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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำค ัญของปัญหำ 

 การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) หมายถึง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองคือการที่
บุคคล มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึงพิจารณาจากการประเมินคุณค่าตนเองในด้านความสามารถ

ความช านาญ ความส าคัญ ความส าเร็จ และความมีคุณค่าของตนเอง รวมทั้งการสามารถยอมรับการ
เห็นคุณค่าในตนเองที่ผู้อ่ืนมีต่อตน มีความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความนับถือตนเอง ซ่ึงเก่ียวข้องกับ  
อัตมโนทัศน์ของแต่ละบุคคล (ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา) 

 พัชรา ทิพยทัศน์ (2556) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
มนุษย์เนื่องจากเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของจิตใจตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 

(Maslow) การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคคลจะแสดงระดับของ
การเห็นคุณค่าในตนเองที่แตกต่างกันออกมาด้วยลักษณะท่าทาง น้ า เสียง ค าพูด และการกระท า 
บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับสูงพอ จะสามารถสร้างสรรค์ความคิดหรือการกระท า       

ที่จะเผชิญความเครียดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การเห็นคุณค่าในตนเองยังเป็นปัจจัย
ส าคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ ทางสังคม และการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้ ชีวิตที่ มี    

ผลต่อความคิด ความปรารถนา ค่านิยม อารมณ์ และการต้ังเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล 
จนกระทั่งกลายเป็นลักษณะของบุคลิกภาพ และการประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวทั้งในชีวิต
ส่วนตัว การศึกษาเล่าเรียน หรือการท างานในชีวิตส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่ กับการเห็นคุณค่า ในตนเองด้วย

เช่นกัน ผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจึงมีความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความคาดหวังอย่างเป็นจริง
และเป็นไปได้ในความส าเร็จที่จะได้รับ ดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะพัฒนา

บุคคลไปสู่การเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด  
 โกลเบนน์ และบราวน์ (Goebel & Brown 1981, อ้างถึงในพรธาดา เขียนโกลา 2545: 
1) อ้างอิงในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างตามล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ในทุกกลุ่มอายุ

พบว่าวัยรุ่นให้ความส าคัญต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มอ่ืน โดยที่ความมีคุณค่าในตนเอง
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของวัยรุ่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะเป็นการลดปัญหา

พฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าวอันธพาลของวัยรุ่นได้  
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 ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา (2549: 1-2) ระบุไว้ว่าพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของวัยรุ่นไม่ได้

เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงประการเดียว แต่มักเกิดจากปัจจัยหลายประการที่ ซับซ้อน และมี
ผลกระทบต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยด้านชีวภาพและจิตใจของตัววัยรุ่นเอง ปัจจัยทางด้านจิตใจ
พบว่าหนึ่งในสาเหตุคือ Self-esteem วัยรุ่นที่มี Self-esteem ต่ า มักมีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวได้

ง่าย เพราะมักแปลความหมายสถานการณ์ว่าผู้อ่ืนดูถูกหรือปฏิเสธตนเอง โดยวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นวัยส าคัญที่ก าลังจะเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ การเป็น

ผู้ใหญ่ต่อไปข้างหน้าจะมีความส าเร็จเพียงใด  มีชีวิตด าเนินต่อไปอย่างไรในเอกลักษณ์ของตน 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การมีคู่ครอง และครอบครัวประสบความสุข ความส าเร็จแค่ไหน ชีวิตใน
ระหว่างวัยรุ่นเป็นตัวชี้และเป็นแนวทางหลักที่ส าคัญอย่างมาก 

 รัชนีย์ แก้วค าศรี (2545: 132-134) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพัน 
การเห็นคุณค่าในตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพบว่ามีนักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเอง 

นับถือตนเองระดับต่ า ร้อยละ 26.16 และในงานวิจัยเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง และความสัมพันธ์
ระหว่าง การเห็นคุณค่าในตนเอง กับการปรับตัวในสังคมของนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา (2549: 89-90) พบว่ามีนิสิตที่มีค่าการเห็นคุณค่าในตนเอง

ในระดับไม่ดีอยู่ร้อยละ 28.9 
 จากการส ารวจเก่ียวกับสื่อและวัยรุ่นอายุ 12  – 24 ปี ของเอแบคโพลล์ใน ปี 2554 

พบว่า  สื่อที่วัยรุ่นนิยมบริโภคมากที่สุดคือโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต โดยที่วัยรุ่นร้อยละ 90.5 บริโภค
สื่อโทรทัศน์ และร้อยละ 81.4 บริโภคสื่ออินเตอร์เน็ต โดยเนื้อหาที่มีการบริโภคสูงสุดคือเพลง (ร้อยละ 
66.3) รองลงมาคือเนื้อหาประเภทละคร สูงถึงร้อยละ 49.8 โดยเม่ือสอบถามถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเม่ือ

ชมละครพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.9 ของคนที่ดูแล้วเกิดความรู้สึกร่วมไปกับละครเรื่องนั้น ๆ 
เช่นความรู้สึกโกรธ เศร้า เป็นต้น และในการส ารวจหัวข้อเยาวชนกับพฤติกรรมการลอกเลียนแบบโดย

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.5 มีความเห็นว่าสื่อละครมีผลให้เกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบของวัยรุ่นมากที่สุด 
 อิทธิพลของสื่อละครมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากละครเป็น

ช่องทางของการสื่อสารประเภทหนึ่ง เป็นการให้ความรู้ข่าวสารผ่านการกระท า หรือ กา รแสดง 
(Action) ซ่ึงเป็นวิธีที่ท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย โดยท าให้เห็นเป็นรูปของเรื่องราว และการกระท า  

ผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ร่วมจากการดูละคร เป็นการพัฒนาทักษะในด้านการรับรู้   ด้านศิลปะ 
จินตนาการ และการสื่อสาร  ลักษณะส าคัญของศิลปะการละคร คือ การตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ และเป็นเครื่องช่วยในเรื่องพัฒนาการ และการเรียนรู้ ต้ังแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน 

(Geraldine Brain Siks 1983: 12-38, อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556) 
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อิทธิพลของสื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะสื่อละครทางโทรทัศน์ จาก

งานวิจัยของนภาพร ธนะนุทรัพย์ (2551) ซ่ึงท าการส ารวจอิทธิพลของสื่อละครทางโทรทัศน์ต่อ
พฤติกรรมด้านจริยธรรม กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าสื่อละคร
โทรทัศน์เป็นสิ่งที่ตอบสนองการรับรู้ของมนุษย์ได้เกือบครบถ้วน มีทั้งภาพแล ะเสียง เป็นสื่อที่

เปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนสังคม และตัวบทบาทการแสดงของผู้แสดงละครทางโทรทัศน์มี
อิทธิพลต่อการลอกเลียนแบบของผู้รับชม ท าให้ผู้รับชมได้รับอิทธิพลจากการรับชมจากสื่อ เช่น ค าพูด 

การแสดงออกทางพฤติกรรม การแต่งตัว มาก่อเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ โดยพฤติ กรรมที่ได้รับ
อิทธิพลมานั้นมีทั้งพฤติกรรมในด้านดี เช่นการช่วยเหลือสังคม ความกตัญญู และในด้านที่ไม่ดีเช่น 
การด่ืมสุราของมึนเมา การท าร้ายร่างกาย ซ่ึงผู้สร้างสื่อควรสอดแทรกเนื้อหาในแง่ดี เช่นคุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือให้ผู้รับชมสื่อทางโทรทัศน์น าไปเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความต้องการที่จะลดกลุ่มวัยรุ่นที่ มีการมองเห็นคุณค่า ในตนเองใน

ระดับต่ าให้ลดลง โดยการจัดท าสื่อละครโทรทัศน์เพ่ือให้ผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้วิธีการ
เห็นคุณค่าตนเองและเกิดแง่คิดในการเห็นคุณค่าตนเองมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์ 
 1.  เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองที่ได้ผลิตขึ้น 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ ์ 
 สร้างสรรค์ละครที่มีแก่นเรื่องส่งเสริมการเห็นคุณค่าตนเอง มีความยาวตอนละ 30 นาที 

จ านวน 6 ตอน โดยจัดท าเรื่องย่อ (Synopsis) อธิบายลักษณะตัวละคร (Character List) โครงเรื่อง 
(Plot) โครงเรื่องขยาย (Treatment) ล าดับฉาก (Scenario) บทแสดง (Screenplay) และถ่ายท า
ละคร 1 ตอน 

ขั้นตอนกำรศ ึกษำ 
1. ขั้นตอนก่อนการผลิต 

                  -  ค้นคว้าจากต ารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎี รวมถึง                    
ส ารวจข้อมูลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

         -  คิดบทละครสั้น จัดหานักแสดง 
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        -  เตรียมความพร้อมและนัดหมายการผลิต (ประสานงาน, หาสถานที่ถ่ายท า , เตรียม

งาน) 
2. ขั้นตอนการผลิต 

     -  ด าเนินการถ่ายท า 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต 
                   -  ตัดต่อ 

                   -  สรุปผลการด าเนินงาน 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 

การด าเนินงานได้จัดท าขั้นตอนการศึกษาในรูปแบบตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง         

เขียนบทละคร         

Casting         

เตรียมการถ่ายท า         

ถ่ายท าละคร         

ตัดต่อผลงาน         

สรุปผลการด าเนินงาน         

จัดท าเอกสาร         
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ผลที่คำดว่ำจะได้ร ับ 

 1.  รับรู้แนวทางในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองที่ได้
ผลิตขึ้น 
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บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์ละครส่งเสริมการการเห็นคุณค่าในตนเอง”  ผู้ ศึกษา

ได้น าแนวคิด ทฤษฎี  ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
สร้างสรรค์ละครสั้นดังต่อไปนี้ 
 1.  องค์ประกอบของละคร 

 2.  แนวคิดของกลุ่มจิตวิทยามนุษย์นิยม   
 3.  การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 4.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับของความเห็นคุณค่าในตนเอง 
 5.  อิทธิพลของสื่อในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 

องค ์ประกอบของละคร  
ในอดีตละครประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน โดยเรียงตามล าดับควา มส าคัญดังนี้  คือ 

โครงเรื่อง (Plot) ตัวละคร (Character) ความคิด (Thought)  ภาษา (Diction) เพลง (Song) และ
ภาพ (Spectacle) องค์ประกอบทั้งหกครอบคลุมทุกอย่างที่มีอยู่ในละคร ไม่ว่าเราจะพูดถึงละครใน
ด้านใดก็ตาม เราจะสามารถจัดไว้ในองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งได้เสมอ ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้

กับละครทุกยุค ทุกสมัย โดยปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยโดยสรุปเป็นองค์ประกอบ
หลักๆ 6 ส่วน คือ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด ภาษา เสียง และภาพ 

1.  โครงเรื่องเปรียบเสมือนชีวิตและวิญญาณของบทละคร  โครงเรื่อง (Plot) คือล าดับ
ของเหตุการณ์ภายในกรอบของบทละครเรื่องหนึ่งๆ ต้ังแต่จุดเริ่ม การพัฒนาเรื่อง ไปจนถึงจุดลงเอย 

    1.1 การกระท าในละคร  ละครจะแสดงให้เห็นว่า ใคร ท าอะไร  อยู่ กับใคร  ในรูป

ของบุรุษที่หนึ่ง และ บุรุษที่สอง  โดยที่เหตุการณ์นั้นก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันต่อหน้าผู้ชม  เพราะละ คร
แสดงให้เห็นเรื่องราวท่ีเป็นอยู่  ไม่ใช่การเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว  แม้ว่าจะเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่

ผ่านไปแล้วหรือเหตุการณ์สมมติ  แต่ขณะเม่ือละครก าลังด าเนินอยู่  เราจะรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นก าลัง
เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันจริงๆ 

การกระท าในละครเกิดจากความขัดแย้ง (Conflict) หากไม่มีความขัดแย้งก็จะไม่มีละคร

เกิดขึ้น เพราะละครไม่ใช่การน าเสนอภาพของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แต่เป็นการน าเสนอเรื่องราวของ 
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“มนุษย์ซ่ึงกระท าการอยู่” (Man in Action)  ความขัดแย้งในละครอาจจะเป็นความขัดแย้งภายนอก  
ซ่ึงหมายถึงความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละครด้วยกัน ระหว่างตัวละครกับสังคม  ระหว่างคน

กลุ่มหนึ่งกับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ระหว่างตัวละครกับโชคชะตา หรือความขัดแย้งภายในใจของตัวละครเอง  
ความขัดแย้งจะท าให้ตัวละครต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาหรือฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามาขวางทาง  

หรืออาจต้องเลือกทางเดินสายใหม่  ซ่ึงมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวละครไปจากเม่ือตอนเริ่มเรื่อง 
การกระท าในละคร เกิดมาจา กความต้องการหรือจุดหมายของตัวละคร 

(Objective) เราจะพิจารณาการกระท าจากตัวละครหลักที่เป็นผู้ด าเนินเรื่อง (Protagonist) ตัวละคร

ที่เข้ามาขวางหรือกระท าการสวนทางกับตัวละครหลักเรียกว่า  ตัวละครฝ่ายตรงข้าม (Antagonist) 
วิธีง่ายๆที่จะมองหาทิศทางของละครจะได้จากการต้ังค าถามให้ตรงจุดในประเด็นเรื่องการกระท า ซ่ึง

เป็นจุดหมายของตัวละคร คือ ใคร  ท าอะไร  กับใคร  ท าอย่างไร  และได้รับผลอย่างไร หรือ  ใคร  
ต้องการอะไร  ท าอะไรต่อความต้องการนั้น  และผลของการกระท านั้นในที่สุดแล้วเป็นอย่างไร 

    1.2 การปูพ้ืน (Exposition) เม่ือละครเปิดฉาก  โดยปกติผู้อ่านหรือผู้ชมจะยังไม่รู้ว่า

ละครเรื่องนี้เก่ียวกับอะไร ตัวละครเป็นใครบ้าง มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร  อยู่ในสภาพแวดล้อม
แบบไหน  มีความคิดความอ่านอย่างไร  มีความต้องการอะไร  มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น  ฯลฯ  จึง

จ าเป็นต้องมีการปูพ้ืนเพ่ือให้รู้ถึงภูมิหลังและความเป็นมาของเรื่องราวและตัวละคร  ก่อนที่จะด าเนิน
เรื่องต่อไปข้างหน้า 

   การปูพ้ืนที่นิย มใช้กันมีอยู่ หลากหลายวิธี  อาทิเช่นใช้ตัวละ ครที่ไม่ค่อย มี

ความส าคัญในเรื่องมาพบปะพูดคุยหรือ  “นินทา”  ถึงตัวละครส าคัญ  ใช้ตัวละครที่ไม่ได้พบหน้ากัน
มานานมาพบกันอีกครั้งท าให้ต้องทบทวนรื้อฟ้ืนความหลังหรือเล่าถึงช่วงเวลาระหว่างที่จากกันไป   
ให้ตัวละครเผยความในใจกับคนสนิท ให้ตัวละครร าพึงร าพันกับตัวเอง ให้ตัวละครสื่อสารโดยตรงกับ

คนดู  ใช้ผู้บรรยายเล่าเรื่อง การปูพ้ืนที่สามารถน าคนดูเข้าสู่เรื่องได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นจะ
ท าให้เรื่องด าเนินและพัฒนาต่อไปอย่างเป็นที่เข้าใจแก่คนดู 

    1.3 การเตรียมเรื่อง (Foreshadowing) เป็นการวางเรื่องราวบางอย่างเอาไว้ล่วงหน้า
เพ่ือที่ว่าเม่ือเหตุการณ์ผันแปรไปสู่ตอนจบคนดูจะได้สามารถหวนระลึกถึงและเข้าใจได้ต่อจุดหักเหที่
เกิดขึ้นหรือการตัดสินใจของตัวละครที่อาจเกิดขึ้นอย่างน่าตกใจหากไม่มีการเกริ่นเตรียมเอาไว้

ล่วงหน้า นักเขียนใช้การเตรียมเรื่องให้เป็นประโยชน์ได้ในหลายกรณี เช่น ท าให้เหตุการณ์ดูน่าเชื่อ
และไม่กะทันหันจนเกินไป สร้างปมชวนให้น่าติดตามและสร้างความตึงเครียดให้แก่เรื่อง  ช่วยเผยให้

เห็นลักษณะนิสัยของตัวละคร ช่วยน าไปสู่ความยุ่งยาก จุดวิกฤติและจุดสูงสุดของเรื่องต่อมา และอาจ
ช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมแก่เรื่อง 

    การเตรียมเรื่องเปรียบเสมือนการเกริ่นน าให้เห็นเค้าของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ในภายหลังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นจริง ๆ การเตรียมเรื่องจ าเป็นต่อการสร้างเรื่องให้ดูน่าเชื่อถือ มี
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น้ าหนักและเป็นที่ยอมรับได้ แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ผันแปรไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ คนดูจะสนุกและ
ติดตามเรื่องมิใช่เพียงเพราะละครเต็มไปด้วยสิ่งที่เดาล่วงหน้าไม่ถูกเท่านั้น แต่ยังเพราะความลงตัวของ

เหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นอย่างน่าแปลกใจ แต่ในขณะเดียวกันเม่ือมองย้อนกลับไป คนดูก็จะยอมรับได้
เพราะมีการเตรียมเรื่องไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว 

    1.4 จุดเริ่มเรื่อง (Point of Attack) คือช่วงเวลา ณ จุดที่นักเขียนน ามาเป็นจุดเริ่มต้น
ของการกระท าในละครก่อนที่จะพัฒนาเรื่องต่อไปในทิศทางที่ก าหนดไว้  นักเขียนอาจเลือกใช้จุดเริ่ม
เรื่องช้า (Late Point of Attack) หรือจุดเริ่มเรื่องเร็ว (Early Point of Attack) ก็ได้ขึ้นอยู่ กับการวาง

โครงเรื่อง 
    1.5 เหตุการณ์กระตุ้น (Inciting Incident) คือสิ่งที่เกิดขึ้นซ่ึงเป็นแรงผลักดันหันเห 

หรือรบกวนสถานการณ์ที่เป็นมาในตอนต้นเรื่อง อันเป็นผลให้เกิดความปั่นป่วนหรือท าให้ตัวละคร
ประสบปัญหาที่จะต้องสะสางหรือแก้ไขต่อไป เหตุการณ์กระตุ้นมักจะน าไปสู่ปัญหาหลักของละคร
เรื่องนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในละครบางเรื่องอาจไม่มีเหตุการณ์กระตุ้นก็ได้ แต่มักมีจุดเน้นที่การแสดง

ความคิดในบางเรื่องโดยไม่สนใจกับปัญหาของตัวละคร 
    1.6 ความยุ่งยาก (Complication) เหตุการณ์กระตุ้นคือความยุ่งยากจุดแรกในละคร 

ส่วนความยุ่งยากคือแรงผลักดันแรงใหม่ที่เข้ามาสู่เรื่องและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินเรื่อง หลังจาก
ที่นักเขียนวาดภาพตัวละคร ก าหนดแก่นเรื่อง และวางแนวทางของเรื่องว่าจะเริ่มต้นและลงเอย
อย่างไรแล้ว ก็จ าเป็นจะต้องวางโครงเรื่องให้ชวนติดตามโดยใช้ความยุ่งยากทยอยเข้ามาในชีวิตตัว

ละครเรื่อย ๆ เพ่ือให้การด าเนินเรื่องมีความเข้มข้นและชวนติดตาม 
    1.7 การค้นพบ (Discovery) บทละครแสดงให้เห็นการกระท าของตัวละคร เหตุผล

เบื้องหลังการกระท าหรือเหตุจูงใจ จุดมุ่งหมายของตัวละคร ความรู้สึกและอารมณ์ที่แปรเปลี่ยนไป

ของตัวละคร ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ของตัวละคร ในระหว่างที่ เหตุการณ์ก าลังด าเนินไปนั้น ตัว
ละครจะประสบภาวะที่เรียกว่า “การค้นพบ” ซ่ึงหมายความว่ามีสิ่งใหม่ ๆ เปิดเผยให้ตัวละครได้รู้ 

การค้นพบของตัวละครจะมีผลให้ตัวละครตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซ่ึงท าให้เรื่องราวของ
ละครด าเนินต่อไปหรือถึงจุดลงเอยได้ 

   การค้นพบอาจมีได้หลายอย่าง เช่น การค้นพบสิ่งของ การค้นพบบุคคล  การ

ค้นพบเหตุการณ์ในอดีต  การค้นพบความจริง  การค้นพบค่านิยม  และการค้นพบตัวเอง  สิ่งที่จะ
สร้างให้เนื้อหาของละครมีความลึกซ้ึงกินใจที่สุดมักจะเป็นการค้นพบตัวตนของตัวเอง  นักเขียนที่เก่ง 

ๆ จะสามารถสร้างสรรค์และเรียบเรียง  “การค้นพบ”  ได้อย่างน่าสนใจและมีพลังต่อการสร้างเรื่อง      
บทละครทุกเรื่องจะแสดงให้เห็นถึงการค้นพบของตัวละครในระดับใดระดับหนึ่งไม่มากก็น้อย 

    1.8 จุดสูงสุด (Climax) คือช่วงขณะที่ความตึงเครียดขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในละคร  บท

ละครส่วนมากจะมีการด าเนินเรื่องที่มีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่ อย ๆ จนน าไปสู่จุดสุดยอดของเรื่อง
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หรือมีการเรียกทับศัพท์ว่า “ไคลแมกซ์” ถ้าปราศจากจุดสูงสุดหรือมีจุดสู งสุดที่ขาดความตึงเครียด
ส่งผลให้บทละครอาจจะจืดชืด ไม่สนุก ไม่น่าเพลิดเพลิน และไม่สมใจคนดู อย่างไรก็ดีบทละครบาง

เรื่องอาจมีจุดพลิกผันไปจากจุดสูงสุดอย่างที่เรียกว่า แอนตีไคลแมกซ์ (Anticlimax) ซ่ึงการพลิกผัน  
หักเห หรือกลับตาลปัตรไปจากความตึงเครียดที่คาดหมายก็ได้  ซ่ึงอาจจะเป็นกลวิธีในการคลี่คลาย

เรื่องแบบหนึ่ง 
    1.9 จุดวิกฤติ (Crisis) จุดวิกฤติและจุดสูงสุดมักถูกใช้ปะปนกันอยู่ เสมอ เนื่องจาก

บางครั้งอาจจะไม่ได้แยกกันหรือแยกออกจากกันได้ยากหรือบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันไป 

จุดวิกฤติหมายถึงช่วงเวลาที่ตัวละครต้องตัดสินใจ เลือกทางเดินต่อไปข้างหน้า  การตัดสินใจนี้ มักจะมี
ผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามมาด้วย บางครั้งตัวละครจะเป็นคนเลือกทางเดินเอง แต่บางครั้งก็ถูก

สถานการณ์บีบบังคับให้เลือก จุดวิกฤติอาจน าไปสู่ความสุขหรือความหายนะ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับลักษณะ
ของบทละครและจุดประสงค์ของผู้แต่ง  บทละครมักจะประกอบด้วยจุดวิกฤติต่อเนื่องกันไป  ซ่ึงเกิด
มาจากความยุ่งยากที่ทวีขึ้นเรื่อย ๆ จุดวิกฤติที่ส าคัญที่สุดตอนท้ายเรื่องจะก าหนดตอนจบข องละคร

และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นต่อเรื่องราวและตัวละคร 
    1.10 การคลี่คลาย (Denouement) คือตอนลงเอยของละครต่อการจากความตึง

เครียดสูงสุดแล้ว เป็นผลมาจากการตัดสินใจและการกระท าขั้นสุดท้ายของตัวละคร การคลี่คลายเป็น
การแก้หรือสะสางปมความยุ่งยากที่ขมวดเข้าไว้ก่อนหน้านั้น และแสดงให้เห็นผลสุดท้ายของตัวละคร
หลักในเรื่อง การคลี่คลายมักนับจากจุดสูงสุดในตอนท้ายเรื่องไปจนถึงปิดฉาก 

    การคลี่คลายใช้ในละครเพ่ือท าให้สถานการณ์ในละครคลายลงและกลับคืนสู่
ดุลยภาพอีกครั้งหลังจากที่ผูกปมความยุ่งยากเอาไว้หลายครั้งหลายหน การคลี่คลายจะเชื่ อมโยง
เรื่องราวท้ังหมดเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์และน าไปสู่จุดลงเอยที่ท าให้เรื่องจบลงอย่างลงตัวในใจของ

ผู้ชม 
    การคลี่คลายเรื่องเป็นสิ่งส าคัญที่บอกความสามารถในการเขียนบทละคร  

นักเขียนบางคนสามารถสร้างตัวละคร  ผูกปมและสร้างสถานการณ์ยุ่งยากได้อย่างดีและน่าติดตาม  
แต่การคลี่คลายหรือการลงจบเรื่องให้ลงตัวเป็นที่พอใจของผู้ชมนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า  การคลี่คลาย
ที่ท าได้ดีจะส่งให้ตอนจบของละครมีพลังที่ตรึงตราน่าประทับใจได้มาก 

    1.11 เอกภาพ (Unity) หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือลักษณะที่มีสิ่ง
เชื่อมโยงให้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียว บทละครโดยทั่วไปมักแสดงถึงเอกภาพในด้านใดด้านหนึ่งซ่ึง

เป็นจุดเน้นหลักหรือทิศทางของละครและผสานองค์ประกอบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
      เอกภาพในละครอาจมีได้หลายทาง  ละครบางเรื่องมุ่งเสนอตัวละครเอกเพียง

ตัวเดียวฉะนั้นการกระท าและเหตุการณ์รอบตัวก็เป็นจุดโยงเรื่องเข้าด้วยกัน ท าให้มีเอกภาพ ละคร

บางเรื่องอาจมุ่งไปที่เอกภาพของความคิด ส่วนบางเรื่องอาจเสนอเอกภาพของบรรยากาศและอารมณ์  
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แม้ว่าเอกภาพอาจจะมีได้หลายแบบ แต่บทละครที่ดีนั้นจ าเป็นต้องมีการเสนอบางสิ่งบางอย่างที่ มุ่งไป
ในทางเดียวกันหรือมีบางสิ่งที่โยงเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้ความหมายของเรื่องเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ชม 

2.  ตัวละคร สิ่งที่ส าคัญที่จะต้องค านึงคือโครงเรื่องจะอยู่ ต่างหากจากตัวละครไม่ได้    
โครงเรื่องที่ดีสร้างขึ้นมาจากการกระท าและลักษณะนิสัยของตัวละครและเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง  

ขณะที่ตัวละครก็จะไม่มีความหมายอะไรหากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงเรื่อง  บทละครที่ ดีจึง
จ าเป็นต้องมีทั้งโครงเรื่องที่ดีและการวางตัวละครอย่างดี 

     การวางตัวละครนั้นมีข้อจ ากัดจากลักษณะของการเสนอเรื่องในรูปของบทละคร        

นวนิยายสามารถวาดตัวละครขึ้นให้เห็นชัดจากเหตุการณ์มากมายที่เกิ ดขึ้นในเวลาไม่จ ากัดใน
สภาวการณ์หลากหลาย  อีกทั้งยังสามารถบรรยายภาพตัวละครด้วยพรรณนาโวหารอย่างถี่ถ้วนและ

สามารถเผยให้คนอ่านรู้ความในใจอย่างละเอียดซับซ้อนได้ในทุกขณะ  ส่วนบทละครมีข้อจ ากัดอยู่ที่
การน าเสนอให้เป็นภาพปรากฏบนเวที  จึงต้องคัดเลือกเฉพาะเหตุการณ์ส าคัญ ๆ เพียงไม่ก่ีเหตุการณ์
ซ่ึงเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ และในสถานที่เพียงไม่ก่ีแห่ง  อีกทั้งยังต้องท าให้คนดูรู้จักและเข้าใจตัวละคร

ได้เพียงจากค าพูดและการกระท าที่เห็นในเรื่องเท่านั้น  นักเขียนบทละครไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ตัว
ละครโดยตรง  ตัวละครในบทละครจึงต้องแสดงบุคลิ กลักษณะให้เห็นภายในฉากเพียงไม่ก่ีฉาก  

ข้อจ ากัดที่ว่านี้ท าให้การวางตัวละครในบทละครอาจกลายเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนได้ง่าย  
นักเขียนที่มีความสามารถจริง ๆ เท่านั้น  จึงจะวางตัวละครได้อย่างลึกซ้ึงและเหมาะสม 

     ลักษณะการวางตัวละครเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของยุคสมัยเช่นเดียวกับ

องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของละคร  ละครโศกนาฏกรรมจะแสดงให้เห็นตัวละครที่มีความสูงส่งและยิ่งใหญ่
สามารถรับภาร ะหนักหนาสาหั สและทนทุ กข์ทรมานมากกว่ามนุษย์ ธรรมดาอย่างเรา   ส่วน
สุขนาฏกรรมของกรีกจะแสดงให้เห็นข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบของตัวละคร  ซ่ึ งเสนอ

ออกมาในแง่ของการล้อเลียนและขบขัน  ละครยุคกลางในยุโรปใช้ตัวละครที่เป็นนามธรรมหรือเป็น
ตัวแทนของคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  มนุษยชาติ  ความตาย  ความชั่ว  หรือบาปผิด  ฯลฯ  

ความดีความชั่วแบ่งแยกกันอยู่อย่างชัดเจน  ตัวละครอาจจะขาดความละเอียดอ่อนลึกซ้ึ งเยี่ยงมนุษย์
ปุถุชน   ส่วนละครสัจนิยมและธรรมชาตินิยมหันมาสนใจกับการสร้างตัวละครให้มีความลึกภายใน  มี
เหตุผลเบื้องหลังการกระท าที่ซับซ้อนแต่ก็เข้าใจได้ในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจล้ าลึก  ตัวละครดูเหมือนคน

ที่มีตัวตนอยู่ในโลกจริง ๆ มากขึ้น  โดยที่พยายามอธิบายการกระ ท าของตัวละครด้วยเหตุผลของ
จิตวิทยา  วรรณกรรมการละครสมัยใหม่จ านวนมากจึงให้ความส าคัญแก่การศึกษาลักษณะนิสัยของ

ตัวละครอย่างมาก เราสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้โดยพิจารณาลักษณะของตัวละครในด้านต่างๆดังนี้
     2.1 รูปลักษณ์ภายนอก  ซ่ึงหมายถึงรูปร่างหน้าตา  เพศ  อายุ  ความสูงต่ าด าขาว 
กิริยาอาการ ฯลฯ 
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    2.2 สถานะทางสังคม ซ่ึงหมายถึงอาชีพ ฐานะ ความเชื่อทางศาสนา ความเก่ียวพันใน
ครอบครัวและสังคมแวดล้อม ฯลฯ 

    2.3 จิตวิทยา  ซ่ึงรวมถึงภูมิหลังที่มีส่วนก าหนดนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความปรารถนาใน
ส่วนลึก ความชอบ ความเกลียด ฯลฯ 

    2.4 คุณธรรม  ซ่ึงหมายถึงส านึกและความละอายต่อบาป ความยุติธรรม ความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี ฯลฯ 

    ในบทละครเรื่องหนึ่ง ๆ อาจมีการน าเสนอตัวละครในด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน  บทละคร

บางเรื่องอาจไม่ได้กล่าวถึงรูปร่างหน้าตาของตัวละคร แต่สนใจเฉพาะด้านจิตวิทยาหรือคุณธรรม แต่
บางเรื่องก็อาจบรรยายให้เห็นรูปลักษณ์ของตัวละครโดยละเอียด ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับการน าเสนอและ

จุดประสงค์ในการสื่อสารเนื้อหาของเรื่อง เราจะเห็นบุคลิกลักษณะและตีความตัวละครตัวหนึ่งๆ ได้
โดยผ่านทางการน าเสนอ 4 วิธี 

    ค าบรรยายของนักเขียน นักเขียนบางคนจะบรรยายภาพตัวละครไว้ อย่างละเอียด

และชัดเจน  ในขณะที่บางคนอาจไม่ได้บรรยายไว้อย่างชัดเจน บทละครสมัยใหม่ซ่ึงเขียนขึ้นเพ่ือ
จัดพิมพ์ในรูปของวรรณกรรม  นอกเหนือจากเพ่ือการน าไปจัดแสดง  นิยมวาดภาพตัวละครให้ชัดเจน

