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13530621: สาขาวิชานิเทศศาสตร� 
เรื่อง: การสร�างสรรค�ภาพยนตร�สั้นเก่ียวกับความรักและเพศสภาวะ “Sleepless” 
 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างสรรค�ภาพยนตร�สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความรัก
และเพศสภาวะท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปในสังคมป8จจุบัน โดยผู�จัดทําเริ่มต�นจากข�อสงสัยว>าความรัก
จะสามารถเกิดข้ึนโดยท่ีไม>มีข�อจํากัดทางเพศมาแบ>งแยกได�ไหม จากนั้นก็เริ่มสอบถามจากบุคคลท่ีเปAน
เพศท่ีสามเพ่ือศึกษาหาความเปAนไปได�ของความสัมพันธ� มีการศึกษาทฤษฎี บทความต>างๆมาเปAน
ข�อมูลเก่ียวกับความรักและเพศภาวะท่ีแปลกไปจากเดิม มาสร�างเปAนบทภาพยนตร�ท่ีมีความรักเกิดข้ึน
จากความใกล�ชิดของเกย�และหญิงสาวผู�ท่ีต>างก็มีความรู�สึกเคยสูญเสียความรักไป และเม่ือความเหงา
และความใกล�ชิดมาเจอกัน ความรักครั้งใหม>เริ่มก>อตัวชัดเจนข้ึนมา 

จากการศึกษาทฤษฎีภาพยนตร�เพ่ือใช�ในกระบวนการทํางาน ต้ังแต>กําหนดตัวละคร 
เขียนบทภาพยนตร� เทคนิค วิธีการถ>ายทํา รวมไปถึงการตัดต>อและอ่ืนๆอีกมากมาย ผู�จัดทําได�ทําการ
ถ>ายทําตามข้ันตอนท่ีศึกษามาท้ังหมด ผ>านอุปสรรคและป8ญหาต>างๆ จนได�ผลลัพธ�ออกมาเปAนชิ้นงาน
ท่ีเสร็จสมบูรณ� เนื้อหาครบถ�วนและตรงตามเวลาท่ีกําหนดทําให�ผู�จัดทํามีความพึงพอใจต>อผลงาน
ภาพยนตร�ท่ีสามารถสื่อสารสิ่งท่ีต�องการได�บรรลุเปHาหมายอย>างเสร็จสมบูรณ� 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล>วงด�วยดี เพราะได�รับความกรุณาจากอาจารย�คมกฤษ ตรีวิมล 
ซ่ึงเปAนอาจารย�ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ� ผู�เปAนแรงบันดาลใจ ให�คําปรึกษาและสร�างความเชื่อม่ันให�ผู�จัดทํา
เสมอมา รวมท้ังอาจารย�ฐิติยา พจนาพิทักษ�อาจารย�อนุสรณ� ติปยานนท� และอาจารย�พัชร เอ่ียม
ตระกูล ท่ีกรุณาให�คําปรึกษา และแนะนําในสิ่งท่ีเปAนประโยชน�อยู>เสมอ สิ่งเหล>านั้นได�ผลักดันให�จุล
นิพนธ�ฉบับนี้ถูกต�องและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน อาจารย�โสภณา เชาว�วิวัฒน�กุล ท่ีทําให�เขียนบทนี้ข้ึนมาเปAนท่ี
ปรึกษาและกําลังใจ จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท>านอย>างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท>านท่ีให�ความรู� คําแนะนําตลอดจนประสบการณ�อันมีค>ายิ่ง ท่ีหล>อหลอมให�เปAน
อย>างเช>นทุกวันนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ>อ คุณแม>และครอบครัวท่ีคอยเปAนแรงผลักดัน และให�การ
สนับสนุนในทุกด�าน ให�โอกาสให�ได�เลือกทุกทางเดินด�วยตัวเองอย>างอิสระ โดยท่ีคอยเปAนกําลังใจอยู>
เบื้องหลังตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย�ทุกท>านท่ีเคยสั่งสอน ทุกคําสั่งสอนท่ีครูมอบให�ยังคง
ติดอยู>กับตัวศิษย�อยู>เสมอ 

ขอขอบคุณเพ่ือน พ่ี น�อง ทุกคนสําหรับการช>วยเหลืออย>างเต็มท่ี มิตรภาพและกําลังใจท่ี
มีให�เสมอในยามท่ีอ>อนล�าแม�ว>าบางคนอาจจะไม>ได�อยู>ใกล�กัน อาจจะไม>ได�เรียนด�วยกันก็ตาม  

ขอขอบคุณครอบครัวเอกภาพยนตร� ท่ีเปAนทุกสิ่งทุกอย>างท่ีไม>สามารถหาสิ่งใดมาแทนได� 
หากไม>มีครอบครัวไม>ว>าจะเปAนผู�ท่ียังอยู>หรือผู�ท่ีจากไป ภาพยนตร�เรื่องนี้คงไม>สามารถเปAนจริงข้ึนมาได� 

คุณค>าหรือประโยชน�อันเกิดจากจุลนิพนธ�ฉบับนี้ ข�าพเจ�าขอน�อมบูชาพระคุณบิดามาดา 
ครู อาจารย�ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา สนับสนุนคอยให�กําลังใจเสมอมา 

 และขอมอบจุลนิพนธ�นี้ให�กับบุคคลอันเปAนท่ีรัก ผู�มอบความรักและผู�ได�รับความรัก 
ขอบคุณทุกความรัก ท่ีสร�างภาพยนตร�เรื่องนี้ข้ึนมา 
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บทที่  1 

บทน ำ 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าประชากรบนโลกนั้นมีเพศ (Gender) ที่หลากหลาย
มากกว่า เพศชายหรือเพศหญิง หากใช้รสนิยมทางเพศเป็นตัวแบ่งวัด ไม่ใช่เพศสรีระ (Sex) โดยเรียก
บุคคลที่มีรสนิยมทางเพศที่บิดเบือนไปจากการที่ชายต้องคู่กับหญิงโดยใช้เพศสรีระ (Sex) เป็น
ตัวก าหนดเรียกว่า “เพศที่สาม”   

ความรักคือสิ่งพิเศษ ที่เกิดข้ึนโดยปราศจากกฎเกณฑ์ เช่ือกันว่าความรักคือเรื่องราวของ
จิตสองดวงที่เช่ือมโยงผกูพันซึง่กันและกัน ดังนั้นไม่ว่าความรักจะเกิดข้ึนกับใคร เพศอะไร หากตัดเรื่อง
กายหยาบทิ้งไป แล้วมองให้เห็นแต่จิตใจที่ผูกพัน เราจะค้นพบว่าความรักไม่ต้องการการแบ่งแยก 
ประเภท หรือหมวดหมู่ ความรักเปิดกว้างพอส าหรับทุกจิตวิญญาณ และที่ส าคัญความรักไม่จ ากัดเพศ 

เมื่อเพศที่สามจ านวนมากมีความกล้าที่จะเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตน เพราะเช่ือว่า
สังคมได้เปิดกว้างและให้การยอมรบัในสิง่ทีเ่ปน็ตัวตนของพวกเขา  จึงท าให้พวกเขาสามารถแสดงออก
ความรักได้อย่างอิสระ และอิสรภาพในการแสดงออกนี้เอง ท าให้เกิดการจับคู่ระหว่างบุคคลที่มี
รสนิยมทางเพศต่างกัน  จึงปรากฏความหลากหลายทางเพศที่แยกออกมาจากเพศที่สามอีกมากมาย 

ผู้จัดท าจึงมีความสนใจจะน าเสนอเรื่องราวระหว่างเพศที่สาม เพศหญิง และความรัก 
โดยก าหนดให้ คนหนึ่งมีเพศชายแต่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันแสดงออกชัดเจน  อีกคนหนึ่งเป็นเพศ
หญิง ทั้งคู่มีเหตุให้ได้มาพบและรักษาอาการป่วยทางจิตใจของอีกฝ่ายจนรู้สึกดีต่อกันมากมาย ถ้าหาก
การยอมรับในตัวตนของใครสักคนหนึ่งไม่ใช่เรือ่งงา่ย การท าใจยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายที่เป็นคู่เพศ
ที่สามและผู้หญิงคงเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า  จึงเป็นที่มาของการตั้งค าถามว่า ถ้าหากเกิดเหตุการณ์นี้ข้ึน
จริง ทั้งคู่จะสามารถยอมรับกันและกัน และเปิดใจให้กับความรักครั้งนี้ของตัวเองได้หรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาแนวคิดเรื่องเกี่ยวกบัเพศและความหลากหลายทางเพศ 
2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ 
3. ศึกษากระบวนการถ่ายท าภาพยนตร ์

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรักที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางเพศไปจากเดิม  โดยคิดวิเคราะห์และอ้างอิงจากทฤษฏีความ
หลากหลายทางเพศ ของดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อ
น ามาสู่การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Sleepless” ข้ึน 

 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษาแนวคิดเรื่องเพศและความหลากหลายทางเพศ 
2.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ 
2.3 ศึกษากระบวนการถ่ายท าภาพยนตร ์

3. การศึกษาตีความข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห ์
3.2 หาอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 
3.3 หาข้อมูลอ้างอิงของภาพยนตร ์(Reference) 

4. ข้ันตอนการเตรียมการ (Pre-Production) 
4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร ์
4.2 ก าหนดตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร ์
     4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
     4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
     4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
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4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 
4.6 ท าเพลงประกอบ  

5. ข้ันตอนการท างาน (Production) 
6. ข้ันตอนการตัดต่อและใส่เสียงหลงัการถ่ายท า(Post-Production) 

6.1 การตัดต่อภาพ, ใส่เสียง 
6.2 เทคนิคพิเศษ 
6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score, Foley) 
6.4 การตัดต่อภาพยนตร์ ฉบับสมบรูณ์ 

7. สรปุผล จัดท ารูปเลม่ 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
  ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ศึกษาและเสนอหัวข้อ จุลนิพนธ์
รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง
บทโครงเคร่ือง (Treatment)
อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone)
ข้อมลูอา้งองิ (Reference)
บทภาพยนตร์ (screenplay)
คัดเลือกนักแสดงและหาสถานทีถ่่ายท า
บทถ่ายท า (Shooting Script)
ตารางการถ่ายท า (Breakdown)
ขัน้ตอนการถ่ายท า (Production)
ตัดต่อเบือ้งต้น (First Draft)
ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์ (Final Draft)
สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม

กจิกรรม
2556 2557
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ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. เข้าใจแนวความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  สามารถท า
ความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างได้ 

2. ได้น าความรู้จากแนวคิดเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ของบคุคล มาเป็นมุมมอง
ในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง 

3. ได้ปฏิบัติงานจริง ในข้ันตอนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทุกข้ันตอน มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการและมีประสบการณ์ตรงจากการท างานในกองถ่าย    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

 

บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู�จัดทําได�ทําการศึกษารวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี หรือบทความท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือนํามาคิดวิเคราะห' และตีความ เพ่ือใช�เป,นแนวทางในการสร�างสรรค'ภาพยนตร'เรื่อง 
Sleepless ดังต4อไปนี้ 

 
แนวคิดเรื่องเพศ 

1. เพศภาวะและเพศวิถี1 
เพศสรีระ (Sex) เป,น ‘เพศ’ ท่ีหมายถึงสรีระร4างกาย หรือเขียนให�ตรงก็คือ อวัยวะท่ี

บ4งบอกว4าเป,นเพศอะไร 
เพศภาวะ (Gender) เป,น ‘เพศ’ ท่ีหมายถึงภาวะแห4งเพศท่ีถูกประกอบสร�างทาง

สังคม เพศภาวะท่ีเราคุ�นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร�างกันมา ก็คือ ความเป,นหญิงความเป,นชาย 
ดังนั้นในอีกแง4มุมหนึ่ง เพศภาวะจึงเป,นเรื่องของบทบาทในเรื่องต4างๆ ท่ีสังคมกําหนดให�กับสถานะ
ทางเพศซ่ึงมักดูจากเพศสรีระ คือ หญิง ชาย และหากสังคมเกิดเปลี่ยนการกําหนดสถานะทางเพศว4า 
อาจมาจากองค'ประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจาก เพศสรีระ สถานะทางเพศก็จะมีเพ่ิมมากข้ึน เช4น เกย' 
กะเทย ทอม ด้ี ฯลฯ อันจะนําไปสู4การกําหนดบทบาทเพศต4างๆ มากกว4าหญิงและชาย 
เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ‘วิถีชีวิตทางเพศท่ีถูกหลอมสร�างจากค4านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธี
คิด วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเก่ียวกับคู4รัก คู4ชีวิตในอุดม
คติ และกามกิจ’ ซ่ึงเป,นระบบความคิดและพฤติกรรมท่ีมีความหมายทางสังคม สัมพันธ'กับมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีกําหนดและสร�างความหมายให�แก4เรื่องเพศในหลากหลาย
แง4มุม  

 

2. แนวคิดทฤษฎีเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ”2  
ซิกมันด' ฟรอยด' (Sigmund Freud) เชื่อว4า ทุกคนมีท้ังความรู�สึกชอบเพศเดียวกัน

และชอบคนต4างเพศหรือสามารถรักได�ท้ังเพศชายและเพศหญิง ความรู�สึกนี้เป,นเรื่องปกติของมนุษย'

                                                           

1 Healthy Sexuality.เพศสภาวะและเพศวิถี.เข�าถึงเม่ือ 3 กุมภาพันธ' 2557.เข�าถึงได�
จากhttp://www.museumofsexuality.net/cms/index/17/view/54 

2
 ดร.นฤพนธ'ด�วงวิเศษ.ความหลากหลายทางเพศ.เข�าถึงเม่ือ3กุมภาพันธ'2557.เข�าถึงได�

จากHttp://www.sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=18&category_id=27ทุกคน 
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กล4าวคือ มนุษย'จะต�องมีความรู�สึกรักได�ท้ังสองเพศเกิดข้ึนในช4วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตจนกว4า
มนุษย'จะเลือกในสิ่งท่ีตนเองปรารถนาซ่ึงเกิดมาจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติในทศวรรษ 1940 

อัลเฟรด คินซ่ีย' (Alfred Kinsey) เขียนหนังสือเรื่อง Sexual Behavior in the 
Human Male(1948) ได�อธิบายให�เห็นว4าพฤติกรรมทางเพศของมนุษย'มีความซับซ�อน คินซีย'อาศัย
การวิจัยเชิงสถิติโดยการเก็บข�อมูลประวัติชีวิตทางเพศของคนหลายพันคนท่ีมีพ้ืนฐานแตกต4างกันใน
ด�านศาสนา เชื้อชาติ การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ  

สิ่งสําคัญท่ีคินซีย'ค�นพบคือมนุษย'ทุกคนสามารถมีพฤติกรรมทางเพศได�หลากหลาย 
โดยมีระนาบของพฤติกรรมท่ีต4างกันสองด�าน ด�านหนึ่งเป,นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกัน
เพียงอย4างเดียว อีกด�านหนึ่งเป,นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเพียงอย4างเดียว ส4วนระนาบท่ีอยู4
ตรงกลางระหว4างสองด�านคือบุคคลท่ีสามารถแสดงพฤติกรรมทางเพศได�ท้ังสองแบบหรือเป,นพวก 
“รักสองเพศ” (Bisexuality) ทฤษฎีดังกล4าวรู�จักในนาม Heterosexual-Homosexual Rating 
Scale ซ่ึงเป,นการตรวจวัดพฤติกรรมทางเพศของมนุษย'จากระดับ0-6 ระดับศูนย'หมายถึงบุคคลท่ีเป,น
รักต4างเพศ ระดับหกหมายถึงบุคคลท่ีเป,นรักเพศเดียวกัน (Mondimore,1996:85) ในความคิดของคิน
ซีย'เชื่อว4าความรู�สึกรักเพศเดียวกันเป,นเรื่องปกติท่ีสามารถเกิดข้ึนได�กับมนุษย'ทุกคน 

หนังสือ Sexual Inversion (1897) เฮฟล็อก เอลลิส(Havelock Ellis)ยังอธิบายให�
เห็นว4าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันสามารถพบได�ท้ังในเพศชายและเพศหญิง รวมท้ังเกิดข้ึนได�ทุกช4วงวัย
และความรู�สึกรักชอบเพศเดียวกันมิใช4สิ่งท่ี “ผิดปกติ” แต4อย4างใด เอลลิสยังชี้ให�เห็นว4าพฤติกรรมรัก
เพศเดียวกันสามารถพบได�ในหลายวัฒนธรรมต้ังแต4ยุคโบราณมาจนถึงปyจจุบัน เอลลิสเชื่อว4า
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป,นพฤติกรรมทางเพศท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเช4นเดียวกับพฤติกรรมแบบ
อ่ืนๆท่ีมนุษย'มีแต4ธรรมชาติมิได�เป,นตัวกําหนดทุกสิ่งทุกอย4างหากแต4เป,นเพียง “พ้ืนฐาน” ของการ
แสดงออกทางพฤติกรรม ส4วนการควบคุมพฤติกรรมทางเพศของมนุษย'จะมาจากสังคม (Crozier, 
2008:29) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-1 ภาพHeterosexual-Homosexual Rating Scale 
ท่ีมา : jay leffew.Heterosexual-Homosexual Rating Scale.เข�าถึงเม่ือ12มีนาคม 2557.เข�าถึง
ได�จากhttp://open.salon.com/blog/depfox/2012/01/30/on_cynthia_nixon_ba lancing_ 
 the_kinsey_scale 
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ภาพท่ี 2-2 ตารางภาพแสดงความหลากหลายทางเพศ 
ท่ีมา :Minamits(นามแฝง).ตารางเพศ.เข�าถึงเม่ือ12มีนาคม 2557.เข�าถึงได�จากhttp://www.dek-
d.com/board/view/1663829/ 
 

3. เพศท้ัง 18 เพศในป.จจุบัน 
ตารางท่ี 2-1 ตารางแบ4งแยกเพศในปyจจุบัน 

1. ผู�ชาย ชอบผู�หญิง 
2. ผู�หญิง ชอบผู�ชาย 
3. ทอม ผู�หญิงท่ีเหมือนผู�ชาย ชอบผู�หญิงและด้ี 
4. ด้ี ชอบทอม 
5. ทอมเกย'  ทอมท่ีชอบท้ังผู�หญิง ด้ี และทอมด�วยกัน 
6. ทอมเกย'คิง ทอมท่ีชอบท้ังผู�หญิง ด้ี และทอมด�วยกัน 
7. ทอมเกย'ควีน ทอมท่ีชอบทอมและเป,นฝ�ายรุก 
8. ทอมเกย'ทูเวย' ทอมท่ีชอบทอมและเป,นฝ�ายรับ 
9. เกย'คิง  ทอมท่ีชอบทอม เป,นได�ท้ังรุกและรับ 
10. เกย'ควีน  ผู�ชายท่ีชอบผู�ชายและเป,นฝ�ายรับ 
11. โบ�ท  ผู�ชายท่ีชอบได�ท้ัง ผู�หญิง ผู�ชาย เกย'คิง เกย'ควีน แต4ยกเว�นกะเทย 
12. ไบท'  ผู�หญิงท่ีชอบได�ท้ังทอม เลสเบี้ยน และผู�ชาย 
13. เลสเบี้ยน  ผู�หญิงท่ีชอบผู�หญิงด�วยกัน 
14. กะเทย ผู�ชายท่ีอยากเป,นผู�หญิง 
15. อดัม  ผู�ชายท่ีชอบทอม 
16. แองจี้  กระเทยท่ีชอบทอม 
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ตารางท่ี 2-1 ตารางแบ4งแยกเพศในปyจจุบัน (ต4อ) 

 

17. เชอร'รี่  ผู�หญิงท่ีชอบเกย'และกะเทย 
18. สามย4าน  ผู�หญิงท่ีเป,นท้ังเลสเบี้ยน ทอม และผู�หญิง สามารถเปลี่ยนได�ทุกเม่ือ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: sanook. 18 เพศบนโลกท่ีควรรู�จัก. เข�าถึงเม่ือ 3 กุมภาพันธ' 2557. เข�าถึงได�จากhttp://webb 
oard.news.sanook.com/forum/?topic=3733011 
 
แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ2 

1. ความสัมพันธ2ระหว3างบุคคล (Interpersonal)3 
นักวิชาการได�จัดจําแนกประเภท ความสัมพันธ'ระหว4างบุคคล โดยอาศัยระดับ

ความสัมพันธ'เป,นเกณฑ' จากผิวเผินไปสู4ลึกซ้ึง การจัดประเภทเช4นนี้จะทําให�เรารู�ล4วงหน�าว4าจะ 
คาดหวังอะไรจากกันและกันได�และจะเตรียมตัวติดต4อกันอย4างไรจึงจะไม4เกิดปyญหา ความสัมพันธ'
ระหว4างบุคคลในท่ีนี้จําแนกเป,น 3 ระดับ คือ 

1.1 คนรู�จักเป,นความสัมพันธ'ท่ีผิวเผิน การสื่อสารกันมักเป,นเรื่องของ ข�อเท็จจริงและ
จากข�อเท็จจริงก็จะประเมินว4า ควรจะสร�างความสัมพันธ' ในระดับต4อไปหรือไม4 คนรู�จักกันนั้นจะใช�
ยุทธวิธีในการสื่อสาร เพ่ือหาข�อเท็จจริง จากกันและกันใน  

1.2 เพ่ือน คําว4าเพ่ือนเป,นคําท่ีพูดง4ายแต4ให�ความหมายยาก เพราะเพ่ือนเป,นบทบาท
ท่ีเกิดข้ึนได�ในคู4สัมพันธ'ทุกประเภท ต้ังแต4เพ่ือน กับเพ่ือนจริง ๆ เพ่ือนในระหว4างสามีภรรยา นายกับ
ลูกน�อง ครูกับศิษย' หรือแม�แต4พ4อแม4กับลูก เม่ือเอ4ยถึงคําว4าเพ่ือน นักมนุษยสัมพันธ'ได�เสนอว4า 
หมายถึงความสัมพันธ' ท่ีมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ (Reardon, 1987) 

1) เพ่ือนมีสถานะพิเศษในชีวิต เป,นคนท่ีเราไว�ใจและเป,นท่ียอมรับ  
2) เพ่ือนมีฐานอยู4บนความเท4าเทียมกัน  
3) เพ่ือนต�องยอมรับซ่ึงกันและกัน  

