
,โต๊ะเล็ก,กล่องทิชชู่
,มือถือรุ่นเก่า 

 18 

พักกินข้าวกลางวัน 
21 13.00-14.00 เดชเขียนจดหมายให้หมิวไปแล้วหันมาถามทิวว่าถ้าเป็นทิวจะเขียนว่า

ยังไง 
เดช /ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
ทิว /ชุดอยู่บ้าน 
ก้าม /ชุดอยู่บ้าน 

จดหมาย,โต๊ะเล็ก
,ปากกา 

 6 

8 14.00-16.00 เดชเข้ามาในห้องแล้วเจอทิวยืนเก๊กอยู่ในห้อง และเดชจะไล่ทิวออกจาก
ห้องทิวบอกเด๋ียวจะโชว์สเต็ปการจีบสาวให้ดู 

เดช /ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
ทิว /ชุดเพลย์บอย 
ก้าม /ชุดอยู่บ้าน 

  11 

30 
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Breakdown 
ตาราง 4-2 Cue1 88เทอเรส ซอยเพชรเกษม 88 บางแค   วันพฤหัสท่ี 31/10/56 เวลา 08.00-21.30  ฉาก 2,3,5,8,17,21, 25,27 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

25 16.00-18.00 เดชนั่งอ่านจดหมายของหมิวไปยิ้มไปด้วยความสุขสมอารมณ์หมาย โดย
ทิวมองไปท่ีเดชด้วยสายตาท่ีดูเครียดและเป็นกังวลอยู่ข้างหลัง 

เดช /ชุดอยู่บ้าน 
ก้าม /ชุดอยู่บ้าน 

จดหมายของหมิว
,บุหรี่1ซอง,ไฟแช๊ก 

 2 

พักกินข้าวเย็น 
27 19.00-20.00 เดชกลับมาด้วยท่าทีซึมๆและเล่าให้พวกทิวกับก้ามฟังว่าหมิวหายไป

ก้ามปลอบใจว่าเดชอาจจะคิดมากไปแต่ทิวก็บอกให้ใช้โอกาสนี้ตัดใจ
จากหมิวไปเลยดีกว่า เพราะตนเห็นว่าเดชก้าลังจะท้าลายกฎเหล็กของ
เพลย์บอยแล้ว 

เดช /ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
ทิว /ชุดอยู่บ้าน 
ก้าม /ชุดอยู่บ้าน 

  11 

17 20.00-21.30 เดชค่อยๆเปิดจดหมายท่ีหมิวส่งให้ด้วยความลุ้นและในจดหมายตอบตก
ลงเดชลุกขึ้นเต้นดีใจแต่เมื่อทิวเห็นว่ามีอีกฉบับแนบไว้จึงเรียกให้เดชมา
อ่านอีกฉบับซึ่งขียนว่าเราเลิกกันเถอะพร้อมกับบอกว่าทีนี้รู้รึยังว่าอะไร
ได้มาง่ายๆก็เสียง่ายๆ แต่เดชก็ไม่ตัดใจและเตรียมลุยต่อ 

เดช /ชุดอยู่บ้าน 
ทิว /ชุดอยู่บ้าน 
ก้าม /ชุดอยู่บ้าน 

จดหมายของหมิว
,โต๊ะเล็ก 

 16 
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Breakdown 
ตาราง 4-3 Cue2 88เทอเรส ซอยเพชรเกษม 88 บางแค วันศุกร์ท่ี 1/11 /56 เวลา 13.00-17.00  ฉาก 13,28 
 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

13 13.00-15.00 เดชรีบกลับมาท่ีห้องเพื่อถามทิวว่าหมิวเป็นไงมั่งต้องใช้วิธีจีบแบบไหน 
ทิวบอกว่า หมิวเป็นพวกของสูงต้องใช้ความพยายามในการจีบและทิวก็
นึกออกว่าจะใช้วิธีอะไรในการจีบหมิวให้เดชออก 

เดช /ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
ทิว /ชุดอยู่บ้าน 
ก้าม /ชุดอยู่บ้าน 

บุหรี่,ไฟแช๊ค  9 

28 15.00-17.00 เดชนั่งกลุ้มใจท่ีหมิวหายไป แล้วก้ามก็รีบมาบอกเดชว่าหมิวย้ายไป
กรุงเทพแล้ว ทิวจึงมาให้ค้าแนะน้าให้เดชไปสารภาพรักกับหมิวท่ี
กรุงเทพพร้อมกับยื่นซองจดหมายส้าคัญ 

เดช /ชุดอยู่บ้าน 
ทิว /ชุดอยู่บ้าน 
ก้าม /ชุดอยู่บ้าน 

ซองจดหมายพิเศษ,
กระดาษจดท่ีอยู่
,บุหรี่2ซอง,ไฟแช๊ค2
อัน 

 22 
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Breakdown 
ตาราง 4-4 Cue3 เพชรเกษม88  วันเสาร์ท่ี14/12 /56 เวลา 08.00-14.30  ฉาก 4,6,9,11 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

6 08.00-08.30 เดชไปส่งไปรษณีย์ตามบ้านต่างๆ เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 

รถมอเตอร์ไซค์  6 

4 08.30-10.00 เดชคุยโม้กับก้ามว่าพอเจอมิโฮะจังจะบอกเลิกแสกหน้าไปเลยแต่แล้ว
เขากลับโดนบอกเลิกเองเสียก่อน เดชบอกเพราะเราดีเกินไปใช่มั้ย ก็
เลยโดนมิโฮะจังด่าเละ เดชนั่งร้องไห้ร้องเพลง ท่ีหนึ่งไมไ่หว 

เดช/ชุดอยู่บ้าน 
ก้าม/ชุดอยู่บ้าน 
มิโฮะจัง/ชุดสก๊อย 

วิทย,ุไฟล์เพลงท่ีหนึ่ง
ไม่ไหว,ปล๊ักพ่วง 

 24 

9 10.30-12.00 ทิวโชว์สเต๊ปจีบสาวให้พวกเดชดู พร้อมกับบอกว่าเคล็ดลับการจีบอีก
อย่างคือคารม 

เดช/ชุดอยู่บ้าน 
ก้าม/ชุดอยู่บ้าน 
ทิว/ชุดเพลย์บอย 
สาวA/ชุดไปรเวท 
สาวB/ชุดไปรเวท 

แบงค์1000,แบงค์
100 

 15 

พักกินข้าวกลางวัน 
11 12.30-14.30 เดชคาราวะขอเป็นศิษย์ทิว ทิวบอกกฎเหล็กของเพลย์บอยว่าห้าม

ผูกพัน 
เดช/ชุดอยู่บ้าน 
ก้าม/ชุดอยู่บ้าน 
ทิว/ชุดเพลย์บอย 
สาวA/ชุดไปรเวท 
สาวB/ชุดไปรเวท 

แบงค์1000,แบงค์
100 

 6 
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Breakdown 
ตาราง 4-5 Cue4 หมู่บ้านลัดดารมย์  วันเสาร์ท่ี 14/11 /56 เวลา 19.30-21.30  ฉาก 1,10 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

10 19.30-20.30 ทิวโชว์สเต๊ปการใช้คารมสุดเจ๋ง ทิว/ชุดเพลย์บอย 
สาวC/ชุดไปรเวท 

  8 

1 20.30-21.30 เดชมาหาพลอยตามนัดและถูกพลอยบอกเลิกด้วยประโยคสุดคลาสิคว่า 
เธอดีเกินไป 

เดช/ชุดไปรเวท 
พลอย/ชุดไปรเวท 

 แสงกลางคืน มี
แสงไฟของไฟใน
สวนสาธารณะ
แบบสลัวๆ 

6 

ตาราง 4-6 Cue5 บ้านญาติจ๊ัวะ  วันอาทิตย์ท่ี 15/11 /56 เวลา 08.00-15.30  ฉาก 7,12,26,14,20 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