ส าหรับผู้อ่าน  ส่วนบทละครสมัยก่อนหน้าซ่ึงเขียนขึ้นส าหรับใช้ประโยชน์ในการจัดแสดงเท่านั้นมักจะ
ไม่ได้บรรยายภาพบุคลิกลักษณะของตัวละครไว้ 

    ค าพูดของตัวละคร  สิ่งที่ตัวละครพูดจะบอกถึงตัวตน บุคลิกลักษณะ ความคิด ทัศนะ  

ท่าทแีละความเชื่อของตัวละครนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านที่ระมัดระวังจะไม่ได้สรุปบุคลิกลักษณะของ
ตัวละครเพียงจากสิ่งที่เขาพูดอย่างเดียว เพราะเป็นไปได้ว่าอาจไม่เป็นจริงเสมอไป 

    ค าพูดของตัวละครอ่ืน สิ่งที่ตัวละครอ่ืนพูด จะช่วยขยายให้ทราบเก่ียวกับตัวละครไม่

มากก็น้อย  บางครั้งตัวละครอ่ืนอาจจะมองได้อย่างเป็นกลางมากกว่า เนื่องจากตัวละครที่พูดอะไร
เก่ียวกับตัวเองนั้นก็อาจจะใช้ทัศนะที่เป็นอัตวิสัยเกินไป 

    การกระท าของตัวละคร บางครั้งสิ่งที่ตัวละครท าอาจจะขัดกับสิ่งที่ พูด  ดังนั้นเราจึง
ต้องอาศัยการกระท าของตัวละครช่วยในการวิเคราะห์ตัวละครด้วย 

3.  ความคิด ความคิดในละครนั้น หมายถึงการใช้เหตุผลในเรื่อง ความหมายของเรื่อง 

แก่นเรื่อง และเนื้อหาสาระที่บทละครมุ่งจะสื่อสารแก่คนดู บทละครทุกเรื่องจะต้องมีความคิดแฝงอยู่
ด้วย แม้จะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนแสดงความไร้สาระเพียงไรก็ตาม  บทละครจะต้องมีความคิดบางอย่าง

แสดงออกมาให้เห็นอยู่ด้วย บทละครที่ดีมักจะท าให้คนดูคิดต่อไปได้ถึงความหมายที่น าไปใช้กับเรื่อง
อ่ืน ๆ ในชีวิต ความคิดจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ในบทละคร การใช้สัญลักษณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท า
ให้เรามองเห็นความหมายของละครได้ดียิ่งขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

4.  ภาษา ภาษาเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นโครงเรื่อง ตัวละครและความคิด การใช้ภาษาของ
บทละครจึงเป็นสิ่งที่ควรน ามาพิจารณาด้วยในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของบทละคร เนื่องจาก

ความจ ากัดในด้านการน าเสนอ การใช้ภาษาในละครจะต้องสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจชัดเจนในทันที 
เนื่องจากคนดูไม่มีโอกาสหยุดคิดใคร่ครวญในระหว่างการดู เพราะละครจะต้องด าเนินเรื่องต่อไปเรื่อย 

ๆ ฉะนั้น บทสนทนาในละครจึงมักจะมีลักษณะกระชับ กระจ่างชัดและน่าสนใจ 
    ภาษาให้รสแก่การอ่านและการฟังแก่ผู้อ่านและผู้ชม บทละครจะต้องเลือกสรรค าพูด

ราวกับบทกวี นักเขียนจะต้องมีจินตนาการ สามารถเลือกภาพพจน์ที่กระตุ้นอารมณ์สนองตอบจากคน

ดูได้  เพ่ือให้เข้าใจเรื่องจากน้ าหนักของถ้อยค าและการเรียบเรียงเป็นค าพูด บทสนทนาในละคร
จะต้องเป็นตัวเดินเรื่องให้ก้าวไปข้างหน้า  และมีความสัมพันธ์อยู่กับการกระท าและความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นในละคร  นอกเหนือไปจากนั้น  บทพูดในละครต้องสามารถน ามาพูดจริง ๆ ได้ในการแสด ง  
จะต้องออกมาจากปากของตัวละคร สะท้อนความคิดของตัวละครอย่างไม่เสแสร้ง บทพูดบางบทใช้
ไม่ได้ส าหรับการแสดง  เพราะเสียงของถ้อยค าที่ใช้ฟังดูขัดเขิน แปร่งหู หรือไม่เป็นธรรมชาติ 

5.  เสียง หมายถึงสิ่งที่คนดูได้ยินทั้งหมดในระหว่างการดูละคร โดยที่เสียงในละครอาจ
แบ่งได้เป็น  3  ประเภท 

    5.1 เสียงที่นักแสดงพูด  ทั้งนี้โดยแยกออกจากความหมายของสิ่งที่พูด 
    5.2 เพลงและดนตรี  ทั้งที่มีเนื้อร้องและมีแต่ท านอง 
    5.3 เสียงประกอบเรื่อง  เช่น  เสียงฝนตกฟ้าร้อง  เสียงเครื่องยนต์  เสียงนกร้อง  

เสียงนาฬิกาตี  ฯลฯ 
6.  ภาพ หมายถึงสิ่งที่คนดูมองเห็นทั้งหมดในระหว่างการดูละคร  รวมทั้ง  ฉาก  แสง  

เครื่องแต่งกาย  การแต่งหน้า  เครื่องประกอบฉาก  ตลอดไปจนถึงท่าทางและสิ่งที่นักแสดงบนเวที  

เช่น  ด่ืมน้ า สวมเสื้อ สูบบุหรี่  กระแอม เช็ดเหง่ือ ฯลฯ  
    เช่นเดียวกับเสียง  ภาพเป็นองค์ประกอบที่มักไม่ปรากฏอยู่ในบทเขียน  ภาพจึงเป็น

หน้าที่ของศิลปินการละครด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์โครงเรื่อง  ตัว
ละคร  ความคิด และภาษา (นพมาส  แววหงส์, 2556: 3 - 13) 

ดังนั้นในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ จึงต้องศึกษาองค์ประกอบของละครโทรทัศน์ 

นับต้ังแต่การก าหนดโครงเรื่อง  ต้ังแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดจบของเรื่อง  ซ่ึงเป็นการวางแผนก าหนดชีวิต
ของตัวละครแต่ละตัวให้มีเรื่องราวไปตามล าดับ  จะท าให้เชื่อมโยงไปสู่สาระส าคัญของเรื่องได้ในที่สุด

บุคลิกของตัวละครที่ดีจะต้องมีพัฒนาการ เช่นมีการเปลี่ยนแปลงความคิด อุปนิสัยตลอดจนทัศนคติ
ต่อเรื่องราวต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนั้นภาษาในละครนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส า คัญส่วน
หนึ่ง เพราะภาษาจะเป็นตัวสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่ผู้ชม เป็นทางที่ ตัวละครจะได้แสดงออกถึง

ความรู้สึกนึกคิด ลักษณะนิสัยของตัวละครผ่านบทสนทนา บทสนทนาที่ดีต้องเหมาะสมกับเนื้อหาใน
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แต่ละเรื่องและสามารถเข้าถึงผู้ชมได้เป็นอย่างดี โดยภาษาจะต้องสอดคล้อง กับฉาก เวลา เรื่องราว
และวัตถุประสงค์ของเรื่องจึงจะสามารถสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ ไม่เกิดความเบื่อ

หน่ายและรู้สึกอยากติดตามชมอย่างต่อเนื่อง  
 

แนวค ิดของกลุ่มจิตวิทยามนุษย์นิยม   
ผู้น าส าคัญในกลุ่มมนุษย์นิยม ได้แก่ คาร์ล โรเจอร์ (Calr R. Rogers, 1902-1987) และ   

แมสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1908-1970) ค าอธิบายของกลุ่มนี้ถือว่าสมัยใหม่ สอดคล้องกับ

สังคมเปิดและสังคมประชาธิปไตย ได้ชื่อว่า พลังที่สาม (The Third Force) ซ่ึงบางคนเรียกว่า คลื่น
ลูกที่สาม (The Third Wave) ความเชื่อเบื้องต้นของกลุ่มจิตวิทยามนุษย์นิยม มีดังนี้        

1.  มนุษย์มีจิตใจ ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ทั้งยังมีขีดความสามารถ
เฉพาะตัว  ไม่ใช่จะก าหนดให้เป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบของคนอ่ืน  ซ่ึงตรงข้ามกับแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมที่เห็นว่าเราสามารถก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกันได้         

2.  มนุษย์แต่ละคนเป็นผู้ซ่ึงพยายามที่จะรู้จัก  เข้าใจตนเอง  และต้องการบรรลุศักยภาพ
สูงสุดของตน (Self-actualization) จึงไม่ยากนักที่จะเสริมสร้างให้บุคคลคิดวิเคราะห์  เข้าใจตน และ

น าจุดดีมาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาตนเอง       
3.  ข้อบังคับและระเบียบวินัยไม่สู้จ าเป็นนักส าหรับผู้พัฒนาแล้ว ทุกคนต่างมุ่งสร้างความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่ตนถ้าเขาได้รับการยอมรับ ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนจึงอยู่ที่การ

ยอมรับตนเองและผู้อ่ืนให้ได้ก่อน         
4.  บุ คคลที่พร้อมต่อการปรับปรุ งตนเองควรจ ะได้มีสิทธิเลื อกกา รกระท าเลือก

ประสบการณ์ ก าหนดความต้องการ และตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ด้วยตนเอง (Self-mastery) เป็นการ

ออกแบบชีวิตที่เหมาะสมตามทิศทางของเขา         
5.  วิธีการแสวงหาความรู้หรือข้อเท็จจริง ส าคัญกว่าตัวความรู้หรือตัวข้อเท็จจริง เพราะ

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ตัวของความรู้หรือตัวข้อเท็จจริงจะไม่ใช่สิ่งตายตัว  ดังนั้นสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์ต่ออนาคตของบุคคลมากที่สุดก็คือกรรมวิธีในการเสาะแสวงหาความรู้  ไม่ใช่เน้นที่ ตัวความรู้
เพียงอย่างเดียว         

แนวคิดจากกลุ่มมนุษย์นิยมที่อาจน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรม คือ การเน้นให้บุคคล
ได้มีเสรีภาพ  เลือกวิถีชีวิตตามความต้องการและความสนใจ  ให้เสรีภาพในการคิด การกระท าเน้น

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้บุคคลมองบวกในตน ยอมรับตนเอง และน าส่วนดีในตนเองมาใช้
ประโยชน์ให้เต็มที่ รักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง สร้างสรรค์สิ่งดีให้ตนเอง ซ่ึงเป็นฐานทางใจ
ให้มองบวกในคนอ่ืน ยอมรับคนอ่ืนและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ผู้ อ่ืนและสังคม  กับทั้งมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วย         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

หลักความเชื่อและแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยมดังกล่าว มีความทันสมัยและ
เป็นที่ยอมรับมากในปัจจุบันส าหรับในประเทศไทยของเราเองได้มีการต่ืนตัวกันมากที่จะน าแนวคิดนี้

มาสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือแก้ปัญหาสังคมในบ้านเมืองเราขณะนี้ โดยนักการศึกษาส่วนหนึ่งมี
ความเชื่อว่า  หาก เรามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง  แม้จะเผชิญกับควา มยุ่ งยากในการน า

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ มาใช้ประโยชน์ แม้มีอุปสรรคมากมายต่อการพัฒนาประเทศ แต่ประชากรที่
มีคุณภาพน่าจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยวิริยะอุตสาหะ  ด้วยความหาญฉลาดแห่งปัญญา  และด้วย
คุณธรรมความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ซ่ึงกลุ่มมนุษย์นิยมเชื่อว่า  ถ้าเด็กถูกเลี้ยงในบรรยากาศ

ของความรักความอบอุ่น เขาจะมีความรู้สึกม่ังคงปลอดภัย และจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มองโลกใน
แง่ดี มีน้ าใจให้คนอ่ืน ถ้าเด็กถูกเลี้ยงให้รู้จักช่วยตัวเองตามวัย  ตามความถนัด ความสนใจ และตาม

บทบาทหน้าที่ภายใต้การให้ก าลังใจจากผู้ใหญ่  เด็กนั้นจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ในสังคมกลุ่มมนุษย์นิยมมีความเชื่อว่าการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนเรานั้นจะท าได้
โดยให้คนมองเห็นส่วนดีในตนเอง และเกิดแรงจูงใจในการน าส่วนดีมาใช้ประโยชน์ ให้รู้จักวางแผน

ชีวิตและสร้างพลังใจให้ด าเนินชีวิตไปตามแผน ให้ได้มีโอกาสศึกษาตนเองในแง่มุมต่างๆ และให้ได้
แนวทางในการเรียนรู้บุคคลอ่ืนๆ ที่แวดล้อมตนเพ่ือปรับตน ในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างไ ด้

ประสิทธิภาพ เกิดการยอมรับตนเอง ยอมรับคนอ่ืน เม่ือยอมรับตนเองก็เกิดความเชื่อม่ัน ปฏิบัติตน
เป็นธรรมชาติ ลดความก้าวร้าว และความเก็บกดลงไปได้ เม่ือยอมรับคนอ่ืนก็จะท าให้มองโลกในแง่ดี 
ท าให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข (สันติ ทันชม, 2555) 

สรุปได้ว่ามนุษย์นิยมหมายถึงทัศนะที่ให้คุณค่าและความส าคัญสูงสุดแก่ความเป็นมนุษย์ 
มุ่งแสวงหาแนวทางชีวิตที่ดีที่สุดเพ่ือมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง 
ถือว่ามนุษย์มีเจตจ านงอิสระ พลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความพยายาม ศักยภาพ ศักด์ิศรี โดย

ธรรมชาติ มนุษย์อยู่ในวิสัยต้องรับผิดชอบชะตากรรมของตนเองได้เพราะเป็นสิ่งที่ เกิดจากการกระท า
ของตนเอง โลกย่อมเป็นไปตามความคิดและการกระท าของมนุษย์ สังคมแบบมนุษย์นิยมจึงเป็นสังคม

ที่มนุษย์ด ารงชีวิตโดยเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองและสังคม
ให้ดีขึ้นโดยไม่พ่ึงพาอ านาจเหนือธรรมชาติ  

โดยน ามาใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาชิ้นงาน โดยใช้แนวคิดจากกลุ่มมนุษย์นิยมเพ่ือ

พัฒนาพฤติกรรม เน้นให้บุคคลมองบวกในตน ยอมรับตนเอง และน าส่วนดีในตนเองมาใช้ประโยชน์ให้
เต็มที่ โดยเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นย่อมเกิดจากการกระท าของตัวละคร และตัวละครจะได้รับการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง สร้างสรรค์สิ่งดีให้ตนเอง ท าให้เกิดการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้น 
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การส่งเสร ิมการ เห็นค ุณค ่าตนเอง 
การเห็นคุณค่าตนเองเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เกิดได้ บุคคล

จะพัฒนาการเห็นคุณค่าตนเองได้จากการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
ส าหรับแนวทางในการพัฒนาการเห็นคุณค่าตนเองมีดังต่อไปนี้ 

1.  มองปัญหาและมองโลกในแง่ดี วิ เคราะห์ตนเองว่ามีจุดใดดีและจุดใดไม่ดี แล้ว
พิจารณาว่ามีสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ดีมากว่ากัน  

2.  จดสิ่งที่ดีหรือค าขวัญที่ดีไว้กระตุ้นเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา  

3.  พิจารณาจุดยืนของตัวเอง สิ่งที่ส าคัญของชีวิตคืออะไร เราบรรลุหรือยัง เราเดินผิด
แนวทางหรือไม่ 

4.  คบกับคนที่มองโลกในแง่ดีหรือคนที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงเพราะเพ่ือนจะกระตุ้นให้มี
ความม่ันใจและความมุ่งม่ันเพ่ิมขึ้น ตรงกันข้ามหากคบคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะท าให้เรามองโลกในแง่
ร้าย ความม่ันใจก็จะสูญเสียไปด้วย 

5.  เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อ่ืน ต้องยอมรับว่าคนเราไม่สมบูรณ์ 100% ทุกคน หาก
เปรียบเทียบกับคนอ่ืนจะท าให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมากมาย 

6.  ให้หาคนที่จะเป็นต้นแบบเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 
7.  ต้ังเป้าหมายที่เป็นไปได้และมุ่งสู่ความส าเร็จนั้น 
8.  หาผู้ที่คอยช่วยเหลือด้านทักษะและทัศนคติในการด ารงชีวิตหรือการงาน 

9.  หากมีคนชมหรือกล่าวโทษให้กล่าวค าว่าขอบคุณ 
10.  ไม่ดูถูกตัวเองหรืออย่ามองว่าตัวเองไม่มีความสามารถ การที่คอยตอกย้ าถึงจุดด้อย

ของตนเองจะไม่มีทางประสบผลส าเร็จ 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองสามารถส่งเสริมได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  
การให้การยอมรับในตนเองให้สอดคล้องกับความจริงของตน การสร้างความม่ันใจในตนเอง  การสร้าง

ความรับผิดชอบและความส าเร็จให้เกิดขึ้น และบันทึกความส าเร็จที่ได้รับ  ซ่ึงในการวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าหลักการการเห็นคุณค่าในตนเองในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือสร้างให้เกิดความรู้สึก
รักและภาคภูมิในสิ่งที่ท าและผลของการกระท าของตนเอง โดยน าหลักการเหล่านี้ ใช้เป็นแนวคิดใน

การสร้างเหตุการณ์ต่างๆ ของละคร เพ่ือให้ตัวละครได้ท าตามทฤษฏีทั้ง 10 ข้อ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้ชม เม่ือผู้ชมเห็นว่าตัวละครปฏิบัติตามหลักการทั้ ง 10 ข้อนี้และแก้ปัญหาได้ 

ก็จะก่อให้เกิดการปฏิบัติตาม 
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ปัจจัยที่มีอิทธ ิพลต่อการ เห็นค ุณค ่าในตนเอง 
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2553) กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองมีหลาย

อย่างแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้ 
1.  ปัจจัยภายใน ปัจจัยเก่ียวกับตัวบุคคลคนนั้นเอง เช่นรูปร่าง คนที่มีรูปร่างดีปกติจะมี

ความเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าคนที่รูปร่างพิการ คนที่เจ็บป่วยบ่อยๆ จะมีความนับถือตนเองต่ า 
คนที่เคยประสบความส าเร็จย่อมเห็นคุณค่าในตนเองมากกว่าบุคคลที่ประสบแต่ความล้มเหลว 

2.  ปัจจัยภายนอก คือสิ่งแวดล้อม เช่นครอบครัว เ พ่ือนฝูง ครู เพ่ือนร่วมงาน โดยสิ่ง

ส าคัญคือข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นสิ่งก าหนดความเห็นคุณค่าในตนเอง เช่นการได้รับค าชม 
ยิ่งได้รับค าชมมากจะมีความเห็นคุณค่าในตนเองสูงมากเช่นกัน ข้อมูลย้อนกลับเหล่านี้จะถูกประมวล

เข้าไว้ในภาพแห่งตน เป็นความคิดว่าตนเองมีค่าหรือไม่มีค่า โดยปัจจัยที่ส า คัญที่สุดคือความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และประสบการณ์แห่งความส าเร็จ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ มีคุณค่าและมี

ความหมาย เช่นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เด็กจะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดที่พ่อแม่ชอบ เด็กจ ะ
พยายามแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาให้พ่อแม่ยอมรับ และเม่ือเข้ากับกลุ่มเพ่ือนเด็กก็จะแสดง

พฤติกรรมให้เพ่ือนยอมรับ เพ่ือเข้าร่วมกลุ่มและสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
ความรู้สึกที่เกิดจากการเข้าร่วมกลุ่มส าคัญมาก การได้เป็นสมาชิก ได้มีคนยอมรับ เพราะ

ถ้าไม่ คนจะมองว่าตนเองแย่ ไม่เป็นที่ ต้องการของใคร ในกรณีของกลุ่มครอบครัว หากบุคคลไ ม่

สามารถเข้ากับสมาชิกบางคนได้ ไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง จะเกิดการแยกตัวออกห่าง และความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนๆ จะเริ่มไม่ดีตามไปด้วย 

ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ เม่ือประสบความส าเร็จ คนเราจะเกิดความพึ งพอใจ

เพราะได้ค้นพบว่าเขามีความเก่งซ่อนอยู่  และความเก่งนั้นสามารถปรากฏสู่สายตาของคนอ่ืนได้ 
ความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและความเชื่อม่ันในตนเองจะม่ันคงขึ้นเรื่อยๆ 

ดังนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถท ามาใช้ในการพัฒนาพ้ืนหลัง
ของตัวละคร ตัวละครแวดล้อม เป็นก าหนดระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของตัวละครที่จะน าเสนอ 
เราจะเห็นว่าผู้ที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเองต่ า จะมีลักษณะภายนอกคือรูปร่างไม่ดี มีอาการเจ็บป่วย มี

ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ไม่ดีนัก เข้ากับเพ่ือนไม่ได้ ไม่ค่อยประสบความส าเร็จในชีวิต  ซ่ึงเป็นประโยชน์
มากในการสร้างลักษณะของตัวละคร ให้มีความสมจริง ซ่ึงจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของละครอีก

ด้วย 
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อิทธ ิพลของสื่อในการ เปลี่ยนแปลงพฤติกร รม 
นภาพร  ธนะนุทรัพย์ (2551) ส ารวจอิทธิพลของสื่อละครทางโทรทัศน์ต่อพฤติกรรมด้าน

จริยธรรม กรณีศึกษา นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยมหิดล โดยที่ผลจากการศึกษาวิจัย
สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจุบันอิทธิพลของสื่อละครทางโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมด้านจริยธรรม  

เนื่องจากสื่อละครทางโทรทัศน์มีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงด้วยความสมจริงของภาพและ
เสียง  ท าให้มีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอาจจะเกิดการลอกเลียนแบบของผู้รับชมไม่
มากก็น้อย  ซ่ึงขึ้นอยู่กับสติปัญญาและสภาพแวดล้อมของผู้รับชมในการรับอิทธิพลของสื่อ  สื่อละคร

ทางโทรทัศน์เป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านจริยธรรมอีกทางหนึ่ง 
เนื่องจากละครเป็นส่วนหนึ่งของสื่อทางโทรทัศน์ที่คนส่วนมากใช้เวลามากก ว่าสื่อ

ประเภทอ่ืนๆ  สามารถตอบสนองความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์  มีความสมจริงของภาพและ
เสียงที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงออกโดยผู้แสดง  ท าให้กระ ตุ้นความรู้สึกของผู้รับชมให้คล้อย
ตามและน าไปสู่อารมณ์ต่างๆ  เช่น  สนุก  เศร้า  เป็นต้น และอาจจะน าไปสู่การลอกเลียนแบบ

พฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น เจตคติ ความคิด ความสนใจ ซ่ึงการเกิดพฤติกรรม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและรู้ได้เฉพาะตน คนอ่ืนจะรู้ก็ต่อเม่ือแสดงออกหรือบอกออกมา   

อิทธิพลของสื่อมีส่วนในการสร้างพฤติกรรมของคนเรา เช่น การกระท า ค าพูด การ
แต่งตัว เป็นต้น ซ่ึงอิทธิพลส่วนหนึ่งของการลอกเลียนแบบพฤติกรรมมา จากการรับชมละครทาง
โทรทัศน์ด้วย การรับชมละครทางโทรทัศน์จึงมีผลต่อพฤติกรรมด้านจริยธรรมในการลอกเลียนแบบ

พฤติกรรมเช่นกัน ซ่ึงการลอกเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆนั้นขึ้นอยู่ กับผู้รับชมว่าจะน าไปมีอิทธิพลต่อ
ตนเองมากหรือน้อยแค่ไหน โดยการใช้ความรู้สติปัญญาของผู้รับชมเป็นตัวตัดสินกับอิทธิพลนั้นๆที่
ได้รับมาจากการรับชมละคร ซ่ึงจะมาสอดคล้องกับเจตคติที่มีอยู่แล้วในตนเอง จนแสดงออกมาเป็น

พฤติกรรมของตนเอง  ดังนั้นการรับชมสื่อละครทางโทรทัศน์นั้น เราก็ควรที่จะเลือกรับชมละครที่เป็น
ประโยชน์หรือเลือกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเอง เช่น ละครที่มีเนื้อหาเก่ียวกับหลักจริยธร รม  

เช่น  ละครเรื่อง อยู่กับก๋ง ที่สอดแทรกและสอนเก่ียวกับหลักจริยธรรมต่างๆ เช่น ความกตัญญู  ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความขยันหม่ันเพียร เป็นต้น    

เพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองย่อมสามารถมี

อิทธิพลต่อผู้ชมให้เกิดแง่คิดและการปฏิบัติตามได้ เนื่องจากละครสื่อทีมี่ความสมจริง จากการน าเสนอ
ทั้งภาพและเสียง สามารถท าให้ผู้รับชมคล้อยตามและเกิดอารมณ์ร่วมซ่ึงจะน าไปสู่การลอกเลียนแบบ

พฤติกรรมได้ ดังนั้นเม่ือสอดแทรกแง่คิดเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองลงไปแล้ว เม่ือผู้ชมคล้อยตาม
และเกิดอารมณ์ร่วมก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รัชนีย์ แก้วค าศรี (2545) ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพัน การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษา จ านวน 409 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบ

วัดรูปแบบความผูกพัน แบบวัดการเผชิญปัญหา และแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ผลการวิจัย
พบว่า  

1.  นักศึกษาหญิงเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักศึกษาชาย 

2.  นักศึกษาที่มีรูปแบบควา มผูกพันแบบม่ันคงมีการเห็ นคุณค่ าในตนเอง สูงกว่ า
นักศึกษาที่มีรูปแบบความผูกพันแบบหวาดกลัวและแบบกังวล  

3.  นักศึกษาที่มีรูปแบบความผูกพันแบบหวาดกลัวมีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ า และต่ า
ที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่มีรูปแบบความผูกพันแบบม่ันคง แบบทะนงตนและแบบกังวล 

     น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการอธิบายลักษณะของตัวละคร สร้างสรรค์ตัวละคร ตัวละคร

ที่เห็นคุณค่าในตัวเองสูงควรเป็นเพศหญิง ที่มีรูปแบบความผูกพันแบบม่ันคงไม่ใช่หวาดกลัวหรือกังวล 
ส่วนตัวละครที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเองต่ า ก็ควรมีรูปแบบความผูกพันแบบหวาดกลัว  หรือสร้าง

สถานการณ์ให้ตัวละครต้องเผชิญกับความผูกพันแบบหวาดกลัวหรือแบบกังวล 
ภุมรินทร์ ภูมิประเสริฐโชค (2546) ระบุในงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ การใช้

แอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและเหตุการณ์เครียดในชีวิต กับความรู้สึก

สิ้นหวังในนักเรียน ว่าความสิ้นหวังส่งผลโดยตรงต่อความเห็นคุณค่าในตนเอง โดยค าถามส่วนใหญ่ที่
เกิดขึ้นและท าให้รู้สึกสิ้นหวังคือ ไม่คิดว่าสิ่งที่หวังจะเป็นจริง ร้อยละ 56.1% ไม่รู้อนาคตในอีก 10 ปี
ข้างหน้าของตนเอง ร้อยละ 53.2 และคิดว่าตนเองไม่มีความก้าวหน้า เนื่องจากตนเองไม่สามารถท า

อะไรได้ดี ร้อยละ 21.6 โดยที่ เพศ การใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดไม่เก่ียวข้องกับระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองเท่าไหร่นัก โดยปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ส าคัญคือ ความเครียด โดยเป็นความเครียดจากการ

เรียนสูงถึงร้อยละ 81.3 เก่ียวกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนร้อยละ 61.2 โดยที่การส ารวจของภุมรินทร์ 
พบว่ามีวัยรุ่นเพียงแค่ 7 คน หรือร้อยละ 5.03 ที่ไม่มีความสิ้นหวังกล่าวคือมีความเห็นคุณค่าในตนเอง
สูงมาก 

สรุปได้ว่าความสิ้นหวังเป็นประเด็นที่ส า คัญที่สุด ที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ดังนั้นในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงควรเน้นไปยังประเด็นความ

สิน้หวัง ความก้าวหน้า อนาคต ความเครียดเรื่องการเรียน และเรื่องค่าใช้จ่าย จึงจะส่งผลต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองของตัวละครได้อย่างตรงประเด็นมากที่สุด 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธ ีวิจ ัยเพ ื่อการผล ิตบทละครโทรทัศน์ 
 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง” สามารถ

แบ่งการศึกษาออกเป็น  2  ขั้นตอนนั่นก็คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือเตรียมวางแผนผลิตชิ้นงาน โดยแบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆดังนี้ 
 

ร ูปแบบการศ ึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยในหลายวิธี นอกจากจะน าแนวคิดและ

ทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนการท าละครและการเขียนบทละครแล้ว  ผู้ ศึกษา
ยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการท าแบบสอบถามก่อนการผลิตและการสัมภาษณ์หลังการผลิต  เพ่ือที่
ผลงานจะได้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด 

 
แหล่งข้อมูลที่ใช ้ในการศ ึกษา 

 1.  แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลในการศึกษาด้านจิตวิทยา  เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของ
พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 2.  แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลในการศึกษาด้านการเขี ยนบทละคร  เพ่ือศึกษาวิธีการ

เขียนบทละครเพ่ือสอดแทรกแง่คิด 
 3.  แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจว่ามีผู้ให้ความ

สนใจต่อละครที่ผู้ศึกษาจะผลิตมากน้อยเพียงใด และมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10  คน ที่ มีความ
ชื่นชอบละครโทรทัศน์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ 
 

วิธ ีการ เก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 

วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิต 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคลได้แก่ 
     2.1 การเก็บข้อมูลก่อนการผลิตผลงานจากการสัมภาษณ์เพ่ือที่จะเข้าใจถึงที่มาของ

แต่ละปัญหา และสั มภาษณ์นักเขี ยนบทละคร เพ่ือท าแต่ละที่มานั้ นมาแปรรูป เป็นบทละคร 
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นอกจากนั้นยังมีการท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความสนใจของผู้ชมว่ามีมากน้อยเพียงใดต่อการอยาก

ชมละครที่จะผลิตขึ้น 
     2.2 การเก็บข้อมูลหลังการผลิตผลงาน จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ชื่นชอบการชม

ละครโทรทัศน์ เพ่ือศึกษาและทราบถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากที่ได้ชมผลงานที่ผู้
ศึกษาผลิตขึ้น 
 

เคร ื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย 
 ในการศึกษา “การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง” ได้แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตโดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview), ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาแนวทางการรับชม

ละครของกลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจหลังจากการผลิตโดยการ

สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต มีดังนี้ 

     1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์

นักจิตวิทยาโดยมีแนวค าถามดังนี้ 

     ส่วนที่ 1 ค าถามทั่วไปเก่ียวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 

     - นิยามของการเห็นคุณค่าในตนเอง 

     - สาเหตุหลักของการขาดการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น  

     - ประเด็นปัญหาด้านการเห็นคุณค่าในตนเองที่ส าคัญของวัยรุ่นไทยมีอะไรบ้าง 

     ส่วนที่ 2 ค าถามด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอละคร 
     - อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อวัยรุ่น มีมากน้อยเพียงใด 

     - ละครสามารถชี้แนะให้กลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ อย่างไร 
     1.2 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์

นักเขียนบทละครโดยมีแนวค าถามดังนี้ 

    - การเลือกเรื่องที่จะเล่าออกมาเป็นละคร 

    - การแทรกแง่คิดลงในบทละครโดยที่ไม่ท าให้คนดูรู้สึกถูกยัดเยียด 
    - ปัจจัยที่ท าให้ละครประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง 
    - ข้อเสนอแนะเก่ียวกับละครสั้น 
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    - เทคนิคในการเล่าเรื่อง 

    - คุณสมบัติของคนเขียนบทท่ีดี 
    - การหาข้อมูลเพ่ือเขียนบทละคร 

     1.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์
และความต้องการทางด้านเนื้อหา รูปแบบและวิธีการน าเสนอของละครโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    - เพศ  อายุ  ระดับชั้นการศึกษา 

       ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ 
    - สถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับในการรับชมละคร 
    - ความถี่ในการรับชมละคร 

    - วันและเวลาที่เลือกรับชมละคร 
    - ประเภทของละครที่ชื่นชอบ 
    - จุดเด่นของละครที่สนใจ 

    ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อละครส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
    - ประเด็นที่ควรน าเสนอมีอะไรบ้าง 

    - ประเด็นใดส าคัญที่สุด 
    - ประโยชน์ที่จะได้รับ 
    - ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิตละครโทรทัศน์ โดยการสัมภาษณ์
กับกลุ่มตัวอย่างที่ชื่นชอบดูละครโทรทัศน์จ านวน 10 คน 

      ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบถูกสัมภาษณ์ 
      - เพศ  อายุ  ระดับชั้นการศึกษา 
      ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารของตัวละคร 

      - ความคิดเห็นในเรื่องเนื้อหาของละคร 
      - ความคิดเห็นที่มีต่อการแสดงของตัวละครแต่ละตัว 

      ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบด้านการผลิต 
      - ความพึงพอใจและความคิดเห็นเก่ียวกับมุมกล้อง 
      - ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดต่อและกราฟฟิก 
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      ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะของละคร

โทรทัศน์ประเภทละครสั้น 
      - ความพึงพอใจในการสื่อความหมายโดยการสอดแทรกแง่คิด 

      - ความพึงพอใจโดยรวมในละครเรื่องนี้ 
      - ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  

การทดสอบเคร ือ่งมือ 

 เพ่ือให้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ที่ มีประสบการด้านการ

ผลิตละครโทรทัศน์เป็นไปอย่างเหมาะสม และได้ค าตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใช้และเป็น

แนวทางในการผลิตละคร ผู้ศึกษาจึงได้ต้ังประเด็นค าถามและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค า

ชี้แนะ และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้แนวค าถามที่ดี ท าการออกแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความ

ต้องการรับชมละครของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือผลิตละครให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาก

ที่สุด และเม่ือสร้างสรรค์ผลงานเรียบร้อยแล้วจึงท าการสัมภาษณ์โดยให้กลุ่มเป้าหมายชมละคร

โทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผู้ชม

หลังการรับชมได้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพที่ดี ก่อน

น าไปใช้ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อผลงาน 

 

การวิเคร าะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้ ศึกษาได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย  (Descriptive Statistics) ในการรวบรวมข้อมูล  แจกแจง

ข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  2 ส่วน คือ
ข้อมูลในส่วนก่อนและหลังการผลิต ดังนี้ 

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนก่อนการผลิต (Pre-production) 
      1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองและทฤษฏีที่ เก่ียวข้องจากหนังสือ 
ต ารา งานวิจัย รวมทั้งตัวอย่างจากภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการผลิต 

      1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์นักจิตวิทยา นักเขียนบทละคร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการน าไปปรับใช้ในการ

ผลิตละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
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      1.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 

100 คน โดยวิเคราะห์พฤติกรรม ความชอบ ทัศนะคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อละครโทรทัศน์ เพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน 

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนหลังการผลิต (Post-production) 
     ท าการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คนหลังจากที่ได้รับชมละครฉบับสมบูรณ์ที่
ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อผลงาน เพ่ือน ามาสรุปผลและปรับใช้ใน

การท างานต่อไปในอนาคต 
 

การน าเสนอข้อมูลและช ิ้นงาน  
 1.  การน าเสนอข้อมูลก่อนการผลิต น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสั มภาษณ์
โดยน าเอาแนวคิดและหลักการ ขั้นตอนการท างาน ตลอดจนข้อคิดเห็นที่มีต่อละครโทรทัศน์ 

 2.  การน าเสนอข้อมูลขั้นการผลิต 
     2.1 จัดท าโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ  (Proposal) ของละครโทรทัศน์โดยมี
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

    - ชื่อเรื่องของละครโทรทัศน์ 
    - แนวคิด (Concept) 

    - วัตถุประสงค์ (Objective) 
    - แก่นเรื่อง (Theme) 
    - ประเภท (Genre) 

    - กลุ่มเป้าหมาย  (Target) 
    - เค้าโครงเรื่อง  (Plot) 

    - เรื่องย่อ  (Synopsis) 
    - โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
     2.2 จัดท าล าดับฉาก (Scenario) และพัฒนาเป็นบทละครโทรทัศน์ (Screenplay) 

     2.3 ถ่ายท าละครเพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 3.  การน าเสนอละครโทรทัศน์ประเภทละครสั้นที่เสร็จสมบูรณ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม 

และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 4.  น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่  4 

การผล ิตบทละครโทรทัศน์ 
 

การศึกษาเรื่อง  “การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง”  ใช้

วิธีการศึกษาแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก และการแจกแบบสอบถามเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตชิ้นงาน  
โดยผลท่ีได้มีดังนี้ 

 

 1.  การวิเคราะหข์้อมูลและสรปุผลจากการสมัภาษณเ์ชงิลึกนกัจติวทิยา เตโช ช ัยวฒุ ิ 
    การ เห็นค ุณค ่าในตนเองค ืออะไร  

    การเห็นคุณค่าในตนเอง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินตนเองและการประเมินว่า
คนอ่ืนมองตัวเราอย่างไร โดยจะมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการตัดสิน ซ่ึงเกิดจากเลี้ยงดู การเรียนรู้ 
ทั้งพ่อแม่ สังคม ต้ังแต่เด็กๆ โดยยึดถือสิ่งที่ท าแล้วสังคมบอกว่าดีมาเป็นมาตรฐาน และเขาสิ่งเหล่านั้น

มาตัดสินว่าตนเองว่าดีพอหรือยัง  
    “เราจะเอาเกณฑ์ไหนในการตัดสินตัวเรา หลักๆ จะเกิดผ่านการเลี้ยงดู การเรียนรู้ทั้ง

พ่อแม่ สังคม ต้ังแต่เด็กๆ ให้เด็กยึดถือว่าอะไรคือมาตรฐานค าว่าดีส าหรับเขา และเขาก็จะเอาค านั้น
มาตัดสินว่าตนเองดีพอหรือยัง เราดี สามารถ หรือคนอ่ืนมองว่า เราเป็นอย่างไร ให้ความเคารพเรา
หรือเปล่า” (เตโช ชัยวุฒิ, สัมภาษณ์, วันที่ 17 กันยายน 2556) 

 
    สาเหตุหลักของการขาดการ เห็นค ุณค ่าในตนเองของวัยร ุ่น  

    เพราะ Self-esteem ถูกสร้างมาจากกรอบ ซ่ึงกรอบในสังคมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดย
ปัญหาหนักเกิดจากการขาดความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวซ่ึงให้แต่วัตถุ  ดังนั้นสิ่งที่ ดีจึงกลายเป็น
วัตถุมาที่พ่อแม่ให้  และอีกปัญหาหนึ่งคือสื่อ สิ่งที่ถูกน าเสนอในสื่อจะถูกเข้าใจว่า เป็นสิ่งที่สมบูรณ์

แบบ จึงกลายเป็นมาตรฐานมาตัดสินว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดี ดังนั้น เม่ือใช้ว่าสมบูรณ์แบบเป็นเกณฑ์ จะมี
ปัญหา Self-esteem ไม่คงที่ เพราะความสมบูรณ์แบบจากปัจจัยภายนอกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตาม

ยุคสมัยและสังคม โดยที่บุคคลที่ Self-esteem สูงต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบได้ 
     “พ่อแม่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก ท างานหาเงิน ให้แต่วัตถุไม่ให้ความสัมพัน ธ์ทางใจ
เท่าไหร่ พอขาดมุมนี้ การสื่อสารที่ทางอารมณ์ทางใจ อะไรคือค าว่าดีส าหรับเขา เขาจึงต้องหาจากข้าง

นอก จากวัตถุ จากเพ่ือน จากสังคม หรือว่าบางทีเขาก็จะยึดเอาจากสิ่งที่พ่อแม่ให้ วัตถุมาเป็ นเกณฑ์ 
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แล้วเม่ือสังคมสมัยนี้เปิดมากขึ้น เด็กรับสื่อได้มากขึ้น สิ่งที่ถูกน าเสนอในสื่อมันจะเป็นสิ่งที่ ดีที่สุด สวย
ที่สุด เพราะฉะนั้นเขาจะใช้มาตรฐานตรงนั้นมาตัดสิน ในความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามแบบนั้น ไม่มี

อะไรสมบูรณ์แบบ เกณฑ์เขาคือค าว่าสมบูรณ์แบบตามข้างนอกแล้ว จึงแสดงออกทั้งด้านวัตถุ ความ
สวยงาม หรือแม้แต่ในการเรียนเองก็มีการแข่งขันเปรียบเทียบ พ่อแม่อยากให้ลูกดีที่สุด ก็เปรียบเทียบ 
คนนู้น อย่างง้ันอย่างนี้ เด็กจะรู้สึกว่าต้องมีอย่างคนอ่ืน เปรียบเทียบตนเองกับภายนอก” (เตโช ชัยวุฒิ

, สัมภาษณ์, วันที่ 17 กันยายน 2556) 
 

    ปัญหาด้านการ เห็นค ุณค ่าในตนเองที่ส าค ัญของวัยร ุ่นไทย  
    เม่ือขาด Self-esteem สิ่งที่เกิดคือไม่ยอมรับค าว่าพลาด ความอดทนต่ า รับมือกับ

สถานการณ์กดดันไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจในความสามารถของตนเอง จึงต้องพ่ึงสิ่งภายนอก พยายาม

ตัวเองให้เหนือกว่าและเปรียบเทียบกับคนอ่ืนตลอดเวลา จนกลายเป็นพวกวัตถุนิยม และเกิด
บุคลิกภาพแบบหลงตนเองขึ้น และเม่ือความสมบูรณ์แบบตามสื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ท าให้ เกณฑ์การวัด

คุณค่าสูงขึ้นส่งผลให้ Self-esteem ยิ่งลด เพราะตนเองยิ่งห่างจากความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเอง 
     “ไอ้ความคิดเปรียบเทียบนี่แหละท าให้เรารู้สึกว่าฉันจะต้องท าตัวเองให้เหนือกว่าและ
เปรียบเทียบกับคนอ่ืนตลอดเวลา ไม่นึกถึงคนอ่ืน ฉันต้องได้สิ่งที่ดีสุดมากกว่าคนอ่ืน ซ่ึงจะเป็นปัญหา

ตามๆ มา พยายามแตกต่างมากขึ้น ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นอย่างไร แค่ไม่อยากเหมือนคนอ่ืน สะท้อน
ออกมาในความสวยงาม มองว่า ศัลกรรมเป็นเรื่องธรรมดา อยากท า ในความเป็นจริงมันสวยไม่
เหมือนกัน พอเสพสื่อมากขึ้น จะเห็นความสวยตามสื่อ สวย จมูกโด่งหุ่นดี ยิ่ง เกณฑ์มันสูงขึ้น Self-

esteem ยิ่งลด เพราะตนเองยิ่งห่างจาดความสมบูรณ์แบบไม่เท่าเกณฑ์ที่สังคมต้ังไว้” (เตโช ชัยวุฒิ, 
สัมภาษณ์, วันที่ 17 กันยายน 2556) 

 
    อิทธ ิพลของสื่อที่มีต่อวัยร ุ่น  
    การจะเป็นคนขึ้นมาเกิดจากการรับรู้ตัดสินตัวเองซ่ึงที่มาจากสังคม ว่าสังคมให้คุณค่า

กับอะไร เริ่มจากสังคมเล็กๆ ไปจนถึงสังคมใหญ่  โดยตัวแทนสังคมส่วนใหญ่ก็ คือสื่อ สื่อท าให้เห็น
สังคมที่กว้างขึ้นมากกว่าบ้าน ท าให้เกิดการเรียนรู้ ว่าสิ่งใดดีไม่ดี และจะท าตามในสิ่งที่อยากให้เป็น 

     “การจะเป็นคนหนึ่ง เกิดจากการรับรู้ตัดสินตัวเอง เกิดจากสังคมเราเรียนรู้ว่าสังคมให้
คุณค่าเขายังไง เริ่มจากพ่อแม่ให้คุณค่า พอโตขึ้นมาเขาจะออกไปโรงเรียน สังคม เพ่ือนมองเขายังไง 
ครูมองเขายังไง พอมันวงกว้างมากขึ้นกรอบจะมากขึ้น เช่นในสังคมนี้ พ่อแม่ครอบคัวเพ่ือน สังคมส่วน

ใหญ่คนที่เป็นตัวแทนคือสื่อ เป็นอีกกรอบที่เขามองส่าสังคมให้คุณค่ายังไง วางกรอบยังไง เขาจะได้ท า
ตามกรอบ เป็นสิ่งที่สร้างให้เขาเรียนรู้ สื่อเป็นหน้าต่างบานใหญ่ให้เขาเห็นสังคมที่กว้างขึ้ นมากกว่า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 

 

บ้าน สังคม เขารับสื่อยังไงก็จะตอบสนองไปอย่างนั้น มันมีส่วนท าให้เด็กเรียนรู้จะท าตาม ว่าเขาควร
ท าอย่างไร แต่ไม่ได้เห็นแล้วท าตามเลย แต่มันคือการเรี ยนรู้ว่าไอ้นี่ ดีไม่ดี แต่ละคนมองว่าดีไม่

เหมือนกัน เขาจะเรียนรู้ว่าเขาอยากได้ผลให้ตัวเองเป็นแบบไหน” (เตโช ชัยวุฒิ, สัมภาษณ์ , วันที่ 17 
กันยายน 2556) 

 

    ประเด็นที่ละครควรน าเสนอเพื่อการส่งเสร ิมการ เห็นค ุณค ่าในตนเอง  
    ควรเสนอในประเด็นของความสมบูรณ์แบบ ให้เห็นว่าไม่มีอยู่จริง คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่

ตัวเอง กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวเองโดยไม่กดดันกับค าว่าสมบูรณ์แบบ และไม่กลัวความผิดพลาด 
     “ต้องท าให้รับรู้ความจริงว่าทุกอย่างต้องมีทัง้ดีและไม่ดีไม่มีค าว่าสมบูรณ์แบบ ไม่มี
ใครได้ทุกอยา่ง พูดในมุมกว้างเหมือนต้องเปลี่ยนค่านิยมของสังคม ว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริง ในการที่

เราท าอะไรสักอย่าง มันท าได้หลายทาง สิ่งภายนอกไม่มีจริง สิ่งจริงคือตัวเขา มีคุณค่า เขาท าอะไรกับ
ตัวเองก็ได้ เขาจะลองท านู้นนี้ กระตุ้นให้พัฒนา ไม่กดดันกับสมบูรณ์แบบ ไม่กลัวผิดพลาด” (เตโช  

ชัยวุฒิ, สัมภาษณ์, วันที่ 17 กันยายน 2556) 
 

 

2.  การวิเคร าะห์ข้อมูลและสร ุปผลจากการสัมภาษณ์เช ิงลึกนักเขียนบทละคร   
ลลิตา ฉ ันทศาสตร ์โกศล 
         การ เลือกเร ื่องที่จะเล่าเป็นละคร  

    ในการเลือกเรื่องที่จะเล่า ให้หยิบประเด็นที่จะเล่าขึ้นมา โดยใช้ตัวละครเป็นผู้สื่อสาร
ให้คนดูเข้าใจในสิ่งที่บอกเล่า หรือเปลี่ยนมุมมองความคิดของคนดูโดยให้คนดูเห็นมุมมองใหม่ๆ ใน

ชีวิต เพราะละครท าเพ่ือสะท้อนสังคม และชี้น าสังคมได้ ละครจะท าให้ความคิดของคนดูชัดเจน และ
ลองปฏิบัติตามแนวคิดที่ละครเสนอ 
     “การเลือกเรื่องที่จะท าละครนั้นเป็นการเลือกเรื่องจะเล่า ว่าเราเรื่องอะไรกับโลกนี้ 

เราหยิบประเด็นขึ้นมา เพ่ือจะบอกเรื่องอันนี้ผ่านตัวละคร ที่จะแบก Message อันนี้ ไปสื่อสารให้คนดู
เข้าใจ สิ่งที่เราอยากบอก บางทีเราอาจจะแค่ไม่อยากบอกเฉยๆ เราอยากเปลี่ยนมุมมองของคน 

ความคิดของคน เขาน่าจะลองคิดอีกแบบนึงนะ เอาละครไปสะกิดใจเขาให้เขาเห็นมุมมองใหม่ๆ ใน
ชีวิต ว่าท าไมเราไม่ลองท าแบบนี้ ไม่ลองคิดแบบนี้ อย่างที่ตัวละครคิด ละครท าเพ่ือสะท้อนสังคม และ
ชี้น าสังคมได้ ถ้าเป็นละครที่สมบูรณ์แบบ สนุกเข้าใจ โดนใจ เฮ้ย! ฉันก็คิดแบบนี้ แต่ความคิดคนดูไม่

ชัดเจน จนมาเห็นแล้วความคิดชัดเจน เราจะลองท าดู” (ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล, สัมภาษณ์ , วันที่ 
20 กันยายน 2556) 
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    การแทรกแง่ค ิดลงในบทละคร โดยที่ไม่ท าให้ค นดูร ู้สึกถูกยัดเยียด 

    หลักการพ้ืนฐานคือคนดูไม่ชอบให้สอนตรงๆ ต้องให้แง่คิดโดยไม่รู้ ตัว ผ่านเรื่องราวที่
สนุก คนดูจะมีอารมณ์คล้อยตามแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่ละครบอกภายหลัง แล้วตระหนักว่าผลลัพธ์ที่ เกิด
ขึ้นกับตัวละครเกิดการการกระท าแบบใด คนดูจะไม่อยากท าแบบนั้น ไม่ควรเล่ามิติเดียวเช่นใช้ตัว

ละครพระ เล่ากฎแห่งกรรม จะไม่เกิดความประทับใจ ต้องให้คนดูเห็น รู้สึก เข้าใจ และมีอารมณ์ร่วม 
     “เวลาเราฟังวิทยุ ฟังเทศจะฟังผ่านๆ ถ้าเราฟังละครวิทยุเราจะมีอารมณ์ร่วมหรือดู

อย่างเปาปุ้นจิ้น ท ามาร้อยกว่ารอบ เรื่องแต่ละชุดก็ไม่ต่างกัน แต่เราดูแล้วก็ยังโดน เพราะละครเรื่องนี้
ท าให้เราคล้อยตามไปในบทบาทของเขาจริงๆ เราคิดว่าผู้ชายคนนี้ มีตัวตน อารมณ์ความคิด เราจะ
รู้สึกรัก ศรัทธา เวลามันพูดอะไรรู้สึกหนักแน่น หน้าเชื่อถือ ถ้าอยู่ๆ ดีดี มาใส่ชุดมาพูด มันไม่ได้ แต่ใน

ละครแสดงบาบาทให้เห็นว่าคุณมีคุณธรรมผ่านสถานการณ์พิสูจน์เราก็จะเชื่อจริงๆ ว่าผู้ชายคนนี้ มี
คุณธรรม ผู้ชายคนนี้จะกลายเป็นเครื่องมือใช้สอน สะท้อนสังคมขึ้นมาได้” (ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล, 

สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 
 
    ปัจจัยที่ท าให้ละครประสบความส าเร ็จ  

    ไม่มีปัจจัยที่สามารถระบุได้ เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้อง
ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้ตรงใจคนดูตลอดเวลา 

    “ทุกวันนี้ยังทดลองอยู่เลย เรื่องนี้ดีแล้วเรื่องหน้าท าไม่ได้ มันเหมือนแฟชั่น ไม่อยู่นิ่ง 

เป็นวัฒนธรรมเติบโตงอกงามตามเวลา เกิดขึ้นตายลง แต่รูปแบบการน าเสนอเปลี่ยนไป มนุษย์ที่ เสพ
สื่อมันก็เปลี่ยนไป สื่อที่เราสนุกตอนเด็กๆ โตมันมันก็ไม่สนุกแล้ว สื่อที่เราดูตอนวัยรุ่น พอหกสิบเราก็

ไม่สนุก เราต้องดูรอบตัวทุกอย่างหมุนวนไปตามเวลา เราคอยปรับปรุงวิธีการน าเสนอวิธีการเล่าเรื่อง 
เราต้องพยายามหาว่าคนดูชอบแบบไหนและทดลองไป” (ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล, สัมภาษณ์ , วันที่ 
20 กันยายน 2556) 

 
    ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับละครสั้น  

    ในการท าละครสั้น มีเวลาน้อยจึงไม่ต้องบอกอะไรเยอะ บอกน้อยแต่ต้องตรงประเด็น
ถ้าเป็นละครยาว สามารถมีสิ่งที่บอกเล่าได้หลายอย่างหลาย มีเวลาเล่าเรื่อง ความยาวของฉาก ละคร
สั้นจะกระฉับ แต่ละครยาวจะมีลีลาการเล่ามากกว่า 
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    “เราต้องเล่ารวบยอดเหมือนครูก าหนดเวลาพูดหน้าชั้น 5 นาทีกับ 15 นาที คนได้ 5 
นาทีจะเล่าตรงประเด็น แต่ 15 นาทีก็จะมีเวลาพูดเรื่องสรุปจบ มีลีลา” (ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล, 

สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 
 
    เทคนิคในการ เล่าเร ื่อง 

    การเล่าเรื่องราวแต่ละประเภทจะใช้เทคนิคที่ ต่างกัน เล่าเรื่องตลกฟังจะมีเทคนิค
อย่างหนึ่ง เรื่องเศร้าจะเล่าอีกอย่างหนึ่ง เทคนิคการเล่าเรื่องที่ดี จะท าให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปด้วยและ

เกิดความประทับใจ เช่นเล่าเรื่องบู้ (Action) บทพูดจะน้อยๆ แต่ถ้าเป็นแนวชีวิต (Drama) บทพูดจะ
เยอะ เพราะต้องเล่นอารมณ์ในค าพูด คนจะให้เวลากับการดูและฟังมากกว่าแนวอ่ืน 
         “เราจะเล่าเรื่องตลกให้คนฟัง พอเราเอามาเล่าเขาไม่ข า แปลว่าเราเล่าไม่เป็นเทคนิค

เราไม่ได้ บางคนพูดอะไรก็ข า คุยเรื่องธรรมดา แต่ก็เล่าให้เราข าได้ มันมีมุก มีหมัดเด็ดในการปล่อยมุก
เรื่องธรรมดาผ่านปากคนนี้เล่าโครตซ้ึงเลย ยิ่งเล่ามีอารมณ์ด้วย น้ าตาคลอ  ประทับใจวะ เป็นต้น”  

(ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 
 
    ค ุณสมบัติของคนเขียนบทที่ดี 

    ในการเป็นผู้เขียนบทท่ีดีนั้นต้องมีพ้ืนฐานการใช้ภาษาที่ดี มีจินตนาการ ช่างคิดช่าง
ฝัน เป็นคนรอบรู้ เข้าใจชีวิต มีรสนิยม เข้าใจศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมแฟชั่น เช่นเขียนละครย้อน
ยุค ต้องรู้ว่าคนสมัยนั้นแต่งตัวอย่างไร ร้องเพลงเต้นร าจังหวะอะไร ตัวละครกินอาหารแบบไหน และ

ขึ้นอยู๋กับประสบการณ์ของคนเขียนบทอีกด้วย 
         “เช่นเราได้รับโจทย์เก่ียวกับการท าแท้ง เราอาจจะไม่มีแฟน เราหาข้อมูลได้ แต่เรา

อาจจะไม่เข้าใจความคิด เราไม่ต้องท าแท้งเอง เราต้องผ่านโลกชีวิต เข้าใจความรักแม่ลูก เคยผ่าน
ความผิดหวัง ถึงจะเข้าใจชีวิตได้ ชีวิตตัวละครเศรษฐีเวลาไปร้านอาหารจะไปร้านแบบไหน จะไปเป็ด
ยา่งนาทองไม่ได้ ต้องเป็นห้าดาว เขาเรียกว่ารสนิยม เหมือนลักษณะการใช้ชีวิต แต่ละแบบในสังคม 

เข้าใจพัฒนาการสังคม ทุกเชิงเลย ศิลปะ ประเพณี สังคม” (ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล, สัมภาษณ์ , 
วันที่ 20 กันยายน 2556) 

 
    การหาข้อมูลเพื่อเขียนบทละคร  
    ในการหาข้อมูลเพ่ือท าการเขียนบทนั้น คนเขียนบทจะต้องไปคลุกอยู่ กับคนอ่ืน เพ่ือ

ศึกษาลักษณะความคิด ค าพูดอย่างไร ปฏิกิริยา ต้องไม่คิดเอาเอง เช่นท าเรื่องคนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย 
ก็ต้องหาข้อมูลก่อน ไม่ควรเขียนเรื่องที่เราไม่รู้จัก เช่นภาพยนตร์ค่าย  GTH จะเน้นเรื่องวัยรุ่น ที่ เป็น

   ส
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ประสบการณ์ตอนวัยรุ่นของเขา จะไม่เขียนเรื่องไกลตัวเขา ถ้าเรื่องราวไกลตัวมาก หาข้อมูลเป็นปีก็
อาจจะไม่เข้าใจ จึงไม่ควรท า ควรท าเรื่องที่เราถนัด 

         “ต้องไปคลุกอยู่กับคน เช่นเขียนเรื่องคนเป็นออทิสติก ต้องดูว่า เขาคิดยังไง เขาพูด
ยังไง เขามีปฏิกิริยายังไง ไม่นึกเอาเอง คนเป็นมะเร็งขึ้นสุดท้าย มีคาแรกเตอร์ยังไง ต้องหาข้อมูล 
เขียนเรื่องหมอเรื่องพยาบาล ถ้าปลอดภัยไม่ควรเขียนเรื่องที่เราไม่รู้จัก เช่นพวก GTH เขาเขียนเรื่อง

วัยรุ่น เป็นประสบการณ์ตอนวัยรุ่นของเขา เขาผ่านมาเขาเข้าใจ เขาจะไม่เขียนเรื่องไกลตัวเขา ถ้าเห็น
ว่ามันไกลตัวมาก ต่อให้ไปคลุกสักปีก็ไม่เข้าใจ ก็คือไม่ต้องท า ไปท าเรื่องที่ เราถนัดท าเรื่องเพ่ือนมหา

ลัย ครอบครัวเราจะเข้าใจมากกว่าเรื่องอ่ืน” (ลลิตา ฉันทศาสตร์โกศล, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 
2556) 

 

 3.  ผลการส ารวจและสรปุผลจากแบบสอบถามความค ิดเห็นส าหร ับผู้ที่ช ื่นชอบใน
การร ับชมละคร โทรทัศน์จ านวน 100 คน 

    ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบในการรับชมละคร
โทรทัศน์  จ านวน  100 คน  โดยผู้ศึกษาได้น าค าตอบมาประมวลผลทางสถิติเพ่ือวัดผลของพฤติกรรม
การเปิดรับชมละครโทรทัศน์  และความต้องการทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของละครโทรทัศน์  เพ่ือ

เป็นแนวทางในการผลิตละครโทรทัศน์ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ในตนเอง” 

    ผลการส ารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะ

แสดงผลออกมาดังตารางต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ  จ านวน (คน) ร ้อยละ 

1.ชาย 
2.หญิง 

54 
73 

43 
57 

รวม 127 100 

    จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงมีจ านวนมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 57 รองลงมาก็คือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43   
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ตารางที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร ้อยละ 

1. ต่ ากว่า 15  ปี 
2. 15 – 18  ปี   

3. 19 – 22  ปี 
4. 23 – 26  ปี 

5. สูงกว่า 26  ปี 

4 
14 

89 
6 

14 

3 
11 

70 
5 

11 

รวม 127 100 

    จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุอยู่ในช่วง 19 – 22  ปี  มี
จ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70  รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 –18   ปี  และสูง
กว่า 26  ปี  เป็นจ านวนร้อยละ 11 ช่วงอายุ  23 – 26  ปี  ร้อยละ 5  และกลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุอยู่

ระหว่าง   ต่ ากว่า 15  ปี มีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 3 
 

ตารางที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา  

 

ระดับการศ ึกษา จ านวน (คน) ร ้อยละ 

1.ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า 

3.ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
4.ปริญญาโท 
5.สูงกว่าปริญญาโท 

3 

4 
 

108 
6 
1 

2 

3 
 

89 
5 
1 

รวม 127 100 

   จากตารางที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89  

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโท ร้อยละ 5  มัธยมศึกษาตอนปลาย    
ร้อยละ 3 ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 2  และผู้มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 1 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ 

ตารางที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างรับชมละครโทรทัศน์  
 

สถานีโทรทัศน์ จ านวน (คน) ร ้อยละ 

1. ช่อง 3 

2. ช่อง 5 
3. ช่อง 7 

4. MCOT 
5. ThaiPBS 
6. ช่อง 8  

7. GMM One  
8. Bang Channel 
9. Green Channel  

10. Play Channel  
11. True Visions  

12. อ่ืนๆ 

116 

26 
33 

23 
22 
1 

29 
11 
15 

18 
23 

6 

36 

8 
10 

7 
7 
0 

9 
3 
5 

6 
7 

2 

รวม 323 100 

    จากตารางที่ 4-4  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกดูช่อง 3 เป็นอันดับที่ 1 (ร้อยละ 
36)เลือกดูช่อง  7 เป็นอันดับที่ 2 (ร้อยละ 10) เลือกดูช่อง Gmm One เป็นอันดับที่ 3 (ร้อยละ 9) 

ช่อง 5 (ร้อยละ 8) และ MCOT ThaiPBS True Visions (ร้อยละ 7) ช่อง Play Green Bang ร้อยละ 
6 ร้อยละ 5 ร้อยละ 3 ตามล าดับ อ่ืนๆ ได้แก่ช่องทางอินเตอร์เน็ตเช่น Youtube Mthai ร้อยละ 2 
และอันดับสุดท้ายคือช่อง 8 

 
ตารางที่ 4-5 แสดงค่าร้อยละพฤติกรรมความถี่ในการชมละครโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 

จ านวนวันที่ชมต่อสัปดาห์ จ านวน (คน) ร ้อยละ 

1. 1-2 วัน 
2. 3-4 วัน 

3. 5-7 วัน 

53 
39 

35 

42 
31 

28 

รวม 127 100 
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    จากตารางที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่าความถี่ในการรับชมละครโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง
นั้นมากที่สุดคือรับชม 1-2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 42 3-4 วันต่อสัปดาห์ร้อยละ 31 และรับชม 5-7 วัน 

ร้อยละ 28 
 

ตารางที่ 4-6 แสดงค่าร้อยละของวันที่กลุ่มตัวอย่างรับชมละครโทรทัศน์  
 

วันที่ชม จ านวน (คน) ร ้อยละ 

1. จันทร์-อังคาร 

2. พุธ-พฤหัสบดี  
3. ศุกร์-อาทิตย์  

14 

11 
102 

11 

9 
80 

รวม 127 100 

    จากตารางที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เลือกรับชมละคร
ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รองลงมาคือ ร้อยละ 11 วันจันทร์และวันอังคาร ล าดับสุดท้ายร้อยละ 9 ชม

ละครวันพุธและพฤหัสบดี 
 

ตารางที่ 4-7 แสดงค่าร้อยละของเวลาที่กลุ่มตัวอย่างรับชมละครโทรทัศน์  
 

เวลาที่ชม จ านวน (คน) ร ้อยละ 

 1. 06.00 น. - 08.00 น. 

 2. 08.01 น. - 10.00 น.  
 3. 10.01 น. - 12.00 น. 

 4. 12.01น.  - 14.00 น.  
 5. 14.01 น. - 16.00 น.  
 6. 16.01 น. - 18.00 น.  

 7. 18.01 น. - 20.00 น.  
 8. 20.01 น. - 22.00 น.  

 9. 22.01 น. - 00.00 น.  
10. 00.01 น. - 02.00 น.  
11. 02.01 น. - 04.00 น.  