1.3 ระดับลึกซ้ึง ความสัมพันธ'ในระดับนี้เป,น ความสัมพันธ'ท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ เป�ดตนเอง
ต4อกันมาก ข้ึนต4อกัน และกันสูง มีเรื่องของอารมณ'เข�ามาเก่ียวข�องมาก ความสัมพันธ'เช4นนี้ปรากฏอยู4
ในสามี-ภรรยา พ4อแม4-ลูก พ่ี-น�อง เพ่ือนสนิท คู4รัก หรือลักษณะอ่ืน ๆ มีข�อค�นพบท่ีน4าสนใจสําหรับ
ความสัมพันธ'ประเภทนี้ ดังนี้ 

1) คู4สัมพันธ'ระดับลึกซ้ึงมักคาดหวังจากกันและกันสูง เกินกว4าขอบเขตท่ีเป,นจริง  

                                                           

3Novabizz.ความสัมพันธ'ระหว4างบุคคล.เข�าถึงเม่ือ3กุมภาพันธ'2557.เข�าถึงได�จาก
http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Interpersonal.htm 
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เม่ือไม4เป,นไปตามท่ีคาดก็มักกล4าวโทษอีกฝ�ายหนึ่ง 
2) ความสัมพันธ'ระดับนี้มิได�ข้ึนอยู4กับคู4สัมพันธ'อย4างเดียวการสื่อสารจากคนอ่ืนๆ 

ก็อิทธิพลต4อความสัมพันธ'นั้นด�วย 
3) ความสัมพันธ'ระดับลึกซ้ึงท่ีเรียกว4าความรักนั้น จําแนกได�เป,น 3 ประเภทย4อย

และแต4ละประเภทก็มีลักษณะต4างกัน ดังนี้ 
- รักแบบหลงใหล ซ่ึงปรกติจะอยู4นอกเหนือการควบคุมเป,นเรื่องของอารมณ'

แท�มากกว4าเหตุผล มักกระตุ�นให�เกิดการตอบสนองอย4างฉับพลัน พฤติกรรมระหว4างคู4สัมพันธ'มัก
พยากรณ'ไม4ได� และไม4เป,นฐานความสัมพันธ'ท่ียั่งยืน การได�อยู4ร4วมกันเป,นประจําหรือการท่ีได�มี
ความสัมพันธ'ทางเพศสมํ่าเสมอจะทําให�ความต่ืนเต�นอันเกิดจากความหลงใหลลดลง 

- รักแบบความจริง เป,นความรักท่ีพัฒนามาจากแบบแรก เกิดข้ึนทีละน�อย
และอยู4ภายใต�การควบคุมของคนท่ีเข�ามาเก่ียวข�อง มีการตอบแทนกันและกัน มองความสัมพันธ'ใน
ลักษณะสมดุล 

- รักแบบเอ้ืออาทร เป,นรักท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน ซ่ึงจะมีส4วนเพ่ิมชีวิตชีวา
ให�กับความรักแบบท่ีสอง 

1.4 พฤติกรรมท่ีสื่อให�เห็นความสัมพันธ'ลึกซ้ึงนั้น เป,นได�ท้ังภาษาถ�อยคําและท4าทาง 
ภาษาเหล4านี้ส4อให�เห็นว4า คู4สัมพันธ'มีความใกล�ชิดกัน ท้ังกายและใจ อาจเห็นได�จากการมองตา การใช�
เวลาอยู4ร4วมกันมาก การยิ้ม การยืนใกล�กัน หรือการสัมผัส เป,นต�น 

 

อาการนอนไม3หลับ (Insomnia) 4 
Psychophysiological insomnia เป,นปyญหาการนอนท่ีพบได�บ4อย ผู�ป�วยมีเหตุปyจจัย

กระตุ�นแต4แม�ว4า  เหตุนั้นได�ผ4านพ�นไปแล�วผู�ป�วยก็ยังคงมีปyญหาการ  นอนไม4หลับต4อ และส4งผล
กระทบแสดงออกทางจิตใจ คือ ผู�ป�วยจะมีความกังวลหรือครุ4นคิดตลอดเวลาว4าคืนนี้จะนอนหลับได�
หรือไม4 ยิ่งเวลานอนใกล�เข�ามาก็จะยิ่งกลัวและหวาดวิตกเก่ียวกับการนอนมากข้ึน เม่ือเข�านอนก็มี
ความพยายามอย4างมากท่ีจะนอนหลับให�ได� ทําให�มีภาวะ hyper-arousal ซ่ึงจะหวนไปทําให�
ความสามารถท่ีจะนอนหลับลดลง ผู�ป�วยจะไม4สามารถนอนหลับได�และจะพยายามนอนบนเตียงหรือท่ี
นอนต4อไปถึงแม�ว4าจะไม4หลับและเกิดความทรมาน แต4ก็ไม4กล�าลุกออกจากท่ีนอนเพราะกลัวว4าจะทํา
ให�ไม4ง4วง 

                                                           

4พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์.อาการนอนไม4หลับ.เข�าถึงเม่ือ3กุมภาพันธ'2557.เข�าถึงได�จาก
http://www.thaifamilylink.netข4าวประชาสัมพันธ'/อาการนอนไม4หลับ-insomnia-พญ-มธุรดา-
สุวรรณโพธิ์ 
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การรักษาด�วยการใช�ยานอนหลับโดยเฉพาะกลุ4ม Benzodiazepines ได�ผลดีกับอาการ
นอนไม4หลับท่ีเป,นไม4นาน แต4สําหรับการใช�ในระยะยาวแล�วพบว4ามีความเสี่ยงต4อการด้ือยา การใช�
อย4างเกินขนาด เกินความจําเป,นและการติดยาในท่ีสุด ดังนั้นควรใช�ต4อเนื่องกัน   ไม4เกิน 4 สัปดาห' 
แต4หากเกินกว4านั้น ก็ควรพิจารณายาในกลุ4มอ่ืนๆ เช4น ยาต�านเศร�า ร4วมกันไปด�วยและควรระวัง
อุบัติเหตุจากการใช�ยาโดยเฉพาะในกลุ4มผู�สูงอายุ 

หากผู�ป�วยมีปyญหาการนอนเรื้อรังก็จําเป,นท่ีจะต�องใช�เทคนิควิธีการอ่ืนๆ เข�าเสริมด�วย 
เช4น การสร�างความเชื่อมโยงของการนอนหลับเข�ากับสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะเตียงนอน
และห�องนอน (Stimulus control therapy) การสร�างประสิทธิภาพการนอนด�วยการจํากัดเวลานอน 
(Sleep restriction therapy) การค�นหาความคิดท่ีรบกวนการนอน   ด�วยโปรแกรมความคิด 
(Cognitive therapy) การใช�  แสงบําบัดในผู�ท่ีทํางานเป,นกะหรือการนอนไม4หลับในนัก    เดินทาง
หรือผู�สูงอายุท่ีอยู4ในสถานพักฟ��น (Light therapy) การออกกําลังกายท่ีไม4หนัก  และการฝ�กสมาธิช4วย
ปรับสมดุลของสรีรวิทยาของร4างกายให�เหมาะสมต4อการนอน และการฝ�กผ4อนคลายความ เครียด 
(Stress management) 

การพักผ4อนด�วยการนอนหลับสนิทช4วยให�ร4างกาย และจิตใจสมบูรณ' อาการนอนไม4หลับ
อาจเป,นสัญญาณเตือนให�เราพักผ4อนร4างกาย ถ�าเจ�าของร4างกายยังฝ�นก็ย4อมเกิดผลเสียตามมาได� 
อาการนอนไม4หลับอาจเป,นอาการนําของโรคอ่ืนๆ โดยเฉพาะโรคทางจิตเวชบางชนิด 

 
ทฤษฎีภาพยนตร2 

1. ทฤษฎีการเล3าเรื่อง5 
ในภาพยนตร'ส4วนใหญ4 เราได�รับการกระตุ�นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ'ต4างๆ ได�รับการ

ถ4ายทําและวิธีการท่ีเรื่องราวนั้นๆ ถูกนําเสนอ โดยให�เราไปยึดครองตําแหน4งอันหนึ่งซ่ึงนําพาตัวเองให�
ไปเป,นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ'กับตัวละครหลักต4างๆ หรือเน�นอยู4กับพวกเขา ยิ่งไปกว4านั้น 
ปกติแล�ว เราได�รับการเชื้อเชิญให�เข�าใจตัวละครเหล4านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว4าในเชิงสังคม นั่นคือ เรา
ได�รับการกระตุ�นให�ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปyจเจกชน แทนท่ีจะดํารงอยู4กับบริบท
ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจท่ีใหญ4กว4า ซ่ึงทําให�เข�าใจการดํารงอยู4ของพวกเขา เราได�ถูกให�
เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป,นอยู4ในอดีตและปyจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ีพวกเขา
รู�สึกและปฏิบัติ 

การเล4าเรื่องต4างๆของผู�คน มีแนวโน�มเก่ียวกับสิทธิพิเศษบางอย4าง หรืออย4างน�อย
ท่ีสุดได�แสดงให�เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว4าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ'ถึงอุดมคติ

                                                           

5ประวิทย' แต4งอักษร.มาทําหนังกันเถอะ.กรุงเทพฯ :ไบโอสโคปพลัส,2551 
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ท้ังหมดเก่ียวกับลัทธิปyจเจกชนนิยมท่ีแทรกซึมอยู4ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ท่ีมันทางาน
อยู4ในตัวอย4างทางประวัติศาสตร'ซึ่งพวกเราได�รับการสอน โดยจารีตแล�ว ประวัติศาสตร'ได�ถูกนําเสนอ 

การเล4าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตร'ส4วนใหญ4 จะโฟกัสลงไปท่ีตัวละครหลักตัว
หรือสองตัวเท4านั้น มันเชื้อเชิญเราให�สนใจในตัวละครเหล4านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ
ทําให�ตัวละครดังกล4าวเป,นท่ีน4าสนใจ เช4น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร�าย น4ารัก และอ่ืนๆ โดยมี
ดาราต4างๆ ซ่ึงตัวของดาราเหล4านี้บ4อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป,นคนท่ีมีเสน4ห' 
ซ่ึงจะแสดงในส4วนนี้ แต4สิ่งซ่ึงสําคัญยิ่งไปกว4านั้นก็คือ แบบแผนท่ัวๆไปของการเล4าเรื่องนั้นได�แสดงให�
เห็นว4า ตัวละครหลักต4างๆจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ
พัฒนาการไปในลักษณะท่ีเป,นปyจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ'ท่ีม่ันคง 
เผชิญกับอุปสรรค' ได�พบกับสถานการณ'ท่ีม่ันคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New 
Stable Situation), ปกติแล�ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ' ตัวละครท่ี
สําคัญต4างๆ เดิมที จะถูกนําเสนอในการเล4าเรื่องในฐานะท่ีมีข�อบกพร4องอะไรบางอย4างในอัตลักษณ'
ของพวกเขา หรือมีปyญหาทางด�านอารมณ' ถัดจากนั้น ภาพยนตร'จะเตรียมสถานการณ'อันหนึ่งข้ึนมาท่ี
จะทดสอบพวกเขา จะต�องดาเนินชีวิตไปโดยผ4านปyญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระทา
ดังกล4าว พวกเขาจะแก�ไขอัตลักษณ'ท่ีเป,นข�อบกพร4องของตัวเอง พวกเขาจะดาเนินชีวิตไปโดยผ4าน
กระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามข้ึนทางด�านอัตลักษณ' อันนี้มิได�
เกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู4กับสถานการณ'ท่ีเป,นข�อบกพร4องของพวกเขา และจบ
ลงอย4างไม4มีความสุข การเน�นในเรื่องความเจริญเติบโตของปyจเจกดังกล4าว และการแก�ไขอุปสรรค ได�
ไปขับไล4ไสส4งประเด็นปyญหาทางสังคมต4างๆออกไป และนําพาให�เรื่องดังกล4าวกลายเป,นเรื่องรองๆใน
การดําเนินเรื่องท้ังหลายของ ภาพยนตร'กระแสหลัก 

 
2. หน�าท่ีเล3าเรื่องของภาพยนตร2 (Narrative Function) 

2.1 การเล4าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) ใช�ความจริงเป,นส4วนใหญ4 ให�ความสําคัญกับ
การถ4ายทอดความจริงตามท่ีสายตามองเห็น การใช�เทคนิคเข�ามาปรุงแต4งน�อย เช4น ภาพยนตร'สารคดี 
-การเล4าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดาเน�นการสื่ออารมณ' มีการปรุง
แต4งด�วยเทคนิค เพ่ือการเร�าอารมณ'และการดําเนินเรื่องให�เป,นไปได�ด�วยดี ไม4ตลก ไม4บู� ไม4หวือหวา 
เรื่องหนักสมอง 

2.2 การเล4าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต4งในทุก ๆ ด�านอย4างมาก 
การเล4าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน�นสัญลักษณ'ในการเล4าเรื่อง 
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3. การสร�างตัวละคร6 
ตัวละครมีความสําคัญเป,นพ้ืนฐานท่ีจําเป,นของบทภาพยนตร' ถือเป,นหัวใจและ

วิญญาณของเนื้อเรื่องท้ังหมด ส4วนประกอบชีวิตของตัวละครแบ4งออกเป,น 2 ประการคือ 
3.1 เรื่องราวชีวิตภายใน  

ชีวิตภายในตัวละครเป,นส4วนท่ีมองไม4เห็น เป,นปูมหลัง (Background) ของตัว
ละคร เริ่มต้ังแต4เกิดจนกระท่ังถึงจุดเริ่มเรื่องในหนังของเรา เพ่ือให�เราสามารถต้ังคําถามกับตัวเองและ
ตอบได�อย4างมีเหตุผลในสถานการณ'ต4างๆในภาพยนตร' 

3.2 เรื่องราวชีวิตภายนอกตัวละคร 
ชีวิตภายนอกท่ีเกิดข้ึนต้ังแต4เริ่มแรกในบทภาพยนตร' เป,นกระบวนการท่ีเผยให�

เห็นลักษณะนิสัยของตัวละคร สิ่งท่ีจะเผยให�เห็นชีวิตภายนอกนั่นก็คือ ความต�องการ และ การกระทํา 
ความต�องการ (Dramatic Need) คือสิ่งท่ีตัวละครอยากเอาชนะ อยากได�ต�องการให�ได�มา เราต�อง
กําหนดสิ่งเหล4านี้ตั้งแต4ก4อนการเขียนบท เพ่ือให�โครงเรื่องพัฒนาไปอย4างมีทิศทาง 

- การกระทํา (Action) สิ่งท่ีทําให�ตัวละครมีการกระทําได�คือ อาชีพ สถานภาพ 
ชีวิตส4วนตัวของตัวละคร 

- อาชีพ ตัวละครมีอาชีพอะไร ทํางานท่ีไหน ความสัมพันธ'กับเพ่ือนร4วมงานเป,น
อย4างไร สร�างมุมมองส4วนตัวให�ตัวละคร 

- สถานภาพ เช4น เป,นโสด อยู4คนเดียว เป,นม4าย สถานภาพทางสังคมเป,นอย4างไร 
เพ่ือท่ีเม่ือเรามีปyญหาเก่ียวกับตัวละครจะสามารถคิดย�อนกลับไปว4า ถ�าอยู4ในสถานะนั้นเราจะตัดสินใจ
อย4างไร 

- ชีวิตส4วนตัว เค�าทําอะไรเม่ือเค�าอยู4คนเดียว แต4ละอย4างจะแสดงในเห็นมิติความ
ลึกของตัวละครมากข้ึน 
 

4. สัญญะในภาพยนตร2 (Signs in Film)7 
คริสเตียน เมตซ'(Christian Metz)นักสัญศาสตร'ภาพยนตร'ชื่อดัง, ชี้ให�เห็นว4า เรา

ไม4ได�เข�าใจภาพยนตร'เพราะว4าเรามีความรู�เรื่องระบบ(เชิงภาษา)ของมัน แต4เราเข�าใจระบบของมัน
เพราะเราเข�าใจภาพยนตร'ต4างหาก พูดอีกอย4างหนึ่งก็คือ ไม4ใช4ท่ีภาษาภาพยนตร'หรอกท่ีบอกเล4า

                                                           

6รักศานต' วิวัฒน'สินอุดม.เสกฝyนปy�นหนัง.กรุงเทพฯ:ห�องภาพสุวรรณ,2547 
7สวัสด์ิ รัตนบรรณกิจ.สัญญะในภาพยนตร'.เข�าถึงเม่ือ3กุมภาพันธ'2557.เข�าถึงได�จาก

http://www.dreamotif.0catch.com/Containers/Jun03-1/insights_t020.htm 
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เรื่องราวดีๆให�เราได�รับรู� แต4เป,นเพราะมันบอกเล4าเรื่องราวดีๆให�เราได�รับรู�ต4างหากมันจึงกลายเป,น
ภาษาภาพยนตร'ข้ึนมา (เพราะมันทําหน�าท่ีในการสื่อเรื่องราว)  

สําหรับนักสัญศาสตร' สัญญะหนึ่งๆจะต�องประกอบด�วยสองส4วนคือ ตัววัตถุหรือ
สิ่งมีชีวิตท่ีเป,นสัญญะ (Signifier) และ ส4วนท่ีเป,นความหมายของสัญญะนั้นๆ (Signified) ตัวอย4างเช4น 
พระจันทร' (ตัวมันเองเป,น Signifier) อาจจะหมายถึงความโรแมนติก (Signified) หรือภาพลวงตา (อีก
หนึ่ง Signified) 

ในภาพยนตร' ตัวสัญญะและความหมายของสัญญะนั้นเกือบจะเป,นสิ่งเดียวกัน 
(สัญญะในภาพยนตร'นั้นเป,นสัญญะท่ีด้ินไม4ได�เหมือนในภาษามนุษย' หรือเรียกกันในภาษาอังกฤษว4า 
short-circuit signs) ภาพๆหนึ่งของหนังสือเล4มหนึ่งก็คือตัวแทนของหนังสือใกล�เคียงมากกว4าคําว4า 
“หนังสือ” (ซ่ึงคนอ4านจะจินตนาการไปต4างต4างนานาได�) ก็จริงท่ีเราไม4สามารถหนีการเริ่มเรียนรู�จาก
ของจริงในช4วงวัยเด็กว4าหนังสือรูปร4างหน�าตาเป,นอย4างไรได� แต4ก็ต�องยอมรับด�วยว4าการเรียนรู�จาก
การได�เห็นหนังสือจริงๆนั้นง4ายกว4าการเรียนรู�จากคําบอกเล4าถึงลักษณะหนังสือด�วยคําพูดมากมายนัก 
เพราะภาพหนึ่งภาพสามารถบรรยายความหมายของสิ่งต4างๆได�ตรงตัว ขณะท่ีคําเพียงคําเดียวนั้นไม4
สามารถทําได� 

เราสามารถเข�าใจภาพยนตร'ได�อย4างง4ายดาย (ภาพหนึ่งภาพมีข�อมูลมากกว4าคําหม่ืน
คํา) และการสร�างภาพยนตร'นั้นยากกว4าการเขียนหรือพูด เราไม4สามารถท่ีจะดัดแปลงสัญญะใน
ภาพยนตร'ได�เหมือนกับท่ีเราทํากับการดัดแปลงคําในระบบของภาษาในภาพยนตร'นั้น ภาพดอก
กุหลาบก็คือภาพดอกกุหลาบไม4มีทางเป,นอ่ืน แต4ถ�ามีคนพูดข้ึนว4า“ดอกกุหลาบ. โรเบิร'ตเพ่ือนร4วมงาน
ท่ีนั่งอยู4ใกล�ๆก็อาจนึกถึงแฟนท่ีถือดอกกุหลาบสีชมพูในมือ ขณะท่ีสมหญิงท่ีนั่งตรงข�ามโรเบิร'ตก็หวัง
ว4าจะได�ดอกกุหลาบสีแดงช4อใหญ4 

ความพิเศษท่ีติดมากับภาษามนุษย'นั้นก็คือเราสามารถจินตนาการได�ในแบบของเรา
ซ่ึงตัวสัญญะกับความหมายของมันอาจจะเป,นคนละเรื่อง ในขณะท่ีสัญญะในภาพยนตร'นั้นด้ินไปไหน
ไม4ได�ไกล 

4.1 รหัสสัญลักษณ' (Symbolic code)8   
คําว4า “สัญลักษณ'” ในท่ีนี้หมายถึง ระบบของความหมายแฝง หรือความหมาย

ระดับท่ีสองโดยท่ัวไป มีความหมายท่ีแคบลงและเฉพาะเจาะจงกว4าเดิมมาก  
การตีความภาพด�วยวิธีการแบบจิตวิเคราะห'ก็ใช�ตรรกะของสัญลักษณ'เช4นกัน 

เพราะภาพหนึ่งภาพแฝงควบหลายภาพเอาไว� เช4น แสงอาทิตย' (เป,นสัญลักษณ'ของอํานาจ) กับร4มเงา 

                                                           

8
 Roland Barthes.มายาคติ.พิมพ'ครั้งท่ี3.กรุงเทพฯ:โครงการจัดพิมพ'คบไฟ,2551 
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(ท่ีหลบภัยจากอํานาจ) แสงอาทิตย'อาจปรากฏอยู4ในรูปแบบของคบเพลิงท่ีลุกไหม� ในขณะท่ีร4มเงา (ท่ี
เป,นป�าดง รึสภาวะถูกจองจําในท่ีแคบ เป,นต�น 

ในระดับของโครงสร�างการทํางานของสัญลักษณ'ไม4ได�ข้ึนอยู4กับความคล�ายคลึง
เชิงรูปลักษณ' (Analogy) ของสิ่งต4างๆเท4านั้น แต4ยังอิงกับความคล�ายคลึงเชิงความสัมพันธ' 
(Homology)ของสิ่งต4างๆอีกด�วย 
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บทที่ 3 

การเก็บขอมูล 

จากการศึกษาหาข
อมูลทฤษฏีและแนวคิดต�างๆท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความหลากหลายทาง
เพศในสังคมป)จจุบัน การใช
ชีวิตของเพศท่ีสาม และได
นําข
อมูลเก่ียวกับความรัก ความสัมพันธ0ของ
บุคคลมารวบรวมเป1นแนวความคิดหลักของภาพยนตร0(Concept) 