7 08.00-10.00 เดชไปเจอหมิวคิดว่าหมิวเป็นแฟนเก่าของตัวเองหมิวบอกว่าตัวเองไม่ใช่
เดชก็ไม่เช่ือคิดว่าหมิวความจ้าเส่ือม เลยไปเขียนท่ีแขนของหมิวว่า เป็น 
ฟ เหมือนกับตอนท่ีเขียนให้กับพลอย หมิวก็ด่าๆๆ และเดชก็ตัดสินใจ
โทรไปเบอร์เก่าพลอยแต่ปรากฏว่าพลอยรับ เดชเลยรีบขอโทษ 

เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
หมิว/ชุดอยู่บ้าน 

จดหมาย,ท่ีเซ็นรับ
จดหมาย,ปากกาเม
จิค,โทรศัพท์มือถือ
,มอเตอร์ไซค์ 

 38 

12 10.00-11.30 เดชมาดักรอช้ีตัวหมิวโดยก้ามกับทิวรออยู่ข้างหลัง แต่น้องสาวหมิวกลับ
ออกมาแทน เดชรีบส่งสัญญาณว่าไม่ใช่คนนนี้ๆแล้วเมื่อเดินออกมา 
หมิวก็เดินสวนผ่านมาพอดีเดชก็ช้ีว่าคนนี้แหละ ทิวก็ท้าการแสกน
หน้าตาทันทีพร้อมกับบอกว่าโอเค เดชจึงรีบขอตัว 

เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
ก้าม/ชุดไปรเวท 
ทิว/ชุดไปรเวท 
หมิว/ชุดไปรเวท 
น้องสาวหมิว/ชุดอยู่
บ้าน 

มอเตอร์ไซค์,จดหมาย
,ท่ีเซ็นรับจดหมาย 

 16 
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Breakdown 
ตาราง 4-7 Cue5 บ้านญาติจ๊ัวะ  วันอาทิตย์ท่ี 15/11 /56 เวลา 08.00-15.30  ฉาก 7,12,26,14,20 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

พักกินข้าวกลางวัน 
26 12.00-13.00 เดชไปส่งจดหมายเหมือนเดิมแต่ไม่เจอหมิวกลับเจอน้องสาวหมิวแทน

และแน่นอนจดหมายจากหมิวก็ไม่มี 
เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
น้องสาวหมิว/ชุดอยู่
บ้าน 

มอเตอร์ไซค์,จดหมาย
,ท่ีเซ็นรับจดหมาย 

 8 

14 13.00-14.30 เดชขับมอเตอร์ไซค์มาส่งจดหมายท่ีบ้านหมิวตามเวลาปกติด้วยท่าที 
ล่อกแล่ก วันนี้เดชก็น้าจดหมายมาส่งให้เหมือนทุกๆวัน เมื่อหมิวเซ็นรับ
เรียบร้อย เดชบอกมีจดหมายให้อีกฉบับเมื่อเดชยื่นจดหมายท่ีจ่าหน้าว่า
บุรุษลึกลับ 

เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
หมิว/ชุดอยู่บ้าน 

มอเตอร์ไซค์,จดหมาย
ปกติ,ท่ีเซ็นรับ
จดหมายจดหมายมุก
เส่ียว 

 9 

20 14.30-15.30 เดชน้าจดหมายไปส่งให้หมิว แต่หมิวก็แค่รับจดหมายแล้วเดินเข้าบ้าน
ไป ไม่มีการตอบจดหมายกลับมา เดชท้าหน้าผิดหวัง 

เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
หมิว/ชุดอยู่บ้าน 

มอเตอร์ไซค์,จดหมาย
,ท่ีเซ็นรับจดหมาย 

 8 
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Breakdown 
ตาราง 4-8 Cue6 บ้านญาติจ๊ัวะ  วันเสาร์ท่ี 21 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-15.30  ฉาก 16,18,22,24 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

16 09.00-10.00 เมื่อเดชเอาจดหมายไปส่งหมิวโดยเขาหยุดส่งจดหมายก่อนก็ฝาก
จดหมายยื่นกลับมาส่งคืนให้ด้วย เดชยิ้มแก้มปรีด้วยความดีใจ 

เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
หมิว/ชุดอยู่บ้าน 

มอเตอร์ไซค์
,จดหมาย2ฉบับ,ท่ี
เซ็นรับจดหมาย 

มีฉากFB ท่ีทิว
พูดเตือนไว้ใน
ห้อง 

7 

18 10.00-12.00 วันต่อมาเดชน้าจดหมายมาส่งให้หมิวพร้อมกับจดหมายของตนเหมือน
ทุกๆวัน โดย 
หมิวก็มองหน้าเดชด้วยความรู้สึกเอือมท่ีว่ายังส่งมาอีกเหรอ 

เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
หมิว/ชุดอยู่บ้าน 

มอเตอร์ไซค์,จดหมาย
มุกเส่ียว,ท่ีเซ็นรับ
จดหมาย 

 2 

พักกินข้าวกลางวัน 
24 13.00-14.00 หมิวยืนรอบุรุษไปรษณีย์อยู่หน้าประตูบ้านตัวเอง จนเดชขี่มอเตอร์ไซค์

มาท่ีหน้าบ้านและน้าจดหมายมาส่งตามปกติ และแน่นอนรวมทั้ง
จดหมายมุขเส่ียวด้วย หมิวดีใจมากเมื่อเห็นเดชยื่นจดหมายมุขเส่ียวมา 
เธอจึงยิ้มหวานให้กับเดชและยื่นจดหมายให้เดชด้วย 

เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
หมิว/ชุดอยู่บ้าน 

มอเตอร์ไซค์,จดหมาย
เดช,จดหมายของ 
หมิว, ท่ีเซ็นรับ 

 9 

22 14.00-15.30 หมิวมายืนรอคอยบุรุษไปรษณีย์อย่างใจจดใจจ่อเพราะอยากจะรู้ว่าวันนี้
เดชจะเขียนมุขเส่ียวอะไรมาให้ตนข้าอีกเมื่อบุรุษไปรษณีย์มาถึง คนท่ีมา
กลับไม่ใช่เดชเพราะว่าวันนี้เดชเมาค้างมาส่งไม่ไหวจึงมีบุรุษไปรษณีย์
คนอื่นมาส่งแทนและแน่นอนจดหมายมุขเส่ียวก็ไม่มีเช่นกัน 

หมิว/ชุดอยู่บ้าน 
บุรุษไปรษณีย์B/ชุด
บุรุษไปรษณีย์ 

มอเตอร์ไซค์,จดหมาย
พวกใบปลิวโฆษณา,ท่ี
เซ็นรับจดหมาย 

 12 
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Breakdown 
ตาราง 4-9 Cue7 หมู่บ้านพัชรวิล บางแค 80 ถนนเพชรเกษม วันเสาร์ท่ี 4/1 /57 เวลา 09.00-13.00  ฉาก 15,19,23 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

15 09.00-10.30 หมิวอ่านจดหมายแล้วนึกออกว่าเดชเป็นเป็นคนเขียนมาเพราะจ้า
ลายมือได้จึงตัดสินใจเขียนตอบกลับไป 

หมิว/ชุดอยู่บ้าน จดหมายของเดช,
ปากกา,จดหมาย
ของหมิว 

 9 

19 10.30-11.30 หมิวอ่านจดหมายของเดชหลังจากท่ีตนเขียนจดหมายตอกกลับไปด้วย
ความสนุกสนานเพราะเนื้อหาท่ีมันเส่ียวของจดหมาย 

หมิว/ชุดอยู่บ้าน จดหมายมุกเส่ียว
ฉบับแรกท่ีเดชเขียน
มา 

 5 

23 11.30-13.00 หมิวรู้สึกผิดหวังและเริ่มรู้สึกตัวว่า ตัวเองขาดจดหมายของเดชไม่ได้
ต้ังแต่เมื่อไหร่ หมิวจึงตัดสินใจเขียนจดหมายตอบกลับเดชไป 