12. 04.01 น. - 06.00 น. 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 
99 

21 
1 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 
78 

17 
1 
0 

0 

รวม 127 100 
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    จากตารางที่ 4-7  แสดงให้เห็นว่าเวลาที่กลุ่มตัวอย่างรับชมละครมากที่สุด คือ   เวลา
20.01 -22.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาคือเวลา   22.01 น. - 00.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 17  

เวลา 18.01น. - 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 6   เวลา 00.01 น. - 02.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 1       
ส่วนเวลาอ่ืนๆ ต้ังแต่ 02.01-12.00 น. ไม่มีกลุ่มตัวอย่างเลือกรับชม คิดเป็น  ร้อยละ 0    
 

ตารางที่ 4-8 แสดงค่าร้อยละของประเภทของละครที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชม 
 

ประเภทของละคร  จ านวน (คน) ร ้อยละ 

1.รักโรแมนติก 
2.ดราม่า 
3.ตลก 

4.ผี/ลึกลับ 
5.สืบสวนสอบสวน 
6.ไซไฟ/วิทยาศาสตร์  

7.เพลง 
8.อ่ืนๆ 

76 
63 
91 

39 
44 
20 

33 
7 

20 
17 
24 

10 
12 
5 

9 
2 

รวม 373 100 

    จากตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่าประเภทที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชมมากที่สุดก็คือ 

ละครประเภทตลก คิดเป็นร้อยละ 24  รองลงมาคือ ละครประเภทรักโรแมนติก  คิดเป็นร้อยละ 20  
ละครประเภทดราม่า คิดเป็นร้อยละ 17  , ละครประเภทสืบสวนสอบสวน คิดเป็นร้อยละ 12 , ละคร

ประเภทผี/ลึกลับ คิดเป็นร้อยละ  10  ละครประเภทเพลง คิดเป็นร้อยละ 9  ส่วนละครอ่ืน ๆ ได้แก่
ละครย้อนยุค คิดเป็นร้อยละ 2 
 

ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของจุดเด่นของละครที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ 
 

จุดเด่นของละคร  จ านวน (คน) ร ้อยละ 

นักแสดง  
เพลงประกอบ 
เนื้อเรื่อง 

การตัดต่อ 
การถ่ายภาพ 

103 
45 
108 

42 
48 

30 
13 
31 

12 
14 

   ส
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ตารางที่ 4-9 แสดงค่าร้อยละของจุดเด่นของละครที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ (ต่อ) 
 

จุดเด่นของละคร  จ านวน (คน) ร ้อยละ 

อ่ืนๆ  3 1 

รวม 349 100 

    จากตารางที่ 4-9 พบว่าผู้รับชมละครโทรทัศน์ให้ความเห็นของจุดเด่นของละครที่
รับชม ดังนี้  เนื้อเรื่องคิดเป็นร้อยละ 31 นักแสดง  คิดเป็นร้อยละ 30 การถ่ายภาพ คิดเป็นร้อยละ 14 
เพลงประกอบ คิดเป็นร้อยละ 13 การตัดต่อ คิดเป็นร้อยละ 12  และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 1 ซ่ึงได้แก่

คนเขียนบทและทีมงาน 
 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจตนเองที่ควรน าเสนอ 
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าร้อยละของประเด็นความพึงพอใจที่ควรน าเสนอ 
 

ประเด็นความพงึพอใจตนเอง จ านวน(คน) ร ้อยละ 

สุขภาพ 
รูปร่างหน้าตา 

ฐานะชาติก าเนิด 
ความรู้ความสามารถ 
อ่ืนๆ 

46 
69 

55 
78 
9 

18 
27 

21 
30 
4 

รวม 257 100 

    จากตาราง 4-10  ผู้รับชมละครโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นด้านความไม่พึงพอใจ
ตนเองที่ควรน าเสนอมากที่สุด คือความรู้ความสามารถ  คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมารูปร่างหน้าตา 
คิดเป็นร้อยละ 27 ฐานะชาติก าเนิด คิดเป็นร้อยละ 21 สุขภาพ  คิดเป็นร้อยละ 18 และอ่ืน ๆ คิดเป็น

ร้อยละ 4 ได้แก่ ทุกด้านเท่าเทียมกัน 
 

 4.  สร ุปผลจากแบบสอบถามความค ิดเห็นส าหร ับผู้ที่ช ื่นชอบในการร ับชมละคร

โทรทัศน์จ านวน 217 คน 
    จากการวิเคราะห์จากผลการส ารวจสามารถสรุปได้ว่าผู้ที่ชื่นชอบชมละครโทรทัศน์

ส่วนใหญ่จะเป็น   เพศหญิง  ช่วงอายุที่ส ารวจนั้นมากที่สุดก็คือช่วงอายุ 19 – 22 ปี ซ่ึงเป็นช่วงที่ มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักศึกษา  โดยมีความถี่ในการดูละครคือดูระหว่างวัน
ศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ดูก็คือช่วงเวลาของละครหลังข่าว  โดนส่วนมากรับชมละครจากทาง
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สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รองมาคือสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่น่าสนใจคืออันดับเป็น
เป็นสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลทีวีช่อง Gmm One  

    ประเภทละครที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบเรียงตามล า ดับจากมากที่สุดคือ  ละครตลก
ละครรักโรแมนติก  ละครดราม่า ละครสืบสวนสอบสวน  ละครเพลง  และละครแนววิทยาศาสตร์
ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชมละครโทรทัศน์คือเนื้อเรื่อง  นักแสดง การถ่ายภาพ เพลง

ประกอบ และการตัดต่อ  
     ในส่วนความคิดเห็นด้านเนื้อหาต่อละครโทรทัศน์ นั่นก็คือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ต้องการรับชมละครที่ตลก โรแมนติก และดราม่าเป็นอันดับต้นๆ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใ นเรื่อง

ของความพึงพอใจตนเองที่อยากให้น าเสนอคือ เรื่องของความรู้ความสามารถ รูปร่างหน้าตา ฐานะ

ชาติก าเนิด และเรื่องของสุขภาพ ตามล าดับ โดยให้เหตุผลท่ีเลือกประเด็นความรู้ความสามารถเพราะ

สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้ เป็นสิ่งที่ละครโทรทัศน์ควรน าเสนอให้คนตระหนัก คุณค่าในการ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรืออาชีพของตนเอง เนื่องจากเห็นว่าคนยุคปัจจุบันให้คุณค่ากับรูปร่าง 

หน้าตา ชาติก าเนิด และฐานะเงินทอง จนละเลยคุณค่าของการตระหนักในความสามารถของตนเอง 

จึงสมควรน าเสนอมากสุดและอาจจะมีประเด็นอ่ืนเป็นสีสันในการสร้างอรรถรสในการชมละคร 

     ในเรื่องค่านิยมทางด้านฐานะหน้าตา กลุ่มเป้าหมายให้เหตุผลว่า เพราะ ผู้คนใน

ปัจจุบันกังวลเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกจนเกินไป รูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนเปลือกนอกและกลายเป็น

ค่านิยม ในตัดสินคนจากการแต่งตัวการใช้สิ่งของและหน้าตา สีผิว ชาติตระกูลท าให้เกิดการแบ่ง ชน

ชั้นขึ้นจึงอยากจะเห็นละครที่ส่งเสริมค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ให้ไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกมากเกินไป  

     และกลุ่มเป้าหมายยังสนใจประเด็นฐานะชาติก าเนิดกับประเด็นสุขภาพ เพราะไม่ว่า

จะเกิดมามีร่างกายเป็นอย่างไรหรือเกิดในครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์ แต่สามารถท าตนเองให้เป็นคนดีได้ 

โดยไม่ขึ้นกับชาติก าเนิดหรือความบกพร่องทางสุขภาพร่างกาย 

     โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชีว้่าการผลิตชิ้นงานนี้จะก่อให้ประโยชน์มาก เพราะว่า 

ผู้ชมจะได้หันมามองตัวเองอย่างมีคุณค่า สื่อชิ้นนี้จะช่วยคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ให้รู้สึกอยากจะ

เริ่มรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง โดยที่ปัจจุบันเยาวชนมักปฏิเสธการสั่งสอนหรือบอกกล่าวโดยตรง

จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในโรงเรียน แต่จะยึดถือแบบอย่างจากนักแสดงที่ชื่นชอบ และสื่อบันเทิง

ต่างๆ มากกว่า ดังนั้นการสอดแทรกเนื้อหาที่เน้นการส่งเสริมคุณค่านี้ลงไปในละครย่อมเป็นที่ได้ผลดี 
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     แต่ยังมีบางส่วนที่บอกว่าประโยชน์อาจจะเกิดขึ้นน้อยเพราะว่าบางส่วนก็ดูละครเพ่ือ

ความบันเทิงเพียงเท่านั้นหรือถ้าเกิดก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมในเชิงรายบุคคล แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ดู

ละคร อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่สูง เพราะผู้ชมบางส่วนอาจจะปฏิเสธสิ่งที่คิดว่าแทงใจ 

     นอกจากนี้ยังได้ข้อเสนอแนะมาว่าควรใช้พระเอกนางเอกหน้าตาธรรมดาๆ จะได้เป็น

ตัวอย่างให้เห็นว่าคนหน้าตาธรรมดาๆ ก็สามารถประสบความส าเร็จในชีวิตได้ ต้องท าให้คนสนใจมาดู 

มิเช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์ ให้อยู่ในความเป็นไปได้ มีโอกาสมีประสบการณ์ร่วมจะได้รู้สึกว่าปัญหาความ

ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมีทางออกจริงๆ ควรท าให้ผู้ชมตระหนักว่า คนทุกคนเกิดมาย่อมประเสริฐที่สุด 

อาจจะเลือกสร้างปมให้แก่ตัวละคร โดยเลือกจากประสบการณ์ของตัวเอง หรือ คนใกล้ตัว โดยปัญหา

นั้นจะต้องเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว ให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน มีประสบการณ์ร่วม

เพราะหากยิ่งใกล้ตัวมากเท่าไหร่ คนดูก็จะอินมากขึ้นเท่านั้นและง่ายต่อการที่จะท าให้คนดูกลับมาเห็น

คุณค่าของตัวเองอีกครั้งควรมีช่วงที่ตัวละครเห็นคุณค่าในตนเองขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ ดีขึ้น 

     กลุ่ม ตัวอย่า งต้องการ ให้ ถ่ายทอดถึงความสั มพันธ์ กับคนรอบข้ าง  เรื่ องกา ร

เปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืน อยากได้อยากมีเหมือนคนอ่ืน ชอบตามกระแส ชอบดูถูกตนเอง และ

อยากให้สะท้อนปัญหาสังคมให้ได้มากที่สุดและบอกวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้อย่างชัดเจน เหมือน

เป็นการเปลี่ยนค่านิยมละครโทรทัศน์จากแบบเดิมๆ ที่เหมือนปลูกฝังทัศนคติคนดูไปแล้ว ให้เป็นละคร

แนวใหม่ สร้างก าลังใจ ส่งเสริมคุณค่าที่ดี เพราะมีละครที่น าเสนอเรื่องราวเหล่านี้ในจ านวนที่น้อย 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

 5.  กระบวนการวางแผนผลิตช ิ้นงาน  
      เม่ือได้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและผลส ารวจจากการแจกแบบสอบถาม  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้น ามาวางแผนในการผลิตชิ้นงาน 
 

เพ่ือนทรยศ 

วันและเวลาออกอากาศ  
 ทุกวันอาทิตย์เวลา 22.00 – 23.00 น. ความยาว 1 ชั่วโมง 

กลุ่มเป้าหมาย 
 วัยรุ่นอายุ 15-25 ปี ซ่ึงก าลังประสบปัญหาเรื่องคุณค่าในตนเองที่เกิดจากสังคมภายนอก 
 

ที่มา 
 เนื่องจากปัจจุบันวัยรุ่นมีการให้คุณค่ากับปัจจัยภายนอกมาก คาดหวังความสมบูรณ์แบบ

จากปัจจัยภายนอกจนเกินไป ท าให้รับความผิดหวังได้ยาก เกิดการไม่ยอมรับในจุดด้อยของตนเอง
ขึ้นมา จึงกลายเป็นละครที่สะท้อนให้วัยรุ่นเห็นปัญหาเล่านี้ และได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่ตัวเองมีโดยไม่
ต้องพ่ึงปัจจัยภายนอก 

 
แนวค ิด  
 เป็นละครเก่ียวกับชีวิตของนักศึกษาที่ต้องการจะสมบูรณ์แบบในทางของตนเอง และแต่

ละตัวละครเลือกเดินทางที่แตกต่างกัน เพ่ือที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตแบบตัวเองคาดหวังเอาไว้ 
 

วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้ผู้ชมได้เรียนรู้แง่คิดที่เกิดในการพยายามไขว่คว้าถึงคุณค่าที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และสะท้อนภาพของวัยรุ่นในปัจจุบันด้วย 

 
แก่นเร ื่อง 

 ความพ่ายแพ้ไม่ได้เป็นการลดคุณค่าในตัวเรา หากแต่เป็นการเรียนรู้ เพ่ือประสบ
ความส าเร็จ 
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บทที่  5 

การประเมินผลบทละครโทรทัศน์ 
 

การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าตนเอง  ชื่อเรื่องว่า “เพ่ือนทรยศ”  

ใช้วิธีประเมินผลหลังการผลิตชิ้นงานด้วยการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน  10 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินชิ้นงานการผลิตละครสั้นเรื่องเพ่ือนทรยศที่ผู้ ศึกษาได้ผลิตขึ้น  เพ่ือให้ทราบ
ความคิดเห็น ความพึงพอใจที่ได้รับชม เพ่ือที่จะได้น าไปสรุปผลการประเมินต่อไป 

 
วิธ ีการ เก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์หลังจากที่ได้ให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นกลุ่มคนใน 
วัยนักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน 10 คนได้รับชมละครเรื่องเพ่ือนทรยศ 

2.  สรุปผลการประเมินผลจากการที่ได้สัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 คน 

 
เคร ื่องมือที่ใช ้ในการประเมิน  

 เครื่องมือที่ใช้เป็นค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกจะแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่  2 ข้อมูลเก่ียวกับการสื่อสารของตัวละคร 

 ส่วนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบด้านการผลิต 
 ส่วนที่  4 ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะของบทละครโทรทัศน์ประเภทละครสั้น 

  
ผลการประเมินการร ับชมละครส่งเสร ิมค ุณค ่าในตนเอง “เพื่อนทรยศ” 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ 

1.  นางสาวลักษิกา จันทร์ทับทิม เพศ หญิง  อายุ  21 ปี อาชีพ  นักศึกษา 
2.  นางสาววลัยลักษณ์ เวียงค า เพศ หญิง  อายุ  18 ปี อาชีพ  นักเรียน 

3.  นางสาวณทิพย์ทิวา วะเท เพศ หญิง  อายุ  22 ปี    อาชีพ  นักศึกษา 
4.  นางสาวนริศรา เพ็ชรเหลี่ยม เพศ หญิง  อายุ  22 ปี อาชีพ  นักศึกษา 
5.  นางสาวพัลลีพร จันทร์สนิท เพศ หญิง  อายุ  23 ปี อาชีพ  นักศึกษา 

6.  นางสาวธันย์สิตา ทิพยจารุพงศ์ เพศ หญิง  อายุ  21 ปี อาชีพ  นักศึกษา 
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8.  นางสาวพบพิรุณ อภิชาตทวีพร เพศ หญิง  อายุ  21 ปี อาชีพ  นักศึกษา 

9.  นายณัฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ เพศ ชาย  อายุ  22 ปี อาชีพ  นักศึกษา 
10.  นายปฐมพงษ์ แพรสมบูรณ์ เพศ ชาย  อายุ  19 ปี อาชีพ  นักศึกษา 

11.  นายจิรเมธ ภากรโชติ เพศ ชาย  อายุ  22 ปี  อาชีพ  นักศึกษา  
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารของตัวละคร 

ความค ิดเห็นในเร ื่องเนื้อหาของละคร  
จากการที่ผู้ชมได้ชมละครเรื่อง “เพ่ือนทรยศ” ซ่ึงเป็นละครสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการ

เห็นคุณค่าในตนเองนั้น  ผู้ชมทั้ง 10  คน ได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาของละครดังนี้   ผู้ชมมี
ความรู้สึกตรงใจเพราะผู้ชมส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึ งจะต้องน าเสนอชิ้นงานใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น จุลนิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ  การจัดท าโครงการ ฯลฯ  

เนื้อเรื่องของละครสนุก มีสอดแทรกมุขตลกขบขัน  ท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่า ย  
นอกจากนั้นเนื้อหายังมีความแปลกใหม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งความยาวไม่มากเกินไป 

การวางตัวละครท าได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตัวละครได้แสดงพฤติกรรมและลักษณะ

นิสัยได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง  ท าให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
“โอเค เพราะมันมีส่วนเก่ียวข้องกับชีวิตจริงตอนนี้ การเล่าเรื่องก็รู้ว่าจะสื่อถึงเรื่องการ

ยอมรับความจริงที่จะตามมา แอบรู้สึกมีอารมณ์สารคดีนิด ๆ เลยอ่ะ” (ธันย์สิตา  ทิพยจารุพงศ์, 
สัมภาษณ์, วันที่ 5 มกราคม 2557) 

แต่ผู้ชมบางคนมีความคิดเห็นว่าเนื้อเรื่องดูเกินจริงแต่ก็ให้ความสนุกสนาน มีความ

เชื่อมโยงต่อเนื่องและให้ข้อคิดในการท าให้ตัวละครยอมรับได้ในความผิดพลาดของตนเองและท าการ
แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น  

 
ความค ิดเห็นที่มีต่อการแสดงของตัวละครแต่ละตัว  
ผู้ชมที่ได้ชมละครสร้างสรรค์เรื่อง “เพ่ือนทรยศ” ได้แสดงความคิดเห็นต่อการแสดงของ

ตัวละครว่าสามารถคัดเลือกตัวแสดงได้ดี เล่นได้สมบทบาท เป็นธรรมชาติ สามารถสื่ออารมณ์ได้อย่าง
ชัดเจน 

ผู้ชมบางคนกล่าวถึงจูน ซ่ึงแสดงโดยฉันทชา  อติลักษณ์ แสดงได้ดี มีอารมณ์ต่อเนื่อง 
ส่วนบทดาว ซ่ึงแสดงโดยนางสาวศศิมา  นิยม นั้นเล่นแข็ง ใช้เสียงแบบโมโนโทน เนื่องจากเป็น
นักแสดงใหม่ ตัวประกอบอ่ืนๆ ช่วยเสริมให้เรื่องมีความสนุกสนานยิ่งขึ้น 
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“สมบทบาท การแสดงดูเป็นธรรมชาติ แต่มีช่วงหนึ่ งของคนที่เล่นเป็นดาวมันขัด ๆ 

เล็กน้อย แต่คนที่เล่นเป็นเพ่ือนดาวท่ีชักปลั๊กออกเราชอบนะ ดูแล้วเพลินดี โดยรวมเรื่องการแสดงดูไม่
ติดขัดอะไร” (ลักษิกา  จันทร์ทับทิม, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มกราคม 2557) 

ดังนั้นสรุปในภาพรวมได้ว่าผู้ชมมีความคิดเห็นต่อตัวละครแต่ละตัวว่ าสามารถเล่นได้ดี 
สมบทบาทท่ีได้รับ ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาจนผู้ชมรู้สึกได้ถึงอารมณ์และความต้องการ
สื่อสาร แม้ว่าตัวละครบางตัวอาจจะดูติดขัดไปบ้าง ก็ไม่ได้ท าให้เนื้อหาของบทละครขาดอรรถรสลงไป 

 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบด้านการผลิต 

ความพึงพอใจและความค ิดเห็นเกี่ยวกับมุมกล้อง 
ผู้ชมที่ได้ชมละครสร้างสรรค์เรื่อง “เพ่ือนทรยศ” แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการถ่ายท า

ในภาพรวมว่ามีความพึงพอใจ ภาพที่ใช้มีความสวยงาม ไม่น่าเบื่อ การจัดแสงเป็นธรรมชาติ มุมกล้อง

สมจริง ท าให้มีความรู้สึกแปลกแยก ส่วนของเสียงดังบ้าง ค่อยบ้าง มีเสียงเสียงรบกวน 
 นอกจากนั้นผู้ชมบางคนมีความรู้สึกชื่นชอบในการถ่ายท าละครแต่ไม่ชอบเรื่องการจัด
แสง เช่น 

“การถ่ายท าทั้งหมดโดยส่วนตัวชอบให้มีการจัดแสงที่ดีกว่านี้ แต่คาดว่าผู้จัดท าคงอยาก
ให้แสงดูเป็นธรรมชาติ” (จิรเมธ ภากรโชติ, สัมภาษณ์, วันที่ 4 มกราคม 2557) 

“มุมกล้องก็โอเค อาจจะไม่ได้ภาพสวยมาก แต่ก็เป็นสไตล์ของมัน แต่ฉากบลู ท าไมสีเป็น
แบบนั้น คือจะสื่อว่าเป็นกลางคืน อ่อ มันฟ้าแปลก ๆ” (นริศรา  เพ็ชรเหลี่ยม, สัมภาษณ์ , วันที่ 5 
มกราคม 2557) 

 สรุปว่าผู้ชมละครทั้ง 10 คน มีความชื่นชอบต่อการถ่ายท าของผู้ศึกษา 
 

ความค ิดเห็นเกี่ยวกับการตัดต่อและกราฟิก 
ในการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 คน ที่ มีต่อการตัดต่อและกราฟิก

ได้แสดงความคิดเห็นว่าตัดต่อได้น่าสนใจ แปลกตาไปจากละครทางทีวีทั่วไป การใช้ Facebook ใน

เรื่องสื่อความหมายได้เข้าใจ แต่ควรมีภาพประกอบว่าตัวละครใดเป็นเจ้าของ Facebook จะช่วยให้
ผู้ชมเข้าใจได้ดีขึ้น จังหวะในการตัดต่อและการวางเพลงดี พึงพอใจกับกราฟิกที่น ามาใช้ในละคร 

ในภาพรวมผู้ชมแสดงความพึงพอใจต่อการตัดต่อได้น่าสนใจ แปลกตาไปจากละครทีวี
ทั่วไป ในการจัดท ากราฟิกผู้ชมไม่ติอะไร แต่ให้ดูเรื่องการปรับสีและแสง 
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“ชอบไตเต้ิล คิดว่าไตเต้ิลสวยดี เฟซบุคปลอม ถ้ามีหน้าคนอยู่ ด้วย น่าจะดีกว่านี้  จะ

ชัดเจนว่าตัวละครตัวไหนเป็นใคร มันอาจจะเป็นข้อความโดดๆ ก็ได้ ถ้าไม่มีรูปตัวละคร แสดงให้เห็น
อยู่แล้ว เช่น ทวิตเตอร์ในแมรี่อิสแฮปปี้” (ปฐมพงษ์ แพรสมบูรณ์, สัมภาษณ์, วันที่ 5 มกราคม 2557) 

 
 

ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะของละครโทรทัศน์ประเภทละคร

สั้น 
ความพึงพอใจในการสื่อความหมายโดยการสอดแทรกแง่ค ิด  

จากการที่ ผู้ชมไ ด้ชมละครเรื่อ ง  “ เพ่ือนทรยศ” ผู้ชมมีควา มพึงพอใจ ต่อการสื่ อ
ความหมายเรื่องคุณค่าในตนเอง ดังนี้ 

“พึงพอใจ การกระท าของตัวละครแสดงแง่คิดให้เราเห็นอย่างชัดเจน” (ลักษิกา จันทร์

ทับทิม, สัมภาษณ์, วันที่ 3 มกราคม 2557) 
“พึงพอใจมากที่ผู้จัดน าปัญหาที่คนมองข้ามมาท าให้เกิดความเข้าใจ แฝงแง่คิดและ

สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดเจน” (จิรเมธ ภากรโชติ, สัมภาษณ์, วันที่ 4 มกราคม 2557) 

“พึงพอใจที่สอดแทรกเรื่องการยอมรับ แต่คิดว่าเหตุการณ์มันยังไม่สิ้นสุด จูนยอมรับง่าย
เกินไป” (พัลลีพร จันทร์สนิท, สัมภาษณ์, วันที่ 5 มกราคม 2557) 

สรุปว่าผู้ชมมีความพึงพอใจต่อบทละครที่สอดแทรกแง่คิดได้อย่างตรงไปตรงมา สื่อ
ความหมายได้ชัดเจนท าให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตามและหันมามองเองอย่างเห็นคุณค่า 

 

ความพึงพอใจโดยรวมในละคร เร ื่องนี้ 
ส าหรับความพึงพอใจในภาพรวม  ผู้ชมทั้ง 10 คน ต่างเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นละครที่ ดี

เรื่องหนึ่ง ผู้ผลิตชิ้นงานสามารถวางโครงเรื่อง วางตัวละคร และให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ผ่านบทสนทนาไปตามล าดับขั้นตอน เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน สามารถเชื่อมโยงเรื่องได้ดี องค์ประกอบดี 
ให้ข้อคิดตามที่ผู้ผลิตต้องการ โดยเฉพาะการน าเรื่องใกล้ตัวที่ไม่มีใครคิดกลับมองข้ามประเด็นนี้ไป 

น ามาสร้างสรรค์ในรูปของบทละครสร้างสรรค์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าตนเอง 
“ชอบ รู้สึกตอนที่ดูเหมือนเราก าลังติดตามเรื่องของเพ่ือนๆอยู่  เข้าใจง่าย และนึกถึง

ตัวเอง” (ธันย์สิตา ทิพยจารุพงศ์, สัมภาษณ์, วันที่ 5 มกราคม 2557) 
“พึงพอใจ ในระดับมากที่สุด คือท าดีมาก บทเยี่ยม ข้อคิดดี เชื่อมเรื่องดี  องค์ประกอบ

รวมๆก็ดีตาม” (ณัฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ, สัมภาษณ์, วันที่ 5 มกราคม 2557) 
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จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ( In-depth Interview)    
ซ่ึงเป็นบุคคลที่ชื่นชอบการชมละครโทรทัศน์จ านวน  10  คน  สามารถสรุปผลได้ว่า   กลุ่มตัวอย่างมี

ความเข้าใจในเนื้อหาของละคร  และมีความพึงพอใจในองค์ประกอบต่างๆ ของละครไม่ว่าจะเป็น  
บทละคร  นักแสดง  การตัดต่อ  รวมไปถึงข้อคิดที่สอดแทรกลงไปในละคร   และมีการเสนอแนะ
ข้อบกพร่องอีกด้วย 

จากผลสรุปข้าง ต้น   ท าให้ผู้ ศึ กษา ได้ทรา บถึ งข้อ คิด เห็น   ควา มพึงพอใจ จา ก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับชมละครสั้นเรื่องนี้  ซ่ึงจะน าไปสู่การสรุปผลและอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จ

สมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่  6 

สร ุป อภ ิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการจุลนิพนธ์เรื่อง “การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง”             

มีวัตถุประสงค์  ขั้นตอนการศึกษา  และผลการศึกษา  โดยสรุปดังนี้ 
 

วัตถุประสงค ์ 

 1.  เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเห็น

คุณค่าในตนเองที่ได้ผลิตขึ้น 
 
การ เก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  โดยการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  ต ารา  
วิทยานิพนธ์  ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้องและท าการสัมภาษณ์เชิงลึกนักจิตวิทยา และนักเขียนบท

ละครโทรทัศน์ จากนั้นท าแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าแนวคิดที่ได้มาใช้ในการผลิตละครสั้น 
 
เคร ื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  โดยการค้นคว้ าและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  
ต ารา วิทยานิพนธ์  ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  น ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

ละครโทรทัศน์  เพ่ือประกอบการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคลได้แก่ 

2.1 การเก็บข้อมูลก่อนการผลิตผลงานจากการสัมภาษณ์นักจิตวิทยา และนักเขียน

บทละคร เพ่ือเป็นหลักการและแนวทางในการผลิ ตละครโทรทัศน์ นอกจากนั้นยั งมีการท า
แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความสนใจของผู้ชมว่ามีมากน้อยเพียงใดต่อการอยากชมละครที่จะผลิตขึ้น  

2.2 การเก็บข้อมูลหลังการผลิตผลงาน จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ชื่นชอบการชม
ละครโทรทัศน์ เพ่ือศึกษาและทราบถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากที่ได้ชมผลงานที่ผู้
ศึกษาผลิตขึ้น 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ ์ 
ทดลองผลิตละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมให้เห็นคุณค่าในตนเองโดยมีความยาวของ

ชิ้นงานประมาณ  30  นาที 
 

การวิเคร าะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มจากการสัม ภาษณ์นักจิตวิทยาและ  นักเขียนบทละคร  
นอกจากนั้นยังท าการส ารวจความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการผลิตผลงาน  และ

เม่ือผลิตออกมาเป็นละครโทรทัศน์เรียบร้อยแล้ว  ก็จะน าไปเก็บข้อมูลหลังการผลิตผลงาน  หลังจาก
นั้นก็ท าการสรุปและประเมินผลการศึกษา 
 

วิธ ีการออกแบบการผลิตละคร โทรทัศน์ 
1.  น าข้อมูลและผลท่ีได้จากการวิเคราะห์  มาแต่งเป็นบทละครโดยละครมีเนื้อหาที่

สอดแทรกแง่คิดและส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองให้เป็นละครโทรทัศน์ 

2.  ท าการผลิตละคร 
3.  น าละครไปเปิดให้กลุ่มเป้าหมายตรวจสอบและประเมินผล 

4.  สรุปผลการผลิตละครเรื่องนี้ 
 
สร ุปผลการวิจัย 

ในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองนั้น เริ่มจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่เก่ียวข้อง ได้แก่นักจิตวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงนิยามของการ

เห็นคุณค่าในตัวเองย่างแท้จริง และนักเขียนบทละครเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบทละคร จากนั้น
จึงท าการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผ่านแบบสอบถาม เพ่ือสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ที่
ตรงกับความต้องการชองกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และท าการวัดความพึงพอใจต่อชิ้นงานที่สมบูรณ์ 

โดยกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยได้ผลสรุปดังนี้ 
1.  การสัมภาษณ์เชิงลึกนักจิตวิทยา 

    สรุปได้ว่าในการสร้างละครโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ควรน าเสนอ
เรื่องราวของความสมบูรณ์แบบ เพราะวัยรุ่นในปัจจุบันมักจะยึดเกณฑ์สมบูรณ์แบบเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาคุณค่าในตนเอง โดยต้องสื่อให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบจริงเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้ชม 
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2.  การสัมภาษณ์เชิงลึกนักเขียนบทละคร 

    ควรเขียนเรื่องราวท่ีใกล้ตัว เรื่องที่มีข้อมูลมาก เพ่ือให้เกิดเรื่องราวท่ีสมจริง ต้องท าให้
คนดูสนุกสนานไปกับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น เพ่ือที่คนดูจะได้รับแง่คิดโดยไม่รู้ตัว 

    ในการออกแบบตัวละคร ต้องออกแบบสิ่งแวดล้อม เช่นพ่อแม่ด้วย เพ่ือที่จะเข้า ใจ
กระบวนการคิดของตัวละคร และท าให้ตัวละครแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน 

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ที่ชอบดูละคร 

    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 19 - 22 ปี การศึกษาอยู่ระดับในปริญญาตรี 
รับชมละครทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในช่วงเวลา 20.00 น. – 22.00 น. มากที่สุด 

    โดยรูปแบบละครที่กลุ่มอย่างสนใจนั้นควรมีจุดเด่นที่เนื้อเรื่องและนักแสดง น าเสนอ
เรื่องราวเก่ียวกับความรู้และความสามารถมากที่สุด แต่ก็ยังไม่ควรทิ้งประเด็นอ่ืนๆ เพราะมีประโยชน์
ต่อผู้ชม 

4.  ผลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
          หลังจากผลิตชิ้นงานเป็นละครเรื่อง “เพ่ือนทรยศ” ได้มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 10 คน มาสัมภาษณ์ความพึงพอใจที่มีต่อละครเรื่อง “เพ่ือนทรยศ” ได้ผลสรุปว่าส่วนของ

เนื้อหาแม้จะเกินจริงไปบ้าง แต่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย ละครมีความยาวที่เหมาะสม สามารถ
สอดแทรกแง่คิดลงไปได้ดี สามารถสร้างอารมณ์ร่วมแก่ผู้ชมได้ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผู้ศึกษาได้ท าการ รวบรวมข้อมูล ศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวข้อง ขั้นตอน

กระบวนการผลิต วิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบความความสนใจด้าน
ละครโทรทัศน์ และสัมภาษณ์ความพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อละครส่งเสริมคุณค่าในตนเองเรื่อง 

“เพ่ือนทรยศ” โดยสามารถท าการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
มนุษย์มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ต้องการยอมรับตนเองอยู่แล้ว ดังแนวคิดของ

