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13530619 : สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง: การสรรสรางภาพยนตรสั้นแนวตลก เกี่ยวกับการเปนมิจฉาชีพเรื่อง “มิตรฉาชีพ” 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนใหเห็นพฤติกรรมและปญหาเรื่องการทุจริตที่
เกิดขึ้นจนกลายเปนเร่ืองสามัญธรรมดา และนําเสนอเรื่องราวผานภาพยนตรสั้นแนวตลกเสียดสีสังคม
ปจจุบันที่ผูคนลวนใสหนากากเขาหากัน พยายามสรางความสัมพันธตออีกฝายเพ่ือหวังผลหาความ
จริงใจไดยาก โดยผูจัดทําไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการทุจริตตางๆ ความตองการที่ไม
สิ้นสุดของมนุษย และทฤษฎีดานพฤติกรรมตางๆ ประกอบกับทฤษฎีทางดานภาพยนตรเพ่ือนํามาใช
ในการสรางบทภาพยนตร ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับรปภ.อพารทเมนตที่หากินไปวันๆดวยการโกงใครตอใคร
ทายที่สุดแลวเขาพบวาสิ่งที่เขาไดรับไมอาจเพียงพอตอความตองการของเขาหากเขายังโกงเล็กๆนอยๆ
ตอไป 

ในการสรางภาพยนตรสั้นเร่ืองน้ีผูจัดทําตองผานกระบวนการผลิตภาพยนตรทุกข้ันตอน
อยางละเอียด ต้ังแตขั้นตอนกอนการถายทําที่ตองมีการคัดเลือกนักแสดง สรรหาสถานที่ การเตรียม
ความพรอมกับทีมงาน รวมไปถึงการวางแผนการถายทํา ซึ่งกระบวนการทํางานอยางละเอียดต้ังแต
ขั้นตอนน้ี นําไปสูการทํางานที่สะดวกมากขึ้นในขั้นตอนตอๆไป เน่ืองจากทุกอยางไดถูกวางแผนไวเปน
อยางดี และเมื่อมีการปฏิบัติตามอยางมีวินัย ยอมไดผลลัพธการทํางานที่ดียิ่งขึ้น 
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บทท่ี  1 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การทุจริตในประเทศไทยหากดูจากภาพลักษณการคอรัปช่ัน (corruption) อยูในเกณฑ
สูงกวาในแถบภูมิภาคเอเชีย เชน สิงคโปร ฮองกง เกาหลีใต มาเลเซีย มาเกือบทศวรรษ ในป พ.ศ. 
2545 ไทยไดคะแนน 3.2 (จากคะแนนเต็ม 10) อยูในลําดับที่ 64 จากประเทศทั้งหมด ในป พ.ศ. 
2548 ไทยไดคะแนน 3.8 อยูในลําดับที่ 61 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ไทยมภีาพลักษณการ
คอรัปช่ัน คอนขางสูง1 ปญหาการทุจริตคอรัปช่ันในประเทศไทยทั้งแบบเกาและแบบใหม สวนใหญ
เกิดมาจากโครงสรางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีลักษณะผูกขาดอํานาจอยูในมือคนกลุมนอยที่มี
ทั้งทุน ความรู และอํานาจ ขณะที่ประชาชนสวนใหญน้ันยากจน มีการศึกษาตํ่า อีกทั้งไทยมีวัฒนธรรม
แบบเลนพรรคเลนพวก เปนผูชอบอยูใตความอุปถัมภ หวังพึงพาคนที่รวยกวา หรือมีอํานาจมากกวา 
จนทุกวันน้ีการแสวงหาผลประโยชนของผูมีอํานาจมักถูกถือวาเปนเรื่องปกติสําหรับประเทศไทยไป
เสียแลว 

    ภาพยนตรสั้นเร่ือง “มิตรฉาชีพ (I AM SECURITHIEF)” น้ันเกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจ
สวนตัวของผูจัดทํา เพ่ือบอกเลาและถายทอดเร่ืองราวการทุจริตที่เกิดข้ึนทุกวันในสังคมจนกลายเปน
เรื่องธรรมดาสามัญ ผานภาพยนตรสั้นแนวตลก (Comedy) โดยทางผูจัดทํามีการดําเนินการคนควา
และรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับพฤติกรรมการโกงของมิจฉาชีพมาพัฒนาเปนบทภาพยนตรสั้น 
แลวนําเทคนิคการผลิตภาพยนตรมาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือผลิตเปนภาพยนตรสั้นน้ี โดยเลาเรื่องราวผาน
ตัวละครหลักคือ ต่ิน รปภ.อพารทเมนทที่หากินดวยการหลอกตมตุนคนอ่ืน 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของมิจฉาชีพ  
2. เพ่ือสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นหรือถูกมองขามในสังคมไทย และนําขอมูลมาสรางสรรค

ภาพยนตรสั้น 
3. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตรแนวตลกราย 

 
 
 
 

 
1กรกช วนกรกุล. มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในตางประเทศ. เขาถึงเมื่อ 

มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจาก journal.hcu.ac.th/pdffile/jn1632/บทที่%208.pdf  
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
เปนจุลนิพนธแนวสรางสรรคภาพยนตรสั้นโดยศึกษาและทําความเขาใจกับพฤติกรรม

การโกงของมิจฉาชีพยอนหลังจากขาวหนังสือพิมพและสื่อออนไลนตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหโดย
อางอิงจากทฤษฎีตางๆเชน ปลาใหญกินปลาเล็ก และกฎของเมนเดล (เกรเกอร โจธัน เมนเดล) มา
วิเคราะหโดยอางอิงกับทฤษฎี กลไกการปองกันตัวของซิกมันด ฟรอยด มาพัฒนาเปนเร่ืองราวโดย
บอกเลาชุดเหตุการณตางๆผานทฤษฎีทางภาพยนตร 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ  
2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ  

2.1 ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการทําภาพยนตรตลก (Comedy) 
2.2 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตรที่มีความเกี่ยวของ 
2.3 ศึกษาคนควาพฤติกรรมการโกงจากสื่อออนไลน และขาวหนังสือพิมพ 

3. การศึกษาและการวิเคราะหขอมูล 
3.1 นําขอมูลทีไ่ดจากการรวบรวมเอกสาร และจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของมา
วิเคราะห เพ่ือใหเกิดความเขาใจในรูปแบบและเน้ือหาของภาพยนตรที่ผูจัดตองการ
ผลิต 
3.2 หาตัวอยางของอารมณและโทนของภาพยนตร (Mood and Tone) เพ่ือใชเปน
ขอมูลอางอิง (Reference) จากภาพยนตรเรื่องอ่ืน 

4. ขั้นตอนการพัฒนาบท (Development) 
4.1 คิดแกนเรือ่ง (Theme) และเรื่องยอ (Synopsis) 
4.2 เขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3 เขียนบทภาพยนตร (Screenplay) 

5. ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre- Production)  
5.1 คัดเลือกนักแสดงหลัก (ต่ิน) 
5.2 คัดเลือกนักแสดงทั้งหมด  
5.3 สํารวจและคัดเลือกสถานที่ถายทํา  
5.4 คัดเลือกทมีภาพยนตร 
5.5 การทําเบรคดาวน (Breakdown) และจัดตารางถายทํา (Schedule) 
5.6 การทํารายละเอียดการถาย (Shooting List) 

6. ขั้นตอนการผลิต (Production)  
6.1 ถายทําภาพยนตรสั้น 
6.2 แกไขปญหาที่เกิดขึ้น วางแผนรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้นในครั้งตอๆไป  

7. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post - Production)  
7.1 ตัดตอภาพยนตรสั้น  
7.2 ใสเสียงในภาพยนตรสั้น  
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7.3 ปรับแกสภีาพ 
8. การสรุปผลและจัดทํารูปเลม 
9. การจัดฉายภาพยนตร 

 
แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

นําเสนอหัวขอจุลนิพนธ         

ศึกษาวิจัยและพัฒนาบท         

เตรียมการในขัน้ตอนการถายทํา         

ดําเนินการถายทํา         

ขั้นตอนหลังการถายทํา         

ไดภาพยนตรที่เสร็จสมบูรณ         

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. สรางความเขาใจ และกระตุนเตือนจิตใจคนในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพ 
2. สะทอนปญหาสังคมไทยในปจจุบัน ที่ถกูมองขามไป 
3. ไดพัฒนาศักยภาพทางภาพยนตร 
4. สรางความเพลิดเพลินบันเทิงอารมณแกผูชม 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

จากที่มาและความสําคัญของการทุจริตในประเทศไทย ภาพยนตรสั้นเรื่อง “มิตรฉาชีพ  
(I AM SECURITHIEF)” ไดถูกสรางสรรคขึ้นจากแรงบันดาลใจของผูจัดทํา เพ่ือบอกเลาและสะทอนให
เห็นถึงเรื่องราวการทุจริตที่เกิดขึ้นทุกวันในสังคมจนกลายเปนเรื่องธรรมดา ผานภาพยนตรสั้นแนว
ตลก ผูจัดทํามีการดําเนินการคนควาแนวคิดและทฤษฎีที่มาพัฒนาเปนบทภาพยนตรสั้น ดังตอไปน้ี 
 
1. ความหมายของการทุจรติ คอรรัปชนั2 

คําวา “ทุจริต”มีการใหความหมายไวมากมายหลายความหมายดังน้ี 
1) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 และพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกยีรติ 

พ.ศ. 2530 ใหความหมายไวเชนเดียวกันวาประพฤติช่ัวคดโกงไมซื่อตรง 
2) ประมวลกฎหมายอาญาใหคํานิยามไวในมาตรา1(1)”โดยทุจริต” หมายความวาเพ่ือ 

แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 

2542 ใหคํานิยามไวในมาตรา 4 ดังน้ี “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
อยางใด ในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนงหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงเหนือหนาที่น้ัน 
หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน สวนคําในภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงกับคําวา “ทุจริต” คือคําวา “คอรรัปชัน” ซึ่งเปนคําที่
มีความหมายกวางมาก หมายถึง “การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการกระทําที่ช่ัวชาและ
ฉอโกงโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายรวมทั้งการกระทําที่ขัดตอตําแหนงหนาที่ และสิทธิของผูอ่ืน
นอกจากน้ียังหมายถึงการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งประชาชนไววางใจกระทําตอตําแหนงหนาที่ราชการ
โดยการรับหรือยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” นอกจากคําวา “คอรรัปชัน” จะมี
ความหมายตรงกับคําวา“ทุจริต”ในภาษาไทยแลว ยังมีผูใหความเห็นวาคําวา “คอรรัปชัน” น้ีนาจะ
ใกลเคียงกับคําวา “ฉอราษฎรบังหลวง” แตอยางไรก็ดี ผูทรงคุณวุฒิบางทานมีความเห็นวา คําวา 
“ฉอราษฎรบังหลวง” มีความหมายแคบกวา “คอรรัปชัน” เพราะ “ฉอราษฎรบังหลวง” หมายถึงการ
เบียดบังยักยอกทรัพยของรัฐและของสาธารณะเทาน้ัน แตบางเห็นวาคําน้ีนาจะรวมถึง การกินสินบน
และการแสวงหาอํานาจโดยวิธีการอันผิดธรรมนองคลองธรรมดวย ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกับคําวา 
“คอรรัปชัน”ในภาษาอังกฤษดวย ซึ่งตรงกับที่คนทั่วๆไปในปจจุบันน้ีเรียกการฉอราษฎรบังหลวงวา
เปนการคอรรัปชันอยางทับศัพทเสียสวนมาก 

 

2สํานักงานกิจการยุติธรรม. แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชัน. เขาถึงเมื่อ ปพ.ศ.2551. 
เขาถึงไดจาก http://www.oja.go.th/new2011/document/Pages/doc_download.aspx 
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3.1) ความหมายในทัศนะสากล 
(1) มีรดาล (Gunnar Myrdal) ใหความหมายของ คําวา “คอรรัปชัน”ไวในวารสาร

เอเชียแม็กกาซีนวา “คอรรัปชัน” เปนคําที่มีความหมายกวางขวาง มีความหมายรวมถึงการกระทําทุก
ลักษณะที่เปนไปโดยมิชอบ หรือเปนการกระทําที่เห็นแกประโยชนสวนตัว โดยใชอํานาจและอิทธิพลที่
มีอยูตามตําแหนงหนาที่ หรืออาศัยฐานะตําแหนงพิเศษที่ตนมีอยู ในวิถีชีวิตที่เกี่ยวของอยูกับกิจ
สาธารณะและคําน้ียังมีความหมายครอบคลุมถึงการกินสินบนดวย 

(2) คําวา “คอรรัปชัน” ตามความหมายในพจนานุกรมแบล็ค ลอว (Black Law 
Dictionary)หมายถึง “การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําที่ช่ัวชาและฉอโกง โดย
เจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระทําที่ขัดตอตําแหนงหนาที่และสิทธิของผูอ่ืน นอกจากน้ี
ยังหมายถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งประชาชนไววางใจกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการโดยการรับ
หรือยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 

(3) แวนรอย (Edward Van Ro)ไดใหความหมายคําวา “คอรรัปชัน” วาคือ“การ
ใชอํานาจเพ่ือใหไดมาซึ่งกําไร ฉันทามติหรืออภิสิทธ์ิหรือเพ่ือผลประโยชนของกลุมหรือชนช้ัน 
ซึ่งออกมาในลักษณะเปนการกระทําที่ละเมิดกฎหมายหรือละเลยมาตรฐานความประพฤติทาง
ศีลธรรมจรรยา ที่เทิดทูนกัน” 

(4) วารินทร วงศหาญเชาว ไดใหความหมายในทัศนะสากลทั่วๆไปวา “การคอรรัป
ชันเปนสถาบันนอกเหนือกฎหมาย (Extra-legal Institution)หรือนอกเหนือขอตกลงโดยชอบธรรม
ทางสังคมในตอนน้ัน ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่อยูในระบบราชการ หรือเอกชนหรือทั้งสองระบบใช
ปฏิบัติกัน เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนแหงตน โดยทําใหบุคคลอ่ืนที่ไมมีสวนรวมดวยโดยตรงตองเสีย
ประโยชนทั้งทางตรงหรือทางออม ทั้งน้ีสุดแลวแตผลของการตอรองหรือการยินยอมของบุคคลที่มี
สวนรวมโดยตรงในการกระทําน้ันๆ”  

ในลักษณะดังกลาวการฉอราษฎรบังหลวงเปนเร่ืองที่เนนทางดานความรูสึก 
(Subjective) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับระบบคุณคา (Value system) ซึ่งเปนสิ่งที่ยากตอการกําหนด การที่
จะบอกวาอะไรคือการฉอราษฎรบังหลวงน้ัน ยอมจะขึ้นอยูกับจุดอางอิงที่ใช การที่จะเอามาตรฐาน
ของสังคมหน่ึงไปวัดพฤติกรรมของอีกสังคมหน่ึงวาเปนการฉอราษฎรบังหลวงหรือไมน้ันตองทําดวย
ความระมัดระวังอยางยิ่ง นอกจากน้ีแนวความคิดที่ใชเกี่ยวกับการฉอราษฎรบังหลวงน้ัน จะใชแบบสม
บูรณนัย(Absolute Concept) ไมได เพราะการฉอราษฎรบังหลวงไมวาจะเกิดข้ึนในสังคมใดก็ตาม
ยอมมีพลวัตภาพ (Dynamism) ในตัวเอง น้ันคือความหมายของการฉอราษฎรบังหลวง ยอม
เปลี่ยนแปลงไดเสมอสุดแตแบบกําหนด (Norms) ของสังคมในตอนน้ัน  

(5) Webster’s New World Dictionary of the American Language อธิบาย
วา “Corruption” รากทรัพย มาจากภาษาละติน “Corruption” มีคําแปลและความหมายหลายนัย 
คือ 

ก.การเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรในทางที่เลวการกระทําการกลับกลายหรอืกําลัง
เปนไปในทางที่เลว 

ข. ความประพฤติไมดีหรือช่ัวราย ความเสื่อมทราม 
ค. การกินสินบน 
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ง. เสื่อมสลายหรือเนาเปอย 
จ.สิ่งของหรืออิทธิพลใชในทางที่ผิด 

(6) David H. Bayley ไดกลาวไวใน The Effects of Corruption in a 
Developing Nation ในหนังสือ Political Corruption ของ Arnold J. Heidenheimer วา “ คอร
รัปชันเปนเรื่องธรรมดาของประเทศดอยพัฒนาทั้งหลาย ซึ่งมักจะกลาวขวัญกันอยูเปนประจําในรูป
ของขาวลือเสียเปนสวนมาก แตก็มีเคามูลความจริงอยูมากเหมือนกันและพอจะต้ังเปนขอสังเกตไววา 
ประชาชนในประเทศดอยพัฒนามักจะถือวาการฉอราษฎรบังหลวงเปนสวนประกอบชีวิตประจําวัน
ของขาราชการจะขาดเสียมิได และบรรดาขาราชการทั้งหลายก็มีความรูสึกเชนน้ันดวย” 

นอกจากน้ี David H. Bayley ไดใหความหมายวา “คอรรัปชัน” ในสวนที่เกี่ยวกับ
การรับสินบนน้ันเปนถอยคําที่มีความหมายกวางขวางครอบคลุมถึงการใชอํานาจหนาที่ในทางที่ผิด 
อันเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชนสวนตนเปนที่ต้ัง ซึ่งประโยชนสวนตนน้ันไมจําเปนตองเปนเงินตรา
เสมอไป”อาจกลาวไดวา คํานิยามน้ีครอบคลุมไปถึงคํานิยามที่ใชกันอยูในปจจุบันเปนสวนใหญ และ 
เปนคํานิยามที่มีความหมายใกลเคียงกับคํานิยามของ ไฮเดนไฮเมอร (Arnold J. Heidenheimer) ซึง่
ไดแบงคํานิยามของการฉอราษฎรบังหลวงออกเปน 3 จําพวก คือ คํานิยามที่เนนระบบราชการ เนนที่
กลไกการตลาดและเนนที่ประโยชนสาธารณะ 

3.2 ความหมายในทัศนะของไทย 
1) การฉอราษฎรกับการบังหลวง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525:246) ให

ความหมายของคําวา “ฉอราษฎรบังหลวง” หมายถึง การที่พนักงาน เจาหนาที่เก็บเงินจากราษฎร
แลวไมสงใหหลวงหรือเบียดบังเงินหลวง ซึ่งนับเปนพจนานุกรมฉบับแรกที่ใหความหมายเรื่องน้ีไวใน
เรื่อง “ฉอ” และไมมีคําวา “คอรรัปชัน” บัญญัติไวแตประการใด สวนพจนานุกรมของบริษัทแพร
พิทยาไดใหความหมายของ คําวา “คอรรัปชัน” ไววา หมายถึง การฉอราษฎรบังหลวงการเบียดบัง
โดยเอาอํานาจหนาที่ราชการและไดใหความหมายไววา “ฉอราษฎรบังหลวง” วาหมายถึงการรีดนามา
เรนประชาชนและการเบียดบังทรัพยของหลวงเปนของตน ฉะน้ัน คอรรัปชันตามความหมายใน
พจนานุกรมไทยที่มีความหมายกวางขวางมาก คือ หมายถึงการฉอราษฎรบังหลวงตลอดจนการรีดไถ 
โดยการเจาพนักงานเรียกและรับสินบนจากราษฎร ก็จัดเปนประเภทการฉอราษฎรคือเปนการเรียก
เอาเงินหรืออามิสสินจางจากราษฎรเพ่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามหนาที่อันเปนการอํานวยประโยชน
จากผูใหสินบนสําหรับการบังหลวงคือการที่เจาพนักงานกระทําการทุจริตตอหนาที่ อันทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลประโยชนของแผนดินทั้งน้ีจะเปนไปโดยสมคบกับราษฎรเบียดบังผลประโยชนน้ัน
หรือไมก็ตามเชนราษฎรตองเสียภาษีมาก เจาพนักงานก็คบกับราษฎรเพ่ือใหเสียภาษีนอยโดยไดรับ
คาตอบแทนเปนสินบน หรืออาจหมายถึงการที่เจาพนักงานเบียดบังยักยอกผลประโยชน 
ของแผนดินโดยไมมีราษฎรเขามาเกี่ยวของก็ได 

2) การรีดนาทาเรน การรีดไถ การกินสินบน การรีดนาทาเรนประชาชน หมายถึง
การที่เจาพนักงานเรียกเอาเงินจากประชาชนโดยการขูเข็ญ อันเขาลักษณะความผิดเปนกรรโชก และ
ทําการทุจริตในหนาที่จึงเขาลักษณะการฉอราษฎรบังหลวง อยางไรก็ดี ความแตกตางระหวางลักษณะ
การรีดไถ(Extortion)และลักษณะการกินสินบน (Bribery) น้ัน ก็เปนสิ่งที่เห็นไดยากมากเชนหากมี
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เจาหนาที่เรียกรองใหมีการจายเงินโดยผิดกฎหมายเมื่อขัดขืนก็หาเรื่องใหถูกลงโทษเชนน้ี มักเรียกกัน
วาเปนการรีดไถในขณะที่การกินสินบนหมายถึง การใหเพ่ือเปนเครื่องชักชวนในทางบวกเชนเมื่อ
บริษัทหางรานใดไมเสียภาษีตามระเบียบและเจาพนักงานก็ไดเรียกรองเงินจากเจาของบริษัทเปนการ
ตอบแทน เพ่ือไมใหมีการฟองรองการกระทําในลักษณะเชนน้ันเรียกวาการรีดไถ แตถาเจาของบริษัท
ไดใหเงินแกเจาหนาที่ที่ใหชวยเหลือในการออกใบสําคัญลักษณะเชนน้ีเรียกวาเปนการใหสินบนและ
การใหสินบนในความหมายเชิงหนาที่ (Functionterm) ก็ถือวาเปนการฉอราษฎรบังหลวงเพราะวา
เปนการทําลายกฎของสาธารณประโยชน ดังน้ัน การที่เจาหนาที่กระทําการเรียกรับหรือยอมรับสินบน
หรือใชตําแหนงทําการทุจริต หรือเขามามีสวนไดสวนเสียเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนหรือผูอ่ืน โดย
การละเมิดหรืออาศัยตําแหนงหนาที่ในทางราชการเพ่ือกอใหเกิดรายไดเปนของตน ก็ถือวาเปนการฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยเฉพาะอยางย่ิงคําวา ”ฉอราษฎรบังหลวง” ถือเปนการรีดนาทาเรนประชาชน 
เปนการเรียกรับเอาเงินหรืออามิสอยางอ่ืนและคําวา”อามิส”ตามพจนานุกรมฉบับดังกลาวขางตนก็
หมายถึงเหย่ือ เคร่ืองลอใจ อาหาร ของโอชารสของตองใจ ความเจริญ ความสุขสบาย ความอยาก
หรือความกระหาย ดังน้ัน ถาพิจารณาตามความหมายน้ีแลว การที่เจาพนักงานชวยเหลือญาติ พ่ีนอง 
พวกพองของตนใหไดรับตําแหนงหนาที่ราชการแมจะไมไดรับสินบนแตเจาพนักงานผูน้ันก็ไดรับความ
สบายใจก็จัดวาเปนการฉอราษฎรบังหลวงเชนกัน 

3) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดใหคํานิยามของคําวา “การทุจริตตอหนาที่” วาหมายถึงการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดใน
พฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่น้ัน หรือใช
อํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งน้ีเพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

สรุป การฉอราษฎรบังหลวงในความหมายตามทัศนะของคนไทยน้ัน มีลักษณะ
เชนเดียวกับคําวา “คอรรัปชัน” หรือพออนุโลมไดวามีความหมายเชนเดียวกันกับทัศนะของสากล
ทั่วไป อันรวมถึง“การฉอราษฎรบังหลวง” “การทุจริตในหนาที่ราชการ” “การรีดนาทาเนน
ประชาชน” “การกินสินบน”ตลอดจนความยุติธรรมอ่ืนๆที่ขาราชการหรือบุคคลอ่ืนใดใชเปนเครื่องมือ
ในการลิดรอนความเปนธรรมและความถูกตองตามกฎหมายของสังคมหรือหากจะกลาวอยางสั้นๆตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
4 คําวา“การทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือ
หนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่ใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนงหนาที่ ทั้งที่ตน
มิไดมีตําแหนงหรือหนาที่น้ัน หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควร
ไดโดยชอบสําหรับตนองหรือผูอ่ืนการทุจริตในหนาที่น้ันก็ถือวาเปนการฉอราษฎรบังหลวงหรือที่เรียก
ตามสมัยนิยมวา “การคอรรัปชัน” ดังจะเห็นไดวา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดระบุวา 
“ทุจริต” หมายความวา “ประพฤติช่ัว คดโกง” และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 ระบุวา 
“โดยทุจริต”หมายความวา “เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืน “ซึ่งในที่น้ีหมายความวา ประโยชนที่แสวงหาน้ันเปนประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย กลาวคือ ผูแสวงหาประโยชนไมมีสิทธ์ิที่จะไดรับประโยชนน้ันตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะเปน
ประโยชนในทางทรัพยสินหรือมิใชทรัพยสินก็ได 
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บุคคลซึ่งแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบหมายเปนอาชีพ เรียกวา “มิจฉาชีพ” 
ซึ่งในเร่ืองของการสรรคสรางภาพยนตรวาดวยการเปนมิจฉาชีพจึงมีความหมายดังน้ี ทั้งน้ีทางผูจัดทํา
จังไดคนควาและศึกษาถึงที่มาและความหมายของ มิจฉาชีพ ทั้งในเชิงทฤษฎีทางกฎหมายและในเชิง
ของการปฎิบัติเพ่ือเสริมสรางประสบการณและนําขอคนพบมาผนวกกับขอคิดเห็นสวนตัวของผูจัดทํา
และนําเสนอสิ่งที่ไดออกมาในรูปแบบของภาพยนตรสั้นที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนความเปนไปใน
สังคมใหผูรับชมไดชมโดยสอดแทรกความบันเทิงลงไปในภาพยนตรผานความเปนภาพยนตรแนวตลก
ที่สอดแทรกลงไปในทุกๆชวงของเน้ือหา 
 
