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13530390: สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง: การสรางสรรคบทละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย 
 

จุลนิพนธฉบับน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับ “การสรางสรรคบทละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหา
สงเสริมการทองเที่ยวไทย” โดยมีการสัมภาษณเชิงลึกจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณทางดานการเขียนบทละครโทรทัศน จํานวน 3 ทาน และบุคคลในพื้นที่หมูเกาะเสม็ด 
จังหวัดระยอง จํานวน 1 ทาน เพื่อนําขอมูลความรูที่ไดมาจัดทําบทละครโทรทัศน และผลิตเปน
ช้ินงานละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทยความยาวประมาณ 25 นาที โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาข้ันตอนวิธีการสรางสรรคบทละครโทรทัศนของผูเขียนบทละครโทรทัศน และ
เพื่อศึกษาข้ันตอนในการผลิตละครโทรทัศน  

 ผลการวิจัยพบวา การเขียนบทละครโทรทัศนน้ัน บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณทางดานการเขียนบทละครโทรทัศนไดใหคําแนะนําวา การเขียนบทละครที่เปนเพียงแค
การสอดแทรกสงเสริมการทองเที่ยวไทย ไมจําเปนตองใหขอมูลถึงสถานที่ทองเที่ยวน้ันๆเหมือน
รายการจําพวกสารคดี เพียงแคเขียนเรื่องราวใหเกิดข้ึนในสถานที่น้ันๆ นําเสนอใหเห็นถึงทัศนียภาพที่
สวยงามก็พอแลว จากผลวิจัยที่ไดกลาวมาน้ี ผูศึกษาไดนํามาผลิตเปนช้ินงานละคร “เกาะแสนกล” ใน
รูปแบบละครโทรทัศนประเภท Romantic Comedy ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของนักขาว
สาวกับ เจาของรีสอรทในเกาะเสม็ด และจากการผลิตช้ินงาน ผู ศึกษาไดทํ าการสัมภาษณ
กลุมเปาหมายและผูเช่ียวชาญ โดยผลวิจัยพบวา ช้ินงานละคร “เกาะแสนกล” สําหรับผูเช่ียวชาญ
พบวาผลงานช้ินน้ียังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เน่ืองจากบทละครยังไมมีความเขมขนมากพอ และ
ผูชมเกิดความสับสนในความสัมพันธของตัวละคร เพราะผูศึกษาไดเลือกบทละครตอนที่ 7 มาถายทํา
ช้ินงาน แตสําหรับกลุมเปาหมายน้ันมีความพึงพอใจมาก เพราะละครมีความสนุกสนานตรงกับความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 
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กิตตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากอาจารยดําเกิง ฐิตะปยะ

ศักด์ิ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิง
ตอขาพเจา รวมทั้งดร.วิทยา พานิชลอเจริญ อาจารยฐานวดี สถิตยุทธการ ผูชวยศาสตราจารยเมธา 
เสรีธนาวงศ และอาจารยรุงอรุณ ฉัตรวิฆเนศ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี
ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และญาติพี่นอง ที่มอบความรัก คอยใหกําลังใจในยาม
ทอแท และเอาใจใสดูแลอยูเสมอ สนับสนุนการศึกษาจนทําใหลูกคนน้ีประสบความสําเร็จในวันน้ี 

นอกจากน้ี ขอขอบพระคุณ คุณวริฏฐา วงษนาม คุณรฐาพัชร ตุลยพิทักษ คุณนภญดา 
สุวรรณา และพี่ๆฝายเขียนบทละครโทรทัศน บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด ที่ไดใหขอมูลและคําปรึกษา
เกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศนเปนอยางดี อีกทั้งยังใหคําแนะนําเพื่อแกไขช้ินงานจุลนิพนธใหดี
มากย่ิงข้ึน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการทําจุลนิพนธครั้งน้ี 

สุดทายน้ี ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคน ที่มีสวนชวยใหจุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี คอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ตลอดจนแนะนําหนังสือ แหลงขอมูลที่มีประโยชนตอการทําจุล
นิพนธครั้งน้ี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสาํคัญของปญหา 

สังคมไทยในปจจุบันน้ี สื่อโทรทัศนนับวาเปนสื่อที่มีบทบาทและมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต

ของมนุษยเราเปนอยางสูง เพราะเปนสื่อทางเลือกที่ใชในการรับรูขาวสาร หรือการรับชมเพื่อความ

บันเทิง ดวยคุณสมบัติของสื่อโทรทัศน ที่สามารถนําเสนอไดทั้งภาพและเสียง ทําใหผูรับชมสามารถ

เขาใจและรับรูอารมณความรูสกึไดอยางลกึซึ้งมากกวาสื่อทางเลอืกอื่น โทรทัศนจึงไดกลายมาเปนสวน

หน่ึงในชีวิตของผูคนในสังคม 

 ละครโทรทัศน นับไดวาเปนรายการที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง และมีความแพรหลายมาก

ในกลุมผูชมทุกเพศทุกวัย มีการผลิตอยูอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ข้ันตอนในการผลิต

รายการละครโทรทศัน เริ่มตนจากการสรรหาบทประพันธหรือโครงเรื่องที่นาสนใจ นํามาเขียนเปนบท

ละครโทรทัศน และเขาสูกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนตอไป (นราพร สังขชัย 2552 : 2) 

 ละครที่ ดียอมมีจุดเริ่มตนมาจากบทละครที่ดี ซึ่งบทละครที่จะถูกเลือกนํามาผลิตละคร

โทรทัศนมีที่มาอยูสองทาง ทางแรก คือ การนําบทประพันธที่มอียูแลวมาทําเปนละคร และทางเลือกที่

สอง คือ การแตงบทละครข้ึนมาใหมโดยผูบริหารสถานีหรือผูบริหารบริษัทผลิตละคร ตองตัดสินใจ

เลือกวาทางใดจึงจะเหมาะสม (ณัฐฐวัตน สุทธิโยธิน 2549 : 7) แลวจึงมอบหมายงานตอผูเขียนบท

โทรทัศนในการสรางสรรคผลงานละคร เพราะบทเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน 

คณะทํางานทุกฝายจะยึดบทเปนแนวทางในการทํางานต้ังแตตนจนเสร็จ (อุดมพร ช้ันไพบูรณ 2539 : 

7) 

 เน้ือหาภายในบทละครโทรทัศนน้ันมีความหลากหลายตามแตจินตนาการของผูเขียนบท ที่

ตองดําเนินเรื่องไปตามที่โครงเรื่องกําหนด การสรางสรรคโครงเรื่องข้ึนมาน้ันนับวาเปนสิ่งที่ตองใช

จินตนาการและความสามารถในการเรียงรอยเรื่องราวเปนอยางสูง เพื่อใหไดบทละครโทรทัศนที่มี

ประสิทธิภาพและสามารถใชงานเพื่อผลิตละครโทรทัศนไดจริง ซึ่งผลงานของนักเขียนบทแตละคนก็

จะมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับประสบการณชีวิต ความสามารถ และโอกาส 

 เอกลักษณของละครโทรทัศนไทย คือเน้ือหาละครไทยสวนใหญมักเปนเรื่องของชนช้ันสูงใน

สังคมไทย ละครมุงเนนไปที่ฝายดี ฝายเลว มีบทและเน้ือหาที่เกินจริง มีนักแสดงนําคือพระเอก 

นางเอก ซึ่งเปนคูรักกัน โดยพระเอก หรือนางเอก มักเปนคนฐานะดี โดยที่เน้ือหาจะเนนเรื่องราว
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ความรักของพระเอก นางเอกเปนสําคัญ เพราะเรื่องราวความรักของหนุมสาวเปนสิ่งที่ผูชมใหความ

สนใจเปนลําดับแรกของการรับชมละครโทรทัศน  

 ละครโทรทัศนในปจจุบันน้ียังมีการสอดแทรกเน้ือหาสาระบางประการ หรือมีเน้ือหาเพื่อ

สงเสริมอะไรบางอยาง อาทิเชน ละครสงเสริมคุณธรรม ละครสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ละคร

สงเสริมสขุภาพ เปนตน การสงเสรมิการทองเที่ยวไทย นับวาเปนสิ่งที่ประเทศไทยกําลงัใหความสําคัญ 

เพื่อเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศใหดีข้ึน เพราะเราตางก็รูกันดีวา

ประเทศไทย เปนประเทศที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายที่สุดประเทศหน่ึง โดยมีทั้งจุดดํานํ้า หาด

ทราย เกาะนับรอย สถานที่บันเทิงหลากหลาย โบราณสถาน พิพิธภัณฑ หมูบานชาวเขา สวนดอกไม 

จุดชมนกที่ยอดเย่ียม และอื่นๆอีกมากมาย โดยมีคําขวัญในการรณรงคทองเที่ยวในประเทศไทยคือ 

“มหัศจรรยประเทศไทย” หรือ “Amazing Thailand”  

 หากจะกลาวถึงการสงเสรมิการทองๆเทีย่วไทยแลว ปจจุบันเล็งเหน็วาประเทศไทยยังมรีายได

จากการทองเที่ยวไมถึงเปาหมายที่กําหนด ป พ.ศ. 2556 รายไดรวมทั้งหมดทั้งจากนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติและชาวไทยจากที่ต้ังเปาหมายไวที่ 2.2 ลานลานบาท รวมแลวไดเพียง 1.6 ลานลานบาท

เทาน้ัน รัฐมนตรีการทองเที่ยวและกีฬาจึงคิดที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการ

ทองเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ฝงทะเลอันดามัน ประกอบดวยจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 

โดยต้ังเปาหมายสรางประเทศโดยการพัฒนาการทองเที่ยว เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวและเพิ่มรายไดไป

อีก 2 ลานลานบาทในป พ.ศ. 2558 (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2556) 

 ละครโทรทัศนที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวโดยสวนใหญ มักเปนละครที่ถายใหเห็น

ภาพบรรยากาศที่สวยงามเพื่อนําเสนอจุดเดนและความสวยงามของสถานที่น้ันๆ ใหผูรับชมเกิดความ

สนใจ และเกิดความคิดที่จะอยากจะไปทองเที่ยว พักผอน และเขาชมสถานที่จริง ละครโทรทัศนจึง

เปนอีกสื่อทางเลือกหน่ึงที่ชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวไทยไดเปนอยางดี 

 สําหรับละครโทรทัศนที่กําลังไดรับความนิยมในขณะน้ี สวนใหญแลวมักจะเปนละครเบา

สมอง ที่สามารถสรางความสุขและเสียงหัวเราะ อีกทั้งยังชวยผอนคลายความตึงเครียดระหวางวันได

เปนอยางดี ละครประเภท Romantic Comedy จึงเปนประเภทละครที่มีความนาสนใจ ที่จะใชดึงดูด

ใหผูรับชมไดมีอารมณสนุกสนาน มีความสุขไปกับบทบาทและเรื่องราวของตัวละครได 

จากความเปนมาและความสําคัญที่ไดกลาวมาทั้งหมด ทางผูศึกษาจึงคิดที่จะสรางสรรคบท

ละครโทรทัศนประเภท Romantic Comedy ข้ึน โดยที่จะมีเรื่องราวความรักเปนตัวดําเนินเรื่อง และ

มีการสอดแทรกเน้ือหาเพือ่สงเสรมิการทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อนําเสนอใหผูรบัชมไดเหน็ถึงความ

สวยงามของสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยที่เน้ือหาของละครน้ันจะมีลักษณะเบาสมอง เพื่อ
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สรางความบันเทิง ความสุข สนุกสนาน จรรโลงใจ ชวยลดและผอนคลายความตึงเครียดจาก

ชีวิตประจําวันใหกับผูชม 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาข้ันตอนวิธีการสรางสรรคบทละครโทรทัศนของผูเขียนบทละครโทรทัศน ที่

สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย 

2. เพื่อประเมินผลการวิจัยเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน ที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการ

ทองเที่ยวไทย 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษามุงศึกษาวิธีและข้ันตอนกระบวนการในการเขียนบทละครโทรทัศน

ประเภท Mini Series (8 ตอน) ที่นําเสนอเรื่องราวความรัก และสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทย 

แบ งเป น  โครง เรื่ อ ง (Plot), ลั กษณ ะตัวละคร  (Character Description), โครง เรื่ อ งขยาย 

(Treatment) จํานวน 2 ตอน, ลําดับฉาก (Scenario) จํานวน 1 ตอน, บทแสดง (Screenplay) 

จํานวน 1 ตอน และทดลองถายทําจริงเปนเวลาประมาณ 25 นาที 

 

ขอจํากัดในการศึกษา 

 ขอจํากัดดานระยะเวลาในการผลิตบทละครโทรทัศนและการแกไขงานใหมีความสมบูรณ

พรอม 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการสรางสรรคบทละครโทรทัศน และสามารถนําบทละคร

โทรทัศนน้ันไปผลิตเปนละครโทรทัศนไดจริง เพื่อเปนสื่อที่ชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวไทย  
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นิยามศัพท 

1. ละครโทรทัศน หมายถึง รายการทางโทรทัศนที่มีบทบาท มีเรื่องราว และเหตุการณ 

ละครโทรทัศนโดยมากจะมีหลายตอน เนนความบันเทิงเปนหลัก เพื่อการรับชมใน

เคหสถาน 

2. บทละครโทรทัศน หมายถึง บทละครที่ใชสําหรับการผลิตละครโทรทัศน 

3. ผูเขียนบทละครโทรทัศน หมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพการเขียนบทละครสําหรับ

นําไปผลิตเปนละครเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน  

4. ละครประเภท Romantic Comedy หมายถึง ละครตลกขบขัน ชวนหัวเราะ ที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับความรักระหวางพระเอกนางเอก อาจจะมีอุปสรรคขัดขวางตางๆ มักจะจบลง

ดวยความสุขสมหวังเสมอ 

5. การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางของสมาชิกในครัวเรือนจากถ่ินที่อยูอาศัยประจําใน

จังหวัดหน่ึงไปยังสถานที่ที่อยูในอีกจังหวัดหน่ึงหรือตางประเทศช่ัวคราว โดยมี

จุดประสงคเพื่อทองเที่ยว พักผอน เย่ียมครอบครัว ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เลน

หรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับการรักษาตัว หรือ

ประกอบภารกิจอื่นๆ ที่ไมใช เพื่อการทํางานประจาํหรอืเพื่อการศึกษา และตองไมใชการ

เดินทางที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อซื้อสินคามาจําหนาย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ททท.) 
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บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวของ 
 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาในหัวขอ “การสรางสรรคบทละคร

โทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย” ซึ่งผูศึกษาแบงออกเปน 3 กลุม 

1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเขียนบทละครโทรทัศน 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับละครประเภท Romantic Comedy 

3. แนวคิดทฤษฎี สถิติ และขอมูลที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวไทย 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเขียนบทละครโทรทัศน 

การเขียนบทละครโทรทัศน  

ปรัชญาเมธีชาวกรีกคือ แอริส โตเติล (Aristotle) ไดใหความเห็น บรรยายถึงองคประกอบ

ของบทละครไวในหนังสือเรื่องโพเอทติกส (Poetics) ซึ่งก็เปนตําราเกี่ยวกับทฤษฎีการละครเลมแรก

ของโลก ไดกลาวถึงบทละครของกรีกในสมัยโบราณ ซึ่งนับวามีคุณคาและสามารถนํามาเปนหลักใน

การศึกษาบทละครของยุคสมัยตางๆไดเปนอยางดี 

 

องคประกอบของบทละคร  

จะตองประกอบไปดวยปจจัยดังน้ี 

1. เคาโครงเรื่อง (Plot)  

หมายถึง การลําดับเหตุการณที่เกิดข้ึนในละครอยางมีเหตุผลและจุดหมายปลายทาง การวาง

โครงเรื่องก็คือ การวางแผนหรือการกําหนดเสนทางการกระทําของตัวละคร ทําใหผูชมสามารถเขาใจ

ไดวา มีอะไรเกิดข้ึนในละครเรื่องน้ัน คือ มีใครทําอะไรดวยจุดมุงหมายอยางไร ภายใตเครื่องปรุงแตง

แวดลอมเชนไร พบอุปสรรคขัดของอยางใด สามารถแกไขปญหาเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจอยางไร 

และผลสุดทายคืออะไร 
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เคาโครงเรื่องที่ดี จะตองมีความสมบูรณในตัวของมันเอง มีความยาวพอเหมาะ ประกอบดวย

ตอนตน กลาง และจบ เหตุการณทุกตอนมีความสัมพันธกันอยางสมเหตุสมผลตามกฎแหงกรรม คือ 

เรื่องราวที่เกิดข้ึนในฉากหน่ึงจะตองเปนผลสืบเน่ืองมาจากการกระทําในฉากที่นํามากอน และใน

ทํานองเดียวกัน ก็จะเปนสาเหตุของเรื่องราวที่จะเกิดข้ึนในฉากตอไป ฉะน้ันในบทละครที่มีการวาง

โครงเรื่องอยางรัดกุม เราจะไมสามารถตัดฉากหน่ึงฉากใดทิ้งไปได โดยไมกระทบการเทือนฉากกอน 

เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดข้ึนยอมมีความสัมพันธ และเปนเหตุเปนผลตอเน่ืองกันอยางแทจริง 

2. ตัวละครและการวางลักษณะนิสัยตัวละคร (Character and Characterization) 

ตัวละคร คือผูกระทําและผูที่ไดรับผลจากการกระทําในบทละคร 

การวางลักษณะนิสัยตัวละคร คือการที่ผูเขียนกําหนดใหตัวละครมีลักษณะนิสัย

อยางไรตามความเหมาะสมของเรื่องราวที่เสนอ สวนพัฒนาการของนิสัยตัวละครน้ันหมายถึง

การที่นิสัยใจคอหรือทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในชีวิตของตัวละครมีพัฒนาการหรือ

เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากประสบการณหรือเหตุการณที่มากระทบวิถีชีวิตของตน 

ตัวละครน้ันแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 

2.1ตัวละครที่มีลักษณะเปนแบบตายตัว (Typed Character)  

หมายถึง ตัวละครที่สามารถมองเห็นไดแคเพียงดานเดียว และมักมีลักษณะนิสัย

ตามแบบฉบับที่นิยมใชกันในบทละครทัว่ๆไป เชน “พระเอก” “นางเอก” “ผูราย” “ตัวโกง” 

“ตัวอิจฉา” ฯลฯ ซึ่งตัวละครเหลาน้ีไมวาจะอยูในบทละครเรื่องใดก็มักจะมีลักษณะนิสัย

คลายๆกัน และมักจะกระทําในสิ่งที่ผูชมคาดหมายไว สําหรับตัวละครประเภทน้ี ทําใหผูชม

สามารถติดตามเรื่องราวและสามารถเขาใจไดตลอดเรื่องอยางงายดาย มักจะใชในละคร

สําหรับเด็ก หรือละครที่มีลักษณะเปนเทพนิยายหรือนิทานที่ผูเขียนตองการใหผูชมแบง

ประเภทของตัวละครเปนฝายดีฝายช่ัวไดอยางชัดเจน  

2.2ตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Well-rounded Character)  

หมายถึง ตัวละครประเภทที่มีความลึกซึ้งและเขาใจยากกวาตัวละครประเภทแรก 

มักมีลักษณะคลายชีวิตของคนจริงๆ ซึ่งอาจมองเห็นไดโดยรอบดาน มีทั้งสวนดีและสวนเสีย 

และตองศึกษาอยางละเอียดจึงจะสามารถเขาใจได ตัวละครประเภทน้ีสวนใหญจะมีการ

พัฒนาทางดานนิสัยใจคอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับสิ่ งตางๆในชีวิต 

เน่ืองมาจากผลกระทบของเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนในละคร ตัวละครประเภทน้ี เรามักจะพบ
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ในโศกนาฏกรรมที่ย่ิงใหญ หรือในบทละครสมัยใหมที่มีลักษณะเปนวรรณกรรมช้ันสูงในสมัย

ปจจุบัน 

3. ความคิด (Thought) 

ความคิดที่อยูในบทละครน้ัน คือขอเสนอที่ผูเขียนพิสูจนไดวาเปนจริงจากเรื่องราวและ

เหตุการณที่เกิดข้ึนในละคร กลาวคือ หลังจากที่ไดชมละครเรื่องสั้นๆไปแลว ผูชมจะไดรับแงคิดเห็น

เกี่ยวกับสิ่งตางๆในชีวิตที่ผูเขียนตองการสื่อสารตอผูชม 

“ความคิด” ที่อยูเบื้องหลังเรื่องราวในละครก็คือ จุดมุงหมายหรือความหมายของบทละคร

เรื่องน้ัน ในปจจุบันมักมีผูนิยมใชคําวา “แกน” (Theme) ของเรื่อง ซึ่งหมายความวาละครเรื่องน้ันพูด

ถึงอะไร และพูดถึงเรื่องน้ันวาอยางไร ซึ่งก็ไดแกความคิด 

ความสัมพันธของความคิดกับเคาโครงเรื่องและตัวละคร 

ความคิดที่อยูในบทละครจะตองมีความกลมกลืนเปนโครงเรื่องและตัวละครอยางที่จะแยก

จากกันไมได วิธีแสดงความคิดของผูเขียนบทก็คือ แสดงผานเหตุการณที่เกิดข้ึนในละคร ซึ่งจะตอง

เปนไปอยางสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมทั้งในแงของโครงเรื่องและตัวละคร  

หลักของการให “ความคิด” ที่ถูกตอง จะตองเปนการใหความคิดอยางแนบเนียน โดยที่ผูชม

จะไดรับความคิดจากประสบการณในการติดตามเรื่องราวในละคร ความคิดเรื่องของบทละครจะตอง

เปนสิ่งที่เหตุการณในละครพิสูจนใหเราเห็นวาเปนความจริงจากการกระทําของตัวละครและจากผลที่

ตัวละครไดรับจากการกระทําน้ัน ความย่ิงใหญของบทละครไดรับจากการกระทําอันน้ัน นอกจาก

ข้ึนอยูกับการวางเคาโครงเรื่องที่ดีและการสรางตัวละครที่นาสนใจแลว ยังข้ึนอยูกับความลึกซึ้งของ

ความคิดที่ซอนอยูเบื้องหลังบทละครเรื่องน้ันอีกดวย 

4. การใหภาษา (Diction) 

หมายถึง ศิลปะของการถายทอดเรื่องราวและความคิดของผูเขียนออกมาทางคําพูดของตัว

ละคร หรือบทสนทนา เจรจา อันอาจเปนบทรอยแกวหรือรอยกรอง ตามแตความเหมาะสมของ

ลักษณะบทละครและเหตุการณในแตละตอนของบทละครเรื่องน้ันๆ 

ศิลปะของการใชภาษาน้ี อาจกลาวไดวาเปนกุญแจที่จะนําไปสูการเขียนบทละครที่ดี เพราะ

แมวาจะมเีคาโครงเรื่องตัวละคร และความคิดที่ดีเดน แตผูเขียนไมมีศิลปะในการใชภาษาคําพูด ก็ยอม

ไมสามารถถายทอดเรื่องราวและความคิดของตนมาสูผูชมได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

ในการเขียนบทเจรจาที่ดี ผูเขียนจะตองสามารถเขียนใหเหมาะสมกับประเภทของบทละคร 

ลักษณะนิสัยของผูพูดและเหตุการณแตละตอนในละคร นอกจากน้ันบทเจรจาที่ดียังตองมีความ

กระจางเพียงพอที่ผูชมฟงแลวจะสามารถเขาใจและติดตามเรื่องไดโดยตลอดดวย บทเจรจาที่ดีน้ัน 

ควรจะแสดงลักษณะนิสัย ความคิดอาน ความเห็น ความรูสึก ตลอดจนอารมณของผูพูด มีความ

ภายใตคําพูดที่นําไปสูการแสดงออกของตัวละครในแงของการกระทํา ตลอดจนมีผลเกี่ยวเน่ืองในการ

ดําเนินเรื่องอีกดวย 

5. เพลง (Song)  

หมายถึง ศิลปะของการถายทอดเรื่องราวและความคิดของผูประพันธออกมาทางบทเพลงที่

ตัวละครจะตองขับรอง ในบทละครที่มีบทเพลงอยางแทจริงน้ัน แมจะเปนบทละครในสมัยปจจุบันเรา

ก็สามารถใชบทเพลงใหเปนสวนหน่ึงของบทละครไดเชนเดียวกับบทเจรจา  

6. ภาพ (Spectacle) 

เน่ืองจากบทละครมิไดเขียนข้ึนมาเพื่อใหสําหรับการอาน แตเปนการเขียนข้ึนเพื่อนํามาแสดง 

ความดีเดนของบทละครจึงมิไดอยูที่คําพูดของตัวละครที่พิมพไวบนหนากระดาษแตเพียงอยางเดียว 

สิ่งอื่นๆเชน บทบาทของตัวละครที่จะสามารถนํามาแสดงใหเห็นไดดวยใบหนา ทาทาง และจังหวะ

ของการเคลื่อนไหวที่แนบเนียน จะเพิ่มพูนรสชาติใหแกละครเรื่องน้ันๆไดเปนอยางมาก ฉะน้ันผูเขียน

บทที่เขาใจถึงองคประกอบที่สําคัญของบทละครคือ “ภาพ” น้ีจะเปนผูที่สามารถมองเห็นบทบาทของ

ตัวละครบนเวทีทั้งเวลาที่พูดและไมพูด ทําใหสามารถสรางสรรคบทละครที่เพื่อนํามาแสดงแลวจะได 

“ผลกรรม” ที่เปนศิลปะของการละครอยางแทจริง 

จากการที่ประมวลเอาองคประกอบตางๆของบทละครตามแนวทางที่อาริสโตเต้ิลไดจําแนกไว 

แมวาบทละครจะมีองคประกอบดวย เคาโครงเรื่อง ตัวละคร ความคิด การใชภาษา เพลง และภาพ 

รวม 6 อยางเขาดวยกัน แตในความเปนจริงแลว สวนตางๆของบทละครจะตองมีความสัมพันธกัน

อยางแนนแฟนจนแทบจะแยกออกจากกันไมได เคาโครงเรื่อง ตัวละคร และความคิดประกอบกันเปน

เน้ือหาสาระของบทละครซึ่งเปรียบเสมือนวิญญาณที่ซอนอยูภายใน สวนบทเจรจา เพลง เสียง และ

ภาพที่ปรากฏแกสายตาผูชมบนเวทีน้ัน เปนศิลปะที่เกี่ยวกับการแสดงออก ซึ่งเปนเสมือนรางกายของ

ละครที่หอหุมอยูภายนอก มีหนาที่สื่อสารและถายทอดเน้ือหาสาระซึ่งอยูภายในไปสูผูชมน่ันเอง 

 

รูปแบบของบทละครโทรทัศน 

กอนที่จะเริ่มเขียนบทจะตองมีสิ่งประกอบที่จะตองคํานึงถึงดังน้ี คือ 
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1. ฉาก ตองบอกใหฝายฉากเขารูวาฉากน้ีเปนสถานที่อะไร ที่ไหน เชน บนเขา 

ทะเล หรือโรงแรม เปนตน 

2. เวลา ตองบอกฝายจัดแสงใหรูเลยวาตองการแสงพิเศษอยางใดบาง กลางวัน

หรือกลางคืน แสงจันทร แสงอาทิตย หรือแสงไฟ ฯลฯ 

3. ตัวละคร ในฉากน้ีผูแสดงคนไหนจะแสดงบาง การแตงตัว แตงหนา แตงผม

อยางไร เปนตน 

4. อุปกรณ อุปกรณบังคับที่ใชประกอบในฉากแตละฉากมีอะไรบาง 

ในการเขียนบทละครโทรทัศนน้ัน การคิดเคาโครงเรื่องข้ึนมาใหม ในลักษณะเชนน้ี ผูเขียนบท

โทรทัศนอาจเขียนบทตามแบบฟอรมของบทโทรทัศนไปไดเลย จากเคาโครงเรื่องที่ Plot เอาไว โดย

อาจมี Outline เปนแนวทางตรงเอาไวยอยๆวา เรื่องจะดําเนินไปในรูปแบบใด สวนมากอาจเปนละคร

สมัยใหมสะทอนสงัคม หรือประชดประชันสังคม หรือแนวตลก รักเศราก็สุดแทแต บางทีก็อาศัยสภาพ

ความเปนอยูในชีวิตจริงของสังคมบางกลุมมาเปนเคาโครงเรื่องก็ได ในบางครั้งผูเขียนบทโทรทัศนอาจ

ตองลองไปอยูในสังคมเหลาน้ันเพื่อศึกษาขอมูลและพฤติกรรมตางๆ เพื่อเอามาเขียนบทโทรทัศนก็ได  

ฉะน้ัน ผูเขียนบทโทรทัศนควรเปนผูมีความสามารถแปลงจินตนาการใหเปนเคาโครง ข้ันตอน

ใหเขาใจงาย รูปรางทาทางของการแสดง การลําดับฉากใหมีความตอเน่ือง ย่ัวยุใหผูชมคาดคะเน

เหตุการณตอไป แตพยายามหักเหอยาใหเดาถูกไดงาย เรงเราใหผูชมเกิดความรูสึกอยากติดตามไป

จนถึงจุดสูงสุด (Climax) ของเรื่องอยางนาประทับใจ ทิ้งทายทําใหเกิดความรูสึกอยากติดตามตอน

ตอไป (บัญชา สุวรรณานนท, 2546 : 134-143) 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศน ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงข้ันตอน 

วิธีการในการคิดเคาโครงเรื่องใหมีความนาสนใจ รวมไปถึงการวางตัวละคร การกําหนดเหตุการณหรือ

เรื่องราวที่จะเกิดข้ึนในบทละคร และข้ันตอนในการเขียนบทละครโทรทัศน ซึ่งผูศึกษาจะนําขอมูลที่

ไดมาประยุกตใชตอไป 

 

การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

 การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) เปนการนําความคิดสรางสรรคที่มีอยูในสมอง แสดง

ออกมาใหเห็นเปนรปูธรรมดวยการเขียนเปนลายลักษณอักษร เมื่อไดอานแลวจะทําใหเกิดจินตนาการ 

เห็นภาพรายการไดใกลเคียงกับเรื่องที่นําเสนอมากที่สุด มีประโยชนตอการวางแผนดําเนินการข้ัน

ตอไป ทีมงานอื่นๆก็สามารถนําไปใชเตรียมงานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบได 
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1. โครงเรื่องขยายรวมของละครทุกตอน 

กรณีที่เปนเรื่องยาวหลายตอนจบ จะกําหนดรายละเอียดของทุกตอน โดยวางแผนใน

ภาพรวมกอนวาต้ังแตตอนแรกจนถึงตอนสุดทายในแตละตอนจะมีเน้ือหาอยางไร จะดําเนินเรื่อง

อยางไร ตอนที่เทาไหรถึงจะเปนการปพูื้นเรือ่ง ความขัดแยงจะอยูที่ใด ปมปญหาของเรื่องจะอยูที่ตอน

ใด จุดหักเห ความขัดแยงสูงสุด ไคลแม็กซ จะอยูที่ตอนใด เรื่องราวจะคลี่คลายลงอยางไร ที่ตอนใด 

ตอนจบของละครจะเปนอยางไร จะอยูที่ตอนใด โดยสรุปแลวเรื่องราวจะจบลงอยางไร เมื่อได

ภาพรวมแลว จากน้ันก็เขียนโครงเรื่องขยายของแตละตอนใหครบทุกตอน โดยเขียนการแสดงโครง

เรื่อง แสดงเหตุการณ ตัวละคร และฉาก 

2. โครงเรื่องขยายของละครแตละตอน 

เปนการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินเรื่องในตอนน้ีวาจะมีโครงเรื่องอยางไร มีตัว

ละครอะไรบาง มีฉากอะไรบาง จํานวนกี่ฉาก ความขัดแยงของเรื่องคืออะไร ไคลแม็กซของตอนมี

หรือไม ถามีเปนอยางไร การแบงชวงของการนําเสนอตามการพักโฆษณาที่เรียกวา เบรก จะแบง

ออกเปนกี่เบรก ซึ่งโดยทั่วไปแลวละครมีความยาว 2 ช่ัวโมง จะแบงออกเปน 7 เบรก แตละเบรกจะมี

อะไรบาง ตอนเบรกสุดทายของละครจะจบอยางไร เพื่อใหผูชมติดตามชมละครในวันรุงข้ึนหรือ

สัปดาหตอไป 

 

จุดประสงคของการเขียนโครงเรื่องขยาย 

มีจุดมุงหมายที่จะสื่อสารใหผูอานเกิดความรูสึกรวม หรือมีประสบการณรวมไปกับเรื่องราว

ของละครที่กําลังสรางสรรคอยู ชวยใหเขาใจแนวเรื่อง แกนเรื่อง โครงเรื่อง ทิศทางการดําเนินเรื่อง

ของโทนเรื่อง 

 

หลักและวิธีการเขียนโครงเรื่องขยาย 

โดยทั่วไปแลวการเขียนโครงเรื่องขยาย จะใชเขียนในรูปบทสนทนา บงบอกถึงมิติของฉาก

และตัวละคร ซึ่งจะเปนการแสดงถึงปญหาในโครงสรางของละคร (Dramatic Structure) เชน 

เหตุการณความขัดแยง ควรพยายามเขียนใหเห็นภาพมากที่สุด โดยใชศัพทที่แสดงใหเห็นภาพได 

(Visual Terms) สําหรับหลักการเขียน Treatment น้ันผูสรางสรรคจะตองเขียนใหมีลักษณะ 

ดังตอไปน้ี 

   ส
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1. สรางประสบการณใหผูอานไดเขาใจเรื่องละครที่จะนําเสนอ 

2. ถายทอดในความคิดแสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม 

3. เปนการจัดลําดับฉาก เหตุการณ หรือการกระทําของตัวละคร 

4. จัดแบงชวงเวลาในการนําเสนอเรื่อง 

5. ควบคุมความสนใจใหอยูในแกนเรื่อง 

6. กําหนดข้ันตอนการนําเสนอใหชัดเจน (เพ็ญศิริ เศวตวิหารี, 2550 : 16)  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเขียน Treatment หรือโครงเรื่องขยาย ทําใหผูศึกษาไดทราบถึง

กระบวนการเขียนที่ถูกตอง ลักษณะและวัตถุประสงคในการเขียน รวมไปถึงวิธีการเขียน เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการเขียนโครงเรื่องขยายของบทละครโทรทัศนตอไป 

 

 กระบวนการเขียนบทละครโทรทัศน 

 การเตรียมการเขียนบทเริ่มตนจากผูเขียนบทละครโทรทัศนหาแรงบันดาลใจจากงานศิลปะ

ในสื่ออื่น เชน การดูภาพยนตรที่มีแนวทางเดียวกับบทละครโทรทัศนที่จะตองเขียน หรือการหาขอมูล

เพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในละคร โดยหาไดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต หนังสือ และสิ่งที่อยูรอบตัว  

 ผูเขียนบทละครโทรทัศนเริ่มทํางานจากการสรางโครงเรื่องจากบทประพันธหรือหากมีโครง

เรื่องแลว ผูเขียนบทละครโทรทัศนจะทําเปนโครงเรื่องขยาย (Treatment) เฉลี่ยประมาณตอนละ 1 

หนา แลวจึงสงใหผูกํากับการแสดงหรือผูอํานวยการผลิตอาน เสนอแนะ แกไข จากน้ันผูเขียนบทจึง

นําโครงเรื่องขยายมาเขียนเปนเรื่องยอพรอมลําดับฉาก (Scenario) หลังจากน้ันผูเขียนบทจึงเขียน

เปนบทละคร (Play-text) เมื่อเสร็จสิ้นการเขียนบท ผูเขียนบทละครจะแกไขเพิ่มเติม (Rewrite) บท

ดวยการอานทวน อานแบบเร็ว พูดบท หรือแสดงบทน้ันสอดคลองกับธรรมชาติของนักแสดง จากน้ัน

จึงตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา ตัวสะกด รูปแบบการพิมพ แลวจึงสงใหกับผูอํานวยการ

ผลิตเพื่อดําเนินการตอไป 

 

 การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) และลําดับฉาก (Scenario) สําหรับบทละครที

ทัศน 

 ผูเขียนบทสวนใหญมีการเขียนโครงเรื่องขยายเพื่อความสะดวกในการทํางาน โดยสวนใหญมี

การเขียนโครงเรื่องขยาย 1 หนา ตอ 1 ตอนกอนที่จะเขียนบท (Play-Text) สวนการเขียนลําดับฉาก 

(Scenario) หากมีเวลาเพียงพอในการทํางานจะมีการทําข้ันตอนน้ี แตในชวงเวลาที่ตองเรงรัด การ

   ส
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เขียนบทละครจะขามข้ันตอนน้ีแลวเขียนบทแสดงเลย และในกรณีที่งานเรงจนไมสามารถมีเวลาทํา

โครงเรื่องขยาย (Treatment) และการลําดับฉาก (Scenario) ไดทัน จะเขียนบทละครโทรทัศนจาก

โครงเรื่อง (Plot) โดยไมตองใชโครงเรื่องขยายและลําดับฉาก ซึ่งวิธีน้ีตองใชทักษะและความสามารถ

ในการเขียนสูง เพราะผู เขียนบทละครโทรทัศนตองมีความเขาใจโครงเรื่องต้ังแตตนจนจบ มี

รายละเอียดที่คิดวางแผนไวลวงหนา และทุกอยางตองแมนยํา หากมีความผิดพลาดจะทําใหสัดสวน

ของละครผิดไปจากโครงเรื่อง 

 การเขียนบทละครโทรทัศนใหพอดีกับเวลาที่ใชในการออกอากาศ ผูเขียนบทตองมีการวาง

แผนการเขียนบท เชน การกําหนดจํานวนฉากในแตละตอน และในแตละฉากจะมีความยาวเทาใด 

เมื่อนํามาเรียงรอยตอกันจะไดบทละครโทรทัศนที่พอดีสําหรับ 1 ตอน ในปจจุบันบทละครโทรทัศน

สําหรับ 1 ช่ัวโมงออกอากาศ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 18-22 หนา 

 นอกเหนือจากบทสนทนาของตัวละครแลว สิ่งที่ผูเขียนจะตองระบลุงในบทละครโทรทศันจะ

ประกอบไปดวย ลําดับฉาก สถานที่ เวลา และตัวละครที่ปรากฏในฉาก การระบุสถานที่ในฉากเพื่อให

ทราบวาเหตุการณเกิดข้ึนที่ใด ภายในหรือภายนอก สวนเรื่องของอุปกรณประกอบฉาก (Props) 

ผูเขียนบทจะระบุใหเห็นอยางชัดเจน เฉพาะที่สําคัญ มีผลตอการแสดงและขาดไมไดในฉากน้ัน เพื่อ

สะดวกในข้ันตอนการผลิตเปนละครโทรทัศน (นราพร สังขชัย, 2552 : 146-149) 

 จากแนวคิดที่เกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศน การเขียนโครงเรื่องขยาย และการเขียน

ลําดับฉาก ผูศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับรายละเอียดและข้ันตอนในการเขียนวาควรเริ่มตนดวยการ

เขียนสิ่งใด ทําใหเกิดความรูความเขาใจมากข้ึน ทํางานเปนข้ันตอนมากข้ึน ซึ่งผูศึกษาจะนําขอมูลที่

ไดมาประยุกตใชตอไป 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับละครประเภท Romantic Comedy  

ละคร Romantic Comedy  

 สําหรับละครตลกประเภทน้ี เรามักไดยินกันอยูเสมอในละครหรือหนังสมัยใหม ละคร

ประเภทน้ีจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับความรักระหวางพระเอกกับนางเอก อาจจะมีอุปสรรคขัดขวางตางๆ ซึ่ง

บางครั้งก็เปนลักษณะนิสัยที่แตกตางกัน หรือความขัดแยงระหวางครอบครัว แตในที่สุด ก็มักจบลง

ดวยความสุขสมหวังเสมอ  

   ส
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วิลเลียม เชกสเปยร ไดเขียนละครประเภท Romantic Comedy ไวหลายเรื่อง อาทิเชน 

เรื่อง เวนิสวานิช (The Merchants Of Venice), ตามใจทาน (As You Like It) และ ทเวลฟธ ไนท 

(Twelfth Night) ฯลฯ เปนตน  

ละครประเภทน้ีนิยมใชเรื่องราวที่เต็มไปดวยจินตนาการและความคิดสรางสรรค แตก็เปน

เรื่องราวที่นาเช่ือ สมเหตุสมผล ตัวละครจะประกอบดวยพระเอกนางเอกที่มคีวามสวยงามตามอดุมคติ 

พูดจาดวยภาษาที่ไพเราะเพราะพริ้ง และมักตองพบกับอุปสรรคความรักในตอนตน แตเรื่องก็จบลง

ดวยความสุข ซึ่งมักจะเปนพิธีแตงงานหรือการเฉลิมฉลองที่สดช่ืนรื่นเริง 

 แตบทบาทสําคัญที่ดึงดูดความสนใจและเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูในละครประเภท

สุขนาฏกรรมน้ีมักไปตกอยูกับ ตัวละครที่มีลักษณะเปนตัวตลกอยางแทจริง หาใชตัวพระเอกหรือ

นางเอกไม ตัวตลกเหลาน้ีรวมถึงตัวตลกอาชีพ (Clown) ที่มีหนาที่ย่ัวใหคนหัวเราะดวยคําพูดที่คมคาย 

เสียดสี หรือการกระทําที่ตลกโปกฮา ซึ่งฉากการแสดงตลกในสุขนาฏกรรมเหลาน้ี บางครั้งก็เต็มไป

ดวยความขบขันจากนิสัยใจคอและคารมที่แยบคายลึกซึ้งในลักษณะของ Comedy  

ละครประเภท Romantic Comedy น้ี แมจะจัดอยูในประเภท Comedy แตก็มิใชละคร

ตลกขบขันต้ังแตตนเรื่องจนจบเรื่องเหมือนละคร Comedy ประเภทอื่น คือจะมีลักษณะเปน

วรรณกรรมการละครที่มีความงดงามทั้งในแงภาษาและภาพที่ปรากฏ ใหความสุขแกผูชมจากการ

หัวเราะฉากตลกขบขันตางๆ และจากการที่ตัวเอกไดพบกับความสมหวังเกี่ยวกับความรักในตอนจบ 

ฉะน้ัน Comedy ประเภทน้ี จึงเปนละครประเภทเดียวในบรรดา Comedy ทั้งหลายที่สมควรจะเรียก

ไดวา “สุขนาฏกรรม” (ชาญวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2551) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับละครประเภท Romantic Comedy ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงลักษณะ

ของละครประเภทน้ี สามารถนําความรูที่ไดไปสรางสรรคบทละครโทรทัศนประเภท Romantic 

Comedy ไดอยางสมบูรณตามแบบฉบับของละครประเภทน้ี คือผูศึกษาไดทําการสรางสรรคบทละคร

โทรทัศนใหมีความตลกขบขันของตัวละคร และมีเน้ือหานาสนใจ โดยที่ตัวพระเอกและนางเอกเปนตัว

ละครที่มองโลกในแงดีตามแบบฉบับของตัวละครที่มักจะปรากฏอยูในละครประเภท Romantic 

Comedy 
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แนวคิดทฤษฎี สถิติ และขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการทองเท่ียวไทย 