เพ่ือให
สามารถสื่อสารอารมณ0และเรื่องราวผู
จัดทําจึงศึกษาจากภาพยนตร0เรื่องต�างๆเพ่ือ
ใช
เป1นข
อมูลอ
างอิง (Reference) และศึกษาอารมณ0ของภาพยนตร0 (Mood and Tone)โดยศึกษา
พฤติกรรมของเพศท่ีสาม และการปฏิบัติตัวของผู
อ่ืนต�อเพศท่ีสามในสังคม ผ�านทางภาพยนตร0 ท่ีเลือก
จากตัวละคร เนื้อเรื่อง และปมป)ญหาท่ีมีความน�าสนใจ มาคิดวิเคราะห0และปรับใช
ในการเขียนบท
ภาพยนตร0 
 
ขอมูลอางอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร#เรื่องMe myself ขอใหรักจงเจริญ กํากับโดย พงษ0พัฒน0วชิรบรรจง
ออกฉายในปJ พ.ศ. 2550 

เป1นเรื่องราวของ แทนเกย0หนุ�ม นักแสดงในคาบาร0เร�โชว0 ท่ีสูญเสียความทรงจํา และ
ได
มาเจอกับ อุ
ม ครีเอทีฟของบริษัทออร0แกนไนเซอร0 โดยบังเอิญ ทําให
เธอต
องพาเขามาอาศัยอยู�ใน
บ
านเดียวกัน ร�วมกับหลานชายวัย 6 ขวบ และนั่นก็เป1นจุดเริ่มต
นของความสัมพันธ0ของคนท้ังคู� แม
ว�า
ท
ายท่ีสุดแล
ว เม่ือแทนเริ่มจดจําอดีตของตนได
 ทําให
เกิดปมป)ญหาข้ึนในใจ เรื่องของการยอมรับใน
ตัวตนของอีกฝTาย แต�ในท่ีสุด ความรักก็ทําให
ท้ังสองคนสามารถยอมรับในตัวตนของอีกฝTายได
 

จากภาพยนตร0เรื่องนี้ทําให
ค
นพบความไม�ปรกติของเพศสภาวะ คือถึงแม
ว�าพระเอก
ของเรื่องจะมีเพศสภาวะ เป1นกะเทย แต�กลับมีความรู
สึกเชิงชู
สาวกับนางเอกท่ีเป1นผู
หญิง ซ่ึงดูจะเป1น
ความสัมพันธ0ท่ีจับคู�แบบผิดแปลกไปจากเดิม และในสังคมท่ีตัวละครอาศัยอยู�นั้นก็มีความคิด
คล
ายคลึงกับท่ีผู
สร
างภาพยนตร0ต
องการให
คนดูรู
สึกเคลือบแคลงสงสัยในความรู
สึกของท้ังคู�ว�าจะ
จริงจังหรือเป1นเพียงความรู
สึกชั่วคราว ซ่ึงในตอนสุดท
ายตัวละครหลักท้ังสองก็ได
แสดงให
เห็นว�าความ
รักนั้นสามารถเกิดกับคนท้ังคู�ได
จริง 
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ภาพท่ี 3-1 ภาพจากภาพยนตร0เรื่อง Me Myself 

 

2. ภาพยนตร#เรื่อง It Gets Better ไม5ไดขอใหมารัก กํากับโดย ธัญญ0วาริน สุขะพิศิษฐ0 

ออกฉายในปJ พ.ศ. 2555 

ต
นไม
 หนุ�มหล�อท่ีเดินทางมาจากเมืองนอก เพ่ือมารับมรดกชิ้นสุดท
ายท่ีพ�อท้ิงไว
ให
 

คือบาร0โชว0กะเทยแต�ชายหนุ�มกลับต
องการมาป\ดกิจการและย
ายไปอยู�เมืองนอกถาวรแล
วโชคชะตาก็

เล�นตลกให
เขาได
มาพบรักกับ ต
นหลิวกะเทยทอมบอย พนักงานขับรถตู
ของร
าน แต�ในท่ีสุดต
นไม
นั้นก็

ไม�สามารถยอมรับความสัมพันธ0แบบนั้นได
 จึงขายร
านและไปอยู�ต�างประเทศ 

จากภาพยนตร0เรื่องนี้พบว�า มีความหลากหลายทางเพศมากมายท่ีแอบซ�อนอยู�ใน

สังคม ตัวอย�างเช�น ต
นหลิวท่ีเป1นกระเทย แต�กลับชอบท่ีจะมีนิสัยง�ายๆ ห
าว ลุย และโผงผางแบบ

ผู
ชาย มากกว�าการทําตัวเรียบร
อย อ�อนหวาน  เลียนแบบท�าทางของเพศหญิงเหมือนกะเทยท่ัวไป ทํา

ให
วิเคราะห0ได
ว�า นอกจากจะใช
เพศกําเนิด หรือ รสนิยมทางเพศ เป1นตัวแบ�งแยกเพศ ลักษณะบุคลิก

ต�างๆ ก็มีส�วนในการแยกเพศเช�นเดียวกัน ใช�ว�าคนท่ีเป1นกะเทย หรือเกย0จะต
องมีนิสัยเหมือนกันหมด 

จึงนํามาใช
กับการสร
างคาแรคเตอร0ตัวละครหลักในภาพยนตร0เรื่องนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-2 ภาพจากภาพยนตร0เรื่อง It Gets Better 
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อารมณ#ของภาพยนตร# (Mood and Tone) 

1. ภาพยนตร#เรื่อง Come Rain Come Shine กํากับโดย Lee Yoon Ki  ออกฉาย

ในปJ พ.ศ. 2554 

หนังพูดถึงความรักระหว�างนักเขียนเรื่องอาหารผู
เอาแต�ใจตัวเอง กับ สถาปนิกหนุ�ม 

ปากแข็งและเจ
าทิฐิ คู�รักท่ีรู
สึกว�าถึงพวกเขาจะยังคงรักกันอยู� แต�ไม�สามารถอยู�ด
วยกันได
อีกต�อไป จน

ในวันฝนตก พวกเขาตัดสินใจแยกทางกันเม่ือรู
ว�า ฝTายหญิงมีคนท่ีรักมากกว�า ท้ังคู�ช�วยกันเก็บของใน

ห
องสุดท
ายก�อนท่ีพวกเขาจะต
องเลิกรักกัน ในขณะท่ีฝนก็ตกหนักอย�างไม�มีทีท�าว�าจะหยุดจนทําให


ถนนถูกป\ด ในระหว�างนั้น ผู
ชายคนหนึ่งก็กําลังตัดสินใจว�า เขาควรจะพูดประโยคท่ีว�า เรายังคงรักกัน

อยู�ไหม ? ออกมาดีหรือเปล�า 

ผู
จัดทํานั้นสนใจประเด็น วิธีการดําเนินเรื่องท่ีมีลักษณะเรื่อยๆ เรียบๆ จนดูเหมือน

แทบจะไม�มีจุดเปลี่ยนของภาพยนตร0เรื่องนี้ เป1นหนังท่ีใช
ความเงียบ และความคลุมเครือตอบคําถาม 

โดยท่ีตัวละครมักจะเก็บความสงสัยไว
ข
างในจิตใจ สร
างให
หนังนําพาอารมณ0ของความคลุมเครือมาสู�

ผู
ชม ในขณะเดียวกัน ภาพยนตร0เรื่องนี้ก็มีการถ�ายทําในบ
าน (Indoor)จึงได
ศึกษาการจัดองค0ประกอบ

ของภาพท่ีอยู�ในสถานท่ีจํากัดการเลือกใช
โทนสีสื่อถึงอารมณ0ท่ีจืดชืด หมองมัวและการใช
เสียง

ประกอบท่ีมีมิติสร
างความน�าสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-3ภาพจากภาพยนตร0เรื่องCome Rain Come Shine 

 

2. ภาพยนตร#เรื่อง One Day กํากับโดย Lone Scherfig ออกฉายในปJ พ.ศ. 2554 

วันท่ี 15 กรกฎาคม ปJ 1988 วันสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของพวกเขา เอ็ม

มา มอร0ลีย0 และ เด็กซ0เตอร0เมย0ฮิว ก็เริ่มสานสายสัมพันธ0ท่ียาวนานเด็กสาวชนชั้นแรงงานผู
มีแนวคิด
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และความทะเยอทะยาน เธอฝ)นจะทําให
โลกนี้เป1นสถานท่ีท่ีดีข้ึน ส�วนเขาเป1นหนุ�มร่ํารวย ผู
ฝ)นว�าโลก

นี้จะเป1นสนามเด็กเล�นของเขา ช�วงเวลาสําคัญในความสัมพันธ0ของท้ังคู�ได
ถูกบอกเล�าผ�านวันท่ี 15 

กรกฎาคมหลายครั้งในชีวิตของพวกเขา ท้ังร�วมกันและแยกกัน ผ�านมิตรภาพและการทะเลาะเบาะ

แว
ง โอกาสท่ีพลาดพลั้ง เสียงหัวเราะและคราบน้ําตา แล
วคนท้ังคู�ตระหนักได
ว�า สิ่งท่ีพวกเขาเฝnา

ค
นหาและเฝnาหวังอยู�นั้นอยู�ตรงหน
าพวกเขามาตลอด ความหมายท่ีแท
จริงของวันนั้นในปJ 1988 ถูก

เป\ดเผยออกมา พวกเขาก็เริ่มเข
าใจกับธรรมชาติของความรักและชีวิตอย�างแท
จริง 

จากภาพยนตร0เรื่องนี้ มีการนําเสนอด
วยสีโทนร
อน ในยามท่ีตัวละครมีความสุข โดย

จัดแสงให
คล
ายคลึงกับแสงแดดท่ีทําให
รู
สึกถึงความเป1นธรรมชาติ ท่ีอบอุ�นและอ�อนโยน โดยใช
การ

กรองแสงให
แสงฟุnงกระจาย และเลือกมุมกล
องท่ีจะทําให
ภาพดูสว�างและเห็นชัดเจน ต�างกับตอนท่ีตัว

ละครมีความทุกข0 สีจะเป1นโทนเย็น ขมุกขมัว หลายครั้งนั้นเกิดจากแสงไฟประดิษฐ0ท่ีสร
างความรู
สึก

แข็ง ไม�นุ�มนวลให
กับผู
ชม ผู
จัดทําจึงสนใจวิธีการเลือกใช
รูปแบบการจัดแสง อุณหภูมิของภาพ โทนสี

เพ่ือท่ีจะสามารถสื่อสารอารมณ0ของภาพ ให
เป1นไปตามท่ีต
องการ มาปรับใช
กับการถ�ายทําภาพยนตร0 

 
ภาพท่ี 3-4 ภาพจากภาพยนตร0เรื่อง One Day 

 

3. ภาพยนตร#เรื่องBurlesqueกํากับโดย Steve Antinออกฉายใน พ.ศ.2554 

เรื่องราวของ เอลี่ เด็กสาวบ
านนอกน้ําเสียงทรงพลังท่ีใฝTฝ)นอยากเข
ามาอยู�ในเมือง

ใหญ� ความฝ)นก็เริ่มใกล
เข
ามาเม่ือเธอหนีออกจากบ
าน มาเจอกับ เดอะ เบอร0เลสค0เลานจ0 โรงละคร

เลิศหรูท่ีตกอยู�ในสภาพย่ําแย� ท่ีเป1นบ
านเกิดของมิวสิคัลท่ีสร
างแรงบันดาลใจมานักต�อนัก เธอเฝnาต๊ือ

จนได
งานเป1นสาวเสิร0ฟ และได
ซึมซับการแสดงทุกอย�างเอาไว
 จนมาโอกาสได
ข้ึนโชว0ครั้งแรก และได
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เป1นท่ียอมรับมีคนดูเข
ามาไม�ขาดสาย แต�แล
วก็ต
องเจอป)ญหาเม่ือร
านกําลังจะต
องป\ดตัวลงเพราะไม�มี

เงิน เอลี่และเทส เจ
าของร
านจึงต
องทําทุกวิถีทางเพ่ือรักษาร
านเอาไว
 

ภาพยนตร0เรื่องนี้มีการเล�าเรื่องราวผ�านทางเพลงท่ีตัวเอกของเรื่องร
อง ได
แก� ความ

เป1นไปของร
าน และการบอกเล�าอารมณ0ของตัวละครช�วงเวลานั้น มีการเชื่อมระหว�างเนื้อเรื่องปรกติ

กับการโชว0ได
อย�างดีจนไม�รู
สึกแบ�งแยกว�าตอนไหนเป1นโชว0ตอนไหนเป1นหนัง สามารถดําเนินเรื่อง

ต�อเนื่องกันได
ดี มีจังหวะลูกเล�นการใส�เพลงในการเชื่อมฉากได
น�าสนใจ ผู
จัดทําจึงเลือกใช
ตัวอย�างการ

ร
องเพลงเพ่ือบอกผ�านอารมณ0และเรื่องราวจากภาพยนตร0เรื่องนี้ เป1นทางหนึ่งในการดําเนินเรื่อง 

เพราะทําให
มีความน�าสนใจ ภาพยนตร0เรื่องนี้ยังมีการจัดแสงสีได
สวยงามท้ังบนเวทีและข
างล�างสมกับ

เป1นภาพยนตร0เพลงจึงได
นําการจัดแสงสีบนเวทีมาเป1นตัวอย�างในการจัดแสง การใช
มุมกล
องและการ

เคลื่อนกล
องเปลี่ยนฉากท่ีสวยงาม สามารถนํามาปรับใช
ในการถ�ายทํา 

 

ภาพท่ี 3-5 ภาพจากภาพยนตร0เรื่องBurlesque 

จากการศึกษาข
อมูลอ
างอิง (Reference) และอารมณ0ของภาพยนตร0 (Mood and Tone) 

ทําให
ผู
จัดทําได
พัฒนาการเขียนบท ให
ตัวละครมีความรู
สึกท่ีสมจริง และการสร
างบรรยากาศใน

ภาพยนตร0ให
สามารถสื่อสารออกมาทางภาพได
เข
าถึงและช�วยส�งเสริมอารมณ0ของตัวละคร มีการจัด

องค0ประกอบภาพ การเคลื่อนไหวของกล
องท่ีมีความหมายทําให
หนังสามารถดําเนินเรื่องได
ต�อเนื่อง  

และดูแปลกตา การเลือกใช
โทนสีให
มีความสวยงามและเข
ากับบรรยากาศท่ีจะสามารถช�วยส�งเสริม

ความรู
สึกต�างๆให
ชัดเจน 
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บทที่ 4 

ประมวลผลการศึกษา 

  ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางทฤษฎีและแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทําได้
รวบรวมข้อมูลความรู้ทั้งหมดจนทําให้เกิดแนวความคิด (Concept) เพ่ือการสรรค์สร้างภาพยนตร์สั้น 
ที่มีหลักความคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศและความรัก จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกย์ที่ชอบผู้ชายมา
ทั้งชีวิตได้มาพบรักกับหญิงสาวที่เป็นคุณหมอเจ้าของไข้ของตัวเอง ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่แปลก
ประหลาดและยังไม่ปรากฏให้เห็นได้เด่นชัดมากนักในสังคม การจะสร้างสรรค์ภาพยนตร์ให้เป็นไป
ตามท่ีผู้จัดทําต้องการนั้นต้องผ่านกระบวนการงานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฏในขั้นตอนตามต่อไปนี้ 

การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แนวความคิด (Concept) 
ความรักเปิดกว้างพอสําหรับทุกจิตวิญญาณ ทุกคนสามารถมีความรักต่อกันได้ไม่ว่า
สภาวะทางเพศของเขาเหล่านั้นจะถูกเรียกว่าอะไร 

2. แก่นเรื่อง (Theme) 
การยอมรับในเพศภาวะของตนและไม่แปรเปลี่ยนแม้ถูกมองว่าไม่เหมือนคนทั่วไป 

3. ก าหนดตัวละคร (Casting) 
1) พอล หรือ พอลลี่(ชื่อในวงการ) อายุ 26-28 ปี  

   เพศสรีระเป็นชาย เพศภาวะเป็นเพศที่สาม ที่มีบุคลิกภาพแบบเกย์ แต่แต่งตัวแบบ
กะเทยในบางครั้ง ทํางานเป็นนักร้องอยู่ในผับตอนกลางคืน เป็นโรคนอนไม่หลับเรื้อรังเนื่องจากชาย
หนุ่มคนรักได้ตายจากไป  

2) เชอร์รี่ อายุ 25-27 ปี 

เพศสรีระเป็นหญิง เพศสภาวะเป็นหญิง(ก่อนเจอพอล) คุณหมอจิตแพทย์สาวเพ่ิงจบ
ใหม่ เป็นคุณหมอที่แอบซ่อนความเปรี้ยวซ่าเล็กๆไว้ข้างในเพราะภาพลักษณ์อาชีพ มีอัธยาศัยดี 
บางครั้งไม่มักจะไม่ม่ันใจในตนเอง เพ่ิงเลิกกับคนรักเก่ามาด้วยปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจ  

4. เรื่องย่อ (Synopsis) 
พอลมีอาการนอนไม่หลับหลังจากท่ีเสียคนรักไป เขาตัดสินใจเข้ารับการรักษาอาการ

ป่วยนี้ วันหนึ่งขณะที่เขาร้องเพลงอยู่ในผับได้เจอกับหมอสาวที่รักษาตนเอง เมาอย่างไม่ได้สติ จึงพา
กลับบ้าน เมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวขึ้นมา เธอก็รู้สึกอับอายกับสิ่งที่ทําลงไปและรู้สึกผิดจึงให้คําสัญญาว่าจะ
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รักษาให้หายให้ได้ วันเวลาผ่านไปหมอพยายามรักษาแต่ก็ยังไม่สามารถทําสําเร็จได้ ทั้งคู่สนิทกันมาก
ขึ้นจนเป็นที่จับตามองของคนรอบข้าง แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ใส่ใจนัก และในที่สุดแล้วการรักษาสุดท้ายของ
หมอก็สามารถทําให้เขานอนหลับได้บนตักของเธอ 

5. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

Scene 1 ภายใน / บนเวทีในผับ / กลางคืน 

นักร้องคลุมตัวเองด้วยผ้าคลุมไหล่ขนนก ใบหน้าแต่งแต้มด้วยเครื่องสําอางจนดูคล้าย
ผู้หญิง นั่งไขว่ห้างอยู่บนเวทีท่ามกลางแสงไฟ ผู้คนพากับปรบมือให้เขาอย่างชื่นชม 

Scene 2 ภายใน / คลินิก / กลางวัน 

พอลนั่งรอการรักษาอยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งหน้าตาของเขาดูอิดโรย พยาบาลเรียกเขาเข้าไป
ตรวจอาการกับหมอ เขาเล่าอาการป่วยให้หมอฟัง 

Scene 3 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น /กลางวัน 

พอลเดินเข้าบ้านพร้อมกับถุงยาใบใหญ่ และพอถึงโต๊ะกินข้าวเขาก็เริ่มแกะถุงยาออกแล้ว
เดินไปหยิบน้ําในตู้เย็นมาเทกินกับยาโดนทันที บนตู้เย็นมีโน้ตเก่าๆแปะอยู่มากมายเป็นข้อความจาก
ใครคนหนึ่งถึง เขามองและเดินผ่านไป 

Scene 4 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน 

เวลากลางคืน พอลที่แต่งหน้าเสร็จแล้วพร้อมไปทํางาน นั่งอยู่บนเตียงกําลังใช้เทปกาว
พันกล่องอย่างแน่นหนา  

Scene 5 ภายนอก / ผับ / กลางคืน 

 หลังจากที่พอลร้องเพลงเสร็จ เขาก็เจอกับหมอที่รักษาอาการนอนไม่หลับของตน กําลัง
เมาไม่ได้สติอยู่ เขาจึงดูแลและพากลับบ้านไปด้วย 

Scene 6 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางวัน 

คุณหมอสาวสวยตื่นขึ้นมาบนเตียงในห้องของพอล เป็นห้องเรียบๆที่ข้าวของจํานวนถูก
จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ หน้าผากของเธอเขียวช้ําและบวม เธอลุกขึ้นนั่งครู่หนึ่ง แล้วรีบวิ่งไปอาเจียน
ในห้องน้ํา ทั้งสองพูดคุยกัน เชอร์รี่จึงสัญญาว่าเธอจะรักษาพอลให้หายจากอาการนอนไม่หลับให้ได้ 

Scene 7 ภายนอก / ถนน / กลางวัน  -ตัดเร็ว- 

แดดส่องจ้าในยามเช้า เชอร์รี่ขี่จักรยานตามใส่แว่นกันแดด และมีถุงน้ําห้อยข้างๆ 
ในขณะที่พอลกําลังวิ่งด้วยใบหน้าที่แต่งสวยงาม เหงื่อโทรมทั่วกาย เธอพูดเร่งพอลไปตลอดทาง พอล
เองก็บ่นเธอไปตลอดทางเช่นกัน 
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Scene 7.1 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

ทั้งคู่ซิตอัพข้างๆกัน สลับครั้งกัน 

Scene 7.2 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

พอลนอนพูดไปเรื่อยๆขณะที่กําลังพอกหน้าอยู่ เชอร์รี่นั่งอยู่ข้างข้างจดสิ่งที่พอลพูดลง
สมุดยิกๆ 

Scene 8 ภายใน / ห้องทํางาน / กลางคืน -ตัดเร็ว- 

ที่ห้องทํางาน ขนมเต็มโต๊ะ เชอร์รี่เดินไปหยิบหนังสือเล่มหนาจากชั้นวาง ซึ่งเป็นชั้นเดียว
ที่รกในขณะที่ชั้นอ่ืนถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อย ยืนถืออยู่หน้าตู้แต่มือกดโทรศัพท์ ตุ๊กตารับปริญญาใหม่
เอ่ียมของเธอตั้งอยู่บนตู้ หญิงสาวเหลือบมองรูปนั้นแล้วหันกลับมาดูนาฬิกา ที่บอกเวลาว่าเที่ยงคืน 
คว้าเอาช่อดอกไม้แห้งๆในแจกันโยนลงถังขยะแล้ว เดินออกจากห้องไป 

Scene 9 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน -ตัดเร็ว- 

เข็มนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่ง พอลในชุดเต็มยศเพ่ิงกลับจากการร้องเพลง หยิบยาจากถุง
ยามากินแล้วล้มตัวลงบนที่นอน ดวงตาเบิกโพลงจ้องอยู่ที่เพดานครู่หนึ่ง แล้วหลับตาลง 