2. ทฤษฎีวาดวยการทุจริต 

การทุจริตตามนัยทางทฤษฎีมีสองประเด็นที่สําคัญ คือ ประเด็นแรก สภาพแวดลอมที่
นําไปสูการทุจริตในมุมมองทางทฤษฎี และประเด็นที่สอง รูปแบบของการทุจริต 

1) สภาพแวดลอมที่นําไปสูการทุจริตในทางทฤษฎี 
เฮยวูด เห็นวาเปนผลมาจากการกระทําของรัฐบาลที่เพ่ิมมากขึ้น กลาวคือ ย่ิงภาครัฐ

ขยายขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึนเพียงไร อํานาจในการตัดสินใจก็จะย่ิงเขาสู
มือของเจาหนาที่รัฐมากยิ่งขึ้นเพียงน้ัน นอกจากน้ี การตัดสินใจในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรอยางหน่ึง
อยางใด ที่ถูกกํากับควบคุมดวยกฎระเบียบขอบังคับของทางราชการเปนการสรางแรงจูงใจใหภาครัฐ
และเอกชนมีโอกาสรวมมือกันทุจริต 

วาริโอบา เห็นวาการทุจริตเกิดจากความสัมพันธของเครือขายทางธุรกิจที่ประกอบดวย
ผูนําทางการเมืองที่เปนรัฐบาลและนักธุรกิจ ความสัมพันธดังกลาวเปนไปในลักษณะที่ผูนําทางการ
เมืองไดรับการติดสินบนจากนักธุรกิจ เพ่ือตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของรัฐที่จะเอ้ือ
ประโยชนใหกับการแสวงหาผลประโยชน 

จอหนสตัน กลาววา อิทธิพลที่มีตอการทุจริตไดแก  
(1) คานิยมของสังคมหรือองคกรจะทําใหการทุจริตสามารถแพรกระจายไปทั่วทั้งสังคม

ได (Pervasive Corruption)  
(2) การรวมมือระหวางบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทุจริตในลักษณะน้ี เปนการรวมมือ

กันปกปด เพ่ิมเติมขั้นตอนการดําเนินงาน ปองกันการวิพากษวิจารณ และกีดกันมิใหบุคคลอ่ืนเขารวม
หรือรับรูการดําเนินงาน(Organized Corruption)  

(3) การผูกขาดในสินคาและบริการจะชวยใหการแสวงหาผลประโยชนสูงสุดจากการ
ทุจริตเกิดขึ้นเปนระยะเวลาที่ยาวนานและรุนแรงที่สุด หากอํานาจทางการเมืองการปกครองถูก
ผูกขาดไวกับบุคคลเพียงคนเดียวหรือภายใตคณะบุคคล (Monopoly Corruption) 

กูด้ี และสตาซาเวจ เสนอปจจัย 4 ประการที่อาจนําไปสูการทุจริตได คือ 
(1) ความสัมพันธระหวางขาราชการกับนักการเมือง ความสามารถในการเขาควบคุมการ

ดําเนินกิจกรรมของขาราชการโดยฝายการเมืองเปนโอกาสสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหฝายการเมือง
สามารถเขาแทรกแซงการใชวิจารณญาณของขาราชการ 

   ส
ำนกัหอ
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(2) ความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับฝายตุลาการ ทั้งสองเห็นวา หากไมแยกอํานาจ
ทางการบริหารกับอํานาจตุลาการออกจากกันอยางเด็ดขาดโอกาสของการทุจริตจะเพ่ิมมากขึ้น 

(3) ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาทของสื่อมวลชนใน
การสอดสองดูแลและเปดโปงการทุจริตทั้งสองเห็นวาความสัมพันธที่แนบแนนระหวางภาครัฐกับภาค
ประชาสังคมที่มีเพ่ิมมากขึ้น จะทําใหเกิดการทุจริตไดงายข้ึน หรือมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนตามไป
ดวย 

(4) กลยุทธการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล เขาเห็นวาสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจมีสวน
สําคัญในการทําใหเกิดการทุจริตกลาวคือ กลยุทธทางเศรษฐกิจและเคร่ืองมือตางๆ ทางนโยบาย 
รวมถึงกฎเกณฑและระเบียบขอบังคับตางๆ ของระบบการเมืองการปกครองมีสวนชวยเหลือ และ
สนับสนุนใหเกิดโอกาสในการทุจริตรูปแบบตางๆ ได 

2) รูปแบบของการทุจริตจากนัยทางทฤษฎี  
มารค โรบินสัน ไดจําแนกการทุจริตออกเปนสามรูปแบบที่สําคัญคือ  

ก. การทุจริตเชิงบุคคล (Incidental)  
ข. การทุจริตเชิงสถาบัน (Institutional) (ตัวอยางเชนตํารวจ) และ 
ค. การทุจริตเชิงระบบ (Systematic) องคการสหประชาชาติ  

สรุปวารูปแบบ (Forms) ของการทุจริตมีต้ังแตการรับเงินหรือไดรับสิ่งตอบแทน ซึ่งเปน
เสมือนรางวัลจากขอตกลง การละเมิดระเบียบราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ครอบคลุม
ถึงเงินสวนแบงที่ไดมาจากโครงการพัฒนา หรือจากบรรษัทขามชาติการจายเงินสนับสนุนใหแกผูที่มี
หนาที่ออกกฎหมาย การเบ่ียงเบนทรัพยากรของรัฐใหเปนไปเพ่ือผลประโยชนสวนตัว การเพิกเฉยตอ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเขาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม การเลนพรรคเลนพวก (Nepotism) 
การบังหลวง การกําหนดราคา การจัดซื้อจัดจางใหสูงกวาความเปนจริง การสรางโครงการหลอกๆ 
การสรางตัวเลขคาใชจายที่เปนเท็จและการทุจริตในการเก็บภาษี และการประเมินภาษีเปนตน 

จากการศึกษาทฤษฎีขางตน ผูจัดทําจึงไดอางอิงตัวอยางและสถานการณจากรูปแบบ
ดังกลาวในการกําหนดเง่ือนไขของทิศทางในภาพยนตร 
 
3. แนวโนมการทุจริตของประเทศไทย3 

คดีที่มีการรองเรียน เกี่ยวกับการทุจริตไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต-แหงชาติ เชน ทุจริตทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุจริตการจัดทําบริการ
สาธารณะ ทุจริตการกอสรางสถานที่ราชการ ทุจริตการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ โดยมีผูกระทํา
ผิด คือ ขาราชการ ลูกจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ทองถิ่นซึ่งมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น สําหรับปญหาการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบพบมาก
ที่สุดขณะน้ี คือ การคอรัปช่ันเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนโดยออกกฎหมายมารองรับใน 

  
3ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล. ความรูเกี่ยวกับ

การทุจริต. เขาถึงเมื่อ 10 กันยายน 2555. เขาถึงไดจากhttp://www.op.mahidol.ac.th/orau/ 
index.php/articles/36-risk-management-articles/142-corruption-1.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.op.mahidol.ac.th/orau/


10 
 

ลักษณะถูกกฎหมายแตขัดกับผลประโยชนสาธารณะ เชน มีการต้ังบริษัทและเสนอโครงการเพ่ือทํา
สัญญากับตนเองซึ่งเปนนักการเมือง และจากการทําวิจัยเร่ืองสถานการณการทุจริตในประเทศไทย
ของ ป.ป.ช. พบวานักธุรกิจมีการจายเงิน 1-2 % ของรายรับจากธุรกิจ เพ่ือตองการไดรับใบอนุญาต 
การติดตอเสียภาษี ความสะดวกสบายในการอนุมัติโครงการ การทุจริตที่สังคมไทยเผชิญอยูในขณะน้ี
คือการทุจริตเชิงนโยบายหรือผล ประโยชนทับซอน เปนการคอรัปช่ัน ที่บางครั้งถูกกฎหมายแตผิด
หลักประโยชนของสาธารณะและหลักจริยธรรม 

จากขอมูลดังกลาวขางตนเปนอีกหน่ึงรูปแบบการทุจริตที่ผูจัดทําไดอางอิงและดัดแปลง
มาใชกับบทภาพยนตรในขั้นตอนของการพัฒนาบทในเรื่องของรูปแบบการทุจริตตางๆที่ขัดและไมขัด
ตอกฎหมายหรือมีความไมชัดเจนในแงของกฏหมาย ทั้งน้ีการศึกษาถึงรูปแบบตางๆในการทุจริตทั้งใน
ระดับมหภาคและจุลภาคในหลายๆกรณีทําใหไดมาซึ่งความซับซอนมีมิติในกลวิธีโกงของตัวละครมาก
ขึ้นทําใหตัวบทมีความนาสนใจมีมิติไมน่ิงหรือแบนจนเกินไปดังที่ปรากฏในฉากที่ต่ินและจอดสอง
มิจฉาชีพไดทําการโกงคาเสียหายอันเกิดจากการสรางสถานการณของทั้งคูเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชน
อันมิชอบในภาพยนตร 

 
4. ทฤษฏีอุปถัมภ (Patron-Client)4 

เน่ืองจากโครงสรางระบบสังคมไทยมีความสัมพันธในลักษณะหน่ึงที่ดํารงอยูในสังคม คือ 
ลักษณะความไมเทาเทียมกัน แตความสัมพันธที่เกิดขึ้นน้ันดําเนินไปดวยความกลมกลืนโดยผูที่มีความ 
สัมพันธแตละฝายจะมีบทบาทหนาที่ และความคาดหวังตอกันในลักษณะของผลประโยชนตางตอบ
แทนซึ่งฝายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา (Patron) จะเปนผูใหทางดานวัตถุและฝายที่มี
ฐานะดอยกวา(Client) จะเปนผูรับพรอมตอบแทนดวยความจงรักภักดี ซึ่งลักษณะของความสัมพันธ
ดังกลาวน้ีเรียกวา “ระบบอุปถัมภ” (Patron-Client) คําวา “ระบบอุปถัมภ” (Patronage System) 
ในความหมายที่บุคคลทั่วไปรูจักหรือเขาใจมักจะหมายถึงระบบการชวยเหลือพวกพอง ซึ่งตรงขามกับ
ระบบคุณธรรม ( Merit System) ที่ยึดถือความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ ระบบ
อุปถัมภในความหมายน้ีจึงมีลักษณะเปนสิ่งที่ไมดี ไมพึงปรารถนาในการบริหารงานไมวาจะเปนองคกร
ของรัฐหรือเอกชนก็ตามหลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม ถือวาหนวยงานใดที่มีหรือใชระบบ
อุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรมหนวยงานน้ันก็จะมีอันเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ เพราะมีความรูความสามารถ
ที่ไมใชพวกพองของ ตัวแทนระดับสูงเมื่อไมมีโอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ก็จะออกไปหา
งานอ่ืนที่มีโอกาสดีกวา  
 
 
 
 

 
4สิทธิโชค ลางคุลานนท. พัฒนาการและบทบาททางการเมืองของกลุมธุรกิจการเมืองใน

ประเทศไทย. เขาถึงเมื่อ สิงหาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2552/ 
b166703.pdf  
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ดวยเหตุน้ีตัวแทนที่ดีจึงหลีกเลี่ยงการใชระบบอุปถัมภและขณะเดียวกัน ก็พยายามใช
ระบบคุณธรรมอยางเต็มที่ความหมายของคําวา “ระบบอุปถัมภ” ดังกลาวขางตนเปนความหมายที่
แคบ มักใชเฉพาะกับการบริหารงานบุคคลขององคกรตางๆ เทาน้ัน สําหรับคําวา “ระบบอุปถัมภ” 
(Patron Client) อีกความหมายหน่ึงซึ่งพิจารณาในวงกวางในเชิงสังคม มานุษวิทยา หมายถึง 
ลักษณะความสัมพันธทางสังคมประเภทหน่ึง ซึ่งผูที่มีความสัมพันธแตละฝาย มีบทบาทหนาที่และ 
ความคาดหวังตอกันบางประการ ซึ่งเปนที่รับรูหรือยอมรับกันตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
ของสังคม ความสัมพันธทางสังคมแบบน้ีเรียกวา ความสัมพันธระหวาง “ผูอุปถัมภ - ผูรับบริการ” ซึ่ง
มีลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยกันอยูมาก แมวาฝายอุปถัมภจะเปนผูใหมากกวาก็ตาม แตก็มิไดเปนการ
ใหเปลาผลตอบแทนจากผูรับบริการจะมีใหแกผูอุปถัมภเสมอ แมวาอาจจะไมใชในดานวัตถุก็อาจจะ
เปนในดานจิตใจ ความจงรักภักดีแบบชวยเหลือตอบแทน ทั้งน้ีรวมถึงการอุทิศตนรับใชผูอุปถัมภดวย 
ลักษณะของความสัมพันธตามนัยดังกลาวขางตน มีองคประกอบของความเปนมิตรอยูดวยแตเปน
มิตรภาพที่ขาดดุลยภาพ คือฝายหน่ึงมีอํานาจเหนืออีกฝายหน่ึงมากเกินไป เปนการใชความสนิทสนม
คุนเคยกันแสวงหาผลประโยชนจากกันหรือจากผูอ่ืนกวาคํานึงถึงความเปนมิตรแท การแลกเปลี่ยนที่
ไมสมดุลจะเกิดขึ้นสม่ําเสมอซึ่งสงผลใหเกิดความรูการเปนหน้ีบุญคุณ ความรูสึกจงรักภักดีและเกิด
ความรูสึกแหงอารมณรวมเกิดขึ้น เชน เมื่อผูรับบริการตองการเงินกูจํานวนหน่ึงแลวสามารถมั่นใจได
วาจะพ่ึงพาผูอุปถัมภไดสวนผูอุปถัมภก็มั่นใจวาจะสามารถสนับสนุนดานการเงินแกผูรับบริการได
ตลอดเวลาความผูกพันทางจิตใจน้ียังไดรับการตอกย้ําดวยคานิยม หรือ พิธีกรรมในสังคมน้ัน ๆ ดวย
เชน คานิยมวาจะตองกตัญูเวลาตกเปนหน้ีบุญคุณคน เปนตน โดยลักษณะที่ผูอุปถัมภใหเงินกูแกผู
บริการน้ีจะมีสวนชวยใหคนยากจนหรือผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชน สามารถดํารงชีพอยูไดและ
ยังกอใหเกิดความรูสึกรวมกันวา เปนพวกเดียวกัน ดวยเหตุน้ีหากมองระบบอุปถัมภในทัศนะที่กวาง
แลว ก็จะพบวาระบบอุปถัมภมิใชของเลวรายเสมอ ระบบอุปถัมภน้ันก็มีสวนสนับสนุนใหเกิดการคอร
รัปชัน เน่ืองจากระบบอุปถัมภเปนระบบซึ่งมีลักษณะการพ่ึงพาอาศัยและชวยเหลือกัน ทําใหเกิดพวก
พองขึ้นในองคกร ทําใหเปนการงาย ตอการทุจริตและประพฤติมิชอบและเปนการยากตอการ
ตรวจสอบ 

ทฤษฎีอุปถัมภเปนอีกหน่ึงปญหาในสังคมที่ผูจัดทําตองการสะทอนออกมาในรูปแบบของ
ภาพยนตรสั้น เพ่ือแสดงถึงการไมเทาเทียมกันในสังคมเปนเพียงลักษณะความสัมพันธประเภทหน่ึง ซึ่ง
ความสัมพันธประเภทน้ีเกิดจากความคาดหวังตอกันในบางประการเพ่ือใหไดมาในสิ่งที่ตนปราถนา 
การศึกษารูปแบบความสัมพันธน้ีมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับความสัมพันธของแตละตัวละครในเรื่องที่
มีความตองการใชอีกฝายเพ่ือสนับสนุนประโยชนของตนเอง หรือก็คือการหลอกใชผูอ่ืนน่ันเองดังที่
ปรากฏในเร่ืองเชน คุณวรรณหลอกใชต่ินซึ่งต่ินก็หลอกใชจอดเปนทอดๆไป ผูจัดทําไดอางอิงทฏษฎี
ความสัมพันธดังกลาวจากทฤษฎีอุปถัมภเพ่ือสรางสรรคความซับซอนและแรงจูงใจของแตละตัวละคร
เพ่ือใหเกิดเหตุและผลมารองรับกับการกระทําตางๆของตัวละครอยางสมเหตุสมผลและสมจริงย่ิงขึ้น 
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5. ทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ5 

5.1 ทฤษฎีลําดับชั้นความตองการของมาสโลว 
ทฤษฎีลําดับช้ันความตองการ น้ีนับเปนทฤษฎีด้ังเดิม เกี่ยวกับการจูงใจที่ อับราฮัม 

เอช. มาสโลว (Abraham H. Maslow) ไดเสนอไววาสาระสําคัญของทฤษฎีน้ีก็คือการเนนย้ําในเรื่อง
ของความตองการของมนุษย มนุษยทุกคนน้ันมีความตองการอยูตลอดเวลา อยางไมสิ้นสุด และเปน
ความตองการที่เปนกลุมเปนชุดที่มีการจัดลําดับไวเปนหลั่นช้ัน ความตองการระดับช้ันที่ตํ่าที่สุดก็คือ
ความตองการพ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ (Basic Physiologicaland Biological Needs) และ
ระดับสูงที่สุดก็คือความตองการที่จะประสบความสําเร็จหรือความตองการประจักษตน  

ความตองการตางๆ จัดตามลําดับช้ันจากตํ่าไปสูงไดดังน้ี  
1.) ความตองการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดหรือความตองการประจักษตน 
2.) ความตองการที่จะไดรับความยกยองและเปนที่ยอมรับ 
3.) ความตองในทางสังคมความรักใครและความเปนเจาของ  
4.) ความตองการในความปลอดภัยและความมั่นคง 
5.) ความตองการพ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ 

แตละความตองการตามลําดับช้ันจะมีบทบาทหรืออิทธิพลก็ตอเมื่อมีสภาพ 2 
ประการ คือ 

(1) เมื่อความตองการน้ันไดเกิดขึ้นเพียงพอถึงระดับความอยาก 
(2) เมื่อความตองการในระดับที่ตํ่ากวาไดรับการสนองตอบแลวและคงมีอยูในระดับ

หน่ึงซึ่งเปนที่ยอมรับไดและทําใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ียกเวนความตองการพ้ืนฐานเร่ิมแรก คือ 
ความตองการทางกายภาพและชีวภาพจากความตองการของมนุษยน้ีเองที่เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิด
การทุจริตขึ้น เน่ืองจากมนุษยตองการสนองความตองการของตน และการจะสนองความตองการได
น้ันจะตองอาศัยทรัพยสิน เงินทองเปนสวนประกอบซึ่งเปนการนําไปสูการทุจริต 

ทฤษฎีของมาสโลวเปนทฤษฎีพ้ืนฐานของมนุษย ผูจัดทําจึงไดอางอิงถึงทฤษฎีดังกลาวใน 
การกําหนดพฤติกรรม และบุคลิกของตัวละครแตละตัวในเรื่องที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาน้ันมีเปาหมาย
ของตนเองตามความตองการของมนุษยอยางมีที่มาที่ไปเพ่ือกําหนดขั้นตอไปของการมีความตองการ
อยางไมสิ้นสุดของตัวละคร เมื่อไดมาแลวซึง่สิ่งที่ตนเองตองการก็ยอมเกิดเปาหมายตอไปเพ่ือใหตัว
ละครมีเหตุมีผลในการดํารงอยูและสนองความตองการของตนไปทีละลําดับขั้น 
 
 
 
 
 
 

 
5โนวาบิซ. การรับรู Perception. เขาถึงเมื่อ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552. เขาถึงไดจาก 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories.htm 
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6. ทฤษฎีของดารวิน6 

6.1 สิ่งมีชีวิตทั้งปวง(รวมมนุษย)กําเนิดขึ้นจากปฏิกิริยาของสสารโดยความบังเอิญ เปน
ปรากฏการณทางชีวเคมีลวนๆ ไมมีสิ่งที่เปนนามธรรมอ่ืนใด(อาทิ วิญญาณ จิต หรือ พระเจา)อยู
เบ้ืองหลัง 

6.2 รูปแบบสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการมาจากการปรับตัวเปลี่ยนปลงรูปรางใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมซึ่งเปนแบบคอยๆเปลี่ยนกินเวลายาวนานเปน(ลานๆป) 

6.3 การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมีความมุงหมายเพียงเพ่ือการอยูรอดและสืบพันธุให
เผาพันธุของตนดํารงอยูตอไปเทาน้ัน 

6.4 กฎการเลือกสรรโดยธรรมชาติไดกําหนดใหสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไดดีกวาและแข็งแกรง
กวาเทาน้ันที่สามารถอยูรอดได สวนผูดอยกวายอมถูกกําจัดทิ้งใหสูญพันธุไปในที่สุด 

จากการศึกษาทฤษฎีของดารวิน ผูจัดทําไดนําขอคนพบจากทฤษฎีน้ีมากําหนดพฤติกรรม
และความเปนไปไดในเน้ือเรื่อง ถึงการตอบสนองตอชุดเหตุการณของตัวละครเพ่ือใหการกระทําตางๆ
ในเน้ือเรื่องสมจริงมากขึ้น โดยอางอิงจากทฤษฎีของดารวินดานการมีพัฒนาการของตัวละครเพ่ือ
ปรับตัวใหอยูรอดในสังคมโลกที่ปจจุบันมีการแขงขันกันสงู โดยผูจัดทาํไดกําหนดตัวแปรในเรื่องเปน
เงินและฐานะผูที่มีปจจัยดังกลาวสูงยอมมีระดับในหวงโซอาหารสูงกวาผูที่มีระดับฐานะและการเงินตํ่า 
ดังน้ันผูจัดทําจึงทําการพัฒนาบทโดยอางอิงจากทฤษฏีดังกลาวเพ่ือกําหนดแรงจูงใจตอการกระทําของ
ตัวละครในการพัฒนาตนเองสูจุดสูงสุดในหวงโซอาหารในระบบนิเวศนของตนเอง 
 
7. ทฤษฎีเก่ียวกับการสรางภาพยนตร 

7.1 ทฤษฎีการเลาเรื่อง7 

ในภาพยนตรสวนใหญ เราไดรับการกระตุนโดยวิธีการที่เหตุการณตางๆ ไดรับการ
ถายทํา และวิธีการที่เร่ืองราวน้ันๆ ถูกนําเสนอ โดยใหเราไปยึดครองตําแหนงอันหน่ึงซึ่งนําพาตัวเอง
ใหไปเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธกับตัวละครหลักตางๆ หรือเนนอยูกับพวกเขา ย่ิงไปกวา
น้ัน ปกติแลว เราไดรับการเช้ือเชิญใหเขาใจตัวละครเหลาน้ีในเชิงจิตวิทยามากกวาในเชิงสังคม น่ันคือ
เราไดรับการกระตุนใหถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปจเจกชน แทนที่จะดํารงอยูกับ
บริบทของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญกวา ซึ่งทําใหเขาใจการดํารงอยูของพวกเขา เราไดถูก
ใหเหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเปนอยูในอดีตและปจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางที่พวก
เขารูสึกและปฏิบัติ  

การเลาเร่ืองตางๆของผูคน มีแนวโนมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอยาง หรืออยางนอย
ที่สุดไดแสดงใหเห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากวาเรื่องทางสังคม อันน้ีสัมพันธถึงอุดมคติ 

 
 

 
6Thip27178. [นามแฝง] แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ. เขาถึงเมื่อ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2551. เขาถึงจาก http://www.thaigoodview.com/node/45165 
7ประวิทย แตงอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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ทั้งหมดเกี่ยวกับลัทธิปจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยูในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็น
ถึงสิ่งน้ีที่มันทํางานอยูในตัวอยางทางประวัติศาสตรซึ่งพวกเราไดรับการสอน โดยจารีตแลว 
ประวัติศาสตรไดถูกนําเสนอ  

7.1.1 หนาที่เลาเรื่องของภาพยนตร (Narrative Function) 
ประวิทย แตงอักษร ไดแบงประเภทของหนาที่ไว ดังน้ี 
1) การเลาเรื่องแบบสัจนิยม (Realist)  
2) การเลาเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 
3) การเลาเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) 
และสวนที่เกี่ยวของกับภาพยนตรคือสวนที่ 2 

7.1.2 วิธีการดําเนนิเรื่อง โครงสรางของการดําเนินเรื่องแบบหนงัชีวิต (Drama)  
1) แกนเรื่อง (Theme) คือประเด็นเน้ือหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) 

ของเรื่องที่จะนําเสนอ ซึ่งอาจประกอบดวยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได แตตองไมออกนอก
แนวความคิดหลัก  

2) โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบงออกไดดังน้ี  
(1) การเลาเรื่องลําดับเหตุการณอยางมีเหตุผล เหตุการณทุกเหตุการณจะตอง

สงเสริมประเด็นหลักของเร่ืองไดชัดเจน ไมใหหลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบดวยเหตุการณหลัก 
(Main Plot) และเหตุการณรอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณรองที่ใสเขาไป ตองผสมกลมกลืนเปนเหตุ
เปนผลกับเหตุการณหลัก  

(2) ตัวละคร (Character) มีหนาที่ดําเนินเหตุการณจากจุดเริ่มตนไปสู
จุดสิ้นสุดของเร่ือง ตัวละครอาจเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเปนนามธรรมไมมีตัวตนก็ได การสรางตัว
ละครขึ้นมาตองคํานึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความตองการ อันกอใหเกิดพฤติกรรม
ตางๆของตัวละครน้ันๆ  

7.1.3 การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development)  
1) การเปดเรื่อง (Exposition) เชน บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ

เหตุการณในขณะน้ัน  
 2) สถานการณที่เริ่มสงเคาถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่

สงผลใหเกิดเหตุการณตางๆ  
3) จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร  
4) การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือใหคนดูพักจาก

การต่ืนเตนจาก TURNING POINT  
5) จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณที่คับขันและตึงเครียด  

 6) จุดสุดยอด (Climax) จุดหรือวินาทีที่ตัวละครเอกสะสางCrisisใหลุลวง  
 7) จุดคลี่คลาย (Conclusion) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

สถานการณคลี่คลาย เน่ืองจากหลักการเลาเรื่องน้ันเปนกุญแจสําคัญในการที่จะผลักดันใหผลงานช้ินน้ี
นาสนใจ และนาติดตาม 
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7.2 ทฤษฎีองคประกอบศลิป
8
 

การออกแบบ หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหมเพ่ือประโยชนและความงามดวยการ
นําทัศนะธาตุทางศิลปะและหลักการจัดสวนประกอบของงานออกแบบมาใช รวมไปถึงการปรับปรุง
ของเดิมที่มีอยูแลวดัดแปลงใหเหมาะสมย่ิงขึ้น  

ดังน้ัน การสรางสิ่งใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกจะตองเริ่มดวย การออกแบบ อาจจะออกแบบ
โดยการคิดหรือมีความคิดอยูในสมอง ซึ่งเปนแนวคิดของผูสรางเพียงคนเดียว และสามารถอธิบายให
คนอ่ืนเขาใจได ซึ่งก็เปนการออกแบบเหมือนกันแตอาจจะยังไมสมบูรณนักการออกแบบที่ถูกตอง
จะตองสามารถใหมองเห็นแบบ อาจจะเปนภาพหรือแบบจําลองที่มีขนาดสัดสวนใหสามารถมองเห็น
ผลงานที่จะสรางไดชัดเจน 

7.2.1 องคประกอบของการออกแบบ  
องคประกอบตาง ๆ ของการออกแบบสามารถนํามาใชประกอบกัน เมื่อเริ่ม

คิดแบบและวาง Lay-out เปนสิ่งที่ชวยใหมีจุดยืนในการเริ่มตนออกแบบ และเพ่ิมความหลากหลาย
ของงาน องคประกอบของการออกแบบ ไดแก  

1) จุด (Point) คือ องคประกอบเริ่มตนของการสรางสรรคงาน จุดมากกวา
หน่ึงในขอบเขตของการมองเห็นจะทําใหสายตารับรูและเกิดการเช่ือมโยงตีความใหมองเห็นเปนรูปราง  

2) เสน (Line) คือ การเช่ือมตอของจุดสองจุด ดวยจุด หรือเครื่องหมายใด ๆ 
อยางตอเน่ืองกัน เสนมีหลายลักษณะ เชน เสนตรง เสนโคง เสนหนา เสนบาง เสนประ เปนตน ซึ่ง
การใชเสนในงานออกแบบสิ่งพิมพน้ันมักใชเพ่ือสรางลวดลายดวยเสนสายรูปแบบตาง ๆ ใชนําสายตา
ผูดูไปยังจุดที่ตองการ หรือสรางความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว นอกจากน้ียังสามารถสรางอารมณหรือ
โนมนําความรูสึกไดอีกดวย  

3) รูปรางและรูปทรง (Shape And Form) คือ สิ่งที่มีความกวางและความสูง 
มี 3 แบบคือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงตามธรรมชาติ และรูปทรงดัดแปลง ซึ่งไดมาจากการนํารูปราง
ธรรมชาติมาทําใหเรียบงายขึ้นในงานออกแบบสิ่งพิมพรูปทรงมักถูกนํามาใชเพ่ือจัดวางขอความอยู
ภายในกรอบที่มีรูปทรงแบบตาง ๆ เพ่ือสรางรูปแบบใหม ๆ เพ่ือเนนหรือดึงดูดความสนใจโดยการใสสี
ลงในรูปทรงที่ตองการเนน หรือสรางรูปทรงเฉพาะขึ้นแทนสัญลักษณตาง ๆ  

4) ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) คือ สิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสไดบนผิวหนาของ
งาน พ้ืนผิวที่ไมเหมือนกันทําใหงานออกแบบเดียวกันดูแตกตางกัน พ้ืนผิวจะเพ่ิมมิติใหกับงานมีทั้งผิว
แบบที่ปรากฏจริงสามารถสัมผัสได และผิวที่ปรากฏตามความรูสึก เชน ในรูปภาพ หรือภาพเขียน  

5) พ้ืนที่วาง (Space) คือ พ้ืนที่วางที่อยูระหวางหรือโดยรอบวัตถุ หรือ
ตัวอักษร พ้ืนที่วางน้ีสามารถทําใหองคประกอบของงาน แยกออกจากกัน หรือดูเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันได นอกจากน้ันยังสามารถทําใหเกิดการเนน และเปนจุดพักสายตาไดอีกดวย 

 
 

 
8ศูนยศิลปะและการออกแบบ พิฆเนศร.ี ทฤษฎีองคประกอบศิลป. เขาถึงเมื่อ 20 

สิงหาคม 2553. เขาถึงไดจาก http://sayan209.blogspot.com/   
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 6) ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุทั้งใหญหรือเล็ก เปนสวนประกอบกันที่ทําให 
Lay-Out มีรูปแบบขึ้นมา การจัดขนาดสวนประกอบตาง ๆ ไดดีจะทําให Lay-Out นาสนใจยิ่งขึ้น 
และดูเปนระเบียบย่ิงขึ้น ขนาดจะทําใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่ตองการเนน ชวยดึงดูดความสนใจ 
และชวยให Lay-Out ประกอบเขาดวยกันไดอยางเหมาะสม  

7) คาความดํา (Value) คาความดําคือ ความมืดหรือความสวางของพ้ืนที่หน่ึง 
ๆซึ่งเกิดจากการไลคาระดับความสวางหรือความมืดที่อยูระหวางขาวไปจนถึงดํา คาความดําน้ีจะแสดง
เฉดของสีตางๆเปนเฉดของสีเทา เฉดสีเทาเหลาน้ีจะมีคาความดําจากออนที่สุดไปถึงเขมที่สุด คาความ
ดําทําใหเกิดอารมณ ความหมนมัวและความลึก 

8) สี (Color) สี เปนองคประกอบของการออกแบบที่มีความสําคัญมาก 
เพราะสีจะมีผลดานอารมณ และความรูสึก สียังทําใหเกิดภาพ ดึงดูดความสนใจ และบอกความรูสึก
ของสิ่งตาง ๆ กอนจะเลือกใชสีตองพิจารณากอนวาตองการใชสีทําใหเกิดผลในลักษณะใด และสีใดที่
เหมาะกับวัตถุประสงคน้ัน ๆ  

9) ตัวอักษร (Typography) ตัวอักษรเปนองคประกอบที่แตกตางไปจาก
องคประกอบอ่ืน ตัวอักษรสามารถเรียงรอยบอกเลาเรื่องราวใหผูอานไดโดยตรง ไมตองแปล
ความหมายเหมือนเชนองคประกอบอ่ืน ในขณะเดียวกันเราก็สามารถตกแตงตัวอักษรโดยใชรูปแบบ 
ขนาด และสีสันมาจัดวางเปนรูปแบบตาง ๆ สรางแรงดึงดูดใหสนใจและนาติดตาม 

7.2.2 ความสัมพันธของมนุษยกับสี  
สรรพสิ่งทั้งหมายในจักรวาลประกอบไปดวยสี ดังน้ันสิ่งแวดลอมรอบตัว

มนุษยจึงประกอบไปดวยสี สีจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ  
1) สีที่เกิดจากปรากฏการณตามธรรมชาติ เชน สีของแสง สีผิวของวัตถุตาม

ธรรมชาติ  
2) สีที่เกิดจากการสรางสรรคของมนุษย เชน สีของแสงไฟฟา สีของพลุ สีที่ใช

เขียนภาพ และยอมสีวัสดุตางๆ  
เหตุที่มนุษยรูจักใชสี เพราะมนุษยมีธรรมชาติรักสวยรักงาม เมื่อเห็นความงาม

ตามธรรมชาติ เชน ดอกไม ใบไม สัตว วัตถุ ตลอดจนทิวทัศนที่งดงาม มนุษยก็อยากจะเก็บความงาม
เอาไว จึงไดนําเอาใบไม หินสี เปลือกหอย ฯลฯ มาประดับรางกาย และยังรูจักเอาดินสีและเขมามาทา
ตัว หรือขีดเขียนสวนที่ตองการใหงาม รวมทั้งการเขียนภาพตามผนังถ้ําอีกดวย สําหรับในปจจุบันไดมี
การสังเคราะหสีจากวัตถุขึ้นมาใชในงานตางๆ อยางกวางขวางทั่วไป 

7.2.3 จิตวิทยาแหงสี (Psychology Of Colors)  
1) สีกับความต้ังใจข้ึนอยูกับการกระตุนประสาทตาของสีและความขัดกันของ

สี สัตวมักจะต่ืนเตนเมื่อเห็นสีแดง คนที่ทํางานใหหองที่มีผนังสีแดงมักจะเปนโรคประสาท สีแดงดึงดู
ความสนใจไดดีกวาสีแดง  

2) คุณคาของสีในดานอธิบายลักษณะ สีทําใหคนจําสิ่งของหรือผลิตภัณฑใน
การโฆษณาได สีบางสีใชเปนสัญลักษณเพ่ือใหผูชมเกิดจินตนาการไปตามตองการ เชน สีเขียว 
หมายถึง ความสงบรมเย็น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

3) ความชอบสีของคน เด็กเล็กชอบสีอุน สีอ่ิมตัว เชน สีแดง สม และเหลือง 
คนมีการศึกษาดีและคนสูงอายุชอบสีจาง นอกจากน้ีมีปจจัยอ่ืนอีกที่ทําใหคนชอบสีตางกัน  

4) ความรูสึกใกลเมื่อดูสี สีโทนอุนเมื่อมองดูจะเกิดความรูสึกวาใกลตาเรา
มากกวาสีโทนเย็น  

นักจิตวิทยาไดทําการทดลองเกี่ยวกับสีในดานการมองเห็น แลวสรุปไดวา  
(1) สีตางๆมีอิทธิพลในการสรางอารมณใหแกคน  
(2) สีมีคุณสมบัติทําใหเกิดการมองเห็นใกลหรือไกลก็ได  
(3) สีมีขีดจํากัด และมีผลตอสีอ่ืนๆ  
การใชสีใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา จะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอ

มนุษยอยางไร จึงจะใชไดอยางเหมาะสม ความรูสึกเกี่ยวกับสี สามารถจําแนกออกได ดังน้ี  
สีแดง (Red) ใหความรูสึกถึงความอันตราย เรารอน รุนแรง มั่นคง อุดม

สมบูรณ มีความอบอุน รอนแรง เปรียบดังดวงอาทิตย นอกจากน้ียังแสดงถึง ความมีชีวิตชีวา ความรัก 
ความปรารถนา เชน ดอกกุหลาบแดงวันวาเลนไทน ในทางจราจรสีแดงเปนเครื่องหมายประเภทหาม 
แสดงถึงสิ่งที่อันตราย เปนสีที่ตองระวัง เปนสีของเลือดในสมัยโรมัน สีของราชวงศเปนสีแดง แสดง
ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณและอํานาจ  

สีสมหรือแสด (Orange) ใหความรูสึกสวาง เรารอน ฉูดฉาด เปนสีที่เราใจ 
ใหความรูสึกอบอุน คอนขางรอนแรง และบาดตา บางครั้งแสดงถึงความรุงโรจน ความมั่นคง  

สีเหลือง (Yellow) ใหความรูสึกสวาง สดใส สดช่ืน ระวัง แสดงใหเห็นถึง
ความสดใส ความเบิกบาน โดยเรามักจะใชดอกไมสีเหลือง ในการไปเย่ียมผูปวย และแสดงความ
รุงเรืองความมั่งคั่ง และฐานันดรศักด์ิ ในทางตะวันออกเปนสีของกษัตริย จักรพรรดิของจีนใชฉลอง
พระองคสีเหลืองในทางศาสนาแสดงความเจิดจา ปญญา พุทธศาสนา และยังหมายถึงการเจ็บปวย 
โรคระบาด ความริษยา ทรยศ หลอกลวง  

สีทอง (Gold) มักใชแสดงถึง คุณคา ราคา สิ่งของหายาก ความสําคัญ ความ
สูงสง สูงศักด์ิ ความศรัทธาสูงสุดในศาสนาพุทธ หรือเปนสีกายของพระพุทธรูปในงานจิตรกรรมเปนสี
กายของพระพุทธเจา พระมหากษัตริย หรือเปนสวนประกอบของเครื่องทรง เจดียตาง ๆ มักเปนสี
ทอง หรือขาว และเปนเครื่องประกอบยศศักด์ิของกษัตริย และขุนนาง  

สีเขียว (Green) ใหความรูสึกงอกงาม พักผอน สดช่ืน แสดงถึงธรรมชาติสี
เขียว รมเย็น มักใชสื่อความหมายเกี่ยวกับการ อนุรักษธรรมชาติ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การเกษตร การ
เพาะปลูก การเกิดใหม ฤดูใบไมผลิ การงอกงาม ในเครื่องหมายจราจรหมายถึงความปลอดภัย ใน
ขณะเดียวกัน อาจหมายถึงอันตราย ยาพิษ เน่ืองจากยาพิษ และสัตวมีพิษก็มักจะมีสีเขียวเชนกัน  

สีนํ้าเงิน (Blue) ใหความรูสึกสงบ ผอนคลาย สงางาม ทึม แสดงถึงความเปน
สุภาพบุรุษมีความสุขุม หนักแนน และยังหมายถึงความสูงศักด์ิในธงชาติไทย สีน้ําเงินหมายถึง
พระมหากษัตริย ในศาสนา คริสตเปนสีประจําตัวแมพระ โดยทั่วไป สีน้ําเงินหมายถึงโลก ซึ่งเราจะ
เรียกวา โลกสีน้ําเงิน (Blue Planet) เน่ืองจากเปนดาวเคราะหที่มองเห็น จากอวกาศโดยเห็นเปนสีน้ํา
เงินสดใส เน่ืองจากมีพ้ืนน้ําที่กวางใหญ  
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สีมวง (Violet) ใหความรูสึกหนัก สงบ มีเลศนัยแสดงถึงพลัง ความมีอํานาจ 
ในสมัยอียิปตสีมวงแดงเปนสีของกษัตริย ตอเน่ืองมาจนถึงสมัยโรมัน นอกจากน้ี สีมวงแดงยังเปนสีชุด
ของพระสังฆราช สีมวงเปนสีที่มีพลัง หรือการมีพลังแอบแฝงอยู และเปนสีแหงความผูกพัน องคการ
ลูกเสือโลกก็ใชสีมวง สวนสีมวงออนมักหมายถึงความเศรา ความผิดหวังจากความรัก  

สีฟา (Sky Blue) แสดงถึงความสวาง ความปลอดโปรง เปรียบเหมือน
ทองฟา เปนอิสระเสรี เปนสีขององคการสหประชาชาติ เปนสีของความสะอาด ปลอดภัย สีของ
องคการอาหารและยา (อย.) แสดงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชพลังงานอยางสะอาด แสดงถึง
อิสรภาพที่สามารถโบยบิน เปนสีแหงความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่ไมมีขอบเขต  

สีนํ้าตาล (Brown) ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ อบอุน แหงแลง มั่นคง 
และเศรา  

สีขาว (White) ใหความรูสึกบริสุทธ์ิ สะอาด ใหม สดใส แสดงถึงความ
สะอาด บริสุทธ์ิ เหมือนเด็กแรกเกิด แสดงถึงความวางเปลา ปราศจากกิเลส ตัณหา เปนสีอาภรณของ
ผูทรงศีล ความเช่ือถือ ความดีงาม ความศรัทธา และหมายถึงการเกิดโดยที่แสงสีขาว เปนที่กําเนิด
ของแสงสีตาง ๆ เปนความรักและความหวัง ความหวงใยเอ้ืออาทรและเสียสละของพอแม ความ
ออนโยน จริงใจ บางกรณีอาจหมายถึง ความออนแอ ยอมแพ  

สีดํา (Black) ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน แสดงถึงความมืด 
ความลึกลับ สิ้นหวัง ความตายเปนที่สิ้นสุดของทุกสิ่ง โดยที่สีทุกสีเมื่ออยูในความมืดจะเห็นเปนสีดํา 
นอกจากน้ียังหมายถึง ความช่ัวราย ในคริสตศาสนาหมายถึง ซาตาน อาถรรพเวทมนต มนตดํา ไสย
ศาสตร ความชิงชัง ความโหดราย ทําลายลาง ความลุมหลงเมามัว แตยังหมายถึงความอดทน กลา
หาญ เขมแข็ง และเสียสละไดดวย  

สีชมพู (Pink) แสดงถึงความอบอุน ออนโยน ความออนหวาน นุมนวล 
ความนารัก แสดงถึงความรักของมนุษยโดยเฉพาะรุนหนุมสาว เปนสีของความเอ้ืออาทร ปลอบ
ประโลม เอาใจใสดูแล ความปรารถนาดี และอาจหมายถึงความเปนมิตร เปนสีของวัยรุน โดยเฉพาะ
ผูหญิง และนิยมใชกับสิ่งของเครื่องใชของเด็กวัยรุนเปนสวนใหญ 

7.3 ระยะภาพและมุมกลอง
9 
 

ขนาดภาพจัดวาเปนสิ่งที่สําคัญมากอยางหน่ึงในการถายภาพ เพราะภาพสามารถ
ถายทอดความรูสึกของนักแสดง บอกเลาเร่ืองราวตางๆใหกับผูชมไดเขาใจถึงเน้ือหาของภาพยนตร 
ขนาดภาพจึงเปนตัวกําหนดสิ่งที่ตองการนําเสนอ วาตองการใหผูชมเห็นหรือไมเห็นสิ่งใดในฉาก
องคประกอบตางๆเหลาน้ีเกิด ขึ้นจากผูถายภาพ ที่จะเลือกต้ังกลองในมุมใด ระยะหางจากสิ่งที่ถาย
เทาใด และใชภาพขนาดใดเปนตัวบอกเลาเรื่อง  

 
 
 

 
9KANYANEE SANTREE. [นามแฝง] ระยะภาพและมุมกลอง. เขาถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ 

2555. เขาถึงไดจาก http://kingdomkoy.blogspot.com/2010/08/blog-post_27.html  
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7.3.1 ภาพใกลมาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up 
Shot หรือ BCU) 

เปนภาพที่ถายในระยะใกลมากๆ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเนนสิ่งที่ถาย เพ่ือใหผูชม
เห็นรายละเอียดของวัตถุ หรือเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เชน การถาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตนหรือถาถายใบหนานักแสดง ก็เพ่ือเปนการเนนอารมณของนักแสดงเชน 
จับภาพที่ดวงตาของนักแสดง ทําใหเห็นนํ้าตาที่กําลังไหลออกจากดวงตา เปนตน และทั้งหมดน้ีก็เปน
ขนาดภาพที่นิยมนํามาถายทอดเร่ืองราวของภาพยนตร ซึ่งเราสามารถที่จะประยุกตหรือดัดแปลง
ขนาดภาพไปเปนอยางอ่ืนก็ไมไดผิดอะไร เพียงแตทั้งหมดน้ีเปนขนาดภาพสากลที่ทําใหเรา (ทีมงาน
ถายทําภาพยนตร) เขาใจตรงกันวาตองการใหภาพออกมาในลักษณะใด  นอกจากน้ีอารมณและ
ความรูสึกที่ผูชมจะไดรับขณะชมภาพยนตร ไมไดข้ึนอยูกับขนาดภาพเพียงอยางเดียว แตตองอาศัย
องคประกอบของภาพยนตรอ่ืนๆ เขามาเปนตัวชวยเสริมความเปนภาพยนตรมากย่ิงขึ้น 

7.3.2 ภาพใกล (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS)  
ภาพใกล ผูชมจะมองเห็นนักแสดงต้ังแตไหลขึ้นไป เปนขนาดภาพที่ผูชม

สามารถเขาถึงอารมณของนักแสดงไดมากที่สุด เพราะการใชภาพขนาดใกลถายบริเวณใบหนาของ
นักแสดง จะสามารถถายถอดรายละเอียด เกี่ยวกับอารมณความรูสึกที่อยูภายในของนักแสดงไดอยาง
ชัดเจนมาก นอกจากน้ียังจะทําใหผูชมไดรูสึกใกลชิดกับสิ่งที่ถายอีกดวยทั้งน้ี เพ่ือทําใหเขาใจถึง
รายละเอียดของวัตถุตางๆ ตามเน้ือหาที่กําลังนําเสนอ และภาพขนาดใกลน้ียังสามารถบังคับใหผูชม
สนใจในวัตถุที่กลองกําลังถาย หรือสิ่งที่กําลังนําเสนอ  

7.3.3 ภาพปานกลาง (Medium Shot หรือ MS)  
ขนาดภาพลักษณะน้ีถาเปนภาพบุคคล ผูชมจะไดเห็นต้ังแตเอวของนักแสดง

ขั้นไปจนถึงศีรษะ ขนาดภาพแบบน้ีผูชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของ
ฉากหลังพอสมควร ซึ่งพอที่จะเขาใจเรื่องราวตางๆได จึงถือไดวาเปนภาพที่ถายทอดเหตุการณในเรื่อง
ไดดีขนาดภาพปานกลาง เปนขนาดภาพที่นิยมใชมากที่สุด เพราะใชเปนภาพเช่ือมตอ กลาวคือ การ
เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเปนภาพใกลหรือจากภาพใกลมาเปนภาพไกลก็ตาม จะตองเปลี่ยน
มาเปนภาพขนาดปานกลางเสียกอน นอกจากน้ีภาพขนาดปานกลางยังนิยมใชถายภาพบุคคล 2 คนใน
ฉากเดียวกัน หรือที่เรียกกันวา ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใชกันมากในภาพยนตรบันเทิง 

7.3.4 ภาพไกล (Long Shot หรือ LS)  
ขนาดภาพแบบน้ีไมสามารถกําหนดระยะหางระหวางกลองกับสิ่งที่ถายได แต

จะกําหนดโดยประมาณวาสิ่งที่ถายจะอยูในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถาเปนคน ศีรษะจะพอดีกับ
กรอบภาพดานบน สวนกรอบภาพดานลางก็จะพอดีกับเทา ซึ่งสามารถเห็นบุคลิก อากัปกิริยาการ
แสดง ตําแหนงที่อยูในในฉาก ดวยเหตุน้ีจึงสามารถใชเปนภาพแนะนําตัวละคร หรือเริ่มฉากใหมได 
บางคร้ังอาจใชเปนภาพในฉากเร่ิมเรื่องไดเชนเดียวกันกับภาพขนาดไกลมาก และบางครั้งภาพขนาด
ไกลยังมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing Shot) สวนองคประกอบรอบขาง
ผูชมจะไดเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น  
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7.3.5 ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS)  

ขนาดภาพลักษณะน้ีกลองจะต้ังอยูไกลจากสิ่งที่ถายมาก ซึ่งภาพที่ไดจะเปน
ภาพมุม-กวาง ผูชมสามารถมองเห็นองค-ประกอบของฉากไดทั้งหมด สามรถมองเห็นสิ่งที่ถายไดเต็ม
สัดสวน แมสิ่งที่ถายน้ันจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซึ่งภาพลักษณะน้ี จะใชเปนภาพแนะนํา-สถานที่ ภาพ
ขนาดไกลน้ีจะสรางความรูสึกโออา อลังการ แสดงออกถึงความใหญโตของสถานที่ ความนาเกรงขาม 
ความย่ิงใหญ และยังสามารถสรางความประทับใจรวมถึงสรางความประทับใจใหกับผูชมได  

การศึกษาทฤษฎีในการผลิตภาพยนตร  ผูจัดทําได นําทฤษฎีเหลา น้ีมาจัดเรียง
องคประกอบตางๆในการพัฒนาบทและสรางสรรคตัวละครที่มีความซับซอนมีมิติ อีกทั้งยังนํามาผนวก
กับ ทฤษฎีการเลาเร่ือง ทฤษฎีองคประกอบศิลป ทฤษฎีสี และระยะภาพและมุมกลอง มาใชใน
ภาพยนตรเพ่ือผลิตผลงานภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการเปนมิจฉาชีพเรื่อง “มิตรฉาชีพ (I AM 
SECURITHIEF)” ใหสมบูรณ เพ่ือใหเกิดเปนภาพยนตรสั้นที่มีคุณภาพมิใชเพียงเพ่ือความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพราะต้ังแตผูจัดทําไดใหความสําคัญตอผลงานต้ังแตกระบวนการคิด การจัดการ การให
องคประกอบทั้งดานภาพ เสียงและรูปแบบการนําเสนอตางๆอยางมีศิลปะ  
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การเก็บขอมูล 
 