 การทองเที่ยว (Tourism) เปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศตางๆทั่วโลก เพราะการทองเที่ยวสามารถนํารายไดเขาสูประเทศตางๆไดปละเปน

เงินจํานวนมหาศาล การทองเที่ยวของโลกไดเจรญิเติบโตอยางรวดเรว็ในชวงเวลา 3 ทศวรรษที่ผานมา 

และยังเจริญเติบโตตอไปอยางไมหยุดย้ัง จนกลายเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดในโลก 

(บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2547 : 3) 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กลาววา ในปจจุบัน อุตสาหกรรมทองเที่ยวไดกลายมาเปน

อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอระบบเศรษฐกิจของโลกไปแลว  เปนที่ยอมรับกันวาเกือบจะ

ทุกประเทศในโลกน้ี  อุตสาหกรรมทองเที่ยวไดเจริญเติบโตจนกลายมาเปนสินคาหลักในระบบการคา

ระหวางประเทศอยางรวดเร็ว   

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก และเปนที่เช่ือกันวาความสําคัญของการทองเที่ยวจะมีมาก

ข้ึนในอนาคต เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอยางตอเน่ือง และการทองเที่ยวกลายเปนแหลงที่มา

ของเงินตราตางประเทศที่สําคัญที่สุด  

การเดินทางทองเที่ยวเปนกิจกรรมธรรมชาติของมนุษยที่มีมาแตโบราณกาล และได

พัฒนาการมาเปนลําดับ ย่ิงมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะการคมนาคม

ขนสงก็ย่ิงทําใหการเดินทางทองเทีย่วขยายวงกวางออกไป โดยมีวัตถุประสงคตาง ๆ หลากหลายกันไม

วาเพื่อธุรกิจ เพื่อนันทนาการ และเพื่อศึกษาหาความรูในสิ่งที่ไมเคยรูเคยเหน็ การเดินทางทองเที่ยวซึง่

เปนกิจกรรมอันเปนสวนบุคคลเหลาน้ีไดเติบโตรวมกันเปนกลุมกอนข้ึน จนกระทั่งตองอาศัยเทคนิค

วิชาการเฉพาะ การวางแผน การจัดองคการ และการตลาด รวมเขาแลวเรียกวา “อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว” ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของนานาประเทศ

ในปจจุบัน 

นอกจากน้ีทางดานสังคม การทองเที่ยวก็เปนการพักผอนที่ชวยลดความตึงเครียด พรอม ๆ 

กับสรางความเขาใจอันดีระหวางผูมาเยือนและเจาของทองถ่ิน จึงเห็นไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

มีบทบาทสําคัญทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

สําหรับการทองเที่ยวของประเทศไทยใน 4 ทศวรรษที่ผานมาเจริญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว 
เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรทองเที่ยวที่สวยงาม และมีคุณคาทั้งดานธรรมชาติ
และวัฒนธรรม อีกทั้งความมีมิตรไมตรีของคนไทย ลวนเปนสิ่งจูงใจใหนักทองเที่ยวตองการมาเย่ียม
เยือนประเทศไทยเปนจํานวนมาก เสนหของประเทศไทย อยูที่ประเทศไทยมีสถานที่ทองเที่ยวที่
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หลากหลายที่สุดประเทศหน่ึง โดยมีทั้งจุดดํานํ้า หาดทราย เกาะนับรอย สถานบันเทิงที่หลากหลาย 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ หมูบานชาวเขา สวนดอกไมและจุดชมนกที่ยอดเย่ียม พระราชวัง วัดขนาด
ใหญ และมรดกโลกจํานวนมาก เปนตน มี ต้ังแต เทศกาลที่สนุกกับการสาดนํ้าอยางเทศกาล
สงกรานต ไปจนถึงประเพณีในตํานานอยางประเพณีลอยกระทง  

 

ความสําคัญของการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ เน่ืองจากในกระบวนการเดินทาง

ทองเที่ยวยอมมีคาใชจายเกิดข้ึน ต้ังแตชวงกอนการเดินทาง ระหวางการเดินทาง กระทั่งคาใชจาย

ภายหลังการเดินทาง กระบวนการของกิจกรรมดังกลาวยอมสนับสนุนใหเกิดใหเกิดการผลิตสินคาและ

บริการเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว  

 

ความสําคัญตอการสรางรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศ  

หากพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร รายไดที่เกิดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในสวนของ

การทองเที่ยวระหวางประเทศ ( International tourism) ถูกจัดเปนรายไดสินคาสงออก (Export) 

เปนแหลงสําคัญของรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ องคการการทองเที่ยวโลกไดรายงานวา การ

ทองเที่ยวระหวางประเทศเปนสินคาสงออกที่สรางรายไดสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่เกิดจาก

การสงออกสินคาประเภทอื่นๆ 

 

ความสําคัญตอดุลการคาและดุลการชําระเงิน 

ในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญจะประสบปญหาสภาวะการขาดดุลและดุลการชําระเงิน 

เน่ืองจากประเทศกําลังพาตองพึ่งกาการนําเขาสินคาที่ตนเองไมสามารถผลิตได โดยเฉพาะเครื่องมือ 

เครื่องจักร และเทคโนโลยีตางๆ อันถือเปนปจจัยทุนที่จําเปน หากประเทศใดมีรายไดจาก

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีสวนชวยสรางเสถียรภาพใหกับดุลการคาและดุลชําระเงินของประเทศ  

เน่ืองจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศ   

 

ความสําคัญตอการเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP) 
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ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน  ธุรกิจที่พักแรม  ภัตตาคาร / รานอาหาร  

ธุรกิจนําเที่ยว  และอื่นๆ ที่การทองเที่ยวมีสวนกอใหเกิดการผลิตและผลผลิตภายในประเทศ  ทั้งยังมี

จํานวนการผลิตอีกสวนหน่ึงที่กระจายไปยังภาคการผลิตสาขาอื่นๆ  เชน  สาขาอุตสาหกรรมและ

หัตถกรรม  สาขาพาณิชยการ  และเกษตรกรรม  ซึ่งมีผลผลิตที่เกิดข้ึนน้ีเปนสวนผลักดันใหเศรษฐกิจ

ของประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนมาตลอด  การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อเพิ่มการบริโภคให

เกิดข้ึนภายในจึงเหมือนฟนเฟองตัวหน่ึงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ความสําคัญตอการกระจายรายไดและการจางงาน 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในประเทศทั่วทุกภาค 

เน่ืองจากแหลงทองเที่ยวของประเทศไทยกระจายอยูในทุกพื้นที่ประเทศ  บางพื้นที่ทองเที่ยวอาจ

เหมาะตอการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  บางพื้นที่อาจเหมาะตอการเปน

แหลงทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวชาวไทย  ไมวาพื้นที่น้ันๆจะเหมาะกับนักทองเที่ยวประเภทใด ก็

ตาม ตราบใดที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามายังพื้นที่ก็ยอมจะสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่น้ันๆ  

 

ความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม 

เน่ืองจากการทองเที่ยวมีความเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายนักทองเที่ยวจากที่หน่ึงไปยังอีกที่

หน่ึงอันเกิดจากความตองการของมนุษยที่เดินทางเพื่อแสวงหาการพักผอน ความบันเทิง  หรือ

จุดประสงคอื่นๆในทางสังคมและวัฒนธรรม  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงมีความเกี่ยวของกับ

ความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมระหวางนักทองเที่ยวและเจาบาน    ความสําคัญของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม มีดังน้ี 

1.การทองเที่ยวชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถ่ิน ผลจากการกระจายรายได

และการจางงานไปสูคนในทองถ่ิน สงผลใหคนในทองถ่ินมีอาชีพและมีรายไดในการซื้อสินคาและ

บริการที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตที่ดีข้ึนได เปนการชวยมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถ่ิน 

2.การทองเที่ยวสรางความเจริญทางสังคมใหแกทองถ่ิน เมื่อเกิดการเดินทางทองเที่ยวจาก

ทองถ่ินหน่ึงไปยังอีกพื้นที่หน่ึงยอมกอใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใน

ทองถ่ิน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวและรองรับการทองเที่ยว 

3.การทองเที่ยวชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางคนในทองถ่ินหน่ึงกับอีกทองถ่ินหน่ึง   การ

ทองเที่ยวเปนการเปดโอกาสใหคนในแตละทองถ่ินไดพบปะกัน กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางคน
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ตางทองถ่ิน ตางวัฒนธรรมอันจะนําไปสูความเขาใจกันระหวางประเทศละเกิดสันติภาพของโลกใน

ที่สุด การทองเที่ยวจึงเปรียบเสมือนสื่อนําไปสูสันติภาพ เสริมสรางความเปนมิตรไมตรีระหวาง

ประเทศและเช่ือมโยงโลกเขาไวดวยกัน 

4.การทองเที่ยวชวยฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวใน

พื้นที่แหลงทองเที่ยว ก็ยอมมีสวนกระตุนใหคนทองถ่ินเกิดความสามัคคีในการชวยอนุรักษฟนฟู

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุ และเห็นความสําคัญวาเปน

สิ่งที่มีคุณคา ในการดึงดูดความสนใจของคนตางถ่ินใหเดินทางมาเยือน และทําใหประชาชนในชุมชนที่

เปนแหลงทองเที่ยวรูสึกตระหนักในเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเองมากข้ึน 

5.การทองเที่ยวกระตุนใหประชาชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในทองถ่ิน วัฒนธรรม

ทองถ่ินที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณและความเขมแข็งของวัฒนธรรมในชุมชน นอกจากเปน

ทรัพยากรทางการทองเที่ยวแลวยังสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความรักและความภาคภูมิใจใน

ทองถ่ินของตนเอง ซึ่งเปนสิ่งกระตุนหรือกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง อัน

เปนการลดปญหาการยายถ่ินเพื่อไปทํางานนอกพื้นที่ และปญหาความแออัดทางสังคมที่จะตามมา

ดวย 

6.การทองเที่ยวสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพกายและจิตใจที่ ดี ดวยประสบการณที่ได

เดินทางพักผอนทองเที่ยวไปในที่ตางๆ ไดพบเห็นสิ่งที่แปลกใหม ไดรับทั้งความรูและความเพลิดเพลิน

จึงเทากับเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน สงผลใหประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะชวยลดปญหา

สังคมทางออม   

7.การทองเที่ยวชวยประชาชนรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เมื่อนักทองเที่ยวเขาไปยัง

แหลงทองเที่ยวก็ยอมมีการใชจายเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือสินคาของที่ระลึก ดวยเหตุน้ีประชาชน

สามารถนําทรัพยากรในทองถ่ินมาผลิตเปนสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก นอกจากจะเปนการสราง

รายไดแลวยังเปนการเผยแพรวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินอีกดวย 

8.การทองเที่ยวเสริมสรางพื้นฐานทางสังคมที่ดี ประชาชนในพื้นที่ควรมีคุณลักษณะในการ

เปนเจาบานที่ดี ดวยการย้ิมแยมแจมใส มีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ในการตอนรับนักทองเที่ยว ซึ่งเปน

พื้นฐานทางสังคมที่ดี ในลักษณะน้ีจึงเปนปจจัยหลักที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี   

 

ความสําคัญตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่จําเปนตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการ

ดึงดูดนักทองเที่ยว  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จึงไดตระหนักถึง

ความสําคัญในเรื่องการอนุรักษและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่
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เหมาะสม  รวมทั้งปองกันผลกระทบที่เกิดข้ึนตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และในปจจุบันทั่วโลกตาง

เห็นความสําคัญของการทองเที่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  จึงไดรวมกันศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการ

ทองเที่ยวในแตละพื้นที่ภายใตแนวคิดโลกสีเขียวของสภาการเดินทางและการทองเที่ยวโลก (นิศา ชัช

กุล, 2555) 

 

สถานการณและแนวโนมของการทองเที่ยวของไทย 

จากบทสรุปการสํารวจพฤติกรรมการทองเที่ยวของชาวไทยในป พ.ศ. 2555 โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลในเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2555 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 65,868 

คน 

ผลจากการสํารวจสรุปได ดังน้ี 

1. การเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัด 

1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว พบวา ในรอบปที่ผานมา (ในรอบป 

2554) มีจํานวนรอยละของประชาชนที่เดินทางทองเที่ยวเพิ่มข้ึนคือ รอยละ 54.8 โดยใน

รอบป 2551-2553 มีรอยละ 50.6 48.8 และ 50.1 ตามลําดับ 

สําหรับกลุมผูที่เดินทางทองเที่ยวในรอบป 2554 พบวามีลักษณะการเดินทางแบบ

ไมพักคางคืน ซึ่งถือวาเปนนักทัศนาจรประมาณรอยละ 33.9 สวนผูที่เดินทางในลักษณะพัก

คางคืนอยางนอย 1 คืน ซึ่งถือวาเปนนักทองเที่ยวมีประมาณรอยละ 66.1  

สําหรับผูที่ไมไดเดินทางทองเที่ยวในรอบป 2554 ไดใหเหตุผลที่ไมเดินทาง 5 

อันดับแรก ไดแก ไมมีเวลาวาง ไมมีทุนทรัพยเพียงพอสําหรับการเดินทาง ไมชอบเดินทาง 

สภาพไมคอยดี และมีปญหาเรื่องสุขภาพ 

เมื่อพิจารณาภาคที่ประชาชนเดินทางไปทองเที่ยวในภาพรวมพบวา ประชาชน

ประมาณ 1 ใน 3 (รอยละ 34.2) เดินทางไปทองเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองลงมาคือภาคกลาง รอยละ 30.7 และภาคตะวันออก รอยละ 18.2 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยวในภาพรวม 5 เรื่องแรก ไดแก  

1. เพื่อเย่ียมญาติ/เพื่อน รอยละ 38.6  
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2. ไหวพระ/ปฏิบัติธรรม รอยละ 28.4 

3. ตองการพักผอน/เปลี่ยนบรรยากาศ รอยละ 28.1 

4. เย่ียมครอบครัว รอยละ 22.5 

5. ซื้อของ/ชอปปง รอยละ 20.1 

 

สําหรับกิจกรรมที่ทําระหวางเดินทางทองเที่ยว 5 เรื่องแรก ไดแก 

1. ทองเที่ยวทั่วไป รอยละ 62.4 

2. กิจกรรมเชิงศาสนา รอยละ 49.1 

3. พักผอนในที่พักหรือบานญาติ/ไมทํากิจกรรม รอยละ 36.4 

4. กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม รอยละ 18.9 

5. กิจกรรมเชิงสุขภาพ รอยละ 12.1 

 

ความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับการเดินทางทองเท่ียว 

1. การวางแผนลวงหนา และการจัดสรรเงินสําหรับการเดินทางทองเที่ยว 

คนไทยสวนใหญ รอยละ 68.2 ไมมีการวางแผนลวงหนากอนการเดินทาง มีเพียงรอยละ 

31.8 ที่มีการวางแผน สวนการจัดสรรวงเงินสําหรับการเดินทางทองเที่ยว พบวาคนไทยสวนใหญ รอย

ละ 81.0 ก็ไมมีการจัดสรรเงินไวเชนเดียวกัน มีเพียง รอยละ 19.0 ที่มีการจัดสรรเงินไวสําหรับการ

เดินทาง 

2. การรับรู/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน”  

คนไทยสวนใหญ รอยละ 61.5 ไมเคยรับรู/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทยย่ังยืน” 

และเคยรับรู/ทราบสโลแกน รอยละ 38.5 โดยสวนใหญ รอยละ 95.7 รับรู/ทราบจากสื่อโทรทัศน 

รองลงมาคือสื่อวิทยุ รอยละ 14.8 

ความรูสกึเมื่อไดเห็น/ไดยินสโลแกนน้ี โดยสอบถามทั้งผูที่เคยและไมเคยรบัรู/ทราบสโลแกนน้ี

มากอนวารูสึกอยางไรกับสโลแกนน้ี พบวา ในภาพรวมของประชาชนประมาณ รอยละ 57.6 รูสึก

เฉยๆ เมื่อไดยินสโลแกนน้ี รอยละ 42.3 รูสึกอยากเดินทางทองเที่ยวมากข้ึน และอื่นๆ รอยละ 0.1 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2555) 

จากแนวคิดทฤษฎี สถิติ และขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวไทย ทําใหผูศึกษาทราบ

ถึงความสําคัญของการทองเทีย่วไทย วามีผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศเปนอยางมาก รวมไป
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ถึงทราบพฤติกรรมการทองเทีย่วของคนไทย เพื่อผูศึกษาจะนําขอมูลทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนบทละคร

โทรทัศน ประเภท Romantic Comedy และขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวไทยไป

ประกอบความคิด เพื่อสรางสรรคเรื่องราว และเหตุการณในบทละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหา

สงเสริมการทองเที่ยวไทยตอไป 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลติบทละครโทรทศัน 
 

การศึกษาเรื่อง “การสรางสรรคบทละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยว

ไทย” ผูศึกษาตองการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการผลิตบทละครโทรทัศนที่สอดแทรก

เน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย โดยมุงเนนศึกษาในเรื่องข้ันตอนและวิธีการเขียนบทละครโทรทัศน 

รวมไปถึงศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวไทย เพื่อใหไดแนวการศึกษาและนําไปพัฒนา

ผลงานใหสมบูรณตอไป ซึ่งมีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 

 

รูปแบบการศึกษาวิจัย 

 รูปแบบการศึกษาการวิจัยแบบประยุกต (Applied Research) ซึ่งจะศึกษาขอมูลในระดับ

ทุติยภูมิ ประกอบดวย การศึกษาวิธีและข้ันตอนกระบวนการเขียนบทละครโทรทัศนจากหนังสือ 

อินเตอรเน็ต รวมไปถึงงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ แลวจึงเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศน 

และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยวไทย ดวยวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ออกมาเปนขอมูลในระดับปฐมภูมิ 

จากน้ันถึงนําผลวิจัยทั้งในระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิมาวิเคราะหสรุปผล เพื่อใชในการวาง

แผนการดําเนินงานและการผลิตช้ินงานในข้ันตอนตอไป 

 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ประเภท ไดแก 

1. ขอมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Sources) 

เปนการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในเชิงลึก (In-depth Interview) จากบุคคลที่มีความรู 

ความสามารถ และประสบการณทางดานการเขียนบทละครโทรทัศน และผูที่มีความรูเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวไทย เพื่อนํามาประยุกตใชในการทํางานและผลิตช้ินงาน 
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1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและ

ประสบการณทางดานการเขียนบทละครโทรทัศนและอยูในวงการละครโทรทัศน และบุคคลที่มี

ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวไทย โดยใชการสัมภาษณในเชิงลึก (In-Depth Interview) ประกอบดวย 

คุณนภญดา สุวรรณา นักเขียนบทละครโทรทัศนของบริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด ซึ่งเคยฝาก

ผลงานมาแลวหลายเรื่อง คือ “บวงรัก” ป 2556 “บวงวันวาร” ป 2556 และผลงานลาสุดที่กําลัง

ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 คือ “สุดสายปาน” 

คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ ผูกํากับหนังสั้นอิสระและคนเขียนบท รถไฟฟามาหานะเธอ 

ภาพยนตรประเภท Romantic Comedy ป 2552 “Top Secret วัยรุนพันลาน” ป 2554 “Home 

ความรัก ความสุข ความทรงจํา” ป 2555 “รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน” ป 2555 ภาพยนตรสั้นเรื่อง “เชอรี่

เปนลูกครึ่งเกาหลี” ของเขาไดรับรางวัลรัตนเปสตันยีในเทศกาลหนังครั้งที่ 14 ผลงานกํากับเรื่องแรก

ที่ไดออกสูวงกวางคือหนังสั้นบันทึกกรรมเรื่อง “มั่นใจวาคนไทยเกิน 1 ลานคนเกลียดเมธาวี”  

ภาพยนตรเรื่อง “36” ของเขาไดรับรางวัล New Current Award (หนังหนาใหม) พวงดวยรางวัล 

Fipresci (สมาคมนักวิจารณ) จากเทศกาลหนังปูซาน ประเทศเกาหลี 

คุณวริฏฐา วงษนาม หัวหนาฝายพัฒนา Project บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด ผูมีความรูเรื่องบท

ละครโทรทัศน และเปนผูมีประสบการณทางดานการคัดเลือกบทประพันธ เพื่อนําเสนอใหพิจารณา

นํามาผลิตเปนละครโทรทัศน 

คุณบัว แมคาขายโรตีบริเวณหาดทรายแกว เปนผูประสบปญหา และเปนคนในพื้นที่หมูเกาะ

เสม็ด จังหวัดระยอง  

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเปนการสัมภาษณในรูปแบบที่ไมเปนทางการ

โดยการใชประเด็นหรือคําถามแนวเจาะลึก มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended 

Questions) เพื่อใหผูศึกษาสามารถนําคําตอบที่ได มาวิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวนและพัฒนาช้ินงาน

ตอไป โดยมีประเด็นสัมภาษณดังตอไปน้ี 
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1.2.1 ประเด็นเก่ียวกับการเขียนบทละครโทรทัศน 

-การเขียนบทละครเรื่องหน่ึงตองมีจุดเริ่มตนอยางไรบาง มีวิธีการอยางไร ใชเวลา

มากนอยเพียงไร 

-การคิด Plot เรื่องละครใหมีความนาสนใจ มีแนวทางในการคิดอยางไร 

-แนวทางในการเขียนบทละครโทรทัศนประเภท Romantic Comedy เปนอยางไร 

-วิธีการแบงเรื่องราวเน้ือหาในละครออกเปนตอนๆน้ัน ควรแบงอยางไร  

-วิธีการแบงยอยจากตอนๆหน่ึง ไปเปนหน่ึงฉาก ในแตละหน่ึงตอน มีวิธีการเชนไร 

-วิธีลําดับเรื่องในละคร ควรทําอยางไร เพื่อที่จะสามารถสรางอารมณตอคนดูใหรูสึก

สนุกและอยากติดตามตอนตอไป 

 

1.2.2 ประเด็นเก่ียวกับละครโทรทัศนไทย 

-ทัศนคติเกี่ยวกับละครโทรทศันที่นําเสนอทัศนียภาพที่สวยงามของสถานที่ทองเที่ยว

ไทย ทําใหผูรับชมรูสึกสนใจและอยากเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวน้ันๆจริงหรือไม 

-ในปจจุบัน ละครโทรทัศนประเภท Romantic Comedy กําลังเปนที่นาสนใจใช

หรือไม 

 

1.2.3 ประเด็นเก่ียวกับการทองเท่ียวไทย (เกาะเสม็ด) 

-ปจจุบันน้ีประเทศไทยกําลังใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเที่ยวไทยเปน

อยางมาก เมื่อเกิดเหตุการณฟลมนํ้ามันในบริเวณอาวพราวที่ เกาะเสม็ดแหงน้ี ทําให

นักทองเที่ยวลดนอยลงกวาเดิมมาก เกิดผลกระทบตอประชากรในเกาะเสม็ดหรือไม มาก

นอยเพียงไร 

-มีวิธีการแกไขปญหา เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวหันกลับมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดอีกครั้ง

หรือไม ดวยวิธีการอยางไร 

-หากใชสถานที่ทองเที่ยวบริเวณเกาะเสม็ดเปนสถานที่ถายทําละครโทรทัศน เพื่อ

นําเสนอทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะเสม็ด คิดวาจะสามารถชวยดึงดูดนักทองเที่ยวใหหัน

กลับมาทองเที่ยวที่เกาะเสม็ดอีกครั้งไดหรือไม เพราะอะไร 

-นอกจากปญหาเรื่องฟลมนํ้ามันที่เกิดข้ึนบริเวณอาวพราวแลว ยังมีปญหาอื่นๆอีก

หรือไมที่ควรไดรับการแกไข 
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2. ขอมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources) 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเอกสารขอมูล แนวคิด และผลงานที่

เกี่ยวของ ตลอดจนข้ันตอนการเขียนบทละครโทรทัศน และขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเที่ยว

ไทยโดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Study) ซึ่งผูศึกษาไดศึกษาจากบทความใน

หนังสือ และเอกสารขอมูลสถิติตางๆ เพื่อนํามาประยุกต ปรับใชและอางอิงประกอบการศึกษาวิจัยให

สมบูรณ  

 

การทดสอบเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ัน คือ การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก โดยผูศึกษาได

ออกแบบสรางประเด็นที่จะใชสัมภาษณข้ึนโดยใหมีคําถามที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา 

และปรึกษาคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงคําถามใหเหมาะสมกอนการสัมภาษณ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปผลเพื่อวิเคราะหหาประเด็นที่ตองการและตรงกับ

หัวขอวิจัย จากน้ันจึงนําเสนอขอมูลในเชิงพรรณนา (Description Analysis)  
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บทที่  4 

การผลิตบทละครโทรทัศน 
 

การศึกษาการสรางสรรคบทละครโทรทัศนในหัวขอ “การสรางสรรคบทละครโทรทัศนที่มี

เน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย” ผูศึกษาไดใชขอมูลจากการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ประเภท ไดแก 

 

ขอมูลระดับปฐมภูมิ 

 เปนการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในเชิงลึก (In-depth Interview) จากบุคคลที่มีความรู 

ความสามารถ และประสบการณทางดานการเขียนบทละครโทรทัศน จํานวน 3 ทาน และบุคคลใน

พื้นที่หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จํานวน 1 ทาน ไดแก 

1. คุณนภญดา สุวรรณา นักเขียนบทละครโทรทัศนของบริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด ซึ่งเคยฝาก

ผลงานมาแลวหลายเรื่อง คือ “บวงรัก” ป 2556 “บวงวันวาร” ป 2556 และผลงาน

ลาสุดที่กําลังออกอากาศผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 คือ “สุดสาย

ปาน” 

2. คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ ผูกํากับหนังสั้นอิสระและคนเขียนบท “รถไฟฟามาหานะเธอ” 

ภาพยนตรประเภท Romantic Comedy ป 2552 “Top Secret” วัยรุนพันลาน ป 

2554 “Home ความรัก ความสุข ความทรงจํา” ป 2555 “รักเจ็ดป ดีเจ็ดหน” ป 2555 

ภาพยนตรสั้นเรื่อง “เชอรี่เปนลูกครึ่งเกาหลี” ของเขาไดรับรางวัลรัตนเปสตันยีใน

เทศกาลหนังครั้งที่ 14 ผลงานกํากับเรื่องแรกที่ไดออกสูวงกวางคือหนังสั้นบันทึกกรรม

เรื่อง “มั่นใจวาคนไทยเกิน 1 ลานคนเกลียดเมธาวี” ภาพยนตรเรื่อง “36” ของเขาไดรับ

รางวัล New Current Award (หนังหนาใหม) และรางวัล Fipresci (สมาคมนักวิจารณ) 

จากเทศกาลหนังปูซาน ประเทศเกาหลี 

3. คุณวริฏฐา วงษนาม หัวหนาฝายพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด ผูมีความรูเรื่อง

บทละครโทรทัศน และเปนผูมีประสบการณทางดานการคัดเลือกบทประพันธ เพื่อ

นําเสนอใหพิจารณานํามาผลิตเปนละครโทรทัศน 

4. คุณบัว แมคาขายโรตีบริเวณหาดทรายแกว เปนผูประสบปญหา และเปนคนในพื้นที่หมู

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  
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ขอมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Sources) 

 

บทสัมภาษณจากบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณทางดานการเขียนบทละคร

โทรทัศน 

 

สวนท่ี 1 จุดเริ่มตนของการเขียนบทละครโทรทัศน 

จุดเริ่มตนของการเขียนบทละครคือ ผูผลิตตองดูความนิยมในปจจุบันวาคนดูชอบแบบไหน 

การเขียนบทละครโทรทัศนมี 2 ประเภท คือเปนพล็อตที่คิดข้ึนเอง กับเปนเรื่องราวที่เอามาจาก

หนังสือ ถาเกิดหนังสือเรื่องไหนไดรับความนิยมมากก็สามารถนําเอามาทําบทละครโทรทัศนได  

“จุดเริ่มตนของการเขียนบทละครคือดูความนิยมในปจจุบันวาคนดูชอบแบบไหน เราก็ตอง

เขียนใหมันไดเรตต้ิง เพราะไมมีใครอยากทําละครทีไ่มมีคนดูหรอก แลวการเขียนบทละครโทรทัศนมัน

ก็มี 2 อยาง คือพล็อตที่คิดข้ึนเอง กับเอามาจากหนังสือ ถาเกิดหนังสือเรื่องไหนไดรับความนิยมมากก็

สามารถนําเอามาทําบทละครโทรทศันได ยกตัวอยางเชน ฟาจรดทราย เปนหนังสือที่ดังมาก เคาก็เลย

นํามาทําเปนละคร” (คุณนภญดา สุวรรณา, สัมภาษณ, วันที่ 17 กันยายน 2556) 

สวนท่ี 2 แนวทางในการคิดพล็อตและแนวทางในการเขียนบทละครโทรทัศน  

แนวทางในการคิดพล็อตละคร คือตองเริ่มจากการดูผลงานของผูอื่นกอน แลวดูวาตัวเราชอบ

แบบไหน ถารูตัวเองวาชอบดูละครประเภทไหน ก็ใหหาละครประเภทน้ันดูเยอะๆ  

สําหรับพล็อตละครที่นาสนใจ อยางแรกเลยคือผูอานไดอานแลวตองรูสึกวามันสนุก อานแลว

รูสึกอยากดู อยากเห็นเรื่องราวน้ีออกมาในรูปแบบของละครโทรทัศน ละครโทรทัศนที่มีจํานวนตอน

นอย ก็ควรจะทําใหมันมีความนาสนใจ และตองกระชับ เพราะมีเวลาไมมากที่จะเลาเรื่องทั้งหมด แตก็

ไมกระชับมากจนทําใหคนดูสับสน ละครโทรทัศนทุกเรื่องยังไงก็ตองมีเรื่องราวความรักอยูในน้ัน มี

ความเขมขนของเน้ือหาในละคร มีจุดขัดแยงของความรักอยูในละคร แตก็อยูที่วาจะจบลงแบบไหน 

แลวอยาลืมวาตองมีเหตุขัดแยงของตัวละครแวดลอมดวย 

การเขียนบทละครโทรทัศนประเภท Romantic Comedy น้ันมีเทคนิคในการเขียน คือ

ผูเขียนอาจจะเขียนใหตัวละครมีคําพูดแบบขบขัน แตไมใชวาตัวละครทุกตัวจะตองตลก เราควรจะมี
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ตัวละครที่สรางความตลก แตไมตองมีเยอะมาก คือผูเขียนตองเขียนข้ึนมาเพื่อที่จะทําใหคนดูดูแลวย้ิม 

ไมจําเปนตองขําก็ได ดังน้ันจึงควรจะไปหาตัวอยางละครประเภท Romantic Comedy ดูเยอะๆ 

เพราะวาละครประเภทน้ีมันไมจําเปนตองตลกทั้งเรื่อง แตเน้ือเรื่องจะมีความเปน Romantic แบบ

ขบขัน และไมควรที่จะเขียนแบบจงใจใหมันตลก ใหมันตลกไปในตัวของมันเอง 

ถาเราทําละครประเภท Romantic Comedy ผูเขียนก็ตองเขียนบทและกํากับใหละคร

ออกมาเปน Romantic Comedy ที่คนดูดูแลวก็ตองรูสึกถึงความรักหวานซึ้ง นารัก สําหรับพระเอก

นางเอกน้ัน จะตลกหรือไมมันข้ึนอยูกับ Character ของตัวพระเอกนางเอกที่ผูเขียนอยากใหออกมา

เปนแบบไหน และไมใชแคพระเอกนางเอกเทาน้ันที่จะแสดงออกมาในรูปแบบ Comedy มันตองเปน

องครวมของนักแสดงทั้งหมด ทั้งตัวละครเอกและตัวละครแวดลอม 

ผูเขียนตองสรางความผูกพันของตัวละครใหกับผูรับชม พอทําใหผูรับชมรูสึกผูกพันกับตัว

ละครแลว พวกเขาก็จะอยากรูวาตัวละครน้ันจะเปนอยางไรตอไป การตัดตอกเ็ปนอีกสิ่งหน่ึงที่สําคัญ 

การจบในแตละเบรกและจบในแตละตอนน้ัน ผูเขียนควรเขียนจบยังไงก็ไดใหมันคางคา ทําให

คนดูน้ันตองรอติดตามชมตอนตอไป การจบตอนของละครโทรทัศน ไมจําเปนที่จะตองใหความ

กระจางทั้งหมดกับผูชม ไมตองบอกทุกอยาง ใหผูชมเอากลับไปคิดเองบาง ดังน้ันจึงไมจําเปนตอง

เฉลยทุกอยาง 

“การคิดพล็อตเรื่องใหมีความนาสนใจ ทางที่งายที่สดุคือตองกลบัไปดูหนังทีตั่วเองชอบ แลวก็

ลองถามตัวเองดูวา ‘ทําไมเราถึงอยากดู’ ถาเกิดจะทําละครสอดแทรกสงเสริมการทองเที่ยว เราควร

จะคิดพล็อตจากประเด็นของเรากอน เพราะวาสุดทายแลวยังไงก็ตองไปสงเสริมการทองเที่ยวใหเคา 

แตตองอยาคิดวาเราตองนํา ‘การสงเสรมิ’ มาเปน Main หลัก เพราะมันจะกลายเปนหนังสงเสริมการ

ทองเที่ยวไปเลย” (คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ, สัมภาษณ, วันที่ 29 กันยายน 2556) 

“อยางแรกเลยคืออานแลวตองรูสึกวามันสนุก อานแลวรูสึกอยากดู อยากเห็นมันออกมาใน

รูปแบบของละครโทรทัศน และมีความเปนไปได” (คุณวริฏฐา วงษนาม, สัมภาษณ , วันที่ 28 

กันยายน 2556) 

“เราตองดูผลงานของคนอื่นกอน แลวดูวาตัวเราชอบแบบไหน ถารูตัวเองวาชอบดูละครแนว

ไหน ก็ใหหาละครแนวน้ันดูเยอะๆ แบบ ‘เฮย เรื่องน้ีสนุก สนุกแลวมันสามารถนํามาใชในละครของ

เราไดไหม’ แตอยาลืมวาเรื่องที่เราชอบ คนอื่นอาจจะไมชอบก็ได หรือเรื่องที่คนอื่นชอบ เราก็อาจจะ

ไมชอบก็ได คือตองดูความนิยมของคนทั่วไปดวย” (คุณนภญดา สุวรรณา, สัมภาษณ, วันที่ 17 

กันยายน 2556) 
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สวนท่ี 3 ขั้นตอนในการนําพล็อตมาเขียนเปนบทละคร 

เมื่อผูเขียนมีพล็อตแลว ก็ตองเริ่มจากการนําพล็อตมาเขียนเปนสวนที่เล็กที่สุดกอน น่ันก็คือ

ลําดับฉาก (Scenario) ที่บอกวาตอนที่ 1 มีตัวละครอะไรบาง มีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนบาง แลวมันจะ

งายตอการเขียนบทตอไป 

“เมื่อมีพล็อตแลว ก็ตองนําพล็อตมาเขียนเปนสวนที่เล็กที่สุดกอน น่ันก็คือ Scenario ที่บอก

วาตอนที่ 1 มีตัวละครอะไรบาง มีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนบาง แลวมันจะงายตอการเขียนบท เคยมีครั้ง

หน่ึงที่ทําบทแบบไมไดเขียน Scenario แลวรูสึกวามันคิดตอไมออกวาในตอนน้ีควรจะมีอะไรเกิดข้ึน

บาง ถาหากวามี Scenario แลวทุกอยางจะเร็วเพราะเรากําหนดเน้ือหาของมันเรียบรอยแลว” (คุณ

นภญดา สุวรรณา, สัมภาษณ, วันที่ 17 กันยายน 2556) 

สวนท่ี 4 แนวทางในการเขียนบทละครโทรทัศนท่ีสอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเท่ียว

ไทย 

ละครที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทยน้ัน ผูเขียนควรเลาเรื่องใหผูรับชมรูสึก

ผูกพันกับตัวละครโดยการสอดแทรกสถานที่ ทําใหผูชมไดเห็นวิถีชีวิตการเปนอยูผานทาง Location 

มันอาจจะสอดแทรกใหคนดูคอยๆซึมซับถึงสถานที่ดวยตัวของ Dialogue ถาเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวแลวเปนละครแนวตลก ควรจะใหมีตัว Reaction หรือ Refection น้ันเปนตัวละครตลก 

เพื่อทําใหละครเรื่องน้ันมีความเปน Comedy และตองเนนทางดานการถายทําใหเห็นบรรยากาศ

สวยๆของสถานที่ เพื่อดึงดูดใหผูชมเกิดความรูสึกที่อยากจะมาทองเที่ยวที่เกาะเสม็ดตามวัตถุประสงค

ของเรา 

 “มันจะทําใหคนดูรูสึกวาอยากจะไปทองเที่ยวตามสถานที่น้ันๆ ยกตัวอยางเชน Series 

เกาหลี ถาเกิดเปนคนติด Series เกาหลี ดูแลวก็อยากจะไปเกาหลี เพื่อไปดูสถานที่ที่สวยงาม” (คุณ

นภญดา สุวรรณา, สัมภาษณ, วันที่ 17 กันยายน 2556)  

“เราก็เลาเรื่องใหคนดูรูสึกผูกพันกับตัวละครโดยการสอดแทรกสถานที่ เหมือนละครเรื่อง 

‘ธรณีน่ีน้ี...ใครครอง’ มันเปนการผสมผสานที่คนดูจะไดเห็นชีวิตของพระเอกนางเอก และไดเห็นวิถี

ชีวิตการเปนอยูผานทาง Location เพียงแตเราไมรูวาสถานที่น้ันคือที่ไหน หรือเปนเพียงการสมมติข้ึน 

ซึ่งเราดูแลวเราก็รูสึกอยากไปเที่ยว” (คุณวริฏฐา วงษนาม, สัมภาษณ, วันที่ 28 กันยายน 2556) 

สวนท่ี 5 สถานการณของเกาะเสม็ดในปจจุบัน 

ปกติแลวเกาะเสม็ดมีนักทองเที่ยวมากมาย แตชวงน้ีมีจํานวนนักทองเที่ยวลดนอยลงมาก 

เพราะต้ังแตมีขาวเรื่องคราบนํ้ามันก็ไมคอยมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวอีกเลย นักทองเที่ยวสวนใหญจะ
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เปนชาวตางชาติ เพราะที่ น่ีมีคาครองชีพสูงกวาปกติ วันธรรมดาจะเงียบ วันเสารอาทิตยก็จะมี

นักทองเที่ยวมาบาง แตก็ไมมาก เกาะเสม็ดเปนแบบน้ีมาต้ังแตที่มีขาวออกไป และในตอนน้ียังไมมี

หนวยงานใดเขามาชวยแกไขปญหา  

“ปกติก็มีเยอะนะ แตชวงน้ีมีไมคอยเยอะ เพราะต้ังแตมีขาวเรื่องคราบนํ้ามันก็ไมคอยมี

นักทองเที่ยวมาเที่ยวเลย เงียบแบบน้ีมาประมาณเดือนกวาๆไดแลว ก็ต้ังแตที่มีขาวออกไปน่ันแหละ” 

(คุณบัว, สัมภาษณ, วันที่ 10 ตุลาคม 2556) 

 

สรุปผลวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

 จากการสัมภาษณประชากรและกลุมตัวอยางที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ

ทางดานการเขียนบทละครโทรทัศนและอยูในวงการละครโทรทัศน รวมไปถึงการศึกษาขอมูลจาก

บทความในหนังสือที่เกี่ยวของกับการเขียนบทละครโทรทัศน 

สรุปไดวา การเริ่มตนคิดพล็อตเรื่องใหมีความนาสนใจน้ัน ตองเริ่มตนจากผูเขียนตองรูจัก

ตนเองวาชอบละครประเภทไหน แลวลองหาละครประเภทน้ันดูเยอะๆ เพื่อสรางแรงบันดาลใจวา

ทําไมเราถึงชอบดูละครเรื่องน้ัน ใหสมมติวาตนเองเปนคนดู คนดูชอบแบบไหน ก็ใหเขียนแบบน้ัน ใน

การเขียนบทละครโทรทัศนที่มีจํานวนเพียงแค 8 ตอนควรจะมีเน้ือความที่กระชับ ไดใจความ คนดู

สามารถเขาใจและตามเน้ือหาเรื่องราวในละครไดทัน  

การเขียนบทละครประเภท Romantic Comedy น้ัน คือการสรางสรรคเรื่องราวความรัก

ของตัวละครหลัก โดยที่จะมีตัวละครแวดลอมเปนผูสรางความขําขันใหกับละคร ซึ่งความเปน 

Comedy จะออกมาไดทั้งในสถานการณที่เกิดข้ึน การกระทําของตัวละคร และ Dialogue ที่ตัวละคร

พูดหากจะพูดถึงละครที่มีเน้ือหาสอดแทรกสงเสริมการทองเที่ยวไทยน้ัน ควรเนนการถายใหเห็นถึง

ภาพบรรยากาศที่สวยงามของสถานที่ แตใหอยูในเรื่องราวของละคร ใหมีเหตุมีผลวาทําไมสถานการณ

น้ีจึงจําเปนที่จะตองเกิดในสถานที่แหงน้ี  

ทั้งหมดน้ี คนเขียนบทจะตองเขียนบทละครออกมาใหมีความละเอียดชัดเจน เพื่อสื่อสารกับผู

ที่ทํางานรวมกันใหเขาใจในเน้ือหาที่ตรงกัน 
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การนําเสนอชิ้นงานบทละครโทรทัศน “เกาะแสนกล” 

 ผูศึกษาไดวางแผนในการสรางสรรคบทละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการ

ทองเที่ยวไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ชื่อเรื่อง  : เกาะแสนกล 

 แนวละคร : Romantic Comedy 

 รูปแบบ  : ละครโทรทัศน 

 ประเภท  : รายการที่เหมาะสําหรับผูชมทั่วไป 

 ความยาว : 8 ตอน 

 แกนเรื่อง (Theme) : การรวมแรงรวมใจคือสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด 

ความสําเร็จ 

 การนําเสนอ  : นําเสนอในรูปแบบของละครหลังขาว 

 กลุมเปาหมาย  : กลุมคนดูอายุ 15 – 44 ป (เนนกลุมคนเมือง) 

 โครงเรื่อง (Plot)  :  

 หมูเกาะเสม็ด เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียง หากเมื่อเกิดเหตุการณ

วิกฤตนํ้ามันรั่ว จึงทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง สงผลกระทบตอการทองเที่ยวและการประกอบ

อาชีพของคนในพื้นที่ แมวาจะมีการกูวิกฤตนํ้ามันรั่วเปนที่เรียบรอยแลว หากการฟนฟูและสงเสริม

การทองเที่ยวก็ยังคงตองเรงมือชวยเหลือกันตอไป 

 ลันตา เหย่ียวขาวสาวสวยอาสามาทําขาวที่หมูเกาะเสม็ด โดยมี กันกร ชางภาพฝมือดี และ

เปนเพื่อนคูหูเพศที่สามไดตามมาชวยงานดวย ลันตามีความทรงจําที่ดีกับเกาะเสม็ดและคนในพื้นที่ 

เพราะหลายปที่ผานมาเธอพยายามแวะเวียนมาที่น่ีบอยครั้งจนเกิดความผูกพัน เน่ืองจากผูเปนบิดา