Scene 10 ภายใน / ห้องรักษา / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

พอลนอนหลับตาอยู่ในห้องรักษา มีเครื่องทํากลิ่นอโรม่าอยู่ข้างเตียง เชอร์รี่นั่งอยู่ข้างๆใน
มือถือนาฬิกาจับเวลาเธอจ้องมองเค้าอย่างตั้งใจ ทันทีที่พอลลืมตาข้ึนมา เธอก็ชูนาฬิกาให้ดูว่า สิบนาที 
พอลเห็นเช่นนั้นจึงส่ายหัวอย่างหมดอารมณ์ แต่หมอยังคงยิ้มให้ 

Scene 11 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

ทั้งคู่ซิตอัพเอาขาเก่ียวกัน แล้วขึ้นพร้อมกัน  

Scene 12 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

มือเล็กที่กําลังนวดไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ไล่มาจนถึงหัวของพอล เชอรี่นั่งอยู่บน
หัวพอล กําลังนวดวนที่ขมับ ในขณะที่พอลหลับตาอยู่ พวกเค้าอยู่ในบ้านของพอล เธอจ้องมองใบหน้า
ที่แต่งแต้มไปด้วยเครื่องสําอางบางๆ จนหยุดนวดไปโดยไม่รู้ตัว พอลลืมตาโพลงขึ้นมาอย่างที่เชอร์รี่ไม่
ทันตั้งตัว เธอรีบคว้านาฬิกาจับเวลามาดู แล้วชูสิบห้านิ้วให้ พอลเอามือมาแท็กไฮไฟว์ 

Scene 13 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น  / กลางวัน 

 พอลนั่งทาเล็บเท้าให้เชอร์รี่ ในขณะเดียวกันนั้นเธอขอไปดูการแสดงของเขาวันนี้ แต่
พอลปฏิเสธและชวนไปวันอื่นแทน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 

   
 

2
3 

Scene 14 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางคืน  -ตัดเร็ว- 

พอลในชุดนอน เดินออกมาเห็นยาและน้ําถูกจัดวางในถาดเรียบร้อยอยู่หลังตู้เย็นมีโน๊ต
เล็กแปะอยู่บนถาด เขากินยาจนหมด ก่อนเหลือบดูโน้ตเก่าที่แปะหน้าตู้เย็น แล้วดึงทั้งหมดเอาไปทิ้ง 
แล้วนอนหลับตา เพียงครู่เดียวตาเขาเบิกโพลงอีกครั้ง พอลสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วหลับตาลง พอลนอ
นขดตัวอยู่บนเตียงด้วยความเดียวดาย วิ่งตามหาของที่เป็นของตนรักเก่ามากอดไว้ เชอร์รี่โทรเข้ามา 
เขารับสาย 

Scene 15 ภายใน / ผับ / กลางคืน 

หลังจากจบการแสดง พอลเดินเข้ามาหา มองการแต่งตัวของหมออย่างขัดใจ เค้าปลด
กระดุมเม็ดบนของชุดเธอออกเพ่ือโชว์เนินอก ยืนมองอยู่ครู่หนึ่งล้วงหาลิปสติกในกระเป๋ากางเกงก็ไม่มี 
จึงตัดสินใจประทับสีแดงบนปากตัวเองลงบนลงบนปากสีนู้ดของเธอ จนเธอกลายเป็นสาวเปรี้ยวทันที 
พอลทิ้งให้เชอร์รี่ยืนงง 

Scene 16 ภายนอก / ร้านก๋วยเตี๋ยว /กลางคืน 

พอลและเชอร์รี่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านข้างทาง ทั้งคู่พูดคุยกันเรื่องการใช้มือซ้ายและมือ
ขวาในการกินอาหาร 

Scene 17 ภายใน / ห้องรักษา / กลางวัน 

ทั้งสองนั่งหลับตาแล้วฟังเสียงเพลงคลอไป พอลหายใจสม่ําเสมอขึ้น บรรยากาศในห้องมี
แต่เสียงเพลงคลอเรื่อยๆเท่านั้น “แกร็ก!!” เสียงหนึ่งดังขึ้นทําให้พอลหลุดจาภวังค์ เขาสะดุ้งลืมตาขึ้น  
เห็นภาพของคุณหมอสาวที่นั่งหลับหลังตรงอยู่บนโซฟาข้างๆ เค้าแกล้งปลุกเธอจนตื่น 

Scene 18 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางวัน –ตัดเร็ว- 

เสียงประตูห้องกระแทกดังลั่น ด้วยเจ้าของปิดประตูห้องนอนอย่างยากลําบาก เพราะมือ
ทั้งสองข้างหอบหิ้วตุ๊กตาเต็มอ้อมแขน เค้ามองภาพตัวเองในกระจก แล้วส่ายหัว 

Scene 19 ภายใน / ผับ เวที / กลางคืน 

หลังจากจบการแสดงพอลชวนเชอร์รี่ไปหาอะไรกินหลังเลิกงาน เขาเดินไปช่วยนักดนตรี
เก็บของ ระหว่างนั้นได้หันมาเห็นเชอร์รี่คุยกับผู้ชายคนอ่ืนอยู่ จึงเคืองแล้วหนีกลับไป 

Scene 20 ภายนอก / ถนน /กลางวัน –ตัดเร็ว- 

เชอร์รี่รีบเดินอย่างรวดเร็วตามทางเดิน 

Scene 21 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางคืน –ตัดเร็ว- 
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พอลนั่งอยู่ที่บ้านตัวเองแต่งตัวเต็มยศ นั่งหน้าจ๋อยๆในขณะที่เชอร์รี่กําลังพันแขนให้ 
เชอร์รี่เริ่มแสดงความรู้สึกที่เธอมีต่อพอลชัดเจนขึ้น จนทําให้พอลต้องตัดสินใจพูดเป็นนัยๆให้เชอร์รี่ตัด
ใจจากตน เชอร์รี่จึงออกจากห้องไป 

Scene 22 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน–ตัดเร็ว- 

พอลทิ้งตัวลงนอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยตุ๊กตา จะเอ้ือมมือข้างที่เจ็บไปหยิบโทรศัพท์มา 
แต่ก็ต้องชักกลับและเปลี่ยนเป็นมือซ้ายแทน เค้ากดดูโทรศัพท์แล้ววางลงข้างๆ แล้วหยิบมาดูอีกครั้ง 

Scene 22.1 ภายใน / ห้องทํางาน / กลางคืน–ตัดเร็ว- 

เชอร์รี่นั่งอยู่ในห้องทํางานคนเดียวจนดึก เปิดหนังสืออ่านไปมาเรื่อยๆ แอบมองโทรศัพท์ 

Scene 22.2 ภายใน / บ้าน หน้าห้องน้ํา / กลางคืน–ตัดเร็ว- 

พอลอาบน้ําอยู่ รีบวิ่งออกมาจากห้องน้ําพร้อมเสื้อคลุมอาบน้ํา ทันทีที่ได้ยินเสียง
โทรศัพท์ แต่ก็กดดูและเดินกลับไป 

Scene 22.3 ภายใน / ห้องทํางาน / กลางคืน –ตัดเร็ว- 

เชอร์รี่ทิ้งตัวลงนอนบนโซฟา 

Scene 22.4 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน –ตัดเร็ว- 

พอลนอนมองเพดานนิ่ง ขอบตาดําคล้ํา  

Scene 23 ภายนอก / หน้าบ้าน /กลางวัน 

 เชอร์รี่ยืนรออยู่หน้าห้อง กําลังจะกดโทรศัพท์หาพอล แต่แล้วประตูก็เปิดออกเห็นชาย
หนุ่มหน้าตาคุ้นๆเดินสวนออกมาจากในห้อง ผมยุ่งๆราวกับเพ่ิงตื่นนอน เขายิ้มให้เธอ ก่อนจะรีบเดิน
จากไป 

ผ่านไปครู่นึง พอลที่กําลังจะออกไปข้างนอกเปิดประตูออกมาเจอเชอร์รี่ 

Scene 24 ภายนอก / ถนน / กลางวัน 

ตอนกลางวัน พอลเดินออกมากับหมอข้างนอกบ้าน จู่ๆเธอที่เดินเหม่อๆก็สะดุดพ้ืนเกือบ
หน้าทิ่มเพราะไม่ได้มอง พอลบ่นเธอและถอดรองเท้าของเขาให้ ก้มลงไปหยิบรองเท้าเธอและเดิน
ต่อไปด้วยกัน 

Scene 25ภายใน / บ้าน โต๊ะกินข้าว /กลางวัน  

ทั้งคู่นั่งกินอาหารอยู่ที่โต๊ะอาหาร เชอร์รี่เอาเท้าสะกิดพอล แต่เขาหลบ และเอาเท้ามา
วางทับบนเท้าเธอแทน 
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Scene 26 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน 

อุปกรณ์สะกดจิตแกว่งไปมาตรงหน้าของพอลและสั่งให้เขามองตามมัน พอลมองตาม
ก่อนที่ดวงตาจะปิดลง เชอร์รี่เห็นดังนั้นจึงหยุดการกระทําแล้วมองที่พอล เธอโบกมือไปมาตรงหน้าเขา 
แล้วก็สะกิดที่ไหลเขาเบาๆ เขาไม่ขยับเขยื้อนใดๆ เธอเลยลุกเดินไปเก็บของที่กระเป๋าบนโต๊ะกินข้าว 
พอลค่อยๆหรี่ตาขึ้น เขาไม่ได้หลับ แต่แกล้งหลับ เมื่อเชอร์รี่นั่ง พลจึงล้มตัวนอนบนตักเชอร์รี่ 

Scene 27 ภายใน/ บ้าน ห้องนั่งเล่น /กลางคืน 

พอลพลิกตัวจากนอนตะแคงเป็นนอนหงาย เขาจะลุกขึ้นแต่ก็หยุดเมื่อมองเห็นใบหน้า
ของเชอร์รี่ที่หลับในท่านั่งก้มหน้าและมีพอลอยู่บนตัก เชอร์รี่ทําท่าเหมือนจะตื่น พอลจึงค่อยๆขยับตัว
ลุกขึ้นนั่งข้างๆเธอ แล้วพอดีกับที่เธอเปลี่ยนท่านอนเป็นซบลงที่ไหล่เขาพอดี เขามองเธอที่นอนหลับ
บนไหล่แล้วหาวออกมา ยกขาขึ้นมาไขว่ห้างท่าประจํา ก่อนจะหลับไปอีกครั้ง 

 

6. บทภาพยนตร์ส าหรับการถ่ายท า (Screenplay) 

scene1 ภายใน / บนเวทีในผบั / กลางคืน 

 นักร้องคลุมตัวเองด้วยผ้าคลุมไหล่ขนนก ใบหน้าแต่งแต้มด้วยเครื่องสําอางจนดูคล้าย
ผู้หญิง นั่งไขว่ห้างอยู่บนเวทีท่ามกลางแสงไฟ ผู้คนพากับปรบมือให้เขาอย่างชื่นชม 

scene2 ภายใน / คลินิก / กลางวัน 

ชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดสีขาวดํา ดวงตาและใบหน้าของเขาแต่งแต้มไปด้วยเครื่องสําอาง
เช่นเดียวกับเม่ือตอนอยู่บนเวที มีพยาบาลแต่งตัวเนี๊ยบท่าทางน่ากลัวเดินถือแฟ้มออกมาเรียก เขาลุก
จากเก้าอ้ีแล้วเดินตรงไปยังห้องตรวจตามพยาบาลไป เขาเปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นหมอคนหนึ่งนั่งหัน
หลังอ่านเอกสารอยู่ 

“เชิญค่ะ” 

พยาบาลผายมือไปทางทางพูดด้วยน้ําเสียงเรียบจนน่ากลัว 

“หลับตาลงเลยนะคะ” 

เสียงคนลุกจากเก้าอ้ีเดินตรงเข้ามาหา พูดด้วยน้ําเสียงนุ่มนวล 

พอลลืมตาขึ้นแสงจ้าส่องสว่างจนภาพพร่ามัว และพอไฟนั้นดับลงพอลก็เห็นหญิงสาวกําลังจ้องมองที่
เขา เธอเธอมีใบหน้าสวยงามและดูเด็กกว่าหมอทั่วไปมากนัก ทําหน้าเคร่งขรึม บอกให้เค้ากลอกตาไป
ทางซ้ายขวามองบนและล่าง เขาทําตามสั่ง (สลับกับflashback) 

หมอ 
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“อาการของคุณเป็นยังไงคะ” 

พอล 

“ฉันนอนหลับคะ แล้วก็ตื่นขึ้นมา ภายในเวลาไม่ก่ีนาที” 

หมอ 

“หมายความว่า คุณไม่สามารถนอนหลับสนิทอย่างต่อเนื่องได้” 

พอลพยักหน้า 

หมอ 

“ครั้งล่าสุดที่คุณนอนหลับสนิทได้เองคือเมื่อไหร่คะ” 

พอล 

“สามเดือนกับอีกแปดวัน คะ” 

หมอ 

“ช่วงนี้ คุณมีปัญหาอะไรให้เครียดอยู่รึป่าวคะ เช่นเรื่องงาน รึครอบครัว” 

พอล 

“ช่วงนี้ ฉันอยู่คนเดียวค่ะ” 

หญิงสาวฟังแล้วทําหน้าครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ พลิกใบประวัติอ่านไปมา 

หมอ 

“ถ้าอย่างนั้นในเบื้องต้น อาการinsomniaของคุณคงจะเกิดจากความเครียดนะคะ 

เดี๋ยวหมอจะจัดยาให้ เป็นยาลดอาการเครียดดูก่อน 

แล้วคุณห้ามไปซื้อมาทานเองนะคะ แล้วหมอจะนัดคุยอีกทีอาทิตย์หน้าคะ” 

แล้วหันไปจดข้อความบนกระดาษ ส่งให้พอลอย่างรวดเร็ว พยาบาลเดินเข้ามายืมซองสีน้ําตาลซอง
ใหญ่ให้หมอ 

พยาบาล 

“รูปมาส่งแล้วคะคุณหมอ” 
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 หมอรับมาอย่างรีบๆ เธอวางบนโต๊ะ แล้วเอาของทับไว้อย่างรวดเร็วจนพอลมองซอง
แทบไม่ทัน เธอหันมามองพอล ก่อนยิ้มให้ 

พยาบาล 

“คนไข้ รับยากับใบนัดด้านนอกคะ” 

 

Scene 3 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น /กลางวัน 

พอลเดินเข้าบ้านพร้อมกับถุงยาใบใหญ่ และพอถึงโต๊ะกินข้าวเขาก็เริ่มแกะถุงยาออกแล้ว
เดินไปหยิบน้ําในตู้เย็นมาเทกินกับยาโดนทันที บนตู้เย็นมีโน้ตเก่าๆแปะอยู่มากมายเป็นข้อความจาก
ใครคนหนึ่งถึง เขามองและเดินผ่านไป 

Scene 4 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน 

เวลากลางคืน พอลที่แต่งหน้าเสร็จแล้ว นั่งอยู่บนเตียงกําลังใช้เทปกาวพันกล่องอย่าง
แน่นหนา  

Scene 5 ภายนอก / ผับ / กลางคืน 

หน้าสถานที่อโคจรที่เต็มไปด้วยแสงไฟหลากสีส่องสว่างแม้เวลาจะล่วงมาค่อนคืน 
เสียงเพลงเปิดซ้ําเติมคนเหงาดังลอดมาจากข้างใน พอลเดินออกมาด้วยอาการเบื่อหน่าย เขาหยิบ
โทรศัพท์มือถือขึ้นมากดดู พลางโบกมือให้เพ่ือนนักดนตรีเพ่ิงจะเข้ามาในร้านเดินเข้าไปก่อน ผู้คนที่
เดินสวนเข้าไปต่างมองแล้วยิ้มให้เค้าชี้ชวนให้กันดูอย่างเปิดเผย ขณะที่คนในสายไม่รับสายก็เหลือบไป
เห็นหญิงสาวในชุดกระโปรงสั้นกับท่าทางเมามายกําลังเดินโซเซเกาะผนังและอาเจียนอย่างหมด
เรี่ยวแรง เธอยันตัวเองให้ลุงขึ้นและล้ม เขาจึงเอามือเข้าไปดึง เธอเงยหน้าขึ้นมามองเขาด้วยตาลอยๆ
เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล ทันทีท่ีเขามองใบหน้าเธออย่างชัดเจน  

พอล 

“คุณหมอ???” 

เขาอุทานออกมา  

 พอลพยุงหญิงสาวที่สติยังไม่ครบดีมาห้องน้ํา แต่เขายืนรออยู่ข้างหน้าและปล่อยในเธอ
เข้าไปในห้องน้ําหญิงเพียงลําพัง ผ่านไปครู่ใหญ่เขาทนไม่ไหวจึงตะโกนเข้าไป 

พอล 

“คุณ … คุณหมอ เสร็จรึยัง คุณ!!!!!” 
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ไม่มีเสียงตอบกลับมา มีแต่เสียงน้ําดังลอดมาจากด้านใน พอลเริ่มเอามือท้าวขอบประตูมอง 

พอล 

“คุณ เป็นอะไรหรือเปล่า นี่  ถ้าไม่ออกมาฉันจะเข้าไปแล้วนะ คุณ” 

เขาตะโกนเข้าไปอยู่หลายครั้ง ก่อนตัดสินใจเดินเข้าไปตามในห้องน้ํา 

พอลเดินเข้ามาในห้องน้ําเห็นหญิงสาวหน้าทิ่มลงไปกับอ่างล้างมือปล่อยให้น้ําไหลผ่านหัว 
หลับอย่างไม่ได้สติ  เขาจึงเดินไปปลุกเธอด้วยเสียงสูงจะแทบจะกรี๊ด  

พอล 

“นี่คุณหมอ!!!” 

 เธอเงยหน้าขึ้นมามองช้าๆ เขาทําท่าทางงงๆ เธอจ้องตาเค้า ค่อยๆเดินตรงมาหา เขา
เดินร่นถอยหลังหนี จนเข้าไปนั่งอยู่บนฝาชักโครก หมอก็ยังคงเดินเข้ามาเรื่อยๆพร้อมๆกับเสียงตะโกน
ห้ามของพอล 

พอล 

“นี่ๆ คุณ จะทําอะไรอะ คุณ ถอยไปนะ ชะนี เฮ้ยยยย ออกไป!!” 

 เธอยิ้มหวาน เดินใกล้พอลจนเกือบจะประชิดตัวเขา  

 เขาไม่สามารถถอยไปไหนจึงใช้เท้ายันเธอจนลอยออกไปนอกห้องนั้น หญิงสาวนอนแผ่
อยู่บนพื้นห้องน้ํา แล้วเธอก็หลับไป 

Scene 6 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางวัน 

คุณหมอสาวสวยตื่นขึ้นมาบนเตียงในห้องของพอล เป็นห้องเรียบๆที่ข้าวของจํานวนมหา
สารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ หน้าผากของเธอเขียวช้ําและบวม เธอลุกขึ้นนั่งครู่นึง แล้วรีบวิ่งไป
อาเจียนในห้องน้ํา 

 หญิงสาวแทบคลานกลับมานั่งทําตัวลีบๆอยู่บนโซฟาตัวเล็กในห้องรับแขก พอลเดินเข้า
มาท่าทางเหนื่อยๆขอบตาคล้ําๆ ยื่นแก้วน้ําให้เธอก่อนจะเดินไปกินยาที่วางอยู่บนโต๊ะ จากนั้นก็นั่งลง
แต่งหน้าโดยมีเชอร์รี่แอบมองอยู่ผ่านกระจก 

พอล 

“ทําไมถึงมาเท่ียวคนเดียวหละ” 

เธอหลบสายตาเค้า 
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หมอ 

“ขอบคุณนะคะที่พากลับมาด้วย (มองหน้าพอลที่นิ่งๆ) 

เอางี้นะคะอาการนอนไม่หลับของคุณ ฉันจะหาทางรักษาให้หายขาดให้ได้ 

โดยการให้คุณมาเป็นคนไข้พิเศษของฉันคะ” 

เธอพูดเสียงอ่อยๆ พอลไม่ตอบอะไร แต่พยักหน้าเบาๆ 

หมอจ้องมองหน้าพอล ในขณะที่เค้ากําลังทําผมลอนอยู่หน้ากระจก 

พอล 

“พอล” 

เขาพูดโดยไม่มองหน้าเธอ และกําลังแต่งหน้า 

เธอจ้องมองเค้าผ่านกระจกอย่างสงสัย  พอลเหลือบตาขึ้นมามอง 

พอล 

“เรียกว่า  พอลลี่ แล้วกัน” 

เค้าหยิบลิปสติกข้ึนมาทา 

หมอ 

“ค่ะ ฉันชื่อ เชอร์รี่ นะคะ ยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งคะ” 

หมอยิ้มให้พอลผ่านกระจก ทั้งคู่พูดคุยกันเรื่อยๆ เชอร์รี่หยิบกระดาษมาจด 

Scene 7 ภายนอก / ถนน / กลางวัน  -ตัดเร็ว- 

 แดดส่องจ้าในยามเช้า เชอร์รี่ขี่จักรยานตามใส่แว่นกันแดด และมีถุงน้ําห้อยข้างๆ 
ในขณะที่พอลกําลังวิ่งด้วยใบหน้าที่แต่งสวยงาม เหงื่อโทรมทั่วกาย เธอพูดเร่งพอลไปตลอดทาง พอล
เองก็บ่นเธอไปตลอดทางเช่นกัน 

Scene 7.1 ภายใน / บ้าน หอ้งนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

 ทั้งคู่ซิตอัพข้างๆกัน สลับครั้งกัน 

Scene 7.2 ภายใน / บ้าน หอ้งนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

   ส
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 พอลนอนพูดไปเรื่อยๆขณะที่กําลังพอกหน้าอยู่ เชอร์รี่นั่งอยู่ข้างข้างจดสิ่งที่พอลพูดลง
สมุดยิกๆ 

Scene 8 ภายใน / ห้องทํางาน / กลางคืน -ตัดเร็ว- 

 ที่ห้องทํางาน ขนมเต็มโต๊ะ เชอร์รี่เดินไปหยิบหนังสือเล่มหนาจากชั้นวาง ซึ่งเป็นชั้น
เดียวที่รกในขณะที่ชั้นอ่ืนถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อย ยืนถืออยู่หน้าตู้แต่มือกดโทรศัพท์ ตุ๊กตารับปริญญา
ใหม่เอ่ียมของเธอตั้งอยู่บนตู้ หญิงสาวเหลือบมองรูปนั้นแล้วหันกลับมาดูนาฬิกา ที่บอกเวลาว่าเที่ยง
คืน คว้าเอาช่อดอกไม้แห้งๆในแจกันโยนลงถังขยะแล้ว เดินออกจากห้องไป 