จากการศึกษาหาขอมูลทฤษฎีและแนวคิดตางๆของการสรางภาพยนตรสั้นคร้ังน้ี เพ่ือ
ความเขาใจและสรางของผูจัดทํา ผูจัดทําจึงศึกษาภาพยนตรเร่ืองอ่ืนๆอันเปนเหตุผลสําหรับกําหนด
บุคลิกตัวละคร (Character) แรงจูงใจ และการดําเนินเรื่องตอไป โดยจะมีการศึกษาขอมูลอางอิง 
(Reference) และอารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) เพ่ือนํามาประยุกตใชในภาพยนตรสั้น
เรื่อง มิตรฉาชีพ (I AM SECURITHIEF) โดยแบงไดดังน้ี 
 
ขอมูลอางอิงและทิศทางของภาพยนตร 

1. ภาพยนตรเรื่องสายลับจับบานเล็ก กํากับโดย คมกฤษ ตรีวิมล ปที่ฉาย พ.ศ. 2550 

สายลับจับบานเล็ก เปนภาพยนตรไทยแนวโรแมนติก – คอมเมด้ี (Romantic 
Comedy Movie) เร่ืองราวของ จอก ที่กําลังรอนเงินเน่ืองจากไปกูเงินเพ่ือเปดรานหมูกระทะพลัง
แสงอาทิตย แตก็ปดตัวไป โดนแกงทหารนอกราชการตามทวงหน้ี จึงตองผันตัวเองมาเปนนักสืบชู โดย
มีไอแจค เด็กรานซอมมอเตอรไซคที่เขาใจวาจอกเปนนักสืบช่ือดัง กับ ฤทัย เจรานคาราโอเกะ มา
ชวยเหลือ และเมื่อมีคดี จากคุณนายอรัญญาผูวาจางรายใหมเสนอเงินกอนโตใหจอกตามจับ
พฤติกรรมของ สารวัตรวศินสามีที่ไปติดพัน พริตต้ีสาวช่ือ นองนํ้าปน ซึ่งนองนํ้าปน ก็ดันแอบมีกิ๊กเปน
เสี่ยอดิสรณ เสี่ยเต็นทรถรายใหญอยูอีกคน เมื่อคุณหญิงสุวิมล ภรรยาไฮซอของเสี่ยอดิสรณจาง สุทิน 
นักสืบเพ่ือแบล็กเมลนํ้าปนอีกตอหน่ึง จอกตัดสินใจย่ืนมือเขาชวยเหลือ 

เร่ืองน้ีมีความโดดเดนในเรื่องของการใชเลหเหลี่ยมในแนวตลก (Comedy) บุคลิก
ของตัวละคร (Charactor) หลายๆตัวน้ันมักจะเปนคนหลอกลวง กะลอน ปลิ้นปลอน ที่มักหลอกลวง
หาผลประโยชนจากกันและกันความสัมพันธของตัวละครคอนขางมีความนาสนใจ 

จากภาพยนตรเร่ือง สายลับจับบานเล็ก เรื่องน้ีมีการใชสีแบบระดับออนสี(Tint) อมฟา 
ใหอารมณหมนๆไมดูสดใสราเริงใหบรรยากาศแบบอึมครึม และการใชมุมกลองของเรื่องชวยในการ
เลาอารมณตางๆของตัวละคร 

 
ภาพที่3-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง สายลับจับบานเล็ก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B0


22 
 

2. ภาพยนตรเรื่อง ATM เออรัก เออเรอ กํากับโดย เมษ ธราธร ปที่ฉาย พ.ศ. 2555   

ATM เออรัก เออเรอ  เปนภาพยนตรไทยแนวโรแมนติก – คอมเมด้ี (Romantic 
ComedyMovie) เรื่องราวของเสือกับจิ๊บพนักงานธนาคาร JNBC แอบลักลอบคบกันเปนเวลาเกือบ 5 
ป โดยที่ไมมีใครรู เพราะธนาคารน้ีมีกฎเหล็ก หามพนักงานเปนแฟนกัน ความอดทนมาถึงขีดจํากัด
ตรงที่วาถาจะแตงงาน ใครซักคนก็ตองยอม ลาออก แตงานน้ีไมมีใครยอมลาออกงาย ๆ จนกระทั่งเกิด
เหตุไมคาดฝน เมื่อตูเอทีเอ็มที่ชลบุรีเกิด เออเรอ จายเงินเกินไป 130,000บาท คูรักจึงตองกลายมา
เปนคูแขง ในเดิมพันไลลาตามหาตัวมือมืดที่ไดเงินเกินไปจากเอทีเอ็ม โดยมีเง่ือนไขวาใครตามเงินได
ครบกอน อีกฝายตองยอมลาออก สงครามระหวางหนุมสาวออฟฟศคูน้ีจึงเริ่มตนขึ้นโดยมีตําแหนง 
หนาที่การงานเปนเดิมพัน  

ในเรื่องน้ีการตัดตอเลาเรื่องโดยกลวิธีฉับไว (Fast cut) คอนขางเขากันไดดีกับฉาก
ตลกหลายๆฉาก การตัดตอ การวางเพลงประกอบ (Scoring) เบาๆไมใหคนดูรูตัว การลําดับภาพเพ่ือ
เลาเรื่องคอนขางไมซับซอน การเลาเรื่องที่เนนความรวดเร็วคอนขางโดดเดนในแบบโรแมนติก – คอม
เมด้ี (Romantic Comedy Movie) 

จากภาพยนตรเรื่อง ATM เออรัก เออเรอ มีการใชมุมกลองที่ชวยในการดําเนินเรื่อง 
สถานที่ และเครื่องแตงกายของเรื่องยังชวยเลาเรื่องราวตางๆที่ไมไดเอยถึงโดยตรง แตมีความสําคัญ
กับทองเรื่อง 

 
ภาพที่3-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง ATM เออรัก เออเรอ  

3. ขาวออนไลนยอนหลัง 
ผูจัดทําไดมีการหาขอมูลยอนหลังจากขาวออนไลนซึ่ง แสดงถึงวิธีการ และพฤติกรรม 

ของมิจฉาชีพหลายกรณี เชน ขาวมิจฉาชีพของ แฟรงค วิลเลียม อแบคเนล จูเนียร ซึ่งเปนมิจฉาชีพ
ช่ือดังของโลก ทั้งกรณีการวางแผน และขาวตางๆซึ่งขึ้นช่ือระดับโลกของเขา และชีวประวัติ เพ่ือนํามา
อางอิงและดัดแปลงใหภาพยนตรมีมิติมากขึ้น 
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รูปที่ 3-3 แสดงการอางอิงขอมูลขาวจากเว็ปไซต www.kasetporpeang.com 
ที่มา : prakaikul. เตือนภัยสังคม จาก มิจฉาชีพ....มาในรูปแบบเสี่ยซื้อทีดิ่น. เขาถึงเมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2551. เขาถึงไดจาก http://www.kasetporpeang.com/forums/ 
index.php?topic=36131.100 

 
จากการศึกษาหาขอมูลจากขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร 

(Mood and Tone) ทําใหผูจัดทําไดพัฒนาเน้ือเรื่องของภาพยนตรสั้นเรื่อง “มิตรฉาชีพ (I AM 
SECURITHIEF)”  โดยอางอิงจากสองเรื่องขางตนเปนหลักนําโดยความโดดเดนในเรื่องของการใชเลห
เหลี่ยมในแนวตลก (Comedy) บุคลิกของตัวละครความสัมพันธการหลอกลวง กะลอน หา
ผลประโยชนจากกันและกันของตัวละครและทําใหตัวเร่ืองน้ันมีความนาสนใจผานการตัดตอเลาเรื่อง
โดยกลวิธีฉับไว (Fast cut) และยังใชเพลงประกอบ (Scoring) คลอเบาๆเพ่ือปูอารมณของคนดูและ
ชักจูงใหอารมณน้ันๆของคนดู 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

การสรรสรางภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการเปนมิจฉาชีพเรื่องน้ี เปนภาพยนตรที่
ผูจัดทําตองการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องราวการทุจริตที่เกิดขึ้นทุกวันในสังคมจนกลายเปนเรื่อง
ธรรมดาสามัญ ผานภาพยนตรสั้นแนวตลก (Comedy) ผานตัวละครที่ช่ือ ต่ินรปภ.ระดับกระจอกที่
เพียงตมตุนเล็กๆนอยๆไปวันๆ เมื่อต่ินคนพบวาการโกงเล็กๆของเขาไมเพียงพอตอความตองการเขา
จึงริเริ่มแผนการใหญขึ้น 

 
การเตรียมบทภาพยนตร 

1. แนวความคิด (Concept) 
การสรางสรรคภาพยนตรสั้นแนวตลก (Comedy) เกี่ยวกบัการเปนมิจฉาชีพ 

2. แกนเรื่อง (Theme) 
หากหวังจะกินปลาเล็กก็จะไดกินแตปลารา 

3. เรื่องยอ (Synopsis) 
เพราะมีคุณวรรณ ต่ินจึงเริ่มมองเห็นเปาหมายของตัวเอง ยามกระจอกพยายาม

อัพเกรดตัวเองใหเทียบเทาคุณวรรณเลขาคนใหมของอพารทเมนต โดยการหลอกเงินใครตอใครก็
ตามที่ดูจะโงกวาเขา สุดทายเมื่อเขารูวาคุณวรรณถูกคุณวรรณหลอกใชเปนเครื่องมือ ต่ิงจึงตอง
อัพเกรดตัวเองใหสูงยิ่งกวาคุณวรรณ เพ่ือจะไดมีสิทธ์ิกําหนดชีวิตคุณวรรณ 

4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
ฉากที ่1 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

โทรศัพทบนโตะในปอมยามดังขึ้นตีกันกับเสียงเพลงลูกทุงเสียงซูซาจากวิทยุสัญญาณไมดี
เครื่องเล็กสุดกระจอกของต่ินมือต่ินยามอพารทเมนต่ินพบวามีคนโทรมาทวงหน้ีที่ต่ินเคยไปหลอกตม
ตุนไวจึงแกลงพูดไมรูเร่ือง ขณะเดียวกันบอสเจาของอพารเมนตก็ขับรถเขามาที่ตึกพอดี ต่ินจึงแสรง
พูดเรื่องดีเขาตัวทําใหบอสภูมิใจในตัวต่ินมากขึ้น 

ฉากที ่2 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

ต่ินและจอดน่ังทานอาหารเที่ยงที่ปอมยามขณะที่จอดน่ังเลนวิทยุก็เหลือบไปเห็นหญิง
สาววัยทํางานคอนขางสวย คนหน่ึงเดินถือถุงกอบแกบ2ถุงอยางมาดมั่นตรงมาที่ปอมยามตามทางเดิน
ในซอบจอดจําไดทันทีวาคือคุณวรรณ และเธอก็วาไหววานใหต่ินทํางานบางอยางใหเธอ  
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ฉากที ่3 ภายใน / ออฟฟต / กลางคืน 

ต่ินใชคียการดรปภ.เขาประตูสํานักงานยองไปปดกลองCCTVในอพารตเมนแลวแอบเขา
ไปในหองบอส หยิบกองเอกสารใบสมัครงานของสาวๆบนโตะทํางานบนโตะบอสออกเหลือเพียงของ
คุณวรรณ วางไวบนโตะบอสเพียงแผนเดียว ต่ินหันไปเห็นมือถือบอสวางชารตแบตอยูบนโตะต่ินสลับ
มือถือเครื่องที่แตกและจัดฉากใหเหมือนมีโจรเขามาลมผามาน ผลักโตะลม เอากระดาษวางกระจัด
กระจาย(ยกเวนใบสมัครงานคุณวรรณใบเดียว)ตอยหนาตัวเองใหเหมือนมีการตอสูและต่ินปองกัน 
อพารทเมนไวได 

ฉากที ่4 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

ต่ินไดรับการสรรเสริญจากบอส 

ฉากที ่5 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

ต่ินกลับมาควานหาโทรศัพทโทรหาจอดใหจอดหาโทรศัพทที่เสียแลวมาใหตน 

ฉากที ่6 ภายใน / ขางทาง / กลางวัน 

ต่ินแกลงคุยโทรศัพทบริเวณที่มีเด็กๆว่ิงเลนกันใหเด็กมาชนมือถือตกและเรียกคาเสียหาย  

ฉากที ่7 ภายใน / ขางทาง / กลางวัน 

ต่ินเดินนับเงินที่พอแมเด็กจายคาเสียหายมา และยังไดโทรศัพททีแ่ตกคืนดวย ต่ินยังคง
พูดพร่ําเพอถึงคุณวรรณทําใหจอดไมพอใจทั้งคูเริ่มทะเลาะกันไอจอดว่ิงออกไปสตารทนองตุงต้ิง(รถมอ
ไซดคูใจไอจอด)อยางเรง แตสตารทไมติดเพราะนํ้ามันหมด จึงตองเข็นออกไปอยางเรงรีบแทน ต่ินมสีี
หนาสํานึกผิดกับคําพูดของไอจอด แตก็ไมสามารถทําอะไรไดเพราะพูดออกไปแลวดวยความโมโห 

ฉากที ่8 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

ต่ินเริ่มทําตัวสนิทสนมกับคุณวรรณมากข้ึนและหาเร่ืองไปหาที่หองทํางานในอพารทเมน
บอยขึ้นทําใหบอสสังเกตุความผิดปกติที่เกิดขึ้น  

ฉากที ่9 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางคืน 

ต่ินงงกับทาทีของคุณวรรณที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจึง โทรศัพทไปหาคุณวรรณต่ินไดยิน
เสียงบอสอยูกับคุณวรรณและทั้งคูมีความสมัพันธกันลึกซึง้ ต่ินจึงรูวาตนเองถูกคุณวรรณหลอกใช 
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ฉากที ่10 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

วันตอมาในปอมยามมีรปภ. คนใหมประจําทีแ่ทนที่ของต่ิน รปภ.คนใหมย่ืนซองจดหมาย
สีขาวใหต่ินรูวาตนเองถูกบอสไลออกเพราะไปยุงกับคุณวรรณ 

ฉากที ่11 ภายใน / ขางทาง / กลางวัน 

ต่ินน่ังทามกลางกลองขาดๆ4-5ใบ กอดวิทยุเครื่องใหญ สมบัติไมกี่ช้ินของต่ิน รอไอจอด
ขับนองตุงต๊ิงออกมารับ 

ฉากที ่12 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

คุณวรรณเดินถือถาดองุนเขามาในหองบอส ในหองทํางานในขณะที่จอดปลอมเปน
นายหนาซื้อขายอสังหาริมทรพัยโทรมาหลอกซื้อตึกจากบอสทั้งคูตกลงนัดเซ็นตสัญญากนั 

ฉากที ่13 ภายใน / รานอาหาร / กลางวัน 

ที่รานอาหารแหงหน่ึงซึ่งมีกลองวงจรปดภายในราน  ต่ิน แปลงโฉมจอด เปนนายหนาซื้อ
ขาย นัดพบกับบอส ในรานอาหาร จอดมาพรอมกับเงินสดยัดไสหนังสือพิมพสามสิบลานบาทใสมาเต็ม
กระเปา และทาํทีนัดลูกคาทานอ่ืนไวจึงฝากกระเปาใหบอสเอาออกไปใหคนรถที่จอดอยูหนาราน 

ฉากที ่14 ภายใน / ออฟฟต / กลางคืน 

ต่ินใหจอดไปหลอกรปภวาตัวเองโดนปลนเพ่ือดึงความสนใจรปภคนเดิมและใชคียการด
ใบเดิมสมัยเปนรปภ.แอบเขาหองทํางานบอสที่อพารทเมน สับเปลี่ยนซมิการดโทรศัพท เดิมแลวเม็ม
เบอรโทรศัพทตัวเองไวในโทรศัพทมือถือของบอสวา “กสิกร”  

ฉากที ่15 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

ต่ินแอบดูสถานการณอยูดานหนาออฟฟศและคอยโทรศพัทไปถวงเวลาคุณวรรณไมให
ออกมาเจอไอจอดที่กําลังเซ็นตสัญญา 

ฉากที ่16 ภายใน / ออฟฟต / กลางคืน 

ต่ิน&จอดแอบยองเขาไปในหองทํางานบอสพรอมกระเปาใสเงินใบเดียวกันกับที่ใชใสเงิน
ในรานอาหาร โดยใชคียการดใบเดิมต่ินแอบ ซุกมันลงใตโตะของบอสและสลับซมิการดใบเดิมคืนไปใน
มือถือของบอส ลบขอความและทําลายซิมการดเกาทิ้ง 
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ฉากที ่17 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

ต่ินกับจอดเลขา มาไลบอสออกจากสํานักงาน 

ฉากที ่18 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

ต่ินเขามาน่ังในหองทํางานบอสที่มีวิทยุเครื่องใหญวางอยูโดยมีจอดเดินตาม ต่ินหยิบ
จดหมายซองสขีาวขึ้นมาวางไวบนโตะ 

ฉากที ่19 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

โทรศัพทภายใน ที่โตะคุณวรรณดังขึ้น เสียงของต่ินดังขึ้น คุณวรรณยกหโูทรศัพทขึ้น
รับสาย ต่ิน(ในฐานะบอสคนใหม) เรียกคุณวรรณไปพบที่หองทํางาน 

5. บทภาพยนตร (Screenplay) 

ฉากที ่1 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

โทรศัพทบนโตะในปอมยามดังขึ้นตีกันกับเสียงเพลงลูกทุงเสียงซูซาจากวิทยุสัญญาณไมดี
เครื่องเล็กสุดกระจอกของต่ินมือต่ินยามอพารทเมนขี้เมา หนาเปอน นํ้ามันเครื่อง งัวเงียเอ้ือมไปหยิบ
โทรศัพทขึ้นมารับ(มือชนขวดเปลาเหลาแสงโสมลมระเนระนาด) และย่ืนมือไปปดวิทยุ 

เจาทุกขนิรนามตะโกนรัวใสโทรศัพทดวยความโมโหเปนภาษาอีสาน(เจาของรานลาบ) 
ฮัลโหลไอต่ิน มึงกลามากนะมาหลอกกูได!! 

ต่ิน(รับโทรศัพทเปลี่ยนเรื่องลนลาน) 
ตุงต๊ิงขายตรงยินดีใหบริการครับ 

เลขาอวนแกคนเกาของบอสเดินถือกลองผานหนาปอมยามออกไปดวยสีหนาคิดแคนต่ิน 
ต่ินแสยะยิ้มใหกอนยกมือตะเบะใหเธอไปหน่ึงดอก  

เจาทุกขนิรนามแปลกใจกับทาทีต่ิน 
ไอสัส!!พูดเรื่องอะไรของมึ๊ง มึงอยูไหนไอต่ิน!! 

ตอนน้ันเองที่รถหรูคันหน่ึงขบัเขามาที่ตึก เปนรถของเจาของอพารทเมนน่ันเอง บอสเปด
หนาตางออกพรอมๆกับที่ต่ินลุกพรวดขึ้นตะเบะให  บอสมองอยางพอใจ ขณะที่หัวของจอดกําลังจะ
เงยโผลขึ้นมาจากปอมยาม แตถูกต่ินกดหัวมันไวกอน 

เจาทุกขนิรนาม 
มึงอยูไหนเน่ียกูไปหามึงที่บานก็มีปาแกๆที่ไหนก็ไมรูบอกวาน่ีเปนบานปาแก 
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ต่ินว่ิงพรวดออกจากปอมไปโบกรถใหบอสดวยทาทีแข็งขัน มือหน่ึงยังไมวางโทรศัพท 
เสียงเจาทุกขนิรนามยังคงกนดาต่ินเล็ดลอดออกมาจากโทรศัพทรุนโบราณของต่ิน บอสเจาของ 
อพารทเมนเปดกระจกขึ้นยกมือทักทายต่ิน(ในมือใสนาฬิกาเรือนทองสุดหรูอยู) ต่ินชําเลืองมองบอสส
ลับกับมือถือของตัวเองลอกแลก 

เจาทุกขนิรนาม 
กูไมเอาแลวลงทงลงทุนเช่ียอะไรของมึง2อาทิตยเห็นผล น่ีจะ2เดือนแลว เห็นผลหนามึงอะ 

ต่ินพูดใสโทรศพัทเสียงเขม 
 อาว..วาไงครับคุณวินัย 

เจาทุกขนิรนามงงกับทาทีของต่ิน 
กูสมพงษ 

ต่ิน 
เรื่องที่คุณใหผมรับไวพิจารณา ผมคงตองขอปฏิเสธนะครับผมรับรับไวไมไดจริงๆเลยครบัแหม” 

 
ต่ินตอบตอแหลเสียงดังฟงชัดตาชําเลืองมองทาทีของบอสที่สนใจบทสนทนาของต่ินไปพ

ลางคุยโทรศัพทคนละเรื่องไปพลาง 
เจาทุกขนิรนาม (เจาทุกขนิรนามยังคงงงกับทาทีของต่ิน) 

น่ีมึงพูดเรื่องอะไรของมึงเน่ีย 

ต่ิน 
ที่เสนอใหผมเปนผูจัดการฝายขายของรีสอรทหรูกลางเมอืงพัทยาไงครับ 

แหม....ตองขอโทษดวยจริงๆนะครับ 
ผมชอบที่ทํางานเกามากกวาคนที่น่ีดูแลผมดีเหลือเกิน 

ต่ินชําเลืองมองดูทาทีของบอสทีเปดกระจกเง่ียหูฟงบทสนทนาของต่ิน เปนระยะๆ 

เจาทุกขนิรนาม 
เน!!..มึงยังไมหยุดพูดเรื่องเพอเจออะไรของมึงอีก...รีสงรีสอรทบาบออะไรมึง  

แคเงินจะซื้อแกสทําลาบกูยังไมเหลือแลว มงึยังจะเอาเงินกูไปด้ือๆอีก 

ต่ิน(หัวเราะเสียงหลอ ตายังคงชําเลืองบอสเปนระยะๆ ) 
เหอะๆ คุณสมชาย 

เจาทุกขนิรนาม 
กูช่ือสมพงษ 

   ส
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ต่ิน (เสียงต่ินคอยๆหนักแนนใสอารมณ) 
เงินเดือนแคเดือนสามหมื่นกซ็ื้อใจคนอยางผมไมไดหรอกครับ  

ถึงแมเงินเดือนผมที่น่ีแตละเดือนแมงยังไมพอจะแดก  
แตผมอะ....เปนคนกตัญ ูจริงใจ รับใช ชอบชวยเหลือ 

และที่สําคญัผมเปนคนซื่อสัตยตอหัวหนาดวย 

คูยังคงสนทนากันคนละเรื่องในขณะที่บอส ย่ิงฟงย่ิงมีใบหนาที่ภูมิใจในตัวต่ินยาม 
อพารทเมนของเขามากขึ้นๆ 

เจาทุกขนิรนาม(ตะโกนเสียงหลง) 
มึงพูดเรื่องอะรายยยยยยย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ต่ิน (เอามือลวงกระเปา) 
ตองขอโทษดวยนะคุณวิเชียร 

เจาทุกขนิรนาม 
สมพงษไอสัส!!!!! 

ต่ินวางสายคุณสมพงษรานลาบ 
ครับๆแคน้ีนะครับสวัสดีครับ 

ต่ินเก็บโทรศัพทมือถือกระจอกๆของเขาเขาไปในกระเปา หันไปทําหนาเบ่ือหนายช้ีมือ
บุยใบไปที่โทรศัพทแลวสายหนาเปนนัยรําคาญคนโทรมาต้ือไปทํางาน แลวเปดประตูรถใหบอส 

บอสกาวขาลงจากรถสีหนาภูมิใจ เดินมาตบบาขอบคุณต่ิน 
เมื่อวานขอบใจนายมาก ถาไมไดนายชวยเข็นรถใหน่ีแยเลย 

ต่ินย้ิมเขินๆ 
แลวชางเคาบอกวารถมันเปนอะไรครับนาย 

บอสพูดสงสัยๆ 
เคาบอกหมอนํ้ามันหลุดหายไป แตเมื่อวานช้ันก็ขับมาดีดีไมเห็นมีอะไรผดิปกตินะ 

ต่ินทําหนาเปนเดือดเปนรอน 
แหม....แยจังนะครับ 

บอสตบบาๆ 
ชางมันเถอะรถมันคงผลิตที่จนีมั๊ง ขอบใจนายมากละกัน 
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บอสหันกลับมา พูดย้ิมๆกับต่ิน 
ออ ถาจะแอบกินเหลาก็อยาใหเสียงานนะ 

ต่ินตอบยิ้มๆ 
ครับๆ 

ต่ินเดินกลับเขามาน่ังในปอมยาม น่ังเกาคางเซ็งๆ ปลุกไอจอดลูกกระจอกคนสนิทใหต่ืน 
จอดเด็กหนุมวินมอไซค ทาทางคอนขางแวนซ หนาเปอนนํ้ามันเครื่อง เงยหนามาเอามือปาดนํ้าลายที่
มุมปากดวยทาทีงัวเงีย  

ไอจอดแคะขี้ตา สองกระจก เห็นหนาตัวเองเปอนนํ้ามันเครื่อง 

ไรพ่ี 

ต่ินบิดขี้เกียจ 
มึงไมไปทํามาหาแดกรึไง 

ไอจอดยังคงงัวเงียเมาคางไมยอมลุกมือปาดหนาปาดตา เช็ดนํ้ามันเครื่องที่เปอนหนา 
 

ไอจอดหันมามองหนาต่ินดวยใบหนาสงสัย มือชูซากอะไหลหมอนํ้าขึ้นมา 
ถามจริงพ่ีพ่ีไปเอาอะไหลหมอนํ้า เหี้ยน่ีมาจากไหนวะพ่ี 

ต่ินย้ิมเงียบๆ 

--ตัดไป-- 

 

ฉากที ่2 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

เสียงเรอของต่ินดังทุมนุมลึก ต่ินและจอดกลบัมาน่ังที่ปอมยาม ทั้งคูน่ังเบียดกันแนน 
เพราะต่ินเอาเงินไปซื้อวิทยุเครื่องใหญมาวางในปอมยาม  ต่ินน่ังกินขาวกลองของตัวเอง 

ไอจอดน่ังเลนวิทยุ หมุนๆเปลีย่นชองวิทยุฟงไปเรื่อย 
พ่ียังไมอ่ิมอีกออเน่ีย 

ต่ินเคี้ยวขาวแจบๆ พูดขาวเต็มปาก มือช้ีไปที่หอขาวอีกหอของไอจอด 
แลวมึงไมแดกออวะของมึงกูก็ซื้อใหมาน่ังมองกูกินทําหอกอะไรหละ 

ไอจอดหันมาพูดหนาตาภูมิใจ 
ไมอะพ่ี เก็บไวใหไอตัวเล็กมัน เด๋ียวสี่โมงก็ตองออกไปรับมันมาแลวเน่ีย 
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(วิทยุ)ต่ินหมุน ปุมแอกโค 
เขาสู..สู...สู...สู.....ชวง....ชวง.....ชวง....ชวง.... 