เคยเลาใหฟงวา เมื่อครั้งอดีตครอบครัวของเธอเคยทําธุรกิจรีสอรทเลก็ๆบนเกาะแหงน้ี กอนจะประสบ

ปญหาทางดานการเงนิอยางหนักจนตองยอมขายกิจการน้ีใหกับเพื่อนรักของบิดา หากเธอกลับไมเคยรู

วากิจการรีสอรทที่เคยเปนของครอบครัวเธอน้ันคือที่ไหน 
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สถานการณปญหาตางๆที่เกิดข้ึนบนเกาะเสม็ดทําใหลันตาไมอยากน่ิงเฉย เธอจึงอาสามาลง

พื้นที่ทําขาวดวยตนเอง โดยมีจุดประสงคสวนตัวคือเธออยากเห็นเกาะที่สวยงามแหงน้ีกลับมาเปน

สถานที่ที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวอีกครั้ง 

 ลันตาไดพบกับ เกงกาจ ชายหนุมรูปหลอเจาของสมัตตารีสอรท หากเปนการพบเจอกันครั้ง

แรกที่ไมคอยดีนัก ดวยความเขาใจผิดทําใหทั้งสองรูสึกไมถูกชะตากันต้ังแตแรกเจอ และย่ิงไดพบเจอ

กับ ขจีนุช สาวสวยจอมเหว่ียง อดีตคนรักที่ตามเกาะติดเกงกาจดวยแลว นับวาเธอกับเขาควรจะอยู

กันคนละโลกเสียมากกวา 

 เน่ืองดวยสมัตตารีสอรทเปนรีสอรทที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึง แมจะอยูในชวง

วิกฤตเศรษฐกิจซบเซา แตก็ยังพอมีลูกคาเขามาใชบริการอยูบาง จึงมีผูไมหวังดีคิดจะทําลายช่ือเสียง

ของสมัตตารีสอรทมากมาย โดยเฉพาะ ภูวดล เจาของรุงอรุณรีสอรท ที่พยายามหาทางกลั่นแกลง 

สรางความวุนวายใหกับสมัตตารีสอรทอยูเสมอ หากทุกครั้งที่เกิดเรื่องข้ึนในสมัตตารีสอรท ลันตา

มักจะเขาไปมีสวนรวมดวยอยางไมไดต้ังใจ และสามารถชวยเกงกาจแกไขปญหาไดทุกครั้งแมไมเต็มใจ 

สําหรับภูวดลน้ัน สิ่งที่เขาทําไปก็เพียงเพือ่ตอบสนองความตองการของตนเองที่อยากจะเห็นรี

สอรทคูแขงประสบปญหาบาง และสิ่งที่เขาทําก็ไมไดสรางปญหาใหญโตอะไรมากนัก แผนการกลั่น

แกลงสมัตตาในภายหลังน้ันมักจะถูกขจีนุชเขามาขัดขวางเสมอ เธอทําเพื่อเอาความดีความชอบกับ

เกงกาจ ภูวดลรูสึกหมั่นไสจึงกลั่นแกลงขจีนุชหลายตอหลายครั้ง มารูตัวอีกทีภูวดลก็เริ่มหลงเสนหขจี

นุชเขาแลว 

 ลันตาไดลงสํารวจพื้นที่บริเวณรอบๆเกาะ พบวาแทจริงแลวสถานที่ทองเที่ยวแหงน้ียังคง

สวยงามอยูไมเปลี่ยนแปลง แตเปนเพราะขาวตางๆที่ออกไปน้ันทําใหนักทองเที่ยวไมกลาเดินทางมา

ที่น่ี เธอจึงคิดหาทางออกเพื่อชวยเหลือโดยมี วีรภพ บก.จอมงกที่รูจักคอยใหคําปรึกษา และไดขอ

ความชวยเหลือจากบุคคลในพื้นที่ใหชวยกันออกมาปรับปรุงและแกไขปญหาเล็กๆนอยๆที่พอจะ

รวมมือกันแกไขปญหาได 

 ในขณะที่ลันตากําลังหาทางชวยเหลือเกาะแหงน้ีน้ัน ทางฝงของภูวดลกลับเลนสนุกโดยการ

สรางขาวที่ทําใหสมัตตารีสอรทเกดิความเสียหายครั้งใหญ และไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาวามัน

จะสรางความเสียหาย สงผลกระทบ และผลเสียตอเศรษฐกิจการทองเที่ยวโดยรวมของเกาะเสม็ด ซึ่ง

เธอยอมไมได ลันตาจึงจําเปนตองใหความชวยเหลือเกงกาจ ทั้งสองรวมมือกันแกไขปญหาจนเกิด

ความผูกพันกันอยางไมรูตัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 

แผนการกลั่นแกลงของภูวดลสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของเกาะเสม็ด ไมใชแคเพียง

สมัตตารีสอรทเทาน้ัน รุงอรุณรีสอรทของเขาก็ถูกผลกระทบไปดวย ทําใหขจีนุชเริ่มทนไมไหวจึงเขามา

ตอวาใหภูวดลหยุดทําลายสมัตตารีสอรท การกระทําของขจีนุชทําใหภูวดลเขาใจวาเธอยังรักเกงกาจ

อยู แตคําสารภาพรักของขจีนุชทําใหภูวดลรูวาคนที่ขจีนุชรักและเปนหวงก็คือตัวเขาเอง ภูวดลสํานึก

ผิดเพราะเขารูแลววาการกระทําของตนเองไมไดสรางผลเสียใหเพียงแคสมัตตารีสอรทเทาน้ัน 

พนักงานของเขาก็โดนผลกระทบไปดวย  

เมื่อภูวดลสํานึกผิดและไดรับผลของการกระทําที่ตนเองเปนตนเหตุ เกงกาจก็พรอมใหอภัย 

และเดินหนาแกไขปญหาที่เกิดข้ึน โดยภูวดลตองใหความรวมมือเพื่อชดเชยความผิด เกงกาจจึงเรงมือ

แกไขปญหา เริ่มจากการระดมพลชาวบานใหมาชวยกันทําความสะอาดรอบๆเกาะ เพื่อสราง

ภาพลักษณที่ดีในการจัดงานเปดรีสอรทเพื่อแถลงขาว (Open House) และการจัดทําแคมเปญเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยว 

 ลันตาไดบังเอิญไปเจอรูปครอบครัวของเธอติดอยูในหองทํางานของเกงกาจ กอนจะไดรู

ความจริงจากเกงกาจวาคนในรูปน้ีคือครอบครัวของเพื่อนสนิทบิดา อดีตเจาของรีสอรทที่บิดาของเขา

เคยใหความชวยเหลือในการชวยซื้อไวเพื่อวาวันหน่ึงเจาของเกาจะกลับมาซื้อมันคืนไป ลันตาดีใจมาก

ที่เธอหารีสอรทแหงน้ีเจอ และนึกขอบคุณเกงกาจที่บริหารงานรีสอรทแหงน้ีเปนอยางดี  

เมื่อรูความจริงวาลันตาคือบุตรสาวคนเดียวของอดีตเจาของสมัตตารีสอรท เกงกาจจึงเจรจา

เพื่อคืนสมัตตารีสอรทใหกับครอบลันตา แตทางครอบครัวลันตาไมยอมรับขอเสนอ เพราะเขาไดขาย

กิจการใหกับครอบครัวของเกงกาจแลว เกงกาจจึงย่ืนขอเสนอใหมใหลันตา คือใหเขาและเธอชวยกัน

บริหารรีสอรทแหงน้ีไปพรอมๆกัน  

 เกาะเสม็ดกลับมาสงบสุข คนในพื้นที่ใหความรวมมือและชวยเหลือกัน เพื่อทําใหเกาะแหงน้ี

นาอยูย่ิงข้ึน อีกไมนานเกินรอ เกาะที่สวยงามแหงน้ีจะตองกลับมาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความ

นิยมอีกครั้งอยางแนนอน 

 

ลักษณะตัวละคร (Character Description) 

เกงกาจ (พระเอก) เจาของสมัตตารีสอรท เปนผูชายที่มีความกะลอน ข้ีเลน อารมณ 

อัธยาศัยดี ไมพยาบาทอาฆาตแคน มีนํ้าใจตอผูอื่น เมื่อเกิดปญหาใดๆข้ึนก็ตาม จะไมคอยแสดงออกวา

ตนเองเครียด เพราะไมอยากใหคนรอบขางเครียดตาม เปนคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น แตบางครั้ง

ก็แครคนอื่นมากเกินไปจนลืมนึกถึงตัวเอง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

ลันตา (นางเอก) นักขาวสาวที่ไดอาสามาลงพื้นที่ทําขาวที่เกาะเสม็ด เพื่อรายงานความ

คืบหนาของสถานการณคราบนํ้ามันที่กําลังทําใหเกาะแหงน้ีประสบปญหาทางดานการทองเที่ยว เปน

ผูหญิงหาวที่กลาคิดกลาทํา รักความยุติธรรม อีกทั้งยังมีความผูกพันกับเกาะเสม็ด มีจุดประสงคในการ

อาสาลงมาทําขาวคือการหาทางชวยเหลือเพื่อใหเกาะแหงน้ีกลับมาเปนสถานที่ๆไดรับความนิยมอีก

ครั้ง 

ขจีนุช (นางรอง) ไฮโซสาวสวยที่เพิ่งกลับมาจากตางประเทศไดไมนาน เปนแฟนเกาของ

เกงกาจที่กําลังตามต๊ือขอคืนดี รูปลักษณภายนอกดูเหมือนจะเปนนางรายในจอละคร ข้ีวีน ข้ีเหว่ียง 

กลาไดกลาเสีย เอาแตใจตัวเอง แตจริงๆแลวเปนคนจิตใจดี เห็นอกเห็นใจผูอื่น รักความถูกและ

ยุติธรรมเปนที่สุด เพียงแคไมคอยจะแสดงออกมาเทาไหร ลงมือกระทําทันทีเลยมากกวา 

ภูวดล (พระรอง) ลูกชายหัวแกวหัวแหวนของเจาของรุงอรุณรีสอรท ที่ตองมาฝกงานใน

ตําแหนงผูบริหารเพื่อเตรียมพรอมรับกิจการจากผูเปนบิดามารดา เปนคนที่ยังมีความคิดเปนเด็ก ไม

รูจักโต เจาคิดเจาแคน ด้ือรั้น ชอบรังแกและกลั่นแกลงผูอื่น แตจริงๆแลวภายในจิตใจก็เปนคนโอบ

ออมอารี เปนหวงคนรอบขางที่ตนเองใกลชิด มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 

กัญกร (ชางภาพจากสํานักขาว) ชางภาพฝมือดี เพื่อนสนิทของลันตา ที่อาสามาชวยเพื่อน

ทําขาวที่เกาะเสม็ด เปนผูหญิงหาว รักอิสระ เปดเผย เถรตรง คิดอะไรก็พูดอยางน้ัน เปนคนอารมณ

ขัน รักการถายรูป และชอบทองเที่ยวไปตามสถานที่ๆมีความสวยงาม 

ปานอม (แมบานเกาแก) ปาแมบานที่เกงกาจใหความเคารพเหมือนเปนญาติผูใหญคนหน่ึง

ของเขา จิตใจดี มีเมตตา ใจเย็น รักและดูแลเกงกาจเหมือนลูก แตยังใหความเคารพเกงกาจในฐานะที่

เปนเจานาย 

ขนุน (ลูกนองคนสนิท) ลูกนองคนสนิทของเกงกาจ ที่คอยรับฟงปญหาและชวยคิดชวย

หาทางแกไขปญหาในยามที่เกงกาจตองการความชวยเหลือ เปนคนฉลาดแบบไมคอยแสดงออก แกไข

สถานการณเฉพาะหนาไดเกง อารมณดี ดูบาบอ ภายนอกแมจะดูไรสาระ ไมคอยเครียดกับชีวิต 

แทจริงแลวเปนคนที่มีสาระ เพียงแคจะแสดงออกมาในยามที่จําเปน 

ภีราณี (พ่ีสาวภูวดล) ผูหญิงที่มีภาพลักษณเปนนักธุรกิจผูนาเกรงขาม มีความเปนผูนํา 

นาเช่ือถือ ขณะน้ีกําลังดํารงตําแหนงรองผูบริหารของกิจการโรงแรมและรีสอรทของครอบครัว อาศัย

อยูในกรุงเทพฯ หากตองเดินทางไปดูแลนองชายตนเองที่เกาะเสม็ดอยูบอยๆ เน่ืองจากภูวดลถูกผูเปน

บิดามารดาสงไปฝกบริหารงานที่กิจการรีสอรทแหงหน่ึงของครอบครัว 

   ส
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คุณหญิงเกสร (แมของเกงกาจ) เจาของกิจการโรงแรมและรีสอรทในเครือสมัตตา มารดา

ของเกงกาจ เปนผูหญิงที่ภายนอกดูนาเกรงขาม มีภาวะเปนผูนําและมีความนาเช่ือถือ รักและดูแลเอา

ใจใสคนในครอบครัวเปนอยางดี  

 

โครงเรื่องขยาย ละครเกาะแสนกล ตอนท่ี 7 

 ในชวงเชาของวัน เกิดเหตุการณชาวบานมาชุมนุมประทวงกันที่หนาสมัตตารสีอรท ขนุนเห็น

ดังน้ันจึงรีบไปรายงานใหเกงกาจทราบ เกงกาจรีบออกมาเจรจากับชาวบานแตไมเปนผลจึงตอง

กลับไปต้ังหลัก แลวคอยหาทางแกไขปญหาตอไป 

 ขจีนุชมั่นใจวาปญหาที่เกิดข้ึนเปนฝมือของภูวดลอยางแนนอน เธอจึงรีบตามไปถามภูวดลถึง

เหตุการณประทวงที่เกิดข้ึนกับสมัตตารีสอรท หากภูวดลกลับทําเปนไมรูเรื่องและไมยอมรับผิด ขจีนุช

รูสึกผิดหวังในตัวภูวดลมาก 

 สถานการณความไมสงบและขาวที่ออกอากาศทางสื่อไปน้ัน ทําใหนักทองเที่ยวมีจํานวน

ลดลงกวาเดิมมาก เพราะหว่ันเกรงและไมกลาที่จะเดินทางไปที่เกาะเสม็ด นานวันเกาะเสม็ดเริ่มเงียบ

ไปเรื่อยๆจนเหมือนจะกลายเปนเกาะราง การทํามาหากินของคนในพื้นที่เริ่มเกิดปญหา ทุกคนบน

เกาะเขาสูสภาวะตึงเครียดเพราะไมรูจะแกไขปญหาอยางไร  

 ขจีนุชทนไมไหว ตามไปหาภูวดลถึงรุงอรุณรีสอรทอีกครั้ง กอนจะช้ีใหเขาเห็นถึงปญหาและ

ผลเสียจากการกระทําที่สิ้นคิดของเขา เพราะไมใชเพียงแคสมัตตารีสอรทเทาน้ันที่เดือดรอน หากเปน

ชาวบานทุกคนที่ตองทํามาหากินบนเกาะแหงน้ี รวมไปถึงรุงอรุณรีสอรทของเขาดวยที่ในตอนน้ี

พนักงานเริ่มทยอยกันลาออกเพราะขาดรายไดไปจุนเจือครอบครัว ภูวดลคิดไดวาสิ่งที่ตัวเองทํามันผิด

และสรางความเดือดรอนใหกับผูคนมากมาย จึงตัดสินใจสารภาพผิดกับเกงกาจ เกงกาจใหอภัยเพราะ

เห็นวาเอาเรื่องไปก็ไมไดทําใหอะไรดีข้ึน สิ่งที่ควรทําในตอนน้ีคือการหันหนามารวมมือกันแกไขปญหา 

ภูวดลจึงยอมใหความรวมมือทุกอยางเพื่อชดเชยความผิด ขจีนุชพลั้งปากสารภาพกับภูวดลไปวาที่เธอ

ทําไปทั้งหมดเพราะเปนหวงภูวดล ภูวดลจึงรูสึกมีกําลังใจมากข้ึน 

 เกงกาจไดวางแผนไววาจะทําการเปดรีสอรทใหผูสื่อขาวและประชาชนเขาชมรีสอรทเพื่อ

แถลงขาวและช้ีแจงความจริงถึงเรื่องการปลอยนํ้าเสียลงสูทะเล อีกทั้งยังมีการจัดทํากิจกรรมเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวควบคูไปดวย โดยมีกิจกรรมปลูกปะการังนํ้าต้ืนและปลอยเตาคืนสูทะเล ซึ่ง

กิจกรรมดังกลาวน้ีไดรับการสนับสนุนจากองคกรที่มีสวนเกี่ยวของเปนอยางมาก 

   ส
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 ในระหวางน้ันเกงกาจ ลันตา ก็นําทีมชาวบานใหชวยกันทําความสะอาดรอบๆเกาะเพื่อ

เตรียมการสําหรับการจัดทําแคมเปญที่จะมีในอีกไมกี่วันขางหนา ชาวบานจึงรวมแรงรวมใจกันอยาง

เต็มที่เพื่อหวังจะสรางความประทับใจใหกับผูที่มารวมงาน และเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับเกาะ

เสม็ดที่ไดช่ือวาเปนเกาะที่เคยไดรับความนิยมอยางมากจากนักทองเที่ยว 

 

Scenario เกาะแสนกล ตอน 7 

_____________________________________________________________________ 

ฉาก 1  บริเวณสมัตตารีสอรท  เชา  

ตัวละคร ขนุน 

- ชายทะเลยามเชาทีส่งบ เห็นบริเวณทางเดินไปหองพักของเกงกาจ ขนุนว่ิงหนาต้ังเพือ่เอาขาว
เรื่องทีส่มัตตารสีอรทถูกชาวบานมาชุมนุมประทวงไปบอกกบัเกงกาจ 

ตัดไป 

ฉาก 2  หองพักบังกะโลของเกงกาจ  เชา (ตอเน่ือง)  

ตัวละคร เกงกาจ  ขนุน 

- ภายในหองพัก เกงกาจกําลงันอนหลบักอนจะสะดุงต่ืนเพราะเสียงเคาะประตู เกงกาจลกุข้ึน
ไปเปดประตู ขนุนรายงานเรือ่งทีม่ีชาวบานมาชุมนุมประทวง  

ตัดไดนามิก 

ฉาก 3  หองพักบังกะโลของลันตา   เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา 

- ลันตาสะดุงต่ืนเดงตัวข้ึนน่ังทันทีที่ไดรบัโทรศัพทจากกันกร วามีการชุมนุมประทวงเกดิข้ึน 
ตัดไป 

ฉาก 4  ริมหาด   เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร กันกร 

- ที่ริมหาด กันกรคุยโทรศัพท บอกลันตาเรื่องการประทวง  
ตัดไป 

   ส
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ฉาก 5  หองพักบังกะโลของลันตา   เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา 

- ลันตาตอบรับโทรศัพทกอนจะรบีควาผาเช็ดตัวว่ิงเขาหองนํ้าไป 
ตัดไป 

ฉาก 6  บริเวณหนาสมัตตารีสอรท  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร กลุมชาวบาน 

- ที่หนาสมัตตารสีอรท เกิดการประทวงตอตานของกลุมชาวบานเรื่องขาวลือทีส่มัตตารสีอรท
ไดปลอยนํ้าเสียลงสูทะเลโดยที่ไมมีการบําบัดกอน ทําใหเกิดความเสียหายตอเกาะเสม็ด  

ตัดไป 

ฉาก 7  หองทํางานเกงกาจ  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร เกงกาจ  ลันตา  ขจีนุช  กันกร  ปานอม  ขนุน  

- เกงกาจน่ังเครียดกบัเหตุการณที่เกิดข้ึน ขจีนุชที่น่ังอยูใกลๆ ก็รูสกึเครยีดตามไปดวยเพราะ
สังหรณวาคนที่อยูเบื้องหลังเหตุการณในครั้งน้ีตองเปนภูวดลแนๆ ปานอมเห็นทาไมดีเลยไป
ชงนํ้าหวานเย็นๆมาใหด่ืม ขนุนพยายามเลนมุขใหเกงกาจขํา แตไมขําเลยถูกเกงกาจไลออก
จากหองไป ลันตากบักันกรเขามา ลันตาเห็นความใกลชิดระหวางเกงกาจกับขจีนุชก็รูสึกหงึ
หวง จึงขอปลกีตัวออกไป กันกรเห็นดังน้ันจึงรีบตามไป 

ตัดไป 

ฉาก 8  หองพักบังกะโลของลันตา  กลางวัน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา  กันกร 

- ลันตากลบัเขามาในหองพัก กันกรที่ตามมาดวยจงึเอยแซววาที่ลันตาทําแบบน้ีกเ็ปนเพราะ
กําลังหึงหวงเกงกาจ ลันตาไมยอมรับ อางเหตุผลวาตนเองกาํลังงวงแลวรบีกระโดดข้ึนเตียง 
กันกรหัวเราะ 

ตัดไป 
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ฉาก 9  ชายหาด   เย็น 

ตัวละคร ลันตา  เกงกาจ  กันกร 

- ลันตากับกนักรเดินสํารวจจุดปลอยนํ้าเสียแตไมพบ เกงกาจเดินมาเจอแลวเอยตัดพอวาลันตา
ไมเคยเช่ือใจเขาเลย กันกรเลยขอปลกีตัวออกไปใหทั้งสองไดอยูกันตามลําพงั เกงกาจและลัน
ตาจึงไดปรับความเขาใจกัน 

ตัดไป 

ฉาก  10 หองพักบังกะโลของลันตา  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา  กันกร  

- หลงัจากรับประทานอาหารเย็นเสรจ็ ลันตาก็กลับเขาหองพกัพรอมกับกันกร กอนจะนึกข้ึนได
วาตนเองลมืโทรรายงานสถานการณความคืบหนาเรื่องการประทวงใหวีรภพรบัรู 

ตัดไป 

ฉาก  11 หองทํางานของวีรภพ  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร วีรภพ  

- วีรภพโทรศัพทคุยกับลันตาและกนักร ถึงเรื่องทีล่ันตาหายหนาหายตาไปทั้งวัน ไมโทรมา
รายงานความคืบหนาใหเขาทราบ 

ตัดไป 

ฉาก  12 หองพักบังกะโลของลันตา  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา  กันกร  

- ลันตายืนคุยโทรศัพทแกตัวกับวีรภพพรอมรายงานความคืบหนา โดยมีกนักรน่ังมองการ
สนทนาของทั้งคูอยูบนเตียง 

ตัดไป 

ฉาก  13 หองทํางานของวีรภพ  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร วีรภพ  

- วีรภพโทรศัพทคุยกับลันตาเรื่องการทําขาว เมื่อวางสายโทรศัพทก็เรียกหาลูกนองใหมารบั
ขาวน้ีไปเขียน 

ตัดไป 

   ส
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ฉาก  14 สวนหยอมภายในสมัตตารีสอรท เชา 

ตัวละคร ขจีนุช  ขนุน 

- บรรยากาศยามเชาดูสดใส แตคนที่ต่ืนแตเชาอยางขจีนุชกลบัดูรอนรน ขจีนุชเดินไปเดินมา
อยางคนคิดไมตกถึงเรื่องราวที่เกิดข้ึน ขนุนที่กําลังจะเดินผานหยุดมองขจีนุชดวยความสงสัย 
เอยทักทายและถามดวยความหวงใยแตไมเขาหูขจีนุชเลยแมแตนอย พอขจีนุชนึกข้ึนไดวา
ควรทําอะไรกเ็ดินจากไปทันท ี

ตัดไป 

ฉาก  15 บริเวณรุงอรุณรีสอรท  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ขจีนุช  ภูวดล  นที 

- ขจีนุชไปที่รุงอรุณรีสอรทเพื่อตามหาภูวดล กอนจะพบวาเขากําลังยืนพูดคุยถึงเรือ่งสมัตตารี
สอรทกับนที ขจีนุชตรงปรีเ่ขาไปตอวาเขาทันที นทเีห็นทาไมดีเลยปลกีตัวออกมาเพื่อใหทั้ง
สองพูดคุยกันอยางเปนสวนตัว ภูวดลไมยอมรับผิด อีกทั้งยังกวนประสาทขจีนุชจนเธอทนไม
ไหว ตบหนาภูวดลแลวว่ิงหนีไปทันท ี

ตัดไป 

ฉาก  16 หองพักเกงกาจ  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร เกงกาจ 

- เกงกาจน่ังจิบกาแฟ เปดโทรทัศนดู มรีายงานขาวการประทวงสมัตตารสีอรทเปนผลทําให
นักทองเที่ยวไมกลาเดินทางมาทองเที่ยวเพราะเกรงกลัวเหตุการณไมสงบ สกัพักมสีายเรียก
เขาจากคุณหญิงเกสร 

ตัดไป 

ฉาก  17 หองนอนคุณหญิงเกสร  เชา  

ตัวละคร คุณหญิงเกสร 

- คุณหญิงเกสรคุยโทรศัพทกบัเกงกาจ ใหกําลังใจบุตรชาย  
ตัดไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 18  บริเวณสระวายนํ้า  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร เกงกาจ  ลันตา  ปานอม  ขนุน 

- บรรยากาศรอบๆเงียบสงบ ลันตาเดินไปเดินมาอยางคนกําลงัใชความคิด ปานอมมาเห็นเขา
จึงเอยทักทาย เกงกาจเดินเขามาดวยทาทสีบายๆ ลันตาทักทายดวยความเปนหวง เกงกาจ
ตอบรบัดวยอารมณกวนประสาทวาดูลันตาเครียดมากกวาเขา ซ้ํายังแตงตัววาบหวิว ลันตา
โกรธจงึว่ิงไลตี ทั้งสองหยอกเยาจนพลาดตกสระวายนํ้า ขนุนเดินเขามาเห็นจงึเอยแซว 

ตัดไป 

ฉาก  19 หองพักบังกะโลของเกงกาจ  กลางคืน  

ตัวละคร เกงกาจ  

- เกงกาจเดินเช็ดผมออกมาจากหองนํ้า เดินมาน่ังทีเ่ตียง นึกถึงภาพเหตุการณทีเ่กิดข้ึนเกี่ยวกบั
เขาและลันตาอยางมีความสุข 

ตัดไป 

ฉาก  20 หองพักบังกะโลของลันตา  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา  กันกร 

- ลันตาน่ังเช็ดผมอยูทีป่ลายเตียง ย้ิมกริ่มเมื่อนึกถึงเหตุการณที่เกิดข้ึน กันกรเห็นดังน้ันก็กระ
แนะกระแหนลันตาข้ึนมา ลันตาเลาเหตุการณที่เกิดข้ึนใหกนักรฟง กันกรหัวเราะหนักจนลัน
ตาเอือม ลันตาแปลกใจวาทําไมเกงกาจดูไมเครียดกับเหตุการณที่เกิดข้ึน กันกรไดยินดังน้ันจงึ
เอยแซวถึงความเปนหวงเปนใยของลันตาทีม่ีตอเกงกาจ 

ตัดไป 

ฉาก  21 หนาเคาทเตอร  เชา 

ตัวละคร ขนุน  ปานอม  

- ในชวงเชาของวัน ขนุนกวาดพื้นอยางคนไมรูจะกวาดอะไร เชนเดียวกับปานอมที่ไมรูจะเสริฟ
นํ้าใหใคร ขนุนจึงอาสาด่ืมนํ้าทัง้หมดเพื่อไมใหปานอมเสียนํ้าใจ เพราะอาทิตยทีผ่านมาไมมี
ลูกคาเลย  

ตัดไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก  22 หนาหองพักบังกะโลของลันตา  เชา 

ตัวละคร ลันตา  เกงกาจ 

- ลันตาเดินออกมาบิดข้ีเกียจ อาปากหาวอยางไมรักษาความเปนกุลสตรี ไมทันสังเกตเห็น
เกงกาจทีก่ําลังยืนมองอยู พอหันไปเห็นก็ตกใจแลวอุทานข้ึน กอนจะหันมาพูดกบัตัวเอง 
เกงกาจย้ิมกริ่มกอนจะเอยปากชวนใหลันตาออกไปกบัเขา 

ตัดไป 

ฉาก  23 สวนหยอมในสมัตตารีสอรท  เชา 

ตัวละคร ขจีนุช  ขนุน   

- ขจีนุชเดินตามหาเกงกาจ เพราะจะบอกความจรงิเรื่องภูวดลแตไมพบ พอเจอขนุนจงึไถถาม 
ขนุนไมทราบและตอบคําถามกวนประสาท จงึโดนขจีนุชวีนใส 

ตัดไป 

ฉาก  24 บริเวณรอบเกาะเสม็ด  เชา – กลางวัน 

ตัวละคร ลันตา  เกงกาจ 

- เกงกาจพาลันตาสํารวจรอบเกาะเสม็ด เห็นถึงความสมัพันธที่พัฒนาของทั้งสองที่เริ่มใกลชิด
กันมากข้ึน  

ตัดไป 

ฉาก  25 บริเวณชายหาด  กลางวัน 

ตัวละคร ขจีนุช  ภูวดล 

- ขจีนุชตามไปพูดคุยกับภูวดล ภูวดลสารภาพทุกอยางออกมาอยางประชดประชันเพราะเห็น
วาขจีนุชเปนหวงเปนใยเกงกาจเหลือเกิน อกีทั้งยังสบประมาทวาถึงขจีนุชรูความจริงไปก็ไม
สามารถทําอะไรเขาได ขจีนุชพยายามหวานลอมใหภูวดลไปสารภาพผิดแตไมเปนผล จึงหัน
หลงัเดินจากไปดวยความผิดหวัง 

ตัดไป 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

 

ฉาก  26 บริเวณจุดชมวิว  กลางวัน – เย็น (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา  เกงกาจ 

- ในขณะที่เกงกาจกบัลันตาลงไปสํารวจพื้นทีบ่รเิวณจุดชมวิวน้ัน ลันตาไดเกิดอุบัติเหตุลื่นลม
จนขาพลิก เกงกาจจงึมาชวยดูแล  

ตัดไป 

ฉาก  27 หองพักของลันตา  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา  เกงกาจ  กันกร 

- เกงกาจพันขาใหลันตา กันกรเปดประตูเขามา ตกใจรีบไถถาม พอตอบคําถามเสรจ็เกงกาจจงึ
ขอตัวกลับ หลังจากทีเ่กงกาจกลับไป ลันตาเดงตัวข้ึนมาน่ังบนเตียงเอากลองถายรปูมาเปดไล
ดูรูป กันกรพูดถึงเรื่องปญหาและความเดือดรอนของชาวบานที่ตัวเองไปรับรูมาใหลันตาฟง 

ตัดไป 

ฉาก  28 หองทํางาน  เชา  

ตัวละคร ปานอม ขนุน  เกงกาจ   

- ขนุนปวดหัว เพราะน่ังรับโทรศัพทต้ังแตเชา ไดความวาเจาของรสีอรทอื่นๆตองการใหสมัตตา
รีสอรทเรงแกไขปญหา เพราะในตอนน้ีทุกคนไดรบัความเดือดรอนกันไปหมดแลว ปานอม
เดินเขามา พอรูเรือ่งเขาจึงบอกใหขนุนรีบไปรายงานใหเกงกาจทราบ 

ตัดไป 

ฉาก  29 ทางเดินในสมัตตารสีอรท  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา  กันกร 

- บริเวณทางเดิน ลันตาถือโทรศัพทว่ิงกระเผลกไปทางหองทํางานเกงกาจ กันกรว่ิงตามลันตา 
แตไมทันจึงปลอยใหลันตานําไปกอน 

ตัดไป 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก  30 หองทํางาน  เชา (ตอเน่ือง)  

ตัวละคร ขนุน  เกงกาจ  ลันตา  กันกร  ขจีนุช 

- ในหองทํางาน เกงกาจน่ังเครียดกับขนุน ลันตาว่ิงพรวดเขามาในหอง เกงกาจเอยถาม ลันตา
รีบบอกเรื่องที่ภูวดลเปนคนใสรายสมัตตารีสอรทใหเกงกาจรบัรู หากเกงกาจไมมีทาทีแปลก
ใจเพราะรูเรือ่งน้ีอยูแลวจากขจีนุช ขจีนุชเขามา เผลอพลัง้ปากพูดถึงความหวงใยที่มีตอภูวดล
จนทุกคนเกิดความสงสัย ขจีนุชรบีขอตัวออกไป พอดีกบักันกรทีเ่พิ่งมาถึง 

ตัดไป 

ฉาก 31  รุงอรุณรีสอรท   เย็น  

ตัวละคร ภูวดล  ขจีนุช  นที   

- ขจีนุชไปหาภูวดลถึงรุงอรุณรีสอรท เห็นภูวดลกําลังน่ังเครียดอยูกับนที เมื่อพนักงานของเขา
ตางก็พากันมาลาออก เพราะผลกระทบจากขาวที่ทําใหทางครอบครัวของพนักงานเกิดความ
เดือดรอนเน่ืองจากขาดรายไดจนตองหาชองทางทํามาหากินที่อื่น ขจีนุชเห็นดังน้ันจึงเดินเขา
ไปตบหนาภูวดลอยางไมทันใหต้ังตัว นทีตกใจกบัเหตุการณตรงหนา ภูวดลรีบดึงขจีนุช
ออกไป 

ตัดไป 

ฉาก 32  หองพักของภูวดล  เย็น (ตอเน่ือง)   

ตัวละคร ภูวดล  ขจีนุช  เกงกาจ  ลันตา 

- ภูวดลลากขจีนุชเขามาภายในหอง ขจีนุชรองโวยวายจะออกไปใหไดแตถูกภูวดลกักตัวไว ขจี
นุชรีบต้ังสติกอนจะพูดใหเขาสํานึกถึงผลของการกระทําที่ไมไดคิดไตรตรองใหดีและทีเ่ธอคอย
มาเตือนเขากเ็พราะเธอหวังดี สุดทายภูวดลก็ยอมสารภาพและสํานึกผิด เขาจะทําทกุอยาง
เพื่อชดเชยความผิดน้ี  

ตัดไป 

ฉาก 33  หองรับรองในสมัตตารีสอรท  กลางคืน 

ตัวละคร เกงกาจ  ลันตา  ภูวดล  ขจีนุช   กันกร 

- ภูวดลมาสารภาพผิดกับเกงกาจ ซึง่เกงกาจไมเอาเรื่อง แตมขีอแมวาภูวดลตองใหความ
รวมมือในการแกไขปญหาเพือ่ชดเชยความผิด โดยมีขจีนุช ลนัตา และกันกรน่ังอยูในหองดวย 
ลันตาจึงเอยถามเกงกาจวาจะทําอยางไรตอไป 

ตัดไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 34  ชายหาด  เชา 

ตัวละคร เกงกาจ  ลันตา  ภูวดล  ขจีนุช  กันกร ชาวบาน 

- เกงกาจอธิบายแผนการของเขาใหลันตาฟง วาเขาจะทําการ Open house เพื่อพสิูจนวารี
สอรทของตนเองน้ันบรสิุทธ์ิ พรอมทั้งจะจัดทําแคมเปญสงเสริมการทองเที่ยวควบคูไปดวย 
โดยการจัดกิจกรรมปลูกปะการังและปลอยเตาคืนสูทะเล แตกอนอื่นคงตองระดมพลชาวบาน
ใหรวมมือกันทําความสะอาดรสีอรทครัง้ใหญกอน  

- เกงกาจ ลันตา ภูวดล ขจีนุช กันกร ชวยกันเกบ็ขยะ และทําความสะอาดบริเวณหาดแหง
หน่ึง ลันตาเดินออกมาเอานํ้าด่ืมใหเกงกาจ เชนเดียวกับภูวดล เมื่อทั้งสองเดินกลบัไปที่
ชายหาดก็ตองหยุดชะงักกบัภาพที่เห็น คือเกงกาจกําลงัโนมตัวเขาไปจูบขจีนุช 

จบตอน 

 

บทละคร เกาะแสนกล ตอน 7 

บทโทรทัศน ทิพยทิวา วะเท 

_____________________________________________________________________ 

ฉาก 1  บริเวณสมัตตารีสอรท  เชาตรู  

ตัวละคร ขนุน 

เอสตาบลิช : บรเิวณสมัตตารีสอรทที่มีแมกไมนานาพรรณ เห็นหองพักบังกะโลเปนหลงัๆ 

ตรงบริเวณทางเดินไปหองพกั เห็นขนุนกําลังว่ิงหนาต้ังไปตามทางเดิน 

  ขนุน  (ตะโกนโหวกเหวกโวยวาย) เจานายครบั เจานาย เกิด 

 

เรื่องใหญแลวขนุนยังคงว่ิงตอไป 

ตัดไป 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 2  หองพักบังกะโลของเกงกาจ  เชาตรู (ตอเน่ือง)  

ตัวละคร เกงกาจ / ขนุน 

ภายในหองพัก เกงกาจกําลงันอนหลบัอยูบนเตียง กอนจะขยับตัวเล็กนอยเมือ่ไดยินเสียงโวยวายของ

ขนุน 

  ขนุน  (ออฟซีน) (เสียงเคาะประตู) เจานายครับ ต่ืนเถอะครับ  

เกิดเรื่องใหญแลว 

 

เกงกาจพลิกตัวไปมาอยางคนข้ีเซา คอยๆลืมตาข้ึน กอนจะลกุอกอกจากเตียงแลวเดินงัวเงียไปเปด

ประตู  

เห็นขนุนกําลังยืนหอบลิ้นหอยอยูหนาหอง 

  เกงกาจ  (หงุดหงิด) มอีะไรวะไอขนุน เอะอะเสียงดังแตเชา 

  ขนุน  (เหน่ือย) ก็ชาวบานนะสเิจานาย มารวมตัวประทวงกันอยู 

หนารสีอรทเต็มไปหมดเลย 

ตัดไป 

ฉาก 3  หองพักบังกะโลของลันตา   เชาตรู (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา 

ลันตาเดงตัวข้ึนจากเตียงดวยความตกใจ ในมือกําโทรศัพทไวแนบห ู

  ลันตา  (ตกใจ) หะ! วาไงนะ ประทวง! 

ตัดไป 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 4  ริมหาด   เชาตรู (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร กัญกร 

ที่ขางตนมะพราว กัญกรในชุดว่ิงออกกําลงักายยืนหลบมุมถือโทรศัพทแนบหู  

  กัญกร  เออ แกไดยินไมผิดหรอก สถานการณกําลังรอนรุม รีบออกมา 

ดวน! 

ตัดไป 

ฉาก 5  หองพักบังกะโลของลันตา   เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา 

ลันตาคุยโทรศัพทอยูบนเตียง ยังคงมีสหีนาทาทางตกใจกึ่งประหลาดใจ 

ลันตา  โอเคๆ จะรีบไปเด๋ียวน้ีแหละ 

ลันตาโยนโทรศัพทลงบนเตียง แลวรีบควาผาเช็ดตัวว่ิงเขาหองนํ้าไป 

ตัดไป 

ฉาก 6  บริเวณหนาสมัตตารีสอรท  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร เกงกาจ / ลันตา / กัญกร / ขจีนุช / ภูวดล / ขนุน / ปานอม / กลุมชาวบาน 

กลุมชาวบานชายและหญงิประมาณ 20 คน กําลังยืนประทวงกันอยูบริเวณหนาสมัตตารสีอรท ถือ

ปาย “ไมเอาสมัตตา” “ออกไป” “เห็นแกตัว” “ปลอยนํ้าเสยี” “ทําลายธรรมชาติ” 

  ชาวบาน1 ปลอยนํ้าเสีย ทําลายธรรมชาติ เราไมเอา 

  กลุมชาวบาน (ตะโกนพรอมกัน) เราไมเอา 

  ชาวบาน1 เห็นแกตัว เห็นแกได เราไมเอา 

  กลุมชาวบาน (ตะโกนพรอมกัน) เราไมเอา 

  ชาวบาน1 ทําใหทะเลของเราสกปรก เราไมเอา 

  กลุมชาวบาน (ตะโกนพรอมกัน) เราไมเอา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุมชาวบานโหไล เอาเศษขยะขวางปาไปตรงบริเวณทางเขา 

เกงกาจเดินมาจากบรเิวณสมัตตารีสอรทพรอมกับขนุน ชาวบานเห็นดังน้ันจงึหยุดขวางปาแลวหันมา

ประณามแทน 

  ชาวบาน1 ไอคนทําลายธรรมชาติมาแลวพวกเรา 

ขนุนรีบเขามาขวางหนาเกงกาจไวอยางระแวดระวัง เกงกาจดันขนุนออกกอนจะกาวมาเผชิญหนา 

ขนุนเดินมายืนขางๆ มองเจานายและกลุมชาวบานดวยความกังวลใจ 

  เกงกาจ  ใจเย็นๆกอนนะครบัทุกคน ผมมาเจรจา น่ีมันเรื่องอะไรกันครับ 

  ชาวบาน1 น่ียังกลามาถามอีกนะวาเรื่องอะไร  

  เกงกาจ  ผมไมทราบจรงิๆครับวามันเกิดอะไรข้ึน 

  ชาวบาน2 ยังจะตีหนาซื่อ พวกเรารูกันหมดแลววารีสอรทที่น่ีปลอยนํ้าเสีย 

ลงทะเล 

  เกงกาจ  (แปลกใจ) อะไรนะ 

  ขนุน  มันคงเปนขาวลือแปลกๆอีกแลวละครบัเจานาย 

  เกงกาจ  พวกคุณไปเอาขาวลือน้ีมาจากไหน 

  ชาวบาน1 (ทาทางลนลาน) ขาวลืออะไร น่ีแกจะกลบเกลือ่นความผิดละสิ  

ใชไหม! อยายอมนะพวกเรา คนทําลายธรรมชาติมันตอง 

รับผิดชอบ ใชไหมพวกเรา! 

  กลุมชาวบาน (ตะโกนพรอมกัน) ใช! 

กลุมชาวบานพากันโหรองเสียงดัง 

ที่มุมหน่ึง ลันตาในชุดนอนกับกัญกรที่ยังอยูในชุดออกกําลังกาย เดินถือกลองถายรูปเขามาดวยทาทาง

เรงรีบ ลันตารบียกกลองข้ึนอัดวีดิโอดวยทาทางเครงเครียด ขางๆมีกญักรที่กําลังรัวชัตเตอรอยางเอา

เปนเอาตาย 

  กัญกร  ต้ังแตมาลงพื้นที่ที่น่ี ไมคิดไมฝนวาตองมาทําขาวเสียๆหายๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

แบบน้ีนะเน่ีย  

  ลันตา  (สงสัย) น่ันสิ ทั้งๆที่ทุกอยางกําลังจะกลับเขาสูสภาวะปกติ  

แลวน่ีมันเกิดอะไรข้ึนกันอีกละเน่ีย 

  กัญกร  ฉันวาคุณชายของแกน่ีควรจะไปทําบุญลางซวยครั้งใหญนะ  

ปญหาเยอะเหลือเกิน ครั้งน้ีปญหาใหญซะดวย 

กัญกรไมเห็นปฏิกริิยาตอบรับของลันตา จงึเหลือบมองไป เห็นเพื่อนรักกําลังเหมอมองไปทางเกงกาจ

ดวยความเปนหวง  

กัญกรสะกิดลันตา แตลันตาไมรูสึกตัว 

  กัญกร  น่ี.. น่ี.. น่ี.. ไอลัน!  