หมิว/ชุดอยู่บ้าน จดหมายท่ีเขียน
กลับไปฉบับแรก
ของหมิว
,จดหมาย10-15ฉบับ 

ถ่ายโดยใช้
เทคนิคต้ังกล้อง
ไว้แล้วถ่าย3ครั้ง
ให้มีนางเอก3คน
ในframeเดียว 

7 

 
ตาราง 4-10 Cue8 หมู่บ้านพัชรวิล บางแค 80 ถนนเพชรเกษม วันอาทิตย์ท่ี 5/1 /57 เวลา 14.30-16.00  ฉาก 29 

Sc Time Description Cast / Wardrobe Set/Prop 
Camera 
Remark 

Cut 

29 14.30-16.00 เดชมาหาหมิวท่ีกรุงเทพและเมื่อเจอหมิวเขาก็ใช้ซองจดหมายท่ีใส่แผ่น
พลาสติกใสและเนื้อหาจดหมายท่ีเขียนว่าบุรุษลึกลับคือเขาเองไว้ในนั้น 
ซึ่งหมิวก็เดินเข้าไปหาเดชพร้อมกับยื่นแขนให้เดชพร้อมกับบอกว่า มัน
จางไปแล้วช่วยเขียนใหม่ให้หน่อยดิ 

เดช/ชุดบุรุษ
ไปรษณีย์ 
หมิว/ชุดอยู่บ้าน 

ซองจดหมายพิเศษ,
กระดาษจดท่ีอยู่,แผ่น
พลาสติกใส 

 17 

 37 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

2. การเตรียมงานด้านการถ่ายท า  
2.1 การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

2.1.1 ตัวละครเดช  
 -นายธีระวิชช์ ศรีศิริ 
เดช : เขาเป็นคนท่ีพยายามท าตัวให้ดูเหมือนมั่นใจในตัวเอง แต่จริง ๆ แล้วเขาเป็นคนที

ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยสักนิด และเขาเป็นคนท่ีไม่ค่อยกล้าท่ีจะตัดสินใจอะไรเอง แม้แต่เรื่องของ
ตัวเองแต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตัวของเขาคือ เขาเป็นท่ีคนท่ีรักใครรักจริง และท าได้ทุกอย่างเพื่อคนท่ีเขารัก 
แม้มันจะเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงตัวตนของเขาก็ตาม 

 

 
ภาพ 4-1   ตัวละคร: เดช 
 ผู้จัดท าเลือกนักแสดงคนนี้มาเพราะว่า ทางผู้จัดท าได้เคยเห็นผลงานของรุ่นน้องคนนี้มาหลาย
ครั้งแล้ว และมีความเห็นว่าดูเหมาะสมกับบทภาพยนตร์ 

 
2.1.2 ตัวละครหมิว 

 -นางสาวปราญชลี บุญสงเคราะห์ 
  หมิว: เธอมีบุคลิคท่ีภายนอกดูเหมือนเป็นคนเงียบๆเรียบร้อย แต่ภายในของเธอจริงๆของเธอ
ก็เป็นเด็กสาวคนนึงท่ีอยากลองมีความรักดูบ้างให้พอช่ืนใจแต่ก็ไม่ถึงกับใครก็ได้ และเธอยังเป็นคนช่าง
สังเกตมาก แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเธอก็จะจดจ า นอกจากนั้นส่ิงท่ีเธอชอบท่ีสุดคือการอ่านหนังสือ ท า
ให้เธอเป็นคนรักการอ่านมาก เพราะมันท าให้เธอรู้สึกมีความสุข   
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ภาพ 4-2    ตัวละคร: หมิว 

ทางผู้จัดท าได้เลือกรุ่นน้องคนนี้เป็นนักแสดงเพราะว่าได้มีคนแนะน ามาว่าน้องคนนี้มี
ทักษะการแสดงดี และเมื่อลองเรียกน้องมาแคสดูก็เห็นว่าการแสดงของน้องมีความเหมาะสมกับบท
มาก 

2.1.3 ตัวละครก้าม 
 -นายธีรภาส ว่องไพศาลกิจ 

ก้าม : เป็นเพื่อนสนิทของเดชและเป็นรูมเมทของเดชด้วย เขามีบุคลิคท่ีชอบเออออตกลง
กับทุกอย่าง ช่ืนชมไปหมด ไม่ว่าใครจะท าอะไรขอแค่ให้มีคนมาพูดแนะน าว่ามา ก้ามก็จะเช่ือตามไป
หมด แต่เขาก็เป็นคนดีรักเพื่อน เมื่อเห็นเพื่อนเป็นทุกข์เขาก็อยากท่ีจะช่วยเหลือ 

 

 
ภาพ 4-3    ตัวละคร: ก้าม 
  

ทางผู้จัดท าได้เลือกรุ่นน้องคนนี้เป็นนักแสดงเพราะ รู้ จักกับน้องคนนี้และได้เคยร่วมงาน
ด้วยกันมาแล้ว และเล็งเห็นว่าลักษณะและหน้าตาของน้องดูเหมาะสมกับบทบาทบทนี้มาก รวมท้ัง
ทักษะการแสดงของน้องก็เล่นได้เหมาะสมดี 
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2.1.4 ตัวละครทิว 

-นายอาทิตย์ อนันต์นาท 
ทิว: เป็นเพลย์บอยช้ันอ๋อง ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้หญิงได้อย่างแม่นย าว่า

ลักษณะนิสัยเป็นยังไงและควรจีบแบบไหนถึงติด โดยเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก คารมของเขา
มาเป็นท่ีหนึ่งในด้านต่างๆ แม้ในบางครั้งเขาจะเป็นคนท่ีเข้มงวดในเรื่องบางเรื่อง แต่เขาก็รู้จักท่ีจะผ่อน
ในเรื่องท่ีจ าเป็น 

 
ภาพ 4-4    ตัวละคร: ทิว 
  

 ทางผู้จัดท าได้รู้จักนักแสดงมานานแล้ว และในตอนเขียนบุคุลิคของตัวละครก็ได้การเขียนโดย
อ้างอิงมาจากลักษณะนิสัยของเพื่อนคนนี้นี้ด้วย 
 

2.2 สถานที่ถ่ายท า (Location) 
2.2.1 ห้องพักของเดช 

 

 
ภาพ 4-5    Location: ห้องพักของเดช 
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2.2.2 ห้องนอนของหมิว 

 

 
ภาพ 4-6    Location: ห้องนอนบ้านหมิว 
 

2.2.3 หน้าบ้านหมิว 
 

 
ภาพ 4-7    Location: หน้าบ้านหมิว 
 

2.2.4 หน้าบ้านหมิวที่กรุงเทพ 
 

 
ภาพ 4-8    Location: หน้าบ้านหมิวท่ีกรุงเทพ 
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2.2.5 สวนสาธารณะในมโนของทิว 
 

 
ภาพ 4-9    Location: สวนสาธารณะในมโนของทิว 
 

2.2.5 หน้าหอเดช 
 

 
ภาพ 4-10    Location: หน้าหอเดช  
 

2.3 อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 
2.3.1 มอเตอร์ไซค์ 

 
ภาพ 4-11 มอเตอร์ไซค์   
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2.3.2 จดหมาย 
 

 
ภาพ 4-12 จดหมาย 

 
2.3.3 แผ่นพลาสติกใส 
 

 
ภาพ 4-13 แผ่นพลาสติกใส 
 

2.4 เคร่ืองแต่งกายนักแสดง (Wardrobe) 
2.4.1 เคร่ืองแต่งกายของเดช 
 

 
ภาพ 4-14 เครื่องแต่งกายของเดช 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

 
ภาพ 4-15 เครื่องแต่งกายของเดช 

 
2.4.2 เคร่ืองแต่งกายของหมิว 
 

 
ภาพ 4-16 เครื่องแต่งกายของหมิว 

 
2.4.3 เคร่ืองแต่งกายของพลอย 
 

 
ภาพ 4-17 เครื่องแต่งกายของพลอย 
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2.4.4 เคร่ืองแต่งกายของทิว 
 