Scene 9 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน -ตัดเร็ว- 

 เข็มนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่ง พอลในชุดเต็มยศเพ่ิงกลับจากการร้องเพลง หยิบยาจากถุง
ยามากินแล้วล้มตัวลงบนที่นอน ดวงตาเบิกโพลงจ้องอยู่ที่เพดานครู่หนึ่ง แล้วหลับตาลง 

Scene 10 ภายใน / ห้องรักษา / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

 พอลนอนหลับตาอยู่ในห้องรักษา มีเครื่องทํากลิ่นอโรม่าอยู่ข้างเตียง เชอร์รี่นั่ งอยู่ข้างๆ
ในมือถือนาฬิกาจับเวลาเธอจ้องมองเค้าอย่างตั้งใจ ทันทีที่พอลลืมตาขึ้นมา เธอก็ชูนาฬิกาให้ดูว่า สิบ
นาที พอลเห็นเช่นนั้นจึงส่ายหัวอย่างหมดอารมณ์ แต่หมอยังคงยิ้มให้ 

Scene 11 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

 ทั้งคู่ซิตอัพเอาขาเก่ียวกัน แล้วขึ้นพร้อมกัน  

Scene 12 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

 มือเล็กที่กําลังนวดไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ไล่มาจนถึงหัวของพอล เชอรี่นั่งอยู่บน
หัวพอล กําลังนวดวนที่ขมับ ในขณะที่พอลหลับตาอยู่ พวกเค้าอยู่ในบ้านของพอล เธอจ้องมองใบหน้า
ที่แต่งแต้มไปด้วยเครื่องสําอางบางๆ จนหยุดนวดไปโดยไม่รู้ตัว พอลลืมตาโพลงขึ้นมาอย่างที่เชอร์รี่ไม่
ทันตั้งตัว เธอรีบคว้านาฬิกาจับเวลามาดู แล้วชูสิบห้านิ้วให้ พอลเอามือมาแท็กไฮไฟว์ กํามือเธอเขย่าๆ 

Scene 13 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น  / กลางวัน 

  เชอร์รี่นั่งอยู่บนโซฟา 

หมอ 

“เออ พอล วันนี้ขอไปดูร้องเพลงได้ป่ะ” 

พอล 

“ไม่ได้อะ วันนี้มีคนเหมาท้ังร้าน” 

   ส
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 เขาตอบอย่างไม่ใส่ใจนัก 

หมอ 

“เหมา!!!!   โหยยยยยย” 

 เธอบ่น ขณะที่พอลกําลังทางเล็บเท้าสีสดให้เธอชักเท้ากลับอย่างไม่รู้ตัว จนพอลที่กําลัง
ทาเล็บให้ มองเหล่ด้วยความหงุดหงิด เธอยื่นเท้าให้ตามเดิม  

พอล 

“ก็ไปพรุ่งนี้สิ สิ้นเดือน เค้ามีธีมมนุษย์เงินเดือนกัน” 

หมอ 

“จริงอะ ต้องแต่งตัวด้วยอ่อ ไปนะๆ” 

 เธอจับแขนพอลเขย่า ทําสายตาออดอ้อน เค้าไม่ตอบ เหลือบมามองหน้าเธอนิดนึง 
ก่อนจะหันไปสนใจกับการทาเล็บต่อ 

พอล 

“อือ” 

 เชอร์รี่มองหน้าเขาแล้วทําท่าคิดก่อนจะยิ้มให้ ก่อนจะเขียนอะไรลงไปในสมุด 

Scene 14 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางคืน  -ตัดเร็ว- 

 พอลในชุดนอน เดินออกมาเห็นยาและน้ําถูกจัดวางในถาดเรียบร้อยอยู่หลังตู้เย็นมีโน๊ต
เล็กแปะอยู่บนถาด เขากินยาจนหมด ก่อนเหลือบดูโน้ตเก่าที่แปะหน้าตู้เย็น แล้วดึงทั้งหมดเอาไปใส่
ในกล่องใบใหญ่ข้างๆ เค้าเดินไปยังห้องนอนทิ้งตัวลงบนเตียงขวดยาวางเกลื่อนไปหมด แล้วก็ลุกขึ้นมา
เก็บขวดยาทิ้ง แล้วทิ้งตัวลงนอนหลับตา เพียงครู่เดียวตาเขาเบิกโพลงอีกครั้ง พอลสูดหายใจเข้าลึกๆ
แล้วหลับตาลง พอลนอนขดตัวอยู่บนเตียงด้วยความเดียวดาย วิ่งตามหาของที่เป็นของตนรักเก่ามา
กอดไว้ เชอร์รี่โทรเข้ามา เขารับสาย 

Scene 15 ภายใน / ผับ / กลางคืน 

 พอลกําลังร้องเพลงด้วยแววตาเศร้าๆ ลูกค้าในร้านต่างนิ่งราวโดนมนตร์สะกด เชอร์ รี่
เดินเข้ามาในร้านอย่างรวดเร็วหนีฝนที่ตกพรําๆอยู่ข้างนอก ตรงเข้ามาที่โต๊ะข้างหน้าเวที  โดยที่พอล
นั้นกําลังร้องเพลงอยู่เค้าเหลือบมองเธอ วันนี้พอลแต่งหน้าสวยเหมือนที่เคยทํา หลังจากที่พอลร้อง
เพลงจบเขาก็เดินลงจากเวทีตรงมาหาเชอร์รีที่นั่งอยู่คนเดียว เธอแต่งตัวเรียบร้อยมาก หมด พอลเดิน
เข้ามาหา มองการแต่งตัวของหมออย่างขัดใจ เค้าปลดกระดุมเม็ดบนของชุดเธอออกเพ่ือโชว์เนินอก 
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ยืนพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งล้วงหาลิปสติกในกระเป๋ากางเกงก็ไม่มี จึงตัดสินใจประทับสีแดงบนปากตัวเอง
ลงบนลงบนปากสีนู้ดของเธอ จนเธอกลายเป็นสาวเปรี้ยวทันที 

พอล 

“เริ่ด” 

 พอลหันหลังไปทิ้งให้เชอร์รี่ยืนงง 

  เชอร์รี่ยิ้มเขินๆ พอลหันหลังยิ้มรับให้กับชายหนุ่มที่หันมามองเชอร์รี่อีกคน ก่อนจะเดิน
จากไป เชอร์รี่มองตามแล้วพอลก็เดินไปหลังเวที คุยกับนักดนตรี  

Scene 16 ภายนอก / ร้านก๋วยเตี๋ยว /กลางคืน 

 และเชอร์รี่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านข้างทาง พอลเอาทิชชู่เช็ดช้อน หน้านิ่งๆอย่างไม่สบ
อารมณ์นัก หยิบพวงเครื่องปรุงและเริ่มลงมือปรุงชามของตัวเองทันที ก่อนเหลือบไปเห็นเชอร์รี่ชิมน้ํา
ซุปทําหน้าแหยๆ แล้วทําท่าจะกินเลย 

พอล 

“อ่าว แล้วไม่ปรุงก่อนอะ” 

เชอร์รี่ 

“ไม่อะ” 

พอล 

“แล้วอร่อยหรอ” 

เชอร์รี่ 

“ก็ไม่อะ” 

พอล 

“แล้วทําไมไม่ปรุงหละ” 

เชอร์รี่ 

“ก็เรามากินรสชาติของร้านนี้ไม่ใช่หรอ 

แล้วถ้าเราปรุง มันก็เป็นรสชาติของเราดิ ไม่ใช่ของร้านนี้” 

   ส
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 พอลพยักหน้าเหมือนจะเข้าใจ แต่แล้วก็ทําหน้าสงสัยขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเห็นท่าทางการ
กินที่แปลกๆและดูไม่ถนัดของหมอ  

พอล 

“แล้วทําไมกินแบบนั้นอะ ไม่ถนัดใช้ตะเกียบหรอ” 

เชอร์รี่ 

“อ้ือ พอดีกําลังฝึกใช้มือ  ซ้ายอยู่อะ” 

 พอลทําหน้าสงสัย แล้วเริ่มเหลือบมองคนในร้านคู่ชายหญิงที่เริ่มมองมาจึงเช็กทรงผม
ตนให้ดูดี 

พอล 

“ฝึกใช้ทําไมอะ ถนัดขวาก็ใช้มือขวาดิ” 

เชอร์รี่ 

“มนุษย์มีมือตั้งสองข้าง ที่ว่าถนัดซ้าย ถนัดขวา เราก็มาแบ่งแยกกันเองทั้งนั้น 

มันก็มือเหมือนกันนั่นแหละ อุตส่าห์มีตั้งสองข้างแท้ๆ ทําไมต้องมาคิดมาก เดี๋ยวใช้ไม่คุ้มนะ” 

 เธอส่งยิ้มให้ ขณะพยายามกินด้วยมือซ้ายต่อไป พอลมองคนรอบข้าง แล้วหันกลับมา
มองเชอร์รี่ส่ายหัว ยกขาขึ้นมาไขว่ห้างท่าประจํา สะบัดผม 

พอล 

“เยอะนะ” 

 

Scene 17 ภายใน / ห้องรักษา / กลางวัน 

 ทั้งสองนั่งหลับตาแล้วฟังเสียงเพลงคลอไป พอลหายใจสม่ําเสมอขึ้น บรรยากาศในห้อง
มีแต่เสียงเพลงคลอเรื่อยๆเท่านั้น “แกร็ก!!” เสียงหนึ่งดังขึ้นทําให้พอลหลุดจาภวังค์ เขาสะดุ้งลืมตา
ขึ้น  เห็นภาพของคุณหมอสาวที่นั่งหลับหลังตรงอยู่บนโซฟาข้างๆ มือข้างหนึ่งทําท่าเหมือนจับปากกา 
แต่ไม่มีมันอยู่ในมือ พอลเหลือบลงไปมองที่พ้ืน เห็นตัวต้นเหตุของเสียง ถูกปล่อยทิ้งอยู่ที่พ้ืน เขามอง
เชอร์รี่ที่หลับในท่านั่งหลังตรงแล้วยิ้มออกมาก่อนจะปรบมือตรงใกล้หน้าของเชอร์รี่ทําให้เธอสะดุ้งและ
ลืมตาขึ้น  

(POVเชอร์รี่)เชอร์รี่ลืมตามาก็เห็นหน้าพอลที่เต็มไปด้วยเครื่องสําอาง แล้วเธอก็ยื่นมือออกไปจับปากที่
มีลิปสติกทาทับไว้ เลื่อนหน้าตัวเองเข้าดูใกล้ๆ สายตาจดจ่ออยู่ที่ปากของเค้า พอลจ้องกลับอย่างงงๆ 
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พอล 

“ชอบสีนี้เหรอ? ทาไหม? อยู่ในกระเป๋า” 

 เชอร์รี่รู้สึกตัว เธอสะดุ้งเล็กน้อย เธอส่ายหัวปฏิเสธแล้วเขยิบตัวออกห่าง แล้วก็เดิน
กลับไปนั่งท่ีเดิม เชอร์รี่ปิดเพลงและหยิบกระดาษข้ึนมาดู พูดบางอย่างขึ้นมาแก้เก้อตัวเอง 

หมอ 

“เราว่าเธอต้องหาคู่นอน” 

 พอลตาโต ตกใจกับคําพูดของหมอ 

พอล 

“อะไรนะ!!!!!!!!!!!!!” 

หมอ 

“มันเป็นวิธีจัดการกับเด็กๆ ที่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่เจอใคร” 

Scene 18 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางวัน –ตัดเร็ว- 

 เสียงประตูห้องกระแทกดังลั่น ด้วยเจ้าของปิดประตูห้องนอนอย่างยากลําบาก เพราะ
มือทั้งสองข้างหอบหิ้วตุ๊กตาเต็มอ้อมแขน เค้ามองภาพตัวเองในกระจก แล้วส่ายหัว 

Scene 19 ภายใน / ผับ เวที / กลางคืน 

 ตอนกลางคืนที่ผับ เชอร์รี่ในชุดเดรสสั้นสวยเป็นพิเศษเดินเข้ามาท่ามกลางแสงไฟวิบวับ  
เธอเดินไปนั่งที่โต๊ะใกล้ๆกับเวทีตัวเดิม เสียงนักร้องกําลังพูดเข้าเพลงที่ลูกค้าขอมา เธอกวาดสายตา
มองไปบนเวทีหาคนคุ้นเคย แต่กลับเห็นแค่เพียงสาวผมบ็อบ แต่งหน้าอ่อนๆ แต่งตัวสบายๆ นั่งร้อง
เพลงอยู่  เธอมองดูเขาจนกระทั่งเขาหันมาสบตาเธอพอดี เค้ายิ้มให้เธอเป็นรอยยิ้มที่ดูคุ้นเคย ก่อนที่
พอลจะหันไปทําเป็นส่งสายตาให้กับโต๊ะหนุ่มๆข้างๆ พอลที่เห็นเชอร์รี่นั่งอยู่พอร้องเพลงจบก็เดินลงไป
นั่งกับเธอ  

หมอ 

“ทําไมวันนี้แต่งเบาจัง?” 

พอล 

“เหนื่อย ขอพักร้อนก่อน” 

 เขายิ้มให้เธอ 
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พอล 

“รี่ คืนนี้ว่างรึเปล่า เดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน เบื่อข้าวมันไก่ปากซอยแล้ว” 

หมอ 

“ว่างๆๆ เลี้ยงหรอ” 

พอล 

“นี่ เป็นถึงหมอ มาให้คนไข้เลี้ยงข้าวหรอยะ 

งั้นรอแปปนึง เดี๋ยวมา  อย่าเพ่ิงหนีตามใครไปนะ” 

 แล้วพอลก็เดินไปหลังเวที ระหว่างที่หญิงสาวนั่งรออยู่นั้น ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามา
คุยกับเธอ พอลหันมาเห็นภาพนั้น ก็ยืนมองอยู่ครู่หนึ่งสังเกตท่าทางอันภูมิฐานของเขา ดูหล่อเนี๊ยบ  
เชอร์รี่หัวเราะและยิ้มสดใส จึงหยิบโทรศัพท์มาพิมพ์แล้วคว้ากระเป๋าเดินออกไป เชอร์รี่ได้รับข้อความ
จากพอล “รออยู่ข้างนอกนะ” เธอบอกลาเพื่อนใหม่แล้วเดินตามออกไป 

Scene 20 ภายนอก / ถนน /กลางวัน –ตัดเร็ว- 

 เชอร์รี่รีบเดินอย่างรวดเร็วตามทางเดิน 

Scene 21 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางคืน –ตัดเร็ว- 

 พอลนั่งอยู่ที่บ้านตัวเองแต่งตัวเต็มยศ นั่งหน้าจ๋อยๆในขณะที่เชอร์รี่กําลังพันแขนให้ 

เชอร์รี่ 

“ทําไมเดินไม่ดูรถเลย ไม่เห็นหรือไงว่ามันมืดอะ 

คนสมัยนี้นี่แย่เนอะ ขับรถเฉ่ียวคนแล้วไม่รับผิดชอบ แล้วนี่จําทะเบียนได้ไหม 

เราจะไปแจ้งความให้” 

พอล 

“สงสัยเค้าเห็นว่าฉันสวยมั้ง เลยอยากชนให้ความจําเสื่อมแล้วพากลับบ้านไง” 

 เชอร์รี่มองหน้ายิ้มๆแล้วก้มลงไปทําแผลต่อ พอลมองท่าทางของเธอที่ปฎิบัติต่อเค้า
อย่างนุ่มนวล และอ่อนโยน แล้วคิ้วชนกันขึ้นมา 

เชอร์รี่ 

“เห็นไหม บอกให้ฝึกใช้มือซ้ายตั้งแต่แรก ไม่เชื่อ” 
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พอล 

“ฉันถนัดขวานะรี่ ต่อให้มือซ้ายมันจะใช้ได้ 

แต่ฉันก็คงจะเลือกให้มือขวาอยู่ดีแหละ” 

พอลมองหน้าเธอ เธอก้มหน้าพันแผลจนเสร็จ 

เชอร์รี่ 

“เสร็จละ งั้นเรากลับละนะ บาย” 

เธอเดินจากไปทิ้งให้พอลอยู่เพียงลําพัง 

Scene 22 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน–ตัดเร็ว- 

 พอลทิ้งตัวลงนอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยตุ๊กตา จะเอ้ือมมือข้างที่เจ็บไปหยิบโทรศัพท์มา 
แต่ก็ต้องชักกลับและเปลี่ยนเป็นมือซ้ายแทน เค้ากดดูโทรศัพท์แล้ววางลงข้างๆ แล้วหยิบมาดูอีกครั้ง 

Scene 22.1 ภายใน / ห้องทํางาน / กลางคืน–ตัดเร็ว- 

 เชอร์รี่นั่งอยู่ในห้องทํางานคนเดียวจนดึก เปิดหนังสืออ่านไปมาเรื่อยๆ แอบมอง
โทรศัพท์ 

Scene 22.2 ภายใน / บ้าน หน้าห้องน้ํา / กลางคืน–ตัดเร็ว- 

 พอลอาบน้ําอยู่ รีบวิ่งออกมาจากห้องน้ําพร้อมเสื้อคลุมอาบน้ํา ทันทีที่ได้ยินเสียง
โทรศัพท์ แต่ก็กดดูและเดินกลับไป 

Scene 22.3 ภายใน / ห้องทํางาน / กลางคืน –ตัดเร็ว- 

 เชอร์รี่ทิ้งตัวลงนอนบนโซฟา 

Scene 22.4 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน –ตัดเร็ว- 

 พอลนอนมองเพดานนิ่ง ขอบตาดําคล้ํา  

Scene 23 ภายนอก / หน้าบ้าน /กลางวัน 

  เชอร์รี่ยืนรออยู่หน้าบ้าน กําลังจะกดโทรศัพท์หาพอล แต่แล้วประตูก็เปิดออกเห็นชาย
หนุ่มหน้าตาไม่คุ้นเดินสวนออกมาจากในบ้าน เสื้อที่ยับๆนั้นยังติดกระดุมไม่ถูกเม็ดด้วยซ้ํา ผมยุ่งๆราว
กับเพ่ิงตื่นนอนมีสีจางของรอยลิปสติกอยู่ที่ข้างแก้ม เขายิ้มให้เธอ ก่อนจะรีบเดินจากไป 

 ผ่านไปครู่นึง พอลที่กําลังจะออกไปข้างนอกเปิดประตูออกมาเจอเชอร์รี่ 
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พอล 

“อ่าว มาตั้งแต่เมื่อไหร่ “ 

Scene 24 ภายนอก / ถนน / กลางวัน 

 ตอนกลางวัน พอลเดินออกมากับหมอข้างนอกบ้านทั้งคู่เดินกินลูกชิ้นมาพร้อมกันกัน 
จู่ๆเธอที่เดินเหม่อๆก็สะดุดพ้ืนเกือบหน้าทิ่มเพราะไม่ได้มอง  

พอล 

“ซุ่มซ่าม” 

  เค้าแซวขําๆ เธอมองหน้าเค้านิ่งๆก่อนยกรองเท้าขึ้นมาให้ดูและหัวเราะแห้งๆ 

เชอร์รี่ 

“รองเท้าขาดอะ” 

 พอลนิ่งไป 

พอล 

“เดินเร็วๆ สิคุณหมอ!!!!!!!” 