ลันตาสะดุงสุดตัว 

ลันตา  หะ! อะไร แกจะตะโกนทําไมเน่ีย 

กัญกร  ทาทางจิตใจแกจะไมไดจดจออยูกบังานสักเทาไหรนะ (ย้ิมเจา 

เลห) หนาที่นักขาวนะเด๋ียวฉันทําเองก็ได สวนแก.. รบีไปทํา 

หนาที่ใหกําลังใจผูประสบภัยเถอะยะ มาชะเงอชะแงเหมอมอง 

เคาแบบน้ีจะชวยอะไรไดไหมหา 

  ลันตา  เอางั้นเหรอ (กัญกรพยักพเยิดหนา) งั้นฝากดวยนะแก  

กัญกรตะเบะทาทหารอยางรบัคําสัง่ 

ลันตาทําทาจะเดินออกไป แตกลบัหยุดชะงัก กัญกรมองตามไป 

เห็นขจีนุชในชุดนอนสเีขียวเดินเฉิดฉายเขามาในบรเิวณสมัตตารีสอรท  

ลันตาน่ิงมอง กัญกรหัวเราะกิก  

กัญกร  ยายตานีนุช วันน้ีลูกไมสีเขียว ไมแนนะ.. สักวันเราอาจจะเหน็ 

ยายน่ีอาจจะหมใบตองมาก็ได (หัวเราะ) อาว ไมไปแลวเหรอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลันตา  ไมดีกวา ฉันวานายน่ันคงมีกําลังใจแลวละ 

กัญกร  จะ แมนางเอก แลวอยามาเสียใจทหีลังก็แลวกัน (ทําปากขมบุ 

ขมิบดวยความหมั่นไส) 

กัญกรยกกลองข้ึนรัวชัตเตอรตอไป ลันตาควาสมุดโนตกบัปากกาข้ึนมาจดยิกๆดวยทาทางคอนๆ  

ทางดานหนารีสอรท ขจีนุชเดินเขาไปหาเกงกาจ 

  ขจีนุช  น่ีมันเกิดอะไรข้ึนคะพี่เกง.. วาย! (ตกใจ) 

ไขเนาลอยมาปะทะกับไหลของขจีนุชจนแตกเปรอะเลอะเสือ้ผา สงกลิ่นเหม็นเนาไปทั่วบรเิวณ 

เกงกาจมองไปที่ขจีนุชดวยความตกใจ ขนุนที่ยืนอยูใกลๆ ถึงกับยกมอืข้ึนปดจมูก ขจีนุชกมมองคราบ

ไขเนาที่ติดอยูบนเสื้อดวยความขยะแขยง 

มุมหน่ึง ลันตากับกัญกรมองขจีนุชคางดวยความตกใจ กอนจะพากันหัวเราะอยางหามไมอยู 

  ขจีนุช  อี๋.. น่ีมัน.. 

  ขนุน  (เสียงอูอีเ้พราะปดจมูก) ไขเนาครบัคุณเขียว 

ขจีนุช  ขะ..ไขเนา! กรี๊ดดดด 

เกงกาจรบีเอาตัวบังขจีนุชไว ทามกลางความวุนวายของกลุมชาวบานที่กําลงัขวางปาเศษขยะใสอยาง

บาคลั่ง  

ที่มุมหน่ึง ลันตามองตามเกงกาจดวยความเปนหวง แตเมื่อเห็นเกงกาจเอาตัวเขาปกปองขจีนุช ก็อด

รูสึกหมั่นไสนิดๆไมได กัญกรมองเพือ่นรักอยางรูทัน 

  กัญกร  ก็น่ีแหละนา.. 

  ลันตา  (แงงอน) อะไร ไมเห็นจะตองสนใจ 

กัญกรเบปากใสอยางหมั่นไสในความปากแข็งของลันตา 

ทางดานขนุน เห็นทาไมดี จงึรบีดันเกงกาจกับขจีนุชใหถอยหลงักลบัเขาไป 

  ขนุน  เขาไปขางในกันกอนเถอะครบั เจานาย คุณเขียว 

  เกงกาจ  ไปกันครับ นองนุช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปานอมเดินมา เห็นเหตุการณตรงหนาก็แทบลมจับ 

  ปานอม  วาย ตาเถร เกิดอะไรข้ึนเน่ีย โอย ปาจะเปนลม (ทําทาจะ 

หงาย) 

ขนุนรีบว่ิงมาประคอง 

  ขนุน  ออกมาทําไมเน่ียปา บอกวาอยางออกๆ 

ขนุนประคองประนอมเดินเขาไปดานในของรีสอรท เกงกาจเองกร็ีบพาขจีนุชเดินเขาไป 

ที่มุมหน่ึง ลันตากบักัญกรมองตามไปดวยความเปนหวง 

อีกดานหน่ึงที่ลบัตาผูคน ภูวดลกําลงัย้ิมกริ่มอยางสมใจ 

ตัดไป 

ฉาก 7  หองทํางานเกงกาจ  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร เกงกาจ / ลันตา / ขจีนุช / กัญกร / ปานอม / ขนุน  

ที่โซฟา เกงกาจน่ังหนาเครียดกบัเรื่องที่เกิดข้ึน ขจีนุชที่น่ังอยูขางๆก็เชนกัน ขนุนยืนอยูใกลๆ มอง

เกงกาจดวยความเปนหวง 

ขนุน  ถาไมยอมเจรจากันดีๆ ผมวาเจานายรอดูสถานการณอยูในหอง 

น้ีไปกอนดีกวารอพวกเคาสงบลงกอนแลวคอยออกไปเจรจา 

ใหม ขืนออกไปตอนน้ีมีหวัง.. (กมลงดมเสือ้แลวโอดครวญกบั 

ตัวเอง) โอย.. เสื้อเพิ่งซักเสร็จในรอบสองอาทิตยของไอหนุน 

เกงกาจถอนหายใจ ขจีนุชหันไปปลอบใจเกงกาจ 

  ขจีนุช  พี่เกงใจเย็นๆกอนนะคะ  

เกงกาจพยักหนารบั แตสีหนาทาทางก็ยังไมหายเครียด 

  เกงกาจ  พี่ไมรูวามันเกิดอะไรข้ึน รสีอรทเราไมเคยปลอยนํ้าเสีย ใครๆก็รู 

  ขจีนุช  นุชรูคะพี่เกง ยังไงเรื่องน้ีมันตองมีอะไรไมชอบมาพากลแนๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขจีนุชมั่นใจ วาเรื่องที่เกิดข้ึนตองเปนฝมือของภูวดลอยางแนนอน 

ปานอมเดินถือถาดวางแกวนํ้าหวานเขามายกเสิรฟตรงหนา 

  ปานอม  ทานนํ้าหวานเย็นๆกอนนะคะ จะไดรูสึกดีข้ึน 

  เกงกาจ  ขอบคุณครับ ปานอม 

  ขจีนุช  ขอบคุณคะ 

ขนุนมองปานอมอยางคนกระหายนํ้า 

  ขนุน  แลวของฉันละปา 

  ปานอม  เปนข้ีขาก็ไปทํากินเองสิพอคูณ 

  ขนุน  (งอน) ปาอะ แรงอะ งอนอะ ทําไมปาตองทํารายจิตใจฉันแบบ 

น้ีดวยละ เสียใจอะ 

ขนุนลงไปด้ินกบัพื้น ปานอมไมสนใจ เดินออกจากหองไป  

เกงกาจเห็นแลวรําคาญ หยิบหมอนอิงขวางใสขนุน 

  เกงกาจ  ไปด้ินไกลๆเลยไป ไอขนุน 

  ขนุน  คุณเกงใจราย  

เกงกาจกมุขมับ ขนุนยังคงด้ิน ขจีนุชมองแลวอมย้ิม 

  เกงกาจ  จะออกไปดีๆ หรือจะใหฉันโยนแกออกไป 

ขนุนหยุดด้ิน รีบลกุข้ึนยืนทันท ี

  ขนุน  (พึมพํา) สงสัยจะไมขํา (พูดกบัเกงกาจ) ผมขอยางกาวออกไป 

อยางสันติดีกวาครบัเจานาย 

ขนุนคอยๆยองออกจากหองไป แลวปดประตู 

เกงกาจสายหนาดวยความเอือมระอา ขจีนุชเอื้อมมือมาจับแขน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ขจีนุช  อยาโมโหไปเลยคะ พี่เกง นายขนุนคงอยากทําใหพี่เกงรูสึกดีข้ึน 

ลันตาเปดประตูเขามาพอดี ชะงกัเล็กนอยเมื่อเห็นขจีนุชกบัเกงกาจใกลชิดกัน 

กัญกรที่เดินตามมา ชนโครมเขากบัหลังของลันตาที่หยุดชะงกั 

  กัญกร  วาย!  

เกงกาจกบัขจีนุชตกใจหันมามอง เห็นลันตายืนมองดวยตกใจกับกัญกรทีเ่พิ่งจะยืนทรงตัวไดไมนานอยู

ตรงประตู 

กัญกรกําลงัจะอาปากโวยวาย แตพอเห็นภาพตรงหนากร็ีบสงบปากสงบคํา 

  กัญกร  แกจะหยุด.. อูย.. 

ขจีนุชคอยๆเอามอืออกจากแขนเกงกาจ แตก็ไมวายสงสายตาเยยลันตานิดๆ 

  ลันตา  เออ.. ขอโทษนะคะ พอดีฉันรีบไปหนอยก็เลยลมืเคาะประตู  

  ขจีนุช  ไมเปนไรคะ นุชไมถือ 

  เกงกาจ  มีอะไรหรือเปลาคุณ 

  ลันตา  ฉันก็แคแวะมาดู แตเทาที่ดูก็คงไมมีอะไรนาเปนหวง งั้นฉันไป 

ละ 

ลันตาหมุนตัวกลบั เกงกาจรบีลกุข้ึน เรียกลันตาไว 

  เกงกาจ  เด๋ียวสิ คุณ 

ลันตาชะงัก หันมา แตทาทียังคงไมสบอารมณ 

  ลันตา  ฉันจะออกไปทําขาว มีอะไรไวคอยคุยกันนะคะ คุณเกงกาจ 

ลันตาเดินออกไป กัญกรหันมาย้ิมแหงๆใหเกงกาจกับขจีนุช 

  กัญกร  แบบน้ีเคาเรียกวา “ชะนีกําลังงอน” คะ ขอตัวไปสรางภาพ 

นักขาวที่ดีกอนนะคะ (ตะโกนไลหลังลันตา) รอดวยสิแก 

กัญกรว่ิงตามลันตาไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกงกาจมองตามดวยความไมสบายใจ ขจีนุชย้ิมกึง่ขําขัน 

  ขจีนุช  ลมหงึพัดมาแลวละคะพีเ่กง (หัวเราะอยางมีจริต) 

เกงกาจสายหนาใหกับผูหญิงทัง้สองคน คนหน่ึงชอบแกลง อีกคนหน่ึงกห็ลอกงาย 

ขจีนุชนึกข้ึนไดวาตนเองตองไปเคนเอาความจริงจากภูวดล จึงรบีขอตัว 

  ขจีนุช  พี่เกงคะ นองนุชขอตัวกอนนะคะ ไวเจอกันคะ 

เกงกาจพยักหนารบั ขจีนุชลุกเดินออกจากหองไป เกงกาจกลับมาน่ังจมอยูกบัความคิดของตนเอง

อยางเครงเครียด 

ตัดไป 

ฉาก 8  หองพักบังกะโลของลันตา  กลางวัน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา / กัญกร 

ลันตาเดินเขามาในหองพัก กัญกรเดินตามเขามาพรอมกับปดประตูลง 

  กัญกร  ไหนวาจะไปหาขาวไงแก 

  ลันตา  ขอนอนพักแปบนึง 

  กัญกร  (ทําหนากรุมกริ่ม) พักใจสินะ 

ลันตาหันมาทําตาเขียวใสกญักร 

  กัญกร  (แซว) หึงเคาใชไหม หึงละส ิ

  ลันตา  ฉันไมพูดกับแกแลว งวง นอนดีกวา 

  กัญกร  โอเค ใหเวลาพักใจ ต่ืนมาก็ชวยกันทํามาหากินนะคะ คุณ 

นักขาว.. 

ลันตาคอนใสกญักร กอนจะกระโดดข้ึนเตียง กัญกรหัวเราะชอบใจ 

ตัดไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 8.1 ริมหาดใกลๆรุงอรุณรีสอรท  กลางวัน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ขจีนุช / ภูวดล / ชาวบาน 

ที่ริมหาดใกลๆ กบัทางเขารุงอรุณรสีอรท ภูวดลกําลงัย่ืนซองสีขาวใหกับชาวบานผูชาย 2 คนอยาง

ระแวดระวัง 

  ภูวดล  ทําดีมาก 

  ชาวบาน1 ขอบคุณครับ คุณภูวดล มีอะไรเรียกใชผมไดเสมอนะครบั 

  ภูวดล  อือ ตอนน้ีพวกแกรีบไปไดแลว กอนที่ใครจะมาเห็นเขา 

  ชาวบานทั้ง2 ครับๆ 

ชาวบานทั้งสองคนเดินออกไป  

ขจีนุชเดินเขามาพอดี สวนกบัชาวบาน 2 คนที่ในมือมีซองขาวอยู ขจีนุชรูสึกคุนๆหนาวาเหมอืนจะ

เปนหน่ึงในกลุมชาวบานที่เขามาประทวงสมัตตารสีอรท แตพอนึกวาข้ึนไดวาใช ก็กํามือแนน โกรธ

แคนที่โดนปาไขเนาใส  

  ขจีนุช  (โกรธ) ฝากไวกอนเถอะ ถามีโอกาสฉันจะเอาข้ีไปปาใสพวกแก 

บาง (ฉุกคิด) วาแต.. นายสองคนน้ันมาทําอะไรแถวน้ีนะ 

ขจีนุชเดินตอไปอีกไมกี่กาว ก็เห็นภูวดลกําลังยืนหันหลงัให เหมอมองไปขางหนา ฮัมเพลงอยาง

อารมณดี 

ขจีนุชเริ่มปะติดปะตอเหตุการณในสมอง มั่นใจวาชาวบานสองคนน้ันตองมอีะไรเกี่ยวของกบัภูวดล

เปนแน จึงรีบหันหลังกลบัเพือ่ไปเคนเอาความจริงจากชาวบาน 2 คนน้ัน 

แตไมทัน ขจีนุชหาชาวบาน 2 คนน้ันไมเจอ 

  ขจีนุช  (หงุดหงิด) โอย! หลุดมือไปไดอีกแลว ใหตายเถอะ 

ขจีนุชเดินกระฟดกระเฟยดไปตามรมิหาด 

  ขจีนุช  ยังไงฉันจะตองรูความจริงใหได เมื่อไหรนายจะเลิกทําอะไร 

แบบน้ีสกัทีนะ นายภู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขจีนุชมีสีหนากังวลใจกึ่งไมพอใจ 

ตัดไป 

ฉาก 9  ชายหาด   เย็น 

ตัวละคร ลันตา / เกงกาจ / กัญกร 

เอสตาบลิช : ภาพที่ชายหาด เห็นนํ้าทะเลกําลงัซัดเขากบัโขดหินในชวงเย็น 

ที่ชายหาด ลันตาเดินเรื่อยๆมากบักัญกร  

  กัญกร  เดินสํารวจมาต้ังนานแลวนะ ไมเห็นเจอเลยจุดปลอยนํ้าเสียเลย 

  ลันตา  มันตองมสีิ ไมงั้นชาวบานเคาจะเอาขาวลือน่ันมาจากไหนละ 

  กัญกร  แลวแกคิดเหรอ วาคนอยางคุณเกงกาจเคาจะทําเรื่องแบบน้ัน 

  ลันตา  ฉัน.. 

  เกงกาจ  (ออฟซีน) คุณคิดวาไงละครับ คุณลันตา 

ลันตากับกญักรสะดุง หันไปมอง 

เห็นเกงกาจกําลังเดินตรงมา 

  กัญกร  มาไมใหซุมใหเสียงนะคะ คุณเกงกาจ 

เกงกาจไมตอบ กลบัจองมองไปทีล่ันตาน่ิงๆ 

  เกงกาจ  วาไงละครับ 

ลันตาไมใหคําตอบ จองตอบกลับน่ิงๆ 

กัญกรมองตามเกงกาจ เห็นวาเขากําลังจองลันตา จึงเห็นสมควรวาตนเองควรจะปลอยใหทัง้สองอยู

ดวยกันตามลําพัง  

กัญกรคิดแผนการในใจ กอนจะแกลงทําเปนปวดทองดวยทาทางเกินจรงิ 

  กัญกร  โอยยย ไอลัน ฉันปวดทองอะ สงสัยปปูลาราทําพิษ ขอตัวกอน 

นะ (หันไปพูดกบัเกงกาจ ขยิบตาสงความนัยวาตนเองเปดทาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

ให) ไปกอนนะคะ คุณเกงกาจ 

กัญกรเดินสะบัดบอบเลี่ยงไป เกงกาจยังคงจองหนาลันตา 

ลันตาเริม่รูสึกตัว จึงหลบสายตาเกงกาจ 

  เกงกาจ  วาไงครับ คุณคิดวายังไง 

  ลันตา  ก็.. แลวคุณจะมาคาดค้ันฉันทําไม 

  เกงกาจ  ผมก็แคอยากรูวาคุณคิดยังไง  

  ลันตา  แลวคุณคิดวาฉันคิดยังไงละ 

โทรศัพทเกงกาจดังข้ึน เปนสายเรียกเขาจากขจีนุช 

เกงกาจมองลันตาอยางคนเสียดายที่ถูกขัดจงัหวะ กอนจะควาโทรศัพทข้ึนมากดรับ 

  เกงกาจ  (คุยโทรศัพท) ครับนองนุช.. ครับ เด๋ียวพี่ตามไป 

เกงกาจวางสายโทรศัพท  

ลันตามองดวยความหมั่นไส 

  ลันตา  กําลังใจโทรมาตามแลวรีบกลบัไปหาเคาสิ ระวังเคาจะรอนาน 

นะ 

ลันตาเดินหนี เกงกาจรูวาลันตาเกิดอาการหึงหวงก็ย้ิมออก แลวเดินตามไปควาขอมือลันตา 

  เกงกาจ  น่ี จะไปไหนนะคุณ 

  ลันตา  ปลอยแขนฉันนะคุณ 

  เกงกาจ  ไมปลอย ผูหญิงข้ีหงึ  

  ลันตา  (ถลึงตาใส) น่ี ใครหึงคุณ 

  เกงกาจ  แถมยังงี่เงา ชอบคิดไปเอง 

  ลันตา  น่ี! 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  เกงกาจ  (จองตาลันตา) คุณหึงผม  

เกงกาจจองมองลันตาอยางจาบจวงทาทาย ลันตาเปลี่ยนจากอารมณหงุดหงิดเปนย้ิมอยางมีเลศนัย 

  ลันตา  จะปลอยไมปลอย.. ไมปลอยใชไหม ได.. 

ลันตาดึงแขนเกงกาจมาจะกัด แตเกงกาจรูทัน จึงหลบได 

ลันตาเปลี่ยนมาเปนจะเหยียบเทา แตเกงกาจก็หลบไดอกี 

  เกงกาจ  น่ีคุณ ทาไมตายเดิมๆ เลนมากี่ครัง้แลว ผมรูทันคุณหมดแลวนา 

ลันตาคอนใสเกงกาจ  

  ลันตา  (กวนประสาท) รูทันเหรอ จริงเหรอคะ ..น่ีแนะ! 

ลันตาเอามอืที่วางอยูยกข้ึนมาจิ้มตาเกงกาจ  

  เกงกาจ   โอย คุณ! จิ้มมาได มันเจบ็นะ 

เกงกาจโอดครวญ ยอมปลอยแขนลันตามาจบัที่ตาตัวเองแทน 

  ลันตา  (สะใจ) ก็ทําใหเจบ็นะส ิ

  เกงกาจ  ถาผมตาบอดข้ึนมาจะทําไง 

  ลันตา  ดี บอดๆไปเลยย่ิงดี 

ลันตาย้ิมสะใจ มองเกงกาจดวยแววตาทาทาย เกงกาจลดมือลง มองลันตาดวยสายตาเจาเลห 

  เกงกาจ  จะเลนแบบน้ีใชไหมคุณ 

  ลันตา  (หวาดหว่ัน) อะไร คุณจะทําอะไรนะ 

เกงกาจย้ิมเจาเลห ลันตาเห็นทาไมดีจึงว่ิงหนี 

  เกงกาจ  (ตะโกน) จะไปไหนนะคุณ 

  ลันตา  (ว่ิงไปตะโกนไป) หนีคนบาอยางคุณไง 

เกงกาจยืนมองลันตาที่หางออกไปเรือ่ยๆ สายหนาเล็กนอยอยางขบขันในการกระทําของหญิงสาว 

กอนจะหันมามองทะเลตรงหนาดวยทาทางเครงเครียด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัดไป 

ฉาก  10 หองพักบังกะโลของลันตา  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา / กัญกร  

เอสตาบลิช: ทะเลในยามคํ่าคืน 

บังกะโลทามกลางความมืดและสงบ ลันตาเดินเขามาในหองพัก ตามดวยกัญกร ลันตาดูอารมณดี ย้ิม

ตลอดจนกญักรอดกระแนะกระแหนดวยความหมั่นไสไมได 

  กัญกร  แหมๆ ย้ิมจนปากจะฉีกถึงหูแลวนะแก น่ีอิม่ขาวเย็นหรืออิ่มอก 

อิ่มใจกันแนยะ 

  ลันตา  อะไรของแกนะไอกัญ หบุปากไปเลยนะ 

  กัญกร  วาย เขินละหัวรุนแรงทุกที ไมไหวนะคะ 

ลันตามองคอนที่กัญกรรูทัน ช้ีหนาเพื่อนเหมือนจะบอกวา “ฝากไวกอนเถอะ” 

  กัญกร  อูย.. เลกิแซวก็ได  

กัญกรข้ึนมาน่ังสมาธิบนเตียง หยิบหมอนมาวางบนตัก ลันตาน่ังลงขางๆ 

กัญกร  น่ี สรุปวาไง แกไดบอกคุณเกงกาจไปไหมวาแกคิดยังไง 

ลันตา  ไมอะ ก็หมอน่ันดันกวนประสาทฉันกอนเองน่ีนา 

กัญกร  ยังจะปากแข็งอีกนะ ที่เคาถาม คงเพราะเคาอยากจะรูวาแก 

เช่ือใจเคาหรือเปลา ก็แคน้ันแหละ 

ลันตา  ฉันรูนา และก็รูดวยวาเคารูวาฉันคิดยังไง  

กัญกร  สรปุคือแกเช่ือใจเคา และมั่นใจวาเรือ่งทัง้หมดที่เกิดข้ึนก็คง 

เปนการปลอยขาวเพื่อกลั่นแกลงสมัตตารีสอรทเหมือนครัง้ 

กอนๆสินะ 

ลันตา  แลวแกไมคิดเหมอืนฉันหรือไง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กัญกร  (เขาโหมดจริงจัง) เออ คิดสิ วาแต.. เราควรทํายังไงกับเรือ่งน้ีดี 

ละ ถาขาวน้ีออกไปโดยที่ยังไมมีมลูความจริง แบบน้ีสมัตตาร ี

สอรทก็ตองแยนะส ิ

  ลันตา  (น่ิงคิด) เราลืมอะไรกันไปหรือเปลา 

  ลันตา/กัญกร (ประสานเสียง) บก.! 

ลันตากับกญักรหันมามองหนากันดวยความตกใจ 

ตัดไป 

ฉาก  11 หองทํางานของวีรภพ  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร วีรภพ  

เอสตาบลิช: เมืองกรุงที่แสนจะวุนวาย ถนนเต็มไปดวยรถยนตว่ิงโฉบไปมา ตึกราบานชองเปดไฟสวาง

ไสวดูสวยงามเหมาะกับการเปนแสงสีในยามคํ่าคืนของเมืองกรุง  

ที่สํานักงานขาว ภายในหองทํางาน วีรภพกําลงัน่ังอยูที่เกาอีโ้ตะทํางาน มีเอกสารกองอยูเต็มไปหมด 

ในมือวีรภพถือโทรศัพทแนบห ู

  วีรภพ  หายหัวไปทัง้วัน ไหนบอกฉันวาจะโทรมารายงานความคืบหนา 

เปนระยะๆ โผลมาอีกทกี็ฟามืดแลวเน่ียนะ 

ตัดไป 

ฉาก  12 หองพักบังกะโลของลันตา  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา / กัญกร  

ลันตายืนถือโทรศัพทแนบหูอยูทีพ่ื้นปลายเตียง กญักรน่ังมองอยูบนเตียงหนาสลอนดวยความอยากรู

อยากเห็น 

  ลันตา  (คุยโทรศัพท) โธ บก.คะ ก็ตอนน้ันมันยุงๆ กวาจะวางก็ตอนน้ี 

แหละคะ บก. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กัญกรทําหนาลอเลียนใสลันตา  

  กัญกร  (พูดเบาๆ) เหรอ 

ลันตาถลึงตาใสกัญกร จุปากใหกัญกรเงียบ 

  ลันตา  แตตอนน้ีสถานการณสงบลงแลวคะ บก. ชาวบานที่มาชุมนุมก ็

สลายตัวกันไปหมดแลวดวย แตถึงยังไงถาขาวน้ีแพรออกไป  

นักทองเที่ยวก็คงไมกลาเดินทางมาทองเที่ยวที่น่ีแนๆ 

ตัดไป 

ฉาก  13 หองทํางานของวีรภพ  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร วีรภพ  

วีรภพมีสหีนาทาทางหนักใจ 

  วีรภพ  อืม แตยังไงในฐานะสื่อก็คงตองรายงานไปตามความเปนจริง  

สวนทางออกของปญหา ฉันวานายเกงกาจคงมีทางออกที่ดีอยู 

แลวแหละ จะยังไงก็แลวแต ถามีอะไรคืบหนาก็ตองรีบโทรมา 

รายงานฉัน เขาใจไหม ..ดีมาก แคน้ีนะ 

วีรภพวางโทรศัพทลงบนโตะ มองไปทีป่ระตู 

  วีรภพ  (ตะโกน) มีใครอยูขางนอกไหม เขามาหาฉันที (บนกบัตัวเอง)  

ปวดหัวจรงิโวย 

วีรภพกุมขมับ 

ตัดไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก  14 สวนหยอมภายในสมัตตารีสอรท เชา 

ตัวละคร ขจีนุช / ขนุน 

เอสตาบลิช: ทะเลในยามเชาที่เห็นพระอาทิตยกําลังข้ึน  

สมัตตารสีอรท ภายในบรเิวณสวนหยอม ขจีนุชในชุดเดรสสีเขียวกําลังเดินไปเดินมาอยางกังวลใจ 

ขนุนเดินผานมาหยุดมองดวยความแปลกใจ  

  ขนุน  (พึมพําเบาๆ) แหม เดินเปนหนูติดจั่นแตเชาเลย (ทักทายขจ ี

นุช) อรุณสวัสด์ิครบัคุณเขียวขจ ี

ขจีนุชยังคงเดินไปมา ไมไดยินเสียงของขนุน 

  ขจีนุช  (พึมพํากบัตัวเอง) ตองเปนฝมือหมอน่ันอกีแนๆ ตองใชแนๆ 

ขนุนมองขจีนุชอยางงงๆ ไมรูวาขจีนุชพดูกับใคร 

  ขนุน  เออ พูดกับผมอยูหรือเปลาครับ 

ขจีนุชยังคงไมไดยิน กอดอกเดินไปเดินมาดวยทาทางเครียดๆ 

  ขจีนุช  (พูดกับตัวเอง) ฉันควรทํายังไงดีนะ โอย! 

ขจีนุชเดินออกไปจากบรเิวณโดยที่ไมทันสังเกตเห็นขนุน ขนุนมองตาม ยกมอืข้ึนเกาหัวอยางงงๆ  

ตัดไป 

ฉาก  15 บรเิวณรุงอรุณรีสอรท  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ขจีนุช / ภูวดล / ภีราณี 

เอสตาบลิช: รุงอรุณรีสอรทในยามเชา  

ภายในบริเวณรุงอรุณรสีอรท ภูวดลกําลงัยืนคุยกับภีราณีถึงเรื่องของสมัตตารีสอรท 

  ภีราณี  เรื่องมันชักจะไปกันใหญแลวนะภู ครั้งน้ีฉันวาแกทําเกินไป 

  ภูวดล  ก็แครีสอรตมันโดนประทวง พี่จะกังวลทําไม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ภีราณี  ฉันก็แคจะมาเตือนแก วาเลิกเถอะ ทําอะไรเปนเด็กๆแบบน้ี  

ครั้งน้ีฉันวาผลเสียไมไดอยูแคที่สมัตตารีสอรทอยางที่แกคิดไว 

หรอก 

  ภูวดล  ชางผมเถอะนา ถามันเกิดอะไรข้ึนเด๋ียวผมรับผิดชอบเอง 

ขจีนุชเดินเขามา ตรงปรีม่าหาภูวดล 

  ขจีนุช  เปนฝมือนายอกีแลวใชไหม นายภู 

ภูวดลกับภีราณีหันขวับไปทางขจีนุชทันท ี

  ภีราณี  อาว นองนุช 

  ขจีนุช  สวัสดีคะพี่ภี พอดีนองนุชมเีรื่องจะมาถามนายภูคะ 

ภูวดลเห็นทาไมดี รูวาขจีนุชตองมาหาเรื่องเขาเกี่ยวกับเรื่องที่สมัตตาถูกประทวงแนๆ  

  ภูวดล  ผมมเีรื่องตองคุยกับยายน่ี ยังไงเด๋ียวผมจะเขาไปคุยกบัพี่อกีท ี

ภีราณี  อืม ได งั้นฉันไปละ 

ภีราณีเดินออกไป 

ขจีนุชมองภูวดลดวยสายตาที่โกรธเคือง ภูวดลจึงรีบกลบเกลือ่นดวยการกวนประสาทขจีนุช 

  ภูวดล  อะไรของคุณ จองผมแบบน้ีคิดถึงผมหรอืไง 

  ขจีนุช  หยุด! ครั้งน้ีฉันไมสนุกนะนายภู 

  ภูวดล  วา แยจัง 

  ขจีนุช  เลิกกวนประสาทฉันสักที ฉันถามวาเรื่องที่เกิดข้ึนเปนฝมือของ 

นายใชไหม 

ภูวดลไมตอบ เดินหนีขจีนุชไป ขจีนุชเห็นดังน้ันจึงว่ิงไปดักขางหนา 

  ขจีนุช  ฉันถามแคน้ีถึงกับไมกลาสูหนาฉันเลยเหรอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภูวดลย้ิมเจาเลห รั้งเอวขจีนุชเขามาแนบชิด ทําใหหนาของทั้งสองคนใกลกัน 

ขจีนุชตกใจ ด้ินแตไมหลุด 

  ขจีนุช  (กลัว) น่ีนายจะทําอะไรนะ ปลอยฉันนะ 

  ภูวดล  (ทําหนากวนประสาท) กท็ําใหคุณรูไง วาผมนะ (ย่ืนหนาเขาไป 

ใกล) กลาสูหนาคุณ 

ขจีนุชโกรธ สะบัดตัวหลุด แลวตบหนาภูวดลไปหน่ึงฉาด 

  ขจีนุช  (โกรธปนเขิน) นายน่ีมัน.. บาที่สุดเลย 

ขจีนุชเดินหนีไป ภูวดลยกมือข้ึนจับมุมปากที่ถูกตบ มองตามขจีนุชไปแลวย้ิมมุมปาก 

ตัดไป 

ฉาก  16 หองพักเกงกาจ  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร เกงกาจ 

ที่หองพัก เกงกาจน่ังอยูทีโ่ตะกินขาว บนโตะมีแกวกาแฟกับขนมปงปงวางอยู 

เกงกาจยกกาแฟข้ึนจิบดวยสหีนาเครงเครียด ควารีโมทโทรทัศนข้ึนมากด 

ที่จอโทรทัศน มีนักขาวกําลังรายงานขาวถึงเรื่องการประทวงสมัตตารีสอรท พรอมฉายภาพชาวบาน

กําลังถือปายประทวงอยูที่หนาสมัตตารีสอรท 

  นักขาว  จากเหตุการณชาวบานประทวงที่หนาสมัตตารีสอรทแหงน้ี 

เน่ืองมาจากมรีายงานวา รสีอรทแหงน้ีไดมีการปลอยนํ้าเสียลง 

สูทะเลเสม็ด คาดวาเรื่องทีเ่กิดข้ึนจะทําใหนักทองเที่ยวน้ันเกรง 

กลัวเหตุการณความไมสงบ อาจสงผลกระทบตอการทองเทีย่ว 

และการดํารงชีพของคนในหมูเกาะเสม็ดได 

เกงกาจกดรีโมทปดโทรทัศน เสยผมข้ึน แลวเอามือกุมศีรษะดวยความกังวล 

โทรศัพทที่วางอยูบนโตะดังข้ึน มสีายเรียกเขาจากคุณหญงิเกสร “แม” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกงกาจย้ิมอยางมีกําลังใจ กอนจะหยิบโทรศัพทข้ึนมากดรับ 

  เกงกาจ  ครับ แม 

ตัดไป 

ฉาก  17 หองทํางาน  เชา  

ตัวละคร คุณหญิงเกสร 

ที่หองทํางาน คุณหญงิเกสรยืนอยูที่มมุหน่ึง กําลงัยืนถือโทรศัพทแนบห ู

  คุณหญิงเกสร แมเห็นขาวเรื่องที่รสีอรทถูกประทวงแลวนะลกู แมเช่ือวาลูก 

ของแมไมมีทางทําเรื่องแบบน้ันอยางแนนอน ทุกปญหายอมม ี

ทางออก และลกูของแมกม็ีความสามารถมากพอที่จะแกปญหา 

น้ีได แลวก็อยาเครียดใหมันมากนัก ใจเย็นๆ คอยๆคิด คอยๆ 

แกไขปญหา อยาใหปญหามาบงการเรา เราตองอยูเหนือมัน  

เขาใจไหมลูก แมรกัลกูนะมีอะไรก็โทรหาแมไดตลอดเวลา  

ระวังตัว ดูแลตัวเองดวย 

คุณหญิงเกสรวางสายโทรศัพท มีสหีนากงัวลใจเลก็นอย 

ตัดไป 

ฉาก  17.1 หองพักเกงกาจ  เชา (ตอเน่ือง)  

ตัวละคร เกงกาจ 

เกงกาจวางโทรศัพทลงบนโตะ มสีีหนาดีข้ึน 

  เกงกาจ  ขอบคุณนะครับ แม 

เกงกาจยกกาแฟข้ึนจิบ ความตึงเครียดดูลดนอยลงไปมาก 

ตัดไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 18  บริเวณสระวายนํ้า  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร เกงกาจ / ลันตา / ปานอม / ขนุน 

บริเวณสระวายนํ้าทีเ่งียบสงบ ลันตาในชุดสวยแปลกหูแปลกตากําลังเดินไปมาอยางกังวลใจ 

ปานอมเดินหอบกองผาเช็ดตัวเขามา เอยทักทายลันตา 

  ปานอม  เปนอะไรหรือเปลา หนูลัน 

ลันตาชะงัก หันไปมองปานอมแลวย้ิมให 

  ลันตา  ไมมีอะไรหรอกคะปานอม ลันแครูสึกไมคอยสบายใจ 

  ปานอม  กังวลใจแทนคุณหนูของปาอยูละส ิ

  ลันตา  ลันวาถาคุณหนูของปาเห็นขาว ปานน้ีคงอาการหนักกวาลัน 

หลายสิบเทา 

  ปานอม  แตปาวา.. (เห็นเกงกาจเดินเขามา) น่ันไง มาโนนละ 

เกงกาจเดินเขามา ทาทางสบายใจ ไมมีความวิตกกังวลอะไร 

ลันตาหันไปมอง เห็นทาทีของเกงกาจกร็ูสึกแปลกใจ 

  เกงกาจ  นินทาอะไรผมกันอยูเหรอครบั  

เกงกาจเดินเขาไปออดออนปานอมเขาสวมกอดทางดานหลงั เอาคางเกยไหลผูอาวุโส 

  ปานอม  เปลาหรอกคะ แคมีสาวคนหน่ึงทาทางจะเปนหวงคุณหนูของ 

ปาอยู 

เกงกาจปรายตามองไปทีล่ันตา ลันตาทําตัวไมถูก 

  เกงกาจ  (ตายังจองทีห่นาลันตา) จริงเหรอครับ วาแตสาวที่ปานอมพดู 

ถึงน่ี จะใชคนที่กําลังยืนเขินอยูตรงหนาน้ีไหมหนอ 

  ลันตา  น่ีคุณ ใครเขินคุณกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปานอมมองทัง้สองแลวย้ิมกริ่มคอยๆผละตัวเองออกจากออมกอดของเกงกาจ 

  ปานอม  ไมไหวแลวคะ รูสึกวาตัวเองกําลงัเปนสวนเกินยังไงไมรู ปลอย 

ใหหนุมสาวอยูคุยกันเองดีกวา ปาขอตัวไปจัดการคนงานทาง 

โนนกอนนะคะ  

  เกงกาจ  ครับ สวนทางน้ีเด๋ียวผมจัดการเอง 

ปานอมย้ิมกริ่มกึ่งลอเลียนแลวเดินออกไป  

เกงกาจหันมามองลันตาทีก่ําลงัยืนถลงึตาใสอยู 

  เกงกาจ  อะไรกันคุณ มายืนถลึงตาใสผมทําไม 

  ลันตา  ก็ดูคุณพูดเขาสิ ไอเราก็อุตสาหเปนหวง.. (ชะงักไปเพราะเผลอ 

เผยความรูสึก) 

  เกงกาจ  น่ันแหนะ เปนหวงผมเหรอครับ คุณนักขาว 

  ลันตา  เปลาสักหนอย 

  เกงกาจ  วาแตคุณเถอะ วันน้ีแตงตัวผิดปกตินะ 

ลันตารีบกมมองดูชุดของตัวเอง เกงกาจยังคงจองมองลันตาอยางไมละสายตา 

  เกงกาจ  (สายตากรุมกริ่มกึง่ประเมิน) อืม.. วาบหวิวแบบน้ี จะย่ัวใคร 

เหรอครบั 

  ลันตา  (โมโหกึ่งอาย) น่ีคุณ! หยุดพูดเด๋ียวน้ีเลยนะ 

ลันตาตีเขาที่ไหล เกงกาจทําหนาตากระลิม้กระเหลี่ย กอนจะเดินผานลันตาไป แตไมวายหยุดแซว 

  เกงกาจ  แตหุนแบบน้ี ย่ัวผมไมข้ึนหรอก 

  ลันตา  ไมหยุดใชไหม ได.. 

ลันตาว่ิงไลตี เกงกาจว่ิงหนี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกงกาจหยุดที่รมิสระวายนํ้ากะทันหันแลวหันมาเผชิญหนา ลันตาว่ิงตามมาไมทันเบรกก็ชนโครมเขาที่

อก 

  ลันตา  (ตกใจ) วาย! 

เกงกาจรบีควาตัวลันตาไว เกือบเสียหลักพลัดตกสระวายนํ้า แตย้ังไวทัน 

ลันตาเงยหนาข้ึนมา เห็นสายตาเจาเลหของเกงกาจที่มองมาก็เริม่สงัหรณไมดี 

  ลันตา  น่ีคุณ..  

เกงกาจรัง้ตัวลันตาเขามา กอนจะทิ้งนํ้าหนักลงไปทางสระวายนํ้า แลวตกโครมลงสระวายนํ้าดวยกัน

ทั้งสองคน 

ขนุนเดินเขามา เห็นเกงกาจกบัลันตาโผลข้ึนมาจากสระวายนํ้าก็ตกใจ 

ขนุน  อูย แตเชาเลย (ตะโกน) รอนเหรอครบัเจานาย 

เกงกาจกบัลันตาหันมามองขนุน ลันตาเขินก็ตีเขาที่แผงอก เกงกาจหัวเราะชอบใจ ลันตาหมัน่ไสจงึ

กวักนํ้าเขาใสหนาเกงกาจ เกงกาจจงึตอบโตดวยวิธีการเดียวกัน  

ขนุนมองกอนจะเขาใจสถานการณ ย้ิมกริม่ เอยปากแซว 

  ขนุน  โลกน้ีมเีพียงสองเราจริงๆนะครบั เอะ (ช้ีตัวเอง) แลวเราจะอยู 

เปนกางทําไม (หัวเราะแหงๆ) ไปดีกวา 

ขนุนเดินออกไปดวยทาหัวสั่นดิกๆ 

เกงกาจกบัลันตายังคงเลนนํ้ากันอยางสนุกสนาน 

ตัดไป 

ฉาก  18.1 บริเวณเคาทเตอร  กลางวัน 

ตัวละคร ขนุน / ปานอม 

ขนุนกําลังยืนเช็ดแกวนํ้าอยางขะมักเขมน แลดูมีความสุข  

ปานอมเดินหอบกองผาเขามา เห็นขนุนดูอารมณดีผิดปกติจงึเอยถาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ปานอม  ผีเขาหรือไง ไอขนุน เมื่อเชายังเห็นเครียดๆ 

  ขนุน  โถ ปา ฉันก็แคกระชุมกระชวยหัวใจ มันจักกะจี้ยังไงไมรู 

  ปานอม  อะไรของแก 

  ขนุน  ปาไมเห็นหรือไง ตรงสระวายนํ้าโนนนะ 

  ปานอม  ออ ที่แทก็มีอารมณรวมไปกับเคา เออ ดีๆๆๆ งั้นกเ็ชิญย้ิมนอย 

ย้ิมใหญตอไปแลวกันนะ ฉันเอาผาไปเก็บกอนละ 

  ขนุน  จะ ปา 

ปานอมเดินไป ขนุนหันมาย้ิมนอยย้ิมใหญเช็ดแกวตอ 

ตัดไป 

ฉาก  19 หองพักบังกะโลของเกงกาจ  กลางคืน 

ตัวละคร เกงกาจ  

เอสตาบลิช : ภาพมุมหน่ึงของเกาะเสม็ดที่สวยงาม ผานเวลามาจนถึงชวงกลางคืน 

ที่หองพักของเกงกาจ ทามกลางความมืด มีไฟสลัวๆจากหลอดไฟ 

เกงกาจในชุดเสือ้ยืดกับกางเกงขาสั้นเดินย้ิมกริ่มออกจากหองนํ้ามา  

ในมือถือผาเช็ดตัวผืนเลก็ที่กําลังยกข้ึนซับนํ้าทีผ่ม เดินตรงมาที่โตะกระจก มองใบหนาของตนเองแลว

นึกถึงเหตุการณทีเ่พิ่งเกิดข้ึน 

Flashback: ภาพเกงกาจกับลันตากําลงัว่ิงไลกันที่รมิสระวายนํ้า 

ตัดไป 

ฉาก  20 หองพักบังกะโลของลันตา  กลางคืน (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา / กัญกร 

ลันตาอยูในชุดสบายๆ น่ังเช็ดผมอยูทีป่ลายเตียง ย้ิมกบัตัวเอง นึกยอนไปถึงเหตุการณที่เกิดข้ึน 

   ส
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Flashback: ภาพเกงกาจหยุดว่ิงแลวหันมาเผชิญหนา ลันตาชนโครมเขาที่อก ตัดไปที่ภาพหนา

เกงกาจกําลังย้ิมเจาเลห รัง้ลันตาตกลงสระวายนํ้าไปดวยกัน 

ลันตาย้ิมเขินอยูคนเดียว 

  กัญกร  (ออฟซีน) จะย้ิมอีกนานไหมแก หนางีบ้านเปนกระดงเชียว 

ลันตาชะงักกกึ รีบหุบย้ิมแลวหันมาทําตาเขียวใสกญักรที่น่ังพอกหนาขาวอยูบนเตียง 

  ลันตา  เปลาสักหนอย 

  กัญกร  หลักฐานคาตายังจะแถ วาแต.. เมื่อเชาไปทําอีทาไหนมาละเน่ีย  

กลับหองมาถึงไดกลายสภาพเปนลกูหมาตกนํ้าไปได 

  ลันตา  ก็แบบ.. 