เสียงหัวเราะคิกคักของทั้งคูดังระงมปอมยาม 

ไอจอดสังเกตเห็น บางอยางจึงรีบสะกิดต่ินที่หัวเราะคิกคักนํ้าลายไหลใหเงยหนาดู 
พ่ีๆ!!! อีน่ีมาอีกแลวหวะ 

 

หญิงสาววัยทํางานคอนขางสวย คนหน่ึงเดินถือถุงกอบแกบ2ถุงอยางมาดมั่นตรงมาที่
ปอมยามตามทางเดินในซอย ลมพัดผมเธอปลิวสลวย ทกุคนที่เดินสวนเธอตองเหลียวหลังมามอง  

ต่ินปลอยมือจากปุมคอนโทรลคลื่นสญัญาณ ปรับไปตรงกับเพลงจี เกิรลเจนเนอเรช่ัน 

เธอเดินผานลุงคนหน่ึงที่กําลังลางรถ ลุงมองตามเธอที่กําลังจะเดินผานไปจนบุหรี่หลน
จากปาก สายยางฉีดนํ้าพวยพุง(แถวบริเวณเข็มขัดลุง)เปนซุมประตู ต่ินและจอดคิ้วขมวดมองตามตา
ไมกระพริบ ประกายนํ้าตองแสงแดดระยิบระยับราวซุมประตูคริสตัล เธอสะบัดผมที่เปนลอนยาว นํ้า
กระเซ็นสวยงาม เสียงวิทยุต่ินยังคงดังตอไป สายตาเธอชายตาซายขวาอยางมีจริต  เด็กเช็ดกระจกรถ
ดูดนมกลองทะลักจากปาก คณุวรรณหญิงสาววัยทํางานคอนขางสวย แตงตัวดี เดินมาหยุดที่หนาปอม
ยาม คุณวรรณวางถุงกับขาวลงบนโตะหนาปอมยาม พรอมกับยิ้มใหต่ิน คุณวรรณเอ้ือมมือไปปดวิทยุ 

คุณวรรณยื่นหนามาถามต่ิน 
เปนไงจะ ต่ิน 

ไอจอดมองหนาคุณวรรณแลวเอ้ือมมือไปเปดวิทยุ แตถูกต่ินตบกะโหลก แลวปดวิทยุ 

ต่ินตอบเขินๆ ลุกลี้ลุกลน 
สบายดีครับ เหอะๆ.....คุณวรรณหละครับ? 

คุณวรรณ 
วรรณหมายถึงที่เราคุยกันไววันน้ันหนะ 

ต่ิน 
ออ....คืนน้ีแหละครับ คืนน้ีแนนอน.......คืนน้ี...คืนน้ี ชัวร 

คุณวรรณจริตกรี๊ดกราด 
จริงหรอต่ิน นารักที่สุดเลย 

จอดทําหนาตาไมมีอารมณจองมองระหวางทั้งคูสนทนา เกาหัวเกาคางไปพลาง นอนเอา
คางวางบนมือตัวเองไปพลาง 
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คุณวรรณ(วางหอขาว2หอลงบนโตะ หอต่ินเปนขาวกลอง หอของจอดเปนขาวหมาใสถงุกอบแกบ) 

ช้ันซื้อขาวเย็นมาใหต่ินดวย ของ.......เออ...ของขี้ขาเธอก็มีดวยนะน่ีๆ เอาไปทานตอนเย็นนะ 

ไอจอดหันมามองหนาคุณวรรณควับ 
 

ต่ินย้ิม มือหยิบหอขาวเขามาวาง แลวหยิบขาวกลองที่ตัวเองซื้อใหไอจอด ใหคุณวรรณ 
ผมซื้อมาฝากคณุวรรณเหมือนกันครับ...แหม คนมันใจตรงกัน 

ไอจอดหันมามองหนาต่ิน 
เฮยพ่ี! 

คุณวรรณมองถุงขาวที่ต่ินย่ืนให หางตาดูถูกขาวกลอง30บาทของต่ิน เธอยิ้ม 
ไมหละจะ ต่ิน วรรณพ่ึงมาจากหางทานคะแวะทานมารวยโภชนาหนาหางมาแลวจะ  

ชวงน้ีลดความอวนดวยต่ินเก็บไวทานเถอะกินขาวเยอะๆจะไดแข็งแรงนะ 
อีกหนอยเราก็จะไดกินขาวดวยกันแลวน่ี...ใชมั๊ยต่ิน? 

ต่ินย้ิมเจื่อนๆ 
ออ ครับๆ 

คุณวรรณ 
ต่ิน วรรณขอเบอรติดตอต่ินไวหนอยสิ คืบหนายังไงวรรณจะไดโทรหานะ 

ต่ินเอ้ือมมือหยิบโทรศัพทกะโหลกกะลาของตัวเองที่วางอยูใตโตะปอมยามแตก็ตองชะงัก
เมื่อคุณวรรณหยิบโทรศัพทไอโฟนสุดหรูใสเคสคริสตัลระยิบระยับขึ้นมาเตรียมเมมเบอรโทรของต่ิน 

ต่ินมองดูโทรศัพทสุดหรูของคุณวรรณ สายตาหลุบลงมองโทรศัพทตัวเอง  
ฉีกกระดาษจากนิตยสารบนโตะสงใหคุณวรรณพรอมปากกา 

ออ...วันน้ีไมไดเอามาครับ จดเบอรคุณวรรณไวกอนละกันไดเรื่องยังไงผมจะโทรไปนะ 

โทรศัพทไอโฟนระยิบระยับของคุณวรรณดังขึ้น เธอตองรีบไป เธอกุมมือต่ินกําชับแนนหนา 

คุณวรรณวางเอกสารสมัครงานลงบนโตะปอมยาม 
วรรณฝากดวยนะ 

ต่ินอาสาไปสงโดยยืมรถมอไซคคูใจสุดรักสุดหวงของไอจอดไป 

ต่ิน 
ไอจอดพ่ียืมนองตุงต๊ิงหนอยเดะ 
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ไอจอด 
โห...พ่ีนํ้ามันจะหมดแลวนะ 

ต่ินกระซิบบอกไอจอด 
เออหนะ 

ต่ินยืดอกบอกกับคุณวรรณ 
เด๋ียวผมออกไปสงหนาปากซอยครับ 

ต่ินลุกขึ้นหยิบขวดนํ้าชาเขียวที่พ่ึงซื้อมาวางอยูบนโตะสอดใสใตแขนซาย หยิบกุญแจรถ
ไอจอดเดินลงจากปอม 

ต่ินแหกปากรอง เอามือกุมแขนซาย 
โอย!! โอย!! 

คุณวรรณ รีบเขามาพยุงต่ิน 
ต่ิน!เปนอะไรจะ! 

ต่ินช้ีไปที่ขวดชาหนาระรื่น 
เหน็บ...ชา... 

คุณวรรณตีแขนต่ินเบาๆ 

ต่ิน 
เปนหวงผมดวยเหรอครับเน่ีย 

ไอจอดทําหนาเซ็งสุดๆ 

คุณวรรณทําเปนเขินเบือนหนาหนีต่ิน 
แหม 

หัวใจของต่ินยามกระจอกพองโตมันตองมีฐานะเทียบเทาคุณวรรณใหได! ต่ินขับรถ
ออกไป ทิ้งใหไอจอดน่ังอยูกับขาวหมาเพียงคนเดียว 

--ตัดไป-- 
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ฉากที ่3 ภายใน / ออฟฟต / กลางคืน 

ต่ินใชคียการดรปภ.เขาประตูสํานักงานยองไปปดกลองCCTVในอพารตเมนแลวแอบเขา
ไปในหองบอส หยิบกองเอกสารใบสมัครงานของสาวๆบนโตะทํางานบนโตะบอสออกเหลือเพียงของ
คุณวรรณ วางไวบนโตะบอสเพียงแผนเดียว ต่ินหันไปเห็นมือถือบอสวางชารตแบตอยูบนโตะต่ินสลับ
มือถือเครื่องที่แตกและจัดฉากใหเหมือนมีโจรเขามาลมผามาน ผลักโตะลม เอากระดาษวางกระจัด
กระจาย(ยกเวนใบสมัครงานคุณวรรณใบเดียว)ตอยหนาตัวเองใหเหมือนมีการตอสูและต่ินปองกัน 
อพารทเมนไวได 

--ตัดไป-- 

 

ฉากที ่4 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

 บอสเอามือไขวหลังพูดอยางภูมิใจ 
ยังดีที่มันไมสามารถเอาอะไรไปได ยังดีที่เรามี รปภ. มือหน่ึงในอพารทเมนของเรา 

ที่กลาอุทิศชีวิตปกปองทรัพยสินของเรา ผมอยากใหทุกคนดูไวเปนเย่ียงอยาง!! 

บอสผายมือออกไปทางต่ิน แลวปรบมือใหอยางช่ืนชมยามสํานักงานมือหน่ึงของเขาตาม
ดวยเสียงปรบมือจากพนักงานในออฟฟศของอพารทเมนคนอ่ืนๆ 

บอสเอามือโอบหลังต่ิน 
เจ็บตรงไหนมั๊ย 

ต่ินทําหนาจริงจังเอาสําลีแปะๆมุมปาก 
มันปนเขามาพรอมมีดอันใหญ แลวตัดสายกลองวงจรหมด เราสูกันอยูพักนึง  

คิดวามันเปนโจรเปนมืออาชีพเลยครับ มันเกือบจะยกตูเซฟของบอสไปอยูแลว  
แตนาเสียดาย.....ที่ผมก็เปนรปภ. มืออาชีพเหมือนกัน 

บอสพยักหนาภูมิใจในตัวต่ิน พรอมทั้งใหทกุคนปรบมือใหต่ินอีกครั้ง รวมทั้งคุณวรรณ
เลขาคนใหมของอพารทเมนก็ยืนปรบมืออยูที่หนาหองทํางานของเธอดวย ต่ินแสรงเขิน สายตามอง
คุณวรรณที่เขาคาดหวังใหช่ืนชมในตัวเขาในขณะที่บอสก็สงัเกตเห็นสายตาคูน้ันของต่ิน 

ฉากที ่5 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

ต่ินกลับมาควานหาโทรศัพทบนโตะทํางานรกๆ ยกโทรศพัทขึ้นแนบห ู

ต่ินโทรศัพทหาไอจอด 
โหล!!! ไอจอด 

   ส
ำนกัหอ
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ไอจอดขับวินสงผูโดยสารอยู 
วาไงพ่ี? 

ต่ิน 
หาของใหกูหนอย!! 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที ่5 ภายใน / ขางทาง / กลางวัน 

กลุมเด็กๆบางดีดลูกแกวบางว่ิงเลนกันสนุกสนานสงเสียงเจี๊ยวจาว ต่ินเดินถือโทรศัพท
ไอโฟนเครื่องเกาที่หนาจอแตก 

ต่ินยกโทรศัพทขึ้นแนบหู เดินดุยๆตรงไปหยุดยืนคุยโทรศัพทใกลๆ กลุมเด็กเลนกัน 
ออครับๆไดครับ....... 

เด็กๆยังคงว่ิงเลนกันไปมา กลุมเด็กเลนลูกแกวดีดลูกไปทางซาย ทุกคนว่ิงตามลูกแกวไป
ทางซาย ต่ินคอยเขยิบตัวเองไปทางซายทีละนิด 

ต่ินยังคงแกลงคุยโทรศัพท 
อาฮะๆ... 

กลุมเด็กเลนลกูแกวดีดลูกไปทางขวา ทุกคนว่ิงตามลูกแกวไปทางขวา ต่ินคอยเขยิบ
ตัวเองไปทางขวาทีละนิด ไอจอดกมมองดูนาฬิกาบนโทรศัพทมือถือ 

ต่ิน 
เออดีครับๆ....... 

กลุมเด็กเลนลกูแกวดีดลูกกลบัไปทางซาย ทุกคนว่ิงตามลูกแกวไปทางซาย ต่ินคอยเขยิบ
ตัวเองไปทางซายทีละนิด ไอจอดน่ังยองๆดูดบุหรี่ตัวสุดทายหมด รอบๆตัวมีแตกนบุหรี่ไอจอดเกลื่อน 
ไอจอดเขว้ียงกนบุหรี่ลงพ้ืน เดินลวงกระเปาดุยๆไปทางต่ินและพวกเด็กๆ 

จอดลวงกระเปา แกลงทําเหรียญบาทตกพ้ืน บริเวณขางเด็กที่กมดูลูกแกวอยู 
กนไอจอดตอนที่กมไปชนเด็กพุงไปทางต่ิน โครม 

อุย!ตาย!! 

ต่ินรีบปลอยมือถือลงพ้ืน 
อุยตาย!! 

แครกกกก!!! หนาจอมือถือ(ที่แตกอยูแลว)ควํ่าลงกระแทกพ้ืน เด็กนอยเหย่ือเคราะหราย
ทําหนาตกใจสดุขีด 

   ส
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ต่ินแกลงทําเปนหยิบมือถือขึ้นมา 
หนู....... 

จอดแหกปากตะโกนแบบลนลาน 
แหมแยจังทําหยั่งง้ีไดไง!เลนกันไมดูตามาตาเรือ เห็นมั๊ยเน่ีย!!!!!  

เคาคุยธุรกิจอยู นาทีนึงมีคาเปนพันๆลาน!!!! ไปเรียกพอแมมาเลย!!  
ไปเรียกพอแมมาเลย ไปเรียกพอแมมาเลย!! ไปเรียกพอแมมาเลย!!!!! 

ต่ินกับเด็กนอยเหย่ือเคราะหราย ชะงักหันไปมองไอจอด ที่ตะโกนอยางบาคลั่ง ทั้งคูหนั
มามองหนากัน 

ต่ินย้ิมใหเด็กเจื่อนๆ 
อยางที่นาคนน้ันพูดแหละจะ หนู พอหนูอยูไหนจะ?? 

เด็กนอยเหย่ือเคราะหรายอาปากพูดพรอมหันไปจะช้ีชายเก็บเหรียญปรศินา 
ปาว....นาคนน้ันเคา............. 

ไอจอดว่ิงสับสี่คูณรอยไปจะถึงปากซอยแลว เด็กนอยเหยื่อเคราะหรายยักแยยักยันกับน้ิว
ตัวเองที่ไมรูจะช้ีไปทิศไหนและไมรูจะช้ีไปโทษใคร  

--ตัดไป-- 

 
ฉากที ่6 ภายใน / ขางทาง / กลางวัน 

ต่ินเดินนับเงินที่พอแมเด็กจายคาเสียหายมา และยังไดโทรศัพทที่แตกคนืดวย ต่ินยังคง
พูดพร่ําเพอถึงคุณวรรณ 

ต่ินหนาตาชวนฝน พูดไปหัวเราะไป 
มึงวากูเอาตังน่ีไปซื้อมือถือใหมดีปะวะไอจ็อด คิกๆๆ เหี้ยเอย คนอะไรแมงโคตรฉลาด 

ไอจอด กมหนาฟงลูกพ่ีของมันเพอเจอ เงยหนามาพูดกลาๆกลัวๆ 
ผมวาเคาไมอยากคุยกะพ่ีหรอกหรอก 

ต่ินชะงัก กอนจะแสรงทําเหมือนไมไดยินพูดตอไป  
ทั้งคูเดินไป ไอต่ินหยิบจดหมายสวาทของมันขึ้นมาโชวไอจอด  

ต่ินยังคงพร่ําเพอถึงคุณวรรณ จนจอดเริ่มรําคาญ 
มันมีไรนะ อะไรแชทๆละก็ มนัมีพวกวีดีโอเห็นหนา...ค ุ

ยกันเห็นหนากันทีน้ีกูก็ไมตองใชจดหมายสวาท  
แหกขี้ตาเขียนทั้งคืนสนตีนน่ีแระ ตอนเชาต่ืนมาทําเบรกฟสก็เห็นหนากันคิคิคิ.... 

   ส
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ไอจอดเบือนหนา พูดเสียงแข็ง 
เคาหลอกใชพ่ีเฉยๆพ่ีไมรูรึไงพ่ี! 

 ต่ินจอหนาเขาไปใกลๆไอจอด 
ไรนะไอจอด 

ไอจอด 
ผมบอกวาพ่ีแมงแคถูกหลอก เคาหลอกใชพ่ี  
ทําไมเราตองไปเปนเครื่องมือของเคาดวย...  

พ่ีก็รูใครมันจะมาเอายามอยางพ่ีวะ! 

ต่ินชะงักกับทาทีของไอจอด และตวาดใสไอจอด 
เคาอาจจะรักที่กูปนกูก็ได!!! กูเปนยามแลวไงวะ  
อยางนอยกูก็ไมใชไอวินมอไซดกระจอกขี้อิจฉา  

ใสเสื้อวินเถื่อนแบบมึงหรอกไอจอด 

ไอจอดขึ้นเสียง นํ้าตาคลอ 
เออ!!ที่ผานมาถาพ่ีคิดกับผมอยางน้ัน......ก็..ก็....โอเค!!! 

ผมรูวาผมมันโง.....มัน...มัน.....เปนตัวถวง แตผมก็เห็นคาของพ่ีมากกวาใคร  
ถาพ่ีบอกวาเคาดีกวาผมก็ขอใหพ่ีมีความสุขกับคนที่พ่ีตองการละกัน 

ไอจอดว่ิงออกไปสตารทรถมอไซดคูใจทีจ่อดอยูอยางเรงรีบ และโมโห (อยางเท)แต
สตารทไมติดเพราะนํ้ามันหมด เลยตองเข็นออกไปอยางเรงรีบแทน ต่ินมสีีหนาสํานึกผิดกับคําพูดของ
ไอจอด แตก็ไมสามารถทําอะไรไดเพราะพูดออกไปแลวดวยความโมโห 

--ตัดไป-- 

 

ฉากที ่7 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

ต่ินเริ่มทําตัวสนิทสนมกับคุณวรรณมากขึ้นและหาเรื่องไปหาที่หองทํางานในอพารทเมน
บอยขึ้น อาคาร 

คุณวรรณหนีบโทรศัพท คนหาเอกสารวุนวาย 
ของใครคะ....ของคุณคําฝอย? ออคะๆ  

ถาดิช้ันหาเอกสารเจอแลวจะรีบสงไปใหอีกทีนะคะ..คะๆขอบคุณมากคะ 

ต่ินย่ืนสมุดตรวจตราอาคารวางลงบนโตะใหคุณวรรณเซ็นตรับรองใบตรวจตราอาคาร 
คุณวรรณครับ รบกวนเซ็นตรับรองใหหนอยครับ5ชองหนาแรกนะครับ 

   ส
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คุณวรรณมองหนาต่ิน 
ไหน 

ต่ินช้ีๆ 
ตรงน้ีครับ 

เสียงโทรศัพทเครื่องใหมของต่ิน 
ตุงดุง! 

ต่ินเอามือลวงกระเปาเสื้อ หยิบโทรศัพทเครื่องใหมของเขาขึ้นมาดู สายตาชําเลืองมองคุณวรรณ 
อุย...ไดเวลาเก็บไขไดโนเสารแลว 

คุณวรรณมองรําคาญๆรีบเซน็ตยึกยือใหต่ินหวัดๆแลวรีบสงใหและรีบคุยหาเอกสารตอ 

ต่ินมองตาคุณวรรณ 
ครบแลวรึเปลาครับ? 

คุณวรรณตอบหนายๆ 
ครบแลว 

ต่ินทําเปนเขินบิดไปมา 
คบแลว! หามเลิกนะครับ!! 

ในขณะที่คุณวรรณมองทาทางนารําคาญของต่ินดวยสายตาเบ่ือหนาย 

คุณวรรณถลกแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกา(นาฬิกาเรือนทองสุดหรูของบอส) 
ออกไปไดแลวต่ินช้ันจะหาเอกสารไมไดหาเจองายๆนะ บิลก็ยังไมไดแยก จะสี่โมงแลวยังไมเสร็จเลย 

ต่ินสังเกตเห็นนาฬิกาเรือนทองสุดหรูของบอสทําหนาเจื่อนคอยๆเก็บสมดุตรวจออกจาก
หองทํางานไปเรื่องทั้งหมดไมพนสายตาบอสที่ยืนสังเกตการณอยูหนาตูนํ้า 

--ตัดไป-- 

ฉากที ่9 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางคืน 

ต่ินงงกับทาทีของคุณวรรณที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ต่ินสับสนและไมรูวาตองทําตัวอยางไร 
หางตาของต่ินหันไปเห็นวิทยุเครื่องใหญที่วางต้ังอยูในปอมยามต่ินนึกถึงไอจอดที่เคยน่ังเลนวิทยุเครื่อง
ใหญน้ี ไอต่ินย่ืนมือไปหมุนปุมแอกโคที่เคยเลนกับไอจอดอยางมีความสุขเสียงทันใดน้ัน 

 

   ส
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เสียงของไอจอดก็ดังแทรกเขามาในหัวของต่ิน 
พ่ีแมงแค...แค....แคถูกหลอก...หลอก....หลอก.....!! เคาหลอกใชพ่ี...พี...พ่ี..พ่ี....!!!ทําไมเราตองไปเปน

เครื่องมือของเคา...เคา....เคา!....ดวย....ดวย.... ดวย.....ดวย....ดวย....ดวย!!! 
พ่ีก็รู...รู...รู.....ใครมันจะมาเอายามอยางพ่ีวะ...วะ....วะ....วะ...วะ....วะ....วะ....วะ!!!!! 

ต่ินรีบคุยหาเบอรคุณวรรณทีต่ิ่นจดเอาไวในตอนแรก หยิบโทรศัพทมือถือโทรหาคุณ
วรรณ  

คุณวรรณรับสาย 
สุวรรณีพูดคะ 

ต่ินรีบรอนโทร แตไมมีอะไรจะพูด 
คุณวรรณ!!............เออ กินขาวรึยังครับ 

คุณวรรณคิ้วขมวด หันมองซายขวาเลิ่กลั่ก 
อะไรของเธอ! 

ต่ินตอแย 
ผมวาจะออกไปทางมารวยโภชนาครับกะวา ถาคุณวรรณยังไมไดทานขาว.... 

คุณวรรณเริ่มมนํ้ีาโห ยังไมทันที่ต่ินจะพูดจบ  
คุณวรรณก็กัดฟนโพลงขึ้นมาอยางระมัดระวังถอยระวังคํา สายตาลอกแลกซายขวา 

ต่ิน! ช้ันจะบอกอะไรใหนะ ช้ันเปนเลขาอพารทเมนแลว  
แลวช้ันก็เบ่ือมารวยโภชนาแลวดวย! 

ต่ินทําหนาโง พูดตะกุกตะกัก ชักจูงแบบฉบับไรที่ไป 
เออ....................ง้ันเราลองไปกินกันอีกทีมัย๊ครับเผื่อ... 

เผื่อมันจะเปนคนละรานกัน ?!%#$ 

คุณวรรณสูดหายใจเขาลึกเต็มปอดแบบใกลจะหมดนํ้าอดนํ้าทน 
แคน้ีนะ!! 