 
ภาพ 4-18 เครื่องแต่งกายของทิว 

 
2.4.5 เคร่ืองแต่งกายของก้าม 
 

 
ภาพ 4-19 เครื่องแต่งกายของก้าม 
 ขั้นตอนการท างานในส่วนของการเตรียมการนั้นถือเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดในการท าภาพยนตร์ 
ทุกส่วนของการเตรียมการนั้นเป็นผลมากจากการศึกษา การรวบรวมข้อมูล ท้ังจากทฤษฏี และผลงาน
อ้างอิง ซึ่งจะน าไปสู่การผลิตผลงานภาพยนตร์จนเสร็จส้ินบริบูรณ์ 
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บทท่ี 5 
 

การเตรียมงาน 
 

จากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับหนังตลกและทฤษฎีการเอาตัวรอดของมนุษย์ของซิกมันด์
ฟรอยด์แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนบทภาพยนตร์ โดยใช้ทฤษฎีการเขียนภาพยนตร์ตลกและทฤษฎีการ
เอาตัวรอดของมนุษย์โดยได้ตีแผ่ออกมาเป็นเรื่องราวของชายคนนึงช่ือเดช ซึ่งโดนหักแกจากแฟนเก่า
มาด้วยเหตุผลท่ีว่าเธอดีเกินไป ซึ่งท าให้เขาเกิดความรู้สึกว่าถ้าเขามันดีเกินไปนักเขาก็จะเปล่ียนตัวเอง
เป็นเพลย์บอยซะเลย แต่ด้วยหน้าตาท่ีไม่ได้ดีเด่อะไรนักท าให้เขาไม่สามารถจีบสาวได้ซักคนแต่เมื่อเขา
รับค าแนะน าจากทิวเพลย์บอยช้ันเซียนท่ีก้ามเพื่อนสนิทของเขาแนะน ามา โดยก่อนหน้านี้เดชได้ไป
เจอกับหมิวสาวที่หน้าตาเหมือนกับพลอยแฟนเก่าของเขา ท าให้เดชตัดสินใจท่ีจะจีบหมิว โดยการส่ง
จดหมายซึ่งเป็นค าแนะน าของทิว 
 
ภาพยนตร์สั้นเร่ือง ยุทธการจดหมายรัก 
Sc.1 (ภายนอก/กลางคืน/สวนสาธารณะ)  
 

 
ภาพ 5-1 ฉากท่ี 1 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

พลอยยืนอยู่กลางแสงไฟสลัวๆในสวนสาธารณะ สักพักเดชก็มาถึงด้วยท่าทีเร่งรีบ โดย
พลอยบอกว่ามีตนมีเรื่องจะคุยกับเดชนิดหน่อย เดชท าท่าทางรอลุ้นเซอร์ไพรซ์ พลอยก็บอกว่าเราเลิก
กันเถอะเมื่อ เดชถึงกับช๊อคเขารับถามถึงสาเหตุทันทีพลอยบอกว่าเพราะว่าเธอดีเกินไป พูดจบพลอยก็
หันหลังและเดินจากไป 
 ฉากนี้เป็นเหมือนฉากท่ีเป็นต้นก าเนิดของเรื่องราวท้ังหมดท่ีท าให้ตัวละครเดชต้อง
พยายามท าตัวแบบนี้ โดยเพลงประกอบของหนังท่ีท าออกมาจะเป็นการส่ือถึงประเภทของหนังอย่าง
ชัดเจน 
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Sc.2(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-2 ฉากท่ี 2 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

นาฬิกาปลุกดังขึ้น เดชต่ืนเช้าขึ้นมาด้วยความสดใส แล้วลุกเข้าไปในห้องน้ า โดยก้าม
ออกมายืนรอหน้าห้องน้ าด้วยท่าทีงัวเงีย เมื่อเดชเปิดประตูออกมาเจอก้าม ก้ามก็ได้มีการคุยกันเรื่อง
เมื่อวาน โดยเดชตอบว่า ในโลกนี้ก าลังจะมีเพลย์บอยเพิ่มขึ้นอีกคนแล้ว 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีต้องการส่ือถึงบุคลิกของตัวละครเดชว่าเป็นแบบไหน และส่ือถึงประเด็น
ของหนังว่าตัวละครพระเอกก าลังจะท าอะไร 
 
Sc.3(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-3 ฉากท่ี 3 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

ก้ามลองถามดูว่าสาวท่ีเดชไปเจอมาเมื่อวานเป็นไงบ้าง เดชก็เริ่มอวดทันทีว่าหน้าตา
เหมือนระดับดาราหนังญี่ปุ่น ระหว่างท่ีคุยๆกันมิโฮะจังคนท่ีเดชอวดก็โทรมา เดชท าเป็นคุยทักทาย
เป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเชิงอวดเล็กๆว่าได้คุยภาษาต่างประเทศกับแฟน โดยมิโฮะจังบอกว่าอยากจะมา
ขอเจอเดชหน่อย เดชก็ท าท่าอิดออดว่าอยากเจออีกแล้วเหรอ ก็ได้ๆแต่แปปเดียวนะ 
 ฉากนี้ต้องการบ่งบอกถึงบุคลิกของตัวละครเดชในมุมมองท่ีว่าจะเป็นคนหลงตัวเอง และ
ขี้อวดมากขนาดไหนโดย ท้ังการพยายามพูดภาษาญี่ปุ่นใส่แฟนเพื่อจะอวดว่ามีแฟนเป็นลูกครึ่ง 
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Sc4(ภายนอก/กลางวัน/หน้าหอพัก) 
 

 
ภาพ 5-4 ฉากท่ี 4 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

ระหว่างท่ีรอมิโฮะจังมาก้ามก็ถามเดชว่า แล้วคนนี้จะคบกี่วันดี เดชก็ท าท่าคิดสักครู่แล้ว
บอกว่าเอาเป็นมาถึงปั๊บบอกเลิกแสกหน้าเลยดีกว่า ท้ังสองคุยกันหัวเราะชอบใจ ระหว่างคุยกันก็มี
เสียงเรียกพี่เดชอยู่ไกลๆท าให้เดชหันไป แต่เมื่อก้ามหันตามไปก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าหน้าตาของมิโฮะ
จังนี่ก็เหมือนสก๊อยดีๆนี่เอง โดยเดชเดินเข้าไปหามิโฮะจังเพื่อจะไปบอกเลิก แต่กลับโดนมิโฮะจังบอก
เลิกตัดหน้าก่อน เดชก็เลยคิดว่าเพราะว่าตนดีเกินไปอีกแล้วใช่มั้ยแล้วท าท่าทางเซ็ง เดชก็เลยโดนมิ
โฮะจังด่าสวนกลับไปว่าอย่างมึงมันเรียกว่าไม่มีอะไรดีเลยตังหาก เดชลงไปนั่งทรุดอยู่กับพื้นโดยก้าม
เดินเข้ามาปลอบพร้อมกับบอกว่านี่มันสายแล้วนะเว่ย 
 ฉากนี้ต้องการจะส่ือถึงแนวทางของตัวละครเดชท่ีต้องการจะเป็นว่าแนวทางของตัวละคร
คืออะไรโดยส่ืออกมาให้ชัดจนยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นเป็นการตอกย้ ามุมมองในด้านนิสัยของเดชว่า
เป็นคนท่ีมีนิสัยข้ีโม้ขนาดไหน เช่นการท่ีบอกว่ามิโฮะจังสวยยังงั้นเจ๋งยังงี้ ท้ังท่ีความจริงแล้วก็เป็นแค่
สาวสก๊อยคนนึงเท่านั้น 
 
Sc5 (ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-5 ฉากท่ี 5 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชใส่เครื่องแบบบุรุษไปรษณีย์ด้วยความมั่นใจ ฉากนี้ต้องการแสดงถึงแนวทางของหนงั
ออกมาอย่างชัดเจน อย่างเช่น เพียงแค่การสวมเครื่องแบบบุรุษไปรษณีย์ก็สามารถใช้ประเด็นการใส่
และท่าทางให้ดูยิ่งใหญ่ 