กลุ่มมนุษย์นิยม ที่ว่ามนุษย์พยายามที่จะรู้จัก  เข้าใจตนเอง  และต้องการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน 

(สันติ ทันชม, 2555) จึงเลือกสื่อที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ จากสถิติของเอแบคโพลล์ (2554) พบว่า ร้อย
ละ 49.8 สนใจในสื่อของละครโดยที่สื่อละครเป็นสื่อที่มีอิทธิผลสามารถใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผู้รับชมได้ (นภาพร ธนะนุทรัพย์, 2551) 
ละครมีองค์ประกอบทั้งหมด 6 ส่วน คือ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด ภาษา เสียง และ

ภาพ (นพมาส แววหงส์, 2556) ในส่วนของโครงเรื่องสร้างขึ้นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ

กลุ่มเป้าหมาย และใช้หลักแนวคิดมนุษย์นิยมที่ว่าเน้นให้คนมองเห็นส่วนดีในตนเอง และเกิดแรงจูงใจ
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ในการน าส่วนดีมาใช้ประโยชน์ เกิดการยอมรับตนเอง ยอมรับคนอ่ืน ( สันติ ทันชม, 2555) และใช้

วิธีการเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของพัชรา ทิพยทัศน์ที่ให้ เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้ อ่ืน ต้อง
ยอมรับว่าคนเราไม่สมบูรณ์ 100% ทุกคน ซ่ึงสอดคล้องกับค าตอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ

นักจิตวิทยา 
  ในการสร้างตัวละคร ตัวละครหลักจะเป็นเพศหญิง ที่ประสบปัญหาเก่ียวกับความผูกพัน
กับเพ่ือนแบบกังวลซ่ึงจะเป็นปัญหาที่ลดการเห็นคุณค่าในตนเอง ( รัชนีย์ แก้วค าศรี , 2545) และ

ความเครียดจากการเรียนสูง ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญมากทีท่ าให้การเห็นคุณค่าในตนเองลดลง (ภุมรินทร์ 
ภูมิประเสริฐโชค, 2546) ตัวละคร “ฝน” ซ่ึงเป็นผู้หญิงร่างใหญ่ ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน 

โดยใช้แนวคิดของอุมาพร ตรังคสมบัติ (2553)  ซ่ึงบอกว่าผู้ที่ มีรูปร่างไม่ดี ประสบการณ์แห่ง
ความส าเร็จน้อยจะมีการเห็นคุณค่าในตนเองที่น้อยไปด้วย 
  และในบทละครมีการพูดถึงพ่อแม่เล็กน้อย เพ่ือเป็นการสื่อว่า พ่อแม่มีผลต่อความคิด

ของลูก เพราะเด็กจะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดที่พ่อแม่ชอบ เด็กจะพยายามแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาให้
พ่อแม่ยอมรับ (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2553) 
  จากนั้นจึงสร้างละครที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้ข้อมูลจากแบบ

สอบท า จึงได้เป็นละครที่น าเรื่องราวเก่ียวกับความรู้  ความสามารถ  ในการเรียน และสอดแทรก
ประเด็นของรูปร่างหน้าตาเป็นประเด็นรอง เพ่ือช่วยในการเล่าเรื่อง และเม่ือวัดผลความพึงพอใจก็

พบว่ากลุ่มเป้าหมายพึงพอใจต่อละครที่สร้างขึ้นมา 
  จากการอภิปรายผลท าให้พบว่า ในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง ต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง แล้วน า มา

วิเคราะห์เพ่ือปรับใช้ในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ต้ังแต่การ
สร้างสรรค์โครงเรื่องที่ต้องตรงกับความสนใจของผู้ชม ตัวละครที่เป็นตัวแทนของผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งของละคร แก่นของเรื่องซ่ึงต้องเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองอย่าง
แท้จริง จึงจะสามารถสร้างละครให้เกิดความพึงพอใจตามที่ต้องการได้ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตช ิ้นงาน  
1.  การนัดคิวนักแสดงและทีมงาน เนื่องจากนักแสดงและทีมงานและสถานที่ถ่ายท ามี

ความหลากหลาย และต้องแบ่งเวลาส าหรับการเรียนอีกด้วย ท าให้การหาเวลาว่างที่ตรงกัน เหมือนที่
วางแผนยากล าบาก จนต้องมีการปรับบทและเปลี่ยนตัวนักแสดงบางส่วนเพ่ือให้การถ่ายท าราบรื่นขึ้น  
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2.  การถ่ายท าละคร กินเวลาทั้งวันและหลายวัน การหาทีมงานที่สะดวกส าหรับการถ่าย

ในทุกวันเป็นไปได้ยาก จึงต้องหาทีมงานทั้งหมดใหม่ทุกครั้งที่มีการถ่ายท า ส่งผลให้ทีมงานไม่ได้เข้าใจ
เรื่องทั้งหมด 

3.  อุปกรณ์ในการถ่ายท าช ารุดท าให้ไฟล์เสียงเสียหายบางส่วน ควรมีอุปกรณ์ส ารองและ
ส ารองข้อมูลตลอดเวลา 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ต้องให้เวลากับขั้นก่อนการผลิตมากกว่านี้ ท าบทควรเสร็จเร็วที่สุด เพราะจะมีเวลาใน

การเตรียมงานมากขึ้น อาจจะมีการทดลองถ่ายท าดูก่อนเพ่ือที่ว่าเวลาถ่ายท าจริงจะมีความรวดเร็ว
มากขึ้น 
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บทสัมภาษ ณ์เชิงล ึก 
สัมภาษณ์นักจิตวิทยา เตโช ช ัยวุฒ ิ ว ันที่ 17 กันยายน 2556 

 นิยามของการ เห็นค ุณค ่าในตนเอง 
 “การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นเรื่องเก่ียวกับการประเมิน ภาพลักษณ์ในการมองตนเอง
โดยมี 2 ส่วนคือตัวเองประเมินตนเองกับประเมินว่าคนอ่ืนมองเราอย่างไร ตัดสินเราอย่างไร เม่ือเป็น

การประเมินก็จะมีมาตรฐานเกิดขึ้นว่าเราจะเอาเกณฑ์ไหนในการตัดสินตัวเรา หลักๆ จะเกิดผ่านการ
เลี้ยงดู การเรียนรู้ทั้งพ่อแม่ สังคม ต้ังแต่เด็กๆ ให้เด็กยึดถือว่าอะไรคือมาตรฐานค าว่าดีส าหรับเขา 

และเขาก็จะเอาค านั้นมาตัดสินว่าตนเองดีพอหรือยัง เราดี สามารถ หรือคนอ่ืนมองว่า เราเป็นอย่างไร 
ให้ความเคารพเราหรือเปล่า” 
 

 สาเหตุหลักของการขาดการ เห็นค ุณค ่าในตนเองของวัยร ุ่น 
 “สาเหตุที่ Self-esteem ต่ า เพราะ Self-esteem ถูกสร้างมาจากกรอบ แต่กรอบใน

สังคมเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เด็กรุ่นหลังมีปัญหาหลายอย่างทั้งบุคลิกภาพ อารมณ์ เกิดจากการขาด
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพราะพ่อแม่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก ท างานหาเงิน  ให้แต่วัตถุไม่ให้
ความสัมพันธ์ทางใจเท่าไหร่ พอขาดมุมนี้ การสื่อสารที่ทางอารมณ์ทางใจ อะไรคือค าว่าดีส าหรับเขา 

เขาจึงต้องหาจากข้างนอก จากวัตถุ จากเพ่ือน จากสังคม หรือว่าบางทีเขาก็จะยึดเอาจากสิ่งที่พ่อแม่
ให้ วัตถุมาเป็นเกณฑ์ แล้วเม่ือสังคมสมัยนี้เปิดมากขึ้น เด็กรับสื่อได้มากขึ้น สิ่งที่ถูกน าเสนอในสื่อมัน
จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สวยที่สุด เพราะฉะนั้นเขาจะใช้มาตรฐานตรงนั้นมาตัดสิน ในความเป็นจริงมันไม่ได้

สวยงามแบบนั้น ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ เกณฑ์เขาคือค าว่าสมบูรณ์แบบตามข้างนอกแล้ว จึง
แสดงออกทั้งด้านวัตถุ ความสวยงาม หรือแม้แต่ในการเรียนเองก็มีการแข่งขันเปรียบเทียบ พ่อแม่

อยากให้ลูกดีที่สุด ก็เปรียบเทียบ คนนู้น อย่างง้ันอย่างนี้ เด็กจะรู้สึกว่าต้องมีอย่างคนอ่ืน เปรียบเทียบ
ตนเองกับภายนอก” 
 “ดังนั้นเวลาวัด Self-esteem ค่าที่ได้สูงหรือต่ า ถ้าค่าที่วัดออกมาเป็นค่าที่ เด็กเทียบกับ

ข้างนอกเพียงอย่างเดียว ฉันมีดีกว่าคนอ่ืน คนอ่ืนดีกว่าชั้น ถ้าเขาดีกว่าคนอ่ืน เขาจะได้สูง แต่ เป็นค่าที่
ไม่ม่ันคงเพราะปัจจัยภายนอกเปลี่ยนไปตลอดเวลา จะมีปัญหาขึ้นๆ ลงๆ ขาดความม่ันคงในตนเอง 

เขาไม่รู้ค าว่าคุณค่าของเขามันวัดที่อะไร เขาให้ค าว่าสมบูรณ์แบบเป็นเกณฑ์ ถ้า  Self-esteem สูง
จริงๆ เขาต้องยอมรับได้ว่าตนเองท าได้ดีที่สุดในความสามารถตนเอง ยอมรับได้ว่าตนเองก็ผิดได้พลาด
ได้ เด็กสมัยนี้จะไม่ยอมรับค าว่าพลาด ความอดทนต่ า เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ เจอสถานการณ์กดดันก็จะ

จัดการไม่ได้ เป็นผลมาจากการที่เขาขาด Self-esteem ในตนเอง การมองตนเอง การวัดตนเอง การ
ให้คุณค่าในตนเอง เพราะเขาไม่เข้าใจความหมายของค าว่าตนเอง ค าว่าความสามารถ  ว่า มันให้ค่าได้
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มากมายขนาดไหน เลยท าให้เด็กรุ่นหลังมีปัญหาแบบนี้ พอพ่ึงภายนอก อาจจะกลายเป็นพวกวัตถุ

นิยม เกิดบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ไอ้ความคิดเปรียบเทียบนี่แหละท าให้เรารู้สึกว่าฉันจะต้องท า
ตัวเองให้เหนือกว่าและเปรียบเทียบกับคนอ่ืนตลอดเวลา ไม่นึกถึงคนอ่ืน ฉันต้องได้สิ่งที่ ดีสุดมากกว่า
คนอ่ืน ซ่ึงจะเป็นปัญหาตามๆ มา พยายามแตกต่างมากขึ้น ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นอย่างไร แค่ไม่อยาก

เหมือนคนอ่ืน สะท้อนออกมาในความสวยงาม มองว่าศัลกรรมเป็นเรื่องธรรมดา อยากท า ในความ
เป็นจริงมันสวยไม่เหมือนกัน พอเสพสื่อมากขึ้น จะเห็นความสวยตามสื่อ สวย จมูกโด่งหุ่นดี ยิ่ง เกณฑ์

มันสูงขึ้น Self-esteem ยิ่งลด เพราะตนเองยิ่งห่างจาดความสมบูรณ์แบบไม่เท่าเกณฑ์ที่สังคมต้ังไว้” 
 
 ละครควรช ี้แนะกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  

 ต้องท าให้เด็ก สังคมรับรู้ความจริง ข้อเท็จจริงที่ว่า ทุกอย่างต้องมีทั้งดีและไม่ดีไม่มีค าว่า
สมบูรณ์แบบ ไม่มีใครได้ทุกอย่าง ยิ่งเราเทียบกับข้างนอกคุณค่าเรายิ่งลด ถ้าเรามองสิ่งที่ เรามีมากกว่า

ขาด เราเห็นอะไรดีในตัวเรา มีความสามารถอย่างไร ควรให้คุณค่าอะไร หน้าตาไม่มีเรามีอะไรทดแทน 
ความสามารถ มนุษย์สัมพันธ์ดี เพ่ือนชอบเราที่อะไร เช่นความร่าเริง เราต้องมีอะไรที่ ดีในตัว อะไรคือ
สิง่ไม่ดี เราจะท าให้ดีขึ้น หรือใหส้มบูรณ์แบบ ถ้าเราตัดสมบูรณ์แบบ ท าให้เรามีแรงกระตุ้นมากกว่า 

เพราะจะรู้สึกว่าฉันไม่สมบูรณ์แบบสักที ให้เป็นการให้คุณค่า พูดในมุมกว้างเหมือนต้องเปลี่ยนค่านิยม
ของสังคม แต่ต้องเปรียบที่การมอง ค่านิยม อะไรคือคุณค่าที่แท้จริง ในการที่เราท าอะไรสักอย่า ง มัน

ท าได้หลายทาง พ้ืนฐานครอบครัว พ่อแม่ต้องเข้าใจลูก เค้าถึงเข้าใจตัวเองๆ ได้ ถ้ามีคนอ่ืนยอมรับเค้า
ได้ เขาจะรับตัวเองได้ ถ้าไม่มีใครยอมรับเขาจะไม่รับตัวเอง  เริ่มจากพ่อแม่ภายนอก ส่วนหนึ่งอยู่ที่ ตัว
เขาด้วย เขาสามารถเรียนรู้ได้ไหม ว่าสิ่งภายนอกไม่มีจริง สิ่งจริงคือตัวเขา มีคุณค่า เขาท าอะไรกับ

ตัวเองก็ได้ เขาจะลองท านู่นนี่ กระตุ้นให้พัฒนา ไม่กดดันกับสมบูรณ์แบบ ไม่กลัวผิดพลาด 
 

 อิทธ ิพลของสื่อที่มีผลต่อวัยร ุ่น มีมากน้อยเพียงใด  
 สื่อมีผลมาก การจะเป็นคนหนึ่ง จะเกิดจากการรับรู้ ตัดสินตัวเอง เกิดจากสังคม เรา
เรียนรู้ว่าสังคมให้คุณค่าเขายังไง เริ่มจากพ่อแม่ให้คุณค่า พอโตขึ้นมาเขาจะออกไปโรงเรียน สังคม 

เพ่ือนมองเขายังไง ครูมองเขายังไง พอมันวงกว้างมากขึ้นกรอบจะมากขึ้น เช่นในสังคมนี้  พ่อแม่
ครอบครัว เพ่ือน โดยสังคมส่วนใหญ่คนที่เป็นตัวแทนคือสื่อ เป็นอีกกรอบที่เขามองว่าสังคมให้คุณค่า

ยังไง วางกรอบยังไง เขาจะได้ท าตามกรอบ เป็นสิ่งที่สร้างให้เขาเรียนรู้ สื่อเป็นหน้าต่างบานใหญ่ให้เขา
เห็นสังคมที่กว้างขึ้นมากกว่าบ้าน สังคม เขารับสื่อยังไงก็จะตอบสนองไปอย่างนั้น มันมีส่วนท าให้เด็ก
เรียนรู้จะท าตาม ว่าเขาควรท าอย่างไร แต่ไม่ได้เห็นแล้วท าตามเลย แต่มันคือการเรียนรู้ว่าไอ้นี่ ดีไม่ดี 

แต่ละคนมองว่าดีไม่เหมือนกัน สิ่งที่แสดงออกมาไม่เหมือนกัน มันเป็นตัวก าหนดว่าเขาจะเรียนรู้อะไร
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ในการสร้างตัวตนเองเขาขึ้นมา เม่ือสื่อเปิดกว้างมากขึ้น รับสื่อมาก ขึ้นเด็กจะเริ่มรู้สึกว่าคนหมู่มาก 

ส าคัญกว่าคนหมู่น้อย พ่อแม่บอกอย่างสังคมบอกอย่างเขาก็อาจจะท าตามสังคมก็ได้ เป็นบทบาทหลัก 
ไม่แค่บ้าน โรงเรียน เด๋ียวนี้สื่อมันอยู่ทุกอย่างในชีวิต มีสารแฝงมา สารเหล่านี้จะเป็ นกรอบที่สร้าง
ตัวตนของคนสมัยนี้เด็กตัดสินใจได้ ตามวุฒิภาวะ  ต้องมีคนคอยแนะน า คือให้เห็นว่าท าแบบนี้ได้ผล

อย่างไร หลายๆ ครั้งละครต้องการตีแผ่สิ่งไม่ดีและได้ผลอย่างไร มีผลอยู่ที่เด็กรับสารได้หมดหรือเปล่า 
เห็นส่วนผลของความรุนแรงม้ัย ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ดีจริงม้ัย เขาจะเรียนรู้ว่า เขาอยากได้ผลตัวเอง

เป็นแบบไหน 
 
สัมภาษณ์นักเขียนบทละคร  ลลิตา ฉ ันทศาสตร ์โกศล วันที่ 20 กันยายน 2556 

 จุดเร ิ่มต้นของการ เขียนบทละคร  
 “เริ่มเขียนบทด้วยการที่เรียนคณะศิลปศาสตร์เอกศิลปะการละคร เพราะที่บ้านท าทีวี 

รัชฟิล์มทีวี พ่อท างานช่อง 5 ท ารายกา รป้อนช่อง 5 ท าละคร เราเห็นมาแล้ วชอบ เลยเอ็นท์ 
(Entrance) เข้าอักษรเพ่ือเรียนศิลปะการละคร เรียนก ากับ เขียนบท มุ่งมาทางเบื้องหลัง มาท า เป็น
คนคุมบท” 

  
 การ เลือกเร ื่องที่จะน ามาเล่าเป็นละคร  

 “การเลือกเรื่องที่จะท าละครนั้นเป็นการเลือกเรื่องจะเล่า ว่าเราเรื่องอะไรกับโลกนี้ เรา
หยิบประเด็นขึ้นมา เพ่ือจะบอกเรื่องอันนี้ผ่านตัวละคร ที่จะแบกสาร (Message) อันนี้  ไปสื่อสารให้
คนดูเข้าใจ สิ่งที่เราอยากลบอก บางทีเราอาจจะแค่ไม่อยากบอกเฉยๆ เราอยากเปลี่ยนมุมมองของคน 

ความคิดของคน เขาน่าจะลองคิดอีกแบบนึงนะ เอาละครไปสะกิดใจเขาให้เขาเห็นมุมมองใหม่ๆ ใน
ชีวิต ว่าท าไมเราไม่ลองท าแบบนี้ ไม่ลองคิดแบบนี้ อย่างที่ตัวละครคิด ละครท าเพ่ือสะท้อนสังคม และ

ชี้น าสังคมได้ ถ้าเป็นละครที่สมบูรณ์แบบ สนุกเข้าใจ โดนใจ เฮย้! ฉันก็คิดแบบนี้ แต่ไม่ชัดเจน จนมา
เห็นแล้วความคิดชัดเจน เราจะลองท าดู” 
 “ถ้าเป็นการเอานิยายมาท า เราต้องพยายามเข้าใจคนเขียน เราก็จะเอาสิ่งที่เขาจะอยาก

บอกออกมาให้มาที่สุด เราท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเอาสารให้คนดู แต่ถ้าเราแต่งเรื่องขึ้นเอง เรารู้
ว่าเราจะบอกอะไร เราสามาสร้างได้ ไม่ต้องเข้าใจคนอ่ืน เรารู้ว่าจะบอกอะไรบ้าง มันจะต่างกันตรงนี้ 

ตรงที่แก่นสารสาระที่จะน าเสนอออกไป ถ้ามันเป็นนิยาย สมมุตเราไม่ชอบเราไม่เห็นด้วย กับที่สิ่งตัว
ละครพูด ถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเราเปลี่ยนได้ ถ้าเป็นเรื่องความคิดมุมมองถ้าเราเปลี่ยนจะเป็นเรื่องเสีย
มรรยาทไหม ซ่ึงจริงๆ เป็นสิทธิของคนเขียนบทท่ีจะเปลี่ยน และรู้สึกว่าเล่าแบบนี้สนุกกว่า มันก็เป็น

สิทธ์ิ ของคนเขียนบท” 
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 ปัญหาของการ เขียนบทละคร  

 “บทละคร จะเป็นเหมือน Blueprint เหมือนเวลาสร้างบ้านแล้วมีแบบแปลน ต้องมีคน
เอาแปลนไปท างาน อยู่ที่ว่าแปลนมันสมบูรณ์แค่ไหน แล้วคนท างานมันเข้าใจโครงสร้างที่ เราวางไว้
ไหม บางทีมันเข้าใจไม่ครบถ้วน เหมือนเราเขียนบทพูด (Dialogue) องค์ประกอบที่เขียนไปทุกอย่าง 

เกิดเข้าไปเขาไม่ชอบเขาเปลี่ยนเลย เขาไม่รู้ว่าพ้ืนฐานมาจากไหน เขาเปลี่ยนเลย จะเกิดปัญหาถ้าเขา
ไปเปลี่ยนโดยไม่รู้ว่ามันจะกระทบกับเรื่องต่อไป ต้องกลับมาแก้ไข เวลาเขียนไปแล้วเป็นไปไม่ได้ในการ

ถ่ายท า เราก็ต้องแก้ไม่ก็เขาก็แก้หน้ากอง ตัวแสดงท าตามที่เขียนไม่ได้ เปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนได้ ไหม 
ระหว่างทางที่เขียนบางทีเราวางโครงเรื่องมา พอตัวแสดงเริ่มมีชีวิตขึ้นมา มันไม่คิดอย่างที่ เราเคยคิด 
เราก็อาจจะแก้ไขพล็อต ตอนที่เราวางโครงเรื่องมันยากมาก เราไม่ใช่คนท านิยาย งานมันจะมีความ

หยาบกว่าเวลาเร่งรัดกว่า เทคนิคน าเสนอคนละแบบ มันจะยืดหยุนกว่าในการเปลี่ยนสถานะการณ์ 
(Situation) ไปตามที่เราคิดว่าเหมาะสม” 

 
 การแทรกแง่ค ิดลงในบทละคร โดยที่ไม่ท าให้คนดูร ู้สึกถูกยัดเยียด  
 “มนุษย์จะคิดอย่างพูดอย่าง เรียกว่าทฤษฏีตรงกันข้าม น าเสนอสิ่งที่ตรงกันข้าม จะสอน

ลูกเราว่า อย่างรังแกคนที่อ่อนแอ ถ้าเราบอกว่าลูกอย่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่า มันอาจจะไม่ได้ผล ถ้า
เราคิดว่าสอนตรงๆ ไม่เชื่อ เราต้องท าบางอย่างที่ เป็นรูปธรรม ให้มันรู้สึกเองว่าไม่ควรรังแกคนที่

อ่อนแอกว่า พ่ีจะไม่สอนอะไรตรงๆ มนุษย์เราไม่ชอบให้สอนตรงๆ พ่อแม่มาสอนตรงๆ เราจะเบื่อ ยัด
เยียด พอเป็นละคร เราก็น่าจะให้อะไรกับคนดูโดยเขาไม่รู้ตัว ให้มันสนุก มีอารมณ์คล้อยตามไป แล้ว
ค่อยมาเข้าใจเองว่าละครมันบอกแบบนี้ แล้วโคตรใช่ จริง ตัวละครที่ได้ผลแบบนี้เพราะ มันได้ผลกรรม

แบบนี้แล้วเราจะไม่อยากท า ถ้าออกมาเป็นพระ เหล่ากฎ โยมไม่ควรท าอย่างนั้นอย่างง้ี มันมิติเดียว
เกินไป มันไม่ประทับใจ” 

 “ต้องให้คนดูเห็น ให้รู้สึก ให้เข้าใจ อะไรที่มันโดนในใจ พอมันรู้สึกแล้ว มันแทบไม่ต้อง
อธิบายเป็นค าพูดด้วยซ้ า บางคนพูดแล้วพูดอีกแต่ไม่มีอารมณ์มาเก่ียว เหมือนเราฟังวิทยุ  ฟังเทศมันจะ
ฟังผ่านๆ ถ้าเราฟังละครวิทยุเราจะมีอารมณ์ร่วม” 

 “เช่นเปาปุ้นจิ้น ท ามาร้อยกว่ารอบ เรื่องแต่ละชุดก็ไม่ต่างกัน แต่เราดูแล้วก็ยังโดน 
เพราะเป้าปุ้นจิ้นพูดสิ่งที่เป็นสากล พูดเรื่องราวเก่ียวกับมนุษย์ กิเกส มนุษย์จะมีเหตุผลในการท าชั่ว      

เปาปุ้นจิ้นมีหน้าที่รักษาคุณธรรม พิพากษาว่าคนชั่วขนาดนี้ต้องโดนแบบนี้ ท าไมเขาถึงชั่ว นักโทษบาง
คนก่อนตายก็ส านึก บางคนก็ไม่ส านึก ในแต่ละชุดแต่ละคดี เราลุ้นว่าเปาจะแก้ปัญหาของคนเหล่านี้
ยงัไง สืบยังไง สิ่งที่เราอยากฟังจากปากท่านเปายังไง มันคือความคิดของตัวละครตัวนี้  เขาว่าท่านเปา

โคตรตรงฉิน รักษากฎหมาย ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิด ตัวนี้ไม่มีจริงในคน เป็นเทพเจ้า พอฟังท่านเปา
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วิเคราะห์คดี นิสัยคน เราจะอยากฟัง เพราะมันสะท้อนความคิดของคนที่ดีจริงๆ แต่กว่าที่จะฟัง

เปาปุ้นจิ้น ละครเรื่องนี้มันต้องท าให้เราคล้อยตามไปในบทบาทของเขาจริงๆ เราคิดว่าผู้ชายคนนี้ มี
ตัวตน อารมณ์ความคิด  เราจะรู้สึกรัก ศรัทธา เวลามันพูดอะไรรู้สึกหนักแน่น หน้าเชื่อถือ ถ้าอยู่ๆ ดีดี 
มาใส่ชุดมาพูด มันไม่ได้ แต่ในละครแสดงบาบาทให้เห็นว่าคุณมีคุณธรรมผ่านสถานการณ์พิสูจน์เราก็

จะเชื่อจริงๆ ว่าผู้ชายคนนี้มีคุณธรรม ผู้ชายคนนี้จะกลายเป็นเครื่องมือใช้สอน สะท้อนสังคมขึ้นมาได้ 
แต่คือเกิดการสร้างตัวละครขึ้นมา ให้มีชีวิตเสมอคน การให้เราสนใจชีวิตใครสักคน ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้า

เราดูแล้วไม่สนใจชีวิตตัวละคร ไม่สนใจว่ามันจะเป็นตายร้ายดียังไงเราก็ไม่ดู ถ้าดูแล้วรักไม่อยากให้เขา
ตาย ผู้ร้ายจะมาฆ่าแล้วไม่อยากให้ตาย ตัวละครดึงเข้าไปอยู่ในโลกของมัน ให้เราใกล้ชิดเสมอญาติ เรา
อยากดู อยากรู้ว่าจะเป็นยังไง ก็เป็นอีกเทคนิคนึง ดังนั้นการสอนผ่านละครท าได้มีอิทธิพลต่อคนดูให้

เข้าใจมากกว่าวิธีธรรมดา มากกว่าอ่านหนังสือ เพราะมันมีอารมณ์มีการสื่อสารผ่านอารมณ์” 
 

 ปัจจัยในการ เขียนละคร ให้ประสบความส าเร ็จ  
 “บอกไม่ได้เพราะทุกวันนี้ยังทดลองอยู่ เลย เรื่องนี้ ดีแล้วเรื่องหน้าท าไม่ได้ มันเหมือน
แฟชั่น ไม่อยู่นิ่ง เป็นวัฒนธรรมเติบโตงอกงามตามเวลา เกิดขึ้นตายลง เนื้อหาแก่น ท าไมละครถึงอยู่

ได้ทุกยุคทุกสมัย เพราะละครเล่าเรื่องมนุษย์ ตราบใดที่มนุษย์ยังอยู่ละครไม่เจ๊ ง แต่รูปแบบการ
น าเสนอเปลี่ยนไป มนุษย์ที่เสพสื่อมันก็เปลี่ยนไป สื่อที่เราสนุกตอนเด็กๆ โตมันมันก็ไม่สนุกแล้ว สื่อที่

เราดูตอนวัยรุ่น พออายุ 60 เราก็ไม่สนุก เราต้องดูรอบตัวทุกอย่างหมุนวนไปตามเวลา เราคอย
ปรับปรุงวิธีการน าเสนอวิธีการเล่าเรื่อง เราต้องพยายามหาว่าคนดูชอบแบบไหนและทดลองไป” 
 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับละครสั้น  
 “ในการท าละครสั้น มีเวลาสั้นมาก คุณไม่ต้องบอกอะไรเยอะ บอกน้อยๆ คมคมชัดๆสัก

อย่างสองอย่าง ให้แน่นอนไปเลย ละครยาว สามารถมีสิ่งที่บอกเล่าได้หลายอย่างหลายนัยยะ มีเวลา
เสพ การเล่าเรื่องต่างกันตรงการเล่ากระชับฉับไว ซีนบางซีน เราต้องเล่า รวบยอดเหมือนครู
ก าหนดเวลาพูดหน้าชั้น 5 นาทีกับ 15 นาที คนได้ 5 นาทีจะเล่าตรงประเด็น แต่ 15 นาทีก็จะมีเวลาผู้

เรื่องสรุปจบ มีลีลา” 
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 ค ุณสมบัติของคนเขียนบทที่ดี 

 “คนเขียนบทท่ีดีต้องมีพ้ืนฐานการใช้ภาษาที่ ดี เป็นคนไทยเราต้องใช้ภาษาที่ ดี ไม่ได้
หมายถึงไวยากรณ์นะ นั่นต้องได้อยู่แล้วนะ” 
 “เป็นคนที่สามารถมีจินตนาการ ช่างคิดช่างฝัน คิดต่อยอดอะไรไปได้มากมาย ไม่เก็บกัก

ความฝัน แล้วต้องเป็นคนรอบรู้ เข้าใจชีวิต คือมี เช่นเราได้รับโจทย์เก่ียวกับการท าแท้ง เราอาจจะไม่มี
แฟน เราหาข้อมูลได้ แต่เราอาจจะไม่เข้าใจความคิด เราไม่ต้องท าแท้งเอง เราต้องผ่านโลกชีวิต เข้า

ใจความรักแม่ลูก เคยรัก เคยผ่านความผิดหวัง ไม่หน่อมแน้ม” 
 “มีรสนิยม โดยรวมศิลปะ ประ เพณี วัฒนธรรมแฟชั่น ไม่ได้ความถึงเป็นดีไซน์ เนอร์ 
เข้าใจแม่สี แต่หมายถึงทุกอย่าง เขียนพีเรียด (ละครย้อนยุค) ต้องรู้ว่าเขาใช้แฟชั่นอะไร แต่งตัวนุ่งห่ม 

ร้องเพลงเต้นร าจังหวะอะไร เขาเรียกว่ารสนิยม ตัวละครเศรษฐีเวลาไปร้านอาหารจะไปร้านแบบไหน 
จะไปเป็ดย่างนาทองไม่ได้ ต้องเป็นห้าดาว เขาเรียกว่ารสนิยม เหมือนลักษณะการใช้ชีวิต แต่ละแบบ

ในสังคม เข้าใจพัฒนาการสังคม ทุกเชิงเลย ศิลปะ ประเพณี สังคม” 
 “ประสบการณ์ ละครมีหลักวิชาการ มีองค์ประกอบที่ท าให้เข้มข้น มันมีทฤษฏี ที่ เรียนรู้
ได้ เรารู้ว่าท ายังไง บางทีมันอาจจะคิดไม่ออกครอบตามทฤษฏีอยู่ที่ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ไม่มี

ใครที่เขียนแล้วดัง ดีทุกเรื่องก็ต้องมีง่อยบ้าง โดนบ้าง พอได้” 
 “ดูเยอะ อ่านเยอะ ท างานเยอะๆ เราจะรู้ว่าเรื่องที่แล้วท่ีไม่โอเคเพราะอะไร เราจะเข้าใจ

ว่า อย่าเขียนอีก เรื่องนี้พูดมากไป บางคนท าละคร ละครคนอ่ืนก็ไม่ดู ละครตัวเองก็ไม่ดู นั่งเขียนอย่าง
เดียว เราก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านชอบอะไร เราน่าจะวิเคราะห์ว่าเพราะอะไร ดูจุดเด่นด้อย แก้ไข ถ้า ส าเร็จ
แปลว่าเรามาถูก หรือให้เพ่ือนช่วยคิด” 