บอสเดินออกมาจากหองอาบนํ้า 
ใครหนะ..วรรณ 

ต่ินไดยินเสียงบอสในสายคณุวรรณ ต่ินพูดพึมพํา 
คุณวรรณ 

--ตัดไป-- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที ่10 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

วันตอมาในปอมยามมีรปภ. คนใหมประจําที่แทนทีข่องต่ิน รปภ.คนใหมยื่นซองจดหมาย
สีขาวให 

รปภ.คนใหม ย่ืนซองใหต่ิน 
พ่ีต่ินปะครับ น่ีครับพ่ี 

ต่ินกระชากจดหมายในมือรปภ.เด็กใหม เอาตบหัวมันไปหน่ึงฉาด ต่ินหันไปมองคุณ
วรรณในออฟฟศผานกระจกหนาตาง โดยมีบอสยืนมองสมนํ้าหนาต่ินอยู ต่ินหายใจเขาออกฟดฟด 
สายตาเคียดแคนจองเขม็งไปที่บอสที่ยืนสูบบุหรี่อยู ต่ินหยิบโทรศัพทขึ้นมา กดเบอรในโทรศัพทอยาง
รุนแรง ตูด! โทรศัพทตูดแรกดังขึ้น บอส หยิบโทรศัพท มอืถือของตัวเองขึ้นมาแนบห ู

ต่ินกระแทกเสยีงสุดแรงเกิด 
ฮัลโหล!!! 

บอสสีหนาเปลีย่นมาย้ิมแยม เดินเลี้ยวเขาออฟฟศ 
สวัสดีครับคุณวิชิต 

ต่ินหนาจะรองไห 
ไอจอดดดดด....มึงอยูไหน.....กูโดนไลออกแลว 

--ตัดไป-- 

 

ฉากที ่11 ภายใน / ขางทาง / กลางวัน 

ต่ินน่ังทามกลางกลองลัง4-5ใบกอดวิทยุเครื่องใหญ สมบัติไมกี่ช้ินของต่ินรอไอจอดขับ
นองตุงต๊ิงออกมารับ(มอไซดคูใจไอจอด)  

--ตัดไป-- 

ฉากที ่12 ภายนอก / ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

คุณวรรณเดินถือถาดองุนเขามาในหองบอส ที่กําลังประทับตรากับแทนหมึกลงบน
เอกสารอยู คุณวรรณวางองุนไวที่โตะบอสแลวหันหลังกําลังจะเดินออกไป บอส รีบเอามือถูแทนหมึก
จนเปอน 

บอสชูมือขึ้น 
อุย! มือเลอะ อยากกินองุนจังเลยแตไมรูตองทําไง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณวรรณหันมามองบอส ทั้งคูย้ิมโทรศัพทมอืถือเครื่องใหมของบอสดังขึ้น 

บอสยกโทรศัพทขึ้น ดัดเสียงทุม 
ปรเมฆพูดครับ 

บอสน่ังฟงคูสายฝายเดียวระยะหน่ึงจากน้ันบอสทําตาโตดวยความตกใจ 

บอสถามตะกุกตะกัก 
ทะ..เทาไหรนะ!! 

ไอจอด (คูสนทนาปลายสายของบอส) ตอบมั่นใจโดยมีต่ินกระซิบใสหูบอกบท 
จายสดสามสิบลาน 

บอสพูดตัวสั่น 
ตึกผมมันก็ไมไดใหมนักนา แตถาเฮียเสนอมาราคาน้ีผมก็ไมอยากขัดใจเฮีย  

ตกลง สามสิบลานก็ได ครับผมครับๆ.....หะ...วันไหนนะ? 

จอดต่ินกระซิบขางหู 
อาสาฬห 

บอสกระซิบใสโทรศัพทเอามือปองปาก ตาชําเลืองคุณวรรณที่ยืนเซ็นเอกสารอาคารอยูไมไกล 
โฮยยย!! ผมตองไปทําบุญกะลูกเมียตางจังหวัด วันอ่ืนไดมั๊ยหละเฮีย? 

จอดหันไปมองต่ินที่เอามือไขวกัน 
มันแนนอก 

บอสงง 
”หะ!?” 

ต่ินตบกระโหลกไอจอดฉาดใหญ พลางทําปากมุมมิบวาไมไดๆ แลวกระซบิบอกบท
ไอจอดตอ 

ไอจอด 
อาสาฬหเทาน้ันครับ คุณปรเมฆเพราะผมมงีานนายหนาซื้อที่  
ที่เมืองนอกวันเขาพรรษา ตอเลย ง้ันเรานัดคุยกันกอนมั๊ย? 

บอสเลิกคิ้ว 
ที่ไหนดีครับ 

--ตัดไป-- 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที ่13 ภายใน / รานอาหาร / กลางวัน 

ที่รานอาหารแหงหน่ึงซึ่งมีกลองวงจรปดภายในราน  ต่ิน แปลงโฉมจอด เปนนายหนาซื้อ
ขาย นัดพบกับบอส ในรานอาหาร โดยมีต่ินคอยสงบท ใหจอดทําตามเหมือนตอนรานหมูกระทะ ต่ิน
ใหจอด ทําทีเปนมาสายกวาเวลานิดนึง จอดมาพรอมกับเงินสด(ยัดไสหนังสือพิมพสามสบิลานบาทใส
มาเต็มกระเปาเจมสบอนด) 

คุณจอดเดินคุยโทรศัพททาทางยุง โยนโทรศัพทมือถือที่เคยเปนของบอสลงบนโตะในรานอาหาร 
เมืองไทยน่ีรอนจริงเลยนะครับ ผมไมชินซกัที 

บอสมองโทรศัพทมือถือที่คุณจอดโยนอยางไรคา แลวมองคณุจอดอยางผูภูมิฐาน 
ครับๆทานอะไรมารึยังครับ 

คุณจอดพูดเซ็งๆพลางเกาคอไปพลาง 
ยังเลยครับชวงน้ีเบ่ืออาหาร พวกอาหารดาษด่ืนกินแลวคนัๆคอนะ วามัย๊? 

โทรศัพทคุณจอด ต่ินโทรมา 
ตุงดุง 

คุณจอดรับสาย 
ไอเหี้ย!!จอด มงึเขาเรื่องซักทีสิวะ! 

คุณจอดผงกหัวงกๆ พลางจับเสื้อสูทใหกระชับ 
ออ...เออ ไดๆ หะเทาไหรนะแคสิบสองลาน ออ..โอนไปเลย 
บัญชีอะไรนะ ......คนตาบอดอออืมๆ เด๋ียวๆ รอแปบนึง 

คุณจอดทําทามือซายแบออก มือขวาจดบนผฝามือซายยิกๆ  
บุยใบใหบอสหากระดาษมาใหตัวเองจดเลขบัญชีที่ไมมีอยูจริง 

คุณจอดกดวางสายต่ิน 
เออๆแคน้ีนะพ่ียุงอยู 

ต่ินถูกวางสายใส มองดูโทรศพัทมือถือหวยๆของตัวเอง สลับกับหันไปมองไอจอดใน
รานอาหาร 

 
คุณจอดหันไปมองบอส 

โทษทีครับก็ตกลงตามน้ีแหละครับ สามสิบลาน 
สวนลานตรงพ้ืนที่ใชสอยตรงขางๆอพารทเมนน่ัน 

ลูกคาผมวาจะทุบทิ้งทําเปนนํ้าพุนะครับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บอสพยักหนาหงึกๆ 
โอครับๆตามสบายๆ 

คุณจอด 
ไมติดขัดอะไรนะครับ 

บอส 
ออครับๆ 

โทรศัพทคุณจอด ต่ินโทรมา 
ตุงดุง! 

คุณจอดทําเปนโอเอไมรับโทรศัพท 
เออละก็ลูกคาผมอยากจะทุบตรงอาคารจอดรถออก 
เพ่ือใหมีที่ใหวินมอไซดมาจอดรอรับผูโดยสารดวย  

ละก็ทําเปนสนามเด็กเลนเผื่อใหเด็กๆไดมีทีว่ิ่งเลนกันเชน  
นองสาวของวินมอไซดอะไรหย่ังง้ี 

ต่ินพูดทันทีที่จอดรับสาย 
พูดเช่ียอะไรของมึ๊งงงงง!! 

คุณจอด 
ซื้อเลยครับๆ 

ต่ิน 
เอาเงินใหมันดูไดแลว อยาลืมเปดกวางๆใหกลองเห็นนะ 

คุณจอด 
ทราบแลวครับๆ ที่อัมสะเตอดัมใชมั๊ย? 

ต่ินเตรียมลุกออกไปสตารทรถ 
เออ...แคน้ี กูจะออกไปรอขางนอกนะ ออ...เอาใหลั่นเลยนะ 

คุณจอดดัดเสียงเขมพูดกับบอสที่ต้ังใจฟง 
ก็วันเซ็นตสัญญาเปนวันอาสาฬหนะครับเด๋ียวผม  

นัดลูกคาอีกทานมาคุยเรื่องที่ดินที่อิหรานหนะครับ 

คุณจอดช้ีใหบอสหันไปที่นอกรานมีต่ินแตงตัวเอาผาคลุมพะรุงพะรัง ปลอมตัวเปนพอคา
ที่อิหราน ยืนอยูหนาราน บอสหันกลับมา จอดเปดกระเปาเจมสบอนดใหบอสดูเงิน(ยัดหนังสือพิมพ) 
ในรานที่มีกลองวงจรปด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ต่ินรีบว่ิงออกไปขึ้นรถยนตติดฟลมดําที่เชามา 
เงินเยอะนะครับไอพวกเน๊ียะ ทําเปนเลนไป ดูน่ีสิครับ 

บอสทําตาโตปากจู 

คุณจอดปดกระเปาลง 
เอาหละ เด๋ียวผมโทรเรียกเด็กขับรถมาเอาเงิน ไหนๆ 

คุณจะออกไปขางนอกง้ันผมฝากคุณเอาเงินน่ีสงใหเขาทนีะครับ 

 คุณจอดหยิบโทรศัพทขึ้นมากดโทรหาต่ิน 
ฮัลโหลเออ โชเฟอรเด๋ียวเอ็งมารับเงินหนอยตอนน้ีผมอยูที่....... 

ยังไมทันที่คุณจอดจะพูดจบ ต่ินก็ขับรถมาจอดเอ๊ียด!!!อยูหนารานเรียบรอยพรอมบีบแตร
ใหอีก2ที คุณจอดย่ืนกระเปาเงินสองใบใหบอสเดินไปสงเงินใหโชเฟอรของเขาต่ิน บอสรับเงินพรอม
เดินออกไป 

คุณจอดลุกขึ้นยืน 
ออ! 

คุณจอดย่ืนมือใหบอส แลวแหกปากแบบลัน่ราน จนทุกคนในรานหันมามอง 
ยินดีที่ไดทําธุรกิจกันนะครับ!!! 

บอสตกใจกับเสียงคุณจอดเล็กนอย มองซายขวาแบบอายๆ และย่ืนมือไปเชคแฮนดกับ 
จอดตามมารยาททั้งคูจับมือเชคแฮนดทามกลางสายตาของคนในราน 

บอสพูดเสียงดัง 
ยินดีครับ!! 

จอดผายมืออกเปนนัยใหบอสไปไดแลว บอสเดินถือกระเปาเงินสองใบออกนอกประตู
รานไป(ไมมีกลองวงจรปด) สงกระเปาเงินใหต่ินที่แงมกระจกรถออกนิดนึง เพ่ือใหคุยกันรูเรื่อง 

บอสย่ืนกระเปาเงินใหโชเฟอร 
อะน่ี..นอง 

โชเฟอร ต่ิน 
ไวทายรถเลย ไอหนุม 

บอสเดินเอากระเปาไปไวทายรถใหต่ินแบบงงๆปนไมพอใจ แลวต่ินก็ขับรถออกไป 

--ตัดไป-- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที ่14 ภายนอก / ออฟฟศ / กลางคืน 

ต่ินใหจอดไปหลอกรปภวาตัวเองโดนปลน(มันขโมยนํ้าเตาหูผมไป)เพ่ือดึงความสนใจรปภ
คนเดิมและใชคียการดใบเดิมสมัยเปนรปภ.แอบเขาหองทํางานบอสที่อพารทเมน สับเปลี่ยนซิมการด
โทรศัพท เดิมแลวเม็มเบอรโทรศัพทตัวเองไวในโทรศัพทมือถือของบอสวา “กสิกร”  

--ตัดไป-- 

ฉากที ่15 ภายนอก / ออฟฟศ / กลางวัน 

ต่ินแอบดูสถานการณอยูดานหนาออฟฟศ 
และคอยโทรศพัทไปถวงเวลาคุณวรรณไมใหออกมาเจอไอจอด 

ใบแจงหน้ียอนหลังทําไมยังไมไดอีก! เธอทํางานบางรึเปลา 
คุณวรรณกําลังจะเดินออกมาตองเดินกลับไปรับโทรศัพท 

ขอทราบช่ือคุณลูกคาดวยคะ 

ต่ิน 
คําฝอย!! 

คุณวรรณ 
คุณคําฝอย? ดิช้ันสงใหไปแลวน่ีคะ 

ต่ินทําเสียงฉุนเฉียว และวางสาย 
ไมรูแหละไมรูแหละไมรูแหละไมรูแหละ!!! ยังไมได  

แลวเด๋ียวขอยอนหลังไปอีก3เดิอนดวยนะ EMSสงมาใหผมภายในพรุงน้ีบาย!!! 

คุณจอดพูดสีหนายินดี 
วันน้ีลูกคาผมเคาไมวางมา ตองขอโทษดวยนะครับ 

แตวาเคาโอนเงินใหคุณลวงหนา ในบัญชีที่คณุสงใหไปแลวนะครับ 

ต่ินสงSMSจากมือถือตัวเองที่เม็มช่ือไวในsim card ปลอมที่บอสถือวา “กสิกร” 

โทรศัพทบอส ต่ินสงขอความมา ในช่ือธนาคาร 
ตุงดุง! 

(มีเงินโอนเขาบัญชีหมายเลข xxxxxxxx จํานวน สาม สิบ ลาน บาท ถวนจากหมายเลยxxxxxxxxx) 

บอสเซ็นตเห็นดังน้ีก็พอใจ รีบเซ็นตสัญญาซื้อขายอสังหา และที่ดิน ที่คณุจอดเตรียมมา 
โดยมีลายเซ็นตยึกยืออานไมออกของต่ินอยูในใบแลว คุณจอดและต่ินหันมายิ้มสบตากัน 

--ตัดไป-- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที ่16 ภายนอก / ออฟฟศ / กลางคืน 

ต่ิน&จอดแอบยองเขาไปในหองทํางานบอสพรอมกระเปาใสเงินใบเดียวกันกับที่ใชใสเงินในรานอาหาร 
โดยใชคียการดใบเดิมต่ินแอบ ซุกมันลงใตโตะของบอสและสลับซมิการดใบเดิมคืนไปในมือถือของบอส 
ลบขอความและทําลายซิมการดเกาทิ้ง 

--ตัดไป— 

ฉากที ่17 ภายใน / ออฟฟศ / กลางวัน 

ต่ินกับจอดเลขา มาไลบอสออกจากสํานักงาน 

บอสลุกพรวดขึ้นจากเกาอ้ีทันทีที่เห็นต่ิน 
แกมาทําไมไอยาม 

ต่ินสีหนาเรียบเฉย 
บอสไมนาไลผมออก 

บอส 
ที่น่ีช้ันใหญ ช้ันจะทําอะไรก็ได!! 

ต่ินทํามือบุยใบใหจอดเรียกตํารวจ2นายเขามา ตรวจคนอพารทเมน  

บอสโวยวาย 
เหยๆพวกมึงไมมีสิทธ์ิเขามาคนอะไรในอพารทเมนก ู

 

ตํารวจเจอกระเปาใสเงินใตโตะของบอส พรอมยกชูขึ้น 
(ตํารวจ1)เดินมาพูดกับบอส 

เชิญไปโรงพั.... 

บอสตะโกนขึ้นมาทันที มือช้ีหนาต่ิน 
กูไมไป มึงมีสทิธ์ิอะไรมาไลกู 

ต่ิน 
ที่น่ีผมใหญ ผมจะทําอะไรก็ได 

บอสไดฟงก็เกิดอาการฉุนขาดว่ิงเขาหา ต่ินหมายจะทํารายแตเจาหนาที่ตํารวจสองนายก็
ชวยกันลากบอสออกไป 
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ต่ินสีหนาเรียบเฉยมองดูเจาหนาที่นําตัวของบอสออกจากอพารทเมนตนเอง  

(Insert) สัมภาษณพยานปากเอกจํานวนหน่ึงจากรานอาหาร 

พยานหน่ึง 
คะ เห็นเคารับเงินต้ังเยอะออกไปจากรานคะ 

พยานสอง 
คนเราทําธุรกิจกันแลวตองมีความซื่อสัตย ปากก็พูด “ยินดีที่ไดทําธุรกิจ”  

ยังมาบอกอีกวายังไมทํา หนาดานจริงๆกลองวงจรก็มี 

บอสโวยวาย ด้ิน พยายามจะสลัดใหแขนหลดุออกจากตํารวจ 
เฮย 

--ตัดไป-- 

ฉากที ่18 ภายใน / ออฟฟศ / กลางวัน 

ต่ินเขามาน่ังในหองทํางานบอสที่มีวิทยุเครื่องใหญวางอยูโดยมีจอดเดินตาม ต่ินหยิบ
จดหมายซองสขีาวขึ้นมาวางไวบนโตะ 

--ตัดไป-- 

 
ฉากที ่19 ภายใน / ออฟฟศ / กลางวัน 

โทรศัพทภายใน ที่โตะคุณวรรณดังขึ้น เสียงของต่ินดังขึ้น คุณวรรณยกหโูทรศัพทขึ้น
รับสาย 

บอสต่ินเจาของอพารทเมนพูดดวยสีหนาน่ิงเฉย 
คุณวรรณ.....มาพบผมที่หองทํางานดวย 

 
--จบ— 
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ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) 
1. เลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 ต่ิน 
นายณัฐนันท เจริญธนะ (นัท) อายุ 22ป 

 
ภาพที่ 4-1 นักแสดงบท ต่ิน 

ต่ิน อายุ 39 ป เปนรปภ.ของอพารทเมนทแหงหน่ึง 
บุคลิกและนิสัย : โลภ ข้ีเมา ชอบสรางภาพ ข้ีโกง มีความทะเยอทะยาน ไมฉลาด

รอบคอบ ไมคิดหนาคิดหลัง เปนคนคอนขางหัวแข็งไมยอมรับความจริง นอกกฎเกณฑ สกปรก ไมเปน
ระเบียบและชอบเปนจาฝูง สนใจใน FHM อาหาร ฟงเพลง ด่ืมสุรา นอนกลางวัน พระเครื่อง  

เหตุผลในการเลือก : ต้ังแตครั้งแรกที่เขียนตัวละคร ต่ิน ขึ้นมา ผูจัดทําก็นึกถึงนัท
เปนคนแรก ดวยบุคลิกที่สนุกสนาน และมีเสนห นอกจากน้ีนัทยังเปนคนที่มีความสามารถดานการ
แสดง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี เขากับทีมงานคนอ่ืนๆไดดี 

 
1.2 จอด 

นายชาตินัย พ่ึงอารมณ (ชา/เอิรธ) อายุ 22 ป 

 
ภาพที่ 4-2 นักแสดงบท จอด 

ไอจอด(คนสนิทของต่ิน) อายุ 35ป เปนวินมอเตอรไซคหนาอพารทเมนท 
บุคลิกและนิสัย : โลภ ไมคอยมีความมั่นใจในตัวเอง  รักสนุก คอนขางหัวออนแต

ฉลาดกวาต่ิน งานอดิเรกมักฟงเพลง เลนเกมส ด่ืมสุรา แตงรถ อานหนังสือ เขียนกลอน ดูการตูน  
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เหตุผลในการเลือก : ต้ังแตครั้งแรกที่เขียนตัวละคร จอด ขึ้นมา ผูจัดทําก็นึกถึง
ชาเปนคนแรก ดวยภาพลักษณที่แตกตาง และบุคลิกที่มีเสนห ไมวาจะทําอะไรก็ชวนใหย้ิม และ
หัวเราะเสมอ นอกจากน้ีชายังเปนคนที่มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

1.3 วรรณ 
นางสาวจารุพร สมานทรัพย์ (ตา) อายุ 22 ป 

 
ภาพที่ 4-3 นักแสดงบท วรรณ 

คุณวรรณ อายุ 28ป หญิงวัยกลางคนผูรักความกาวหนาตองการทํางานเปนเลขา
คนใหมของอพารทเมนท 

บุคลิกและนิสัย : หลอกใชใครก็ไดเพ่ือผลประโยชนของตัวเอง ฉลาดแกมโกง 
รูจักประจบประแจง ทํางานเกงรักความกาวหนา เงินสําคัญที่สุด งานอดิเรก สะสมเครื่องประดับ เลน
โทรศัพทมือถือ ทานขนมหวาน 

เหตุผลในการเลือก : จากการที่ทําการคัดเลือกนักแสดงตามีบุคลิกภาพคอนขาง
ตรงกับบทของคุณวรรณในเรื่องมากกวาคนอ่ืน เพราะตามีบุคลิกภาพภายนอกที่คอนขางมีเสนห 
ฉลาดมีจริต และดูเปนสาววัยทํางานตรงกับบทคุณวรรณที่กําหนดไวที่สุด 
 

1.4 บอส 
นายนคร ไชยศรี (บอม) อายุ 23 ป 

 
ภาพที่ 4-4 นักแสดงบท บอส 

   ส
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บอสอายุ 43ป เปนเจาของอพารทเมนท 
บุคลิกและนิสัย : โลภ เห็นแกเงิน มีความมั่นใจในตัวเองปานกลาง เสียงดัง 

ตระหน่ี ขี้เหนียว ชอบอวดรวย มีอํานาจ ไมรอบคอบ  เจาชู มีความสนใจใน ธุรกิจการเงิน ผูหญิง 
เที่ยวคาเฟตอนกลางคืน ชอบรองคาราโอเกะ   

เหตุผลในการเลือก : บอมเปนคนที่ดูมีอายุ รูปรางของบอมเหมาะกับบทของ 
บอสและบอมยังมีความสามารถในการแสดงที่โอเวอรคอนขางตรงกับอารมณของภาพยนตรที่เปน
ภาพยนตรสั้นนวตลกอีกทั้งเปนคนที่มีความรับผิดชอบสูงสามารถมาถายทําตามวันและเวลาที่กําหนด
ได และมีมนุษยสัมพันธที่ดีเขากับคนอ่ืนไดงายไมเคอะเขินเวลาแสดง 

2. สถานที่ถายทํา (Location) 
จากบทภาพยนตร เรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตรสั้นเรื่อง มิตรฉาชีพ น้ัน ดําเนิน 

เรื่องภายใตสถานที่ในชุมชน สถานทีท่ี่เลือกใชในการถายทําจึงเปนการเลือกใชสถานที่จากที่บุคคล
ทั่วไปจะพบเห็นไดจากชีวิตจริง ซึ่งก็ไดแก หอพัก พ้ืนที่รอบๆหอพัก รานอาหาร เปนตนสถานที่ตางๆ
ที่ผูจัดทํา ไดเลือกใชในการถายทําน้ันยังสามารถชวยบอกเลารายละเอียด อ่ืนๆที่ไมไดมีการพูดถึงใน
ภาพยนตร ซึ่งจะถูกกลาวถึงในรายละเอียดตอไปของแตละสถานที่ 

2.1 ปอมยาม 
หอพัก DELEO เจริญรถั 

 
ภาพที่ 4-5 ภาพสถานที่ ปอมยาม 

ในเรื่องราวสถานที่เกิดเหตุในเร่ืองเกิดข้ึนในอพารตเมนทแหงหน่ึงที่ไมไดหรูหรา
นักและเปนสถานที่ซึ่งต้ังอยูในชุมชนคนระดับรากหญาในบทน้ันผูจัดทําเขียนข้ึนจากหอพัก DELEO 
เจริญรัถที่ผูจัดทําเคยอาศัยอยู 

เน่ืองดวยผูจัดทําไดคุนเคยกับที่ น่ี เพราะเคยอาศัยอยู ในหอพักแหงน้ีชวง
ระยะเวลาหน่ึงประกอบดวยหอพักแหงน้ีมีปอมยามขนาดเล็กอยูตรงปากทางที่มีบานเกาๆและไม
ยุงยากในการขอสถานที่ถายทํา สะดวกตอทีมงาน นักแสดงในการเดินทาง อีกทั้งยังมีทางเดินเปนซอย
ที่ผูคนเดินขวักไขวไปมาและบรรยากาศ ใหความรูสึกบานๆและเปนธรรมชาติ โดยสถานที่น้ีสามารถ
จัดองคประกอบไดยากแตมีความเปนธรรมชาติและสะทอนถึงวิถีชีวิตคนระดับลางไดอยางลึกซึ้ง 
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2.2 ออฟฟศ ของอพารทเมนท 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ช้ันที่ 8 ตึก กสท. โทรคมนาคม บางรัก (CAT)  

 
ภาพที่ 4-6 ภาพสถานที่ ออฟฟศ 

ออฟฟศที่เกิดเหตุในเรื่องน้ันเปนออฟฟศเล็กๆในอพารตเมนทที่คอนขางเล็กและ
มีบรรยากาศหมนหมองคอนขางอึดอัด 

ผูจัดทําและทีมงานไดเลือกใชหองเรียนเล็กๆใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร ช้ันที่ 8 ตึกกสท. โทรคมนาคม บางรักเปนสถานที่ในการถายทําฉาก
ออฟฟศ เพราะสถานที่ดังกลาวคือสถานศึกษาและเอ้ืออํานวยตอการจําลอง(Set) ใหเปนออฟฟศ
เพราะมีอุปกรณสํานักงานใหเลือกใชมากมายสะดวกดานเวลาถายทํา  