  กัญกร  แบบวา.. 

ตัดมาอีกที เห็นกัญกรกําลังนอนด้ินหัวเราะอยูบนเตียง มลีันตาน่ังกุมขมบัอยูขางๆ 

  ลันตา  แกจะหัวเราะอกีนานไหม หุนฉันมันทําไมยะ 

  กัญกร  ก็ไมทําไมหรอก ก็แคอกเอิกน่ีแบนเปนไมกระดาน แลวองเอว 

แกมันก็ไมคอยจะมี แคน้ันเองแหละแก (หัวเราะ) 

ลันตาแยกเข้ียวใสกญักร กัญกรเหน่ือยจงึหยุดหัวเราะ  

  กัญกร  วาแต.. ก็แปลกอยางที่แกบอกน่ันแหละ วาทําไมคุณเกงกาจถึง 

ดูไมกังวล ทั้งๆที่ขาวมนักห็นักหนาสาหสัเอาการอยูนะ 

  ลันตา  ก็น่ันนะส ิ

  กัญกร  เฮอ ปลอยใหแมสาวนักขาวเปนหวงเปนใย กินไมได นอนไม 

หลบัอยูต้ังนาน 

  ลันตา  น่ี! ฉันกินอิ่ม นอนหลบัสบายตางหากละยะ 

  กัญกร  จา (ยาวๆ) 

   ส
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  ลันตา  ฉันไมพูดกับแกแลว นอนดีกวา 

ลันตาเดินไปผึ่งผาเช็ดผม กอนจะมาลมลงนอนบนเตียง กญักรที่น่ังอยูขางๆมองแลวอมย้ิมลอเลียน 

ลันตาเขิน รีบควาผาหมข้ึนมาคลุมโปง 

  กัญกร  เอา เขินเขาไปเถอะ ผมเผมิน่ีจะไมรอใหแหงเลยใชไหม 

ลันตาเปดผาหมออกมาตีหนายักษใสกัญกร กอนจะคลมุโปงอีกรอบ 

กัญกรเห็นดังน้ันก็ย้ิมกริม่ ลมตัวนอนลงตามลันตาไป 

ตัดไป 

ฉาก  21 หนาเคาทเตอร  เชา 

ตัวละคร ขนุน / ปานอม  

เอสตาบลิช: สมัตตารสีอรทในยามเชา บรรยากาศเงียบสงบ 

บริเวณเคาทเตอรรสีอรท ขนุนกําลงัต้ังหนาต้ังตากวาดพื้นดวยสีหนาเซ็งๆ 

ปานอมเดินถือถาดวางแกวนํ้ามาวางลงบนเคาทเตอรดวยสีหนาเซ็งๆเชนกัน 

  ปานอม  เฮอ ทําไมมันเงียบแบบน้ีเน่ีย เปนแบบน้ีมาเกือบทัง้อาทิตย 

แลวนะ 

ขนุนหันมามองปานอม ถือไมกวาดเดินเขามาหาแลววางลง 

  ขนุน  น่ันนะสิปา ฉันก็กวาดจนไมรูจะกวาดอะไรแลวเน่ีย สะอาด 

เอี่ยมอยูทุกวัน ไมมีแมแตรอยรองเทาของแขก 

  ปานอม  ฉันก็วางจนไมรูจะทําอะไรแลวเหมือนกัน อยากเสริฟนํ้าก็ไมรู 

จะเสิรฟใหใครกิน เฮอ เมือ่ไหรเรือ่งวุนวายจะหมดไปสักทีนะ  

ฉันละสงสารคุณหนูจริง  

ขนุนมองปานอมดวยสายตาเจาเลห ปานอมเหลตามองอยาไมไวใจ 

   ส
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  ขนุน  เพื่อไมใหเสียนํ้าใจ งั้นเด๋ียวฉันกินเองจะปา  

ขนุนหยิบแกวนํ้าข้ึนมาด่ืมพรวดเดียวหมด ปานอมมองอยางละเหี่ยใจ 

  ปานอม  เออดี กินใหหมดน่ีเลยนะ แลวกเ็อาแกวไปลางใหฉันดวย 

ปานอมพูดเสร็จก็เดินจากไป ขนุนตาโต มองแกวที่อยูบนถาดอยางตลกตะลึง กลืนนํ้าอึกใหญ 

ขนุน  งานเขาไมรูตัว 

ขนุนยกนํ้าข้ึนด่ืมอยางคนทําอะไรไมได 

ตัดไป 

ฉาก  22 หนาหองพักบังกะโลของลันตา  เชา 

ตัวละคร ลันตา / เกงกาจ 

หนาหองพักของลันตา ลันตาเปดประตู เดินหาวออกมาจากหอง หยุดยืนบิดข้ีเกียจไปมา 

  ลันตา  (หาว) ทําไมมันเงียบแบบน้ีเน่ีย (สงเสียงตอนบิดข้ีเกียจ) 

ที่ดานขาง เกงกาจยืนมองลันตาดวยแววตาขบขันในการกระทําที่ไมรักษาภาพพจน 

ลันตาบิดข้ีเกียจ หันมาทางทีเ่กงกาจยืนอยู พอเห็นเกงกาจกต็กใจ คางอยูในทาบิดข้ีเกียจ 

  ลันตา  เฮย คุณ! มายืนตรงน้ีต้ังแตเมื่อไหร 

ลันตารีบเปลี่ยนอริิยาบถกลับสูสภาพเดิม  

  เกงกาจ  ก็.. ไมนานพอทจีะเห็นคุณหาวหรอก 

  ลันตา  (ช้ีเกงกาจ) น่ีคุณ  

  เกงกาจ  ผมแซวเลนนาคุณ วันน้ีผมมาดี อยาเพิง่โมโหส ิ

  ลันตา  ก็ปากคุณน่ีมัน.. ฮ!ึ  

ลันตาเชิดใสเกงกาจ ทําทาทางแงงอนดูนารักแกมนาหมั่นไส 

  เกงกาจ  เชิดมากๆระวังคอเคล็ดนะคุณ (ลันตาคอนใส) วาแตวันน้ีคุณ 

   ส
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วางรึเปลา 

  ลันตา  ถาไมนับวาตองหาขาว ก็พอวางนะ 

  เกงกาจ  งั้นไปกับผม เผื่อวาคุณจะไดขาวคราวความคืบหนาดวย 

  ลันตา  แลวคุณจะพาฉันไปไหน 

เกงกาจย้ิม ลันตางง 

ตัดไป 

ฉาก  23 สวนหยอมในสมัตตารีสอรท  เชา 

ตัวละคร ขจีนุช / ขนุน   

ขจีนุชเดินเขามาภายในบรเิวณ ตัดสินใจจะบอกเกงกาจเรือ่งภูวดล 

  ขจีนุช  (พึมพํากบัตัวเอง) นายบังคับใหฉันทําแบบน้ีเองนะ นายภู 

ที่ดานหน่ึงของสวนหยอม ขนุนกําลงัรดนํ้าตนไมอยูอยางเบื่อหนาย 

  ขนุน  (รองเพลง) โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ  

แลนอยูในทะเล (บน) รดนํ้าจนไมรูจะรดอะไรแลวเน่ีย ทําไม 

มันวางแบบน้ี คนขยันไมชิน  

ขจีนุชเห็นขนุนยืนรดนํ้าตนไมอยูจึงเดินเขาไปหา 

  ขจีนุช  (ตะโกน) น่ี! เห็นพี่เกงไหมนายขนุน 

  ขนุน  หะ 

ขนุนสะดุง หันมาหาขจีนุชทัง้สายยางรดนํ้า ทําใหนํ้ากระเด็นไปโดนขจีนุช ขจีนุชรองว๊ิด 

  ขจีนุช  (ตกใจ) วาย! น่ีนายขนุน 

  ขนุน  (ตกใจ) เฮย! 

ขนุนตกใจ รีบวางสายยางลง ไหวขอโทษขจีนุช 

   ส
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  ขนุน  ขอโทษครับคุณเขียว 

  ขจีนุช  จะใหฉันบอกอีกกี่รอยกี่พันครัง้วาใหเรียกฉันวา “คุณนุชๆ”  

  ขนุน  ก็คุณเขียว เอย! คุณนุชเลนเขียวมาทุกวันแบบน้ี ผมกเ็ลยเผลอ 

พลั้งปากไปบางนะครบั 

  ขจีนุช  จะอะไรก็ชางเถอะ พีเ่กงอยูที่ไหน นายเห็นไหม 

  ขนุน  เจานายเหรอครับ ผมไมเห็นหัวต้ังแตเชาแลว 

  ขจีนุช  โอย นายน่ีมัน.. ไมไดเรื่อง 

  ขนุน  เอา คุณเขียว อยาพาลสิครบั 

  ขจีนุช  หยุดพูดเด๋ียวน้ีนะนายขนุน ไมชวยแลวยังจะกวนประสาท โอย! 

ขจีนุชเดินออกไปอยางหงุดหงิด  

  ขนุน  (ตะโกนไลหลงั) เอา อารมณเสียอีกเอา 

ขนุนมองตาม หัวเราะขําขันอยางคนอารมณดี 

ตัดไป 

ฉาก  24 บริเวณรอบเกาะเสม็ด  เชา– กลางวัน 

ตัวละคร ลันตา / เกงกาจ 

เกงกาจขับรถเอทีวีไปตามทางโดยมีลันตาซอนทายอยู ลันตาพกกลองถายรปูไปดวย คอยถายรูปตาม

ทางไปเรื่อยๆ ลงสํารวจพื้นที่ตามอาวตางๆรอบเกาะเสม็ด ทัง้สองเดินสํารวจริมหาด ตลอดจนหยอก

ลอกันอยางสนุกสนานและมีความสุข เปนอยางน้ีกันไปทุกอาว เนนใหเห็นความสวยงามของแตละอาว  

ตัดไป 

ฉาก  25 บริเวณชายหาด  กลางวัน 

ตัวละคร ขจีนุช / ภูวดล 

บริเวณชายหาด ภูวดลกําลงัยืนเหมอมองออกไปทีท่ะเล เห็นบรรยากาศที่เงียบสงบ 

   ส
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ขจีนุชในชุดเดรสสีเขียวถือกระเปาใบเล็กเดินเขามาในบริเวณชายหาด เห็นภูวดลกําลงัยืนอยูกร็ีบปรี่

ตรงเขามาทางดานหลัง กอนจะเอากระเปาถือในมือฟาดไปที่หลงัของภูวดลดวยความหมั่นไส 

  ขจีนุช  น่ีแนะ อีตาบา 

  ภูวดล  โอย คุณ! ตีผมทําไมเน่ีย 

  ขจีนุช  หมั่นไส โมโห โกรธ ไดยินไหม! ชาวบานเคาเดือดรอนกันจะ 

เปนจะตาย แตตนเหตุของปญหาอยางนายกลับมายืนชมนกชม 

ไมสบายใจ มันใชเวลาไหม 

  ภูวดล  ผมเน่ียนะ ตนเหตุของปญหา 

  ขจีนุช  ใช! อยานึกวาฉันไมรูนะ วาปญหาครั้งน้ีก็เปนฝมือนายเหมือน 

ปญหาที่เกิดกับสมัตตาครัง้กอนๆ จะเอายังไง นายจะยอมไป 

สารภาพผิดกับพีเ่กงกาจดีๆ หรอืจะใหฉันเปนคนจัดการ 

ภูวดลมองอยางตัดพอ ที่เห็นขจีนุชเปนหวงเปนใยเกงกาจ แลวรีบกลบเกลื่อนดวยการสงรอยย้ิมกวน

ประสาทไปให 

  ภูวดล  ถาผมไมยอมรับเสียอยาง ใครจะทําอะไรผมได ใช ผมเปนสราง 

ขาวลือ จางหนามาใหไปเรียกรองคาเสียหาย จางกลุมคนใหไป 

ประทวงเองแหละ พอใจหรอืยัง แตสําหรบัคุณ หลักฐานอะไร 

ก็ไมมี ใครเคาจะไปเช่ือลมปากของคุณ 

  ขจีนุช  นายบังคับใหฉันตองทําแบบน้ีเองนะ นายภู 

ขจีนุชมองภูวดลอยางตัดพอ เสียใจที่ภูวดลไมยอมรบัผิด จงึหันหลังแลวเดินจากไป 

ภูวดล  ถาคุณแสดงออกวาหวงผมสักนิด ก็คงจะดีกวาน้ี 

ภูวดลยืนน่ิง มองตามหลงัขจีนุชดวยสายตาที่เจ็บปวด 

ตัดไป 

   ส
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ฉาก  26 บริเวณจุดชมวิว  กลางวัน– เย็น (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา / เกงกาจ 

เกงกาจกบัลันตาขับรถเอทีวีมาจนถึงบรเิวณจุดชมวิวของเกาะเสม็ด ทางลาดที่ข้ึนลงยาก ทําใหทัง้สอง

ตองคอยประคับประคอง ชวยเหลือกันและกัน จนเกิดอุบัติเหตุคือลันตาลื่นลมแลวเกงกาจมารบัไวได 

แตขาลันตาพลิก เกงกาจ ลันตาใบหนาเหยเกเพราะความเจบ็ปวด เกงกาจน่ังลงดูขอเทาใหลันตา 

คอยๆจับขอเทาสํารวจอาการดวยความเปนหวง ทัง้สองสบตากัน หลังจากน้ันเกงกาจก็อาสาใหลันตา

ข่ีหลังตนเอง ทัง้สองสวีทกันทามกลางทองทะเลที่สวยงาม  

ตัดไป 

ฉาก  27 หองพักของลันตา  หัวคํ่า  

ตัวละคร ลันตา / เกงกาจ / กัญกร 

ภายในหองพัก ลันตาน่ังทําหนาเหยเกเพราะความเจบ็ปวดอยูปลายเตียง ดานลางเตียง เกงกาจกําลงั

พันขาใหลันตาอยางหวงใย ทั้งสองสบตากัน กอนทีล่ันตาจะเปนฝายหลบสายตาเพราะความเกอเขิน 

ลันตารูสึกวาตัวเองใจเตนแรงจนทําตัวไมถูก จึงรบีเบี่ยงประเด็น 

  ลันตา  โอยคุณ เบาๆหนอยส ิ

  เกงกาจ  น่ี คุณลันตาครับ ผมกเ็บาสุดมือแลวนะ 

  ลันตา  ก็ฉัน..ฉัน.. ชางฉันเถอะ 

เกงกาจเห็นวาลันตากําลังหนาแดง เอยจึงทกั 

  เกงกาจ  หนาแดงทําไม รอนเหรอคุณ 

  ลันตา  (สะดุง) หะ หนาแดงเหรอ (เอามือทั้งสองขางข้ึนทาบแกม) ฉัน 

เปลานะ 

  เกงกาจ  ก็เห็นๆอยู อยาบอกนะวา.. 

เกงกาจมองลันตาดวยสายตาเจาเลห 

ลันตารอนรนกลัววาเกงกาจจะจบัไดวาตนเองกําลังรูสกึเขินอยู 

   ส
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  ลันตา  วาอะไร น่ี อยามองฉันดวยสายตาแบบน้ันนะคุณฉันไมไดเขิน  

ฉันก็แครอน.. 

เกงกาจหัวเราะ เมื่อเห็นวาลันตารอนตัว 

  เกงกาจ  รอนตัวนะสิคุณ ผมยังไมไดวาอะไรเลยสกัคํา 

ลันตาเขินย่ิงกวาเดิมที่โดนเกงกาจจับได ถลึงตาใส และตีเกงกาจไปหน่ึงท ี

  ลันตา  น่ีคือบทลงโทษที่คุณชอบแกลงฉัน 

เกงกาจมองลันตาแลวย้ิมเจาเลห กอนจะยืนข้ึนเต็มตัวแลวคอยๆโนมเขาหาลันตาที่น่ังน่ิงอยูปลาย

เตียง 

  เกงกาจ  เอ.. แลวผมควรจะลงโทษขอหาที่คุณมาตีผมยังไงดีนา 

  ลันตา  (ยกสองมือข้ึนยันไหลเกงกาจ) อยานะคุณ  

กัญกรเปดประตูเขามา เห็นภาพเกงกาจกับลันตาในมุมทีห่วาดเสียวก็สะดุงสุดตัว 

  กัญกร  วาย ตาเถร  

เกงกาจกบัลันตารีบผละตัวออกจากกัน กัญกรเห็นทัง้คูออกอาการเขินก็ไมวายเอยแซว 

  กัญกร  (แซว) ไมทราบวา.. เขามาขัดจังหวะหรือเปลาคะ  

  เกงกาจ  เออ.. คุณกัญมาก็ดีแลว ผมกําลงัจะไปพอดี 

เกงกาจเดินไป ลันตาเรียกไว 

  ลันตา  เด๋ียวคุณ! 

เกงกาจหันหนามามอง ลันตาย้ิมให 

  ลันตา  (น่ิงไปสักพัก) ขอบคุณนะ 

เกงกาจย้ิมตอบ พยักหนาแลวเดินออกจากหองไป 

กัญกรที่มองอยูอมย้ิม เขินแทน 

  กัญกร  แหมๆๆ หนางี้แดงย่ิงกวาช้ันในของซุปเปอรแมนอกีนะแก 

   ส
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  ลันตา  หยุดแซวเลยนะ 

  กัญกร  หมั่นไสจรงิๆ คนกําลงัมีความรกัเน่ีย วาแตแกไปทําอะไรมาอีก 

เน่ีย คราวที่แลวก็สภาพเปนลูกหมาตกนํ้า มาคราวน้ีก ็

กลายเปนอีเปซะงั้น 

  ลันตา  ปากแกน่ีมัน.. ก็แคหกลม  

  กัญกร  ออ แลวพระเอกกม็าชวยไว คอยดูแล ทําแผลให.. เหย คอน 

เซ็ปละครไทยอะแก 

  ลันตา  หยุดเพอแลวมาดูน่ี.. วันน้ีฉันไปสํารวจเกาะมา มีภาพวิวสวยๆ 

มาใหเชยชม 

ลันตาควากลองถายรูปข้ึนมาเปดภาพใหกัญกรดู 

อินเสริท : ภาพจอกลองถายรูป ที่ Run ภาพวิวไปเรื่อยๆ 

กัญกรมองรูปภาพอยางช่ืนชมหันมาพูดกับลันตา 

  กัญกร  แหม ฝมือถายรูปน่ีไมเบานะแก บรรยากาศสวยดี แตดูแลว 

รูสึกเงียบเหงาวังเวงยังไงไมรูอะ เออแก.. วันน้ีฉันไปเดินสํารวจ 

พื้นที่มา ก็เลยลองเขาไปสอบถามชาวบานแถวๆน้ันดู 

  ลันตา  ไดเรื่องอะไรเพิ่มเติมบางไหม 

  กัญกร  ไดอยูเรื่องเดียว คือเรื่องที่ตอนน้ีชาวบานกําลังเดือดรอนมาก  

ทํามาหากินอะไรกันไมไดเลย 

  ลันตา  ปญหาใหญเลยละ เมือ่ไหรเกาะเสม็ดของฉันจะกลับมาเปน 

เหมอืนเดิมนะ 

ลันตากับกญักรถอนหายใจพรอมกัน ทิง้ตัวลงนอนหงายบนเตียงอยางออนลา 

   ส
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ตัดไป 

ฉาก  28 หองทํางาน  เชา  

ตัวละคร ปานอม / ขนุน / เกงกาจ   

ชายหาดยามเชา เห็นคลื่นซัดเขามาเปนระลอกๆ บรรยากาศดูเงียบสงบ 

ภายในหองทํางาน ขนุนกําลงัวุนรบัโทรศัพทมอืพันกันเปนระวิง 

  ขนุน  ครับๆ ใจเย็นๆนะครับ ทางรสีอรทของเรากําลังเรงแกปญหา 

ขนุนวางสายโทรศัพท กอนจะยกมือข้ึนทึ้งหัวตัวเองอยางคนกําลังจะบา 

  ขนุน  โอย รับโทรศัพทต้ังแตเชา จนสายโทรศัพทจะไหมอยูแลวเน่ีย 

ปานอมเดินเขามา เห็นขนุนกําลังหัวฟดหัวเหว่ียงกร็ีบเขามาดูอาการ 

  ปานอม  เปนอะไรนะไอขนุน คันหัวเหรอ 

ขนุนเลิกทึง้หัว หันมามองปานอมกอนจะรองโวยวาย 

  ขนุน  (โอดครวญ) ปานอม ปามาก็ดีแลว มาชวยรับโทรศัพทแทนฉัน 

ที 

  ปานอม  เกิดอะไรข้ึนร ึ

  ขนุน  ก็เจาของรสีอรทเกือบจะทั่วทัง้เกาะโทรมาเรงใหทางเรารีบ 

แกไขปญหานะสิปา เคาบอกวาตอนน้ีชาวบานกําลงัเดือดรอน  

ทํามาหากินอะไรกันไมไดแลว 

  ปานอม  เห็นทเีราตองรบีแลวละ ไปรายงานใหคุณเกงกาจทราบเถอะไป 

  ขนุน  จะปา 

ขนุนเดินกระฟดกระเฟยดออกไป ปานอมมองตามพลางถอนหายใจ  

ตัดไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

 

ฉาก  28.1 หองพักบังกะโลของลันตา  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา / กัญกร 

ลันตาน่ังรวบผมอยูหนาโตะกระจก กัญกรเดินออกมาจากหองนํ้า มีผาเช็ดตัวผืนเลก็พาดอยูทีบ่า 

เสียงทองรองดังข้ึน กัญกรน่ิง กอนจะย้ิมเจือ่นใหลันตาที่มองมาอยางจับผิด 

  กัญกร  ก็อยูกันแคสองคน ถาไมใชทองแก ก็ทองฉันน่ีแหละ ..หิวอะ 

  ลันตา  ก็เรงมือสิ จะไดไปหาอะไรกิน 

  กัญกร  รับทราบคะ 

กัญกรตะเบะทาทหาร แลวรีบเอาผาเช็ดตัวไปผึ่ง  

โทรศัพทของลันตาดังข้ึน ลันตาหยิบโทรศัพทข้ึนมาดูพบวามขีอความเสียงสงมา จาก “ขจีนุช”  

  กัญกร  อะไรแตเชานะ จากบก.เหรอ 

  ลันตา  เปลา คุณเขียวขจ ี

  กัญกร  หะ! นางตานีเน่ียนะ 

ลันตาพยักหนาดวยมึนงง กัญกรก็มองดวยความแปลกใจ 

ตัดไป 

ฉาก  29 ทางเดินในสมัตตารีสอรท  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ลันตา / กัญกร 

บริเวณทางเดินภายในรสีอรท ลันตาถือโทรศัพทว่ิงกระเผลกไปตามทางเดิน 

กัญกรว่ิงตามมาติดๆ ดูพะรุงพะรงั ตัวเต็มไปดวยกระเปาและกลองถายรูป ว่ิงไปว่ิงมาหมวกหลุด ตอง

ว่ิงไปเก็บหมวก ดูวุนวาย 

  กัญกร  โอยแก ควายหายหรือไงเน่ีย รอฉันดวย 

ลันตาไมตอบโต ต้ังหนาต้ังตาว่ิงกระเผลกไป กัญกรถอดใจ หยุดว่ิงแลวคอยๆเดิน  

  กัญกร  เชิญแกว่ิงสูฟดไปคนเดียวเถอะ เจอกันทีห่องคุณเกงกาจเลยก ็

   ส
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แลวกันนะ บายอะ  

กัญกรเดินกระฟดกระเฟยดไป 

ตัดไป 

ฉาก  30 รานกาแฟของรีสอรท  เชา (ตอเน่ือง) 

ตัวละคร ขนุน / เกงกาจ / ลันตา / กัญกร / ขจีนุช 

ภายในรานกาแฟของรสีอรท เกงกาจกําลงัน่ังเครียดอยูบนโซฟา ดานขางมีขนุนน่ังอยูตรงพื้น 

  ขนุน  เห็นทีตองรบีจัดการแลวละครบัเจานาย 

เกงกาจพยักหนา ยกมือข้ึนคลงึตรงขมับ 

ลันตากําลงัเดินกระเผลก ทาทางเหน่ือยเขามา  

  ลันตา  อยูน่ีน่ีเอง หาต้ังนาน 

  ขนุน  คุณลัน มีอะไรหรือเปลาครับ ว่ิงกระหืดกระหอบมาเชียว 

  เกงกาจ  น่ันนะสิคุณ 

  ลันตา  คุณนุชไดสงคลิปเสียงอะไรไปใหคุณหรอืเปลา 

  เกงกาจ  ผมยังไมไดเช็คโทรศัพท พอดีเกิดเรื่องวุนวายข้ึนกอน 

  ลันตา  งั้นคุณฟงน่ี.. 

ลันตากดเลนคลปิเสียงที่ขจีนุชสงมาให เปนคลปิเสียงระหวางขจีนุชกับภูวดล 

  ภูวดล  (เสียงจากคลิป) ถาผมไมยอมรบัเสียอยาง ใครจะทําอะไรผมได  

ใช ผมเปนสรางขาวลือ จางหนามาใหไปเรียกรองคาเสียหาย  

จางกลุมคนใหไปประทวงเองแหละ พอใจหรือยัง แตสําหรับ 

คุณ หลักฐานอะไรก็ไมมี ใครเคาจะไปเช่ือลมปากของคุณ 

เมื่อฟงเสรจ็ เกงกาจกลบัไมตกใจอยางทีล่ันตาคาดการณไว 

   ส
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  ลันตา  ทําไมคุณดูไมแปลกใจอะไรเลย 

  เกงกาจ  จริงๆผมรูเรือ่งน้ีมาสักพกัแลวละ แตที่ผมไมลงมือทําอะไร กแ็ค 

อยากดูวานายภูวดลจะทํายังไงตอไปกับปญหาที่ตัวเองเปนคน 

กอ และตอนน้ีเคาก็คงรูแลวละวาสิง่ที่ทําไปมันสรางความ 

เดือดรอนใหกับคนรอบตัวมากแคไหน 

ลันตามองเกงกาจอยางคาดไมถึง 

  ลันตา  มินาละ พักหลงัๆมาน่ีคุณถึงดูน่ิงๆไป วาแตคุณไปรูเรื่องน้ีได 

ยังไง 

  ขจีนุช  (ออฟซีน) นุชเปนคนบอกเรื่องทุกอยางกับพีเ่กงเองแหละคะ 

ขจีนุชเดินเขามา ลันตาหันไปมอง ขจีนุชเดินตรงไปน่ังขางๆเกงกาจ 

  ขจีนุช  ขอโทษนะคะที่เขามาขัดจังหวะ นุชผานมาไดยินเรื่องทีก่ําลัง 

คุยกันพอดี ก็เลยอยากเขามารวมแจมสักหนอย (เปนหวง 

ภูวดล) ทีแรกนุชก็ไมอยากบอกหรอกคะ แตนายภูทําเกินไป  

นุชไมอยากเห็นเคาทําความผิดไปเรื่อยๆแบบน้ี เออ.. คือนุช 

หมายความวาคนเราก็ไมควรจะทําผิดซ้ําซาก ไมใชเหรอคะ  

เออ..นุชขอตัวกอนนะคะ พอดีเพิ่งนึกข้ึนไดวามีธุระตองไปทาํ 

เกงกาจ ลันตา ขนุนมองขจีนุชดวยความสงสัย 

ขจีนุชเดินออกไป 

กัญกรเดินเขามาในบรเิวณ ทาทางเหน่ือย 

  กัญกร  อุย (มองไปรอบๆตัว) ดูเหมือนจะมาชาไป หาต้ังนาน ไปดีกวา 

กัญกรย้ิมเกอเขิน แลวเดินออกไป 

   ส
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ตัดไป 

ฉาก 31  รุงอรุณรสีอรท   เย็น 

ตัวละคร ภูวดล / ขจีนุช / ภีราณี   

เอสตาบลิช: รุงอรุณรีสอรทที่เงียบสงบ 

ภายในบริเวณรุงอรุณรสีอรท บนโตะมีซองขาววางเรียงรายอยู 

ภูวดลกําลังน่ังกุมขมบั เครงเครียดกับสิ่งที่ตัวเองกําลังเผชิญ ภีราณีน่ังอยูบนเกาอี้รบัแขกฝงตรงขาม 

  ภีราณี  ฉันเตือนแกแลวนะภู วันน้ีมีพนักงานมาลาออกสามคน เพราะ 

ไมมีรายไดเหมือนแตกอน ครอบครัวเดือดรอนจนตองออกไป 

หางานทําทีก่รงุเทพ มันถูกแลวเหรอ 

ภูวดลทําไดเพียงรบัฟงดวยสีหนาเครียดๆ แตมีการตอบโตใดๆ เพราะรูวาสิง่ที่ตนเองทําสรางความ

เดือดรอนใหผูอื่นจริงๆ 

  ภีราณี  พอรูเรื่องน้ีแลวนะ ถาแกเปนลูกผูชายพอ ไปสารผิดแลว 

รับผิดชอบในสิง่ที่ตัวเองทําซะ 

  ภูวดล  อืม รูแลว กําลงัจะหาทางรบัผิดชอบอยูน่ีแหละ 

ขจีนุชกาวเขามา เดินตรงไปตบหนาภูวดลอยางไมทันใหต้ังตัว 

ภีราณีที่อยูในเหตุการณถึงกบัสะดุงตกใจ 

  ขจีนุช  (หันไปพูดกับภีราณี) ขอโทษที่เสียมารยาทนะคะพี่ภี (หันไปพูด 

กับภูวดล) สวนนาย! จะจบไดหรือยัง นายภู 

ภูวดลหันมามองหนาขจีนุช พลางเอามือลูบแกม กอนจะลุกข้ึนลากแขนขจีนุชออกไป 

ขจีนุชรองโวยวาย 

  ขจีนุช  ปลอยฉันนะ จะพาฉันไปไหน นายภู! 

ภูวดลไมตอบ ต้ังหนาต้ังตาลากขจีนุชออกจากหองไป ภีราณีมองตามดวยความเปนหวง 
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ตัดไป 

ฉาก 32  หองพักของภูวดล  เย็น (ตอเน่ือง)  

ตัวละคร ภูวดล / ขจีนุช   

ภายในหองพักของภูวดล 

ภูวดลลากขจีนุชเขามาในหองกอนจะปดประตูลง ขจีนุชรองโวยวายทันท ี

  ขจีนุช  (โวยวาย) นายภู นายคิดจะทํามิดีมิรายกบัฉันใชไหม กรี๊ด! ฉัน 

ตองหนี 

ขจีนุชทําทาจะว่ิงไปที่ประตู แตภูวดลควาเอวเอาไวได 

ขจีนุช  (โวยวาย) ไมเอานะ ปลอยฉันเด๋ียวน้ีนะ ฉันยังไมพรอม ปลอย! 

ภูวดล  หยุดโวยวายนะคุณนุช ไมงั้นผมจะจูบคุณจริงๆดวย 

ขจีนุช  (โวยวาย) เห็นไหม นายจะจบูฉัน ไมเอานะ ปลอย! 

ภูวดล  นับหน่ึงถึงสาม ถาไมหยุด ผมจะจบู 

ขจีนุช  (โวยวาย) อยามาขูฉันนะอีตาบา ฉันบอกใหปลอย 

ภูวดล  สอง.. 

ขจีนุช  (ชะงัก หยุดด้ิน) หน่ึงหายไปไหน 

ภูวดล  หน่ึงผมนับในใจ และตอนน้ีกําลังจะส.. 

ขจีนุช  กรี๊ด! ฉันมันไมนาโงเปนหวงผูชายเจาเลหอยางนายเลยจรงิๆ 

ภูวดลชะงักไป คอยๆคลายออมแขน จับไหลขจีนุชใหหันมาเผชิญหนากบัตนเอง 

  ภูวดล  คุณวาไงนะ 

  ขจีนุช  หูตึงหรือยังไง ฉันบอกวาฉันไมนาเปนหวงคนอยางนายเลย 

จริงๆ ทําไมฉันตองมาน่ังคิดมากเพราะไมอยากใหนายทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 

 

ความผิดอีกแลว ทําไมฉันตองแคร และทําทกุอยางเพือ่นายนะ  

นายภู! 

  ภูวดล  น่ีคุณ.. 

  ขจีนุช  ยังไมจบ นายรูไหมวาสิง่ที่นายทํามันสรางความเดือดรอนมาก 

แคไหน 

  ภูวดล  (สํานึกผิด) ครับ ผมรู 

  ขจีนุช  งั้นนายก็คงรูใชไหม วานายควรจะทํายังไง 

ภูวดลน่ิงไป กอนจะย้ิมและพยักหนาใหกับขจีนุช 

ตัดไป 

ฉาก 33  รานกาแฟในสมัตตารสีอรท  กลางคืน 

ตัวละคร เกงกาจ / ลันตา / ภูวดล / ขจีนุช / กัญกร 

เอสตาบลิช : บรรยากาศชายทะเลทีเ่งียบสงบยามคํ่าคืน 

ที่รานกาแฟ เกงกาจน่ังอยูบนโซฟา ขางๆมลีันตากับกญักรน่ังขนาบขาง ฝงตรงขามคือขจีนุชกับภูวดล 

เกงกาจมองไปที่ภูวดล  

  เกงกาจ  ที่ผมไมเอาเรื่องคุณ ไมไดหมายความวาคุณจะไมมีความผิดนะ 

ครับคุณภูวดล 

  ภูวดล  ผมรูหรอกนา จะใหผมทําอะไรเพือ่เปนการชดเชย ผมยอมทาํ 

ทั้งน้ันแหละ แตก็ขอบคุณมากนะที่ไมเอาเรื่องผม 

  ขจีนุช  ใครบอกวาพี่เกงกาจจะไมเอาเรือ่งนาย 

ภูวดลมองไปทางขจีนุชอยางไมเขาใจ 

  ภูวดล  ก็เมื่อกี้.. 
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  ขจีนุช  พี่เกงกาจแคบอกวาจะไมแจงตํารวจ  

  ภูวดล  ออ คงหมายถึงเรื่องทีจ่ะใหผมทําเพื่อชดเชยความผิดสินะ  

ขจีนุชย้ิมกริม่ เกงกาจมองขจีนุชกบัภูวดลดวยสายตาประหลาดใจ  

ลันตามองก็เขาใจทันที เชนเดียวกบักัญกรทีล่อบสบตากับลนัตาอยางรูกัน 

  ลันตา  แลวคุณจะเอายังไงตอไปคะ ในเมือ่ขาวก็ออกไปแบบน้ันแลว  

เกงกาจหันมาสบตากับลันตา 

ตัดไป 

ฉาก 34  ชายหาด  เชา 

ตัวละคร เกงกาจ / ลันตา / ขจีนุช / ภูวดล / กัญกร 

ที่ชายหาด บรรยากาศดูสดใสในยามเชา 

ภาพลันตาในชุดพลิ้วไหวยืนถือถุงพลาสติกขนาดใหญขางๆมเีกงกาจกําลังกมเกบ็ขยะตามชายหาดอยู 

ลันตาคอยเอาถุงพลาสติกไปรับเศษขยะจากเกงกาจ ทั้งสองย้ิมราเริง เก็บขยะตามชายหาดกันอยาง

สนุกสนาน 

  เกงกาจ   (VO) ผมกจ็ะทําการ Open House ใหนักขาวไดเขามาทําขาว  

พิสูจนใหเห็นกันไปเลยวาทางรสีอรทของเรามีบอบําบัดนํ้าเสยี  

และไมเคยปลอยนํ้าเสียลงสูทะเล 

ภาพภูวดลกําลังเดินถือถุงพลาสติก พรอมกมเกบ็ขยะ โดยมขีจีนุชที่อยูในชุดสีเขียวนารัก คอยกํากบั

อยูขางๆ ช้ีน้ิวใหภูวดลเก็บขยะทางโนนทางน้ีอยางกลั่นแกลง 

เมื่อภูวดลแสดงสหีนาไมพอใจ ขจีนุชก็ทาวสะเอวใส กอดอกมองบาง ภูวดลไมมีทางเลอืก จึงจําใจทํา

ตอไป 

นานๆเขา ภูวดลเริ่มหมั่นไสขจีนุช จึงแกลงขจีนุชกลบัโดยการลากขจีนุชลงทะเล 

  ลันตา  (VO) อื้ม เปนทางออกที่ดีคะ 
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  เกงกาจ  (VO) และเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวควบคูไปดวย ผม 

จะจัดทําแคมเปญโดยมกีิจกรรมปลูกปะการังนํ้าต้ืน แลวก ็

กิจกรรมปลอยเตาคืนสูทะเล  

ภาพกัญกรกําลงัเดินถือถุงพลาสติก กมเก็บขยะอยางสนุกสนาน มีความสุขอยูกับตัวเอง บางก็ยก

กลองถายรูปที่คลองคออยูข้ึนมาถายเกงกาจ ลันตา ภูวดล และขจีนุช เหมือนเปนปาปารซัซีส่วนตัว 

แลวเดินไปถายรปูบรรยากาศรอบๆหาด 

  เกงกาจ  (VO) แตสิ่งที่ควรจะเรงมือทําใหเร็วทีสุ่ด คือการระดมพล 

ชาวบานใหมาชวยกันทําความสะอาดรอบๆเกาะเพื่อสราง 

ภาพลักษณที่ดี ใหนักทองเที่ยวไดเห็นถึงความสวยงามนาอยู 

ของเกาะเสม็ด พวกเคาจะไดเกิดความประทับใจและอยาก 

กลับมาเที่ยวทีเ่กาะแหงน้ีอกีครั้ง 

ภาพที่ริมหาด ลันตาเดินถือขวดนํ้าเขามาสองขวด ภูวดลเดินเขามา ลันตาย้ิมแลวย่ืนขวดนํ้าขวดให

หน่ึงขวด ทั้งสองเดินกลบัไปที่ชายหาด กอนจะชะงกัน่ิงไปทัง้คู 

ภาพแทนสายตา เห็นเกงกาจกําลังโนมหนาเขาหาขจีนุช เหมือนทั้งสองกําลงัจบูกัน 

จบตอน 
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บทที่  5 

การประเมินผลบทละคร 
 

ในการศึกษาหัวขอจุลนิพนธ “การสรางสรรคบทละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริม

การทองเที่ยวไทย” ใชวิธีประเมินผลหลังการผลิตช้ินงาน ดวยการสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 

ทาน และกลุมเปาหมายจํานวนทั้ งหมด 7 ท าน แบ งเปนบุคคลทั่ วไปจํานวน 7 ท าน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อทราบความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและกลุมเปาหมาย เพื่อนําไปสรุปผลการประเมิน

ตอไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ดวยวิธีการสัมภาษณ (Interview) ผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 ทาน 
และกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งหมด 7 ทาน ซึ่งกลุมเปาหมายแตละทานมีความแตกตางกันทางดาน
วัยวุฒิ ประสบการณชีวิต และหนาที่การ โดยสงตัวบทละครใหอาน และละครที่ไดถายทําเปนเวลา 25 
นาที รวมไปถึงการเขาไปทําการสัมภาษณแบบตัวตอตัว  

2. สรุปผลการประเมินผลจากขอมูลที่ไดสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญจํานวน 2 ทาน และ

กลุมเปาหมายจํานวนทั้งหมด 7 ทาน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  
 

เครื่องมือที่ใชเปนคําถามในการสัมภาษณ จะแบงคําถามออกเปน 2 สวน ดังน้ี  
สวนที่ 1: ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ  
สวนที่ 2: ความคิดเห็นที่มีตอช้ินงานจุลนิพนธหัวขอเรื่อง การสรางสรรคบทละครโทรทศันที่สอดแทรก
เน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย  
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ผลการประเมินความคิดเห็น 
 

1.ขอมูลสวนบุคคลของผูที่ทําการประเมิน  
 

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 ทาน 
1.1 คุณวริฏฐา วงษนาม เพศ หญิง  
อาชีพ หัวหนาฝายพัฒนา Project บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด ผูมีความรูเรื่องบท

ละครโทรทัศน และเปนผูมีประสบการณทางดานการคัดเลือกบทประพันธ เพื่อนําเสนอให
พิจารณานํามาผลิตเปนละครโทรทัศน 

1.2 คุณรฐาพัชร ตุลยพิทักษ เพศ หญิง  
อาชีพ นักเขียนบทละครโทรทัศนของบริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด ผลงานลาสุดที่เพิ่ง

ออกอากาศจบไปทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 คือ “จาวพายุ” ป 2556 
 

กลุมเปาหมาย จํานวน 7 ทาน 
1.3 นางสาวอภิชญา ชัยเนตร เพศ หญิง 
อายุ 22 ป อาชีพ มัคคุเทศก  
1.4 นางสาวณิศรา คนโท เพศ หญิง 
อายุ 21 ป อาชีพ นักศึกษา 
1.5 เด็กหญิงณัฏฐธิดา วะเท เพศ หญิง 
อายุ 10 ป อาชีพ นักเรียน 
1.6 นางเกี๋ยง จักรใจวงศ เพศ หญิง 
อายุ 78 ป อาชีพ คาขาย 
1.7 นางสาวอัญธิรา มิ่งเช้ือ เพศ หญิง 
อายุ 16 ป อาชีพ นักเรียน 
1.8 นางขนิษฐา หิรัญ เพศ หญิง 
อายุ 46 ป อาชีพ คาขาย 
1.9 นายณัฏฐกร คนโท เพศ ชาย 
อายุ 18 ป อาชีพ นักศึกษา 

 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับละครโทรทัศนหลังขาวภาคคํ่าของประเทศไทยใน

ปจจุบัน สวนใหญมีความคิดเห็นวา ในปจจุบันน้ี ละครเปนสื่อที่มีบทบาทมากในสังคมไทย และเขาถึง
คนทุกเพศทุกวัยไดงาย 

ละครโทรทัศนสวนใหญที่เห็นกันอยูทุกวันน้ี สวนมากจะเปนละครประโลมโลก ดูเพื่อความ
เพลิดเพลินเพียงอยางเดียว เน้ือหาบางชวงบางตอนจะเหมาะกับผูชมบางกลุมที่มีวุฒิภาวะที่แตกตาง
กันไป จะมีสวนนอยที่เปนละครสรางสรรคสังคม หรือรับชมไดอยางไมมีพิษภัย และเหมาะกับทุกเพศ
ทุกวัย เพราะละครสรางสรรคสังคมมีเน้ือหาไมหวือหวา ไมนาต่ืนเตน ทําใหไมไดรับการตอบรับ
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เทาที่ควร ผูจัดละครจึงหาวิธีดึงดูดกลุมผูชมใหมากข้ึน ดังน้ันจึงเห็นวาละครแตละเรื่องจะมีจุดขายที่
โดดเดนแตกตางกันออกไป บางเรื่องเนนอารมณความรุนแรงประเภททะเลาะวิวาทตบตีกัน บางเรื่อง
เนนไปทางอารมณเศราสะเทอืนใจ หรือดรามานํ้าตาทวมจอ บางเรื่องก็เนนอารมณความต่ืนเตนกับสิ่ง
ที่เหนือธรรมชาติ เชน อภินิหารกําลังภายใน บางครั้งก็นําเสนอพล็อตเรื่องที่มีเน้ือหาคอนขางรุนแรง 
และทําใหสงผลกระทบตอคนดูจนไดรับความนิยม เชน นางเอกเปนคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสงู กลา
คิดกลาทํา พูดจาเสียดสี เจาคิดเจาแคน เอาแตใจตัวเอง ฯลฯ  