 “เราต้องเข้า ใจมนุษย์ คนที่เขียนละคร ไม่มีมิติ คือคน ไม่เข้า ใจมนุษย์ เห็ นมนุษย์ 
เหมือนกันหมด เด็กเป็นเด็ก ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ เห็นโสเภณีเป็นโสเภณี หมอเป็นหมอ มันไม่มีมิติ หมอ

เป็นคน ไม่ได้เดินออกมาใส่แว่น เสียใจครับผมท าดีที่สุดแล้ว แต่ถ้าเรารู้ จักเพ่ือนพ่ีชายเราเป็นหมอ 
โคตรจิ๊กโก๋เลยท าผมต้ัง แต่งตัวไม่ใช่หมอแต่เป็นศัลแพทย์มือหนึ่ง เราจะดีไซน์ยังไง ให้คนเชื่อว่าหมอ
เก่งและแฟชั่นเราต้องเข้าใจชีวิตพ่อแม่เป็นยังไง เราต้องดีไซด์ถึงโคตรเง่าของตัวละคร เชื่อว่าเป็นอย่าง

นี้ มันจะมีมิติ มนุษย์มันต่างกัน คนชงกาแฟสี่คนไม่เหมือนกัน เราต้องเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นใคร มีมุมมอง
ต่อสังคมยังไง มันมีปูมหลังอย่างไร มันคือการเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต” 

 
 เทคนิคในการ เล่าเร ื่อง 
 "เทคนิคการเล่าเรื่องมันเหมือนกับเวลาเล่าเรื่องตลกให้คนฟังจะมีเทคนิคอย่างหนึ่ง เรื่อง

เศร้าจะเล่าอีกอย่างนึง เราจะเล่าเรื่องตลกให้คนฟัง พอเราเอามาเล่าเขาไม่ข า แปลว่าเราเล่าไม่เป็น
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เทคนิคเราไม่ได้ บางคนพูดอะไรก็ข า คุยเรื่องธรรมดา แต่ก็เล่าให้เราข าได้ มันมีมุก มี  Punch Line 

(หมัดเด็ดเวลาปล่อยมุกตลก) เรื่องธรรมดาผ่านปากคนนี้เล่าโคตรซ้ึงเลย ยิ่งเล่ามีอารมณ์ด้วย น้ าตา
คลอ เฮ้ย ประทับใจวะ เป็นต้น เทคนิคการเล่าเรื่องมันส าคัญ เล่าเรื่องแอคชั่นเราจะเล่าแบบเนือยๆ 
ไม่ได้ พูดน้อยๆ บู๊เยอะๆ ดราม่าพูดเยอะ เพราะมันเล่นอารมณ์ในค าพูด คนมันให้เวลากับการดูแนวนี้ 

มันอยากจะฟัง อย่างเกาหลีบทพูดจะเชือดเฉือนเน้นการบรรยาย 
  

การหาข้อมูลเพื่อเขียนบทละคร  
 “ต้องไปคลุกอยู่กับคน เช่นเขียนเรื่องคนเป็นออทิสติก ต้องดูว่า เขาคิดยังไง เขาพูดยังไง 
เขามีปฏิกิริยายังไง ไม่นึกเอาเอง คนเป็นมะเร็งขึ้นสุดท้าย มีคาแรกเตอร์ยังไง ต้องหาข้อมูล เขียนเรื่อง

หมอเรื่องพยาบาล ถ้าปลอดภัยไม่ควรเขียนเรื่องที่เราไม่รู้จัก เช่นพวก GTH เขาเขียนเรื่องวัยรุ่น เป็น
ประสบการณ์ตอนวัยรุ่นของเขา เขาผ่านมาเขาเข้าใจ เขาจะไม่เขียนเรื่องไกลตัวเขา ถ้าเห็นว่ามันไกล

ตัวมาก ต่อให้ไปคลุกสักปีก็ไม่เข้าใจ ก็คือไม่ต้องท า ไปท าเรื่องที่ เราถนัดท าเรื่องเพ่ือนมหาลัย 
ครอบครัวเราจะเข้าใจมากกว่าเรื่องอ่ืน” 
 “เม่ือความคิดตันลองหาหนังมาดู หนังสือมาอ่าน ออกไปดูชีวิตคน บางทีเราจะ นึกออก

ในขณะที่ที่บางทีเราก็นึกไม่ถึงว่ามันจะใช่ บางทีคิดไม่ออก มานั่งคุย กับเพ่ือนร้านกาแฟ บางทีดูหนัง
สิบเรื่องไม่ออก อ่านหนังสือเล่มเดียวก็คิดออก มันต้องหาข้อมูลทุกอย่างที่มากระตุ้นจินตนาการของ

เรา บางทีเราคิดไม่ออก เพราะไม่เราไม่รู้จักอย่างลึกซ้ึง เราคิดไม่ออกว่านางเอกควรจะท าอะไรดีวะ 
เราต้องลองไปดูแฟชั่น หรือลองท าอะไรที่เก่ียวกับกับวงการนี้  ไปขอติดตามกองถ่าย เบื้องหลังเดิน
แฟชั่น ว่าเขาเป็นยังไง เราอาจจะนึกออกก็ได้” 
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เพ ื่อนทรยศ 
 

วันและเวลาออกอากาศ  
 ทุกวันอาทิตย์เวลา 22.00 – 23.00 น. ความยาว 1 ชั่วโมง 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 หลัก - วัยรุ่นอายุ 15-25 ปี ซ่ึงก าลังประสบปัญหาเรื่องคุณค่าในตนเองที่เกิดจากสังคม

      ภายนอก 
 รอง – บุคคลทั่วไป 
 

ที่มา 
 เนื่องจากปัจจุบันวัยรุ่นมีการให้คุณค่ากับปัจจัยภายนอกมาก คาดหวังความสมบูรณ์แบบ

จากปัจจัยภายนอกจนเกินไป ท าให้รับความผิดหวังได้ยาก เกิดการไม่ยอมรับในจุดด้อยของตนเอง
ขึ้นมา จึงกลายเป็นละครที่สะท้อนให้วัยรุ่นเห็นปัญหาเล่านี้ และได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่ตัวเองมีโดยไม่
ต้องพ่ึงปัจจัยภายนอก 

 
แนวค ิด  
 เป็นละครเก่ียวกับชีวิตของนักศึกษาที่ต้องการจะสมบูรณ์แบบในทางของตนเอง และแต่

ละตัวละครเลือกเดินทางที่แตกต่างกัน เพ่ือที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตแบบตัวเองคาดหวังเอาไว้ 
 

วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้ผู้ชมได้เรียนรู้แง่คิดที่เกิดในการพยายามไขว่คว้าถึงคุณค่าที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และสะท้อนภาพของวัยรุ่นในปัจจุบันด้วย 

 
แก่นเร ื่อง 

 ความพ่ายแพ้ไม่ได้เป็นการลดคุณค่าในตัวเรา หากแต่เป็นการเรียนรู้ เพ่ือประสบ
ความส าเร็จ 
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เร ื่องย่อ 

 ช่วงก่อนเปิดเทอม นักศึกษาทุกคนจะต้องเตรียมตัวเลือกหัวข้อส าหรับชิ้นงานเพ่ือจบ
การศึกษา ในขณะจูนก าลังเตรียมเนื้อหาอยู่นั้นดาวเพ่ือนของจูนโทรมาปรึกษาเรื่องหัวข้อชิ้นงานที่ยัง
คิดไม่ออก เพราะว่าจูนเป็นคนเก่ง ท างานไม่เคยมีข้อบกพร่อง และชอบให้ค าปรึกษาที่ ดีแก่เพ่ือน ดาว

จึงโทรมาให้จูนช่วย จูนจึงเอาหัวข้อส ารองของเธอให้ดาวและช่วยในการหาข้อมูลทุกอย่าง 
 ถึงเวลาน าเสนอหัวข้อปรากฏว่ากรรมการชอบงานของดาวมาก ดาวดีใจและเดินออกมา

ขอบคุณจูนเพราะเธอรู้ว่าถ้าตัวเองท าคนเดียวคงไม่ดีแบบนี้แน่ จูนรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากและยิ่งม่ันใจ
ว่างานตัวเองต้องดีเหมือนกัน แต่ไม่เป็นด่ังที่คาด จูนเดินออกมาจากห้องพรีเซนต์อย่างเงียบๆ ไม่พูด
กับใคร และแอบไปร้องไห้คนเดียว เพ่ือนๆ ทุกคนรู้สึกแปลกใจเพราะจูนไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน และ

ยิ่งจูนเห็นดาวมีความสุขกับงานชิ้นนี้เท่าไหร่ เธอยิ่งรู้สึกแย่ที่ยกไอเดียนี้ให้ดาวไป  
 ฝนก็เป็นอีกคนที่หัวข้อชิ้นงานไม่ผ่าน ฝนเลยอยากจะปรึกษากับจูน เผื่อว่าจูนจะมีไอเดีย

อะไรดีดี ช่วยแก้ไขงานเธอให้ดีเหมือนที่จูนช่วยงานดาว แต่ดาวไม่ให้ค าปรึกษาและค่อยๆ ปลีกตัวออก
ห่างจากเพ่ือนๆ เพ่ือต้ังใจท างานของตัวเอง 
 ในคืนก่อนวันน าเสนอผลงานครั้งที่ 1 จูนกลัวว่าครั้งนี้ดาวจะผ่านไปได้ด้วยดีอีก จูนจึงมา

หาดาวท่ีห้อง จูนอ้างว่าคอมพิวเตอร์ของเธอเสีย เธอจึงมายืมคอมพิวเตอร์ของดาวท างาน และ เม่ือ
ดาวเผลอ จูนก็แอบลบงานของดาวท้ิงไป เม่ือดาวรู้ตัวก็สายเกินไปเสียแล้ว ดาวติดต่อจูนไม่ได้ ได้แต่

รีบท างานเพราะกลัวไม่ทัน 
 ในการน าเสนอผลงานครั้งที่ 1 จูนเดินยิ้มร่าเริงออกมา เพ่ือนๆ ต่างพากันโล่งใจ ที่จูนมี
อาการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเอกเพ่ือนชายคนสนิทของจูน จู นเดินตรงไปหาดาวที่ก าลังปั่นงานสุดชีวิต

เพราะกลัวไม่ทัน จูนเข้าไปทักทายด้วยท่าทีเป็นมิตร ดาวจึงถามเรื่องไฟล์งานที่หายไป ดาวอ้างว่าเป็น
เพราะ ไวรัสคอมพิว เตอร์ ดาวไ ม่เชื่อแ ต่ไม่มี เวลาต่อล้อต่อ เถียง  จูนบอกลาและแอบ ดึงปลั๊ ก

คอมพิวเตอร์ของดาวโดยมีเอกเห็นเหตุการณ์อยู่ห่างๆ ท าให้ดาวท างานไม่ทัน และแน่นอนครั้งนี้คนที่
ร้องไห้ออกจากห้องพรีเซนต์กลายเป็นดาว..และฝน ดาวกับฝนจึงตัดสินใจไปถอนวิชาเรียนออก แต่
ทางบ้านฝนไม่ยินยอม และเพ่ือนๆ ก็เข้ามาขัดขวางและสัญญาว่าจะช่วยงาน 

 ดาวโทรปรึกษาเพ่ือนๆ ทุกคน จนเพ่ือนเริ่มร าคาญ ดาวจึงเปลี่ย นไปโทรถามความ
คืบหน้าของฝน ดาวพบว่าฝนก าลังอยู่ในสภาพแย่กว่าเธอ มันกลับท าให้ดาวรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก เม่ือ

ฝนให้ก าลังใจดาวยิ่งท าให้ดาวรู้สึกดีจึงโพสภาพงานของตัวเองให้เพ่ือนๆ ดู พร้อมข้อความดูถูกตนเอง
ให้เพ่ือนๆ เห็นใจและให้ก าลังใจ และมันก็ได้ผล 
 จูนเห็นภาพงานของดาวแล้วก็กดดัน อยากที่จะเอาชนะดาวอีกครั้ง ท าให้จูนต้องหา

ข้อมูลที่หนักขึ้น จนท าให้เธอไปเจองานวิจัยของต่างมหาวิทยาลัยซ่ึงมีหัวข้อที่คล้ายกับของเอก 
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 เม่ือเพ่ือนๆ เริ่มท างานและไม่สนใจดาว ท าให้ดาวเกิดอาการประหม่าและไม่กล้าที่จะ

ท างานเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองก าลังจะท ามันดีหรือไม่ดี ดาวจึงโกหกเพ่ือนๆ ว่าโดนรถชน เพ่ือให้
เพ่ือนกลับมาสนใจเธออีกครั้ง แต่โชคร้ายที่จูนบังเอิญเจอดาวข้างนอกในสภาพปกติ เธอจึงแอบ
ถ่ายรูปดาวท่ีสภาพปกติส่งไปให้เพ่ือนๆ ดู 

 เพ่ือนๆ เริ่มไม่สนใจดาวอีกครั้ง แม้กระทั่งฝนที่ก าลังวุ่นกับการท างานของ ตัวเอง ฝน
เลือกท ารายการสอนท าอาหารทั้งๆ ที่ตัวเองท าอาหารไม่เป็น ฝนจึงวุ่นวายกับการฝึกท าอาหารจึงไม่มี

เวลารับสายของดาว ดาวเริ่มกลัวว่าเพ่ือนๆ จะทอดทิ้งเธอ เหมือนที่เธอเคยถูกทิ้งไว้ตามล าพังตอน
เด็กๆ ท าให้เธอกลัวการถูกทอดทิ้งมากเป็นพิเศษ ดาวจึงโพสรูปยาจ านวนมากพร้ อมค าพูดท้อแท้ สิ้น
หวัง เวลาผ่านไปนานผิดปกติ ปกติสถานะหรือรูปของดาวไม่นานนักจะต้องมีคนมากดถูกใจหรือเขียน

ความคิดเห็น แต่รูปล่าสุดนี้ไม่มีใครสนใจเธอเลย 
 จูนเรียกเอกมาคุยเรื่องหัวข้องานวิจัยที่เธอไปเจอมา เอกรับสารภาพผิดทุกอย่างเพราะ

เขาอยากได้เกรดดีดีเพ่ือเอาชนะลูกพ่ีลูกน้องที่ชื่อว่าหนึ่ง หนึ่งและเอกถูกเปรียบเทียบกันมาต้ังแต่เด็ก 
และเรื่องเดียวท่ีเอกสามารถชนะหนึ่งคือเรื่องเรียน ดังนั้นเอกจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด จูนจึงต่อว่าเอกที่
ต้องการจะเอาชนะโดยไม่คิดถึงผลเสียที่ตามมา เอกจึงต่อว่าจูนกลับที่จูนก็อยากจะเอาชนะดาวโดยไ ม่

ค านึงถึงวิธีการเหมือนกัน เอกจึงดึงปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ของจูนออกแล้วเดินจากไป จูนตกใจมากรีบ
เปิดคอมพิวเตอร์เพ่ือเช็คงาน  

 ระหว่างที่รอเครื่องเปิดเสร็จ  เผลอหลับไปและฝันเริ่มเห็นภาพชีวิตที่งานหายชิ้นนี้หายไป 
เธอจะเจอกับอะไรบ้างเม่ือต่ืนขึ้นมาคอมพิวเตอร์ก็ยังเปิดไม่เสร็จ จูนเริ่มกังวลว่าฝันร้ายจะกลายเป็น
จริง โทรไปหาเอก เอกก็ไม่รับ จูนไม่กล้าไปยืมคอมพิวเตอร์ของดาวท างาน พยายามจะไปหาร้านซ่อม

ก็เจอแต่อุปสรรคตลอดทาง จูนกลัวงานหายมากและเริ่มเข้าใจความรู้สึกของดาวตอนโดนตัวเองแกล้ง 
จูนเริ่มที่จะเสียสติ เธอเห็นภาพดาวท่ีก าลังสมน้ าหน้าเธอ แม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงไม่นาน แต่มันนาน

มากในความรู้สึกของเธอ ไม่นานนักคอมพิวเตอร์ก็เปิดส าเร็จ จูนพบว่าไฟล์งานไม่สมบูรณ์ งานเธอ
เหลือเพียงไม่ก่ีหน้า เธอจึงตัดสินใจถามเพ่ือนๆ ถึงวิธีกู้ไฟล์คืนมา และดาวก็เป็นคนแรกที่มาตอบด้วย
ความรวดเร็ว จูนกู้ไฟล์กลับมาได้หมด ท าให้เธอละอายใจมากที่คนที่มาช่วยเธอไว้กลับเป็นดาว 

 ฝนประสบความส าเร็จในการทดลองท าอาหารประกอบชิ้นงานของเธอ เธอจึงรีบโทรหา
เพ่ือนๆ เพ่ือบอกเล่าความส าเร็จของเธอ ฝนโทรหาจูนและเล่าเรื่องอาหารของเธอให้ฟัง แม้จะเป็นแค่

อาหารธรรมดา แต่ก็เป็นความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ส าหรับฝน ที่ท าพลาดท าเสียมามากมาย แต่เพราะความ
ผิดพลาดท าให้ฝนได้เรียนรู้และแก้ไขจนส าเร็จ จูนจึงตัดสินใจจะยอมรับความผิดพลาดของเธอ และ
แก้ไขมันให้ถูกต้อง 
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 จูนไปหาดาวและสารภาพผิดทุกอย่าง เพราะว่าดาวไม่เคยแพ้ใครมาก่อน จนเม่ือเธอรู้สึก

ว่าแพ้ดาว จูนจึงตัดสินใจท าสิ่งที่ผิดพลาดลงไป ดาวโกรธแต่ก็ยอมรับค าขอโทษ ทั้งคู่จึงเข้าใจกันใน
ที่สุด เม่ือจูนกลับไป ดาวจึงหยิบมือถือที่อัดเสียงค าสารภาพผิดของจูนขึ้นมา และปล่อยเสียงนั้นลง
อินเตอร์เน็ต 

จบตอน 
  

ตัวละครหลัก 
จูน  
 จูนเป็นลูกคนเดียว ดังนั้นความหวังทั้งหมดของครอบครัวจึงอยู่ที่ เธอ จูนจึงต้ังใจท าทุก

อย่างให้ประสบความส าเร็จเพ่ือให้ทางบ้านภูมิใจ เธอเป็นนักเรียนทุน มีความเรียบร้อยทุกกระเบียด
นิ้ว ชีวิตสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ไม่ว่าจะท าอะไรก็ประสบความส าเร็จไปเสียหมด  เป็นที่รักของเพ่ือนๆ 

ทุกคน เพราะไม่ว่ามีเรื่องอะไรมาปรึกษาจูนจะได้ค าตอบดีดีกลับไปเสมอ เนื่องจากชีวิตที่ได้ที่  1 มา
ตลอด จูนจึงแพ้ใครไม่เป็นและเป็นการยากมากที่จะยอมรับว่าตัวเองพ่ายแพ้จึงเป็นเรื่องที่แทบเป็นไป
ไม่ได้ 

 
ดาว 

 ดาวเป็นน้องคนสุดท้องของครัวครัว ตอนเด็กๆ เคยโดนปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียว ไม่มีใคร
อยู่ จนเธอสติแตกและหวาดกลัว เธอจึงกลัวการอยู่ ตัวคนเดียวเป็นที่สุด เม่ือต้องมาอยู่หอคนเดียว 
ดาวจึงพยายามติดต่อ พูดคุยกับเพ่ือนตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้ตนเองรู้สึกอยู่ตัวคนเดียว เม่ือไม่มีใครสนใจ

เธอ ดาวจะหาวิธีมาท าให้ตัวเองถูกสนใจได้อีกครั้ง 
 

ฝน 
 ฝนชอบท าอาหาร อยากมีบ้านและครอบครัวท่ีอบอุ่น เป็นแม่บ้านที่ ดี อยู่บ้านเลี้ยงลูก
ดูแลสามี ติดตรงที่ฝนท าอาหารไม่เป็นเลยสักอย่างเดียว แต่ก็เลือกจะชิ้นงานส าหรับจบการศึกษาเป็น

รายการอาหารที่เธอรัก เธอเชื่อว่าความรักเอาชนะทุกอย่างได้ ฝนเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าท า
อะไรด้วยตัวเอง จะโทรศัพท์ปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลา  ฝนเป็นคนชอบต าหนิตัวเอง ว่าเรียนไม่เก่ง 

ท างานไม่ดี หน้าตาไม่ดี ในตอนหลังๆ เธอจะสนใจท าศัลกรรม เพ่ือให้เธอสมบูรณ์แบบตามความคิด
ของเธอ 
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เพ ื่อนทรยศ 
ตอนที่ 1 

 
1. จูนร้องไห้ออกจากห้องพรีเซนต์ เพ่ือนๆ งงมากว่าเกิดอะไรขึ้น 
2. ก่อนเปิดเทอม นักศึกษาทุกคนก าลังหาหัวข้อจุลนิพนธ์ ในขณะจูนก าลังเตรียมเนื้อหาอยู่ดาวโทร

มาปรึกษาเรื่องหัวข้อ จูนจึงเอาหัวข้อส ารองของเธอให้ดาว 
3. จูนฝันเห็นตัวเองประสบความส าเร็จ 

4. ถึงเวลาน าเสนอหัวข้อ กรรมการชอบงานของดาวมาก ดาวดีใจและเดินออกมาขอบคุณจูนเพราะ
เธอรู้ว่าถ้าตัวเองท าคนเดียวคงไม่ดีแบบนี้แน่ จูนรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากและยิ่งม่ันใจว่างานตัวเอง
ต้องดีเหมือนกัน แต่ไม่เป็นด่ังที่คาด 

5. จูนเดินออกมาจากห้องพรีเซนต์อย่างเงียบๆ ไม่พูดกับใคร และแอบไปร้องไห้คนเดียว  
6. เพ่ือนๆ ทุกคนรู้สึกแปลกใจเพราะจูนไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน 

7. จูนเห็นดาวมีความสุขกับงานชิ้นนี้เท่าไหร่ เธอยิ่งรู้สึกแย่ที่ยกไอเดียนี้ให้ดาวไป  
8. ฝนอยากจะปรึกษาเรื่องงานกับจูน เผื่อว่าจูนจะมีไอเดียช่วยแก้ไขงานเธอให้ดีเหมือนที่จูนช่วยงาน

ดาว แต่ดาวไม่ให้ค าปรึกษา 

9. ดาวค่อยๆ ปลีกตัวออกห่างจากเพ่ือนๆ เพ่ือต้ังใจท างานของตัวเองอย่างกดดัน 
10. ในคืนก่อนวันน าเสนอผลงานครั้งที่ 1 จูนกลัวว่าครั้งนี้ดาวจะผ่านไปได้ด้วยดีอีก จูนจึงมาหาดาวที่

ห้อง จูนอ้างว่าคอมพิวเตอร์ของเธอเสีย เธอจึงมายืมคอมพิวเตอร์ของดาวท างาน และเม่ือดาว

เผลอ จูนก็แอบลบงานของดาวท้ิงไป  
11. ดาวกลับมารู้ตัวก็สายเกินไปเสียแล้ว ดาวติดต่อจูนไม่ได้ ได้แต่รีบท างานเพราะกลัวไม่ทัน 

12. ในการน าเสนอผลงานครั้งที่ 1 จูนเดินยิ้มร่าเริงออกมา เพ่ือนๆ ต่างพากันโล่งใจ ที่จูนมีอาการที่ ดี
ขึ้น โดยเฉพาะเอกเพ่ือนชายคนสนิทของจูน  

13. จูนเดินตรงไปหาดาวท่ีก าลังปั่นงานสุดชีวิตเพราะกลัวไม่ทัน จูนเข้าไปทักทายด้วยท่าทีเป็นมิตร 

ดาวจึงถามเรื่องไฟล์งานที่หายไป จูนอ้างว่าเป็นเพราะไวรัสคอมพิวเตอร์ ดาวไม่เชื่อแต่ไม่มีเวลา
ต่อล้อต่อเถียง จูนบอกลาและแอบดึงปลั๊กคอมพิวเตอร์ของดาวโดยมีเอกเห็นเหตุการณ์อยู่ห่างๆ 

ท าให้ดาวท างานไม่ทัน  
14. ดาว..และฝนเดินร้องไห้ออกมาจากห้องพรีเซนต์ ดาวกับฝนคุยกันและตัดสิน ใจไปถอนวิชาเรียน

ออก  

15. ฝนโทรไปบอกพ่อแม่แต่ไม่ยินยอม ดาวเลยจะไปดรอบคนเดียว เพ่ือนๆ จึงเข้ามาขัดขวางและ
สัญญาว่าจะช่วยงาน 
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16. ดาวโทรปรึกษาเพ่ือนๆ ทุกคน จนเพ่ือนเริ่มร าคาญ  

17. ดาวโทรไปโทรถามความคืบหน้าของฝน ดาวพบว่าฝนก าลังอยู่ในสภาพแย่กว่าเธอ มันกลับท าให้
ดาวรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก เม่ือฝนให้ก าลังใจดาวยิ่งท าให้ดาวรู้สึกดี 

18. ดาวโพสภาพงานของตัวเองให้เพ่ือนๆ ดู พร้อมข้อความดูถูกตนเองให้เพ่ือนๆ เห็นใจและให้

ก าลังใจ และมันก็ได้ผล 
19. จูนเห็นภาพงานของดาวแล้วก็กดดัน อยากที่จะเอาชนะดาวอีกครั้ง ท าให้จูนต้องหาข้อมูลที่หนัก

ขึ้น จนท าให้เธอไปเจองานวิจัยของต่างมหาวิทยาลัยซ่ึงมีหัวข้อที่คล้ายกับของเอก 
20. เม่ือเพ่ือนๆ เริ่มท างานและไม่สนใจดาว ท าให้ดาวเกิดอาการประหม่าและไม่กล้าที่จะท างาน

เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองก าลังจะท ามันดีหรือไม่ดี ดาวจึงโกหกเพ่ือนๆ ว่าโดนรถชน เพ่ือให้เพ่ือน

กลับมาสนใจเธออีกครั้ง  
21. จูนบังเอิญเจอดาวข้างนอกในสภาพปกติ เธอจึงแอบถ่ายรูปดาวท่ีสภาพปกติส่งไปให้เพ่ือนๆ ดู 

22. เพ่ือนๆ เริ่มไม่สนใจดาวอีกครั้ง แม้กระทั่งฝนที่ก าลังวุ่นกับการท างานของตัวเอง ฝนเลือกท า
รายการสอนท าอาหารทั้งๆ ที่ตัวเองท าอาหารไม่เป็น ฝนจึงวุ่นวายกับการฝึกท าอาหารจึงไม่มี
เวลารับสายของดาว  

23. ดาวเริ่มกลัวว่าเพ่ือนๆ จะทอดทิ้งเธอ เหมือนที่เธอเคยถูกทิ้งไว้ตามล าพังตอนเด็กๆ ท าให้เธอกลัว
การถูกทอดทิ้งมากเป็นพิเศษ 

24. ดาวจึงโพสรูปยาจ านวนมากพร้อมค าพูดท้อแท้ สิ้นหวัง เวลาผ่านไปแต่ไม่มีใครสนใจเธอเลย 
25. จูนเรียกเอกมาคุยเรื่องหัวข้องานวิจัยที่เธอไปเจอมา เอกรับสารภาพผิดทุกอย่างเพราะเขาอยากได้

เกรดดีดีเพ่ือเอาชนะลูกพ่ีลูกน้องที่ชื่อว่าหนึ่ง หนึ่งและเอกถูกเปรียบเทียบกันมาต้ังแต่เด็ก และ

เรื่องเดียวท่ีเอกสามารถชนะหนึ่งคือเรื่องเรียน ดังนั้นเอกจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด จูนจึงต่อว่าเอกที่
ต้องการจะเอาชนะโดยไม่คิดถึงผลเสียที่ตามมา เอกจึงต่อว่าจูนกลับที่จูนก็อยากจะเอาชนะดาว

โดยไม่ค านึงถึงวิธีการเหมือนกัน เอกจึงดึงปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ของจูนออกแล้วเดินจากไป จูน
ตกใจมากรีบเปิดคอมพิวเตอร์เพ่ือเช็คงาน  

26. ระหว่างที่รอเครื่องเปิดเสร็จ  เผลอหลับไปและฝันเริ่มเห็นภาพชีวิตที่งานหายชิ้นนี้ หายไป เธอจะ

เจอกับอะไรบ้างเม่ือต่ืนขึ้นมาคอมพิวเตอร์ก็ยังเปิดไม่เสร็จ  
27. จูนเริ่มกังวลว่าฝันร้ายจะกลายเป็นจริง โทรไปหาเอก เอกก็ไม่รับ จูนไม่กล้าไปยืมคอมพิวเตอร์

ของดาวท างาน  
28. จูนกลัวงานหายมากและเริ่มเข้าใจความรู้สึกของดาวตอนโดนตัวเองแกล้ง จูนเริ่มที่จะเสียสติ  เธอ

เห็นภาพดาวท่ีก าลังสมน้ าหน้าเธอ  
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29. ไม่นานนักคอมพิวเตอร์ก็เปิดส าเร็จ จูนพบว่าไฟล์งานไม่สมบูรณ์ งานเธอเหลือเพียงไม่ก่ีหน้า เธอ

จึงตัดสินใจถามเพ่ือนๆ ถึงวิธีกู้ไฟล์คืนมา และดาวก็เป็นคนแรกที่มาตอบด้วยความรวดเร็ว จูนกู้
ไฟล์กลับมาได้หมด ท าให้เธอละอายใจมากที่คนที่มาช่วยเธอไว้กลับเป็นดาว 

30. ฝนประสบความส าเร็จในการทดลองท าอาหารประกอบชิ้นงานของเธอ เธอจึงรีบโทรหาเพ่ือนๆ 

เพ่ือบอกเล่าความส าเร็จของเธอ ฝนโทรหาจูนและเล่าเรื่องอาหารของเธอให้ฟัง แม้จะเป็นแค่
อาหารธรรมดา แต่ก็เป็นความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ส าหรับฝน ที่ท าพลาดท าเสียมามากมา ย แต่เพราะ

ความผิดพลาดท าให้ฝนได้เรียนรู้และแก้ไขจนส าเร็จ จูนจึงตัดสินใจจะยอมรับความผิดพลาดของ
เธอ และแก้ไขมันให้ถูกต้อง 

31. จูนไปหาดาวและสารภาพผิดทุกอย่าง เพราะว่าดาวไม่เคยแพ้ใครมาก่อน จนเม่ือเธอรู้สึกว่าแพ้

ดาว จูนจึงตัดสินใจท าสิ่งที่ผิดพลาดลงไป ดาวโกรธแต่ก็ยอมรับค าขอโทษ ทั้งคู่จึงเข้าใจกันในที่สุด 
เม่ือจูนกลับไป ดาวจึงหยิบมือถือที่อัดเสียงค าสารภาพผิดของจูนขึ้นมา และปล่อยเสียงนั้นลง

อินเตอร์เน็ต 
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เพ ื่อนทรยศ 
ตอนที่ 1 

 
ฉาก 1   ภายใน  ในหอ้งพรเีซนต ์ กลางวัน 

ตัวละคร  จูน  

- จูนยืนร้องไห้หน้าโปรเจกเตอร์สักพัก กล่าวขอโทษแล้วเก็บของและเดินออกจากห้อง 

--- ตัด --- 

ฉาก 2   ภายใน  หน้าห้องพรเีซนต ์ ต่อเนื่อง 

ตัวละคร  จูน  เพื่อนนักศกึษา 

- จูนเดินตรงออกไป ไม่สนใคร 

--- ตัด --- 

ฉาก 3  ภายใน  ห้องเปิดใจ 

ตัวละคร ดาว  เอก  ฝน 

- เซ็ทฉากเหมือนห้องสัมภาษณ์เปิดใจในรายการเรียลลิต้ี 

- เพ่ือนพูดถึงอาการผิดปกติของจูน ที่เงียบๆ ไม่พูดไม่จา 

--- ฉากด าขึ้นข้อความ “2 อาทิตย์ ก่อนหน้า” --- 

ฉาก 4  ภายใน  ห้องจูน  สองอาทิตยก์่อนหนา้  กลางวัน 

ตัวละคร จูน 

- ภาพมอนตาจนักศึกษาหาข้อมูลท างาน 

- จูนก าลังพิมพ์งานอยู่ดาวส่งข้อความมาขอให้ช่วยเรื่องหัวข้อจุลนิพนธ์ จูนจึงเอาหัวข้อ