2.3 รานอาหาร 
รานอาหารยิ้มแยม  

 
ภาพที่ 4-7 ภาพสถานที่ รานอาหาร 

ในเรื่องที่จอดและบอสตองมานัดพบกันที่รานอาหารแหงหน่ึงน้ันจะเปนภายใน
(Indoor)รานอาหารที่คอนขางมีระดับดูเหมาะสําหรับคนช้ันกลางขึ้นไปและเปดโลง ผูจัดทําได
คัดเลือกสถานที่ถายทํา(Location)ฉากน้ีหลายที่เพราะรานที่ใหญและเปดโลงในเรื่องน้ันในบริเวณ
ใกลเคียงจากมหาวิทยาลัยน้ันมีคอนขางนอยมาก จนไดพบสถานที่หน่ึงคือที่รานอาหารย้ิมแยม เปน
รานอาหารที่มีการตกแตงคอนขางสวยหรู การตกแตงแบบโมเดิรนแอนดเรโทร ทําใหรานน้ีใหอารมณ
หรูหรา ประกอบกับรานอาหารดังกลาวมีทั้งหนารานแบบภายใน(Indoor) และภายนอก(Outdoor) 
ทําใหงายตอการเลือกจัดองคประกอบภาพ สะดวกตอการจัดแสงเพราะภายในรนคอนขางโลงและ
กวาง เปดบริการเวลาบายจนถึงดึกทําใหในเวลากลางวันรานน้ีจะไมมีลูกคาทําใหทีมงานสามารถ
ควบคุมสภาพแวดลอมในการถายทําไดงายอีกดวย 
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3. อุปกรณประกอบฉาก (Props) 
3.1 ภายในปอม 

3.1.1วิทยุ เลือกใชวิทยุที่ใหญและเกา แสดงถึงลักษณะนิสัยของทั้งคูที่ชอบฟง
เพลงแมวาในปอมยามจะคับแคบแตทั้งคูก็ยังเลือกใชวิทยุที่ใหญเทอะทะ อีกนัยหน่ึงมันยังเปนเคร่ือง
แสดงถึงฐานะของต่ินอีกดวย 

3.1.2ขวดเหลาแสงโสม ขวดแบนเปนเหลาราคาถูกแสดงถึงฐานะและลักษณะ
นิสัยของต่ินที่ชอบแอบกินเหลาในเวลางานอีกดวย 

3.1.3 แปงเย็น หวี และ กระจก เลือกใชแบบที่ใหอารมณเปนสาวโรงงาน แสดง
ถึงชีวิตคนระดับลางหาเชากินค่ําไมมีเวลาดูแลตัวเอง ที่ทํางานจึงกลายเปนบานแหงที่สองไปโดย
ปริยาย 

 
ภาพที่ 4-8 ภาพอุปกรณประกอบฉาก (ปอมยาม) 

3.2 มือถือรุนธรรมดาของต่ิน เลือกใชแบบที่มีราคาถูกแสดงถึงการเปนคนระดับลาง
ของต่ิน และต่ินก็อายที่จะใชมันตอหนาผูหญิงที่ตนเองชอบสะทอนนิสัย ชอบสรางภาพ ทะเยอทะยาน 
และไมพอใจในสิ่งที่ตนเองมี  

 
ภาพที่ 4-9 ภาพอุปกรณประกอบฉาก มือถอืธรรมดาของต่ิน 

3.3 โทรศัพทมอืถือสมารทโฟน เปนเครื่องแสดงฐานะของต่ินเพราะมีราคาที่สูง และ
ในเรื่องจะตองมีการทําตกและโยนบอยครั้ง จึงจําเปนตองหาโทรศัพทมือถือสมารทโฟนทั้งที่เสียแลว
และยังใชได 
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ภาพที่ 4-10 ภาพอุปกรณประกอบฉาก มือถือไอโฟน 

3.4 กระเปาใสเงิน เลือกใชแบบที่มีรอย และ เกา เพราะแสดงถึงความไมพิถีพิถันและ
ไรฐานะของต่ินที่แมแตจะไปหลอกคนอ่ืนยังไมมีปญญาหาของที่ดีกวาและไมใสใจกับรายละเอียด
เล็กๆนอยๆแมแตนิดเดียว  

 
ภาพที ่4-11 ภาพอุปกรณประกอบฉาก กระเปาใสเงิน 

3.5 ฉากออฟฟศ ประกอบไปดวย แทงกนํ้าด่ืม แฟมเอกสาร เอกสาร ปายประกาศ 
โพสอิท ช้ันวางของ ช้ันก็บเอกสาร โตะสํานักงาน คอกกั้น หนังสือ ปายพนักงาน โทรศัพทภายใน บิล 
กลองใสดินสอ เทปกาว กบเหลาดินสอ กลองใสเอกสารฯลฯ ทั้งหมดน้ีผูจัดทําพยายามคุมอารมณให
เปนบรรยากาศของออฟฟศ ที่พนักงานเนนจัดการงานดานเอกสาร อีกทัง้ยังมีใบแจงหน้ีจํานวนมาก 

 
ภาพที่ 4-12 ภาพอุปกรณประกอบฉาก เซตออฟฟศ 
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3.6 ในฉากรานอาหาร แกวนํ้า จาน ชาม ชอน สอม ผาเช็ดปาก รวมถึงอาหารบนโตะ 
ทั้งหมดที่ผูจัดทําและทีมงานเตรียมลวนเปนแนวโมเดิรนทั้งสิ้นเพ่ือใหเขากับบรรยากาศของราน 

 
ภาพที่ 4-13 ภาพอุปกรณประกอบฉาก เซตรานอาหาร 

4. เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe) 
เสื้อผาเครื่องแตงกายถือเปนสิ่งจําเปนมากสําหรับใชในการบงบอกบุคลิกนิสัยของตัว 

ละครแตละตัวที่แตกตางกันออกไป อีกทั้งยังชวยควบคุมอารมณละโทนสีของภาพใหดูไปกันไดอีกดวย 
โดยผูจัดทําแบงเครื่องแตงกายของตัวละครออกเปน 2 กลุมชุด คือ ชุดในเครื่องแบบ และชุดไปรเวท 
ดังที่จะปรากฏในรายละเอียดตอไป 

4.1 ชุดของต่ิน 
4.1.1 ชุดรปภ. เลือกใชชุดสีฟาใหเหมือนกับชุดรปภ.ทั่วไปที่ไมไดเคยผานการฝก

ทหารมา โดยต่ินจะสวมใสชุด รปภ. ไมเคยเปนระเบียบเรียบรอยแมเพียงครั้งเดียว แสดงถึงลักษณะ
นิสัย ชอบนอกกฎเกณฑ สกปรก และไมเปนระเบียบของต่ิน 

4.1.2 ชุดไปรเวท สวนชุดไปรเวทน้ันจะเปนชุดที่เกา และคอนขางไมแฟช่ัน เล็ก
จนถึงขั้นฟต แสดงถึงความปลอยเน้ือปลอยตัวและไรฐานะของต่ิน 

 
ภาพที่ 4-14 ภาพเครื่องแตงกาย ชุดของต่ิน 

4.2 ชุดของจอด ใสชุดวิน ทับชุดไปรเวทที่คอนไปทางแฟช่ัน แตเปนแฟช่ันแบบคน
ระดับลางทําใหทุกอยางที่จอดใสออกจะดูแลวไมคอยเขากัน แสดงถึงความเปนวัยรุนมากกวาต่ิน  

 
ภาพที่ 4-15 ภาพเครื่องแตงกาย ชุดของจอด 
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4.3 คณุวรรณ จะใสชุดที่ภูมิฐาน และมแีนวทางแนนอนและไมใสชุดที่ฉูดฉาด ชุดของ
คุณวรรรณจะดูมีวุฒิภาวะและแสดงถึงอารมณรายลึกและเซ็กซี่ที่ไมเปดเผย 

 
ภาพที่ 4-16 ภาพเครื่องแตงกาย ชุดของวรรณ    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



การวางแผนการถายทาํ (Breakdown)  

คิว 1   สถานที่ถายทาํ : (ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท) หอพกั DELEO คลองสาน 
ตารางที ่4-1  แสดงการวางแผนการถายทํา 1 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

1/4 8.00-
11.30 

ปอมยามหนา
หอพัก DELEO 

ต่ินยามอพารทเมนต่ินมีคนโทรมาทวงหน้ีและบอสขับรถ
เขามาที่ตึกพอดี ต่ินสรางภาพทําใหบอสภูมิใจ 

ต่ิน(ยาม)/ 
จอด(ไปรเวท1)/
บอส(สูท1) 

วิทยุ/โทรศัพท/หวี/
ขวดเหลา/นํ้ามัน/
กระจก/กําไลทอง 

14 shot 

11 11.30-
12.00 

ทางเดินหนา
หอพัก 
DELEO 

ต่ินน่ังกอดวิทยุเครื่องใหญรอไอจอดขับมอเตอรไซคมารับ ต่ิน(ไปรเวท1)/ 
จอด(ไปรเวท2) 

บุหรี่/วิทยุ/โทรศัพท/
ขวดเหลา/กลอง/เสื้อ
วิน 

4 shot 

4/ 
15 

13.00-
14.50 

ทางเดินหนา
หอพัก 
DELEO 

ต่ินและจอดกินอาหารเที่ยงที่ปอมยามและน่ังเลนวิทยุไป
ดวย ทั้งคูพบคุณวรรณเดินถือถุงกอบแกบ2ถุงอยางมาด
มั่นตรงมาที่ปอมยาม และเธอก็วาไหววานใหต่ินทํางาน
บางอยาง 

ต่ิน(ยาม)/ 
จอด(ไปรเวท3) 
extra(ไปรเวท)/
วรรณ(ไปรเวท1) 

ถุงอาหาร/ขาวกลอง/
สายยาง/วิทยุ/
โทรศัพท/กระดาษ/
ปากกา 

13 shot 

5/6
/7/
10/ 

14.50-
17.30 

ปอมยามหนา
และบริเวณ
ทางเดินหนา
หอพัก 
DELEO 

ต่ินกลับมาควานหาโทรศัพทโทรหาจอด นัดพบกันออกไป
แกลงคุยโทรศพัทบริเวณที่มีเด็กๆว่ิงเลนกันใหเด็กมาชน
มือถือตกทั้งคูมีปากเสียงกันและไอจอดว่ิงออกไปสตารท
รถหนีไป วันตอมารปภ.คนใหมย่ืนซองจดหมายสีขาวให
ต่ินรูวาตนเองถูกบอสไลออก 

ต่ิน(ไปรเวท2)/ 
จอด(ไปรเวท4) 

มือถือต่ิน/บุหรี่/ไมขีด/ 
ของเลนเด็ก/เงิน/
มอเตอรไซค/
จดหมาย/ทอง/
กระเปาต่ิน/เหรียญ
บาท 

16 shot 
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คิว 1   สถานที่ถายทาํ : (ปอมยามหนาตึกอพารทเมนท) หอพกั DELEO คลองสาน 
ตารางที ่4-1  แสดงการวางแผนการถายทํา 1 (ตอ) 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

9 17.30-
19.50 

ปอมยามหนา
หอพัก 
DELEO 

ต่ินโทรศัพทไปหาคุณวรรณต่ินและรูวาตนเองถูกคุณวรรณ
หลอกใช 

ต่ิน(ยาม)/ 
 

วิทยุ/โทรศัพท/หวี/
ขวดเหลา/นํ้ามัน/
กระจก/กระดาษ/
ปากกา 

4 shot 

14 20.00 -
20.40 

ดานหนาปอม
ยามหอพัก 
DELEO 

ต่ินใหจอดไปหลอกรปภวาตัวเองโดนปลนเพ่ือดึงความ
สนใจรปภคนเดิม 

จอด(ไปรเวท5)/ 
ต่ิน(ไปรเวท3) 

หวี/กลองดินสอ/เสื้อ
กันหนาว/หมวกแกป 

3 shot 

3 20.40-
21.30 

ดานหนาปอม
ยามหอพัก 
DELEO 

ต่ินใชคียการดรปภ.เขาประตูสํานักงานยองไปปดกลอง
CCTVในอพารตเมน 

ต่ิน(ไปรเวท4)/ 
 

คียการด/มือถือใหม 2 shot 
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คิว 2   สถานที่ถายทาํ : (ออฟฟศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ชัน้8 ตึก กศท. บางรัก 
ตารางที ่4-2  แสดงการวางแผนการถายทํา 2 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

3 15.30-
16.00 

มหาวิทยาลัย ต่ินแอบเขาไปในหองบอส หยิบกองเอกสารใบสมัครงาน
บนโตะทํางานบอสออกเหลือเพียงของคุณวรรณ สลับมือ
ถือเครื่องที่แตกและจัดฉากใหเหมือนมีโจรเขามา 

ต่ิน(ยาม) 
 

คียการด/โทรศัพท
บอส/เอกสาร/อุปกรณ
สํานักงาน/ถวยรางวัล/
กรอบรูบ/SIM CARD 

5 shot 

4 16.00-
18.30 

มหาวิทยาลัย ต่ินไดรับการสรรเสริญจากบอสเพราะต่ินสามารถปกปองอ
พารตเมนทไวได 

ต่ิน(ยาม)/ 
บอส(สูท2)/ 
วรรณ(สูท1) 

ชุดเอกสาร/ชุดอุปกรณ
สํานักงาน/ถวยรางวัล/
กรอบรูบ/แทงคนํ้า 

6 shot 

8/ 
17/
18 

18.30-
19.00 

มหาวิทยาลัย ต่ินเริ่มทําตัวสนิทสนมกับคุณวรรณมากขึ้นและหาเรื่องไป
หาที่หองทํางานในอพารทเมนบอยขึ้นทําใหบอสสังเกตุ
ความผิดปกติที่เกิดขึ้น/ต่ินกับจอดเลขา มาไลบอสออกจาก
สํานักงาน/ต่ินเขามาน่ังในสํานักงานวางจดหมายลงบนโตะ
และโทรศัพทภายในหาคุณวรรณ 

ต่ิน(ยาม)/ 
บอส(สูท3)/ 
วรรณ(สูท2) 

โทรศัพท/ชุดเอกสาร/ชุด
อุปกรณสํานักงาน/ถวย
รางวัล/กรอบรูบ/แทงค
นํ้า/ทอง/บิล/กําไลทอง/
จดหมาย/โทรศัพท 

5 shot 

12/
19 

19.00-
20.20 

มหาวิทยาลัย 
คุณวรรณเดินถือถาดองุนเขามาในหองบอส ในหองทํางาน
ในขณะที่จอดปลอมเปนนายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพย
โทรมาหลอกซื้อตึกจากบอสทั้งคูตกลงนัดเซ็นตสัญญากัน/
คุณวรรณยกหูโทรศัพทขึ้นรับสายต่ิน 

บอส(สูท4)/ 
วรรณ(สูท3) 

ถาดองุน/ชุดเอกสาร/
ชุดอุปกรณสํานักงาน/
ถวยรางวัล/กรอบรูบ/
แทงคนํ้า/ กําไลทอง 

3 shot 
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คิว 2   สถานที่ถายทาํ : (ออฟฟศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ชัน้8 ตึก กศท. บางรัก 
ตารางที ่4-2  แสดงการวางแผนการถายทํา 2 (ตอ) 

3/ 
14/ 
15 

20.20-
21.50 

มหาวิทยาลัย ต่ินแอบเขาหองทํางานบอสที่อพารทเมน สบัเปลี่ยนซิม
การดโทรศัพท วันตอมาจอดเขามาเซ็นตืสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยกับบอส 

ต่ิน(ไปรเวท5)/ 
จอด(สูท1)/
บอส(สูท4)/ 
วรรณ(สูท3) 

โทรศัพทบอส/SIM 
CARD/ชุดเอกสาร/ชุด
อุปกรณสํานักงาน/ถวย
รางวัล/กรอบรูบ/แทงค
นํ้า/ทอง/บิล/กําไลทอง 

9 shot 

 

คิว 3  สถานที่ถายทาํ : (รานอาหาร) ครัวยิ้มแยม อิสระภาพ 
ตารางที ่4-3  แสดงการวางแผนการถายทํา 3 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

13 07.00-
12.00 

ภายใน
รานอาหาร ครัว
ย้ิมแยม 

ต่ิน แปลงโฉมจอด เปนนายหนาซื้อขาย นัดพบกับบอส ใน
รานอาหารใหจอดมาพรอมกับเงินสดยัดไสหนังสือพิมพ
สามสิบลานบาทใสมาเต็มกระเปาและทําทีนัดลูกคาทาน
อ่ืนไวจึงฝากกระเปาใหบอสเอาออกไปใหคนรถที่จอดอยู
หนาราน และคนรถก็ขับออกไปอยางรวดเร็ว 

จอด(สูท2)/
บอส(สูท5)/ 
ต่ิน(ชุดอาหรับ) 
Extra(ไปรเวท) 

อาหารตะวันตก/เซท
รานอาหาร/นาฬิกา/มือ
ถือจอด/กระเปา
เดินทาง/ผาเช็ดปาก/
รถยนต/ปากกา/จาน
กระเบ้ืองแนวโมเดิรน 

17 shot 
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บทท่ี 5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาขอมูล ทฤษฎี แนวคิด และนํามาเขียนบทภาพยนตร เมื่อผานกระบวนการ 
กอนการผลิตภาพยนตร มาแลว จะนํามาสูกระบวนการผลิตภาพยนตรเร่ือง “มิตรฉาชีพ (I AM 
SECURITHIEF)” ซึ่งมีรายละเอียดของแตละฉาก และความหมายดังตอไปน้ี 

ฉากที ่1 ภายนอก / หนาปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

 
ภาพที่5-1 ภาพจากฉากที่1 

โทรศัพทบนโตะในปอมยามดังขึ้นตีกันกับเสียงเพลงลูกทุงเสียงซูซาจากวิทยุสัญญาณไมดี
เครื่องเล็กสุดกระจอกของต่ินมือต่ินยามอพารทเมนต่ินพบวามีคนโทรมาทวงหน้ีที่ต่ินเคยไปหลอกตม
ตุนไวจึงแกลงพูดไมรูเร่ือง ขณะเดียวกันบอสเจาของอพารเมนตก็ขับรถเขามาที่ตึกพอดี ต่ินจึงแสรง
พูดเรื่องดีเขาตัวทําใหบอสภูมิใจในตัวต่ินมากขึ้น 

ฉากน้ีเปนการเลาเร่ืองราว กิจวัตรประจําวันของต่ิน และเลาถึงระดับความสัมพันธของ
ตัวละครในเรื่อง คือต่ินกับเลาขาเกา จอด และบอสของต่ิน 

ในฉากน้ีมีการจัดแสงเลียนแบบแสงแดดในยามเชา เปนแสงดานหลัง (Backlight)ที่
ดานหลังของต่ิน เพ่ือใหอารมณตอนเชามีการใชมุมภาพแบบแคบเพ่ือใหคนดูรูสึกอึดอัดไปกับต่ินที่อยู
ในปอมยามแคบๆและรก ในตอนทายซีนจะมีการใชมุมตํ่า (Low Angle) เพ่ือใหรูสึกวาต่ินเปนคน
ย่ิงใหญดูนาเคารพนับถือในสายตาของบอส 
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ฉากที ่2 ภายนอก / หนาปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

 
ภาพที่5-2 ภาพจากฉากที่2 

ต่ินและจอดน่ังทานอาหารเที่ยงที่ปอมยามขณะที่จอดน่ังเลนวิทยุก็เหลือบไปเห็นหญิง
สาววัยทํางานคอนขางสวย คนหน่ึงเดินถือถุงกอบแกบ 2 ถุงอยางมาดมั่นตรงมาที่ปอมยามตาม
ทางเดินในซอบจอดจําไดทันทีวาคือคุณวรรณ และเธอก็วาไหววานใหต่ินทํางานบางอยางใหเธอ  

ในฉากน้ีผูจัดทําเลือกใชมุมกลองประกอบกับเทคนิคโฆษณาและมิวสิกวิดีโอ เขามาสราง
สีสันใหกับฉากน้ีและเพ่ิมดนตรีประกอบสรางอรรถรสเพ่ือสรางภาพในมโนของต่ินที่มองเห็นคุณวรรณ
เปนนางฟา การจัดแสงในปอมยามจัดเลียนแบบแสงบาย ที่แสงแดดจะพาดผานหนาของต่ินทาง
ดานหนาปอมตางจากตอนเชาที่อยูดานหลัง แตจะไมผานหนาจอดที่น่ังอยูดานในเปนการใหนํ้าหนักไป
ที่ต่ินที่น่ังมองคุณวรรณอยางมีความสุข 

ฉากที ่3 ภายใน / ออฟฟต / กลางคืน 

 
ภาพที่5-3 ภาพจากฉากที่3 

ต่ินใชคียการดรปภ.เขาประตูสํานักงานยองไปปดกลอง CCTV ในอพารตเมนแลวแอบ
เขาไปในหองบอส หยิบกองเอกสารใบสมัครงานของสาวๆบนโตะทํางานบนโตะบอสออกเหลือเพียง
ของคุณวรรณ วางไวบนโตะบอสเพียงแผนเดียว ต่ินหันไปเห็นมือถือบอสวางชารตแบตอยูบนโตะต่ิน 
สลับมือถือเครื่องที่แตก จัดฉากใหเหมือนมีโจรเขามา เอากระดาษวางกระจัดกระจาย (ยกเวนใบสมัคร
งานคุณวรรณใบเดียว) ตอยหนาตัวเองใหเหมือนมีการตอสูและต่ินปองกันอพารทเมนไวได 

ฉากน้ีเนนโทนสีแบบมืด (Lowkey) เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศแบบวังเวง ทําใหคนดูรูสกึ
ไดวาภายในออฟฟศตอนน้ีปราศจากคน และมีการเพ่ิมเสียงประกอบ (Scoring) เพ่ือทําใหคนดูรูสึกได
วามีบางอยางที่ไมปกติเกิดขึ้น 

 

   ส
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ฉากที ่4 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

 
ภาพที่5-4 ภาพจากฉากที่4 

ต่ินไดรับการสรรเสริญจากบอสเพราะต่ินสรางสถานการณวามีโจรเขามาในอพารตเมนท 
แตต่ินตอสูและสามารถปกปองอพารตเมนทไวได  

ในฉากน้ีจะพบวาคุณวรรณเขามาเปนสวนหน่ึงของอพารตเมนทแหงน้ีแลวเพราะต่ินได
เอาใบสมัครงานของคนคนอ่ืนๆไปทิ้งหมดจนเหลือเพียงของคุณวรรณคนเดียวทําใหคุณวรรณไดเปน
เลขาของอพารตเมนทแหงน้ี  

ฉากน้ีมีการปูเพลงประกอบ (Scoring) บางๆเอาไวตามอารมณของเรื่องเชนตอนที่ต่ิน
และคุณวรรณมองตากันก็มีดนตรีประกอบคลอไปดวย ในฉากน้ีเปนฉากกลางวันแตภายในออฟฟศ
คอนขางหมนเพ่ือใหคนดูรูสึกอึดอัดและไมอ่ิมไปกับตัวละคร 

ฉากที ่5 ภายนอก / หนาปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

 
ภาพที่5-5 ภาพจากฉากที่5 

ต่ินกลับมาควานหาโทรศัพทโทรหาจอดใหจอดหาโทรศัพทที่เสียแลวมาใหตน  
ฉากน้ีใชเทคนิคการมอนทาจ (Montage) เพ่ือเลาเรื่อง 

ฉากที ่6 ภายนอก / ขางทาง / กลางวัน 

 
ภาพที่5-6 ภาพจากฉากที่6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ต่ินแกลงคุยโทรศัพทบริเวณที่มีเด็กๆว่ิงเลนกันใหเด็กมาชนมือถือตกและเรียกคาเสียหาย 
เมื่อรออยูนานไอจอดเริ่มหงุดหงิดจึงแสรงเดินมาชนเด็กใหไปชนต่ินอีกที 

ในฉากน้ีเนนการถายทําเวลาเย็นที่แสงอาทิตยเริ่มจะอมสีแสดจางๆ ใหอารมณโพลเพล 
การใชมุมกลองแบบเนนระยะลึกของภาพ (Perspective) จะคอนขางถูกเลือกมาใชเยอะเปนพิเศษ
เพ่ือภาพดูมีระยะลึก-ต้ืนในตอนทายบทบาทของต่ินอาจมีไมมากนักแตการตัดตอจะใหนํ้าหนักของต่ิน
และจอดเทาๆกันและใสเทคนิคพิเศษดานเสียงลงไปเพ่ือเนนยํ้าการกระทําของตัวละครใหคนดูเกิด
อารมณรวมมากขึ้น 

ฉากที ่7 ภายนอก / ขางทาง / กลางวัน 

 
ภาพที่5-7 ภาพจากฉากที่7 

ต่ินเดินนับเงินที่พอแมเด็กจายคาเสียหายมา และยังไดโทรศัพทที่แตกคืนดวย ต่ินยังคง
พูดพรํ่าเพอถึงคุณวรรณทําใหจอดไมพอใจทั้งคูเริ่มทะเลาะกัน ไอจอดว่ิงออกไปสตารทนองตุงต้ิง (รถ
มอเตอรไซดคูใจจอด) แตสตารทไมติดเพราะนํ้ามันหมด จึงตองเข็นออกไปอยางเรงรีบแทน ต่ินมีสี
หนาสํานึกผิดกับคําพูดของไอจอด แตก็ไมสามารถทําอะไรไดเพราะพูดออกไปแลวดวยความโมโห 