   ส
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Sc.6(ภายนอก/กลางวัน/ภายในชุมชนตามบ้านต่างๆ) 
 

 
ภาพ 5-6 ฉากท่ี 6 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
 เดชขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปตามถนน 
ฉากนี้ต้องการจะใช้เป็นฉากเพื่อการด าเนินเรื่องระหว่างฉากไปท่ีบ้านนางเอก 
 
Sc.7(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านของหมิว) 
 

 
ภาพ 5-7 ฉากท่ี 7 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
 เดชไปส่งจดหมายท่ีบ้านหลังหนึ่ง โดยคนท่ีออกมารับจดหมายหน้าตาเหมือนกับพลอย
มาท าให้เดชเข้าใจผิดว่าเป็นพลอย โดยผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าตนเองช่ือหมิวไม่ใช่พลอย แต่เดชก็ยังไม่
เช่ือ โดยเขาก็บอกว่าสงสัยหัวไปกระแทกมาแล้วความจ าเส่ือมล่ะสิ เดชจึงจับแขนของหมิวมาเขียนค า
ว่า เป็น ฟ พร้อมกับดึงแขนเส้ือของตัวเองขึ้นให้หมิวดูรอยเมจิคท่ีพลอยเขียนให้ตน หมิวก็ด่าว่า
สกปรกจะตาย เดชก็เลยบอกว่าถ้างั้นตนจะลองโทรเข้าเครื่องพลอยดูจะได้รู้กันไปเลยว่าเป็นตัวจริงรึ
เปล่า หมิวก็หยิบมือถือข้ึนมาโชว์ทันที แต่เมื่อเดชโทรเข้าเครื่องพลอยกับรับโทรศัพท์จริงๆ เดชถึงกับ
หน้าซีด และต้องรีบขอโทษหมิวทันทีพร้อมกับรีบขอตัว 
 ฉากนี้เหมือนเป็นฉากส าคัญของเรื่อง เพราะว่าเป็นฉากท่ีเดชจะได้เจอกับหมิวครั้งแรก
และจะเป็นจุดส าคัญท่ีท าให้เดชได้รู้จักกับหมิว โดยนอกจากนี้ยังส่ือถึงโมเมนต์โรแมนติคในเรื่องพน้อม
กับสอดแทรกความตลกในเรื่อง 
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Sc.8(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-8 ฉากท่ี 8 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชกลับเข้าห้องมาเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนเก๊กอยู่ในห้อง เดชตกใจไปพิงประตู โดยเดช
พยายามโวยวายและไล่ให้ชายคนนั้นออกไป โดยก้ามรีบวิ่งออกมาแนะน าว่าคนนี้ช่ือพี่ทิว เค้าจะมา
สอนวิธีเป็นเพลย์บอยให้กับพวกเรา เดชก็รีบเรียกก้ามมาคุยว่าร็ได้ไงว่าจะไม่โดนหลอก ก้ามก็ตอบมา
แบบไม่คิดว่าก็ไม่รู้เค้าบอกมาก็เลยเออออตาม ทิวก็พูดแทรกขึ้นมาว่า ถ้างั้นเด๋ียวตนจะโชว์ให้ดูเองว่า
แน่แค่ไหน  
 ฉากนี้เป็นฉากเปิดตัวของทิวตัวละครท่ีเป็นตัวผลักดันเรื่องตัวส าคัญตัวหนึ่ง โดยฉาก
เปิดตัวต้องการท่ีจะให้เห็นถึงความเท่แบบเส่ียวๆของตัวละคร และนอกจากนั้นยังส่ือถึงลักษณะนิสัย
ของก้ามอีกด้วยว่ามีลักษณะความคิดและนิสัยท่ีเช่ือคนง่าย คารแรคเตอร์ดูมีความเป็นลูกไล่ชาวบ้าน 
 
Sc.9(ภายนอก/กลางวัน/หน้าหอพัก) 
 

 
ภาพ 5-9 ฉากท่ี 9 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

ทิวเดินน าเดชกับก้ามมาพร้อมกับช้ีไปท่ีผู้หญิงสองคนท่ีเดินมาทางตนแล้วบอกว่าตนจะ
โชว์เทคนิคจีบสาวสองคนนี้ให้ดู โดยทิวเดินดุ่มๆไปหาท้ังคู่ เมื่อผู้หญิงท้ังองคนเห็นทิวเดินเข้ามาก็
ค่อยๆเดินถอยหลังด้วยความกลัวว่าจะเป็นพวกโรคจิต แต่เมื่อทิวตวัดนิ้วทั้งสองข้างขึ้นมา ท้ังคู่กลับวิ่ง
เข้ามากรี๊ดทิวเป็นการใหญ่ จนเดชและก้ามถึงกับอึ้ง โดยทิวโชว์ทริคของตนเป็นแบงค์100กับแบงค์
1000 ออกมา แล้วทิวยังบอกว่าทริคอีกอย่างของตนคือ คารม ทิวพูดพลางเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง 
 ฉากนี้ต้องการจะส่ือถึงเทคนิคการจีบสาวของทิว ซึ่งฉากนี้ยังแฝงถึงมุมมองของสังคมใน
ปัจจุบันท่ีมีคนมองว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกส่ิงอีกด้วย 

   ส
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Sc.10 (ภายนอก/กลางวัน/สวนสาธารณะ) 
 

 
ภาพ 5-10 ฉากท่ี 10 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

ทิวโดนสาวคนหนึ่งบอกเลิก โดยขณะท่ีเธอคนนั้นก าลังจะเดินจากไป ทิวก็บอกว่าถ้าเธอ
เลิกกับเค้าแล้วเธอช่วยกลับมาหาเราเป็นคนแรกได้มั้ย เธอคนนั้นท าหน้าดีใจแล้วบอกว่า เธอจะรอเรา
ใช่มั้ย ทิวจากท่ีท าหน้าเศร้าก็ตีเป็นอีกสีหน้านึงพร้อมกับบอกว่า เปล่า กุรอสมน้ าหน้ามึงอะ 
 ฉากนี้ต้องการจะส่ือถึงแนวทางของหนังให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคนิคการใส่เสียง
ประกอบและการใช้จังหวะสีหน้าของตัวละครที่ปรับสีหน้าแบบทันควัน 
 
Sc.11(ภายนอก/กลางวัน/หน้าหอพัก) 
 

 
ภาพ 5-11 ฉากท่ี 11 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชปล้ืมใจอย่างสุดๆพร้อมกับขอร้องทิวให้รับตนเป็นศิษย์  ทิวก็เลยบอกว่าถ้างั้นตนจะ
สอนบทเรียนส าคัญให้กับทิวว่า ห้ามตกหลุมรักเป้าหมายเด็ดขาด 
 ฉากนี้ต้องการจะส่ือถึงความส าคัญของข้อผูกมัดของพระเอกในเรื่องของ การห้ามตก
หลุมรักเป้าหมายเด็ดขาด ว่าเป็นจุดส าคัญของเรื่องซึ่งจะน ามาสู่ประเด็นใหญ่ของเรื่องในภายหลัง 
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Sc.12(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 