ส ารองของเธอให้ไปท าพร้อมช่วยแนะน าโครงร่าง 

--- ตัด --- 

ฉาก 5  ภายใน  ในหอ้งพรเีซนต ์ ในฝัน 

ตัวละคร จูน 

- จูนยืนหน้าโปรเจกเตอร์เสียงปรบมือดังกึกก้องกังวาล 

--- ฉากด าขึ้นข้อความ “วันน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์” --- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 6  ภายใน  หน้าห้องพรเีซนต ์ เวลากอ่นฉาก 1 

ตัวละคร ดาว  จูน  ฝน  เอก แพรว หมวย เต้ 

- ดาวก าลังจะเข้าห้องเธอต่ืนเต้นมากจูนมาช่วยให้เธอหายต่ืนเต้น ก่อนจะเดินเข้าไป เวลา

ผ่านไปครู่หนึ่งดาวออกมากอดจูนขอบคุณงานเธอผ่านไปได้ด้วยดีและอวยพรจูนก่อนที่

จูนจะเข้าห้องไป 

- ตัดภาพจากฉาก 1 และ 2 อีกครั้ง 

--- ตัด --- 

ฉาก 7  ภายใน  ห้องจูน  เย็นวนัเดยีวกนั 

ตัวละคร จูน 

- ขณะที่จูนก าลังเฟลกับเรื่องวันนี้ ดาวก็ส่งข้อความมาขอบคุณที่ช่วยเธอให้ผ่านไปได้ด้วยดี 

ท าให้จูนยิ่งเฟลหนักขึ้น เปิดเฟสบุคก็เจอสถานะของดาวท่ีดูมีความสุข 

- พ่อและแม่ของจูนโทรมาถามเรื่องงาน 

- ฝนโทรมาปรึกษาเรื่องงานกับจูน แต่จูนไม่ให้ค าปรึกษาและปลีกตัวจากสังคมออนไลน์ 

--- ตัด --- 

ฉาก 8  ภายใน  ห้องเปิดใจ 

ตัวละคร ดาว เต้ หมวย 

- แต่ละคนพูดเล่าเรื่องติดต่อจูนไม่ได้ 

--- ตัด --- 

ฉาก 9  ภายใน  ห้องดาว  กลางคนื  ว ันใหม่ 

ตัวละคร ดาว  จูน 

- จูนมาเคาะห้องดาวเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของเธอเสียกะทันหันจึงมาขอยืมแก้ไขงาน ดาว

อนุญาตและก าลังจะลงไปเซเว่นพอดี จึงปล่อยให้จูนใช้คอมไป 

- ทันทีท่ีดาวปิดประตู จูนรีบเปิดหาไฟล์งานของดาวแล้วลบท้ิงอย่างถาวร แล้วกลับห้องไป

ด้วยความสบายใจ 

- ดาวกลับมาพบว่างานตัวเองหายไปแล้วและติดต่อดาวไม่ได้ เลยต้องเริ่มงานใหม่ 

--- ฉากด าขึ้นข้อความ “วันน าเสนอจุลนิพนธ์ครั้งแรก” --- 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 10  ภายใน  หน้าห้องพรเีซนต ์ กลางวัน  ว ันใหม่ 

ตัวละคร ดาว  จูน  ฝน  เอก  แพรว หมวย เต้ 

- จูนเดินออกมาอย่างแจ่มใส เพ่ือนๆ โล่งอก เห็นดาวก าลังปั่นงานอยู่หน้าห้องจึงเดินเข้า

ไปทักทายแสดงความเสียใจและดึงปลั๊กไฟคอมที่ดาวก าลังท างานออกโดยที่ดาวไม่รู้ตัว

แล้วเดินจากไป ดาวตกใจที่อยู่ๆ คอมก็ดับไปเอง โดยมีเอกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด 

--- ตัด --- 

ฉาก 11  ภายใน  ในหอ้งพรเีซนต ์ ต่อเนื่อง 

ตัวละคร ดาว 

- ฉากนี้ท าเหมือนฉากที่ 1 ทุกอย่างแต่เปลี่ยนจากจูนเป็นดาว 

--- ตัด --- 

ฉาก 12  ภายใน  หน้าห้องพรเีซนต ์ ต่อเนื่อง 

ตัวละคร ดาว  ฝน  แพรว หมวย เต้ 

- ดาวกับฝนยืนกอดกันกลมร้องไห้ ดาวชวนฝนดรอบวิชานี้ ฝนลังเลโทรปรึกษาที่บ้าน แต่

ที่บ้านไม่ให้ดรอป ดาวจึงตัดสินใจไปดรอปคนเดียว ฝนจึงบอกเพ่ือนๆ เพ่ือนๆ จึงมาห้าม

และสัญญาว่าจะช่วยงานดาว 

--- ตัด --- 

ฉาก 13  ภายใน  ห้องดาว  เย็น  ว ันใหม่ 

ตัวละคร ดาว 

- ดาวโทรไปขอความช่วยเหลือเพ่ือนๆ ทั้งส้ม อ้อย แต่ไม่มีใครว่าง ต่างคนต่างท างานของ

ตัวเอง ดาวประหม่าทุกครั้งเวลาจะพิมพ์อะไรลงไป ดาวคอยส่งงานให้เพ่ือนอ่านแทบทุก

นาที  

--- ตัด --- 

ฉาก 14  ภายใน  ห้องเอก  เวลาเดียวกบัฉาก 14  

ตัวละคร เอก 

- เอก เริ่มร าคาญดาวท่ีโทรมาบ่อยๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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- ดาวโทรหาฝนเพ่ือถามความคืบหน้าของงาน ฝนบอกว่าฝนเปลี่ยนหัวข้อ เริ่มต้นใหม่ งาน

เธอใช้ไม่ได้เลยดาวรู้สึกดีขึ้นที่มีคนแย่กว่าเธอ 

- ดาวอัพรูปงานตัวเองลงเฟสบุค พร้อมข้อความดูถกตัวเอง เพ่ือนๆ จึงมาให้ก าลังใจใน

คอมเม้น ดาวม่ันใจที่จะพิมพ์งานมากขึ้น   

--- ตัด --- 

ฉาก 15  ภายใน  ห้องจูน  ต่อเนื่อง 

ตัวละคร จูน 

- จูนเห็นภาพงานของดาว จูนจึงบอกเพ่ือนๆ ให้เห็นว่าดาวท างานเองได้ไม่จ าเป็นต้องไป

ช่วยมาก และเริ่มท างานของตัวเองโดยเอางานของดาวเปรียบเทียบ 

- จูนเห็นชื่อหัวข้องานวิจัยในฐานข้อมูลงานวิจัยที่คล้ายกับของเอก  

--- ตัด --- 

ฉาก 16  ภายใน / ห้องเปิดใจ 

ตัวละคร  จูน 

- จูนเล่าเรื่องชัยชนะตลอดชีวิตของเธอ จนเริ่มรู้สึกว่าเธอก าลังพ่ายแพ้ 

--- ตัด --- 

ฉาก 17  ภายใน  ห้องดาว  กลางวนั  ว ันใหม่ 

ตัวละคร  ดาว 

- ดาวต้ังสถานะชวนเพ่ือนๆ ไปห้องสมุด ก่อนจะไปแต่งตัว 

- ดาวเช็คข้อความที่เธอชวนเพ่ือนไปห้องสมุดด้วยกัน แต่ไม่มีใครสนใจไปกับเธอเลย เธอ

นั่งรอสักพักหนึ่งจนอารมณ์เริ่มไม่ดี  

- ดาวเปิดโทรทัศน์ดูเห็นข่าวอุบัติเหตุทางรถยนต์แถวๆ ห้องสมุดที่เธอจะไปพอดี เธอจึง

เช็คอินว่าอยู่โรงพยาบาล 

- เพ่ือนๆ คอมเม้นและโทรมาถามอาการ ดาวยิ้มรับและบอกสบายดีเป็นห่วงแต่งานที่ไม่

ค่อยคืบหน้า เพ่ือนๆ จึงไปหาข้อมูลมาช่วยดาว 

 --- ตัด --- 
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ฉาก 18  ภายนอก  ตลาด  เย็น  ว ันเดียวกนั  

ตัวละคร ดาว  จูน  ตัวประกอบตามสมควร 

- จูนเจอดาวก าลังซ้ือกับข้าวอยู่ในสภาพที่ปกติ จึงแอบถ่ายรูปเก็บไว้ 

- จูนส่งหลังไมค์ไปถามเอกว่าดาวบอกว่าโดนรถชนตรงไหนบ้าง จากนั้นจูนจึงส่งรูปใน

สภาพปกติของดาวให้เอกดู 

 --- ตัด --- 

ฉาก 19  ภายใน  ห้องดาว  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร ดาว 

- ดาวโทรหาฝนเพ่ือขอก าลังใจอีกครั้ง 

--- ตัด --- 

ฉาก 20  ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร ฝน 

- ฝนวุ่นๆ กับการทดลองท าอาหารประกอบจุลนิพนธ์อยู่ จึงไม่ได้รับโทรศัพท์จากดาว 

--- ตัด --- 

ฉาก 21  ภายใน  ห้องเปิดใจ 

ตัวละคร ดาว 

- ดาวเล่าเรื่องที่เคยถูกทิ้งตามล าพังสมัยเด็ก ท าให้เธอกลัวการถูกทอดทิ้ง 

--- ตัด --- 

ฉาก 22  ภายใน  ห้องดาว  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร ดาว 

- ดาวเริ่มรู้สึกว่าเพ่ือนๆ เปลี่ยนไป เธอจึงลองโพสสถานะท้อแท้ๆ ในชีวิต แต่ไม่มีใครสนใจ 

ไม่มีคนไลค์ ไม่มีใครเม้น ดาวจึงงัดไม้ตายโพสรูปยาจ านวนมาก แล้วสังเกตการณ์ ผ่าน

เวลาไปสักพักก็ยังไม่มีใครสนใจ 

--- ตัด --- 
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ฉาก 22   ภายใน  ห้องจูน  กลางคนื ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร  จูน  เอก 

- จูนเรียกเอกมาแล้วหยิบงานวิจัยที่หัวข้อและเนื้อหาเหมือนของเอกออกมาไต่สวนความ

จริง เอกยอมรับสารภาพว่าเขาลอกงานเล่มนั้น เพราะเขาต้องการเอาชนะลูกพ่ีลูกน้องที่

โดนเปรียบเทียนกันมาต้ังแต่เด็กๆ จูนจึงต่อว่าที่เอกไม่ยอมรับความจริง เห็นแก่ชัยชนะ  

เอกจึงโมโหแล้วดึกปลั๊กคอมพิวเตอร์จูนให้เหมือนที่ จูนท ากับดาว 

- คอมพิวเตอร์เปิดนานมาก จนจูนเผลอหลับไป 

- ตัดภาพจากฉากที่ 1 และ 2 อีกครั้ง 

- จูนโทรไปหาเอก แต่เอกไม่รับ 

- จูนเดินออกไปที่ห้องดาว 

--- ตัด --- 

ฉาก 23  ภายใน  หน้าห้องดาว  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร จูน  ดาว (ภาพหลอน) 

- จูนไม่กล้าเคาะประตูห้องดาว จูนเห็นภาพหลอนเป็นดาวสมน้ าหน้าเธอ 

- จูนกลับมาที่ห้องตัวเอง คอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาได้พอดี จูนรีบเปิดหาไฟล์ งานเหลือแค่ไม่

หี่หน้า จึงโพสถามวิธีกู้ไฟล์ ดาวเข้ามาตอบด้วยความรวดเร็ว 

--- ตัด --- 

ฉาก 24  ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร ฝน 

- ฝนท าอาหารส าเร็จ ฝนโทรหาเพ่ือนๆ รวมทั้งจูน บอกเล่าความส าเร็จของเธอ 

--- ตัด --- 

ฉาก 25  ภายใน  ห้องจูน  กลางคนื ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร  จูน   

- จูนแปลกใจที่ฝนมีความสุขกับเรื่องเล็กๆ ฝนจึงบอกว่าเพราะเธอท าผิดมาเยอะ พอท าถูก

มันจึงมีความหมายมาก จูนได้เรียนรู้และตัดสินใจไปขอโทษดาว 

--- ตัด --- 

   ส
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ฉาก 26  ภายใน  ห้องดาว  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร จูน  ดาว 

- จูนไปหาดาวและสารภาพผิดทุกอย่าง เพราะว่าดาวไม่เคยแพ้ใครมาก่อน จนเม่ือเธอรู้สึก

ว่าแพ้ดาว จูนจึงตัดสินใจท าสิ่งที่ผิดพลาดลงไป ดาวโกรธแต่ก็ยอมรับค าขอโทษ ทั้งคู่จึง

เข้าใจกันในที่สุด เม่ือจูนกลับไป ดาวจึงหยิบมือถือที่อัดเสียงค าสารภาพผิดของจูนขึ้นมา 

และปล่อยเสียงนั้นลงอินเตอร์เน็ต 

จบตอนที่ 1 
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ภาคผนวก จ  

บทแสดง 
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เพ ื่อนทรยศ 
ตอนที่ 1 ยอมร ับความสามารถของตัวเอง 

 

ฉาก 1 รายการสารคดี 

 - ขึ้นด้วยรายการสารคดีหัวข้อจุลนิพนธ์ 

ภาพ เสียง 

- รูปเล่มจุลนิพนธ์ ขึ้นอักษร “จุลนิพนธ์” 

- ภาพนักศึกษาไอซีที 

- ภาพผลงานของคณะ 

จุลนิพนธ์ 

เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้น าความรู้ตาม

สายที่ศึกษามา  

จัดท าเป็นชิ้นงานตามความสนใจของตน 

- คลิปจุลนิพนธ์โฆษณาของเอกโฆษณา 

- คลิปจุลนิพนธ์ของเอกภาพยนตร์สั้น 

- คลิปเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นเซ็ทของนิตสาร 

- คลิปจุลนิพนธ์มิวสิควิดีโอ 

- คลิปจุลนิพนธ์ท่ีเป็นละคร 

- คลิปจุลนิพนธ์รายการ 

ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา  

ภาพยนตร์สั้น  

นิตยสาร วารสาร  

มิวสิควีดีโอ 

ละคร 

หรือรายการทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ 

- มอนตาจคลิปจุลนิพนธ์ไปเรื่อยๆ โดยที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการตรวจความ

คืบหน้าทั้งหมด 6 ครั้ง 

เป็นข้อบังคับส าหรับการจบการศึกษา 

- ตัดไปเข้า title ละคร - 

ฉาก 2  ภายใน  ห้องตูน  กลางวนั 

ตัวละคร ตูน 

 - ขึ้นด้วยสถานะเฟสบุค “พรุ่งนี้เสนอหัวข้อจุล” 

 - ภาพมอนตาจ ตูนก าลังเปิดต าราเตรียมตัวอย่างหนัก  
- Push from right – 
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ฉาก 3  ภายใน  ห้องต่วย  กลางวนั 

ตัวละคร ต่วย 

 - ภาพมอนตาจ ขวัญนั่งดูโมเมพาเพลิน  
- Push from right –  

ฉาก 4  ภายใน  ห้องเอก  กลางวนั 

ตัวละคร เอก 

 - ภาพมอนตาจ เอกท าหน้าเครียดตัดสินใจอะไรบางอย่าง  
- Push from right -  

ฉาก 5  ภายใน  ห้องฝน  กลางวนั 

ตัวละคร ฝน 

 - ภาพมอนตาจ ฝนนั่งดูซีรีย์เกาหลี 
- Push from right -  

ฉาก 6  ภายใน  ห้องจูน  กลางวัน 

ตัวละคร จูน  ดาว 

 - LS จูนก าลังจัดห้องให้เป็นระเบียบ เสียงเคาะประตูดังขึ้น จูนเดินไปเปิดประตู 
 - MS จูนไปเปิดประตูเห็นดาวอยู่หน้าห้อง 

   จูน  อ้าว...ดาว มีอะไร 
   ดาว   (เดินเข้ามาข้างใน) แก..ชั้นยังคิดหัวข้อจุลฯ ไม่ออกเลยวะ 
   จูน   พรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะ ยังไม่ได้อีกเหรอ แกชอบพวกละคร 

     ท าไมไม่ท าละครล่ะ 
   ดาว  ไม่เอาละ ท าละครเหนื่อยจะตาย และต้องท าเล่มพร้อมๆ 

     กันอีกที่มาและความส าคัญนู้นนี่นั้น กว่าจะได้เขียนบท 
     เอกอ่ืนเขาพร้อมถ่ายพอดี 
   จูน   รายการพวกแบบตามรอยซีรีย์เหมือนเกาหลีไงแก  

     น่าสนใจนะ 
   ดาว  แกจ าตอนพรีจุลฯ ได้ม้ัย โดนอาจารย์สับแหลก แม่งใคร

     จะไปกล้าท าต่อ 
 - รับหน้าจูนคิดอะไรบางอย่างครู่หนึ่ง 
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   จูน  ง้ัน..แกสนใจท ารายการแบบพวกสอนภาษาม้ัยล่ะ ชั้นมี

     งานตอนพรีจุลฯอยู่อาจารย์ก็ดูโอเค เด๋ียวไปหยิบมาให้ 
     (เดินไปหา) 
 - ดาวมองตามยิ้มๆ 

- ตัดไป - 
ฉาก 7  ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื 

ตัวละคร ฝน 

 - stock shot กลางคืน 

 - ฝนเดินปะแป้งมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์ 

 - รับหน้าจอคอมเห็นฝนก าลังแชทกับผู้ชายคนหนึ่ง(ไผ่) 

   ฝน  จะไปนอนแล้วเหรอ 

   ไผ่   คับ ฝันดีนะคับ :)) 

 - รับหน้าฝนก าลังพิมพ์พร้อมพูดประกอบข้อความที่พิมพ์ 
   ฝน  (อายม้วนต้วน) ฝันดีเหมือนกัน จุ๊บๆ (หัวเราะคิกคัก) 

 - CU รูปประจ าตัวฝนที่สวยเกินตัวจริง 

- ตัดไป - 

ฉาก 8 ภายใน  ห้องจูน  ค ่ า 
ตัวละคร จูน 
 - MS จูนนั่งอยู่บนเตียง ก าลังคุยโทรศัพท์ 

   จูน  ก็ท าทุกอย่างเสร็จหมดแล้วค่ะ ก าลังจะเข้านอน แม่อย่า
     หวังมากสิค่ะ แต่ลูกก็จะเต็มที่ค่ะ ฝันดีนะคะ 

 - จูนล้มตัวลงนอน รับภาพจากบ้านบน เห็นจูนเล่นโทรศัพท์ 
 - Ins สถานะบ่นๆ ของเพ่ือนๆ ใน facebook 
   VO ตูน  เกลียดคนท างานเสร็จแล้ว โอ๊ย พัง พัง พัง งานไม่เสร็จสัก

     อย่าง    
   VO แต้ว  แถที่มาจนเปื่อยแล้วค่า point ยังไม่ได้ท า ใครเสร็จ 

     บ้านบึ้ม 
   VO บูม  ใครจะไปเสร็จทันนนนน ลืมไปยกเว้นนังจูนไว้คนนึง 
 - MCU จูนส่ายหน้ายิ้มข าข า 
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- mark frame หน้าจูน แล้ว dissolve - 

ฉาก 9  ภายใน  ห้องพรเีซนต ์ ในฝัน 
ตัวละคร จูน 
 - MCU เห็นจูนก าลังพรีเซนต์งานหน้าโปรเจกเตอร์ กล้อง dolly out เป็น LS มีเสียงปรบมือ

ดึงกึกก้อง จูนร่าเริงดีใจมาก  
 - เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น 

- ตัดไป - 
ฉาก 10  ภายใน  ห้องจูน  เช ้า ว ันใหม ่ต่อจากฉาก 5 
ตัวละคร จูน 

 - ขึ้นที่มือหยิบโทรศัพท์มาปิดเสียง  
 - รับกว้างเห็นจูนลุกไปเข้าห้องน้ า ขึ้นข้อความ “วันน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์”  

- ตัดไป - 
ฉาก 11  ภายใน  หน้าห้องพรเีซนต ์ กลางวัน 
ตัวละคร ดาว  จูน  

 - จูนเดินมาหน้าห้องพรีเซนต์ เห็นดาวยืนรออยู่ 
   ดาว  (ดีใจมาก) แกขอบคุณมาก อาจารย์ชอบมาก ถ้าไม่ได้แก

     ช่วยนี่ชั้นต้องแย่แน่ๆ ต่อไปตาแกไม่ใช่เหรอ ท าไมฝนเข้า
     ก่อนวะ 
   จูน  (เซ็ง) ช่างมันเหอะ มันรีบไปดูคอนฯ พ่ีบี้ 

   ดาว  อ๋อ ชั้นไปดูต้ังแต่รอบแรกละ เสียงแหบแห้งมาก ช่าง 
     เหอะแกไม่ต่ิงนี่หว่า แต่แกชิลนี่ เสร็จก่อนใครเพ่ือน  

     สบายๆ ยังไงก็ผ่านอยู่แล้ว 
 - รับหน้าจูนยิ้มม่ันใจสุดๆ 

- ตัดไป - 

ฉาก 12  ภายใน  ห้องพรเีซนต ์ ต่อเนื่อง 
ตัวละคร จูน 

 - ถ่ายเหมือนฉากที่ 9 
   จูน  ด้วยเหตุผลท้ังหมด ดิชั้นจึงคิดว่าควรมีสื่อที่เป็น  
     interactive เพ่ือเป็นการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์

     กับเยาวชนค่ะ 
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 - เสียง tone ดังขึ้นมาให้รู้สึกเหมือนจูนโดนต าหนิจนหูอ้ือ ไม่รับรู้อะไรอีก 

 - Zoom in ไป CU หน้าจูนที่อึดอัดมากๆ 
 - จูนวิ่งออกจากเฟรมไป 

- ตัดไป - 

ฉาก 13  ภายใน  หน้าห้องพรเีซนต ์ กลางวัน 
ตัวละคร จูน  ตูน  หมิม  

 - จูนเดินออกจากห้องสีหน้าไม่ดี มีตูนกับหมิมวิ่งเข้ามาทัก 
   ตูน  เป็นไงม้ังวะ โอเคป่ะ มีอะไรก็บอกได้เว้ย 
   หมิม  เห้ย งานแกไม่ดีขึ้นเลยเหรอแล้ว powerpoint มันไม่ดี

ขึ้นเลย     เหรอ 
 - จูนเดินผ่านออกไป ไม่สนใจจะฟัง 

 - รับหน้าตูนกับหมิมมองตามงงๆ 
- ตัดไป - 

ฉาก 14  ภายใน  ห้องเปิดใจ 

ตัวละคร ตูน  ฝน  จูน 
 - ถ่ายเป็น MS เหมือนรายการสารคดีสัมภาษณ์ทีละคน 

   ตูน  โอ๊ยพ่ี มันเวอร์ งานมันก็ไม่ได้แย่อะไร คนก่อนหน้ามัน

     โดนด่ายังยิ้มร่าหน้าห้อง ส าออยร้องไห้ไปง้ันแหละ มันไม่

     เคยโดนด่าไง  

   ฝน  มันแค่เฟลแหละค่ะ ไม่มีอะไร 

  จูน  (เศร้า) มันก็แค่ เวลาเราท าอะไรเต็มที่ ท าดีที่สุดแล้วมันก็

   ไม่ควรมีอะไร ผิดพลาดแล้วนี่คะ แต่ที่มีข้อผิดพลาดนั่นคือ

   หนูยังท ามันไม่ดีพอ 

- ตัดไป - 

ฉาก 15  ภายใน  ห้องจูน  เย็น ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร จูน  แม่จูน 
 - ขึ้นที่ประตูห้องจูนเปิดออก จูนเดินมานั่งหน้าคอม เช็คเฟสบุค เห็นดาวโพสหน้าไทม์ไลน์

ของจูน 
   VO ดาว  ขอบคุณมากนะแก ถ้าไม่ได้แกชั้นไม่มีทางผ่านไปได้แน่ๆ 
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 - จูนกดเข้าไปดูหน้าไทม์ไลน์ของดาวเห็นสถานะดาว 

   VO ดาว  หัวข้อผ่านแล้วค่ะ สถานีต่อไปบทท่ี 1 คริคริ 
 - รับหน้าจูนหมันไส้สุดๆ 

- ตัดไป - 

ฉาก 16  ภายใน  ห้องเปิดใจ 
ตัวละคร จูน  ฝน  ดาว 

   จูน  ไร้สาระค่ะพ่ี ตอนนี้ขอเอาตัวเองให้รอดก่อนค่ะ  
     มันน่าเสียใจม้ัยคะ ที่กรรมการชอบงานนึง   
     ไม่ชอบงานนึง ทั้งๆ ที่ คนคิดมันก็คนเดียวกัน 

   ดาว  โอเค หนูเอาบทท่ี 1 มันมา แต่ก็ไม่ได้เอาทั้งดุ้นนี่ค่ะ หนูก็
     เอามาแก้ๆ คืนนั้นก็ไม่ได้นอน จะบอกว่าเป็นงานมันคน

     เดียวก็ไม่ถูกนะ 
- ตัดไป - 

ฉาก 17  ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื 

ตัวละคร ฝน 
 - มอนตาจข้ามเวลา ฝนแชทไปเขินไป 

 - ฝนนั่งจิ้มมือถือในห้องน้ า 
 - ฝนนอนคุยโทรศัพท์เขินๆ 
 - ฝนอยู่ตามมุมต่างๆ ของห้อง คุยกับชายหนุ่มคนนั้นตลอดเวลา 

 - ขึ้นที่คอมพิวเตอร์มีเสียงแชทดังขึ้น ฝนรีบวิ่งเข้ามาอ่าน 
 - รับหน้าจอคอม เป็นต่วยส่งข้อความมา 

   VO ต่วย  เดือนนึงแล้วนะท างานบ้างเปล่าเนี่ย หรือคุยแต่กับผู้ชาย 
 - รับหน้าเซ็งสุดๆ  

- ตัดไป - 

ฉาก 18  ภายใน  ห้องดาว  กลางคนื  ว ันใหม่ 
ตัวละคร ดาว  จูน 

 - รับมือเคาะห้องดาว 
 - ดาวเดินมาเปิดประตู เห็นเป็นจูน 

   จูน  แก..คือคอมพ์เราเสีย ไม่รู้เป็นอะไร 

   ดาว  เหรอ เข้ามาก่อนสิ 
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 - ดาวเดินน าจูนมาที่คอมพิวเตอร์ 

   จูน  ชั้นขอแก้พอยท์นิดเดียว ไม่นานๆ  
 - จูนเสียบแฟลชไดว์แล้วเปิดไฟล์น าเสนอของตัวเอง 

   ดาว  เป๊ะ แล้วสิแก พรุ่งนี้พรีเซนต์ครั้งแรก โคตรต่ืนเต้นเลย 

     เห็นแกเครียดๆ เลยไม่ได้ให้ช่วยจุล 
   จูน  แล้วนี่ท าต่อเองคนเดียวเหรอ? 

   ดาว  ให้เอกช่วยแทนน่ะ เธอคงไม่ว่ากันนะ 
 - จูนยิ้มๆ แล้วแก้พาวเวอร์พอยท์ตัวเองนิดหน่อย 

   ดาว  โห สวยมากอะ ครั้งนี้เอแน่แก (นึกขึ้นได้) เออ ชั้นจะลง

     ไปเซเว่นพอดี เอาไรป่ะ 
 - จูนส่ายหน้า 

   ดาว  เคเค ท างานเต็มที่เลย เด๋ียวมา 
 - ดาวเดินออกไปแล้วปิดประตู  
 - รับหน้าจูนก าลังคิดร้าย 

 - ประตูเปิดออก จูนเปลี่ยนหน้าแทบไม่ทัน 
   ดาว  คิทแคทปะ แกชอบกินนี่นา 

 - จูนพยักหน้าแล้วรีบไล่ให้ดาวไป 
 - รับหน้าจูนคิดร้ายอีกครั้ง 
 - รับจูนเปิดหาไฟล์งานของดาว 

 - ภาพจอคอมพิวเตอร์เห็นโฟลเดอร์ “จุล(ซู)” ถูกลากลง Recycle Bin 
 - CU จูนกดคลิกเมาส์ 

 - ผ่านไหล่จูน เลือก empty recycle bin ระบบปฏิบัติการขึ้นกล่องยืนยันการลบ 
 - รับหน้าจูนตัดสินใจยากล าบาก 
 - ภาพจอคอมลูกศรของเมาส์เลื่อนมาที่ปุ่ม yes 

 - รับมือที่คลิกเมาส์ 
 - รับภาพหน้าจอเห็นถังขยะว่างเปล่า 

 - จูนถอนหายใจยาว แล้วเดินออกจากห้องไป 
 - ประตูเปิดออกอีกครั้ง ดาวเข้ามา 

   ดาว  แกลองกินน้ านี่ยังออกใหม่ น้องมาร์เป็นพรีเซนเตอร์ด้วย  

     (เห็นว่าไม่มีใคร) อ้าว! ไปก็ไม่บอก 
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 - ดาวมานั่งท างานแล้วหาไฟล์งานไม่เจอ 

 - ดาวโทรหาจูนแต่ปิดเครื่อง 
 - รับหน้าดาวจะร้องไห้ 
 - แทรกภาพสถานะของดาว 

   VO ดาว  สลัด! งานหาย!!! ท าไงดี พรุ่งนี้พรีฯ ไง ประเด็น ถ้าไม่จบ
     ปี 4 นี่ทุบคอมทิ้ง แม่ม WTFFFFFF 

- ตัดไป - 
ฉาก 19  ภายใน  ในหอ้งพรเีซนต ์ กลางวัน  ว ันใหม่ 
ตัวละคร จูน 

 - CU หน้าดาวยิ้มมีความสุข 
- ตัดไป - 

ฉาก 20  ภายใน  หน้าห้องพรเีซนต ์ กลางวัน  
ตัวละคร ดาว  จูน  ตูน  เพื่อนนักศกึษา 
 - สต็อกช็อทมหาวิทยาลัย ขึ้นข้อความ “วันน าเสนอจุลนิพนธ์ครั้งแรก” 

 - ประตูเปิดออกจูนเดินออกมาอย่างแจ่มใส 
 - ตูนเดินเข้าไปหาจูน 

   ตูน  แหม ยิ้มร่าเชียว งานคราฟสินะ 
 - จูนยิ้มๆ 
   จูน  ก็นิดนึง แล้วดาวล่ะ ยังไม่เห็นเลย 

 - รับอีกมุมหนึ่งดาวก าลังปั่นงานอยู่หน้าห้อง จูนเดินเข้าไปหา 
   OS จูน  ยังไม่เสร็จอีกเหรอ ใกล้จะพรีฯ แล้วนะ 

   ดาว  เออแก ถามหน่อย แฟลชไดว์แกมีไวรัสหรือเปล่า เม่ือวาน
พอชั้น     ใช้คอมงานชั้นก็หายไป 
   จูน  (แกล้งตกใจ) จริงดิ เออ ใช่แน่เลย เนี่ยเราก าลังจะเอา

     คอมพ์ไปซ่อม สงสัยเพราะไวรัสแน่ๆ ขอโทษด้วยนะ  
 - จูนมองงานดาวท่ีก าลังเร่งท า  

 - รับภาพนิ้วเท้าจูน ค่อยๆ เอ้ือมไปหนีบปลั๊กไฟของคอม แล้วกระชากออกมา 
   ดาว  (ตกใจ) เฮ้ย!!!! (เขย่าจอ เขย่าคอม) แก อยู่ๆ มันก็ดับไป
     เองได้ไงวะ 

- ตัดไป - 
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ฉาก 21  ภายใน  ในหอ้งพรเีซนต ์ ต่อเนื่อง 

ตัวละคร ดาว จูน(VO) 
 - ดาวยืนร้องไห้หน้าโปรเจกเตอร์ กอปรเสียง tone ความถี่สูงเหมือนฉาก 9 
   VO จูน  (แสร้งไม่รู้เรื่อง) ชั้นว่าแกดวงตกแล้วละ รีบๆ ท าเข้านะ 

     เด๋ียวไม่ทัน ชั้นต้องเอาคอมพ์ไปซ่อม บาย 
- ตัดไป - 

ฉาก 22  ภายใน  หน้าห้องพรเีซนต ์ ต่อเนื่อง 
ตัวละคร ฝน  ดาว  ต่วย  ตูน 
 - แทรกภาพสถานะของฝน 

   VO ฝน  อยากดรอป 
 - เพ่ือนๆ เข้ามา comment 

   VO ดาว  แก ชั้นไม่อยากท าแล้ว เขาไม่เข้าใจงานชั้นเลย 
   VO ตูน  เฮ้ย! ถอนท าไม สู้ดิ 
   VO ต่วย  จบไปด้วยกันดิ มีอะไรก็บอก เพ่ือนๆ ทุกคนพร้อมจะช่วย

     น่า  
- ตัดไป – 

ฉาก 23  ภายใน  ห้องเปิดใจ 
ตัวละคร ดาว 
   ดาว  จริงๆ ก็เดาไม่ยากหรอกว่าใครท า ก็แค่อยากให้มัน 

     ยอมรับ แต่ก็นั่นแหละค่ะ คนแบบนั้นไม่ยอมรับง่ายๆ 
     หรอก 

- ตัดไป - 
ฉาก 24  ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื  ว ันเดียวกัน 
ตัวละคร   ฝน  หนุ่มในแชท(ไผ่) 

 - ภาพช่องแชท ไผ่ส่งข้อความมา 
   VO ไผ ่  เป็นไงบ้าง วันนี้พรีเซ็นต์โอเคม้ัย? 