ในฉากน้ีจะมีการใชภาพบุคคลสองคน (Two shot) นอยมาก หากมีจะเปนเพียงภาพ
ระยะไกล ทั้งที่ฉากที่ผานมาจะใชภาพบุคคลสองคนในระยะใกลมาโดยตลอด เพ่ือใหคนดูเกิด
ความรูสึกวาตัวละครสองตัวน้ันไมเหมือนเดิม ไมสนิทกันเหมือนเดิม และเร่ิมเกิดภาวะแตกหัก มีการ
ใช เสียงเพลงประกอบคลอใหคนดูเกิดอารมณคลอยตาม และจงใจใชภาพเคลื่อนไหวชา 
(Slowmotion) ที่กระตุกเพ่ือรักษาอารมณตลกของภาพยนตรเอาไว 

ฉากที ่8 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

 
ภาพที่5-8 ภาพจากฉากที่8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ต่ินเริ่มทําตัวสนิทสนมกับคุณวรรณมากข้ึนและหาเร่ืองไปหาที่หองทํางานในอพารทเมน
บอยขึ้นทําใหบอสสังเกตุความผิดปกติที่เกิดขึ้น  

ในฉากน้ีอารมณของภาพในออฟฟศก็ยังคงหมนๆเชนเดิมแมวาในชวงแรกของฉากน้ีจะ
เปนตอนตลกและตบทายดวยตอนเศราก็ตามผูจัดทําเลือกที่จะไมใสเสียงประกอบ (Scoring) เพ่ือให
คนดูรูสึกผิดหวังไปกับต่ินที่มาทําตัวสนิทสนมกับคุณวรรณแตกลับถูกปฎิเสธอยางไรเย่ือใยเพ่ือปู
อารมณของคนดูไปยังฉากตอไปที่ใหเสียงของฉากตอไปคอยๆดังแทรกขึ้นมากอนภาพจะหายไป 

ฉากที ่9 ภายนอก / หนาปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางคืน 

 
ภาพที่5-9 ภาพจากฉากที่9 

ต่ินงงกับทาทีของคุณวรรณที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจึง โทรศัพทไปหาคุณวรรณต่ินไดยิน
เสียงบอสอยูกับคุณวรรณและทั้งคูมีความสัมพันธกันลึกซึ้ง ต่ินจึงรูวาตนเองถูกคุณวรรณหลอกใช 

ในฉากน้ีเปนฉากที่ต่ินเศราเสียใจกับผลตอบรับที่คุณวรรณมีใหกับเขาและเร่ิมนึกถึง
คําพูดของไอจอดผนวกกับเหตุการณยอนหลังในอดีต (Flashback) ทําใหต่ินเริ่มลังเลวาตนเองถูก
หลอก ผูจัดทําไดใชเทคนิคการตัดตอแบบกระโดด (Jumpcut) และมิวสิกวิดีโอ (Music Video)เขามา
ชวยทําใหเปนฉากเศราที่ตลกขบขันไปดวย 

ฉากที ่10 ภายนอก / หนาปอมยามหนาตึกอพารทเมนท / กลางวัน 

 
ภาพที่5-10 ภาพจากฉากที่10 

วันตอมาในปอมยามมีรปภ. คนใหมประจําที่แทนที่ของต่ิน รปภ.คนใหมยื่นซองจดหมาย
สีขาวใหต่ินรูวาตนเองถูกบอสไลออกเพราะไปยุงกับคุณวรรณ 

ในฉากน้ีมีการใชเทคนิคของภาพยนตรบู (Action) เขามาใชในการตัดตอดวย มีการคัด
เฟรมภาพออกไป1-2เฟรมเพ่ือใหไดภาพเร็ว ทําใหดูเหมือนต่ินตบหัวรปภ.คนใหมอยางแรง มีการใช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD


65 
 

เพลงประกอบที่ต่ืนเตน บีบคั้น ปูใหคนดูรูสึกวาต่ินจะทําเรื่องรุนแรง และยังใชการซูมภาพเขา 
(Zoom in) เพ่ือเราคนดูอีกดวย 

ฉากที ่11 ภายนอก / ขางทาง / กลางวัน 

 
ภาพที่5-11 ภาพจากฉากที่11 

ต่ินน่ังทามกลางกลองขาดๆ4-5ใบ กอดวิทยุเครื่องใหญ สมบัติไมกี่ช้ินของต่ิน รอไอจอด
ขับนองตุงต๊ิงออกมารับ(มอไซดคูใจไอจอด)  

ในฉากน้ีเลือกถายทําเวลาตอนเที่ยง ที่แดดจะคอนขางแรงทําใหคนไมออกมาเดิน จึงทํา
ใหไดภาพที่ไมมีพ้ืนหลังเปนคนเดินไปมา ใหความรูสึกโดดเด่ียวกับต่ิน และยังเลือกใชมุมกลองกด
(Low Angle) ที่ต่ินและเสย (High Angle) กับจอด เพ่ือแสดงถึงสถานะที่เปลี่ยนไปของจอดและต่ิน 

ฉากที ่12 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

 
ภาพที่5-12 ภาพจากฉากที่12 

คุณวรรณเดินถือถาดองุนเขามาในหองบอส ในหองทํางานในขณะที่จอดปลอมเปน
นายหนาซื้อขายอสังหาริมทรัพยโทรมาหลอกซื้อตึกจากบอสทั้งคูตกลงนัดเซ็นตสัญญากัน 

ในฉากน้ีเปดฉากมาที่หองทํางานของบอสและคุณวรรณเดินถือของวางมาเสิรฟใหกับบอ
สมีการปูดนตรีประกอบเลาถึงความสัมพันธที่ลึกซึ้งของทั้งคู และตัดสลับกับต่ินกับจอดที่โทรศัพทเขา
มา ในฉากของต่ินและจอดทําการจัดแสงเลียนแบบแสงบาย ในสถานที่ถายทําแบบบานๆ มีอุปกรณ
ประกอบฉากที่ไมดูหรูหราและยังคงอุปกรณประกอบฉากหลักๆไวเชนวิทยุเพ่ือยังคงแสดงตัวตนของ
ทั้งคู 

 
 

   ส
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ฉากที ่13 ภายใน / รานอาหาร / กลางวัน 

 
ภาพที่5-13 ภาพจากฉากที่13 

ที่รานอาหารแหงหน่ึงซึ่งมีกลองวงจรปดภายในราน  ต่ิน แปลงโฉมจอด เปนนายหนาซื้อ
ขาย นัดพบกับบอส ในรานอาหาร จอดมาพรอมกับเงินสดยัดไสหนังสือพิมพสามสิบลานบาทใสมาเต็ม
กระเปา และทําทีนัดลูกคาทานอ่ืนไวจึงฝากกระเปาใหบอสเอาออกไปใหคนรถที่จอดอยูหนาราน 

เปดมาดวยเหตุการณในรถที่จอดกระวนกระวายใจและไมมั่นใจในแผนการที่ต่ินเตรียม
มา เลาเรื่องดวยมุมภาพที่แคบ และมีการใชเทคนิคภาพสะทอนกระจก (Reflex) ใหคนดูเห็นหนาต่ินที่
น่ิงสงบและภายในรานเลาเร่ือง 2 เหตุการณโดยใชการตัดสลับกันไปมาแบบมอนทาจใหดูนาต่ืนเตน
และแสดงถึงความกระวนกระวายใจที่ต่ินเองก็มีเชนเดียวกับจอดแตไมแสดงออก  

การจัดแสงในฉากน้ีทําใหภายนอกรานสวางจนเกินไปจนมองไมเห็นรายละเอียดภายนอก
และจัดแสงเลียนแบบแสงธรรมชาติจากภายในราน  

ฉากที ่14 ภายใน / ออฟฟต / กลางคืน 

 
ภาพที่5-14 ภาพจากฉากที่14 

ต่ินใหจอดไปหลอกรปภวาตัวเองโดนปลนเพ่ือดึงความสนใจรปภคนเดิมและใชคียการด
ใบเดิมสมัยเปนรปภ.แอบเขาหองทํางานบอสที่อพารทเมน สับเปลี่ยนซิมการดโทรศัพท เดิมแลวเมม
เบอรโทรศัพทตัวเองไวในโทรศัพทมือถือของบอสวา “กสิกร”  

ในฉากน้ีมีการจัดแสงเลียนแบบไฟถนนตอนกลางคืน และมีการผสมเสียงเพลงประกอบ
คลอไปกับเสียงเหตุการณภายนอกตึกเพ่ือใหคนดูยังรูสึกวาเหตุการณยังคงดําเนินไปพรอมๆกันและยัง
รูสึกลุนไปกับตัวละครอีกดวย 
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ฉากที ่15 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

 
ภาพที่5-15 ภาพจากฉากที่15 

ต่ินแอบดูสถานการณอยูดานหนาออฟฟศและคอยโทรศัพทไปถวงเวลาคุณวรรณไมให
ออกมาเจอไอจอดที่กําลังเซ็นตสัญญา 

ในฉากน้ี เปนการเลาเร่ืองแบบ3เหตุการณที่เกิดข้ึนพรอมๆกัน การตัดตอแบบมอนทาจ 
จึงถูกนํามาใชเพ่ือเลาเร่ืองเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่งาย รวดเร็วและกระชับมีการใชเสียงของคุณวรรณ
ที่กําลังคุยโทรศัพทคลอบางๆในระหวางที่จอดและบอสกําลังคุยธุระกันเพ่ือเสริมสรางความ
ตอเน่ืองกันไปอีกดวยการเลาเรื่องแบบมุมมองพระเจาทําใหคนดูรูเรื่องราวทุกๆอยางไปพรอมกัน 

ฉากที ่16 ภายใน / ออฟฟต / กลางคืน 

 
ภาพที่5-16 ภาพจากฉากที่16 

ต่ิน&จอดแอบยองเขาไปในหองทํางานบอสพรอมกระเปาใสเงินใบเดียวกันกับที่ใชใสเงิน
ในรานอาหาร โดยใชคียการดใบเดิมต่ินแอบ ซุกมันลงใตโตะของบอสและสลับซิมการดใบเดิมคืนไปใน
มือถือของบอส ลบขอความและทําลายซิมการดเกาทิ้ง 

ฉากน้ีเปนการเลาเรื่องราวใหคนดูสามารถเขาใจไดวาต่ินใชวิธีโกงอยางไร 
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ฉากที ่17 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

 
ภาพที่5-17 ภาพจากฉากที่17 

ต่ินกับจอดเลขา มาไลบอสออกจากสํานักงาน 
ในฉากน้ีมีการใชการเลาเรื่องดวยภาพเคลื่อนไหวชา (Slowmotion) มาชวยในการเลา

เรื่อง มีการใชเทคนิคมอนทาจเพ่ือใหเร่ืองกระชับและใชเพลงประกอบต่ืนเตนเพ่ือเราคนดูใหรูสึก
คลอยตาม  

ในฉากน้ีการจัดแสงคอนขางหมนเปนพิเศษชวยใหภาพมีอารมณมืดมนภาพที่ใชจะเปน
ภาพแคบ ไปจนถึงแคบมากเพ่ือสรางความอึดอัดใหภาพมากขึ้นตลอดจนมุมของภาพที่ผูจัดทําเลือกใช
มุมกลองกดกับบอสและมุมเสยกับจอด และต่ินเพ่ือแสดงถึงสถานะที่เปลี่ยนไประหวางบอสกับจอด
และต่ิน 

ฉากที ่18 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

 
ภาพที่5-18 ภาพจากฉากที่18 

ต่ินเขามาน่ังในหองทํางานบอสที่มีวิทยุเครื่องใหญวางอยูโดยมีจอดเดินตาม ต่ินหยิบ
จดหมายซองสขีาวขึ้นมาวางไวบนโตะ 

ในฉากน้ี มีการใสเพลงประกอบที่ใหอารมณน่ิง ไมหว่ันไหว ประกอบกับการใชเทคนิค
ภาพเคลือ่นไหวชา และไมใสเสียงในภาพยนตรเลย ทําใหฉากน้ีมีเพียงเสียงประกอบ และสีของภาพใน
ฉากน้ีจะมีอารมณสวางและสดใสกวาในฉากที่แลวทีม่ืดหมน 
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ฉากที ่19 ภายใน / ออฟฟต / กลางวัน 

 
ภาพที่5-19 ภาพจากฉากที่19 

โทรศัพทภายใน ที่โตะคุณวรรณดังขึ้น เสียงของต่ินดังขึ้น คุณวรรณยกหโูทรศัพทขึ้น
รับสาย ต่ิน (ในฐานะบอสคนใหม) เรียกคณุวรรณไปพบที่หองทํางาน 

ในตอนทายของฉากผูจัดทําไดใชเฟรมดําเพ่ือทิ้งทายใหเปนปลายเปดใหคนดูขบคิด
เหตุการณตอไปวา จะเกิดเหตุการณอะไรกับคุณวรรณโดยในเฟรมดําที่ตัดเขามาน้ันมีเพียงเสียงของ
ต่ิน ที่ไดเปนบอสใหญของอพารตเมนทพูดกับคุณวรรณวา “เด๋ียวใหคุณวรรณมาพบผมที่หองดวย” 
เปนการเลาเรื่องดวยเสียงเพียงอยางเดียว ทําใหปลายที่เปดของหนังชัดเจนวาตัวหนังน้ันยังไมจบ และ
ยังเปนปริศนาตอไปวาต่ินจะเลือกทําเชนไรกับคุณวรรณตอไป 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ในบทน้ีจะเปนสวนของการสรุปผลของภาพยนตรสรรคสรางที่เกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจ
สวนตัวของผูจัดทํา เพ่ือบอกเลาและถายทอดเร่ืองราวการทุจริตที่เกิดข้ึนทุกวันในสังคมจนกลายเปน
เรื่องธรรมดาสามัญ ผานภาพยนตรสั้นแนวตลก ซึ่งทางผูจัดทําไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากทฤษฎี 
แนวคิด บทความ และแหลงขอมูลอางอิงตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาโครงเร่ือง บุคลิกของตัวละคร 
ความสัมพันธของตัวละคร ใหไดมาเปนบทภาพยนตรที่สมบูรณ และพัฒนาตัวบทจนพรอมสําหรับการ
ถายทํา และปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตรสั้น ซึ่งแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนกอน
การถายทําภาพยนตร ขั้นตอนการถายทําภาพยนตร และข้ันตอนหลังการถายทําภาพยนตร ซึ่งการ
ทํางานตามขั้นตอนขางตนทําใหผูจัดทําไดเรียนรูวิธีการสรางภาพยนตรโดยละเอียดและครบถวน
สมบูรณ โดยเริ่มต้ังแตการคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และคนควาขอมูลอางอิงมาพัฒนาสูบท
ภาพยนตร การสรรหาสถานที่ในการถายทําใหเหมาะสมและคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรง
ตามบทภาพยนตร การวางแผนงานกอนการถายทํา การถายทําและการบริหารเวลาในกองถาย การ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในกองถายทํา ไปจนถึงการตัดตอภาพและเสียงของภาพยนตรที่ตองอาศัย
ความละเอียดทั้งดานภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณของภาพยนตรและในทายที่สุดน้ีจึงทําการ
สรุปผลของการศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือการสรรคสรางภาพยนตรสั้นวาดวยการเปนมิจฉาชีพ เรื่อง  
“มิตรฉาชีพ (I AM SECURITHIEF)” เพ่ือใหสําเร็จตามจุดประสงคที่ผูจัดทําไดคาดหวังไว 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งน้ี สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญทีค่นพบจากการ
ดําเนินการตามแตละขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นตอนกอนการถายทาํภาพยนตร (Pre-Production)  
เปนขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีความละเอียดสูง และเปนขั้นตอนที่

สําคัญที่สุดกวาทุกๆขั้นตอน ผูจัดทําจึงไดใหความสําคัญและเวลาในกระบวนการดังกลาวคอนขางมาก
เปนพิเศษ เพราะหากเตรียมการในขั้นตอนกอนการถายทําภาพยนตรไมสมบูรณ การทํางานใน
ขั้นตอนตอไปก็จะเกิดความลําบาก สะดุด และ มีปญหาตามมาในภายหลังไดเน่ืองจากขาดความ
พรอมที่จะออกไปทําการถายทําและไมมีการเตรียมการใหดีเสียกอน เพ่ือที่จะเตรียมความพรอมให
งานมีความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไดดีผูจัดทําจึงตองทุมเทเวลาใหกับขั้นตอนน้ีอยางเต็มที่ เริ่มต้ังแต
ขั้นตอนการคิดจุดเริ่มตนของภาพยนตร การพยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่นาสนใจและ
นํามาใช จนไปสูการคนควาขอมูลในการอางอิง เพ่ือสรางบทภาพยนตรที่สมบูรณ แมจะเปนไปไมได
เลยที่จะไมเกิดปญหาแตขั้นตอนน้ีก็สามารถทําใหมีปญหาในขั้นตอนตอไปไดนอยที่สุด 
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2. ขั้นตอนการถายทําภาพยนตร (Production) 
เน่ืองจากเปนการทํางานกับผูรวมงานจํานวนหลายคนและนักแสดงตลอดจนติดตอ

ประสานงานตางๆจึงจําเปนตองมีความพรอมจากข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร ทั้งการบริหาร
เวลาในการถายทําเพ่ือใหไดตรงตามเวลา และประหยัดงบประมาณมากที่สุด และการทํางานกับผูคน
มากๆมักจะทําใหยุงยาก แตหากวางแผนมาดี งานก็จะราบรื่นและมีปญหานอยที่สุด 

3. ขั้นตอนหลงัการถายทํา (Post-Production) 
ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการผลิตภาพยนตร เปนการใสเทคนิค 

พิเศษอ่ืนๆลงไป โดยการนํามาตัดตอเรื่องราว ใสเทคนิคภาพและเสียง เพ่ือใหสามารถเลาเรื่องราวได 
และทําใหภาพยนตรสมบูรณที่สุด กอนนําออกไปฉายจริงตามสถานที่ตางๆโดยผูจัดทําตองอาศัยความ
ละเอียดออน ความรอบคอบ และความรับผิดชอบเปนอยางมาก อีกทั้งยังตองใชเวลาในการทํางาน
มากพอสมควร เพ่ือความเรียบรอยและเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด ซึ่งผลของการตัดตอภาพยนตรสั้น
เรื่อง มิตรฉาชีพ (I AM SECURITHIEF) ก็ไดออกมาเปนที่นาพอใจ เพราะผูจัดทําไดทุมเทเวลาทํางาน
ในขั้นตอนน้ี เพ่ือทําใหภาพยนตรสั้นเรื่องน้ีออกมาสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได 
 
ขอจํากัดและปญหาในการผลิต 

1. ปญหาของเทคนิคทางเสยีง 
ในขั้นตอนการถายทําภาพยนตร เน่ืองจากสถานที่ถายทําเปนพ้ืนที่สาธารณะจึงไม

สามารถควบคุมสภาพแวดลอมไดการขอใชสถานที่ดังกลาวจึงมีเสียงรบกวนคอนขางมากและทําให
การถายทําดําเนินงานไปไดอยางลาชา อีกทั้งการประกอบเทคนิคทางเสียงในภาพยนตร จําเปนตองใช
ความชํานาญดานเสียง โปรแกรม อุปกรณที่เกี่ยวของ รวมไปถึงรสนิยมในการหาและฟงเพลงมา
ประกอบอยางมากจึงจําเปนจะตองใชเวลาในข้ันตอนน้ีมากโดยเฉพาะ ขอมูลเสียงที่ไดจากการถายทํา
ออกมาไมดี การทําเทคนิคเสียงในขั้นตอนหลังการถายทํา  จึงลําบากมากขึ้นในการจัดการดานเสียงใน
ขั้นตอนหลังการถายทํา  

2. ปญหาของตารางเวลานกัแสดงและทมีงานที่ไมตรงกัน 
เน่ืองจากนักแสดงทุกคนยังเปนนักศึกษา และมีตารางเรียนที่ไมคอยตรงกัน จึงยากที่ 

จะจัดวันเวลาใหตรงกันได การเลือกวันที่นักแสดง ทีมงานและ เจาของสถานที่สะดวกใหตรงกันไดน้ัน
คอนขางจะเปนสิ่งที่ยากและตองมีการเตรียมตัวอยางมากรวมถึงเหตุไมคาดฝนตางๆในกองถายอีก
ดวยที่เกิดขึ้นและตองแกปญหาเฉพาะหนาทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางลาชาและทําใหคุณภาพ
ของงานออกมาไดไมดีเทาที่ควร อีกทั้งทีมงานและผูชวยในกองถายลวนมีภาระจุลนิพนธของตนเอง 
จึงจําเปนตองแบงสรรตารางสลับกันไป เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคืบหนาในเน้ืองานของทุกๆคนในแตละ
ชวงเดือนดังน้ันการถายทําในระยะเวลาที่กําหนดจึงสําคัญมาก เพราะนักแสดงอาจจะไมสามารถมา
ตามนัดไดอีก เน่ืองจากไมเปนไปตามที่ตกลง อาจเกิดปญหาในภายหนาได ทั้งน้ีการยืดระยะเวลาการ
ถายทํา เปนการทําใหงบประมาณการสรางที่ต้ังไวบานปลายได 
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3. ปญหาเรื่องปญหาความไมสงบในบานเมือง 
เน่ืองจากเหตุความไมสงบในบานเมืองทําใหการเดินทางของทีมงาน และนักแสดง

เปนไปไดอยางไมคอยจะสะดวกดีนักทําใหตองใชเวลาในการรออุปกรณ นักแสดง และทีมงานนาน
และมีเวลาในการถายทํากระช้ันชิดอีกทั้งการเดินทางไปยังสถานที่ก็คอนขางจะติดขัดกับการจราจรที่
แออัดจึงทําใหเวลาของขั้นตอนการถายทําภาพยนตร กินเวลาอยางมากจนตองเพ่ิมวันและเวลาในการ 
ถายทํามากขึ้นและคุณภาพงานจึงออกมาไมคอยจะสูดีนัก 

4. ปญหาเรื่องอุปกรณในการถายทํา 
เน่ืองจากอุปกรณบางอยางมีราคาสูง จึงจําเปนตองยืมอุปกรณของมหาวิทยาลัย แต 

ดวยจํานวนอุปกรณที่มีนอย แตความตองการใชของนักศึกษามีมากไมสอดคลองกับจํานวนอุปกรณ 
ทําใหเกิดความยากลําบากในการหา เพราะมีจําเปนตองแบงกับเพ่ือนในช้ันปทุกคน อีกทั้งอุปกรณ
บางอยางวางไมตรงวันกับที่นัดตารางถายทํากับนักแสดงได จึงอาจทําใหตองเลื่อนวันหรือเสียเวลาใน
การตามหาอุปกรณมาใชอีกดวย และอุปกรณบางอยางที่มีจํานวนนอยอยูแลวกลับเสียหายจนไม 
สามารถนํามาใชงานได 

5. ปญหาของสภาพอากาศและทิศทางของแสง 
ปญหาแบบน้ีมีมากมายที่สามารถพบไดทั่วไป ยกตัวอยางเชน การเจอฝนตกระหวาง 

การถายทํากลางแจง การถายแสงตอนเชาหรือเย็น การถายชวงเวลาพิเศษ ที่มีชวงเวลาถายนอยมาก 
เปนตน ปญหาน้ีเปนปญหาที่ไมมีทางแกไขหรือหลีกเลี่ยงไดเลย แตสามารถคาดเดาไวกอนและ
เตรียมพรอมรับมือได ยกตัวอยางเชน การดูพยากรณอากาศ การคํานวณเวลา การบล็อกช็อต ทิศทาง
ของแสงเอาไวลวงหนา การศึกษาเร่ืองแสงในชวงเวลาพิเศษ เปนตน แตก็ไมไดหมายความวาจะ
ปองกันไดแนนอน แตสิ่งเหลาน้ีจะสามารถทําใหเราสามารถรับมือได 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ภาพยนตรสั้นเร่ือง มิตรฉาชีพ (I AM SECURITHIEF) น้ันเกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจ
สวนตัวของผูจัดทํา เพ่ือบอกเลาและถายทอดเร่ืองราวการทุจริตที่เกิดข้ึนทุกวันในสังคมจนกลายเปน
เรื่องธรรมดาสามัญ ผานภาพยนตรสั้นแนวตลก ดังน้ันทิศทางของภาพยนตรอาจสอดคลองหรือไม
สอดคลองกับความคิดของผูที่ไดชม ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับประสบการณและวิจารณญาณของแตละบุคคล 

2. การผลิตภาพยนตรที่ดีตองอาศัยความทุมเท ความรับผิดชอบ และความชอบในงาน 
หากเรามีความสนุกที่จะทําภาพยนตรก็จะเกิดภาพยนตรที่ดี ถึงแมจะไมใชเรื่องที่ดีที่สุดก็ตาม 

3. ภาพยนตรไมสามารถสรางขึ้นมาไดเพียงคนเดียว ทั้งน้ีตองอาศัยทีมที่ดี สามารถ 
พูดคุยและเสนอแนะขอติชมตางๆไดภายในกลุม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และเมื่อมีทีม 
ที่ดีแลว ภาพยนตรก็จะออกมาดีตามไปดวย 

4. ไมใชทุกคนที่อยูในสภาพกดดัน แลวจะสามารถทํางานออกมาไดดีเสมอไป การ
ชวยเหลือและใหกําลังใจอาจเปนผลดีสําหรับใครบางคน  ผูจัดทําเช่ือวาผลงานที่ดียอมมาจาก
สภาพแวดลอมที่ดี 
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