 
ภาพ 5-12 ฉากท่ี 12 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชไปส่งจดหมายเหมือนทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้ทิวและก้ามมาเฝ้าดูด้วย โดยเดชพยายาม
ส่งซิกเล็กน้อยให้ทิวช่วยดูให้ แต่เมื่อเดชเปิดประตูออกมากลับกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาป้าๆ 
เดชก็งงๆว่าท าไมเป็นยังงี้ เดชรีบหันไปส่งซิกกับทิวว่าไม่ใช่คนนี้ๆ ทิวก็หันไปถามก้ามว่า หน้าแฟนเก่า
เดชมันหน้าตางี้เลยเหรอวะ ระหว่างท่ีเดชงงๆอยู่หมิวก็เดินเข้ามาจากด้านหลังพร้อมกับถามว่าท า
อะไรจะเขียนแขนน้องสาวเราอีกคนเหรอ เดชถึงกับหันขวับแล้วช้ีไปประมาณว่านี่น้องสาวเหรอ และ
เมื่อได้โอกาสเดชก็รีบสะบัดหน้าเพื่อส่งซิกให้ทิวเห็นทันที  ทิวก็ใช้สายตาแสกนพร้อมกับชูนิ้วโอเค เมื่อ
เดชเห็นสัญญาณจากทิวแล้วจึงรีบขอตัวทันที 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีส่ือถึงแนวทางของหนังออกมาได้อย่างดีมากว่าเป็นหนังตลก เพราะ
เนื้อหาแทบท้ังหมดภายในฉากนี้ และการแสดงของตัวละครในหนังท่ีเล่นออกมารวมท้ังเสีงประกอบ
ในเรื่องก็สามารถส่ือออกมาได้อย่างชัดเจน  
  
Sc.13(ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-13 ฉากท่ี 13 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชรีบกลับมาท่ีห้องเพื่อถามทิว่าควรต้องใช้วิธีจีบแบบไหน ทิวนั่งคิดซักครู่แต่เมื่อเขา
มองเห็นตราไปรษณีย์ท่ีเส้ือของเดช เขาถึงนึกอะไรบางอย่างออกทันที 
 ฉากนี้ต้องการจะส่ือถึงสาเหตุท่ีว่าท าไมเดชถึงเลือกท่ีจะใช้วิธีการจีบด้วยจดหมายรักไป
หาหมิว 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 

 

Sc.14(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 

 
ภาพ 5-14 ฉากท่ี 14 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชมาส่งจดหมายด้วยท่าทีกังวลนิดๆ ก่อนท่ีหมิวจะเดินออกมารับจดหมายเดชก็
พยายามท าหน้าตาเหมือนไม่มอะไรท้ังๆท่ีออกอการส่อพิรุธสุดๆ เมื่อเดชส่งจดหมายไปให้หมิว
เรียบร้อยแล้ว เขาก็หยิบจดหมายในกระเป๋าเส้ือของตนออกมาให้หมิว พร้อมกับอ้างเหตุผลว่าลืมไปว่า
มันมีอีกฉบับ หมิวก็รับมาอย่างไม่คิดอะไร เมื่อหมิวรับจดหมายไปเดชก็รีบขอตัวออกมาทันที 
  ฉากนี้เป็นฉากท่ีเป็นการส่งจดหมายรักให้นางเอกครั้งแรก และนอกจากนั้น
ยังเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครเดชท่ีเป็นคนขี้กลัวมากกว่าท่ีเห็น เห็นได้จากการส่ง
จดหมายครั้งแรกตัวละครเดชเกิดการแสดงอาการเป็นกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัด 
 
Sc.15(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอนหมิว) 
 

 
ภาพ 5-15 ฉากท่ี 15 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

หมิวน าจดหมายมาเปิดอ่านในห้องนอนของตน โดยเนื้อหาจดหมายเขียนว่า เป็นแฟนกับ
ผมนะครับ เธอก็คิดว่าเห้ยโรคจิตปะวะ และเมื่อหมิวหันมาดูจ่าหน้าซองเขียนว่า บุรุษลึกลับ โดยหมิว
รู้สึกคุ้นเคยกับลายมือนี้มาก โดยเธอสังเกตเห็นว่าลายมือท่ีเขียนท่ีแขนมันตรงกับท่ีเขียนในจดหมาย 
เธอจึงรู้ทันทีว่าบุรุษไปรษณีย์เป็นคนเขียนมา เธอจึงตัดสินใจท่ีจะเขียนตอบกลับโดยระหว่างเขียนเธอ
มีสีหน้าเหมือนมีลับลมคมในอะไรบางอย่าง 
 ฉากนี้เป็นการส่ือถึงลักษณะนิสัยท่ีมีความช่างสังเกตของตัวละครหมิวว่าเป็นคนช่าง
สังเกตมาก และนอกจากนั้นยังเป็นคนท่ีมีไอเดียสร้างสรรค์ อย่างเช่นไอเดียท่ีเธอเขียนตอบกลับไป 
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Sc.16(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 

 
ภาพ 5-16 ฉากท่ี 16 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เมื่อเดชน าจดหมายมาส่งให้หมิวเหมือนทุกวัน หลังจากท่ีเดชส่งจดหมายไปให้เหมือน
ตามปกติแล้ว หมิวก็บอกเดชว่าขอฝากส่งจดหมายหน่อยด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ โดยเมื่อเดชพลิกจ่าหน้า
ซองเป็นบุรุษลึกลับ เดชถึงกับอ้าปากหวอค้างไปในทันที  
 ฉากนี้จะเป็นฉากท่ีต้องการจะส่ือว่าลักษณะนิสัยของนางเอกนั้นจะมีความเจ้าเล่ห์
เพทุบายอยู่ในตัวพอสมควรเหมือนกัน 
 
Sc.17(ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-17 ฉากท่ี 17 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชนั่งเปิดจดหมายท่ีหมิวให้มาด้วยความต่ืนเต้น โดยเมื่อเดชเปิดจดหมายออกมาในนั้น
เขียนว่า ตกลงเราเป็นแฟนกัน เดชแสดงอาการดีใจออกหน้าออกตาเขาโปรยจดหมายไปท่ัวห้องจน
ซองจดหมายท่ีหมิวส่งมาให้กระเด็นไปโดนหน้าทิว ทิวก็สังเกตเห็นว่าข้างในมีอีกฉบับเขาจึงเรียกเดช
ให้มาลองเปิดดูซึ่งอีกฉบับเขียนว่า เราเลิกกันเถอะ เดชถึงกับช๊อคทิวก็หัวเราะออกมา พร้อมกับบอก
ว่าต้ังแต่จีบผู้หญิงมาก็มีคนนี้แหละเล่นตัวสุดๆ พร้อมกับถามว่าจะลุยต่อมั้ย เดชก็พยักหน้าพร้อมกับ
บอกว่ายังไงก็ลุยต่อ 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีต้องการจะส่ือถึงความมุ่งของเดชว่ามีความมุ่งมั่นท่ีจะจีบหมิวมากแค่ไหน 
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Sc.18 (ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 

 
ภาพ 5-18 ฉากท่ี 18 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชมาส่งจดหมายพร้อมกับยื่นจดหมายให้หมิวด้วยสีหน้ามุ่งมั่น โดยหมิวรับจดหมายมา
ด้วยสีหน้าออกเซ็งๆ 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีต้องการจะส่ือถึงความมุ่งมั่นของเดชว่ามีความมุ่งมันมากแค่ไหนผ่าน
ทางการแสดงของตัวละครทั้งทางสายตาและท่าทาง 
 
Sc.19(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอนหมิว) 
 

 
ภาพ 5-19 ฉากท่ี 19 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

หมิวออกอาการเซ็งว่าส่งไปขนาดนั้นยังจะส่งกลับมาอีกเหรอ โดยในเนื้อหาจดหมาย
เขียนไว้ว่า ผมรักคุณ ผมมีสิทธิ์อ่านจากซ้ายไปขวาแต่ไม่มีสิทธิ์อ่านขากขวามาซ้าย เมื่อหมิวอ่านหมิวก็
รู้สึกถึงความเส่ียวแบบสุดๆ 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีหมิวได้รับจดหมายมุขเส่ียวจากเดชครั้งแรก ซึ่งเป็นฉากท่ีส าคัญมากฉาก
หนึ่ง เพราะฉากนี้จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราว 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

 

Sc.20(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) ฉาก Montage 
 

 
ภาพ 5-20 ฉากท่ี 20 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชพยายามส่งจดหมายให้หมิวทุกวันๆๆ แต่หมิวก็ไม่เคยส่งจดหมายตอบกลับเลย จน
เดชออกอาการเซ็ง 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีส่ือถึงความพยายามของเดชได้อย่างชัดเจนว่ามีมากขนาดไหนในการ
จีบหมิว  
 