 - รับหน้าฝนพิมพ์ตอบพร้อมพูด 
   ฝน  ไม่เลย วันนี้แย่มาก อาจจะต้องเปลี่ยนหัวข้อด้วย 
   VO ไผ ่  ไม่ขนาดนั้นหรอกม้ัง  ที่เราฟังวันนั้นก็โอเคนะ รายการ

     เธอน่ะ 
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   ฝน  แต่อาจารย์เขาไม่ชอบ เราหาเหตุผลมาเถียงเขาไม่ได้ 

   VO ไผ ่  ไม่รู้สินะ เราก็เคยท าต้องอะไรแบบนี้ เลยไม่ค่อยรู้อะไร  
     ยังไงก็สู้ๆ แล้วกัน เราเป็นก าลังใจให้ 
   ฝน  ขอบคุณมากนะ ที่เป็นก าลังใจให้เรามาตลอด  

     เพราะเธอเลยนะที่ท าให้เราสู้ต่อได้ (เขิน) ก าลังใจจากเธอ
     มันส าคัญจริงๆ อิอิ 

   VO ไผ ่  แหมมม ก็เกินไป๊ นี่ๆๆ ว่าแต่ เม่ือไหร่เธอจะยอมเปิด 
     กล้องคุยกับเราสักทีล่ะ?? 
 - รับหน้าฝนอ้ึง ตอบไม่ถูก 

- ตัดไป - 
ฉาก 25  ภายใน  ห้องดาว  เย็น  ว ันใหม่  

ตัวละคร ดาว 
 - MS ดาวโทรศัพท์หาตูน 
   ดาว  แก ช่วยอ่านบทท่ี 1 ใหม่ให้ทีดิ 

- ตัดไป - 
ฉาก 26  ภายใน  ห้องตูน  เวลาเดยีวกนั 

ตัวละคร ตูน 
 - ตูนนอนบนเตียง หยิบมือถือขึ้นมาตอบ 
   ตูน  (งัวเงีย) แกรีบปะ เราก าลังปั่นของเราสุดชีวิต เย็นนี้พบที่

     ปรึกษาด้วย (นอนต่อ) 
   VO ดาว  เหรอ.... ง้ันชั้นทิ้งไฟล์ไว้ แกว่างค่อยตอบละกัน  

 - แทรกภาพดาวส่งไฟล์ word ชื่อบทท่ี 1 ร่าง 3_2final3(แก้ไข2).docx ให้ตูน และเพ่ือนคน
อ่ืนๆ จ านวนมาก 

- ตัดไป - 

ฉาก 27  ภายใน  ห้องเอก  ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร เอก 

 - ขึ้นที่มือกด Ctrl+C และ Ctrl+V ไปมา 
 - รับกว้างเอกก าลังพิมพ์งาน ไฟล์จากดาวเข้ามาเอกสะดุ้ง 
 - รับหน้าเอกถอนหายใจ 

- ตัดไป - 
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ฉาก 28  ภายใน  ห้องดาว  ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร ดาว 
 - ขึ้นที่จูนหน้าเซ็งๆ ไม่มีคนตอบกลับ 
 - รับจูนไล่รายชื่อเพ่ือนในโทรศัพท์ หยุดที่ฝนแล้วกดโทรออก  

   ดาว  ฝน แกเป็นไงม่ัง ชั้นไม่โอเคเลยวะ 
- ตัดไป - 

ฉาก 29  ภายใน  ห้องฝน   
ตัวละคร ฝน 
   ฝน   ไม่มีใคร ไม่โอเคเท่าชั้นแล้วแก โดนเปลี่ยนหัวข้อค่ะ ยังคิด

     ไม่ออกค่ะ คือ โอ้ย..หัวจะแตก 
- ตัดไป - 

ฉาก 28/1 ภายใน  ห้องดาว  ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร ดาว 
 - รับหน้าดาวตกใจ 

   ดาว  โห เปลี่ยนหัวข้อเลยเหรอ 
   VO ฝน    คือ พอชั้นท าต่อแล้วเหมือนไม่ใช่งานชั้นอะ ชั้นคิดว่าชั้น

     ท าไม่ได้ แกยังดีที่หัวข้อผ่าน อย่างน้อยก็ไม่ต้องเริ่มจาก
     ศูนย์นะ 
 - รับหน้าดาวรู้สึกแปลกๆ ที่เจอคนแย่กว่าตัวเอง 

- ตัดไป - 
ฉาก 29/1 ภายใน  ห้องฝน   

ตัวละคร ฝน 
   VO ดาว  แกโอเคเปล่า? 
   ฝน   ป๊าชั้นสวดยับเลยแก อะไรก็ไม่รู้ เชื่อเถอะ ชั้นเนี่ยไม่โอเค

     สุดๆ แล้ว แกยังเก่งกว่าชั้น ไม่นานแกก็คิดออก เชื่อดิ นึก
     ถึงตอนวิชาเสดสาดสิ แกยังช่วยชั้นผ่านมาได้เลย 

- ตัดไป - 
ฉาก 28/2 ภายใน  ห้องดาว  ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร ดาว 

 - รับหน้าดาวมีก าลังใจมากขึ้น 
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   ดาว  ก็ชั้นมีเชื้อจีน! แต่ตอนนั้นรอด ตอนนี้ก็ต้องรอด  

     ขอบคุณมากนะ 
 - พอวางหู ดาวคิดอะไรบางอย่าง 

- ตัดไป - 

ฉาก 30  ภายใน  ห้องตูน   
ตัวละคร ตูน 

   ตูน  โอ้ยขนาดชั้นเอฟแหลกเรียนกับน้องทุกรุ่นยังถูไถมันได้
     เลย แกเก่งกว่าชั้นท าไมจะท าไม่ได้ 

- ตัดไป - 

ฉาก 28 /3 ภายใน  ห้องดาว  ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร ดาว 

   ดาว  เหรอ ชั้นเก่งกว่าแกเหรอ 
   VO ตูน  ก็เออเดะ แกเก่งกว่าชั้น 
 - ดาวยิ้มสะใจ โทรต่อ 

   VO ต่วย  แกไม่ใช่คนแบ่บยังไงอะ ไม่โอเคอะ ยังไงก็ผ่านเว้ย 
 - ดาวยิ้มมีความสุขมาก 

 - ดาวแคปเจอร์หน้าพาวเวอร์พอยท์ของตัวเองลงเฟสบุค พร้อมต้ังค าบรรยายว่า “คนโง่ๆ 
อย่างชั้น ท าได้แค่นี้แหละ” 
 - ต่วยมาคอมเม้น “เฮ้ย สวยกว่าของชั้นอีก” 

- ตัดไป - 
ฉาก 31  ภายใน  ห้องจูน  ต่อเนื่อง 

ตัวละคร จูน  ต่วย 
 - จูนนั่งอ่านภาพงานของดาวหน้าเซ็งๆ 
 - รับหน้าจอพาวเวอร์พอยท์ของดาว 

 - จูนเปิดวิดีโอแชทกับต่วย  
   จูน   ดูดิ ก็ท าเองได้นี่หว่า ให้ช่วยท าไม 

   ต่วย  แม่งรีบปะวะ เม่ือก้ียังบ่นงานกากๆ อยู่เลย 
 - จูนเข้าเว็บฐานข้อมูลงานวิจัยแล้วสะดุดกับหัวข้อ “การพิสูจน์อัตลักษณ์ของตัวละครสตรีใน        
นวนิยายเรื่องเกรฟินฟาสตินา” 

 - รับหน้าจูนคิดเครียดๆ 
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 - จูนโทรแบบวิดีโอไปหาเอก 

   จูน  เอก เอกท าบทท่ี 1 เสร็จยัง ขอดูหน่อยสิ 
   เอก  ยังขาดพวกวัตถุประสงค์ นิยามตอนท้ายๆ จะเอาเลยป่ะ? 
   จูน  ส่งมาเลยก็ได้ เราจะดูแค่ตรงแรกๆ 

   เอก  โอเคๆ 
 - รับภาพไฟล์บทท่ี 1 ของเอกก าลังส่งมาให้จูน 

 - จูนกดเปิดไฟล์ขึ้นมา 
 - รับหน้าจอคอมไฟล์งานเอกเขียนหัวข้อว่า “การพิสูจน์อัตลักษณ์ของตัวละครสตรีในนว
นิยายเรื่องเกรฟินฟาสตินา” 

 - รับหน้าจูนก าลังอ่านแล้วอ้ึงๆ เสียใจ 
--- เฟดด า --- 

ฉาก 32  ภายใน  ห้องเปิดใจ 
ตัวละคร  จูน  ดาว 
   จูน  ต้ังแต่เด็กๆ ไม่ว่าประกวดอะไร เรียนอะไรก็ตาม หนูเป็น

     ที่ 1 เสมอ (ติดตลก) หนูเคยลงโบรชัวร์เอ็นคอนเสปด้วย
     นะ ถามว่ากดดันม้ัย...ไม่รู้สิ แต่หนูแพ้ดาวไม่ได้ หนูช่วย

     มันมาต้ังแต่ปี 1 ยันปี 4 หนูแพ้ใครก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่มัน 
   ดาว  พ้งแพ้อะไรกัน มันไม่ใช่การแข่งขันนะพ่ี  ใครจะดีกว่าแย่
     กว่ามันไม่ได้ท าให้อะไรเสียไป สักหน่อย ตัวมันเองเก่งกว่า

     หนูอีก เก่งมากด้วย แต่มันดันมาอะไรก็ไม่รู้กับอีชัยชนะ
     เนี่ย ไร้สาระ 

- ตัดไป - 
ฉาก 33  ภายใน  ห้องดาว  กลางวนั  ว ันใหม่ 
ตัวละคร  ดาว 

 - ขึ้นด้วยภาพสถานะของดาว  
   VO ดาว  ไปห้องสมุดจุฬากัน ใครไปด้วยยกมือ 

 - ดาวเดินออกมาจากห้องน้ า แต่งตัวพร้อมออกไปข้างนอก 
 - ดาวมาเช็คสถานะ เห็นเพ่ือนๆคอมเม้น  
   VO แต้ว  เพ่ิงกลับมาเองแก มันเยอะจนหาอะไรไม่ถูก 

   VO ตูน  ไปมาเม่ือวันก่อนเองวะ  
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 - รับหน้าดาวน้อยใจและพิมพ์ข้อความต่อ 

   VO ดาว  แล้ววันนี้จะมีใครไปเป็นเพ่ือนชั้นม้ัย? 
 - รับดาวนั่งรอเพ่ือนมาตอบ 
 - ขึ้นที่สถานะใหม่ของดาว 

   VO ดาว  ไม่มีใครอยากไปจุฬากับชั้นเลยเหรอ ชั้นไม่อยากไปคน
     เดียวนะ ช่วงนี้ยิ่งเบลอๆ อยู่ด้วย 

 - สถานะไม่มีอะไรคืบหน้า รับดาวอารมณ์เสีย เสียงข่าวสั้นดังขึ้นมา 
   VO ข่าว  อุบัติเหตุรถยนต์ส่วนบุคคลเฉี่ยวชนกันที่บริเวณ 
     จุฬาลงกรณ์ส่งผลให้การจราจรติดขัดมาก มีผู้บาดเจ็บ

     เป็นนักศึกษาน าส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ท้อง
     ถนนควรเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว  

 - รับหน้าดาวคิดแผนการเรียกความเห็นใจ 
 - ภาพสถานะดาวเช็คอินที่ รพ.จุฬา แนบลิงค์ข่าวกลัวเพ่ือนไม่รู้ 
   VO ดาว  ถ้ามีคนมาด้วยคงไม่เจ็บตัวแบบนี้ 

   VO ตูน  เหยแก ชั้นน่าจะไปกับแก ชั้นขอโทษ 
 - รับหน้าดาวยิ้มสะใจ 

- ตัดไป - 
ฉาก 34  ภายนอก  หน้าลิฟตท์ี่หอ  เย็น  ว ันเดียวกัน 
ตัวละคร ดาว  จูน   

 - ขึ้นที่จูนก าลังเดินมาทางลิฟต์ 
 - รับอีกลิฟต์เปิดออกดาวในสภาพปกติเดินถุงกับข้าวออกมา 

 -  จูนเห็นดาวในสภาพปกติจึงหลบ 
 - แทนสายตาจูน มองดาวหัวจรดเท้า  
 - จูนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปดาว 

 - ถ่ายหน้าจอมือถือจูนที่ก าลังกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ 
- ตัดไป - 

ฉาก  35 ภายใน  ห้องจูน  ต่อเนื่อง 
ตัวละคร จูน  ตูน  แต้ว  ฝน  เอก 
 - ขึ้นที่ภาพดาวท่ีจูนถ่ายในวีดีโอกลุ่ม 
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   จูน  ดูสิ ชั้นเจอใคร....คนที่เช็คอิน รพ.จุฬา แต่เดินซ้ือกับข้าวท่ี

     หอปรารถนา ค่า 
   ตูน  ปรารถนาดีอะนะ แย่จริง ชั้นอุตสาห์สงสารมัน 
   แต้ว  ว่าแล้วแปลกๆ รถมันชนตรงวิทย์ยาฯ มันไปหอสมุดกลาง

     ไม่น่าโดนชน 
   ฝน  ท าไมต้องโกหกกันด้วยวะ..เรียกร้องความสนใจ? แบบนี้

     ใครเขาจะอยากช่วย 
   ตูนและแต้ว แบน!!!!! 
 - รับหน้าฝนเสียใจ 

- ตัดไป - 
ฉาก 36  ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร ฝน 
 - ขึ้นที่ขนมปังบางอันดิบ บางอันไหม้ จ านวนมากบนโต๊ะ 
 - ตัดกว้างฝนเดินออกมาจากคอม มาหยิบขนมปังปิ้งออกจากด้วยหม้อหุงข้าว 

 - CU กระดาษที่ขัดสวิตท์หม้อหุงข้าวไว้เพ่ือไม่ให้เด้งขึ้น เห็นโทรศัพท์อยู่ด้านหลังเฟรม 
 - โทรศัพท์สั่นไม่เปิดเสียง ปรับโฟกัสไปชัดที่โทรศัพท์ 

 - รับแคบโทรศัพท์ฝน เห็นเป็นดาวโทรมาและวางสายไปเป็นสายไม่ได้รับ 
---เฟดด า--- 

ฉาก 37  ภายใน  ห้องเปิดใจ 

ตัวละคร ดาว  จูน 
   ดาว  หนูเคยต่ืนมาแล้วท้ังบ้านไม่มีใครเลย หนูติดต่อใครไม่ได้

     มันเหมือนหนูถูกทิ้งตะโกนหาใครก็ไม่มีใครตอบ เหมือน
     โลกทั้งใบมีแค่เรา มันน่ากลัวมากหนูกลัว ไม่อยากอยู่คน
     เดียว 

   จูน  จริงๆ ต้องลองให้มันท าเอง มันจะได้รู้ว่ามันท าได้ ไม่ใช่
     เอาแต่เรียกร้องหาคนอ่ืนตลอดเวลา 

- ตัดไป - 
ฉาก  38 ภายใน  ห้องดาว  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร ดาว 

 - ขึ้นที่สถานะของดาว  
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   VO ดาว  แสงดาวท่ีบ้านชั้นส่องสว่าง สวยงาม มีค่า 

     แต่ที่กรุงเทพแสงดาวไร้ค่า ริบหรี่หมดความหมาย 
 - ค้างภาพสถานะไว้สักครู่ เวลาในสถานะเปลี่ยนจากไม่ก่ีวินามีที่แล้วเป็นชั่วโมงที่แล้ว 
 - สถานะใหม่มาต่อเป็นรูปยาจ านวนมาก  

   VO ดาว  คงถึงเวลาแล้วท่ีดาวบางดวงจะดับไป #เพราะฉันไม่ใช่
     ดาวเหนือ #ที่จะส่องสว่างได้โดดเด่นเพียงผู้เดียว 

 - ค้างที่ภาพยาสักครู่ เวลาในสถานะเปลี่ยนให้เห็นว่าไม่มีใครสนใจเหมือนเดิม 
 - รับหน้าดาวเครียดมาก จะร้องไห้ 

- ตัดไป - 

ฉาก 39  ภายใน  ห้องจูน  กลางคนื ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร  จูน  เอก 

 - จากในตู้เย็นเห็นเอกก าลังวางของ 
   เอก  วันนี้นี่คงไม่ได้ให้เรา มาแบกน้ าให้อย่างเดียวใช่ไหม? 
 - จูน ถอนหายใจ หน้าเครียด 

 - จูนหยิบเอกสารหนาๆ ยื่นให้เอก 
   จูน  เราเจอไอ้นี่มา มีอะไรจะแก้ตัวม้ัย? 

 - อินเสริทภาพเอกสารวิทยานิพนธ์ของจุฬาหัวข้อ “การพิสูจน์อัตลักษณ์ของตัวละครสตรีใน 
นวนิยายเรื่องเกรฟินฟาสตินาของ อีดา ฮาน-ฮานและเรื่อง เอาส์ เด็ม เลเบน อายเนอ เฟรา ของ ลูอิซ
เซ่ แอสตัน” 

   เอก  (นิ่ง) มันเหมือนของเรา? 
 - จูนพยักหน้าให้เอกพูดต่อ 

   เอก  ว้า โดนจับได้ซะแล้ว 
   จูน  เอก!!! 
   เอก  เธอจ าลูกพ่ีลูกน้องเราที่ชื่อหนึ่งได้ไหม ถ้าเทอมนี้เราไม่ได้

     เอเกรดเราจะน้อยกว่าไอ้หนึ่ง 
   จูน  แค่นี้เหรอเหตุผล 

   เอก  มันไม่แค่นี้นะ เรื่องเรียนเป็นเรื่องเดียวท่ีเราชนะ เป็นเรื่อง
     เดียวท่ีเราท าให้พ่อแม่ภูมิใจ ถ้าเราแพ้มันก็หมาเลยนะ ไม่
     เหลือค่าอะไรเลย 

   จูน  เอก ค่าของคนเรามันไม่ได้วัดที่ชัยชนะ...หรอกนะ 
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 - รับหน้าจูนสะอึกกับสิ่งที่ตัวเองพูด 

   เอก  แล้วมันวัดที่อะไร....ก็ค่าของคนวัดที่ผลของงานไม่ใช่เหรอ
   จูน  (อึกอัก) เราต้อง..ยอมรับ..ความจริง..สิเอก 
   เอก  ความจริงก็คือ ผลงานเราออกมาดี ทุกคนชอบ กรรมการ

     ชอบมันจบแล้วแค่นี้ 
   จูน  ไม่คิดว่าเธอจะเห็นแก่ชัยชนะ โดยไม่สนวิธีการขนาดนี้ 

   เอก  อย่ามาสอนเรา เธอเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าเรานักหรอก อย่า
     นึกว่าเราไม่รู้นะว่าเธอท าอะไรกับดาว 
   จูน  (ตกใจ) ท าอะไร จูนไม่ได้ท าอะไรกับดาวท้ังนั้น 

   เอก  ง้ันเราขอเตือนความจ าเธอนะ 
 - พูดจบเอกเดินตรงไปที่ปลั๊กคอมของจูน 

 - รับหน้าจูนตกใจ 
 - รับหน้าเอกเคืองๆ แล้วกระชากปลั๊ก ตัดสลับกับหน้าจูน 2-3 ครั้ง 
 - รับภาพจอคอมดับวูบ  

 - เอกเดินออกจากห้องไม่ปิดประตู 
 - รับหน้าจูนจะร้องไห้ มองออกไปหน้าประตู 

- จางซ้อน - 
ฉาก 40  ภายใน  ห้องดาว  กลางคนื  ว ันใหม่ 
ตัวละคร ดาว  จูน 

 - รับมือเคาะห้องดาว 
 - ดาวเดินมาเปิดประตู เห็นเป็นจูน 

   จูน  แก..คือคอมพ์เราเสีย ไม่รู้เป็นอะไร 
   ดาว  (ท าตัวปกติ) เหรอ เข้ามาก่อนสิ 
 - จูนงงๆ ที่ดาวดูปกติจนน่าแปลกใจ 

   ดาว  แกนี่กล้าดีเนอะ มาลบงานเค้าแล้วยังจะมาขอความ 
     ช่วยเหลือจากเค้าอีก อยากลบอะไรอีกล่ะ เอาเลย 

 - รับหน้าจูนอ้ึงๆ ตกใจ 
   ดาว  แกมันเพ่ือนทรยศ แพ้ไม่เป็น ท าตัวเป็นเด็กๆ ไปได้ ที่แก
     โดนด่าก็ เพราะแกท าไม่ดีเอง ไม่เก่ียวกับชั้น จะแกล้งชั้น

     ท าไม 
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 - จูนนิ่งพูดไม่ออก 

   ดาว  พูดว่าขอโทษสิ ชั้นจะยอมให้ใช้คอมพ์ 
 - รับหน้าจูนพูดไม่ออก ขยับปากจะพูดขอโทษแต่มันยากมาก 
   ดาว  ขอโทษ ขอโทษ ขอโทษ แค่เนี้ย มันยากมากหรือไง 

 - รับหน้าจูนรู้สึกแย่ 
- จางซ้อน - 

ฉาก 41  ภายใน  ห้องจูน  ต่อเนื่อง 
ตัวละคร จูน 
 - จูนสะดุ้งต่ืน งงๆ มองไปรอบๆ 

 - แทนสายตาจูน เห็นประตูเปิดค้างไว้เหมือนเดิม คอมยังค้างหน้าบูตเหมือนเดิม 
 - รับหน้าจูนมองออกไปหน้าประตูอีกครั้ง เสียงบูตเขาวินโดว์ดังขึ้น 

 - จูนหันขวับ รีบเปิดไฟล์ 
 - ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เปิดไฟล์งานเหลือแค่ครึ่งหน้า 
 - รับหน้าจูนตัดสินใจแก้ปัญหา 

 - ภาพหน้าจอคอมเห็นจูนเปิดเฟสบุคต้ังสถานะ 
 - รับภาพจูนพิมพ์สถานะ 

   จูน  ไฟตกคอมดับ งานหาย ใครมีวิธีกู้ไฟล์ดีดีบ้าง 
   VO ดาว  recuva ลองดู ไม่รู้ได้แค่ไหน ตอนไฟล์ชั้นหาย ชั้นใช้อันนี้ 
 - รับหน้าจูนอ้ึงที่ดาวเป็นคนมาช่วย 

ฉาก 42  ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร ฝน  

 - ขึ้นที่ขนมปังทาเนยค่อยๆ ถูกยกออกจากหม้อหุงข้าว 
   ฝน  (กรี๊ดดีใจ) ชั้นท าได้แล้ว!!!! 
 - ฝนรีบหยิบมือถือโทรออกทันที 

   ฝน  แก...............ชั้นท าได้ๆๆๆๆ เฟอร์เฟกมากกก ชั้นมีอะไร
     ไปบอกกรรมการแล้วว่ามันท าได้ 

- ตัดไป - 
ฉาก 43  ภายใน  ห้องจูน  กลางคนื ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร  จูน 

   จูน  จ้า..ยินดีด้วย ดีใจอะไรนักหนาแค่ปิ้งขนมปังได้เนี่ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95 

 

   VO ฝน  แก..ชั้นนะเสียขนมปังไปเป็นร้อยๆ แผ่น แค่มันใช้ได้แผ่น

     เดียว แม่งก็โครตสุดยอดแล้ว แกมันสมบูรณ์แบบนี่นา  
     คงไม่เคยท าพลาดแบบชั้น 
   จูน  ท าไมชั้นจะไม่เคยท าพลาดละ 

- ตัดไป - 
ฉาก 42/1 ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร ฝน  
   ฝน  แล้วท าไมแกไม่เข้าใจ ว่าชั้นดีใจเพราะชั้นเอาชนะตัวเอง
     ได้ถ้าชั้นเลิกปิ้งไปต้ังแต่แผ่นที่ร้อย มันก็ไม่มีแผ่นที่ร้อย

     หนึ่ง ซ่ึงมันดีไง 
   VO จูน  โอ้โห ค าคม 

- ตัดไป – 
 

ฉาก 43/1 ภายใน  ห้องจูน  กลางคนื ต่อเนือ่ง 

ตัวละคร  จูน 
   VO ฝน   มันอาจจะเป็นแค่ขนมปังโง่ๆ แผ่นเดียว แต่มันมี 

     ความหมาย มีค่ามากส าหรับคนอย่างชั้นนะ  
   จูน  แล้วแกรู้ได้ไงว่าแกต้องปิ้งยังไง มันถึงจะออกมาพอดี แถม
     ปิ้งในหม้อหุงข้าวประหลาดจริงๆ 

- ตัดไป - 
 

ฉาก 42/2 ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร ฝน  
  ฝน   ก็แค่ชั้นรู้ว่าชั้นห่วย แล้วก็ดูว่าห่วยตรงไหน บางทีก็ปิ้งนานไป 

    บ้างเนยเยอะไปบ้าง เราก็แค่แก้ตรงสิ่งที่เราพลาด พอแก้ตรงจุด
    ปุ๊บมันก็ออกมาสวยงาม 

- ตัดไป - 
ฉาก 43/2 ภายใน  ห้องจูน  กลางคนื ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร  จูน 

 - รับหน้าจูนคิดถึงเรื่องตัวเอง 
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- ตัดไป - 

ฉาก 44  ภายใน  ห้องดาว  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร จูน  ดาว 
 - ดาวก าลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ มีเสียงเคาะประตู ดาวเดินไปเปิด 

   ดาว  อ้าวจูน มีอะไร เข้ามาก่อนสิ 
   จูน  ไม่เป็นไรหรอก ชั้นแค่..(อึกอัก)...ขอโทษ 

   ดาว  เรื่อง? 
   จูน  ทุกเรื่องที่ชั้นท า ไฟล์งานที่หายไป คอมคณะที่ดับไปเอง 
   ดาว  อย่าบอกนะ ว่าแกท า 

 - จูนนิ่งยอมรับ  
 - รับดาวตกใจ เดินหนีมาที่เตียง  

 - CU ดาวก าโทรศัพท์แน่น 
   จูน  ชั้นแค่ไม่อยากแพ้แกเท่านั้นเอง 
   ดาว  แพ้? เราไปแข่งกันตอนไหน 

   จูน  แก ชั้นรู้สึกแย่มาก 
   ดาว  แกลบไฟล์งานชั้น แกท าคอมพ์ชั้นดับ ท าให้ชั้นท างานไม่

     ทัน ชั้นควรจะท ายังไงกับแกดี 
   จูน  เอาเลย อยากท าอะไรก็ท า ถ้ามันท าให้แกดีขึ้น 
   ดาว  ไม่หรอก ชั้นไม่ท าอะไรแบบนั้นหรอก แค่แกยอมรับและ

     มาขอโทษชั้นก็ประหลาดใจมากพอแล้ว 
   จูน  ตอนนั้นชั้นมันสิ้นคิดมากๆ ชั้นมัวแต่คิดว่าชั้นจะแพ้ไม่ได้ 

     แพ้ไม่ได้ เลยท าอะไรโง่ๆ ลงไป 
   ดาว  พอ ชั้นไม่อยากฟังแล้ว ไม่เข้าใจว่าท าไมท าไมแกถึงลืม
     มองว่าตัวแกเก่งขนาดไหน? 

   จูน  ก็ชั้นไม่เคยแพ้ ไม่สิ ผิดพลาดมาก่อน 
   ดาว  บนโลกนี้มันจะมีใครที่ไม่เคยท าพลาด ห๊ะ ชั้นไม่คิดว่าคน

     อย่างจูนจะคิดไม่ถึง แกกลับไปเถอะ ชั้นเหนื่อย 
 - จูนลุกออกไป ก าลังจะปิดประตู 
   ดาว  ขอบคุณนะที่มาบอก แล้วโปรแกรมที่ให้ไปใช้ได้ปะ 

 - รับหน้าจูนพยักหน้ายิ้มโล่งใจ 

   ส
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- ตัดไป - 

ฉาก 45  ภายใน  ห้องจูน  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 
ตัวละคร จูน 
 - ภาพสถานะใหม่ของจูน 

   จูน  การยอมรับว่าเราพลาด ไม่ได้ท าให้อะไรเสียไปเลย 
     แต่กลับท าให้เราแข็งแกร่งขึ้นต่างหาก  

     ฉันท างานแย่เอง ฉันผิดพลาดเอง ฉันไม่โทษใครทั้งนั้น 

      
 - รับภาพสถานะเห็นฝนและดาวกดไลค์ 

- ตัดไป - 
ฉาก 46  ภายใน  ห้องฝน  กลางคนื   

ตัวละคร ฝน 
 - ภาพช่องแชทไผ่คุยกับฝนอยู่ 

   ไผ่  นะ นะ นะ เนี่ยเราอุตสาห์ยอมเปิดกล้องแล้วนะ เธอเปิด
     บ้างสิ คุยกันมาต้ังนาน เรายังไม่เคยเห็นเธอแบบ 
     ภาพเคลื่อนไหวเลย 

   VO ฝน  คือ...เรากลัวเธอตกใจ เราไม่ค่อยเหมือนในรูปนะ 
   ไผ่  เฮ้ย ไม่เป็นไร มันจะต่างแค่ไหนเชียว 

   VO ฝน  รูปเรามันเก่าแล้ว เอาอ้วนขึ้นนิดหน่อย เราอาย 
   ไผ่  เอาน่า นะนะ (อ้อน)นะคร้าบบ เราอยากเห็น 
   VO ฝน  โอ้ยยย อย่าอ้อนสิ ก็ได้ๆ แปปเดียวนะ 

 - รับหน้าฝนใส่หูฟัง เสียงวิดีคอลดังขึ้น  
 - เสียงรับสายใน skype ดังขึ้นแทรกภาพแจ้งเตือนไผ่ออฟไลน์หนีฝนไปทันที 

 - รับหน้าฝนอ้ึง กระพริบตาปริบๆ แล้วลุกหนีออกไป 
 - รับหน้าฝนจากหน้าประตู เห็นฝนมองที่ก าแพงอ้ึงๆ 
 - ผ่านหลังฝน เห็นบนก าแพงมีรูปเต็มไปหมด 

 - แทนสายตาฝน รูปบนก าแพงมีแต่รูปผู้หญิงสวยๆ หุ่นดีดีแปะเต็มก าแพง 
 - รับหน้าฝนคิดอะไรบางอย่างเครียดๆ 

 - ตัดไป - 
ฉาก 47  ภายใน  ห้องดาว  กลางคนื  ต่อเนือ่ง 

   ส
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ตัวละคร ดาว 

 - MS ดาวหยิบมือถือกดปุ่ม play เสียงที่อัดไว้ดังขึ้นมา กล้องค่อยๆ dolly out 
   VO จูน  ตอนนั้นชั้นมันสิ้นคิดมากๆ ชั้นมัวแต่คิดว่าชั้นจะแพ้ไม่ได้ 
     แพ้ไม่ได้ เลยท าอะไรโง่ๆ ลงไป 

 - หน้าดาวคิดแผนร้ายสุดๆ 
จบตอนที่ 1 
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