สวนละครที่นางเอกแสนดีหรือเน้ือหาเครียด มีสาระมากและสรางสรรคสังคม มักจะไมไดรับ
ความนิยมเทาที่ควร สวนใหญจะเปนเรื่องแบบน้ีเปนหลัก ไมคอยมีสวนอื่นประกอบ คิดวาเปน
ทางเลือกที่นอยไป สําหรับคนดูละครที่ไมคอยเนนเรื่องการงาน การตอสู เพื่อใหไดมาซึ่งความฝน หรือ
ความรักของครอบครัว ทําใหหลายคนมองวา ละครในสมัยน้ีตองเปนเรื่องที่มีเน้ือหารุนแรงเทาน้ันถึง
จะไดรับความนิยม ทําใหแนวทางการบริโภคละครน้ัน อาจเปนตัวอยางใหกับเด็กและเยาวชนได ใน
ละครบางเรื่องมีฉากนากลัวและหวาดเสียง เชน การฆาตัวตาย เพราะผิดหวังในเรื่องตางๆ ทําใหเด็ก
และเยาวชนที่ยังไมมีวิจารณญาณที่มากพอ ทําเหตุการณน้ันๆไปกระทําตามได โดยไมรูวาสิ่งที่ทําลง
ไปเปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม 

เรื่องที่ เปนปญหาอยูในขณะน้ี คือการเขามาแทรกแซงของบุคคลบางกลุม เพื่อหวังจะ
บิดเบือนความจริงในสังคม จากกรณีดังกลาวจะเห็นไดวา ละครโทรทัศนมีบทบาทสําคัญมากในการ
ชักจูง หรือโนมนาวประชาชนใหหลงเช่ือและคลอยตาม สิ่งที่สําคัญไมนอยไปกวาเน้ือหาของละครคือ
นักแสดง ที่จะเปนตัวดึงดูดความสนใจของผูชม เรื่องไหนมีนักแสดงที่มีช่ือเสียง เรื่องน้ันก็จะมีกระแส
ตอบรับจากผูชมที่ดี ถึงแมวาเน้ือเรื่องจะไมไดดีมากนักก็ตาม ดังน้ันละครแตละเรื่องจะมีการแขงขัน
กันสูงเพื่อผลตอบรบัที่คุมคากับการลงทุน โดยอาจลืมเลือนไปบางวายังมีกรอบทีเ่ปนตัวกําหนดวิถีและ
วัฒนธรรมที่ได ช่ือวา “ประเทศไทย” อยางไรก็ตามในปจจุบัน สถานีโทรทัศนตางๆก็พยายาม
สรางสรรคละครใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูชมละครในหลาย
กลุมเปาหมาย ทําใหผูชมมีตัวเลือกในการรับชมมากย่ิงข้ึน โดยละครที่สรางสรรคน้ันลวนแลวแตจะ
แฝงขอคิดไวใหผูชมไดฉุกคิด เพราะละครก็เปนเหมือนกับกระจกเงาที่สะทอนสังคมในปจจุบันออกมา 
ละครจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับความชอบและผลจากการใชวิจารณญาณของผูชมละคร 
 

2. ความคิดเห็นที่มีตอช้ินงานจุลนิพนธ หัวขอเรื่อง การสรางสรรคบทละครโทรทัศนที่

สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย 

 

บทสัมภาษณและวิจารณชิ้นงานของผูเชี่ยวชาญ 

 บทละคร Compete เกินไป และนักแสดงแสดงไดไมสมบทบาท ไมเปนธรรมชาติ และไม

สามารถถายทอดในสิ่งที่บทเขียนออกมาได นักแสดงความอานบทละครและทําความเขาใจ เพื่อที่จะ
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สามารถแสดงออกมาใหสมบทบาท และที่สําคัญคือผูกํากับควรกํากับนักแสดงใหมากกวาน้ี เพราะถา

นักแสดงสามารถถายทอดออกมาได จะทําใหละครเรื่องน้ีสนุกย่ิงข้ึน 

 ฉากเปดไมควรเปดดวยฉากที่พระเอกหันหลงัใหกลอง ควรจะเปดรับหนากอน เพื่อใหรูวาคน

น้ีเปนใคร และกําลังทําอะไร แลวคอยเห็นทาทางอิริยาบถตางๆ  

 ภาพวิวมีความสวยงาม เพียงแตคนดูจะไมสามารถรับรูไดวาสถานที่แหงน้ีคือที่ไหน ควรจะมี

อะไรบอกกับคนดู วาสถานที่แหงน้ีคือเกาะเสม็ด โดยมีขอแนะนําในการถายทําวาควรใชเลนสฟกซใน

การถายบุคคล และใชเลนส Wind ในการถายภาพวิว เพราะจะทําใหภาพที่ออกมาดูมีมิติ สวยกวา

การใชเลนสปกติอยูมาก อีกทั้งควรมีเอสตาบลิชในแตละฉากที่ตองการบงบอกวาข้ึนวันใหม หรือ

เปลี่ยนเวลาใหม 

 บทพูดของตัวละครควรจะใหมีความชัดเจน รูถึงสาเหตุของการมาที่สถานที่แหงน้ี เพราะถา

ไมระบุ คนดูจะไมสามารถรับรูไดวาตัวละครตัวน้ีไปที่น่ีเพื่ออะไร ทําใหตัวละครดูไมมีเหตุผลในการ

กระทํา และในบางฉากน้ันทําใหละครดู Cliché (คลีเช) มันเปนความจริงที่เชยและเห็นมามากใน

ละครที่ผานๆมา ไมมีความแปลกใหม 

 การตัดตอน้ัน สามารถตัดบางฉากออกได เพราะไมมีความจําเปน ไมมีผลตอการกระทําหรือ

การดําเนินเรื่องในละคร และควรใหความสําคัญกับตัวละครเอกเปนอันดับหน่ึง 

“ถาพูดถึงตัวนักแสดง ตัวแสดงมันไมคอย Support บทเรา นักแสดงเลนไมได หรือเลนไม

ถายทอดในสิ่งที่บทเขียน เห็นไดชัดเลยวามีอาการเคอะเขิน บางทีจนตองถามวาอยางบทที่ไปดวยกัน

สองคนแบบน้ี มันเปนฉากที่ตองสวีทหวานแหวว กุกกิ๊ก แตมันกลับไมเห็นในน้ัน 

นักแสดงควรจะอานบทและทําความเขาใจกับบท เพื่อที่จะแสดงออกมาใหสมบทบาท 

ตอนน้ีมันเลยดูแสดงแบบไมเปนธรรมชาติ ดูเกร็งมาก มีตัวแสดงที่เขาใจในบทบาทและสามารถแสดง

ออกมาไดดีอยูแค 3 ตัวละครเทาน้ัน คือ ขจีนุช (นางรอง) กัญกร (เพื่อนนางเอก) และขนุน (คนใช) น่ี

แหละคือปญหา และคนกํากับควรกํากับใหมากกวาน้ี” (คุณวริฏฐา วงษนาม, สัมภาษณ, วันที่ 29 

มกราคม 2557) 

“สําหรับฉากเปด ไมควรเปดดวยฉากที่เห็นพระเอกกําลังหันหลัง ควรจะเห็นรับหนากอน 

แลวคอยเห็น Movement ตางๆ มันจะดีกวาการเปดฉากขางหลังเพราะมันจะทําใหไมรูวาคนน้ีเปน

ใคร และกําลังทําอะไร 
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บทพูดเขาใจวาคนเขียนจะพยายามทําใหมันเปนในแบบโรแมนติกคอมมาด้ี แตดวยความที่

พระเอกเลนแข็งมาก เลยเหมือนทองบท มันเลยทําใหไมไดอารมณ คือบทมันก็โอเค แตนักแสดงเลน

แข็ง ทําเหมือนทองๆใหมันผานๆไป” (คุณรฐาพัชร ตุลยพิทักษ, สัมภาษณ, วันที่ 29 มกราคม 2557) 

 

ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายท่ีมีตอชิ้นงานจุลนิพนธ 

2.1 กลุมเปาหมายมีความคิดเห็นดานความเหมาะสมของเน้ือหากับการทําเปนละคร

โทรทัศน ดังน้ี: การจากสํารวจความคิดเห็น พบวาผูถูกสํารวจทุกคนเห็นวาบทละครเรื่องน้ีมีความ

เหมาะสมที่จะนํามาผลิตเปนละครโทรทัศนที่มีเน้ือหาสอดแทรกสงเสริมการทองเที่ยวไทย ไมวาจะใน

บทบาทของตัวละครหรือแมกระทั่งพล็อตเรื่องโดยรวม และใหความเห็นวาละครเรื่องน้ีเหมาะสําหรับ

ผูชมทุกเพศทุกวัย เพราะเน้ือหาของละครไมมีความรุนแรง เนนความสนุกสนานของตัวละคร และมี

ฉากกุกกิ๊กนารักที่ไมหวือหวามากนัก รวมไปถึงบทบาทของตัวละครและเน้ือเรื่องที่เห็นถึงการสงเสริม

การทองเที่ยวไทย ไมวาจะโดยภาพ เสียง หรือการสะทอนความคิดของตัวละครแตละตัว ที่ตองการจะ

เห็นสถานที่ทองเที่ยวที่เคยไดรับความนิยมและกําลังประสบปญหาใหกลับมาเปนเหมือนเดิมอีกครั้ง 

“เน้ือหาสนุกดี มาทําเปนละครก็นาดูไปอีกแบบ ดูจากบทแลวละครเรื่องน้ีก็เปนละครสงเสริม

การทองเที่ยวไทย เน้ือหาดูไมรุนแรง นาจะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยได” (คุณอภิชญา ชัยเนตร, 

สัมภาษณ, วันที่ 1 มกราคม 2557) 

“สนุกดี เน้ือหามันเบาๆดี ไมรุนแรง สนุก ตลกดี ฉากกุกกิ๊กก็พอมี ไมมากเกินไป ไมติดเรท 

เด็กๆก็สามารถดูได นาจะเอามาทําเปนละครไดนะ” (คุณณิศรา คนโท, สัมภาษณ, วันที่ 1 มกราคม 

2557) 

“คือดูแลวมันก็เปนละครสงเสริมการทองเที่ยวนะ เพราะมันมีตัวละครที่อยากจะเห็นเกาะ

เสม็ดกลับมาเปนเหมือนเดิม” (คุณขนิษฐา วะเท, สัมภาษณ, วันที่ 1 มกราคม 2557) 

 

2.2 กลุมเปาหมายมีความคิดเห็นดานการสงเสริมการทองเท่ียวผานบทละครโทรทัศน 

ดังน้ี: ผูถูกสํารวจสวนใหญมีความคิดเห็นวาละครเรื่องน้ีเห็นถึงการสงเสริมการทองเที่ยวอยางชัดเจน 

ดูไดจากภาพบรรยากาศที่เนนความสวยงามของเกาะเสม็ด ผูชมดูแลวรูสึกอยากไปเที่ยวเกาะเสม็ด มี

ความอยากรูวาสถานที่จริงจะสวยงามเหมือนภาพในละครหรือไม อีกทั้งยังมีการสอดแทรกเน้ือหา

สงเสริมการทองเที่ยวผานทางบทพูดและการกระทําของตัวละครอยางเห็นไดชัด รับรูถึงความตองการ

ที่จะพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวใหกับเกาะเสม็ดแหงน้ี  
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“ดูแลวสวยดี ชอบบรรยากาศทะเล มันดูแลวอยากไปเที่ยว” (คุณณิศรา คนโท, สัมภาษณ, 

วันที่ 1 มกราคม 2557) 

“สวย นาไป ทะเลดูนาเลน นาไปดูของจริง” (คุณเกี๋ยง จักรใจวงศ, สัมภาษณ, วันที่ 1 

มกราคม 2557) 

“ตัวละครบอกอยูนะวาอยากสงเสริมการทองเที่ยว อยากทําใหเกาะเสม็ดดีข้ึน ก็เปนละครที่

เห็นการสงเสริมการทองเที่ยว” (คุณณัฏฐกร คนโท, สัมภาษณ, วันที่ 1 มกราคม 2557) 

 

2.3 กลุมเปาหมายมีความคิดเห็นดานความเหมาะสมของลักษณะของตัวละครกับการทํา

เปนละครโทรทัศน ดังน้ี: ผูถูกสํารวจสวนใหญใหความคิดเห็นวาตัวละครหลัก ซึ่งหมายถึง เกงกาจ 

(พระเอก) ลันตา (นางเอก) ภูวดล (พระรอง) และ ขจีนุช (นางรอง) มีคาเรกเตอรที่ชัดเจน หมายถึง

การแสดงออกที่บงบอกถึงลักษณะนิสัยที่ชัดเจน คือ 1. เกงกาจ เจาของสมัตตารีสอรทผูมีคารมดี 

กะลอน เจาเลห ตามประสาผูชายที่มีเสนหในตัวเอง เปนคนประนีประนอม ไมอาฆาตพยาบาท จิตใจ

ดี รักครอบครัว 2. ลันตา นักขาวสาวที่อาสามาลงพื้นที่ทําขาวที่เกาะเสม็ด บุคลิกติดหาวเล็กนอย ด้ือ

รั้น และไมคอยยอมใคร รักความยุติธรรมถึงที่สุด 3. ภูวดล เจาของรุงอรุณรีสอรทที่ยังทําตัวเปนเด็ก 

ทําอะไรไมคอยคิดหนาคิดหลัง ตองมีพี่สาวคอยปรามและเตือนสติอยูบอยครั้ง 4. ขจีนุช สาวสวยรวย

เสนห ที่ภายนอกเหมือนจะราย แตแทจริงแลวภายในจิตใจเธอเปนคนดี เห็นอกเห็นใจผูอื่น แตการ

กระทํามักจะตรงขามเสมอ ประมาณวา “ปากรายใจดี” 

และตัวละครแตละตัวสามารถเขากันไดดวยดีในบทบาทของตัวละครที่มีความสัมพันธกัน 

และมีจุดประสงคเดียวกันคือการที่จะหาวิธีหรือหนทางที่จะทําใหเกาะเสม็ดแหงน้ีกลับมาเปนที่นิยม

อีกครั้ง โดยการกระทําของแตละตัวละครน้ันอาจจะมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะนิสัยของ

ตัวละครแตละตัว 

“ตัวละครมีคาเรกเตอรชัดเจน โดยเฉพาะตัวหลัก ดูรูวามีจุดมุงหมายที่จะทําอะไร เชน 

นางเอกตองการทําใหเกาะเสม็ดกลับมาเปนเหมือนเดิม” (คุณอภิชญา ชัยเนตร, สัมภาษณ, วันที่ 1 

มกราคม 2557) 

 

2.4 กลุมเปาหมายมีความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการแสดงของนักแสดง มุมกลอง 

และการตัดตอ ดังน้ี: ผูถูกสํารวจทุกคนใหความเห็นวานักแสดงทุกคนมีฝมือการแสดงที่คอนขางดีถึงดี

มาก แตอาจมีบางฉากบางตอนที่มีความติดขัดเล็กนอย เชน คําพูดที่ใชในการสนทนากันระหวางตัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

 

ละคร แตถือวาไมผิดพลาดมากนัก สวนการแสดงสีหนาและอารมณของตัวละครน้ัน ถือวาทุกคนทําได

ดี อาจมีภูวดลในบางฉากที่ยังแสดงออกไมชัดเจนอยูบาง แตโดยภาพรวมแลวถือวาออกมาอยูในเกณฑ

ที่ดี สําหรับการแสดงที่สมบทบาทน้ัน ผูถูกสํารวจใหความเห็นวานักแสดงทุกคนแสดงไดสมบทบาท 

เหมาะสมกับคาเรกเตอรของตัวละคร ทั้งบุคลิกภายนอก และนิสัยที่แสดงออกมาน้ันไดเหมาะสมกับ

คาเรกเตอรที่ถูกกําหนดไว  

ตัวละครที่ถูกช่ืนชอบและพูดถึงมากที่สุดคือ เกงกาจ พระเอกมากเสนหที่ทําใหผูถูกสํารวจ

เพศหญิงรูสึกหลงใหลเคลิบเคลิ้มไปตามๆกัน ไมวาจะดวยทางคําพูดที่ลื่นไหลตามประสาผูชายกะลอน 

หรือจะเปนการแสดงออกทางสีหนาและสายตา ลวนแลวแตสามารถดึงดูดผูชมไดทั้งสิ้น และอีกตัว

ละครที่เปนขวัญใจผูชมกคื็อ ขนุน เด็กรับใชคนสนิทของเกงกาจ ดวยบุคลิกตลกหนาตายจึงสรางความ

สนุกสนานและเสียงหัวเราะใหกับผูชมไดเปนอยางดี อาจจะเปนตัวละครที่ดูจะไมมีสัมมาคารวะมาก

นัก แตเปนตัวละครที่สรางสสีัน และมีความนารักในตัวเองอีกตัวละครหน่ึง นับวาสองตัวละครน้ีถูกพูด

ถึงอยูเสมอเมื่อผูถูกสํารวจดูละครเรื่องน้ีจบลง 

สําหรับเรื่องมุมกลอง ผูถูกสํารวจสวนใหญใหความเห็นวา มุมกลองเหมาะสมกับการถายทํา

ละครดีแลว แตอาจมีบางฉากที่มุมกลองดูแปลกๆไปบาง แตก็มีไมมากนัก พอที่จะใหอภัยได แตถา

หากมีการตัดสลับหลายมุมกลองมากกวาน้ีก็คงจะดีกวาน้ี มุม CU ยังมีนอยไป โดยภาพรวมแลวก็ถือ

วาผาน 

สําหรับเรื่องการตัดตอน้ัน ผูถูกสํารวจสวนใหญใหความเห็นวา ในระดับผลงานของนักศึกษา

ถือวาทําไดอยูในเกณฑดี แตอาจมีปญหาเรื่องเสียงในบางฉากที่ควรตองแกไขใหสมบูรณ คือฉาก

สุดทายที่เก็บขยะริมทะเล ควรลดเสียงเพลงลง เพราะในตอนน้ีเสียงเพลงกลบเสียงพูดของตัวละครจน

ฟงไมรูเรื่อง และอีกฉากหน่ึงที่มีปญหาเรื่องเสียงก็คือฉากที่เกงกาจมาชวนลันตาไปเที่ยวรอบๆเกาะ

เสม็ด ซึ่งในฉากน้ันมีเสียงรบกวนรอบขางดังเกินไป ควรแกไขใหดีเพราะถือวาเปนฉากที่มีความนารัก

อีกฉากหน่ึงที่ควรจะสมบูรณ 

“นักแสดงแสดงไดดีนะ ชอบพระเอก ดูมีเสนหดี เคาดูน่ิงๆแตหลอ (หัวเราะ) นาหลงใหลดีนะ 

ถาเปนผลงานของนักศึกษา แคน้ีมันก็โอเคแลวละ” (คุณณิศรา คนโท, สัมภาษณ, วันที่ 1 มกราคม 

2557) 

“สนุกดี ชอบขนุนมากๆ ตลกดีคะ ปานอมก็ตลก ดูเหมือนปาจริงๆคะ” (คุณณัฏฐธิดา วะเท, 

สัมภาษณ, วันที่ 1 มกราคม 2557) 
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“โดยรวมมันก็โอเคนะ นักแสดงก็ดี แตมุมกลองเราวามันมนีอยไปหนอย มุมซูมใกลๆไมคอยมี 

เห็นสีหนาของนักแสดงไมคอยชัดเจน ถาจะชอบนักแสดง เราชอบขนุนที่สุด พระเอกก็รองลงมา แต

ขนุนอะฮาสุด ดูแลวทําใหรูสึกตลก หัวเราะไดอะ” (คุณอภิชญา ชัยเนตร, สัมภาษณ, วันที่ 1 มกราคม 

2557) 

 

2.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม: ผูถูกสํารวจบางทานไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ในฉากที่

พระเอกอาบนํ้า ควรจะใหเห็นถึงความวาบหวิวมากกวาน้ี เพราะฉากน้ันพระเอกมีความนาหลงใหล

มาก ซึ่งก็เขาใจวาทางผูศึกษาไมสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมฉากน้ันใหไดอยางแนนอน 

“คืออยากจะเสนอ ไมไดหื่นนะ แตแบบฉากของนํ้าของพระเอกมันนาหลงใหลมาก (หัวเราะ) 

แตถาจะใหดีกวาน้ี เอาใหหวิวกวาน้ีอีกดิ มันจะแบบ อืม..” (คุณณิศรา คนโท, สัมภาษณ, วันที่ 1 

มกราคม 2557) 

 

สรุปผลการประเมินความคิดเห็น 

จากการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหผล จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย (Interview) 
จํานวนทั้งหมด 7 ทาน ซึ่งแตละทานมีความแตกตางกันทางดานอายุ วัยวุฒิ ประสบการณชีวิต และ
หนาที่การงาน สามารถสรุปผลไดวา 

ตัวเน้ือเรื่องและตัวบทละครน้ันมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะนํามาผลิตเปนละครโทรทัศนที่

สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย สวนในข้ันตอนการถายทําหรือ Production น้ัน ผลที่

ออกมามีความนาพึงพอใจอยูในเกณฑดีโดยภาพรวม ทั้งในเรื่องการแสดงของนักแสดงที่สามารถแสดง

ออกมาไดสมบทบาท รวมไปถึงมุมกลองที่ดูเปนละครโทรทัศนพอสมควร อาจจะตองแกไขในเรื่องของ

เสียงใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ซึ่งผูศึกษาไดรับคําแนะนําและจะนําไปปรับปรุงแกไข พัฒนาผลงาน

ของตัวเองใหมีความสมบูรณแบบมากย่ิงข้ึน 

จากผลสรุปข างตน น้ี  ทํ าใหผู ศึกษาไดทราบถึงขอ คิดเห็น และความพึงพอใจจาก

กลุมเปาหมายที่ไดรับชมละครยาว (ระยะเวลา 25 นาที) ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผลและอภิปรายผล

ช้ินงานที่เสร็จสมบูรณตอไป 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

โครงการจุลนิพนธหัวขอเรื่อง “การสรางสรรคบทละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริม

การทองเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค, ข้ันตอนการศึกษา และผลการศึกษา โดยสรุปไดดังน้ี 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาข้ันตอนวิธีการสรางสรรคบทละครโทรทัศนของผูเขียนบทละครโทรทัศน และเพื่อ

ศึกษาข้ันตอนในการผลิตละครโทรทัศน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมลูโดยการคนควาและศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ตลอดจนงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ และไดทําการสัมภาษณเชิงลึกกับนักเขียนบทละครโทรทัศน ผูกํากับหนังสั้น ผูที่ทํางาน

เกี่ยวของกับการผลิตละครโทรทัศน และคนในพื้นที่หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง รวมแลวจํานวน 4 

ทาน เพื่อนําแนวคิดที่ไดจากการสัมภาษณมาใชในการผลิตบทละครโทรทัศน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยการคนควาและศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดนํามาวิเคราะหใชเปนแนวทางในการสรางสรรคบทละคร

โทรทัศน เพื่อประกอบการศึกษาใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลประเภทบุคคล การเก็บขอมูลกอนการผลิตผลงานจากการสัมภาษณ

เชิงลึกกับนักเขียนบทละครโทรทัศน ผูกํากับหนังสั้น ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับการผลิตละคร

โทรทัศน และคนในพื้นที่หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง รวมแลวจํานวน 4 ทาน เพื่อนําความรู

ที่ไดจากการสัมภาษณมาเปนหลักการและแนวทางในการผลิตบทละครโทรทัศนที่สอดแทรก

เน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย (เกาะเสม็ด) 
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3. การเก็บขอมูลหลังการผลิตผลงาน จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญจํานวน 2 ทาน และกลุม

บุคคลทั่วไปที่รับชมละครโทรทัศนหลังขาวภาคคํ่าจํานวน 7 ทาน ซึ่งมีความแตกตางกันทั้ง

ทางดานวัยวุฒิ ประสบการณชีวิต และหนาที่การงาน เพื่อศึกษาและทราบถึงความพึงพอใจ

ของกลุมเปาหมายหลัก ในผลงานจุลนิพนธละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการ

ทองเที่ยวไทยช้ินน้ี หลังจากที่ไดอานบทละครที่ใชในการถายทํา และไดรับชมผลงานละครที่

ผูศึกษาไดผลิตข้ึน 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ทดลองเขียนพล็อตเรื่องที่มีเน้ือหาสอดแทรกสงเสริมการทองเที่ยวไทยในรูปแบบของบท

ละครโทรทัศน คือ โครงเรื่อง (Plot), ลักษณะตัวละคร (Character Description), โครงเรื่องขยาย 

(Treatment) จํานวน 2 ตอน, ลําดับฉาก (Scenario) จํานวน 1 ตอน, บทแสดง (Screenplay) 

จํานวน 1 ตอน และทดลองถายทําจริงเปนเวลา 25 นาที 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเริ่มจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ

หัวขอจุลนิพนธ ไดมีการสัมภาษณนักเขียนบทละครโทรทัศน ผูกํากับหนังสั้น ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับ

การผลิตละครโทรทัศน และผูที่อยูในพื้นที่หมูเกาะเสม็ด เพื่อนําความรูที่ไดทั้งหมดมาเขียนเปนบท

ละครโทรทัศนข้ึน เมื่อผลิตบทละครโทรทัศนเสร็จตรงตามเปาหมาย และไดทดลองถายทําจริงเปน

เวลา 25 นาที (ครึ่งตอน) เปนที่ เรียบรอยแลว จากน้ันจึงไดทําการสัมภาษณแบบตัวตอตัวกับ

ผูเช่ียวชาญจํานวน 2 ทาน และกลุมเปาหมายจํานวน 7 ทาน โดยมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับขอมูล

สวนตัวของผูถูกสํารวจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงาน เพื่อเก็บเปนขอมูลหลังการผลิตช้ินงาน และ

นําไปทําการสรุปและประเมินผลการศึกษา 

วิธีการออกแบบการเขียนบทละครโทรทัศน และผลิตละครโทรทัศนประเภทละครยาว 

1. นําขอมูลที่ศึกษาและผลจากการวิเคราะหมาประมวลผล โดยเรียบเรียงออกมาเปน 4 

องคความรู จากน้ันจึงเริ่มเขียนพล็อตละครข้ึนมาใหมีเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย 

กําหนดลักษณะนิสัยของตัวละครแตละตัว และนําพล็อตที่ไดเขียนเปนเรื่องยอใหมีความ

เหมาะสม เพื่อนําไปตอยอดทําเปนละครโทรทัศน จากน้ันเริ่มทําบทละครโทรทัศน

ทั้งหมด โดยยึดจุดประสงคหลักของเรื่องคือ การสงเสริมการทองเที่ยวไทย 
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2. วางแผนการถายทําจากบทละครโทรทัศนทีเ่ขียนข้ึนเปนที่เรยีบรอยแลว ดูความเหมาะใน

เรื่องผูรับบทบาทตัวละคร สถานที่ถายทํา และอุปกรณประกอบฉาก แลวทําเปนตาราง 

Overall, Location Break, Breakdown แลวจึงเริ่ม ข้ันตอนการ Production และ 

Post-production (การตัดตอ, การปรับสี แสง เสียง) 

3. นําบทละครโทรทัศนและละครที่ถายทําจํานวน 25 นาที ไปใหผู เช่ียวชาญและ

กลุมเปาหมายตรวจสอบพรอมกับประเมินผล 

4. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 สามารถผลิตผลงานออกมาเปนบทละครโทรทัศน โดยแบงเปน โครงเรื่อง (Plot), ลักษณะ

ตัวละคร (Character Description), โครงเรื่องขยาย (Treatment) จํานวน 2 ตอน, ลําดับฉาก 

(Scenario) จํานวน 1 ตอน, บทแสดง (Screenplay) จํานวน 1 ตอน และละครยาวประมาณครึ่ง

ตอนหรือ 25 นาที โดยมีการถายทอดเรื่องราวที่มีเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย โดยอาศัยขอมูล

แนวคิด และขอคิดเห็นจากการศึกษาเอกสาร หนังสอื ตํารา งานวิจัยตางๆ รวมไปถึงการสัมภาษณเชิง

ลึกกับนักเขียนบทละครโทรทศัน ผูกํากับหนังสั้น ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับการผลติละครโทรทัศน และผู

ที่อยูในพื้นที่หมูเกาะเสม็ด  

ในดานความคิดเห็นและความพึงพอใจในผลงานโดยรวมน้ัน โดยสวนตัวแลวขาพเจามีความ

พึงพอใจเปนอยางมาก เพราะไดทําเต็มที่และทําสุดความสามารถที่ตัวเองมีแลว ในแตละข้ันตอนลวน

ผานมาดวยความยากลําบาก ปญหา อุปสรรคตางๆ และความเหน็ดเหน่ือยทั้งตัวเองและทีมงานที่เขา

ไปชวยเหลือในการถายทํา นับต้ังแตในข้ันตอนการ Pre-production คือการเขียนบทละครโทรทศันที่

ตองใชสมาธิและจินตนาการเปนอยางมาก การหาสถานที่และนักแสดง ตามดวยข้ันตอนการผลิตไป

จนถึงกระบวนการตัดตอ ลวนตองใชความพยายามดวยกันทั้งสิ้น สําหรับเน้ือเรือ่งที่ตองสอดแทรกการ

สงเสริมการทองเที่ยวไทยน้ัน ถือวาเปนเรื่องที่ไมยากมากนัก เพราะดวยเปนคนชอบทองเที่ยวและมี

เพื่อนที่เรียนเกี่ยวกับการทองเที่ยวใหความชวยเหลือเสมอมา  

สําหรับเน้ือเรื่องในบทละคร จะกําหนดใหตัวละครแตละตัวน้ันมีจิตใตสํานึกที่ดี พรอมให

ความชวยเหลือกันในการพัฒนาและปรับปรุงเกาะเสม็ดใหกลับมาเปนเหมือนเดิมอีกครั้ง เนนใหเห็น

ถึงการรวมมือรวมใจของคนหลายๆคนที่มีจุดประสงคเดียวกัน นอกจากตัวละครแลว ละครเรื่องน้ียังมี

การสอดแทรกวิวทิวทัศนและบรรยากาศทีส่วยงามของหมูเกาะเสม็ด เพื่อใหผูที่ไดรบัชมละครแลวรูสกึ

วาที่แหงน้ีมีความนาสนใจ และอยากจะลองไปที่สถานที่จริงสักครั้งหน่ึงในชีวิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



97 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

รูปแบบของการสรางสรรคบทละครที่ตองมีการสงเสริมการทองเที่ยวไทยสอดแทรกอยูใน

เน้ือหาของบทละครครั้งน้ี ซึ่งผลงานที่ไดทําออกมาน้ันตรงตามแนวคิดและทฤษฎีที่ใชเปนแนวทาง

ประกอบการศึกษาที่ผูศึกษาไดศึกษามากอนหนาน้ี มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ทฤษฎีการละครและการเขียนบทละคร 

ข้ันตอนในการเขียนบทละครเพื่อผลิตละครน้ัน ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมากในการผลิตช้ินงาน 

บทละครจะตองมีความเปนเหตุเปนผลกับเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึน กลาวคือ ผู วิจัยตองเขียน

เหตุการณข้ึนมาใหมีเหตุมีผล เพื่อใหตัวละครไดดําเนินเรื่องราวของละครไปอยางไมมีขอสงสัย และ

ผูชมสามารถเขาใจในเรื่องราวและเหตุผลการกระทําของตัวละคร  

องคประกอบตางๆในการเขียนบทไมวาจะเปนโครงเรื่อง (Plot) ที่ตองเขียนเพื่อกําหนดความ

เปนไปของเรื่องราววาในละครน้ันจะมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนบาง แตไมตองลงรายละเอียดมากนัก  

ลักษณะตัวละคร (Character Description) ที่ตองกําหนดลักษณะเฉพาะของตัวละครข้ึนมา 

ไมวาจะเปนรูปรางหนาตา หรือแมแตลักษณะนิสัย  

แกนเรื่อง (Thought) คือวัตถุประสงคของละครเรื่องน้ีหรือการกระทําของตัวละครวา

ตองการทําอะไร เพื่ออะไร  

บทสนทนา (Dialog) ที่ตองเขียนข้ึนเพื่อประกอบความเขาใจ เพราะคนดูไมสามารถเขาใจ

การกระทําเพียงแคการแสดงออกทางสีหนา แววตา และทาทางเพียงเทาน้ัน  

เพลง (Song) เปนองคประกอบทีส่ําคัญทีจ่ะชวยใหละครดูมมีิติมากข้ึน เพลงสงขยายความถึง

อารมณของเหตุการณที่เกิดข้ึนในเวลาน้ันๆ 

และภาพ (Spectacle) องคประกอบทั้งหมดลวนมีความสัมพันธกัน และทําใหบทละคร

ออกมาเปนบทที่สมบูรณได 
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ความรูท่ีไดจากขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิตของชิ้นงานจุลนิพนธ 

ขั้นตอนการผลิต 

การถายทําช้ินงานจุลนิพนธหัวขอ “การสรางสรรคบทละครโทรทัศนที่สอดแทรกเน้ือหา

สงเสริมการทองเที่ยวไทย” น้ันไดรับความรูและประสบการณเพิ่มเติม อันเน่ืองมาจากข้ันตอนในการ

ทําช้ินงานน้ัน ผูศึกษาตองรับผิดชอบทุกอยางดวยตัวเอง ต้ังแต ข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย 

สําหรับข้ันตอนในการถายทําน้ัน ผูศึกษาไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการใชกลองถายรูป ไมวา

จะเปนการปรับต้ังคา หรือแมกระทั่งการดูมุมกลอง ที่ไดเพื่อนผูมีความเช่ียวชาญทางดานการใชกลอง

ถายรูปใหคําแนะนําและสอนวิธีการใชงาน ทําใหเรามีความรูในเรื่องที่ไมเคยสนใจมากข้ึน รวมไปถึง

การใชไมคไวเลส เพราะที่ผานมาในการทํางานเปนกลุมน้ัน ผูศึกษาไมคอยไดหยิบจับอุปกรณจําพวกที่

ใชในข้ันตอนการผลิตมากนัก สวนใหญจะถูกวางใหทําหนาที่เขียนบทเสียมากกวา หรือไมก็เปน 

Acting Coach จึงไมคลองกับการใชอุปกรณจําพวกน้ีมากนัก  

การถายทําฉากนักขาวที่กําลังรายงานขาวน้ัน ตองถายดวยตัวเองทั้งหมด ไมมีเพื่อนคอย

ชวยเหลือในเรื่องของอุปกรณ เพราะในฉากน้ีน้ันผูศึกษาตองข้ึนไปถายทําที่จังหวัดลําปาง เพื่อนๆจึง

ไปชวยถายไมได ผูศึกษาจึงจําเปนตองศึกษาวิธีใชอุปกรณในการถายทําตางๆเพื่อใหการถายทําในฉาก

น้ีผานพนไปไดดวยตัวเอง 

ขั้นตอนหลังการผลิต 

ในข้ันตอนหลังการผลิตน้ัน ผูศึกษามีความจําเปนตองตัดตอเองทั้งหมด ดวยความที่เปนคนไม

ชอบการตัดตอ ทําใหผูศึกษาลืมความรูในเรื่องการใชโปรแกรมตัดตอที่เคยไดเรียนมาทั้งหมด จึง

จําเปนตองเรียนรูดวยตัวเองโดยการศึกษาจากคลิปวิดีโอการสอนใชโปรแกรมตัดตอ Final Cut Pro 

ในเว็บไซต Youtube.com ทําใหมีความรูเพิ่มมากข้ึน รูจักวิธีใชโปรแกรมมากข้ึนวาอุปกรณใน

โปรแกรมใชอยางไร สําหรับอะไร และเพื่ออะไร อีกทั้งการหาเสียงดนตรีเขามาประกอบ ที่ตอง

วิเคราะหสถานการณที่เกิดข้ึนในละครวาควรจะใชเสียงประเภทใดเพื่อสื่อถึงอารมณของสถานการณ

และตัวละคร  

สําหรับข้ันตอนในการตัดตอน้ัน แมจะเปนไปดวยความยากลําบากเพราะเปนสิ่งที่ผูศึกษาไม

ถนัด แตก็รูสึกภูมิใจที่ไดลงมือทําดวยตัวเอง หากเมื่อตัดตอเสร็จในรอบแรก ก็จะใหเพื่อนๆชวยดูและ

วิจารณเพื่อแกไขใหดีข้ึนแลวลงมือตัดใหมเรื่อยๆ แตดวยความไมถนัดแลว การตัดตอละครออกมาจึง

ไมมีความเปนมืออาชีพมากนัก จังหวะไมคอยดีบาง เลือกเอสตาบลิชไมคอยเหมาะสมบาง แตก็รับ

ขอเสนอของผูรับชมมาแกไขงานใหดีข้ึนเรื่อยๆ 
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ปญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน 

ปญหาเรื่องการเขียนบท: สําหรับปญหาเรื่องการเขียนบท ถือวาเปนปญหาสําคัญที่เกิดข้ึน 

และทําใหรูสึกทอแทไดมากที่สดุ น่ันคือการแกพล็อตเรื่องประมาณ 2 พล็อตถึงจะผาน เพราะอาจารย

ตองการให เห็นถึงการสงเสริมการทองเที่ยวอยางชัดเจน นอกจากน้ันคือการเขียนบทแสดง 

(Screenplay) ที่ตัวเองมีความชอบอยูแลว ทําใหไมมีปญหาหรืออุปสรรคมากนัก แตดวยเวลาที่

กระช้ันชิดเพราะมัวแตแกไขพล็อตเรื่อง จึงตองรีบเขียนบทแสดงใหเสร็จภายในสองวันเพื่อนําไปถาย

ทํา นับวาเปนการเขียนบทที่ไมไดนอนขามวันขามคืนเลยทีเดียว 

ปญหาเรื่องนักแสดง: สําหรับปญหาเรื่องนักแสดงน้ัน ไมเปนปญหามากนัก เพราะมีเพื่อนๆที่

อยากเปนนักแสดงของละครเรื่องน้ีอยูแลว ทําไมไมตองวิตกกังวลเรื่องการหานักแสดงไมได อีกทั้งยัง

ประหยัดงบประมาณโดยการใหทีมงานมาเปนหน่ึงในนักแสดง ถาจะใหเห็นถึงปญหาที่เกิดข้ึน ก็คงมี

อยูแคเรื่องเดียวคือเรื่องที่พระเอกเปนแผลที่เล็บเทา ทําใหการถายทําเปนไปดวยความทรมานและจบ

ลงดวยการพาพระเอกเขาโรงพยาบาลเพื่อถอดเล็บ ซึ่งการเดินทางไปโรงพยาบาลน้ันถือวาเปนความ

ยากลําบากที่ทั้งอันตรายและเสีย่งชีวิต คือการข่ีซาเลง (ซึ่งเปนยานพาหนะที่ขับข่ียากมาก) ผานถนนที่

มืดมิดและเปลาเปลี่ยว อีกทั้งยังเกิดอุบัติเหตุซาเลงพุงลงขางทาง แตผูขับข่ีและผูน่ังไมไดรับอันตราย

ใดๆเพิ่มเติม ดวยเหตุน้ันจึงทําใหทีมงานและนักแสดงทุกคนสนิทสนมกันมากข้ึน 

ปญหาเรื่องทีมงาน: สําหรับปญหาเรื่องทีมงานน้ัน ไมมีเลย เพราะทีมงานทุกคนมีความ

พรอมและต้ังใจทํางานกนัเปนอยางดี ทําใหไมมีอุปสรรคใดๆ เมื่อเกิดปญหาก็ชวยกันแกไขสถานการณ

ใหผานพนไปไดดวยดีเสมอมา 

ปญหาเรื่องการเดินทาง: เน่ืองจากนักแสดงทั้งหมดในเรื่องรวมถึงทีมงาน ใชจํานวนประมาณ 

9 คน แตปญหาเรื่องการเดินทางระหวางจังหวัดไมมีเลย เพราะการเดินทางไปถายทําในตางจังหวัด

น้ันก็อาศัยการน่ังรถตูไปกันอยางปกติสุข ตอรถสองแถวที่หาไดไมยากมากนัก หากจะใหเห็นถึงปญหา

ที่แทจริงของการเดินทาง ก็จะพบเมื่อตอนไปถายทําที่เกาะเสม็ด ที่ตองข่ีรถมอเตอรไซคตะลอนกันไป

ทั่วเกาะเพื่อถายทําฉากที่ตองเห็นความสวยงามของเกาะเสม็ด ซึ่งในขณะที่ไปน้ันเกิดฝนตกและเพิ่ง

หยุดไปไดไมนาน ทําใหทางที่ตองสัญจรน้ันเปนหลุมเปนบอ มีแองนํ้า ทางทีมงานจึงขับข่ีดวยความ

ยากลําบากและกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดข้ึนได  

ปญหาเรื่องอุปกรณ: สําหรับปญหาเรื่องอุปกรณน้ัน มีไมมากนัก สวนใหญจะเปนแบตเตอรรี่

กลองถายรูปหมด การดความจําเต็ม ซึ่งเปนปญหาที่สามารถแกไขปญหาไดโดยงาย และอีกหน่ึง

ปญหาเรื่องอุปกรณกคื็อ ปญหาเรื่องการอัดเสยีง ซึ่งนาจะเปนปญหาที่ตัวบุคคลมากกวาวาลืมเช็คเสียง

กอนและหลังการถายทํา แตก็สามารถแกไขปญหาไดในข้ันตอนหลังการผลิตช้ินงาน 
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ปญหาเรื่องการตัดตอและลงเสียง: ดวยความที่เปนคนไมชอบและไมถนัดเรื่องโปรแกรมตัด

ตอ ทําใหการตัดตอละครเปนไปอยางเครงเครียด อีกทั้งยังตองตัดตอดวยตัวเอง เพราะไมสามารถ

วาจางหรือใหใครมาชวยเหลือได (เพื่อนๆก็ตองทํางานของตัวเอง) จึงจําเปนตองมาน่ังศึกษาโปรแกรม

ตัดตอใหมอีกครั้ง ผานทางคลิปการสอนใชโปรแกรมตัดตอในเว็บไซต Youtube.com ซึ่งก็ผานพนไป

ไดดวยดี สําหรับการลงเสียงน้ัน ไมเปนปญหามากนัก เพราะไดเตรียมเพลงและเสียงประกอบไวต้ังแต

กอนถายทําแลว 

 

ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาและดําเนินงานครั้งตอไป 

สําหรับขอเสนอแนะน้ัน การทําละครน้ันเปนการผลิตช้ินงานที่ตองใชจินตนาการและ

ความสามารถ ผูศึกษาจึงอยากแนะนําใหผูที่มีความคิดที่จะสรางสรรคผลงานละครโทรทัศนใหศึกษา