Sc.21(ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-21 ฉากท่ี 21 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชนั่งคิดมุขเขียนจดหมายไม่ออก เขาจึงลองถามทิวดูว่าถ้าเป็นพี่จะเขียนว่ายังไง ทิวก็
ปล่อยคารมเด็ดออกมาจนเดชต้องรู้สึกอึ้งในความเท่ของทิว 
 ฉากนี้ เป็นฉากท่ีตองการจะส่ือถึงความเป็นเพลย์บอยของทิวเพื่อเป็นการยืนยัน
คาแรคเตอร์ของตัวละครทิวมากขึ้น 
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Sc.22(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 

 
ภาพ 5-22 ฉากท่ี 22 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

หมิวออกมารับจดหมายเหมือนทุกๆวัน แต่คราวนี้คนท่ีมาส่งจดหมายให้กลับไม่ใช่เดช 
ท าให้หมิวรู้สึกถึงอะไรที่มันขาดหายไป 
 ฉากนี้ต้องการจะส่ือว่าเมื่อหมิวไม่ได้รับจดหมายท าให้หมิวได้รับรู้ว่ามีอะไรที่มันขาด
หายไป 
 
Sc.23(ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-23 ฉากท่ี 23 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

หมิวพึ่งรู้สึกตัวว่าจดหมายมุขเส่ียวท่ีเดชส่งมาให้ทุกๆวันเป็นเหมือนส่ิงท่ีเธอขาดไม่ได้ไป
เสียแล้ว เมื่อเธอหยิบจดหมายมุขเส่ียวฉบับแรกที่เดชส่งมาให้ เธอจึงตัดสินใจท่ีจะเขียนตอบกลับไป 
 ฉากนี้มีความสัมพันธ์กับฉากท่ี 22 ท่ีเดชหายไปไม่ยอมมาส่งจดหมาย และสภาวะ
อารมณ์ของหมิวท่ีรู้สึกเหมือนอะไรขาดหายไป ซึ่งความรู้สึกนั้นของตัวละครเป็นตัวจุดประเด็นว่าเธอ
ควรท่ีจะตอบจดหมายกลับไปได้แล้ว 
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Sc.24(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 

 
ภาพ 5-24 ฉากท่ี 24 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 

 
หมิวออกมารอด้อมๆมองๆเดชอยู่หน้าบ้าน โดยเมื่อเดชน าจดหมายมาส่งหมิวก็รีบ

ออกมาด้วยท่าทียิ้มแย้มจนเดชรู้สึกผิดปกติ จนเมื่อเดชยื่นจดหมายส่งให้หมิวเสร็จเหมือนทุกที หมิวจึง
ยื่นจดหมายให้กลับไปพร้อมรอยยิ้มแล้วบอกว่าฝากส่งด้วยนะ โดยเดชรับจดหมายมาแบบไม่คิดอะไร
แต่เมื่อเขาพลิกมาดูจ่าหน้าซองถึงบุรุษลึกลับ เขาถึงกับท าอะไรไม่ถูกพูดตะกุกตะกักด้วยความดีใจ
แบบสุดๆโดยเขาบอกกับเธอว่า รับรองถึงมือผู้รับไม่มีรอบขีดข่วนชัวร์ๆ พูดจบเขาก็รีบขอตัวไปด้วย
อารมณ์ดีสุดขีด  

ฉากนี้เป็นฉากท่ีเป็นจุดส าคัญในเรื่องเพราะจะเป็นฉากท่ีหมิวตัดสินใจท่ีจะส่งจดหมาย
ตอบกลับไปหาเดช  

 
Sc.25 (ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-25 ฉากท่ี 25 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชเปิดจดหมายท่ีหมิวส่งมาแล้วนั่งงานด้วยความดีใจ โดยทิวเดินมาเห็นจากข้างหลังก็
ถึงกับส่ายหน้าท่ีเห็นว่าเดชก าลังมีความสุขกับจดหมายท่ีหมิวส่งมาให้จนเกินเหตุแล้ว 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีหมิวส่งจดหมายตอบกลับมาครั้งแรก โดยจุดส าคัญของฉากนี้คือการท่ีทิว
เห็นเดชอ่านอย่างมีความสุข ท าให้ทิวเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าทิวเกิดความรู้สึกว่า
เดชก าลังจะพังกฎข้อท่ีเขาสอนไว้ให้แล้ว 
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Sc.26(ภายนอก/กลางวัน/หน้าบ้านหมิว) 
 

 
ภาพ 5-26 ฉากท่ี 26 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชมาส่งจดหมายเหมือนทุกวัน แต่วันนี้คนท่ีออกมารับจดหมายกลับเป็นน้องสาวของ 
หมิว เดชรู้สึกสะอึกเล็กน้อยและคิดว่ามีอะไรแปลกๆ โดยเมื่อเดชส่งจดหมายให้เสร็จเหมือนทุกวัน 
น้องสาวหมิวก็หันหลังกลับไปทันที เดชจึงถามว่าไม่มีจดหมายฝากส่งเหรอ เธอก็ส่ายหน้าบอกว่าไม่มี
แล้วก็เดินกลับเข้าไปอย่างเฉยชา 
 ฉากนี้จะเป็นเหมือนฉากท่ีเป็นตัวพลิกผันของเรื่อง ด้วยเหตุการณ์ท่ีหมิวหายไปและ
จดหมายก็ไม่มี 
 
Sc.27 (ภายใน/กลางคืน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-27 ฉากท่ี 27 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชกลับเข้ามาในห้องด้วยท่าทางเซ็งสุดๆ จนทิวและก้ามสังเกตเห็นความผิดปกติ ก้ามจึง
ลองไปถามดูว่าเกิดอะไรขึ้น เดชจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าหมิวหายไปจดหมายก็ไม่มี ทิวจึงตะโกนบอกว่า
ให้ปล่อยเค้าไปซะ เดชเกิดอาการไม่พอมากกับค าพูดของทิว แต่กลับโดนทิวสวนกลับข้ึนมาว่า ร้ตัวเอง
บ้างรึเปล่าว่าก าลังจะท าลายกฎเหล็กของเพลย์บอยแล้ว  
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีมีประเด็นส าคัญคือ เรื่องท่ีว่าตอนนี้เดชก าลังพังกฎของเพลย์บอยท่ีเขา
สอนไว้เมื่อตอนเจอกันครั้งแรกไปแล้ว 
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Sc.28 (ภายใน/กลางวัน/ห้องนอน) 
 

 
ภาพ 5-28 ฉากท่ี 28 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 
  

เดชนั่งเศร้าอยู่ในห้องโดยจู่ๆก้ามก็เปิดประตูออกมาพร้อมกับบอกว่า หมิวย้ายไปเรียนท่ี
กรุงเทพแล้ว เดชตกใจมากโดยระหว่างท่ีเดชก าลังเค้นเรื่องจากก้าม ทิวก็เปิดประตูออกมาและเรียกให้
ก้ามมาหาตน โดยทิวกระซิบข้างหูก้ามซักพัก ก้ามก็รีบวิ่งออกไปนอกห้อง โดยเดชก็มานั่งซึมหนัก
กว่าเดิม ทิวก็เดินเข้าไปปลอบว่า ผู้หญิงท่ีจะเป็นตัวแปรท าให้เพลย์บอยมาหยุดอยู่ท่ีตนเองได้ต้องเป็น
คนท่ีวิเศษมากแน่ๆ เพราะว่ามันคงจะเรียกได้ว่ารักแท้ เมื่อพูดจบเดชมอบจดหมายฉบับสุดท้ายให้ทิว
พร้อมกับท่ีอยู่ของหมิวท่ีกรุงเทพ ซึ่งทิวบอกว่าเป็นไม้ตายสุดท้ายในหลักสูตรเพลย์บอย เดชยิ้มรับ
พร้อมกับรับจดหมายมาแล้วรีบวิ่งออกไปพร้อมกับเครื่องแบบบุรุษไปรษณีย์ 
 ฉากนี้เป็นฉากท่ีต้องการจะท าให้เกิดความรู้สึกเศร้าไปกับตัวละครโดยการให้ตัวละครอยู่
ในห้องมืดๆ แต่เมื่อทิวเปิดประตูออกมาก็เหมือนแสงสว่างท่ีเจิดจ้าขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเดชในความมืด 
 