 พอลที่เดินนําหน้าหันมาบ่นคนเดินตามหลัง  

เชอร์รี่ 

“ก็มันเดินไม่ถนัดนิ รองเท้ามันใหญ่ รอหน่อยสิ” 

พอล 

“ไม่รอหรอก แต่จะเดินช้าๆ ถ้ายังอยากตามอยู่ ก็เดินมาเร็วๆแล้วกัน” 

เขาพูดกห็ันไป เดินยิ้มๆ 

 เชอร์รี่สวมรองเท้าคู่ใหญ่ของคนที่เดินนําหน้าเธอ เพราะเค้าถอดให้ 

Scene 25ภายใน / บ้าน โต๊ะกินข้าว /กลางวัน  

 ที่โต๊ะอาหาร พอลพยายามเอาไม้จิ้มลูกชิ้นด้วยมือซ้าย เชอร์รี่มองอย่างสงสัย 

พอล 

“มองไรยะ” 
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เชอร์รี่ 

“มือยังไม่หายเจ็บอีกหรอ” 

พอล 

“หายแล้ว” 

เชอร์รี่ 

“แล้วนี่ทําไรอะ” 

พอล 

“ฝึกใช้มือซ้าย” 

 เชอร์รี่มองหน้าพอล ก่อนเลื่อนเท้าของเธอมาชนกับเท้าของเขา พอลถอยเท้าออก
เพราะตกใจ เชอร์รี่หน้าเจื่อนลงทันที ก่อนที่จะยิ้มออกเมื่อพอลเอาเท้าของเค้ามาทับเท้าของเธอ ทั้ง
สองก้มหน้าลงกินโดยไม่สบตากัน 

Scene 26 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน 

 อุปกรณ์สะกดจิตแกว่งไปมาตรงหน้าของพอลและสั่งให้เขามองตามมัน พอลมองตาม
สิ่งนั้นไปมาเรื่อยๆก่อนที่ดวงตาจะปิดลง เชอร์รี่เห็นดังนั้นจึงหยุดการกระทําแล้วมองที่พอล เธอโบก
มือไปมาตรงหน้าเขา แล้วก็สะกิดที่ไหลเขาเบาๆ เขาไม่ขยับเขยื้อนใดๆ เธอเลยลุกเดินไปเก็บของที่
กระเป๋าบนโต๊ะกินข้าว พอลค่อยๆหรี่ตาขึ้น 

  (POVพอล)มองเชอร์รี่ที่กําลังเก็บของ เธอค่อยๆหันกลับมาทางเขา เขาจึงรีบหลับตาลง 
เชอร์รี่เดินมานั่งลงข้างๆใกล้กับเขา จัดหมอนอิงและท่าทางของพอลให้สบายขึ้น หยิบนิตยสารใกล้ๆ
ขึ้นมาอ่าน ซักพักก็หันไปดูพอลที่นั่งหลับตาแล้วพยายามจับให้เขานอนลง แต่ก็กลายเป็นว่าตัวเขา
หล่นลงมานอนที่ตักเธอ เธอลุกลี้ลุกลน แล้วก็ค่อยสงบลงเมื่อตั้งสติได้ เธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใส่หูฟัง
แล้วเล่นเกม พอลแอบลืมตาขึ้นกวาดสายตาไปมาก่อนจะทําหน้าคิดแล้วถอนหายใจพร้อมๆกับหลับตา
ลง รอยยิ้มน้อยๆเผยออกมา 

Scene 27 ภายใน/ บ้าน ห้องนั่งเล่น /กลางคืน 

 พอลพลิกตัวจากนอนตะแคงเป็นนอนหงาย (POVพอล)เขาเงยหน้าขึ้นมาดูนาฬิกา เขา
จะลุกขึ้นแต่ก็หยุดเมื่อ(POVพอล)มองเห็นใบหน้าของเชอร์รี่ที่หลับในท่านั่งก้มหน้าและมีพอลอยู่บน
ตัก เชอร์รี่ทําท่าเหมือนจะตื่น พอลจึงค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นนั่งข้างๆเธอ แล้วพอดีกับที่เธอเปลี่ยนท่า
นอนเป็นซบลงที่ไหล่เขาพอดี เขามองเธอที่นอนหลับบนไหล่แล้วหาวออกมา ยกขาขึ้นมาไขว่ห้างท่า
ประจํา ก่อนจะหลับไปอีกครั้ง 
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ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-production) 

1. คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
1.1 พอล 

ศุภณัฐ ติชะนะ (ไวท์) อายุ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบท พอล 

พอล หรือ พอลลี่ : เกย์ควีนผู้เป็นนักร้องดังในผับ ชอบแฟชั่น การแต่งหน้าและการดูแล
ตัวเอง เป็นคนแต่งตัวจัดจ้านเวลาทํางาน รักความสะดวกสบาย เป็นโรคนอนไม่หลับ เพราะเคยมีคน
รักที่อาศัยอยู่ด้วยกันแต่เพ่ิงจากไปได้ไม่นาน ทําให้ยังทําใจยอมรับไม่ได้ 

เป็นคนที่คิดมากเวลาอยู่คนเดียวมีจิตใจที่อ่อนไหวแต่พยายามไม่แสดงความรู้สึกออกมา 
ชอบนั่งเงียบๆสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้าง เติบโตมากับแม่ในวัยเด็กจึงทําให้มีความคิดและ
พฤติกรรมคล้ายผู้หญิง 

เหตุผลที่เลือก เพราะไวท์มีคาแร็คเตอร์ที่ตรงกับตัวละครและยังเติมเต็มส่วนที่ขาดให้มี
เสน่ห์ด้วยตัวตนของไวท์เอง  มีความเป็นธรรมชาติในการแสดงออก บุคลิกภาพดีเป็นที่จดจําได้ง่าย 
โดดเด่น มีทัศนคติที่ดีและการตอบรับที่ดีเมื่อได้อ่านบทภาพยนตร์ ทําให้รู้สึกสบายใจเมื่อได้ร่วมงาน
ด้วย 
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1.2 เชอร์รี่ 

สิริลักษณ์ กิ่งก้าน (ลูกโฟม) อายุ 26 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงที่รับบท เชอร์รี่ 

เชอร์รี่ : จิตแพทย์สาวจบใหม่ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มั่นใจในตัวเอง มีความเปรี้ยว
ซ่าแอบซ่อนไว้ภายใต้ความน่าเชื่อถือของเครื่องแบบหมอ ชอบออกกําลังกาย  

เป็นคนหัวก้าวหน้ามีความคิดแบบสมัยใหม่ เกิดในครอบครัวที่เป็นหมอมาหลายชั่วอายุ 
จึงโดนบังคับให้เรียนหมอ ครอบครัวคนจีนทําให้ต้องอยู่ในขนบธรรมเนียมเวลาอยู่บ้าน มีนิสัยอ่อนโยน 
ชอบดูแลผู้อ่ืน ช่างสังเกต ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม มักจะหาสิ่งแปลกใหม่ให้ตัวเองเสมอ 

เหตุผลที่เลือก ลูกโฟมมีทักษะการแสดงที่ดี สามารถจําบทและแสดงได้อย่างไหลลื่นเป็น
ธรรมชาติ บุคลิกภาพดีและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง สามารถเข้ากันได้ดีกับไวท์ที่เล่นเป็นพอล 
ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีเจอกัน ทั้งคู่สามารถรับส่งบทและแสดงร่วมกันได้อย่างดี โดยที่ลูกโฟมมีส่วนช่วยเสริม
ในการแสดงของไวท์ได้ดี จนผู้จัดทําคิดว่าจะสามารถเป็นคู่ท่ีเข้ากันและส่งเสริมได้ลงตัว 
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2. สถานที่ถ่ายท า (Location) 

 ผู้จัดทําได้เลือกใช้สถานที่ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ได้มีความโดดเด่นหรือเป็นที่
แปลกใหม่มากนัก เพื่อที่จะทําให้ตัวละครดูราวกับว่ามีชีวิตคล้ายๆกับคนทั่วไปจริงๆ ทําให้ผู้ชมรู้สึกถึง
ความใกล้ชิดกับตัวละครมากกว่าการใช้สถานที่ท่ีหรูหราเกินสถานะความเป็นจริง 

2.1 ห้องพักของพอล 

เป็นคอนโดใจกลางเมืองขนาดเล็ก ที่พออยู่กันแค่ 2 คนมีห้องนอน ห้องครัว 
ห้องน้ํา ห้องนั่งเล่นและระเบียงขนาดเล็ก พอลเป็นคนเจ้าระเบียบ ของในห้องจึงถูกจัดเก็บเรียบร้อย
เสมอ ใช้สีสันเรียบๆในการตกแต่ง 

สถานที่ : คอนโดลุมพินี พระรามสาม คอนโดเล็กๆอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยา ที่
มีความเงียบสงบ เรื่องเสียงจึงไม่เป็นปัญหาในการถ่ายทํามากนัก เนื่องจากพอลเป็นคนเจ้าระเบียบ
ของในห้องต้องไม่เยอะจนล้นเกินไป และเจ้าของสถานที่อาศัยอยู่ที่นี่ พักคนเดียวจึงทําให้ของมีไม่มาก
และมีการจัดเก็บของได้ดี ทําให้สะดวกต่อการถ่ายทํา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-3 ภาพห้องพักพอล 

2.2 คลินิกของเชอร์รี่ 
คลินิกจิตเวชขนาดเล็ก ผู้คนไม่พลุกพล่าน มีความสะอาดเรียบร้อย การตกแต่ง

ดูเรียบง่าย มีเครื่องมือในการรักษาพยาบาลครบครัน 
สถานที่ : ห้องพยาบาลที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เนื่องจากเป็นสถานที่

มหาวิทยาลัย จึงสามารถขออนุญาตได้ง่ายและสะดวกสบาย เครื่องมือ เตียงและการตกแต่งคล้ายกับ
คลีนิกจริงๆภายนอก ซึ่งส่วนมากไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทําภายในห้องตรวจ 
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ภาพที่ 4-4  ภาพคลินิกของเชอร์รี่ 

2.3 ผับท่ีพอลท างานอยู่ 
ร้านนั่งดื่มขนาดกลาง มีโชว์วงดนตรีสดเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เป็นร้านที่มีชื่อเสียงในหมู่นักฟังเพลงยามค่ําคืน บรรยากาศไม่หรูหราแต่เป็นกันเอง การตกแต่งสีสัน
จัดจ้านสวนงาม 

สถานที่ : ร้านบางกอกบาร์ ถนนข้าวสาร เนื่องจากเป็นร้านขนาดไม่ใหญ่มาก มี
เวทีสําหรับวงดนตรีที่จําเป็นสําหรับการถ่ายทํา ร้านมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ เจ้าของร้านเป็นรุ่นพ่ีที่จบ
จากศิลปากรใจดีมากและให้ใช้สถานที่ถ่ายทําโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บรรยากาศของร้านให้ความรู้สึกเป็น
สไตล์ศิลปากรมากมีแสงสีจัดๆ อบอุ่น มีความหลากหลายของการตกแต่งผสมผสานกันดูแปลกแยกแต่
ก็ดูเข้ากันดี ผู้จัดทําต้องการให้หนังได้มีความเป็นสไตล์ศิลปากรเข้าไป จึงเลือกสถานที่นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-5 ภาพร้านบางกอกบาร์ 
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2.4 สวนสาธารณะ 
สวนสาธารณะใจกลางเมืองใกล้กับคอนโดของพอล มีตึกล้อมรอบ มีต้นไม้น้อย

ใหญ่สีเขียวดูร่มรื่น อนุญาตให้สามารถขับจักรยานเล่นภายในสวนได้ 
สถานที่ : สวนลุมพินี เพราะเป็นสวยขนาดใหญ่ที่สะดวกสบายในการเดินทาง

ระหว่างสถานที่ได้ง่าย เป็นสวนที่มีสระน้ําอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยตึกสูง ให้ความรู้สึกเป็นสวนกลาง
เมือง เป็นที่เงียบสงบท่ามกลางความวุ่นวาย ในการถ่ายทําก็สามารถเก็บเสียงบรรยากาศได้เนื่องจาก
สถานมีเสียงบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ มีเสียงนกร้องและเสียงรถยนต์ค่อนข้างเบา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-6 ภาพสวนลุมพินี 

 

2.5 ร้านก๋วยเตี๋ยว 
ร้านก๋วยเตี๋ยวปากซอยคอนโดของพอล ร้านค่อนข้างใหญ่ เปิดตลอดทั้งคืน 

ลูกค้าครึกครื้นแม้กระทั่งตอนกลางคืน เป็นร้านประจําของพอล 
ร้านตรงข้ามโรงแรมแชงกรีล่า เป็นร้านที่อยู่ในโลเคชั่นที่สะดวกติดถนนใหญ่ 

ร้านเปิดตลอดทั้งวันโดนเฉพาะตอนกลางคืน และตัวร้านมีแสงที่ค่อนข้างสว่างกว่าร้านทั่วไป ทําให้ง่าย
ต่อการจัดแสง ทางร้านยังอนุญาตให้เอาโต๊ะออกมาตั้งข้างๆร้านเพ่ือให้สะดวกต่อการถ่ายทํา 
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ภาพที่ 4-7 ภาพร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอย 

 

3. เครื่องแต่งกาย (Wardrobe) 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั้นเป็นสิ่งจําเป็นต่อการนําเสนอบุคลิกของตัวละคร ช่วยให้
นักแสดงมีความสมจริงกับบทบาทมากที่สุด ผู้จัดทําจึงได้หาข้อมูลอ้างอิง (Reference) จากบุคคลที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในสังคม มาเป็นแนวทางในการจัดหาเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม 
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3.1 พอล หรือ พอลลี่ (พระเอก) 

 

ภาพที่ 4-7 ภาพตัวอย่างเครื่องแต่งกายของพอล 

เสื้อผ้าของพอลนั้น จะมีลักษณะเด่นคือ ถ้าไม่โดดเด่นที่สุดก็ต้องใส่แล้วสบายที่สุด จึงมี
การเลือกเสื้อผ้าเป็น 2 แนวคือ เลือกลักษณะที่โดดเด่นสะดุดตาไว้สําหรับการโชว์บนเวที หรือ เสื้อผ้า
ที่นุ่มสวมใส่สบาย ดูเรียบง่าย ไว้ใส่เวลาที่พักผ่อน  สําหรับเสื้อผ้าที่ใส่โชว์นั้น จะเน้นให้แปลกตาขึ้น
ด้วยการจับคู่สูทสีสดกับลวดลายต่างๆ อาจจะมีการประดับด้วยขนนกเพ่ือเพ่ิมอารมณ์แบบนางโชว์ที่
เป็นเพศที่สาม เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกับภาพจําของผู้ชม 
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3.2 เชอร์รี่ (นางเอก) 

 

ภาพที่ 4-8 ภาพตัวอย่างเครื่องแต่งกายของเชอร์รี่ 

 

 เครื่องแต่งกายของเชอร์รี่ มีสไตล์หวานซ่อนความเปรี้ยวเล็กน้อย เน้นเป็นเดรสสั้นที่สวม
ใส่สบาย อยู่ในโทนสีเรียบๆที่สามรถจับคู่กับเสื้อคลุมแพทย์ได้ดูสุภาพ ไม่โดดเด่นจนเกินไปนัก เพราะ
ตัวละครต้องอาศัยอยู่ภายในขนบธรรมเนียมของความเป็นแพทย์ แต่ในชีวิตประจําวันของเธอ จะ
เลือกใส่เป็นเสื้อยืดสบายๆ หรือเสื้อเชิ้ตผ้านุ่มจับคู่กับกางเกงขาสั้น ให้ดูเป็นสาวคล่องแคล่ว 
กระฉับกระเฉง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
2 in n พอลเป็นนักร้อง ร้องเพลงมผู้ีคนชื่นชม พอล /ชุดโชว์ขนนกหรือเล่ือม ผับ/เวที ขวด/แกว้/ขนนก

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
14 in d พอลไปหาหมอ หมอรักษาเจอกนัคร้ังแรก พอล/ชุดอยู่บ้าน1 คลินิก/ในห้อง

พยาบาล/ชุดพยาบาล คลินิก/นอก
เชอร์ร่ี/ชุดหมอ1

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
4 in d พอลกลับบ้าน กนิยา พอล/ชุดอยู่บ้าน1 คอนโด โน้ต/ถุงยา/แกว้น้้า

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n พอลนั่งแพคของ พอล/ชุดเท่ียว1 คอนโด กล่อง/เทปกาว/ชุดไทด์

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location prop Remark
14 in n เชอร์ร่ี/ชุดเท่ียว1 ผับ โทรศัพท/์ป้ายห้องน้้า

out พอล/ชุดเท่ียว1 ห้องน้้า กระเป๋ากต้ีาร์

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
9 in d เชอร์ร่ีต่ืนขึ้นมาในห้องพอล คุยกนั พอล/ชุดคลุมอาบน้้า คอนโด

เชอร์ร่ี/ชุดเท่ียว1+เส้ือคลุม
เคร่ืองส้าอาง/กระจก/

สมดุ/ปากกา

scene 4

scene 5

พอลเดินออกมาจากร้าน เจอเชอร์ร่ีเมา พาเข้า
ห้องน้้า

scene 6

OVERALL
scene 1

scene 2

ไฟฉาย/ซองกระดาษ/
ใบประวัติ/ใบตรวจ/ผ้าปู

scene 3

ตารางที่ 4-1 ตารางแผนการถ่ายทํา 
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cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
4 ex d ออกมาว่ิงท่ีสวนท้ังคู่ พอล/ชุดกฬีา1 สวน

เชอร์ร่ี/ชุดกฬีา1

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 ex d ท้ังคู่ซิตอพั พอล/ชุดกฬีา2 สวน

เชอร์ร่ี/ชุดกฬีา2

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in d นั่งมาร์คหน้าคุยกนั พอล/ชุดอยู่บ้าน2 คอนโด

เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน1

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
2 in n เชอร์ร่ีนั่งท้างานจนดึก ท้ิงดอกไม้ เชอร์ร่ี/ชุดท้างาน1 ห้องท้างาน

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
6 in n พอลกลับจากท้างานเดินเข้ามาในห้อง พอล/ชุดเท่ียว2 คอนโด นาฟกิา/ถุงยา/ขวดยา

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
6 in d รักษาด้วยอโรมา่ พอล/ชุดอยู่บ้าน3 ห้องรักษา

เชอร์ร่ี/ชุดหมอ2

จักรยาน/ถุงน้้า

scene 8

ขนม/หนังสือ/โทรศัพท์/
ตุ๊กตารับปริญญา/

ดอกไมแ้ห้ง/ของต้ังโชว์
scene 9

scene 10

เคร่ืองท้ากล่ิน/นาฬิกา
จับเวลา

scene 7

scene 7.1

scene 7.2

มาร์คหน้า/สมดุ/ปากกา

ตารางที่ 4-1 ตารางแผนการถ่ายทํา(ต่อ) 
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cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 ex d มมุข้างท้ังคู่ซิทอพัเอาขาเกีย่วกนั เชอร์ร่ี/ชุดกฬีา3 สวน

พอล/ชุดกฬีา3

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
7 in d รักษาด้วยการนวด พอล/ชุดอยู่บ้าน4 คอนโด นาฬิกาจับเวลา

เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน2

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
7 in d นั่งทาเล็บคุยกนั ขอไปผับ พอล/ชุดอยู่บ้าน4 คอนโด

เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน2

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
9 in n พอล/ชุดอยู่บ้าน4 คอนโด

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
18 in n พอล/ชุดโชว์2 ผับ/โต๊ะ

เชอร์ร่ี/ชุดเท่ียวออฟฟติ

เชอร์ร่ีจัดยาให้ พอลนอนไมห่ลับ ร้ือของเกา่ๆมา
นอนกอดไว้ เชอร์ร่ีโทรหา

ยา/แกว้/ช็อต/ถาด/
โน้ต/ขวดยา/กล่องแพค็

แล้ว/โทรศัพท์
scene 15

เชอร์ร่ีมาดูพอลร้องเพลงในผับ พอลแต่งตัวให้ใหม่
ขวด/แกว้/โทรศัพท์/

เคร่ืองดนตรี

scene 11

scene 12

scene 13

ยาทาเล็บ/สมดุ/ปากกา
scene 14

ตารางที่ 4-1 ตารางแผนการถ่ายทํา(ต่อ) 
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cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
9 ex n ออกมากนิกว๋ยเต๋ียวกนั เชอร์ร่ี/ชุดเท่ียวออฟฟติ ร้านกว๋ยเต๋ียว

พอล/ชุดโชว์2

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
6 in d รักษาด้วยเพลง พอล/ชุดอยู่บ้าน5 ห้องรักษา ปากกา

เชอร์ร่ี/ชุดหมอ3

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in d พอลหอบตุ๊กตาเข้าห้อง พอล/ชุดอยู่บ้าน5 คอนโด ตุ๊กตา

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
10 in n เชอร์ร่ีมาดูพอล คร้ังท่ี2 เชอร์ร่ี/ชุดเร่ิด ผับ ขวด/แกว้

ผชหล่อ

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in d เชอร์ร่ีว่ิง เชอร์ร่ี/ชุดเร่ิด หน้าผับ

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
8 in n พอล/ชุดชิล

เชอร์ร่ี/ชุดเร่ิดเชอร์ร่ีท้าแผลให้พอล โดนปฎิเสธ คอนโด ผ้าพนัแขน/คลิปหนีบ

scene 20

scene 21

scene 16

พวงเคร่ืองปรุง/กล่อง
ช้อน/ช้อนตะเกยีบ/โต๊ะ
เกา้อี/้ถ้วยชามผ้ากนั

scene 17

scene 18

scene 19

ตารางที่ 4-1 ตารางแผนการถ่ายทํา(ต่อ) 
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cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
2 in n พอลนอนดูโทรศัพท์อยู่ในห้องเจ็บมอื พอล/ชุดชิล คอนโด

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n msเชอร์ร่ีอา่นหนังสือ เหลือบมองโทรศัพท์ เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน3 ห้องท้างาน หนังสือ/โทรศัพท์

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n พอลออกจากห้องน้้ามาดู พอล/ชุดคลุมอาบน้้า คอนโด

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n เชอร์ร่ีท้ิงตัวนอนลงบนโซฟา เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน3 ห้องท้างาน กระเป๋า/โทรศัพท์

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n cu หน้าพอลตาคล้้านอนอยู่บนเตียง พอล/ชุดคลุมอาบน้้า คอนโด

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
4 ex d เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ คอนโด กระเป๋า/โทรศัพท์

พอล/ชุดอยู่บ้าน6

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
4 ex d ท้ังคู่เดินเข้าซอยมา รองเท้าขาด เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ ถนน ถุงลูกชิ้น

พอล/ชุดอยู่บ้าน6

เชอร์ร่ีมาหาพอลหน้าบ้าน มชีายคนนึงเดินออกมา

scene 24

scene 22.2

เส้ือคลุมอาบน้้า/
โทรศัพท์/หมวกคลุมผม

scene 22.3

scene 22.4

scene 23

scene 22

ตุ๊กตา/โทรศัพท์/ผ้าพนั
แขน/คลิปหนีบ

scene 22.1

ตารางที่ 4-1 ตารางแผนการถ่ายทํา(ต่อ) 
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cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
7 in d กนิข้าวกนั เอาเท้าทับกนั เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ คอนโด ลูกชิน้/อาหาร

พอล/ชุดอยู่บ้าน6

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
6 in d รักษาด้วยการสะกดจิต นอนหลับ เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ คอนโด

พอล/ชุดอยู่บ้าน6

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
5 in n ต่ืนขึน้มา  เห็นเชอร์ร่ีหลับ นอนต่อ เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ คอนโด นาฬิกา

พอล/ชุดอยู่บ้าน6

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
3 in d ตอนเช้าวันนึง พอล/ชุดนอน คอนโด

เชอร์ร่ี/ชุดนอน

scene 27

scene 28

scene 25

scene 26

สร้อยสะกดจิต/
โทรศัพท/์หนังสือ

ตารางท่ี 4-1 ตารางแผนการถ่ายทํา(ต่อ) 
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คลนิีค : หอ้งพยาบาลวังทา่พระ 

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
14 in d พอล/ชุดอยู่บ้าน1 คลินิก/ในห้อง

พยาบาล/ชุดพยาบาล คลินิก/นอก
เชอร์ร่ี/ชุดหมอ1

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
2 in n เชอร์ร่ีนั่งท้างานจนดึก ท้ิงดอกไม้ เชอร์ร่ี/ชุดท้างาน1 ห้องท้างาน

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
6 in d รักษาด้วยอโรมา่ พอล/ชุดอยู่บ้าน3 ห้องรักษา

เชอร์ร่ี/ชุดหมอ2

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
6 in d รักษาด้วยเพลง พอล/ชุดอยู่บ้าน5 ห้องรักษา ปากกา

เชอร์ร่ี/ชุดหมอ3

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n msเชอร์ร่ีอา่นหนังสือ เหลือบมองโทรศัพท์ เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน3 ห้องท้างาน หนังสือ/โทรศัพท์