วิธีการเขียนบทละครโทรทัศนใหมาก ดูละคร ภาพยนตร หรือละครชุดของไทยและตางประเทศให

ไดมากที่สุด เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ และเพิ่มความรูใหกวางขวางย่ิงข้ึน และนําความรูที่ไดมาปรับใช

เพื่อสรางสรรคบทละครโทรทัศนของตนเอง 
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ภาคผนวก ก 

บทสัมภาษณจากบุคคลผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณทางดานการเขยีนบทละคร

โทรทัศนและอยูในวงการละครโทรทัศน และผูประสบปญหาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมูเกาะเสม็ด 

จังหวัดระยอง 
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บทสัมภาษณคุณนภญดา สุวรรณา 

(นักเขียนบทละครโทรทัศน) 

คําถามท่ี 1 : การเขียนบทละครโทรทัศนเรื่องหน่ึง มีจุดเริ่มตนอยางไร 

คุณนภญดา สุวรรณา : จุดเริ่มตนของการเขียนบทละครคือดูความนิยมในปจจุบันวาคนดู

ชอบแบบไหน เราก็ตองเขียนใหมันไดเรตต้ิง เพราะไมมีใครอยากทําละครที่ไมมีคนดูหรอก แลวการ

เขียนบทละครโทรทศันมันก็มี 2 อยาง คือพล็อตที่คิดข้ึนเอง กับเอามาจากหนังสือ ถาเกิดหนังสือเรื่อง

ไหนไดรับความนิยมมากก็สามารถนําเอามาทําบทละครโทรทัศนได ยกตัวอยางเชน ฟาจรดทราย เปน

หนังสือที่ดังมาก เคาก็เลยนํามาทําเปนละคร 

คําถามท่ี 2 : การเขียนบทละครโทรทัศนจํานวน 8 ตอน ตองใชระยะเวลามากนอยเพียงไรในการ

เขียน แลวเน้ือหาภายในบทละครควรมีมากนอยเพียงไร 

คุณนภญดา สุวรรณา : ไมรูนะ สมมติอยางคนเขียนบทที่เกงๆเลย เคาใชเวลา 1 อาทิตยตอ 1 

ตอน ถาเรงรีบดวยก็จะไดประมาณน้ัน แตถาเกิดเรงรีบจริงๆ ก็จะเขียนไดอาทิตยละ 2 ตอนน้ีนาจะ

เยอะที่สุดแลว  

สําหรับเน้ือหาในละครที่มีเพียงแค 8 ตอน ใหเนนความสําคัญแบบไมตองยืดเรื่องราวมาก 

ตองกระชับ คือ อยางตอนที่ 1 คือการเปดตัวละคร ซึ่งแลวแตเราวาเราอยากเปดใหตัวละครออกมา

กอน แตพระเอกนางเอกสมควรที่จะมาต้ังแตเบรคที่ 1 หรือไมก็เบรกที่ 2  

คําถามท่ี 3 : การคิดพล็อตเรื่องใหมีความนาสนใจ มีแนวทางในการคิดอยางไร 

คุณนภญดา สุวรรณา : เราตองดูผลงานของคนอื่นกอน แลวดูวาตัวเราชอบแบบไหน ถารูตัว

เองวาชอบดูละครแนวไหน ก็ใหหาละครแนวน้ันดูเยอะๆ แบบ “เฮย เรื่องน้ีสนุก สนุกแลวมันสามารถ

นํามาใชในละครของเราไดไหม” แตอยาลืมวาเรื่องที่เราชอบ คนอื่นอาจจะไมชอบก็ได หรือเรื่องที่คน

อื่นชอบ เราก็อาจจะไมชอบก็ได คือตองดูความนิยมของคนทั่วไปดวย 

คําถามท่ี 4 : การเขียนละครประเภท Romantic Comedy มีแนวทางในการเขียนอยางไรใหสนุก 

คุณนภญดา สุวรรณา : เราไมควรที่จะเขียนแบบจงใจใหมันตลก ใหมันตลกไปในตัวของมัน

เอง ถาหากจะอิงจากละครเวทีตามที่เคยเรียนมา ก็คือละครแนวตลกจะไมมีการซอมกันเยอะ จะเนน

เลนสดกันมากกวา เพราะมุขตลกมันจะออกมา ณ ตอนที่แสดงน้ันเลย และ acting ของนักแสดงก็มี

สวน ถาเลนไมเขาถึงบทบาท ความสนุกก็จะลดลง การเลนละครแนวตลกน้ันถือเปนสิ่งที่ยาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105 

 

คําถามท่ี 5 : การแบงเน้ือหาละครออกเปนตอนๆ มีวิธีการแบงเน้ือหาอยางไร 

คุณนภญดา สุวรรณา : อยางที่พูดไปคือการเปดตัวพระเอกนางเอกควรจะมีต้ังแตในตอนที่ 1 

คือตอนที่ 1, 2, 3 อาจจะเปนการเปดตัวละคร ใหผูชมไดรูจักตัวละคร และดําเนินเรื่องในขางตน สวน

ตอนที่ 4, 5, 6 เปนชวงที่กําลังพีค คือเปนตอนที่มีปมปญหาเกิดข้ึน สวนตอนที่ 7 คือปญหาที่เกิดข้ึน

น้ันจะแกไขไดอยางไร และตอนที่ 8 ก็จะเปนตอนที่คลี่คลายปญหาทุกอยาง ประมาณชวงไคลแม็กซ 

คําถามท่ี 6 : การตัดฉากไปยังอีกฉากหน่ึง มีวิธีการอยางไร 

คุณนภญดา สุวรรณา : ยกตัวอยางใหฟงดีกวา เชน คนหน่ึงถาม “ดรีมอยูไหน” มีคนตอบวา 

“ดรีมอยู Starbucks” อีกคนก็บอกวา “บา ดรีมมันไมกินกาแฟสักหนอย แลวมันไปซื้อใหใคร” เสร็จ

ก็ตัดไปที่ฉากดรีมเอากาแฟไปใหคนอื่น คือมันจะใหเห็นถึงเหตุการณที่เช่ือมตอกัน คือเปนเหตุการณที่

มีความตอเน่ืองกัน หากเปนเหตุการณที่ไมตอเน่ืองกัน เราก็สามารถตัดฉากไปอีกฉากหน่ึงที่ไมมีความ

เกี่ยวเน่ืองกันก็ได แตถาเหตุการณเช่ือมกัน ก็จะเปนอยางที่กลาวมา 

คําถามท่ี 7 : การลําดับเรื่องราว เน้ือหาในละคร ควรลําดับอยางไร เพื่อใหผูรับชมรูสกึสนใจและอยาก

ติดตามตอไป 

คุณนภญดา สุวรรณา : มันคือการจบในแตละเบรก และจบในแตละตอน คือจบยังไงก็ไดให

มันคางคา สมมติวามันกําลังจะฆากัน ถือมีดมาแทง แทงเสร็จก็ตัดจบไปเลย ทีน้ีก็ไมรูแลววาใครโดน

แทง ทําใหคนดูน้ันตองรอติดตามชมตอนตอไปเพื่อจะไดรูวาใครเปนคนโดนแทง จะอางอิงถึงพี่ปอน 

นิพนธวา การจบตอนของละครโทรทัศน ไมจําเปนที่จะตอง compete ไมตองบอกคนดูทุกอยาง ให

คนดูเอากลับไปคิดเองบาง ไมจําเปนตองเฉลยทุกอยาง ยกตัวอยางเชน พูดวา “ไปกินขาวไหม” ไม

จําเปนตองตอบวา “ฉันไปกินขาว” เพราะรูกันอยูแลววาไปกินขาว ถาแตถูกถามวา “ไปกินขาวไหม” 

แลวคนตอบทําทาน่ิงๆคิดๆแลวตัดจบไป คนดูก็จะลุนวามันจะไปกินขาวไหมหรือไมไป 

คําถามท่ี 8 : การจบของบทละครโทรทัศน ในตอนจบน้ันควรจะแกปมปญหาในสวนใดกอน 

คุณนภญดา สุวรรณา : ตองดูกอนวาเหตุการณหรือปมปญหาอะไรใหญที่สุด จริงๆมันแลวแต

ลีลาในการเลาของนักเขียนบทแตละคนมากกวา แตสวนใหญแลวปญหาที่ใหญที่สุดมักจะถูกแกไขที

หลังสุด เพราะมันเปนสิ่งทีค่นดูลุนมากที่สดุ แตในระหวางที่เกิดปญหาใหญ แนนอนวามันตองมีปญหา

เล็กๆอยูในน้ัน ฉะน้ันเราก็ควรจะตองแกปญหาเล็กๆกอนแลวคอยไปแกปญหาใหญทีหลัง เพราะถา

หากเราแกปญหาใหญไปแลว และเหลือปญหาเล็กๆเหลาน้ัน เราจะแกไขไปเพื่ออะไร ในเมื่อปญหาที่

ใหญกวาไดถูกแกไขไปแลว (ในละครตอนจบสวนใหญ มักจบลงดวยปญหาความรักใชหรือไม) แลวแต
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เรื่องมากกวานะ แตสวนมากก็จะจบลงดวยความรักแบบพระเอกนางเอกคืนดีกัน แตเรื่องสุดสายปาน 

ในตอนจบคือตัวรายฆาตัวตาย คนดูสวนมากก็มาแสดงความเห็นกันวา “จบงายไปนะ” อะไรแบบน้ี 

คําถามท่ี 9 : ละครประเภท Romantic Comedy ในปจจุบันเปนที่นิยมหรือไม เพราะเหตุใด 

คุณนภญดา สุวรรณา : ละครประเภท Romantic Comedy เสมือนเปนละครสําหรับเอาไว

ค่ัน เพราะวาละครประเภทน้ีเปนละครคลายเครียด ซึ่งสวนมากจะเปนละครฉายในชวงเย็นของวัน แต

ละครที่ฉายในตอนกลางคืนมักเปนละครประเภท Drama เสียมากกวา ละครประเภท Romantic 

Comedy ที่ฉายในชวงเวลากลางคืนก็จะมีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เหมือนเปนละครที่เอามาค่ันอารมณ

เพื่อลดความตึงเครียดจากละครประเภท Drama ทําใหละครประเภทน้ีมีไมบอยนัก ละครที่มีอยู

ตลอดก็คือละครประเภท Drama ชีวิต เรียกนํ้าตา แตละครประเภทตลกน่ีถาจะเรียกเรตต้ิงไดน้ันตอง

ทําใหมันออกมาดีนะ ถาทําออกมาไดไมดีมันก็ไมได อยางละครของเอ็กแซ็กทก็จะมีละครประเภทตลก

ไมบอยนัก สวนใหญจะเปนละครแนวชีวิตจริง ซึ่งแนนอนวาในละครมันตองมีอะไรที่เกินจริงอยูบาง  

การเลนละครแนวตลกน้ัน มันตองเลนใหเปนธรรมชาติ ไมใชจงใจแสดงใหออกมาแลวตองขํา 

ข้ึนอยูกับนักแสดง การ Casting นักแสดงน้ันตองดูวานักแสดงเขาใจถึงบทบาทของตัวละครหรือเปลา 

เขาขากับนักแสดงคนอื่นๆไดดีไหม สามารถตอยอดตอบทกันไดหรือเปลา ยกตัวอยางเชน ตอนที่ไปดู

คอนเสิรต The star ศิลปนเหลาน้ันเคาก็จะมีสไตลของตัวเองที่แตกตางกัน แตพอมาอยูดวยกัน เลน

มุขขําขันกัน มันก็ตลกไดนะ ถึงจะไปดูสองรอบ แลวมุขที่เลนออกมาอาจจะมีความแตกตางบาง ก็

แนนอนวามันตองมี Script เปนตัวกําหนดอยูบาง แตไมจําเปนตองซอมคิวปลอยมุขตลกกัน ใหการ

แสดงน้ันออกมาเปนธรรมชาติจะดีกวา 

คําถามท่ี 10 : ละครที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยว ควรจะมีเน้ือหาอยางไร หรือเพียงแคใช

สถานที่น้ันๆมาเปนสถานที่ถายทําละคร 

คุณนภญดา สุวรรณา : ถาใชแคสถานที่มาถายทํา แลวคนดูจะรูไหมวาสถานที่น้ันคือที่ไหน 

ถาเปนละครสงเสริมการทองเที่ยว มันควรจะมีพูดในบทบางวาที่น่ันคือที่ไหน จะอางอิงถึงพี่ลักษณนะ 

(คุณศิริลักษณ ศรีสุคนธ) พี่ลักษณเคยทําละครเทิดพระเกียรติในหลวง ก็ตองมีการพูดถึงพระราชดําริ 

พระราชดํารัส หรือโครงการตางๆของในหลวง มันถึงจะเปนเน้ือหาของละครเพื่อเทิดพระเกียรติใน

หลวง หากเราทําละครเทิดพระเกียรติ แตเราไมไดพูดถึงคุณงามความดีของคนที่เราจะพูดถึง มันจะ

แสดงออกมาไดอยางไรวาเรามีจุดประสงคที่จะเทิดพระเกียรติ  

เชนเดียวกับการทําละครสงเสริมการทองเที่ยว สมมติวาเราไปเชียงใหม แลวไปถายทําที่สวน

สัตวเชียงใหม เราก็ตองทําใหคนดูรูใหไดวาสถานที่น้ีคือสวนสัตวเชียงใหม แตไมไดหมายความวาตอง
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เปนการบอกอยางจงใจวา “ที่ น่ีคือสวนสัตวเชียงใหมนะ อีก 200 กิโลจะถึงแลวนะ” เราแคตอง

พยายามเนียนขอมูลน้ันๆเขาไปในบทสนทนา ไมใหมันเหมือนการจงใจพูดถึงสถานที่จนเกินไป มันคือ

ละคร ไมใชไกดนําเทีย่ว 

คําถามท่ี 11 : ถาเรามีพล็อตเรื่องอยูในมือแลว ในการเริ่มเขียนบทละครโทรทัศนมีข้ันตอนในการ

จัดการกับพล็อตเรื่องอยางไร 

คุณนภญดา สุวรรณา : เมื่อมีพล็อตแลว ก็ตองนําพล็อตมาเขียนเปนสวนที่เล็กที่สุดกอน น่ันก็

คือ Scenario ที่บอกวาตอนที่ 1 มีตัวละครอะไรบาง มีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนบาง แลวมันจะงายตอ

การเขียนบท เคยมีครั้งหน่ึงที่ทําบทแบบไมไดเขียน Scenario แลวรูสึกวามันคิดตอไมออกวาในตอนน้ี

ควรจะมีอะไรเกิดข้ึนบาง ถาหากวามี Scenario แลวทุกอยางจะเร็วเพราะเรากําหนดเน้ือหาของมัน

เรียบรอยแลว 

คําถามท่ี 12 : มีทัศนคติตอละครที่นําเสนอทัศนียภาพที่สวยงามของสถานที่ทองเที่ยวอยางไร 

คุณนภญดา สุวรรณา : มันจะทําใหคนดูรูสึกวาอยากจะไปทองเที่ยวตามสถานที่ น้ันๆ 

ยกตัวอยางเชน Series เกาหลี ถาเกิดเปนคนติด Series เกาหลี ดูแลวก็อยากจะไปเกาหลี เพื่อไปดู

สถานที่ที่สวยงาม สวนละครไทยน้ันมีอยูเรื่องหน่ึงที่เปนพญานาคกับพญาครุฑ แตจําช่ือเรื่องไมได มี 

“ศรีริตา เจนเซน” เลนเปนนางเอก มันจะมีอยูฉากหน่ึงสวยมาก อยูริมแมนํ้าโขง เห็นแลวรูสึกวา

อยากจะไปตรงน้ี อยากรูวามันอยูที่ไหน ทําใหเราตองหาขอมูลของสถานที่น้ันๆหากวาเราสนใจทีจ่ะไป

จริงๆ หรือบางทีก็สามารถดูไดจาก end credit ที่ข้ึนใหคนดูรูวาสถานที่ถายทําน้ันถายที่ไหนบาง แต

บางทีเวลาไปถึงอาจจะไมไดสวยเหมือนทีเ่หน็ในละคร เพราะการถายทําน้ันแนนอนวาทุกอยางถูก set 

ข้ึนหมด  

คําถามท่ี 13 : เราจําเปนที่จะตองใชช่ือของสถานที่ถายทําน้ันจริงๆไหม สามารถต้ังช่ือใหมในละครได

หรือไม เพราะเหตุใด 

คุณนภญดา สุวรรณา : ตองถามกอนวาทําละครประเภทอะไร ถาทําประเภท Romantic 

Comedy ที่อิงความจริง ไมใชละครแฟนตาซี เราไมสามารถต้ังช่ืออื่นข้ึนมาแทนได เพราะคนดูเขารูวา

เราไปถายทําที่สถานที่ไหน  

(แลวเรื่อง “มนตจันทรา” ที่ไดไปถายทําที่หาดๆหน่ึง แลวทําเหมือนกับวาเปนเกาะสวนตัวอยู

ในละครเรื่องน้ี มันแตกตางกันยังไงหากวาเราจะคิดช่ือสถานที่ข้ึนมาใหมสําหรับใชเปนสถานที่ในละคร 

เพราะก็เปนละครเหมือนๆกัน) ถาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง อยางเชน “หัวหิน” คนดูเขาก็จะรู

วาที่น่ีคือหัวหิน เราจะไปบอกวาที่น่ีคือ “บางแสน” ก็ไมได แตถาเกิดวาละครของเราเปนเรื่องราวที่
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มันไมอิงความจริง สมมติไปถายที่หาดปาตอง เราก็สามารถต้ังช่ือข้ึนมาใหมวาเปนหาดอื่นไดเลย แต

ตองเปนช่ือที่ไมมีอยูจริงและไมของเกี่ยวกับสถานที่ใดๆ  

หากเปนเรื่องราวที่อิงความจริงเชน นางเอกเปนคนจังหวัดภูเก็ต เราก็ตองไปถายที่จังหวัด

ภูเก็ต ไปถายที่จังหวัดอื่นไมได เพราะคนดูเคาก็รูไดวาสถานที่ๆเราไปถายทําน้ันคือที่ไหน ถาเกิดจะทํา

ละครแลวไปเจอสถานที่สวยๆ ก็ต้ังช่ือข้ึนมาใหมใหมันเปนช่ือที่ไมมีอยูจริง 

คําถามท่ี 14 : การเขียนบทละครโทรทัศนประเภท Romantic Comedy น้ันมีเทคนิคในการเขียน

อยางไรเพื่อใหละครน้ันสนุกในแบบฉบับของละครประเภท Romantic Comedy 

คุณนภญดา สุวรรณา : เราอาจจะมีคําพูดที่ใหตัวละครพูดแบบตลกๆ แตไมใชวาตัวละครทุก

ตัวจะตองตลก เราควรจะมีตัวละครที่สรางความตลก แตไมตองมีเยอะมาก สวนพระเอกนางเอกน้ันก็

จะมีหลากหลายประเภทนะ แบบ “เปนๆขําๆ” ก็มี ยกตัวอยางเชน ละครเรื่อง “วุนนัก รักหรือ

หลอก” ก็จะมีตัวนางเอกที่มีลักษณะไมรูประสีประสาอะไร ก็จะเปนอีกหน่ึงตัวละครที่ทําใหเกิดความ

ตลกเฮฮาโดยที่การกระทําน้ันไมไดต้ังใจที่จะทําใหเกิดความตลก แตมันจะตลกไปเองโดย Character 

ที่เปนธรรมชาติของตัวนางเอก  

ละครประเภท Romantic Comedy คือเราตองทําใหคนดูดูแลวย้ิม ไมจําเปนตองขําก็ได 

แบบ “เออ นารัก” “เออ ดีวะ” ไมใชวาตองทําใหมันออกมาตลกขําขันเหมอืนตลกคาเฟ เราควรจะไป

หาตัวอยางละครประเภท Romantic Comedy ดูเยอะๆ เพราะวาละครประเภทน้ีมันไมไดตลกทั้ง

เรื่อง เน้ือเรื่องมันจะมีความเปน Romantic แบบขําๆ  

คําถามท่ี 15 : การเขียนบทละครที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการวางแผน หรือการคิดแผนการในการทําอะไร

สักอยางน้ัน มีความยากมากนอยเพียงไร มีเทคนิคในการคิดเพื่อเขียนอยางไร 

คุณนภญดา สุวรรณา : มันก็ยากนะ เพราะมันจะซับซอนวาใครวางแผน ใครเปนคนลงมือ

กระทํา มีวิธีการอยางไร ใครรูแผนการน้ีบาง แลวแผนการที่คิดข้ึนมามันก็ไมใชแผนการงายๆ ตองยาก

และมีความซับซอน เพราะตัวละครของเราจะไดดูฉลาด ที่พูดไปน้ีหมายถึงแผนการฆา แผนการชิง

สมบัติ นะ เราตองดูวาเรากําลังเขียนแผนการเกี่ยวกับอะไร  

(เปนแผนการเกี่ยวกับการจับคูรักของคนที่ทําหนาที่เปนกามเทพสื่อรัก) ถาเปนแผนการ

ประเภทจับคูรัก เราก็ไมตองคิดอะไรมากหรอก มันไมใชแผนการฆาที่วากําลังจะฆาใครสักคน แบบน้ัน

มันก็ตองย่ิงใหญหนอย แตถาเปนประเภทจับคูรัก เอาแคขําๆใหมันดูนารกัแคน้ีก็พอแลว เชน เปนฉาก

ที่อยูในบานแลวมีตุกแกเดินมา นางเอกเห็นก็กรี๊ดกราด พระเอกเดินเขาไปเห็น ถามนางเอกวา “เปน
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อะไร” แลวก็ตัดไปที่ประตูถูกใครสักคนปดลง แคน้ีมันก็ขําแลวไง มันจะดูนารัก ไมตองไปคิดมาก

เหมือนการคิดแผนการฆา  

แตจะเตือนวาการทําละครประเภทน้ีตองระวัง เพราะวามันจะไปเหมือนเปนสารคดีทองเที่ยว 

ถาเปนประเภทสารคดีทองเที่ยว มันจะเปนแบบ “วันน้ีเราจะไปดํานํ้ากัน ลึกลงไป 200 เมตร จะมี

อยางโนนอยางน้ี” ถาเห็นปลาการตูน ก็ตองซูมเขาไปที่ปลาการตูน บงบอกลักษณะของปลาวาเปน

อยางโนนอยางน้ี ประมาณน้ี แตถาเปนละครโทรทัศน มันจะเปนแบบ “ไปดํานํ้ากันดีกวา” มีฉากดํา

นํ้า เห็นปะการังใตทองทะเล มีพระเอกนางเอกดํานํ้ากันอยูสองคน ทามกลางฝูงปลาใตทองทะเลอะไร

ประมาณน้ี และไมตองใหขอมูลหรือรายละเอียดนะวา “น่ีคือปะการังพันธุโนนน้ี ในฤดูฝนมันจะ

เปลี่ยนสีนะ” มันไมจําเปน เพราะมันจะกลายเปนสารคดีไปในทันที 

คําถามท่ี 16 : มีอะไรแนะนําเกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศนไหมวาควรจะปฏิบัติตัวอยางไร 

คุณนภญดา สุวรรณา : หัวสมองจะตองโปรงเพื่อคิดเหตุการณและเน้ือหาในละคร สําหรับ

ละคร 8 ตอนน้ันไมตองคิดอะไรยาก เอางายๆ ถาไปถายทําที่ทะเลแลวมีแตทะเลทั้ง 8 ตอนมันก็นา

เบื่อนะ ควรจะมีสถานที่อื่นๆบาง และอยาลืมศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะไปถายทํา  

จะไปถายทําที่เกาะเสม็ดใชไหม ถาเปนการสงเสริมการทองเที่ยวใหเกาะเสม็ด จริงๆแลวเรา

ควรที่จะใชช่ือเกาะจริงๆไปเลยนะ เพื่อใหคนดูรูทันทีวาที่น่ีคือเกาะเสม็ดนะ แลวละครเรื่องน้ีก็ทําขึ้น

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหกับเกาะเสม็ด ถาเราสมมติข้ึน เชน เราไปถายทําที่เกาะเสม็ด แลว Make 

ข้ึนมาวา “ตอนน้ีเรากําลังอยูที่เมือง Starbucks” มันไมได คนดูเคาจะรูไดอยางไรวาเมือง Starbucks 

น้ีอยูที่ไหน เพราะคนดูเคาไมมาสืบหาขอมูลหรอกวาสถานที่ที่เราไปถายทําน้ันคือที่ไหน ถาเราคิดจะ

ทําละครสงเสริมการทองเที่ยวเลยน้ันก็ตองใชช่ือเกาะเสม็ดไปเลย สมมติวาเราใชช่ืออื่น เชน “วันน้ีจะ

ไปเที่ยวเกาะ GMM” เปดแผนที่มาแลวมันจะเจอไหมวาเกาะ GMM มันอยูตรงสวนไหนของโลก  

ถาไปเกาะเสม็ดก็บอกไปเลยวาเราจะไปที่เกาะเสม็ด พอไปถึงเกาะแลวตองทําอะไร เราก็ไป

คนหาขอมูลมาเลยวากิจกรรมที่เกาะเสม็ดน้ันมีอะไรบาง เชน มีชาวประมงไปตกหมึก ตอนกลางคืนมี

พระจันทรสวยๆดูโรแมนติก มีปารต้ีปงยางริมทะเล มี Home stay ไหม หรือกิจกรรมยามเชามีอะไร 

เราก็จะสามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนสวนหน่ึงในเน้ือหาประกอบละครทองเที่ยวของเราได อารมณจะ

เหมือนรายการพาไปเที่ยว แตมันคือละครโทรทัศน ไมควรจะทําใหมันดูเหมือนเปนละครสารคดี หรือ

รายการพาเที่ยวแบบ “เทยเที่ยวไทย” เชน อยูๆก็มีตัวละครมาบรรยายขอมูลของการตกหมึก แบบน้ี

มันก็ไมใชแลว เราควรจะสอดแทรกการกระทําเขาไปในบทพูดของตัวละครเสียมากกวา เชน “วันน้ี

เราไปทําอะไรกันดี ตกหมึกกันดีกวา” เปนตน  
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เราตองเนนการถายทําใหเห็นบรรยากาศสวยๆของสถานที่ และตองใชช่ือของสถานที่จริงๆ 

ถาหากวาเราไปถายทําที่เกาะเสม็ด แลวบอกคนดูวา “ตอนน้ีเราอยูเกาะแสงดาว” คนดูเคาจะรูไหมวา

เกาะแสงดาวน้ันอยูที่ไหน ถาเปนแบบน้ันจะทําละครสงเสริมการทองเที่ยวไปทําไม มันก็เปนแคละคร

ปกติที่ไปหาสถานที่ถายทําสวยๆแคน้ันเอง  

ถาเปนละคร Series เกาหลีน้ันมันจะแคสอดแทรกใหคนดูซึมซับ พาไปถายรูปกันสวยๆที่

เกาะเชจู พอเคาใชช่ือของสถานที่จริงๆ คนดูเคาก็จะรูทันทีวาที่น่ีคือเกาะเชจูของประเทศเกาหลีนะ 

แลวก็จะเกิดความรูสึกที่วาอยากจะตามรอย Series เกาหลีไปทองเที่ยวที่เกาะเชจู ยกตัวอยาง Series 

เรื่องแดจังกึมที่สอดแทรกวัฒนธรรมของคนเกาหลีเขามา ทั้งการทํากิมจิ การกินอาหารเกาหลี 

พระราชวังตางๆ จะเห็นไดวาบริษัทจัดทัวรทองเที่ยวก็จะมีกิจกรรมพวกน้ีอยู เพราะคนที่ดูสนใจที่จะ

เดินทางไปชมสถานที่น้ันๆ และทํากิจกรรมน้ันๆ 

สําหรับการไปถายทําในสถานที่ ถาหากเปนการถายทําแบบ Out door ที่คนดูจะเห็นถึง

บรรยากาศแลวรูไดทันทีวาที่น่ันคือที่ไหน ก็ควรจะไปถายทําที่สถานที่จริง แตถาหากเปนการถายทํา

แบบ in door เราสามารถที่จะสรางมันข้ึนมาได ไมจําเปนวาสงเสรมิการทองเทีย่วที่เกาะเสม็ดแลวทุก

อยางจะตองถายที่เกาะเสม็ด มันไมจําเปน แตตองใหมันเขากับบรรยากาศของความเปนเกาะเสม็ด

ดวยนะ เชน จะถายหมูบานบนเกาะเสมด็ ถาเรามีเงินเราก็สามารถสรางหมูบานข้ึนมาได แตถาหากวา

เราไมมีเงินมากขนาดน้ันก็ตองเดินทางไปถายที่สถานที่จริงแลวถาย Stork shot ไว ในฉาก in door 

ที่เราสามารถไปถายทําตรงสถานที่อื่นได ก็ตองหาสถานที่ที่มีความกลมกลืนและคลายคลึง เหมาะสม

กับสภาพความเปนอยูของคนในพื้นที่น้ันๆ ไมใชวาจะถายใหเห็นถึงความเปนอยูของชาวบานในเกาะ

เสม็ดที่เปนชาวประมง แลวพอเปดบานเขาไปเจอโซฟา Louis แบบน้ีมันก็ไมใชแลว  

เคยทําละครอยูเรื่องหน่ึง “สุดสายปาน” มันจะมีฉากที่พระเอกนางเอกอยูในหองดวยกัน พอ

นางเอกเขินพระเอกปุบ ก็เดินหนีเขาหองนํ้าไป เช่ือไหมวาหองนํ้าน่ีอยูอีกที่หน่ึง ไมใชที่เดียวกับฉากใน

หองเมื่อกี้ เพียงแคเราใชการตัดตอเพื่อตัดใหมันเหมือนกับวาอยูในที่ๆเดียวกัน มันคือเทคนิคของการ

ถายทําละคร แลวมันจะเคยมีสถานที่ที่เปนหองขนาดใหญ มีหลายมุม เราก็สรางฉากในแตละมุมข้ึนมา

เลย มุมน้ันทําเปนหองนอนนะ มุมน้ีเปนหองทํางาน มุมโนนเปนหองรับแขกนะ เพราะการถายทําเคา

ถายทํากันเปนมุม ไมไดถายกวางใหเห็นทุกมุมของฉาก มันเลย Set ฉากข้ึนมาได  

ถาเราบอกวาเราอยูเกาะเสม็ด เราก็ตองมี Stock shot เชน ภาพปายทาเรือเกาะเสม็ด หรือ

เปนภาพที่เห็นคลื่นทะเลกําลังซัดเขาชายฝงของหาดทรายแกว มีใหเห็นบรรยากาศหนาบานนิดหนอย 

แลวพอตัดเขามาในตัวบาน เราก็สามารถไปใชสถานที่ไหนถายทําก็ได เพราะมันไมเห็นถึงบรรยากาศ

ขางนอกแลววาน่ีคือเกาะเสม็ดนะ เรื่อง Location ถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ 
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บทสัมภาษณคุณวริฏฐา วงษนาม 

(หัวหนาฝายพัฒนา Project บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด) 

คําถามท่ี 1 : พล็อตละครที่นาสนใจ ควรจะมีลักษณะอยางไร 

คุณวริฏฐา วงษนาม : อยางแรกเลยคืออานแลวตองรูสึกวามันสนุก อานแลวรูสึกอยากดู 

อยากเห็นมันออกมาในรูปแบบของละครโทรทัศน และมีความเปนไปได พล็อตเรื่องที่สนุกน้ันมันมีทั้ง

ความเปนไปไดและเปนไปไมไดที่จะนํามาผลิตเปนละครโทรทัศน ดวยขีดจํากัดของ Production บาง 

หรือดวยขีดจํากัดของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม หรือแมแตจรรยาบรรณของผูผลิต เพราะละคร

โทรทัศนเปนสื่ออยางหน่ึงที่มีคนดูเยอะ มันถึงไดมีหนวยเซ็นเซอร บางเรื่องมีเน้ือหาที่สนุก แตถา

พระเอกไมใชพระเอกในอุดมคติของคนทั่วไป เชน พระเอกทําธุรกิจผิดกฎหมาย รวยทางลัดดวยการ

เปนมาเฟยหรือคายาเสพติด แบบน้ีมันก็นํามาทําเปนละครไมไหวนะ มันจะกลายเปนวาเราช้ีนําวาสิ่ง

เหลาน้ีคือสิ่งที่ดีทั้งๆที่มันไมใช อะไรที่มันอยูในดานมืดเกินไปก็ไมไหว อยางเชนบางเรื่อง พระเอกเปน

คนโรคจิต ดูแลวไมมีความเปนมนุษย ดูแลวเหมือนอาชญากร เราก็ไมสามารถนําพล็อตเรื่องน้ีมาทํา

เปนละครได 

(แลวการที่พระเอกขมขืนนางเอกในละครหลายๆเรื่อง มันถือวาเราไปชวยสงเสริมใหผูชาย

ขมขืนผูหญิงหรือเปลา) มันตองดูที่เจตนาของตัวละคร ตองดูที่พล็อตวาทําไมพระเอกถึงขมขืนนางเอก 

ความต้ังใจกับความไมต้ังใจมันมาไมเหมือนกัน ยกตัวอยางเชน เรื่อง “ดาวพระศุกร” ที่พระเอกคลุม

คลั่งขมขืนนางเอก แตดวยเน้ือเรื่องแลวมันปูทางมาดวยความรัก มันมีความรักเกิดข้ึนแลวมีความหึง

หวง แลวภาพที่ออกมามันก็ไมไดเปนภาพของการกระทําที่รุนแรง แตถาอยูแบบเปนโรคจิตแลวตอง

ขมขืน แบบน้ีมันก็ไมใชแลว 

นอกจากน้ีมันยังตองมีการเรียนรูผลของการกระทําของพระเอก วาคุณทําแบบน้ีแลวคุณจะ

ไดรับผลอยางไร คือมันตองมีการสอน ไมใชวามาถึงก็ขมขืน แลวก็ขมขืนกันไปเรื่อยๆแบบน้ีมันไมได 

พระเอกจริงๆแลวมันไมใชคนที่ขมขืนคนอื่นไปเรื่อย มันไมไดไปขมขืนตัวราย ไมไดคิดจะไปขมขืนคน

โนนคนน้ี แตเปนเพราะความรัก เลยเกิดอารมณหึงหวงไปขมขืนนางเอกแบบน้ีเสียมากกวา 

คําถามท่ี 2 : คิดอยางไรกับละครที่มีเพียงแค 8 ตอน ควรจะมีเน้ือหาในเรื่องมากนอยเพียงไร และ

ควรมีลักษณะอยางไร 

คุณวริฏฐา วงษนาม : ละครโทรทัศนที่มีตอนนอย เราก็ควรจะทําใหมันมีความนาสนใจ และ

ตองกระชับ เพราะมันมีเวลาไมมากที่จะเลาเรื่องทั้งหมด แตก็ไมกระชับมากจนทําใหคนดูสับสน ไม

เขาใจถึงเหตุการณ เชนวา สองคนน้ีรักกันไดอยางไร เหตุการณน้ีมันไมมีที่มาที่ไปแบบน้ีมันก็ไมได  
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ละครโทรทัศนทุกเรื่องยังไงก็ตองมีเรื่องราวความรักอยูในน้ัน มีความเขมขนของเน้ือหาใน

ละคร มีจุดขัดแยงของความรักอยูในละคร แตก็อยูที่วาจะจบลงแบบไหน แลวอยาลืมวาตองมีเหตุ

ขัดแยงของตัวละครแวดลอมดวย เราตองดูวากลุมเปาหมายของเราเปนใคร เคาตองการละครแบบ

ไหน แลวเราจะตอบสนองความตองการเคาอยางไร  

คําถามท่ี 3 : ละครประเภท Romantic Comedy มีลักษณะอยางไร มีความแตกตางกับละคร

ประเภทอื่นๆไหม 

คุณวริฏฐา วงษนาม : จริงๆแลวละครมันก็คือละคร มันเหมือนละครเปนจุดใหญๆ แลวคอย

แตกออกมาเปนละครประเภท Romantic, Drama, Fantasy และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดน้ีมันก็คือละคร 

ละครทุกประเภทมีการเริ่มตนเหมือนกัน เรื่องราวของละครเหมือนกัน แตบทกับการกํากับน้ันตองไป

ในทิศทางเดียวกัน และบทกับการกํากับน้ันตองใหเปนไปตามประเภทของละคร เชนถาเราทําละคร

ประเภท Romantic Comedy เราก็ตองเขียนบทและกํากับใหละครออกมาเปน Romantic 

Comedy ไมใชวาออกมาแลวกลายเปน Melodrama มันตองเริ่มต้ังแตบทละคร ไปจนถึง Action 

ของตัวละคร  

หัวใจของละคร จุดเริ่มตนก็คือบทละคร ตอจากน้ันคือการถายทอดโดยการ Production 

เชน ถาเราทําละครประเภท Fantasy ในบทเราก็ตองเขียนใหไปในทิศทางของความเปน Fantasy วา

ฉากเปนแบบน้ีนะ ใหเปนไปในทิศทางน้ีนะ คือกําหนดไวเลยวาตองเปนไปในทิศทางไหน เพราะตัว

ของบทละครมันก็จะทําหนาที่ของมัน ถาเกิดเราจะทําประเภท Romantic Comedy แลวเราดัน

เขียนเปน Melodrama ไป หรือ Character มันไมใช พอไปถายทอดออกมาเราก็จะรูสึกวา “เอะ มัน

ยังไงไมใชนะ มันไมเหมือนละคร Romantic Comedy เลย”  

ละคร Romantic Comedy คือละครที่คนดูดูแลวก็ตองรูสึกถึงความรักหวานซึ้ง นารักคิคุ 

และแนนอนวาตองไมมีฉากตบกัน แยงผัวแยงเมีย จริงๆแลวมันมีได แตมันจะมีความแตกตางกัน 

ยกตัวอยางใหเห็นภาพเลยนะ คือมันจะเปนการตบกันแบบละคร “ละครสี่หัวใจแหงขุนเขา” ไมใชการ

ตบกันแบบละคร “มารยาริษยา” การงางมือตบก็แตกตางกันแลว แตการที่คนอานบทจะเขาใจ มันก็

ตองเริ่มตนจากบทที่เราเขียนไป ถาคนเขียนบทเขียนมาแบบ “เงื้อมือตบฉาดเขาไปที่หนา หันกลับมา

ตบเขาไปอีก” แบบน้ีคนอานมันก็ไมไดคิดวาเปนละครประเภท Romantic Comedy แลว คนเขียน

บทถึงตองทําความเขาใจ และเขียนบทละครออกมาใหเปนแนว Romantic Comedy ถาเกิดคนเขียน

บทเขียน Drama แลวบอกผูกํากับวาเปนแนว Romantic Comedy ถาบทละครน้ันมันไมเห็นภาพที่

เปน Romantic Comedy คนกํากับจะกํากับออกมาไดยังไงละ เพราะฉะน้ันบทคือหัวใจหลักของการ
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ผลิตละคร และการกํากับก็เชนกัน ผูกํากับตองกํากับใหนักแสดงเลนออกมาใหเปนไปตามบท “เลน

เทาน้ีนะ” “ทําแบบน้ีนะ”  

สําหรับพระเอกนางเอกน้ัน จะขําไมขํามันข้ึนอยูกับ Character ของตัวพระเอกนางเอกที่

ผูเขียนอยากใหเปนแบบไหน และไมใชแคพระเอกนางเอกเทาน้ันที่จะแสดงออกมาในรูปแบบ 

Comedy มันตองเปนองครวมของนักแสดงทั้งหมด ทั้งตัวละครเอกและตัวละครแวดลอม 

คําถามท่ี 3 : ละคร 1 ตอนน่ีควรมีความยาวกี่นาที และเน้ือหาของบทละครภายใน 1 ตอนควรมีมาก

นอยเพียงไร 

คุณวริฏฐา วงษนาม : ถาเปนละครของเอ็กแซ็กท รวมโฆษณาแลวความยาวจะประมาณ

ช่ัวโมงครึ่ง ถาเขียนเปนบทละครก็จะประมาณ 25 หนากระดาษ A4 สามารถนําไปถายทําไดประมาณ 

1 ช่ัวโมง แตบางทีมันข้ึนอยูกับลีลาการถาย ลีลาของเรื่องราว ระยะเวลามันอาจจะไมแนนอน บท

ละคร 25 หนาอาจจะถายทําแลวออกมาเกินหรือนอยกวา 1 ช่ัวโมงก็เปนไปได มันข้ึนอยูกับการกํากับ

วาเราจะใหเห็นฉากน้ีมากหรือนอย นานเทาไหร แตทุกอยางมันก็ข้ึนอยูกับความสนุก ตองเอาไปตัด

ตออีกที  

คําถามท่ี 4 : ถาเราอยากจะทําใหผูชมรูสึกอยากติดตามตอนตอไป ควรตัดฉากหรือตัดตออยางไร 

คุณวริฏฐา วงษนาม : เราตองสรางความผูกพันของตัวละครใหกับคนดู พอทําใหคนดูรูสึก

ผูกพันกับตัวละครแลว คนดูก็จะอยากรูวาตัวละครน้ันจะเปนอยางไรตอไป จะสมหวังหรือไมสมหวัง 

และในความสมหวังหรือไมสมหวังน้ี เราก็สามารถเอามาเลนใหคนดูตามลุนไดวาจะสมหวังหรือเปลา 

มันข้ึนอยูกับลีลาการเขียนบทละครของคนเขียนบท เพราะการแบไตหมดมันก็จะทําใหละครไมสนุก 

ลองนึกวาถาเกิดมีคนมาจีบเรา แลวแบไตใหเรารูหมดวาจะเขามายังไง มาทาไหน แบบน้ีมันก็ไมสนุก

ถูกไหม แตถาแบบเราเดาไมถูกวาเคามายังไง แปลวาอะไร เราก็อยากจะรอลุนวาตอไปจะยังไง อยา

พยายาม compete เพราะเด๋ียวน้ีถา compete แลวมันจะทําใหละครไมสนุก  

สมมติวามันมี 10 ลําดับ เราอยาเลาต้ังแต 1 ไปจนถึง 10 เราตองเลาแบบอาจจะเริ่มที่ 5 

แลวจบดวย 8 แลวเวลาตัดจบ ยกตัวอยางเชนฉากที่ตองใชการตัดสินใจ คนดูก็จะลุนวาตัวละครน้ัน

มันจะเอายังไงตอ เราก็ตัดฉากเบรคเขาโฆษณาตรงน้ี เพื่อใหคนดูตามไปลุนตอในตอนตอไป หรือ

อาจจะตัดไปที่อีกฉากของตัวละครอื่น พอตัดเขามาอีกทีก็เขาเรื่องเลยวาตัวละครน้ันตัดสินใจอยางไร 

มันคือการทําคนดูรูสึกอยากติดตามละครตอไป  

ถาเกิดวาในฉากน้ันตัวละครบอกทุกอยางที่จะเกดิข้ึนในฉากตอไปหมดแลว เชน “ผมตัดสินใจ

วาจะทําอยางน้ันอยางน้ี” คนดูก็จะรูแลววาตอนตอไปจะเกิดอะไรข้ึนบาง ไมตองมาน่ังดูก็รูแลววา
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เรื่องราวจะเปนอยางไรตอไป แลวจะดูทําไม หนีไปดูชองอื่นดีกวาไหม พอกลับมาดูอีกทีก็ตามเน้ือเรือ่ง