Sc.29(ภายนอก/กลางวัน/บ้านที่หมิวมาอยู่) 
 

 
ภาพ 5-29 ฉากท่ี 29 ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง ยุทธการจดหมายรัก 

 
เดชมารออยู่หน้าบ้านหมิวท่ีกรุงเทพ เมื่อเดชกดกริ่งหมิวก็เดินออกมาด้วยความงงว่ามา

ได้ยังไง เดชก็ไม่พูดอะไรพร้อมกับยื่นจดหมายให้พร้อมกับบอว่าเป็นบริการใหม่จากไปรษณีย์ไทย เป็น
ระบบLMS หมิวก็งงๆว่าคืออะไรแต่ก็ลองเปิดจดหมายออกมาดูซึ่งในเนื้อหาเขียนจากบุรุษลึกลับเขียน
ประมาณว่า คุณคงอยากรู้ว่าบุรุษลึกลับเป็นใครความจริงท้ังหมดอยู่ในซองจดหมายนี้แล้ว  
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หมิวก็ลองล้วงไปหยิบของในซองจดหมายออกมาเป็นกระจกใสเล็กๆบานนึง โดยเมื่อหมิว
ชูขึ้นมาก็เป็นใบหน้าของบุรุษไปรษณีย์คนท่ีอยู่ตรงหน้าของเธอ หมิวถึงกับยิ้มออกมาด้วยความเขิน
พร้อมกับยื่นแขนให้เดชบอกว่าสีเมจิคท่ีเขียนก่อนหน้านี้มันลบไปแล้วเขียนใหม่ให้หน่อยได้ปะ เดช
ถึงกับอมยิ้มออกมาด้วยความดีใจ 
 ฉากนี้เป็นฉากจบของหนัง โดยเนื้อเรื่องในฉากนี้เป็นเหมือนบทสรุปของเรื่องท้ังหมดว่า
จะเป็นยังไง โดยกระจกท่ีเดชใช้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ส่ือถึงการเปิดเผนเรื่องราวเปิดเผยความจริง 
   
    ส
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บทท่ี 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
โครงการจุลนิพนธ์นี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ส้ัน โดยผู้จัดท าได้น าเสนอ

เนื้อหาภาพยนตร์แนวโรแมนติคคอมเมด้ี โดยตัวละครใช้วิธีการจีบสาวผ่านจดหมาย นอกจากนั้นยังมี
การใส่เนื้อเรื่องส่วนอื่นไปเพื่อความสนุกสนานอีกด้วย ซึ่งผู้จัดท าก็ได้ท าการสืบค้น รวบรวมข้อมูลและ
ทฤษฎีต่างๆ จนก่อเกิดเป็นบทภาพยนตร์และเข้าสู่ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ จนได้ผลงานท่ี
สมบูรณ์ออกมา 

 
สรุปผลการวิจัย  

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้  สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญท่ีค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
เป็นขั้นตอนท่ีถือว่าเป็นส่วนส าคัญมาก เนื่องจากการผลิตภาพยนตร์นั้นต้องอาศัยการ

เตรียมงานและการวางแผนท่ีดีเพื่อให้ขั้นตอนต่อๆ ไปเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มจากการค้นหาสถานท่ี
ถ่ายท าท่ีเหมาะสมกับบทภาพยนตร์และมีความสะดวกต่อการถ่ายท า การคัดเลือกนักแสดงท่ีมี
ความสามารถทางการแสดงท่ีมีความเหมาะสมกับบทบาทและมีเวลาให้กับการถ่ายท าท่ีอาจต้องใช้
ระยะเวลาท่ียาวนาน อีกท้ังยังต้องเตรียมงานในด้านการวางแผนการถ่ายท าต่างๆ การคัดเลือกทีมงาน 
การสรรหาวงดนตรีมาท าเพลงประกอบภาพยนตร์ การท าเบรกดาวน์ ปฏิทินการถ่ายท า งบประมาณ 
รวมท้ังเส้ือผ้าและอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ ท่ีต้องสอดคล้องกับยุคสมัยในเรื่อง   

 
ขั้นตอนการผลิต (Production) 
เป็นขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยากและเผชิญกับปัญหาค่อนข้างมาก เพราะเป็นการท างาน

ร่วมกับคนจ านวนมาก สถานท่ีท่ีมีข้อจ ากัด เวลาในการถ่ายท าท่ีต้องควบคุมให้อยู่ในแผนการ รวมท้ัง
เทคนิคการถ่ายท าต่างๆ ท่ีศึกษามา ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนท่ีใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนาน 
เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ท่ีอาศัยเทคนิคการถ่ายท าและเกิดอุบัติเหตุระหว่างถ่ายท าด้วย ท าให้ต้อง
ขยายระยะเวลาการถ่ายท าและมีการเปล่ียนแผนงานอยู่เสมอเพื่อให้รับกับสถานการณ์ข้างหน้า  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการถ่ายท าภาพยนตร์ นั้นคือการตัดต่อเพื่อให้ออกมา

เป็นภาพยนตร์ท่ีสมบูรณ์ การท าเพลงประกอบและการท าสีภาพยนตร์ให้ออกมาตามท่ีต้องการ โดย
ความละเอียดอยู่ท่ีการท าเสียงในภาพยนตร์เนื่องจากมีเสียงดนตรีสด รวมท้ังการเทคนิคทางด้านภาพ
เพื่อให้ภาพออกมาดูมีความเก่า 
 
ข้อจากัดและปัญหา 
ในการผลิตภาพยนตร์ส้ันของนักศึกษา ย่อมมีข้อจ ากัดและปัญหามากมายดังนี้ 

1. ปัญหาในการวางคิวนักแสดง 
ในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง ยุทธการจดหมายรัก ปัญหาท่ีเกิดขึ้นหลักๆเลยก็คือ ปัญหาการวางคิว
นักแสดง เพราะว่านักแสดงท่ีใช้ในเรื่องถือว่ามากพอสมควร นักแสดงในเรื่องส่วนใหญ่แล้วเวลาว่างจะ
ไม่ตรงกันท าให้ในการนัดคิวนักแสดงอาจจะเกิดความล าบากบ้าง 

2. ปัญหาในเรื่องการจัดฉากสถานท่ีการถ่ายท า 
ในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องนี้ จะมีฉากห้องนอนของพระเอกท่ีจ าเป็นต้องเซ็ตห้องท้ังห้องและต้องใช้
เวลานานเป็นวันเพื่อจัดฉาก และต้องใช้คนเป็นจ านวนมากในการจัดห้องเพราะว่าห้องท่ีเช่ามาเป็น
ห้องว่างท่ีแทบไม่มีอะไรเลย  

3. ปัญหาหน้ากองถ่าย 
ในการถ่ายท าปัญหาหน้ากองถ่ายเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อย่างกรณีท่ีทางผู้จัดท าได้พบคือ รถ
มอเตอร์ไซค์ไปเหยียบตะปูจนยางรั่ว นักแสดงประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  การมีทีมงานท่ีดีพร้อมท าให้กระบวนการสร้างภาพยนตร์นั้นส าเร็จไปด้วยดี ถึงใน
ท้ายท่ีสุดตัวภาพยนตร์จะออกมาไม่ตรงกับท่ีทางผู้จัดท าหวังไว้ก็ตาม 

2. การเตรียมงานก่อนการถ่ายท าเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก เพราะว่าปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้
เสมอ แม้ว่าจะเตรียมพร้อมมาดีขนาดไหน ดังนั้นเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยท่ีสุดจึงควรท่ีจะเตรียมการให้ดี
ท่ีสุด 
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