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n เชอร์ร่ีท้ิงตัวนอนลงบนโซฟา เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน3 ห้องท้างาน กระเป๋า/โทรศัพท์

cue1 วันอาทติย ์3 พย เวลา 8.00-17.00   

เคร่ืองท้ากล่ิน/นาฬิกา
scene 17

scene 22.1 เวลา 15.15-16.00

scene 2 เวลา 8.00-10.30
ไฟฉาย/ซองกระดาษ/

ใบประวัติ/ใบตรวจ/ผ้าปู
เตียง

พอลไปหาหมอ หมอรักษาเจอกนัคร้ังแรก

พกักลางวัน

scene 22.3 เวลา 16.15-17.00

scene 8 เวลา 10.30-12.30

ขนม/หนังสือ/โทรศัพท์/
ตุ๊กตารับปริญญา/

scene 10 เวลา 14.00-15.00

ตารางท่ี 4-2 ตารางเวลาการถ่ายทําคิวที่ 1 
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ผับ : บางกอกบาร์ ถนนข้าวสาร

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
14 in n เชอร์ร่ี/ชุดเท่ียว1 ผับ โทรศัพท/์ป้ายห้องน้้า

out พอล/ชุดเท่ียว1 ห้องน้้า กระเป๋ากต้ีาร์

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
2 in n พอลเป็นนักร้อง ร้องเพลงมผู้ีคนชื่นชม พอล /ชุดโชว์ขนนกหรือเล่ือม ผับ/เวที ขวด/แกว้/ขนนก

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
18 in n พอล/ชุดโชว์2 ผับ/โต๊ะ

เชอร์ร่ี/ชุดเท่ียวออฟฟติ

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
10 in n เชอร์ร่ีมาดูพอล คร้ังท่ี2 เชอร์ร่ี/ชุดเร่ิด ผับ ขวด/แกว้

ผชหล่อ

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in d เชอร์ร่ีว่ิง เชอร์ร่ี/ชุดเร่ิด หน้าผับ

scene 1 เวลา10.30-11.30

 scene 15 เวลา13.00-16.00

 scene 19 เวลา16.00-19.30

 scene 20 เวลา 18.30-19.00

cue2 วันอาทติย ์10 พย 9.00-20.00

พกักลางวัน

scene 5 เวลา 9.00-10.00

พอลเดินออกมาจากร้าน เจอเชอร์ร่ีเมา พาเข้า
ห้องน้้า

เชอร์ร่ีมาดูพอลร้องเพลงในผับ พอลแต่งตัวให้ใหม่ ขวด/แกว้/โทรศัพท์

ตารางที่ 4-3 ตารางเวลาการถ่ายทําคิวที่ 2  
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สวน : สวนเบญจสริิ เวลา 13.00-13.30

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
4 ex d ออกมาว่ิงท่ีสวนท้ังคู่ พอล/ชุดกฬีา1 สวน จักรยาน/ถุงน้้า

เชอร์ร่ี/ชุดกฬีา1

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 ex d ท้ังคู่ซิตอพั พอล/ชุดกฬีา2 สวน

เชอร์ร่ี/ชุดกฬีา2

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 ex d มมุข้างท้ังคู่ซิทอพัเอาขาเกีย่วกนั เชอร์ร่ี/ชุดกฬีา3 สวน

พอล/ชุดกฬีา3
หอ้งท างาน : หอ้งสมุดวังทา่พระ 14.00-15.00

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
2 in n เชอร์ร่ีนั่งท้างานจนดึก ท้ิงดอกไม้ เชอร์ร่ี/ชุดท้างาน1 ห้องท้างาน

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n msเชอร์ร่ีอา่นหนังสือ เหลือบมองโทรศัพท์ เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน3 ห้องท้างาน หนังสือ/โทรศัพท์

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n เชอร์ร่ีท้ิงตัวนอนลงบนโซฟา เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน3 ห้องท้างาน กระเป๋า/โทรศัพท์

scene 11

scene 8

ขนม/หนังสือ/โทรศัพท์/
ตุ๊กตารับปริญญา/

scene 22.1

scene 22.3

cue3 วันอาทติย ์12 พย 13.00-20.00

scene 7.1

scene 7

ตารางที่ 4-4  ตารางเวลาการถ่ายทําคิวที่ 3  
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ถนน : ซอยใกลต้กึแคต บางรัก 16.00-16.30

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
4 ex d ทัง้คู่เดินเข้าซอยมา รองเท้าขาด เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ ถนน ถุงลูกชิน้

พอล/ชุดอยู่บ้าน6
ร้านก๋วยเตีย๋ว : ร้านบางรัก 18.30-19.30

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
9 ex n ออกมากนิกว๋ยเต๋ียวกนั เชอร์ร่ี/ชุดเทีย่วออฟฟติ ร้านกว๋ยเต๋ียว

พอล/ชุดโชว์2

scene 24

scene 16

พวงเคร่ืองปรุง/กล่อง
ช้อน/ช้อนตะเกยีบ/โต๊ะ
เกา้อี/้ถ้วยชามผ้ากนั

ตารางที่ 4-4 ตารางเวลาการถ่ายทําคิวที่ 3 (ต่อ) 
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คอนโด : คอนโดลมุพินี ถนนพระรามสาม

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in d พอลหอบตุ๊กตาเข้าห้อง พอล/ชุดอยู่บ้าน5 คอนโด ตุ๊กตา

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n พอลออกจากห้องน้้ามาดู พอล/ชุดคลุมอาบน้้า คอนโด

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
8 in n เชอร์ร่ีท้าแผลให้พอล โดนปฎิเสธ พอล/ชุดชิล คอนโด ผ้าพนัแขน/คลิปหนีบ

เชอร์ร่ี/ชุดเร่ิด

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
2 in n พอลนอนดูโทรศัพท์อยู่ในห้องเจ็บมอื พอล/ชุดชิล คอนโด

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark

9 in n พอล/ชุดอยู่บ้าน4 คอนโด

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n พอลนั่งแพคของ พอล/ชุดเท่ียว1 คอนโด กล่อง/เทปกาว/ชุดไทด์

เชอร์ร่ีจัดยาให้ พอลนอนไมห่ลับ ร้ือของเกา่ๆมา
นอนกอดไว้ เชอร์ร่ีโทรหา

ยา/แกว้/ช็อต/ถาด/
โน้ต/ขวดยา/กล่องแพค็

แล้ว/โทรศัพท์
scene 4 เวลา21.00-21.30

 scene 18 เวลา 17.30-18.00

 scene 21 เวลา 18.30-19.30

 scene 22 เวลา 19.30-20.00

 scene 14 เวลา 20.00-21.00

 scene 22.2 เวลา 18.00-18.30

cue4 วันเสาร์ 16 พย เวลา7.00-18.00

เส้ือคลุมอาบน้้า/
โทรศัพท์/หมวกคลุมผม

โทรศัพท์/ผ้าพนัแขน

ตารางที่ 4-5 ตารางเวลาการถ่ายทําคิวที่ 4  
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คอนโด : คอนโดลมุพินี ถนนพระรามสาม

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
9 in d เชอร์ร่ีต่ืนขึ้นมาในห้องพอล คุยกนั พอล/ชุดคลุมอาบน้้า คอนโด

เชอร์ร่ี/ชุดเท่ียว1+เส้ือคลุม

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
7 in d นั่งทาเล็บคุยกนั ขอไปผับ พอล/ชุดอยู่บ้าน4 คอนโด

เชอร์ร่ี/ชุดอยู่บ้าน2

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
7 in d กนิข้าวกนั เอาเท้าทับกนั เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ คอนโด ลูกชิ้น/อาหาร

พอล/ชุดอยู่บ้าน6

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
6 in d รักษาด้วยการสะกดจิต นอนหลับ เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ คอนโด

พอล/ชุดอยู่บ้าน6

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
5 in n ต่ืนขึ้นมา  เห็นเชอร์ร่ีหลับ นอนต่อ เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ คอนโด นาฬิกา

พอล/ชุดอยู่บ้าน6

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
4 in d พอลกลับบ้าน กนิยา พอล/ชุดอยู่บ้าน1 คอนโด โน้ต/ถุงยา/แกว้น้้า

เคร่ืองส้าอาง/สมดุ/
ปากกา

ยาทาเล็บ/สมดุ/ปากกา

สร้อยสะกดจิต/
โทรศัพท์/หนังสือ

cue5 วันอาทติย ์17 พย เวลา 8.00-19.00

 scene 6 เวลา 8.00-9.00

 scene 13 เวลา 10.30-11.30

 scene  25 เวลา 12.00-12.30

พกักลางวัน
 scene 26 เวลา 14.00-15.00

 scene 27 เวลา 15.00-16.00

scene 3 เวลา 16.00-16.30

ตารางที่ 4-6 ตารางเวลาการถ่ายทําคิวที่ 5 
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cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
6 in n พอลกลับจากท้างานเดินเข้ามาในห้อง พอล/ชุดเทีย่ว2 คอนโด นาฟกิา/ถุงยา/ขวดยา

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
1 in n cu หน้าพอลตาคล้้านอนอยู่บนเตียง พอล/ชุดคลุมอาบน้้า คอนโด

cut in/ex D/N Description cast/wardrobe Location props Remark
4 ex d เชอร์ร่ี/ชุดสุภาพ คอนโด กระเป๋า/โทรศัพท์

พอล/ชุดอยู่บ้าน6

 scene 9 เวลา 16.30-17.30

 scene 22.4 เวลา 17.30-18.00

 scene 23 เวลา 18.00-19.00

เชอร์ร่ีมาหาพอลหน้าบ้าน มชีายคนนึงเดินออกมา

ตารางที่ 4-6 ตารางเวลาการถ่ายทําคิวที่ 5 (ต่อ) 
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บทที่ 5 

การผลิตชิ้นงาน 

เมื่อผ่านขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายท า (Pre-production)เรียบร้อยแล้ว 
ผู้จัดท าจึงจึงได้ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้จัดเตรียมไว้ และใช้เทคนิคการถ่ายท า เพ่ือการสื่อ
ความหมายที่ผู้จัดท าต้องการจะน าเสนอในแต่ละฉากของภาพยนตร์  

Scene 1 ภายใน / บนเวทีในผับ / กลางคืน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 ภาพจากฉากท่ี 1 

นักร้องคลุมตัวเองด้วยผ้าคลุมไหล่ขนนก ใบหน้าแต่งแต้มด้วยเครื่องส าอางจนดูคล้าย
ผู้หญิง นั่งไขว่ห้างอยู่บนเวทีท่ามกลางแสงไฟ ผู้คนพากับปรบมือให้เขาอย่างชื่นชม 

ฉากนี้เป็นการเปิดตัวของพอล เพ่ือบอกจากการแต่งกายว่าเป็นเกย์ มีอาชีพเป็นนักร้อง
อยู่ในร้าน และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง ใช้เสียงเพลงช้าๆเป็นตัวเริ่มเรื่อง ภาพตัดสลับไปมาเพ่ือให้เห็น
บรรยากาศของการโชว์ได้กระชับ 
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Scene 2 ภายใน / คลินิก / กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-2 ภาพจากฉากท่ี 2 

พอลนั่งรอการรักษาอยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งหน้าตาของเขาดูอิดโรย พยาบาลเรียกเขาเข้าไป
ตรวจอาการกับหมอ เขาเล่าอาการป่วยให้หมอฟัง 

ฉากนี้เป็นฉากที่เริ่มเปิดปมปัญหาของพอลขึ้นมา โดยการเล่าให้หมอฟังถึงปัญหาการ
นอนไม่หลับของตัวเอง มีการแอบซ่อนประเด็นเรื่องคนรักเก่าไว้ในค าพูดและการแสดงออก ส่วนตัว
หมอในฉากนี้จะเป็นการสร้างตัวตนให้ดูน่าเชื่อถือและมีการแอบซ่อนความลับอะไรบ้างอย่างไว้ 

Scene 3 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น /กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-3 ภาพจากฉากท่ี 3 

พอลเดินเข้าบ้านพร้อมกับถุงยาใบใหญ่ และพอถึงโต๊ะกินข้าวเขาก็เริ่มแกะถุงยาออกแล้ว
เดินไปหยิบน้ าในตู้เย็นมาเทกินกับยาโดนทันที บนตู้เย็นมีโน้ตเก่าๆแปะอยู่มากมายเป็นข้อความจาก
ใครคนหนึ่งถึง เขามองและเดินผ่านไป 
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บรรยากาศในห้องที่ดูทึมๆไม่สดใส ฉากนี้จะบอกผู้ชมว่าพอลอยู่คนเดียวมีการเก็บโน๊ต
และชื่อของแฟนเก่าที่ติดอยู่ตรงตู้เย็นทิ้งไป เน้นการสร้างบรรยากาศในห้องด้วยการใช้สีเพ่ือเพ่ิม
ความรู้สึกเหงาให้กับพอล 

Scene 4 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-4 ภาพจากฉากท่ี 4 

เวลากลางคืน พอลที่แต่งหน้าเสร็จแล้วพร้อมไปท างาน นั่งอยู่บนเตียงก าลังใช้เทปกาว
พันกล่องอย่างแน่นหนา  

เป็นฉากที่บอกถึงการหายไปของคนรักเก่าที่เคยอาศัยอยู่ด้วยกัน ภาพการเก็บข้าวของ
ต่างๆลงกล่องปิดฝาอย่างแน่นหนาด้วยสีหน้าที่คิดถึงเจ้าของเสื้อผ้าอยู่ตลอดเวลา  สร้างบรรยากาศให้
อึดอัดด้วยการปิดผ้าม่านข้างหลังให้ห้องดูคับแคบไม่มีทางออก เหมือนกับความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ใน
จิตใจของพอล 

Scene 5 ภายนอก / ผับ / กลางคืน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-5 ภาพจากฉากท่ี 5 

 หลังจากที่พอลร้องเพลงเสร็จ เขาก็เจอกับหมอที่รักษาอาการนอนไม่หลับของตน ก าลัง
เมาไม่ได้สติอยู่ เขาจึงดูแลและพากลับบ้านไปด้วย 
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เป็นการเจอกันอีกครั้งของตัวละคร แต่มีการเปลี่ยนสถานะของคนทั้งคู่ จากหมอที่ดู
สุภาพเรียบร้อย มาเป็นสาวนักเที่ยวที่เมาจนดูแลตัวเองไม่ได้ และจากคนไข้ มาเป็นนักร้องประจ าร้าน
ที่มาช่วยเหลือดูแล  

Scene 6 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-6 ภาพจากฉากท่ี 6 

คุณหมอสาวสวยตื่นขึ้นมาบนเตียงในห้องของพอล เป็นห้องเรียบๆที่ข้าวของจ านวนถูก
จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ หน้าผากของเธอเขียวช้ าและบวม เธอลุกขึ้นนั่งครู่หนึ่ง แล้วรีบวิ่งไปอาเจียน
ในห้องน้ า ทั้งสองพูดคุยกัน เชอร์รี่จึงสัญญาว่าเธอจะรักษาพอลให้หายจากอาการนอนไม่หลับให้ได้ 

เป็นการเจอกันของตัวละครที่เชอร์รี่มีสติและต้องเลือกสถานะระหว่างเธอกับพอลว่าจะ
เป็นหมอคนกับคนไข้ หรือเป็นเพื่อนที่มาช่วยรักษา 

Scene 7 ภายนอก / ถนน / กลางวัน  -ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-7 ภาพจากฉากท่ี 7 
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แดดส่องจ้าในยามเช้า เชอร์รี่ขี่จักรยานตามใส่แว่นกันแดด และมีถุงน้ าห้อยข้างๆ 
ในขณะที่พอลก าลังวิ่งด้วยใบหน้าที่แต่งสวยงาม เหงื่อโทรมทั่วกาย เธอพูดเร่งพอลไปตลอดทาง พอล
เองก็บ่นเธอไปตลอดทางเช่นกัน ทั้งคู่ซิตอัพอยู่ข้างๆกัน และนอนพอกหน้าด้วยกันขณะรักษาอาการ 

เริ่มต้นการรักษาด้วยการออกมาปั่นจักยานในสวน เป็นการเริ่มความสัมพันธ์ของตัว
ละครในการเคลื่อนกล้องทิศทางเดียวเพ่ือสื่อถึงการเดินหน้าของความสัมพันธ์  ไปยังการซิทอัพที่ไม่
พร้อมกันเหมือนกับคนท้ังคู่ท่ียังไม่ได้เข้ากันได้ดีในตอนแรก 

Scene 8 ภายใน / ห้องท างาน / กลางคืน -ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-8 ภาพจากฉากท่ี 8 

ที่ห้องท างาน เชอร์รี่เดินไปหยิบหนังสือเล่มหนาจากชั้น ตุ๊กตารับปริญญาใหม่เอ่ียมของ
เธอตั้งอยู่บนตู้ เธอคว้าเอาช่อดอกไม้แห้งๆในแจกันโยนลงถังขยะแล้ว เดินออกจากห้องไป 

ฉากนี้ต้องการจะบอกว่าตัวละครเชอร์รี่ มีปัญหาบางอย่างของตัวเองท่ีเก็บซ่อนไว้ 

Scene 9 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน -ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-9 ภาพจากฉากที่ 9 
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เข็มนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ่ง พอลในชุดเต็มยศเพ่ิงกลับจากการร้องเพลง หยิบยาจากถุง
ยามากินแล้วล้มตัวลงบนที่นอน ดวงตาเบิกโพลงจ้องอยู่ที่เพดานครู่หนึ่ง แล้วหลับตาลง 

เล่าถึงพอลในเวลาเดียวกับเชอร์รี่ ที่เพ่ิงกลับจากท างานแม้ว่าจะกินยาแล้วเขาก็ยังมี
อาการนอนไม่หลับเหมือนเคย มุมกล้องตั้งใจถ่ายเน้นที่ข้าวของในห้องมากกว่าตัวพอล เพ่ือสื่อสารกับ
คนดูเรื่องความเป็นอยู่ของพอล 

Scene 10 ภายใน / ห้องรักษา / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-10 ภาพจากฉากที่ 10 

พอลนอนหลับตาอยู่ในห้องรักษา มีเครื่องท ากลิ่นอโรม่าอยู่ข้างเตียง เชอร์รี่นั่งอยู่ข้างๆใน
มือถือนาฬิกาจับเวลาเธอจ้องมองเขาอย่างตั้งใจ ทันทีท่ีพอลลืมตาข้ึนมา เธอก็ชูนาฬิกาให้ดูว่า สิบนาที 
พอลเห็นเช่นนั้นจึงส่ายหัวอย่างหมดอารมณ์ แต่เชอร์รี่ยังคงยิ้มให้ 

การบ าบัดด้วยกลิ่น ที่พอลก็ยังไม่สามารถนอนนานเกินกว่าสิบนาทีได้ใช้การถ่ายท าแบบ
เคลื่อนกล้องไปด้านข้างพร้อมๆกับตัวละคร 

Scene 11 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 ภาพจากฉากที่ 11 
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ทั้งคู่ซิตอัพเอาขาเก่ียวกัน แล้วขึ้นพร้อมกัน  

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มเดินไปข้างหน้าในจังหวะเดียวกัน เหมือนกับการซิตอัพไป
พร้อมๆกันพร้อมกับรอยยิ้ม 

Scene 12 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน -ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-12 ภาพจากฉากที่ 12 

มือเล็กที่ก าลังนวดไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ไล่มาจนถึงหัวของพอล เชอรี่นั่งอยู่บน
หัวพอล ก าลังนวดวนที่ขมับ ในขณะที่พอลหลับตาอยู่ ที่บ้านของพอล เธอจ้องมองใบหน้าที่แต่งแต้ม
ไปด้วยเครื่องส าอางบางๆ จนหยุดนวดไปโดยไม่รู้ตัว พอลลืมตาโพลงขึ้นมาอย่างที่เชอร์รี่ไม่ทันตั้งตัว 
เธอรีบคว้านาฬิกาจับเวลามาดู แล้วชูสิบห้านิ้วให้ พอลเอามือมาแท็กไฮไฟว์ 

การนวดบ าบัด ในฉากนี้เราจะเห็นว่าตัวละครมีความใกล้ชิดกันมาขึ้นมีการนอนตักกัน ดู
เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจะดูเกินกว่าความเป็นเพื่อนทั่วไป  

Scene 13 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น  / กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-13 ภาพจากฉากที่ 13 
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พอลนั่งทาเล็บเท้าให้เชอร์รี่ ในขณะเดียวกันนั้นเธอขอไปดูการแสดงของเขาวันนี้ แต่พอล
ปฏิเสธและชวนไปวันอื่นแทน 

ตัวละครทั้งคูเริ่มเปิดใจเข้าหากันมากขึ้น การที่พอลทาเล็บให้เชอร์รี่นั้น เป็นสิ่งที่ผู้ชาย
ส่วนมากอยากจะท าให้แฟนของตัวเองถ้ามีโอกาส และพอลก็ท าให้เชอร์รี่ แต่ด้วยความที่เขาชอบ
ความสวยความงามและการดูแลตัวเอง 

Scene 14 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางคืน  -ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-14 ภาพจากฉากที่ 14 

พอลในชุดนอน เดินออกมาเห็นยาและน้ าถูกจัดวางในถาดเรียบร้อยอยู่หลังตู้เย็นมีโน๊ต
เล็กแปะอยู่บนถาด เขากินยาจนหมด ก่อนเหลือบดูโน้ตเก่าที่แปะหน้าตู้เย็น แล้วดึงทั้งหมดเอาไปทิ้ง 
แล้วนอนหลับตา เพียงครู่เดียวตาเขาเบิกโพลงอีกครั้ง พอลสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วหลับตาลง พอลนอน 
ขดตัวอยู่บนเตียงด้วยความเดียวดาย วิ่งตามหาของที่เป็นของคนรักเก่ามากอดไว้ เชอร์รี่โทรเข้ามา 
เขารับสาย 

เป็นการแสดงอาการฟุ้งซ่านของพอล เมื่อต้องอยู่คนเดียวและกลับมาคิดถึงแฟนเก่าอีก
ครั้ง เลือกการตัดภาพสลับเข้ากับเพลง เพ่ือสร้างความรู้สึกสับสนและความรู้สึกที่วนๆอยู่ในห้วงเดิม 

Scene 15 ภายใน / ผับ / กลางคืน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-15 ภาพจากฉากที่ 15 
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หลังจากจบการแสดง พอลเดินเข้ามาหา มองการแต่งตัวของหมออย่างขัดใจ เค้าปลด
กระดุมเม็ดบนของชุดเธอออกเพ่ือโชว์เนินอก ยืนมองอยู่ครู่หนึ่งล้วงหาลิปสติกในกระเป๋ากางเกงก็ไม่มี 
จึงตัดสินใจประทับสีแดงบนปากตัวเองลงบนลงบนปากสีนู้ดของเธอ จนเธอกลายเป็นสาวเปรี้ยวทันที 
พอลทิ้งให้เชอร์รี่ยืนงง 

ใช้การน าเสนอเรื่องราวผ่านทางบนเพลงที่พอลร้องโดยมภาพสลับไปมาเพ่ือเล่าเรื่อง 
หลังจากการร้องเพลงพอลแกล้งเชอร์รี่ด้วยการเติมสีลิปสติกให้ด้วยปากของตัวเอง ในฉากนี้เราจะเห็น
อาการเหวอของเชอร์รี่ เพราะว่าเชอร์รี่นั้นเป็นผู้หญิง และผู้หญิงมักจะรู้ตัวก่อนเสมอว่าตัวเองมีใจให้
ใครในขณะที่พอล ยังคงเดินจีบหนุ่มๆท่ีเป็นลูกค้าอยู่ 

Scene 16 ภายนอก / ร้านก๋วยเตี๋ยว /กลางคืน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-16 ภาพจากฉากที่ 16 

พอลและเชอร์รี่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านข้างทาง ทั้งคู่พูดคุยกันเรื่องการใช้มือซ้ายและมือ
ขวาในการกินอาหาร 

การพูดคุยเรื่องการใช้มือซ้ายหรือขวา เป็นการเริ่มสร้างสัญลักษณ์ ในเรื่องที่จะเริ่มมี
ประเดน็และถูกใช้ในตอนท้ายเรื่อง ด้านความสัมพันธ์ของตัวละครก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

Scene 17 ภายใน / ห้องรักษา / กลางวัน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-17 ภาพจากฉากที่ 17 

ทั้งสองนั่งหลับตาแล้วฟังเสียงเพลงคลอไป พอลสะดุ้งลืมตาขึ้น  เห็นภาพของคุณหมอ
สาวที่นั่งหลับหลังตรงอยู่บนโซฟาข้างๆ เค้าแกล้งปลุกเธอจนตื่น 
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ใช้การเคลื่อนกล้องไปทางข้าง พร้อมกับการแสดงของตัวละครที่ขยับเข้าใกล้กันไป
ทางขวามากขึ้น ฉากนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้นและความรู้สึกของเชอร์รี่ที่สนใจในตัวพอลจาก
การใช้ภาพแทนสายตาไปที่ปากของพอลเหมือนว่าเชอร์รี่ก าลังจะจูบเขา 

Scene 18 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางวัน –ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-18 ภาพจากฉากที่ 18 

เสียงประตูห้องกระแทกดังลั่น ด้วยเจ้าของปิดประตูห้องนอนอย่างยากล าบาก เพราะมือ
ทั้งสองข้างหอบหิ้วตุ๊กตาเต็มอ้อมแขน เค้ามองภาพตัวเองในกระจก แล้วส่ายหัว 

พอลได้ตุ๊กตามานอนด้วย เป็นการช่วยบ าบัดอาการนอนไม่หลับด้วยตุ๊กตา มาเติมเต็มให้
ห้องไม่โล่งจนเกินไป ตุ๊กตาสื่อถึงเชอร์รี่ที่เริ่มมีอิทธิพลต่อชีวิตพอลมากขึ้น เข้ามาอยู่ในที่ส่วนตัวอย่าง
ห้องนอน 

Scene 19 ภายใน / ผับ เวที / กลางคืน  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-19 ภาพจากฉากที่ 19 

หลังจากจบการแสดงพอลชวนเชอร์รี่ไปหาอะไรกินหลังเลิกงาน เขาเดินไปช่วยนักดนตรี
เก็บของ ระหว่างนั้นได้หันมาเห็นเชอร์รี่คุยกับผู้ชายคนอ่ืนอยู่ จึงเคืองแล้วหนีกลับไป 

พอลเริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจเมื่อเห็นเชอร์รี่คุยอยู่กับชายคนอ่ืน เป็นการเริ่ม
เปิดเผยความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีต่อกัน 
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Scene 20 ภายนอก / ถนน /กลางวัน –ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-20 ภาพจากฉากที่ 20 

เชอร์รี่รีบเดินอย่างรวดเร็วตามทางเดิน 

เชอร์รี่เป็นห่วงพอลเธอรีบเดินตามไปทันที ใช้วิธีการถ่ายแบบไม่ใช้ขาตั้งกล้องเพ่ือที่จะได้
ภาพที่เคลื่อนไหวดูไม่ม่ันคง เหมือนความรู้สึกของเชอร์รี่ 

Scene 21 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางคืน –ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-21 ภาพจากฉากที่ 21 

พอลนั่งอยู่ที่บ้านตัวเองแต่งตัวเต็มยศ นั่งหน้าจ๋อยๆในขณะที่เชอร์รี่ก าลังพันแขนให้ 
เชอร์รี่เริ่มแสดงความรู้สึกที่เธอมีต่อพอลชัดเจนขึ้น จนท าให้พอลต้องตัดสินใจพูดเป็นนัยๆให้เชอร์รี่ตัด
ใจจากตน เชอร์รี่จึงออกจากห้องไป 

เป็นฉากท่ีพอลต้องการจะบอกปฏิเสธเชอร์รี่ทางอ้อม โดยการใช้เรื่องมือขวาและซ้ายที่
เคยพูดกันเป็นสัญลักษณ์ โดยบอกว่าตัวเองถนัดขวาไม่ว่าจะยังไงก็คงใช้มือซ้ายไม่ได้ สื่อความถึง
พอลที่ชอบผู้ชาย ต่อให้มีผู้หญิงอยู่ด้วยก็ยังคงชอบผู้ชายอยู่ดี 
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Scene 22 ภายใน / บ้าน ห้องนอน / กลางคืน–ตัดเร็ว- 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-22 ภาพจากฉากที่ 22-22.4 

พอลทิ้งตัวลงนอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยตุ๊กตา จะเอ้ือมมือข้างที่เจ็บไปหยิบโทรศัพท์มา 
แต่ก็ต้องชักกลับและเปลี่ยนเป็นมือซ้ายแทน เค้ากดดูโทรศัพท์แล้ววางลงข้างๆ แล้วหยิบมาดูอีกครั้ง  
เชอร์รี่และพอลต่างก็รอคอยโทรศัพท์จากอีกฝ่าย 

เป็นช่วงเวลาที่คนทั้งคู่ได้ห่างกันและกลับไปคิดทบทวนความรู้สึกของตัวเอง ซึ่งต่างคนก็
ต่างรอคอยให้ใครอีกคนทักทายมา ใช้การตัดภาพสลับอย่างเร็วเพ่ือเล่าการกระท าของทั้งคู่พร้อมกัน 

Scene 23 ภายนอก / หน้าบ้าน /กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-23 ภาพจากฉากที่ 23 
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 เชอร์รี่ยืนรออยู่หน้าห้อง ก าลังจะกดโทรศัพท์หาพอล แต่แล้วประตูก็เปิดออกเห็นชาย
หนุ่มหน้าตาคุ้นๆเดินสวนออกมาจากในห้อง ผมยุ่งๆราวกับเพ่ิงตื่นนอน เขายิ้มให้เธอ ก่อนจะรีบเดิน
จากไป  ผ่านไปครู่นึง พอลที่ก าลังจะออกไปข้างนอกเปิดประตูออกมาเจอเชอร์รี่ 

พอลเลือกท่ีจะขัดขวางชายหนุ่มที่มาจีบเชอร์รี่ โดยการเบี่ยงเบนความสนใจให้มาที่ตัวเอง
แทน ซึ่งแน่นอนชายคนนั้นตกลง เป็นการสื่อความหมายถึงความหลายหลายของรสนิยมทางเพศที่มี
ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่า ชายหนุ่มคนนั้นจะดูเป็นเพศชายแท้ แต่เมื่อมีโอกาสกับเกย์เขาก็เลือกที่จะไม่
ปฏิเสธเช่นกัน และฉากนี้ยังแสดงให้เห็นสีหน้าที่ค่อนข้างเรียบเฉยของเชอร์รี่ที่หมายความว่าเธอเองก็
รับรู้ในสิ่งที่พอลเป็นเช่นกัน 

Scene 24 ภายนอก / ถนน / กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-24 ภาพจากฉากที่ 24 

พอลเดินออกมากับหมอข้างนอกบ้าน จู่ๆเธอที่เดินเหม่อๆก็สะดุดพ้ืนเพราะรองเท้าขาด 
พอลบ่นเธอและถอดรองเท้าของเขาให้ ก้มลงไปหยิบรองเท้าเธอและเดินต่อไปด้วยกัน 

พอลแสดงความเป็นสุภาพบุรุษเล็กๆน้อยๆด้วยการถอดรองเท้าให้ใส่แต่ใน ขณะเดียวกัน
เขาก็ยังใช้ค าพูดและท่าทางเป็นกะเทยอยู่ เพราะไม่ได้พยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ชาย 

Scene 25ภายใน / บ้าน โต๊ะกินข้าว /กลางวัน  

 

 

 

 

ภาพที่ 5-25 ภาพจากฉากท่ี 25 
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ทั้งคู่นั่งกินอาหารอยู่ที่โต๊ะอาหาร เชอร์รี่เอาเท้าสะกิดพอล แต่เขาหลบ และเอาเท้ามา
วางทับบนเท้าเธอแทน 

เป็นฉากที่ทั้งสองได้มาเผชิญหน้ากันบนโต๊ะอาหาร พอลได้ส่งตะเกียบที่สลับข้างให้กับ
เชอร์รี่ เหมือนกับความสัมพันธ์ที่สลับคู่ของคนทั้งคู่และพอลยังเปลี่ยนใจมาลองให้มือซ้ายในการกิน
อาหารอีกด้วย ทั้งสองคนได้ตอบรับความรู้สึกของกันและกันโดยการเอาเท้ามาสัมผัส 

Scene 26 ภายใน / บ้าน ห้องนั่งเล่น / กลางวัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-26 ภาพจากฉากท่ี 26 

อุปกรณ์สะกดจิตแกว่งไปมาตรงหน้าของพอลและสั่งให้เขามองตามมัน พอลมองตาม
ก่อนที่ดวงตาจะปิดลง เชอร์รี่เห็นดังนั้นจึงหยุดการกระท าแล้วมองที่พอล เธอโบกมือไปมาตรงหน้าเขา 
แล้วก็สะกิดที่ไหลเขาเบาๆ เขาไม่ขยับเขยื้อนใดๆ เธอเลยลุกเดินไปเก็บของที่กระเป๋าบนโต๊ะกินข้าว 
พอลค่อยๆหรี่ตาขึ้น เขาไม่ได้หลับ แต่แกล้งหลับ เมื่อเชอร์รี่นั่ง พลจึงล้มตัวนอนบนตักเชอร์รี่ 

 ใช้การตั้งกล้องผ่านลูกตุ้มสะกดจิตเพ่ือให้คนดูมองเห็นท่าทางของพอล พร้อมๆกับรับรู้
ความรู้สึกของพอลในเวลาเดียวกัน เป็นฉากท่ีแสดงให้เห็นว่าการสะกดจิตไม่ได้ช่วยให้พอลหลับ แต่
เขาหลับเพราะว่าสบายใจที่ได้นอนตักเชอร์รี่ 

Scene 27 ภายใน/ บ้าน ห้องนั่งเล่น /กลางคืน 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-27 ภาพจากฉากท่ี 27 
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พอลพลิกตัวจากนอนตะแคงเป็นนอนหงาย เขาจะลุกขึ้นแต่ก็หยุดเมื่อมองเห็นใบหน้า
ของเชอร์รี่ที่หลับในท่านั่งก้มหน้าและมีพอลอยู่บนตัก เชอร์รี่ท าท่าเหมือนจะตื่น พอลจึงค่อยๆขยับตัว
ลุกขึ้นนั่งข้างๆเธอ แล้วพอดีกับที่เธอเปลี่ยนท่านอนเป็นซบลงที่ไหล่เขาพอดี เขามองเธอที่นอนหลับ
บนไหล่แล้วหาวออกมา ยกขาขึ้นมาไขว่ห้างท่าประจ า ก่อนจะหลับไปอีกครั้ง 

เชอร์รี่พยายามสะกดจิตให้พอลหลับแต่มันก็ไม่เป็นผล เพ่ือความสบายใจพอลนั้นจึง
แกล้งหลับโดยไม่ให้เชอร์รี่รู้ แอบมองเธอ และตัดสินใจนอนหลับเอง เมื่อเค้าตื่นขึ้นมาเขาก็กลับมานั่ง
ไขว้ห้างแบบผู้หญิงและนอนซบเชอร์รี่ แสดงให้เห็นถึงสถานะของพอล ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นผู้ชาย เค้า
ก็ยังคงเป็นเกย์แบบเดิม แค่มีความรักผู้หญิงที่ชื่อเชอร์รี่แค่นั้น 
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บทที่ 6  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการที่ผู้จัดท าได้เริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันที่ส่งผล
ต่อความรักและความสัมพันธ์ของผู้คน การหาข้อมูลอ้างอิง สอบถามและสังเกตพฤติกรรมของเพศที่
สาม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้กับการเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Sleepless  ให้มีความสมจริง 
และสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้คนในสังคม รวมถึงสามารถสื่อสารแนวคิดเกี่ยวกับความรักที่ไม่มีเพศ
เป็นตัวก าหนดกรอบของความสัมพันธ์  ในขั้นตอนการถ่ายท านั้น ผู้จัดท าได้มีการวางแผนงาน หา
ข้อมูลอ้างอิงและจัดเตรียมล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถท างานได้ตรงตามเวลาและมีความสมบูรณ์ ใน
ขั้นตอนการตัดต่อผู้จัดท าได้ฝึกฝนทักษะและน าข้อมูลอ้างอิงจากหนังเรื่องต่างๆมาเป็นแนวทางในการ
ท างาน รวมถึงการจัดหาและเลือกดนตรีประกอบที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดท านั้นให้ความส าคัญ 
ภาพยนตร์เรื่อง Sleepless ได้หลอมรวมประสบการณ์ และความรู้ต่างๆให้ออกมาเป็นภาพยนตร์ใน
แบบที่ผู้จัดท าคาดหวังไว้อย่างสมบูรณ์ 

สรุปผลการศึกษา 

1. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production)  
ในขั้นตอนนี้ผู้จัดท านั้นได้มีความตั้งใจจะเตรียมพร้อมทุกอย่างให้พร้อมที่สุดก่อนการ

ออกไปถ่ายท าจริง เนื่องจากการท าเอกสารเพื่อขอใช้สถานที่นั้นต้องใช้เวลานาน รวมถึงการจัดการคิว
ของนักแสดงซึ่งมีเวลาจ ากัด การให้เวลากับข้ันตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะจะท าให้ขั้นตอน
ต่อไปมีความสะดวกยิ่งข้ึน 

2. ขั้นตอนการถ่ายท า (Production)  
ในขั้นตอนนี้คือการน าเอาสิ่งที่ถกูจัดเตรียมมาทั้งหมดจากขั้นตอนที่แล้วมาท าให้เป็น

จริง ให้ออกมาใกล้เคียงที่สุดและอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าจะเกิดปัญหาก็ต้องสามารถแก้ไขให้
ผ่านไปให้ได้ เป็นการท างานที่ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นหลักเพราะผู้จัดท าจะต้องอธิบายให้ทีมงาน
และนักแสดงทั้งหมดเข้าใจในสิ่งเดียวกันกับท่ีผู้จัดท าต้องการ 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-production)  
เป็นการเอาสิ่งที่ได้จากข้ันตอนก่อนหน้า มาเรียง คัดเลือกแต่ส่วนที่ต้องการแล้วใส่ลง

ไปในภาพยนตร์ โดยยึดจากบทภาพยนตร์เป็นหลัก ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะใช้
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการถ่ายท า เพ่ือน าทั้งหมดมาประกอบร่างพร้อมท าการแต่งสีและปรับเสียง
ให้สมบูรณ ์
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ข้อจ ากัดและปัญหา 

1. ปัญหาเรื่องสถานที่ 
1.1 เนื่องจากตัวละครในเรื่อง มีการใช้สถานที่เป็นร้านนั่งดื่มที่มีเวทีส าหรับโชว์  ท าให้

การหาสถานที่เป็นไปอย่างยากล าบาก เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงและร้านส่วนใหญ่ก็ไม่อนุญาตให้เข้า
ถ่ายท า กว่าจะสามารถหาสถานที่ได้ผู้จัดท าต้องเดินเข้าออกร้านเป็นสิบร้านและกลับมาพร้อมกับค า
ปฏิเสธ แต่ในที่สุดก็สามารถหาสถานที่ถ่ายท าได้จากการที่เจ้าของร้านจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เหมือนกันและไม่เสียค่าใช้จ่าย 

1.2 บุคคลที่รับเรื่องอนุญาตให้ใช้สถานที่ถ่ายท าที่ได้มีการพูดคุยไว้ ไม่ได้แจ้งเรื่องให้
หัวหน้างานทราบ ท าให้เกิดปัญหาก่อนวันถ่ายท าเพียง 2 วัน ว่าไม่ให้ถ่ายท า เนื่องจากเป็นวันเสาร์ 
อาทิตย์ แต่ในที่สุดเมื่อพูดคุยแล้วก็สามารถเข้าถ่ายท าได้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมให้กับพนักงาน
เป็นจ านวน 1,000 บาท 

1.3 ร้านบางกอกบาร์ที่เป็นสถานที่ถ่ายท า เปิดให้เข้าถ่ายท าช้ากว่าที่ตกลงไว้ เนื่องจาก
ปิดร้านเกือบเช้าในคืนที่ผ่านมา ท าให้ไม่สามารถลุกขึ้นมาเปิดประตูได้ทันเวลา ก าหนดการเวลา
ทั้งหมดจึงต้องเลื่อนไป ท าให้การถ่ายท าเสร็จช้าลง และยังเป็นวันที่มีตัวประกอบมากเป็นพิเศษท าให้
เกิดความล่าช้ายิ่งขึ้นไปอีก 

2. ปัญหาเรื่องคิวการถ่ายท า 

ในการจัดคิวถ่ายท าพบปัญหาหลักจากการที่นักแสดงเป็นบุคคลภายนอกและมีเวลางาน
ที่แตกต่างกัน จึงท าให้การจัดสรรเป็นไปอย่างยากล าบากรวมถึงเวลาที่สถานที่อนุญาตให้ถ่ายท า ก็ท า
ให้การแบ่งเวลานั้นมีความส าคัญมาก ต้องถ่ายท าให้เสร็จครบตรงตามเวลาที่ก าหนด 

3. ปัญหาเรื่องการแสดง 
นักแสดงไม่สามารถจ าบทพูดได้ครบถ้วน และพูดไม่เหมือนเดิมในแต่ละเทค ท าให้ต้อง

เปลี่ยนบทพูดให้เป็นไปตามที่นักแสดงถนัด ซึ่งก็ท าให้การแสดงเป็นไปได้ด้วยดีและมีความเป็น
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

4. ปัญหาเรื่องการตัดต่อ 
การตัดต่อหนังเป็นปัญหาส าคัญของผู้จัดท าเนื่องเกิดจากปัญหากับโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อ

ท าให้การท างานมีความล่าช้าและไม่สามารถน าผลงานออกมาได้ครบถ้วนในการน าเสนอต่ออาจารย์
และท่ีปรึกษา จังหวะการตัดต่อจะช้าและค่อนข้างยืดเยื้อเนื่องจากเสียดายฟุตเทจที่ถ่ายมาจึงพยายาม
จะใส่เข้าไปทั้งหมดแต่นั่นก็ไม่ส่งผลดีต่อหนังที่ออกมา 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้จัดท าตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายท าไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม
นักแสดง การจัดท าเอกสาร วางแผนการถ่ายท า จัดสรรอุปกรณ์ จัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมโดยที่ไม่
ต้องไปรีบหาในวันถ่ายท า เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญและจะท าให้งานส าเร็จลุล่วงได้อย่างที่ตั้งใจและ
ตรงตามเวลา โดยที่จะได้สามารถตั้งสมาธิกับการถ่ายท า และการแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาด
ฝันในการถ่ายท าเสมอ 

2. การเลือกทีมงานที่สามารถไว้วางใจได้ พูดคุยได้อย่างสนิทใจและสามารถเข้าใจการ
ท างานของกันและกันได้ จะท าให้การท างานเป็นได้ได้อย่างราบรื่นขึ้น เพราะภาพยนตร์ไม่สามารถ
สร้างให้เสร็จได้โดยตัวคนเดียว ต้องอาศัยการร่วมมือกันไว้ใจซึ่งกันและกันจึงจะท าให้งานส าเร็จได้ 

3. การตัดสินใจที่เด็ดขาด แม่นย า รวดเร็วและท่ีส าคัญ รอบคอบเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ก ากับ
และทีมงานจะต้องมี เมื่อเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งจะต้องฝ่าฟันและผ่านมันไปให้ได้ 

4. การสร้างบรรยากาศที่ดีในกองถ่ายเป็นส่วนช่วยให้การถ่ายท าเป็นไปได้อย่างราบรื่น  
ในเวลาที่เครียดและกดดัน การพูดจาไพเราะใส่กัน ไม่ตะคอกหรือขึ้นเสียงจะท าให้บรรยากาศของ
ความตึงเครียดลดลง การมีอาหารและน้ าไว้รับประทานที่เพียงพอก็ท าให้ทีมงานมีความสุขมากขึ้น 
และเม่ือทีมงานมีความสุขการถ่ายท าก็ราบรื่น 

5. ผู้ก ากับควรจะรับฟังข้อติชม ค าเสนอแนะจากผู้อ่ืนด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องท าตาม
ค าแนะน าทุกอย่าง ต้องน ากลับมาคิดว่าเหมาะสมกับสิ่งที่จะท าหรือไม่ หากไม่สามารถคิดคนเดียวได้
ควรพูดคุยปรึกษากับทีมงานเพ่ือช่วยเหลือกันบางครั้งการคิดรวมทุกอย่างไว้ที่ตนเองคนเดียวก็ไม่
สามารถหาทางออกท่ีดีได้ 
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