ทันอยูดี ถาสมมติตัวละครพูดวา “ใครแยงผัวฉัน” มีคนตอบ “ดรีม” แลวเราก็ทําใหเหมือนมีการ

ตัดสินใจของตัวละคร วามันจะทํายังไงกบัดรีม แตยังไมตองบอกวาจะทําอะไร แลวตัดจบ ถาเกิดบอก

ไปวา “ออ ดรีมเหรอ ไปตบมัน” แลวตัดจบ แบบน้ีคนดูก็จะรูแลววาตอนตอไปมันก็คงจะไปตบดรีม 

มันก็ไมนาลุน แตถาเปนแบบแรก คนดูก็จะตามลุนแลววาตัวละครน้ันจะทํายังไงกับดรีม มันก็จะทําให

เกิดการคาดเดาตางๆนานาข้ึนมา  

การตัดตอก็สําคัญนะ ยกตัวอยางเชน “ไปตบดรีม” ตัวละครพูดจบก็ตัดฉากไปที่หนาบานขอ

งดรีมเลย ไมตองแบบวา ตัวละครโทรไปหาอีกคนวา “พี่แนมเหรอ ดรีมมันอยางโนนอยางน้ีนะ จะไป

ตบมัน พี่แนมมาชวยหนอย เจอกันที่หนาบานดรีมนะ” แบบน้ีมันก็ยาวไป เราก็แคใหตัวละครพูดวา 

“พี่แนมไปดวยกันหนอย” พูดจบก็ตัดไปที่หนาบานของดรีมเลย ไมตองใหตัวละครพูดยืดยาวอะไร

มาก 

คนเขียนบทบางทีตองถอยตัวเองออกมาเปนคนดูนิดนึง เพราะบางทีอาจจะมีความหลงกับ

งานของตัวเองวามันสนุก เขียนออกมาแลวสนุกนะ เวลาเขียนควรจะนึกภาพตาม เลาใหเปนภาพ และ

คนเขียนบทตองลองเลนเปนตัวละครน้ัน ตัวละครน้ี แลวเราจะรูไดทันทีวามันไดหรือยัง มันโอเคไหม 

ถาหากมันยืดหรือไมสนุก เราก็ไมควรจะหวงเน้ืองานของเรา ตัดไปไดก็ตัด ความนาสนใจมันก็จะอยู

ตรงน้ีแหละ  

ถาเปนแนว Romantic Comedy รูสึกวามันจะตองมีความเรว็ความชา บางฉากเราจะรูสกึวา 

ฉากน้ียืดไปเถอะ ยืดไปนานยังไงฉันก็ยังชอบ อยางเชนฉากที่ตองจิ้นพระเอกนางเอกกันจนจิกหมอน 

แตมันก็ตองข้ึนอยูกับความนารักของพระเอกนางเอก ตองแสดงเกงดวยนะ และตองใหเห็น Action 

ของพระเอกนางเอก รวมถึง Reaction Refection ของตัวละครอื่นๆวาเปนอยางไร พยายามสราง

สถานการณใหผูชมเห็นมากที่สุดวาละครเรื่องน้ีคือ Romantic Comedy อาจจะมี Drama บาง เชน

ฉากพอแมของพระเอกกําลังจะตาย พระเอกเลยเสียใจ เพราะละครมันจะมีเพียงแค Comedy อยาง

เดียวไมได 

คําถามท่ี 5 : ละครที่สอดแทรกเน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวไทย ควรมีลักษณะอยางไร 

คุณวริฏฐา วงษนาม : เราก็เลาเรื่องใหคนดูรูสึกผูกพันกับตัวละครโดยการสอดแทรกสถานที่ 

เหมือนละครเรื่อง “ธรณีน่ีน้ี..ใครครอง” มันเปนการผสมผสานที่คนดูจะไดเห็นชีวิตของพระเอก

นางเอก และไดเห็นวิถีชีวิตการเปนอยูผานทาง Location เพียงแตเราไมรูวาสถานที่น้ันคือที่ไหน หรือ

เปนเพียงการสมมติข้ึน ซึ่งเราดูแลวเราก็รูสึกอยากไปเที่ยว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



115 

 

ถาเราต้ังใจใหคนดูรูสึกแบบน้ี มันก็คือการสอดแทรกสงเสริมการทองเที่ยวไทยแลว มัน

อาจจะสอดแทรกใหคนดูคอยๆซึมซับถึงสถานที่ดวยตัวของ Dialog คือตองใหตัวละครบอกไปเลยวา 

“เรามาเที่ยวที่น่ีนะ” หรือ “ความรักของเราเกิดข้ึนที่น่ีนะ” หรือจะเปนเรื่องราว เชน พระเอกเปน

เจาของรีสอรทอยูที่น่ีนะ แลวนางเอกหนีรัก อกหักชํ้าใจแลวมาเจอกับพระเอก ทําใหความรักเกิดข้ึน

แลวออกมาในรูปแบบของ Romantic Comedy อาจจะมีเจาของรีสอรทคูแขง แลวก็มีลูกนองที่เปน

คนขําๆตลกๆ  

(น่ีมันพล็อละครที่คิดไวเลย ตรงมาก) ละครมันก็แนวๆน้ีแหละ มันข้ึนอยูกับลีลาของคนเขียน

บทมากกวาวาใหมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนบาง ตกเย็นพระเอกอาจจะขับรถข้ึนไปดูพระอาทิตยตกดิน 

หรือพระเอกอาจจะเปนเจาของรีสอรทอยูอาววงเดือนนะ อาจจะมีฉากที่วา นางเอกถามพระเอกวา 

“ทําไมถึงเรียกวาอาววงเดือน” แลวตัวตลกของเรื่องก็อาจจะตอบวา “มันเปนอยางน้ีครับคุณ..” อยาง

โนนอยางน้ี มันมีที่มาอยางน้ีนะ ก็วากันไป แตอยาเยอะ เพราะถาเยอะคนดูก็จะรู แลวมันจะเหมือน

เปนการ try in โฆษณาสินคา ทําใหคนดูรูสึกวาตัวละครต้ังใจที่จะนําเสนอจนเกินไป มันกลายเปนการ

โฆษณาสงเสริมที่ยัดเยียดใหคนดู แตถาเปนการแสดงออกที่ไมยัดเยียด  

ยกตัวอยางเชน การใชรถยนต หรือการใช Location ในการถายทํา มันทําใหรูสึกดีกวาการ 

try in สมมติวาเราไดสถานที่ที่คนยังไมคอยรูจัก เปนรานอาหารแหงหน่ึง เราก็น่ังกินที่ราน สั่งอาหาร

โนนน่ีมากินกัน พอคนดูเห็นก็อยากจะรูวาที่น่ีคือที่ไหน รูสึกอยากจะมากินบาง แบบน้ีมันคือการ

ดําเนินเรื่องราวอยางปกติธรรมชาติ  

แตถาเปนแบบที่มีตัวละครพูดวา “อะ น่ีฉันซื้อมาฝากของ dean & deluca” แลว close 

up ไปที่แกวนํ้าที่มีตราสัญลักษณของราน เสร็จปุบตัวละครก็พูดวา “อื้ม อรอยจัง” แบบน้ีมันจะตลก 

ถามวาคนดูสนใจไหม ไมสนใจหรอกเพราะมันเปนการยัดเยียดใหคนดูรูจัก มันควรจะสรางความ

ผูกพัน สรางบรรยากาศใหคนดูเห็นภาพแลวรูสึกสนใจเองมากกวา อยางละครของดรีมมันเนน 

Location บางทีการที่ตัวละครพูดนอยๆแลวใหคนดูเห็นถึงบรรยากาศที่สวยงามมันก็จะดี เชน 

นางเอกลงจากรถตูมาที่ทาเรือบานเพ น่ังเรือขามไปเกาะเสม็ด ระหวางที่กําลังอยูบนเรือก็ถายใหเห็น

บรรยากาศรอบๆ คอยๆใหคนดูซึมซับบรรยากาศไปเรื่อยๆ พอลงทาเรือก็ฉายใหเห็นปายทาเรือคําวา 

“เกาะเสม็ด” แคน้ันคนดูก็รูแลววาที่น่ีคือเกาะเสม็ด แลวคอยถายทอดวิถีชีวิตของนางเอกที่ตองใช

ชีวิตอยูบนเกาะเสม็ดใหคนดูเห็น เคาถึงบอกวาคนเขียนบทน้ันตองเปนคนที่รู อยางเชนรูวา Location 

ที่จะถายทําน้ันเปนอยางไร มันถึงจะเขียนเปนบทละครออกมาได 

สําหรับละครของดรีม ถาเปนการสงเสริมการทองเที่ยวแลวเปนละครแนวตลก ควรจะใหมีตัว 

Reaction หรือ Refection น้ันเปนตัวละครตลก ถาอยากจะใหซึ้ง ก็ใหเปนหนาที่ของคูพระเอก
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นางเอก อยางเชน ขับรถข้ึนไปดูวิวที่จุดชมวิวบนเกาะ คือตองเลาใหมันเห็นถึง Location ความ 

Romantic กับเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนในละคร ละคร Romantic ก็จะมีความรักหวานซึ้งใหดูเปน

ละคร Romantic สําหรับ Comedy น้ันควรจะเปนของตัวละครแวดลอมเสียมากกวา อาจจะเปนตัว

นางเอก หรือพระเอก ใครสักคนหน่ึงก็ได และพระเอกนางเอกตองเปนคนที่มีความแตกตางกันนะ 

ตองขัดแยงกัน จะอางถึงพี่ปอน นิพนธ เคยพูดวา “ถาเราตองการอะไร การเริ่มตนจะตองตรงขาม ถา

เราตองการใหมันตลก ตองเริ่มจากการที่ไมตลก ถาอยากไดเร็ว ตองเริ่มที่ชา”  

ละครมันคือชีวิตจริงไหม มันก็มีสวน แตละครก็คือละคร มันมีความสมหวังที่รวดเร็วมากกวา

ชีวิตคนจริงๆ ดังน้ันมันก็ตองทําใหเห็นภาพ ถาเปนละครแนว Romantic Comedy แลวเห็นวา

พระเอกนางเอกเปนคนขําทั้งคู มันเหมือนกันจนเกินไป คนดูก็จะรูสึกติดๆขัดๆที่สองคนน้ีเจอกันก็ขํา

ใสกันอีกแลว มันควรจะเปนแบบ สมมติวาพระเอกเย็นชา นางเอกก็ตองเปนคนที่ชีวิตสนุกสนานมาก 

เพื่อจะมาละลายความเย็นชาของพระเอก หรือนางเอกชํ้าใจมา พระเอกตองเปนคนที่สามารถให

ขอคิด ทําใหนางเอกรูสึกดีข้ึน สรางความสบายใจใหกับนางเอกได ถาหากทั้งพระเอกนางเอกอกหักมา

ดวยกันทั้งคู จริงๆมันก็ได เพราะถึงยังไง Character ของทั้งสองมันก็ตองมีความแตกตางกันอยูแลว  

ละคร Romantic Comedy ตอใหเปนละครตลกยังไงมันก็ตองมีความ Drama อยูในน้ัน 

แนนอนวามันตองมีฉากที่พระเอกกับนางเอกทะเลาะกัน ความ Drama ของมันจะสรางการเรียนรู 

เพราะการทะเลาะกันมันคืออุปสรรค ซึ่งละครทุกเรื่องน้ันจะดําเนินไปไดมันก็ตองมีอุปสรรค 

เพื่อที่จะใหมีการพัฒนาของตัวละคร ซึ่งตัวละครแตละตัวมันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ  

บางทีคนเขียนบทมักจะเขียนบทละครเพลิน เขียนไปเรื่อยๆเพราะคิดวาที่เขียนไปมันสนุก

แลว เคาเรียกวาสภาวะหลงผลงานตัวเอง เพราะบางฉากบางตอนสําหรับคนดูอาจจะไมรูสึกสนุก

เหมือนกับที่คนเขียนบทรูสกึ แนนอนวาละครน้ันตองเนนความสนุกเปนที่ต้ัง ถามันมีฉากไหนไมดีเราก็

ตองตัดมันออก จะเก็บเอาไวทําไมถามันไมเปนผลดีกับงานของเรา หรือบางทีถามันขาด เราก็ตองเติม

เพื่อทําใหละครน้ันสนุกมากข้ึน  

คนเขียนบทละครตองรูและเขาใจวา พื้นฐานการเรียน การศึกษา ประสบการณ หรือการพบ

เจอผูคนน้ันไมเทากัน การตีความในแตละเรื่องบางครั้งอาจจะไมเหมือนกัน หากสงสัยหรือไมเขาใจใน

บทละคร ก็จะตองมีการมาพูดคุยกันใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางคนเขียนบทกับผูกํากับ 

เพื่อที่จะไมทําใหเกิดเหตุการณที่วา “ฉากน้ีมันไมใชอยางที่ฉันคิด”  

การเขียนบทน้ันควรจะเขียนอธิบายใหละเอียด เพื่อสื่อสารใหผูอานหรือผูกํากับเขาใจในสิ่งที่

เราตองการมากที่สุด แตไมไดหมายความวา Dialog ตองยืดเย้ือ  
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ละครคือสิ่งที่เปนไปไมได แตเราถายทอดออกมาใหคนดูเห็นวามันเปนไปได ละครมันคือ

ความฝนน่ันแหละ 

 

บทสัมภาษณคุณนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ 

(ผูกํากับหนังสั้นอิสระและคนเขียนบท) 

คําถามท่ี 1 : การคิดพล็อตเรื่องใหมีความนาสนใจ มีแนวทางในการคิดอยางไร 

คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ : ทางที่งายที่สุดคือนองตองกลับไปดูหนังที่ตัวเองชอบ แลวก็ลอง

ถามตัวเองดูวา “ทําไมเราถึงอยากดู” ถาเปนละครแนว Romantic Comedy นองก็ลองไปหาดูละคร

ประเภทน้ีเยอะๆ จริงๆแลวละครประเภทน้ีมีเยอะมาก และสวนใหญก็จะวนไปวนมา โดยพื้นฐานจะ

เปนแบบ “ผูชายเปนคนแบบหน่ึง ผูหญิงเปนคนอีกแบบหน่ึง ทั้งสองมาเจอกัน แลวเคาจะรักกันได

ยังไงนะ ตอนแรกเหมือนจะรักกันได แตสุดทายก็ทะเลาะกัน สุดทายก็คืนดีกัน Happy ending จบ”  

ซึ่งจริงๆแลวการคิดพล็อตใหมีความนาสนใจน้ันมีไดหลายแบบ ละคร Romantic Comedy 

ก็มีหลายแบบ แตที่พูดไปน้ันคือแบบพื้นฐาน งายๆ มันคือข้ัวตรงขามมาเจอกัน แลวเคาจะรักกันได

ยังไง อะไรประมาณน้ีแหละ ยกตัวอยางเชน ภาพยนตรเรื่อง “รถไฟฟามาหานะเธอ” พระเอกเปน

ผูชายกลางคืน นางเอกเปนผูหญงิกลางวัน มันงายที่สุดแลว ไมมีใครอยากดูหนังที่คนสองคนเหมอืนกนั

แลวเขากันไดต้ังแตแรก แบบคนหน่ึงบอก “เราชอบเธอวะ” อีกคนก็บอก “เออ เราก็ชอบเธอ

เหมือนกัน” แบบน้ีมันประหลาด ใครมันจะชอบกันต้ังแตสามนาทีแรกเลยเหรอ ไมมีทะเลาะอะไรกัน

เลยเหรอ  

คําถามท่ี 2 : ถาเปนละครประเภทสอดแทรกสงเสริมการทองเที่ยว(เกาะเสม็ด) พล็อตเรื่องควรจะไป

ในทิศทางไหน 

คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ : ถาเกิดจะทําละครสงเสริมการทองเที่ยว เราควรจะคิดพล็อตจาก

ประเด็นของเรากอน เพราะวาสุดทายแลวยังไงก็ตองไปสงเสริมการทองเทีย่วใหเคา ย่ิงถาตองทําละคร

ใหกับหนวยงาน บางทีพล็อตเรื่องก็อาจจะออกมาเปน “พระเอกนางเอกไปชวยกันลางคราบนํ้ามัน” 

มันสามารถเปนพล็อตเรื่องแบบน้ีไดนะ ถานองไมไดตองการความ Romantic มากนัก แบบ “ผูหญิง

เปนนักอนุรักษไปเก็บคราบนํ้ามัน ผูชายเปนชาวประมง” ถาเปนแบบน้ีตัวละครก็อาจจะกลายเปน

อาสาสมัครที่มีความมุงมั่นจะไปชวยเหลือเกาะเสม็ด เพราะอยากเห็นโลกดีข้ึนดวยการไปเก็บขยะกับ

พระเอก ซึ่งเราฟงเองยังรูสึกแบบ “จริงเหรอวะ เอาจริงเหรอวะ มันจะนาดูยังไงวะ”  
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หรือไมนองก็ตองไปหาอาชีพแปลกๆมา ย่ิงนองไปลงพื้นที่มาแลว นองก็ตองเห็นอะไรมากกวา

พี่อยูแลว นองก็ลองคิดๆดูวามันควรจะเปนยังไง แตก็ลองคิดใหมันดูแปลกกวาปกติ เพราะวา First 

idea มันเปนอะไรที่นาสนใจ อยาง “ฉันไปเก็บคราบนํ้ามัน แลวฉันก็ไปเจอเขาที่น่ัน” มันจะนาสนใจ

เพราะยังไมมีใครเคยทํา แตถาเกิดนองคิดพล็อตอยางอื่นได มันก็อาจจะนาสนใจกวาพล็อตเก็บคราบ

นํ้ามัน  

(ถาจะทําเปนละครแคแอบแฝงสงเสริมการทองเที่ยว ตองทําอยางไร) นองตองอยาคิดวาเรา

ตองนํา “การสงเสริม” มาเปน Main หลัก เพราะมันจะกลายเปนหนังสงเสริมการทองเที่ยวไปเลย 

อยางละครหรือหนังที่เราดูทั่วๆไป พอดูจบเราก็อยากไปบางเมืองในหนังบางเรื่องที่มันไมไดถายโชว

สถานที่ขนาดน้ันไมใชเหรอ เพราะวามันมีเน้ือเรื่องของละครไง เราถึงสนใจในสถานที่น้ันๆแบบ เรา

อยากไปดู Location ที่พระเอกนางเอกเคามาเจอกันตรงน้ี มันไมไดเปนเพราะสถานที่ถายทํามันเปน

เกาะเสม็ด แตมันเปนเพราะเคาเคยมาเจอกันตรงน้ี แลวเน้ือเรื่องของหนังมันซึ้งมาก เชน สถานที่ น้ี

เปนที่ๆพระเอกนางเอกมาเจอกันกอนจบ แลวเคาก็ไมไดมาเจอกันอีกเลย เรื่องราวเหลาน้ีมันจะทําให 

Story มีความหมายข้ึนมา โดยที่เราไมตองพยายามจะถายแบบใหตัวละครไปยืนบอกรักกันตรงปาย

เกาะเสม็ด เราสามารถไปถายตรงไหนก็ไดที่อยูบนเกาะเสม็ด  

แตบางเรื่องมันก็พยายามที่จะทําใหมันมีเรื่องราวจากสถานที่น้ันๆ แตหนาที่ของนองคือทํา

ยังไงก็ไดใหมันเนียนที่สุด คิดซะวาละครเรื่องน้ีเกิดข้ึนที่เกาะแคน้ันเอง และไมตองเจาะจงดวยวาเปน

เกาะเสม็ด นอกจากนองจะเจาะจงปญหาเรื่องคราบนํ้ามันที่เกิดข้ึน จริงๆมันจะมีหนังเรื่องหน่ึงช่ือวา 

“ปารีส เฌอแตม” เปนหนังที่ดูแลวอยากไปปารีส จริงๆมันก็ไมไดถายที่ปารีสทั้งหมด มันมีฉากเปด มี

เอสตาบลิชของสถานที่ตางๆ แตวาสุดทายแลวมันก็แคเลาเรื่องของตัวละครที่มันกําลังเดินอยูในปารีส

แคน้ัน ไมไดเปนแบบถายเนนใหเห็นหอไอเฟล ถาเกิดละครมันมี Story ที่ดี คนดูเคาก็อยากดูเอง

แหละ คนมันจะจําสถานที่จาก Story โดยอัตโนมัติ เพราะฉะน้ันก็แคคิดวา คุณสมบัติของเกาะเสม็ด

คืออะไร พยายามหาอะไรที่มันใหมมากกวา “ไปเสม็ด เสร็จทุกราย” มันซ้ําเพราะคนเลนเยอะแลว 

นองตองลองหาอะไรใหมๆ ยกตัวอยางเชน คราบนํ้ามัน “ไปเสม็ดตองเจอคราบนํ้ามัน” แบบน้ีมัน

อาจจะใหมกวา  

คําถามท่ี 3 : การเขียนบทละครประเภท Romantic Comedy มีเทคนิคในการเขียนอยางไร 

คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ : จริงๆแลวพี่ไมไดเรียนทางละครมา ก็เลยไมแนใจวามันจะตางจาก

หนังมากแคไหน แตโดยรวมแลวมันก็คือ Romantic ที่มีความตลกอยูในน้ัน ซึ่งมันก็แลวแตคนเขียน

บทแตละคนวาจะเขียนใหละครออกมาตลกยังไง ไมวาจะเปนทางคําพูดของตัวละคร การกระทําของ

ตัวละคร หรือสถานการณที่ตัวละครเผชิญ แตนักเขียนบางชอบเขียนสถานการณธรรมดา แตเขียน 
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Dialog ใหมันตลก ละครที่ออกมามันก็ตลกไดเหมือนกัน นักเขียนบางคนเนนสถานการณเยอะๆ 

สถานการณดูวุนวาย เชน พระเอกว่ิงไปหานางเอกที่โรงแรม ระหวางทางก็เจออุปสรรคมากมาย แต

บางเรื่องมันก็ไมฉูดฉาดขนาดน้ีไง ก็แคตัวละครเดินคุยกัน ความตลกมันก็จะไปเนนที่ Dialog มากกวา  

มันแลวแตคนเขียนบทแตละคนวาพล็อตของละคร Romantic ที่วา “เราจะรักกันไดยังไง” 

น้ันเปนอยางไร ซึ่งจริงๆแลวมันจะเหมือนกับวีดิโองานแตงงาน เรื่องราวมันจะคลายๆกันแบบ “เจอ

เธอที่สยามครับ ตอนแรกไมรูจัก เห็นแลวก็ชอบ เลยพยายามไปหาเบอร หาอยูสี่ปครับ” น่ีคือ

ยกตัวอยางที่มันโอเวอร ละครมันตองเกินจริง ตองลองคิดวาหาเบอรอยูสี่ป กับหาเบอรอยูสามวัน อัน

ไหนมันนาสนใจกวากัน  

เคาถึงไดบอกวาย่ิงมีปญหา อุปสรรคมากข้ึนเทาไหร มันก็ย่ิงมีความนาสนใจมากข้ึนเทาน้ัน 

แตคําวาโอเวอร ไมไดหมายความวามันไมจริงนะ ยกตัวอยางเชน ในความเปนจริงที่ผูหญิงคนหน่ึงรอ

แฟนมาเปนเวลากวาสามเดือน มันยังไมสะเทือนใจคนดูเทาผูหญิงที่รอแฟนมานานกวา 20 ป แบบน้ี

คือโอเวอรแตมันเขาถึงอารมณคนดูไดมากกวา  

และในฐานะคนเขียนบท ถาเราสรางปญหาในละครข้ึนมายากมาก ตองถามตัวเองกอนวาเรา

สามารถจะแกไขปญหาน้ันไดหรือเปลาในฐานะของคนเขียนบท  

คําถามท่ี 4 : ละครในแตละตอนน่ีมีความยาวประมาณเทาไหร 

คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ : ถาเปนละครชองทางโทรทัศน ตอนหน่ึงก็จะยาวประมาณ 1 

ช่ัวโมง อยางเชนเรื่อง “ฮอรโมน เดอะซีรี่ส” ที่มีความยาวประมาณ 50 นาทีตอ 1 ตอน ถาเขียนเปน

บทละครก็คิดซะวา 1 หนาใชถายทําละครไดความยาว 1.30 นาทีโดยประมาณ ตองใชฟอนตขนาด 

16 นะ 

คําถามท่ี 5 : การแบงเน้ือหาในแตละตอน มีวิธีการแบงอยางไร 

คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ : จริงๆมันแลวแตคนเขียนบทแตละคนนะ อาจจะแบง 1 ตอน

เทากับ 1 ประเด็น หรือถาเปนละคร ตอนที่ 1 ควรจะปูพื้นทุกอยางใหจบ ยกตัวอยางเรื่อง “ฮอรโมน 

เดอะซีรี่ส” ตอนที่ 1 ของมันจะแนะนําตัวละครใหจบ แลวมันก็เริ่มเปดประเด็นแรกเลยเรื่องไมใสชุด

นักเรียน เห็นไหมวาพอ set up เสร็จ ที่เหลือก็จะคอยๆแตกเปนประเด็นแลว แลวก็เลาไปเรื่อยๆจบ  

คําถามท่ี 6 : การตัดฉากไปในตอนตอไป ควรทําอยางไรใหคนดูรูสึกวาอยากจะติดตามตอนตอไป 

คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ : ตองทิ้งอะไรไว ใชหลักการเดียวกับการตัดเขาโฆษณา เชน “แก 

ฉันจะยิงแก” แลวตัดไป ทําใหคนดูไมรูวาสรุปแลวมันยิงหรือไมยิง พยายามทําใหมันไมเคลียร ไมจบ 
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คนดูจะไดตามมาลุนในตอนตอไปวาจะเกิดอะไรข้ึน จะยกอีกตัวอยางหน่ึงซึ่งงายมาก เชน ตัวละคร

ตัดสินใจรักกันละ แลวมีผูชายคนหน่ึงเดินเขามา แลวผูชายก็พูดวา “น่ันใครวะ” แลวตัดจบ คนดูก็จะ

ติดตามตอตอนหนาวาคนน้ีมันเปนใคร มันรูจักกันหรือ 

คําถามท่ี 7 : การถายทําละครใหเหน็บรรยากาศของสถานที่ที่สวยงาม มีสวนทําใหคนรูสึกอยากจะไป

เที่ยวตามสถานที่น้ันๆหรือไม 

คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ : ก็มีบางครับ แตวามันข้ึนอยูกับวิธีถายทํา อยาไปถายเจาะแบบไมมี

เหตุผล เชน อยูดีๆตัวละครก็มาเดินที่น่ี มาเดินทําไม ตองทําใหมัน make sense วาตัวละครมาเดิน

อยูตรงสถานที่น้ีทําไม อยาไปคิดวาสถานที่น้ีคือสถานที่ที่เราควรมาถาย แตใหคิดวาสถานที่น้ีเปน

สถานที่ที่สถานการณน้ีจําเปนจะตองเกิดข้ึน ณ ตรงน้ัน  

คําถามท่ี 8 : บทละครโทรทัศน 1 ตอน ใชเวลาเขียนนานแคไหน 

คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธ์ิ : จริงๆมันแลวแตคนเขียนบทนะ ไดขาววาคนเขียนบทละคร

โทรทัศนบางคนเขียน 1 ตอนใชเวลาแคอาทิตยเดียว เพราะการถายทําละครมันรีบมาก ทุกอยางมัน

จะเร็วไปหมด ซึ่งจะเปนเรือ่งปกติของละครโทรทัศน การเขียนบทละครก็เหมือนการเลาเรื่อง มันจะมี

ทั้งคนเลาเรื่องสนุก และไมสนุก ละครที่มีตัวละครเยอะก็ใชวาจะสนุกกวาละครที่มีตัวเอกแคคนเดียว 

ทุกอยางมันข้ึนอยูกับการเลาเรือ่ง ละครสวนใหญจะมีเรื่องราวของความรัก เพราะความรักเปนอะไรที่

สามารถเขาถึงคนดูไดงาย  

 

บทสัมภาษณคุณบัว 

(แมคาขายโรตีบริเวณหาดทรายแกว เปนผูประสบปญหา  

และเปนคนในพ้ืนท่ีหมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ) 

คําถามท่ี 1 : ทุกทีมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดเยอะไหม 

คุณบัว : ปกติก็มีเยอะนะ แตชวงน้ีมีไมคอยเยอะ เพราะต้ังแตมีขาวเรื่องคราบนํ้ามันก็ไมคอย

มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเลย  

คําถามท่ี 2 : นักทองเที่ยวที่มาที่น่ีสวนใหญเปนคนไทยหรือชาวตางชาติ 
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คุณบัว : สวนใหญจะเปนชาวตางชาติ คนไทยไมคอยมี เพราะที่น่ีมันแพงดวย วันธรรมดาจะ

เงียบ วันเสารอาทิตยก็จะมีนักทองเที่ยวมาบาง แตก็ไมเยอะ 

คําถามท่ี 3 : แลวที่น่ีเงียบแบบน้ีมานานหรือยัง 

คุณบัว : เงียบแบบน้ีมาประมาณเดือนกวาๆไดแลว ก็ต้ังแตที่มีขาวออกไปน่ันแหละ 

คําถามท่ี 4 : แลวต้ังแตมีปญหามา มีหนวยงานไหนมาชวยแกไขเรื่องน้ีบางหรือยัง 

คุณบัว : ไมมีนะ นักทองเที่ยวก็ยังนอยอยู 
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ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณเพ่ือประเมินและวิจารณหลังจากจัดทําชิ้นงานจากบุคคลผูมีความรู ความสามารถ 

และประสบการณทางดานการเขียนบทละครโทรทัศนและอยูในวงการละครโทรทัศน 
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การประเมินและวิจารณชิ้นงานจุลนิพนธ การสรางสรรคบทละครโทรทัศนท่ีสอดแทรก

เน้ือหาสงเสริมการทองเท่ียวไทย โดยบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณทางดาน

การเขียนบทละครโทรทัศนจํานวน 2 ทาน คือ 

คุณวริฏฐา วงษนาม หัวหนาฝายพัฒนา Project บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด ผูมีความรูเรื่องบท

ละครโทรทัศน และเปนผูมีประสบการณทางดานการคัดเลือกบทประพันธ เพื่อนําเสนอใหพิจารณา

นํามาผลิตเปนละครโทรทัศน 

คุณรฐาพัชร ตุลยพิทักษ นักเขียนบทละครโทรทัศนของบริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด ผลงานลาสุด

ที่เพิ่งออกอากาศจบไปทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 คือ จาวพายุ ป 2556 

 

บทสัมภาษณคุณวริฏฐา วงษนาม 

(หัวหนาฝายพัฒนา Project บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด) 

การประเมินและวิจารณช้ินงานจุลนิพนธ ดังน้ี 

คุณวริฏฐา วงษนาม : ถาพูดถึงบท ที่เห็นชัดๆเลยคือบทมัน compete เกินไป แลวเวลา 

action มันก็ควรจะใหเห็น action สวน refection สําหรับเรื่องน้ีมันสามารถเลนได เพียงแตเราไมได

ไปขย้ี refection มัน บางทีการตัดตอก็แบบบางทีบทมันชักจูงเราไปแลว แตการตัดตอมันทําใหเรา

สับสน งง ไมรูวาบทมันเขียนมาเปนแบบน้ีหรือเปลาก็เลยตองตัดตามบท หรือเปนที่การตัดตอของเรา

เอง ก็ตองไลลําดับใหมหรือเปลา  

ถาพูดถึงตัวนักแสดง ตัวแสดงมันไมคอย support บทเรา คือจริงๆแลวบทมันอาจจะสนุก 

แตนักแสดงเลนไมได หรือเลนไมถายทอดในสิ่งที่บทเขียน เราก็จะรูสึกแบบ เห็นไดชัดเลยวามีอาการ

เคอะเขิน บางทีจนตองถามวาอยางบทที่ไปดวยกันสองคนแบบน้ี มันเปนฉากที่ตองสวีทหวานแหวว 

กุกกิ๊ก แตมันกลับไมเห็นในน้ัน บางอันการตัดตอก็ชวยไดนะ เชน speed, slow บางทีมันทําใหคนดูมี

ความรูสึกรวมไปดวย อยางเชนฉากชิงชา ดวยความที่นางเอกเปนคนที่ไมคอยหวาน ดูไมคอยมีความ

เปนนางเอกเหมือนละครไทย เราก็อาจจะใหฉากชิงชาดูมีอะไร ดวยการ slow ภาพใหมันชาๆ ให

นางเอกดูมีความสุข ย้ิมเยอะๆนิดหน่ึง แลวพระเอกก็ควรจะดูมีความสุข  

ตองถามวาเขียนฉากน้ียังไง ถาเขียนกําหนดชัดเจนไปเลยวาพระเอกนางเอกตองทํายังไง ระบุ

ใหชัด ถาบทไมกําหนด คนเลนก็จะไมรูวาตองเลนยังไง  และคนกํากับก็จะไมรูวาตองกํากับใหเปนไป

ในทิศทางไหน ที่ออกมามันก็เลยไมรูวาพระเอกนางเอกมีความสุขแคไหน มันดูกั๊กๆแบบจะจับมือก็ไม
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กลาจับ จะทําโนนทําน่ีก็ดูขัดๆ ถานักแสดงไมกลาเลนฉากหวานแหวว เลนไมออกขนาดน้ี เราตองไป

เพิ่มที่บทเอา  

และการพูดถึงปญหา ไหนๆคูรองก็พูดถึงอยูแลว คนใชก็ไมควรพูดถึงอีกแลว มันก็พูดถึงเรื่อง

ซ้ําเดิม สิ่งที่คนใชควรจะพูดถึงก็คือเรื่องที่พระเอกนางเอกสวีทกันมากกวา อาจจะพูดถึงปญหาได

นิดนึง แตก็ตองใหคนดูไดพักบาง ไมใชมีแตเรื่องเครียดๆ จะทําใหละครมันอยูในโหมดรีสอรทมีปญหา

ตลอด ดวย character ของนักแสดงอาจะไมเครียด แตถาปูใหเรื่องมันตลก มันก็จะตลก เชน ฉาก

สระวายนํ้าที่ตกนํ้า ควรจะใหคนใชเขามากอน แลวใหคนดูลุนวามันจะเห็นพระเอกนางเอกสวีทกัน

ไหม แลวสุดทายมันก็เห็น อะไรแบบน้ี  

ตอนตกนํ้าทําไมไมทํา slow ใหเห็นสองคนกําลังจองกันหรืออะไรก็แลวแต คือฉากน้ีถา

พระเอกนางเอกเคาเลนได ละครเรื่องน้ีมันจะสนุกกวาน้ี ลองไปตัดใหมัน slow ตอนตกนํ้าดู มัน

อาจจะดีข้ึน เพราะตอนที่ 7 มันคือตอนใกลจบ มันควรจะเห็นวาทั้งสองคนรักกันแลว อยางฉากนอง

เขียว ในบทมันบอกใหรักกันกับพระรอง แตทําไมพี่ดูแลวยังไมรูสึกวาสองคนน้ีมันรักกัน ถาบทมัน

กําหนดมาแลว คนเลนควรจะอานบทและทําความเขาใจกับบท เพื่อที่จะแสดงออกมาใหสมบทบาท 

อันน้ีมันเลยเหมือนเปนความรูสึกที่ เลนกันตอนที่ 1 เพราะการที่เราถายทําในตอนที่ 7 เลยน้ัน 

นักแสดงเคาไมไดเริ่มเลนมาต้ังแตตอนที่ 1 อาจจะมีการไมเขาใจในบทบาทและความรูสึกของตัวละคร 

ณ ตอนน้ันวามีความรูสึกแคไหน อยางไร  

อีกอยางคือเคาคงไมไดอานบทมาต้ังแตแรก ตามหลักถาเราถายมาต้ังแตแรก เคาจะไมเลน

แข็งแบบน้ี เพราะเคาจะเขาใจตัวละครที่ตัวเคาเลนเองวามันมีการพัฒนาอะไรข้ึนบาง น่ีแหละคือ

ปญหา และคนกํากับควรกํากับใหมากกวาน้ี เทาที่ดูคือมีคนแสดงที่เขาใจตัวละครอยูแค 3 คนคือ กัญ

กร ขนุน และขจีนุช นอกน้ันยังไมเขาใจในบทบาทของตัวเอง 

ถาถามพี่ พี่วาบทมันเบาไป และมีมุม close up นอยมาก ฉากเดินเที่ยวทะเลเพื่อสํารวจ ถา

เปนพี่ พี่จะตัดใหเปนพระเอกเดินสํารวจถึงปญหากอน เสร็จแลวนางเอกลม แลวคอยมาน่ังสวีทหวาน

แหววกันเพื่อใหเห็นความพัฒนาของตัวละครวาฉันไดเผชิญปญหากับเธอมาเรียบรอยแลว ฉันซึ้งใจ 

เธอเปนคนดี ตอนน้ีมันเลยกลายเปนการเขียนที่แบบวา ฉันอยากใหมันรักกัน ฉันก็เขียนใหมันรักกัน 

แลวจริงๆมันสามารถใสบทพูดเขาไปไดนะ ใหพูดกันบาง แตคงแกไมไดแลวเพราะไมไดถายมา แลวถา

มาเดินสํารวจก็ควรจะใหเห็นวากําลังสํารวจปญหา อันน้ีมันเหมือนมาเดินเลนมากกวา มันคือวิธีคิดที่

แบบวา เวลามีคนคอมเมนทบท เราก็จะเขวไปเขวมา  

การเนนวิว ไมไดแปลวามีแตวิว มันคือมีนักแสดงที่อยูในวิว การเดินไมไดเดินอยูในรีสอรท 

มันหมายถึงการเดินในที่ๆเห็นวิว ไมใชการเห็นแควิว มันหมายถึงการเห็นพระเอกนางเอกดวย 
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แลวก็ไมเขาใจบางอัน ไมรูวาคนเขียนงงหรือเปลา อยูๆนองเขียวก็มาตบหนาพระรอง ตบเพื่อ

อะไร คนดูก็งง คือผูหญิงคนน้ีเปนนางรายที่กลับตัวเปนคนดี แตควรจะเห็นวากลับมาเปนคนดีตอน

ไหน ที่ถายมามันไมเห็นวาผูหญิงคนน้ีรายกาจมากพอที่จะมาตบพระรอง ฉากที่รานอาหารคือ อยูๆ

เธอก็มา แลวอยูๆเธอก็ไป ไมรูที่มาที่ไปของเธอวาเธอมาโผลที่น่ีไดยังไง เพื่ออะไร ความบังเอิญหรือ

ต้ังใจ ควรจะมีบทพูดที่เปนสาเหตุของการมาที่น่ี มันทําใหนองเขียวดูไมมีเหตุผล 

สําหรับเอสตาบลิช ควรจะมีใหเห็นบางวาน่ีคือเชาวันใหม เห็นพระอาทิตยข้ึน พระอาทิตยลง 

มันตองใหเห็นวา เชาวันใหมที่รีสอรทพระรอง ใหมันชัดเจนไปเลย  

ฉากที่นองเขียวไปตบหนาพระรอง คือพี่สาวเคาอยูที่น่ัน แลวนองเขียวไปตบแบบน้ันไดยังไง 

เราควรจะเขียนใหพี่สาวออกไปกอน แลวนองเขียวคอยเขามา แบบน้ีจะดีกวา สวนการแสดงออก

ทางดานความรัก มันเลยกลายเปนความรักแบบเด็กนอยไปเลย 

สวนบางฉากบางตอนน้ัน รูสึกวามันเปนละครที่มีความ Cliché’ (คลีเช) คือมันแบน มันเปน

ความจริงที่เชย ที่เคยเห็นมามากแลวในละครผานๆมา แตถาไหนๆมันจะคลีเชแลว ก็พยายามทําให

มันคลีเชในแบบอื่นๆ ไมใชวานางเอกเห็นภาพน้ันแลวเขาใจผิดแคน้ัน คือใหมันเห็นมากกวาน้ี แบบน้ี

มันจะทําใหตัวละครแลดูนาโงมาก ในชีวิตจริงอาจจะเปนแบบน้ันได แตในละครมันควรจะเกินชีวิต

จริง 

เรื่องเสียง เขาใจวามันยาก ขนาดมืออาชีพยังพลาดเลย เรื่องแสงมันไมคอย smooth บางที

เวลาตัดตอเหมือนเราอยากจะใสอะไรที่มันมากเกินไป บางอันมันไมจําเปน สามารถตัดออกไดก็ตัด

ออกดีกวา ตอนน้ีมันเหมือนเราอยากจะขายโลเคช่ันมากกวาบท แลวฉากเดินเลนมันเลยใหความรูสึก

เหมือนเปน music video เพราะพระนางไมมีการพูดคุย เดินเลนกันไปโดยมีเพลงมาประกอบ  

จริงๆละคร 26 นาทีน่ีมันเยอะนะ เกินครึ่งตอนดวยซ้ําไป มันนาจะเลาอะไรไดมากกวาน้ี 

อยางชวงตกนํ้า เราสามารถทําใหมันสั้นกวาน้ีไดนะ ใหเขาใจอารมณ แตอันน้ีมันงองแงงๆแลวก็ไป  

ฉากแรกควรเห็นหนาพระเอกชัดๆ ใหเห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับขาวที่ออกอากาศอยู แลว

ฉากแมดูพูดเยอะกวาลูก ละครเราไมไดเนนแมนะ แมไมไดมีความสําคัญอะไรเลย เราไมไดอยากดูแม 

ควรจะใหเห็นเปนพระเอกรับโทรศัพทและพูดคุยกับแมมากกวา มีเสียงแมแคน้ันพอ  

แลวฉากหลังจากน้ัน พระเอกทําไมดูแบบไมกังวลอะไรเลย ทั้งๆที่เมื่อกี้เพิ่งเครียด ทําใหดู

เหมือนพระเอกไมอยูกับบทละคร มันไมเห็นวาหลังจากที่พระเอกคุยกับแมแลวอารมณดีข้ึน มันตัดมา

เลยทําใหดูเหมือนฉากและอารมณมันโดด 
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บทสัมภาษณคุณรฐาพัชร ตุลยพิทักษ 

(นักเขียนบทละครโทรทัศน) 

การประเมินและวิจารณช้ินงานจุลนิพนธ ดังน้ี 

คุณรฐาพัชร ตุลยพิทักษ: ไตเต้ิล font สวยดี ฉากเปดมันก็โอเค แตนาจะเบลอขอบนิดหนอย 

เห็นชัดเจนดี 

สําหรับฉากเปด ไมนาเปดดวยตอนที่พระเอกกําลังหันหลัง พระเอกน่ังชงกาแฟ ควรจะเห็น

รับหนากอน แลวคอยเห็น movement ตางๆ มันจะดีกวาการเปดฉากขางหลังเพราะมันจะทําใหไมรู

วาคนน้ีเปนใคร และกําลังทําอะไร และฉากเปดมันไมเห็นถึงความเปนรีสอรท ดูตอนแรกนึกวาเปน

รานกาแฟ ควรจะใหเห็นวาสถานที่แหงน้ีคือรีสอรท และอีกอยางคือคนดูจะไมรูวาพระเอกคือเจาของรี

สอรท แตเพราะวาตอนที่เลือกทําน้ีเปนตอนที่ 7 ก็อาจจะเปนแบบน้ีก็เปนได 

สําหรับฉากนักขาว ภายนอกดูเนียนดี มีโลโกขาว แตทาทางของนักแสดงไมคอยเหมือน

นักขาว ถาพูดถึงวาไมไดเปนนักแสดงมืออาชีพ แบบน้ีก็โอเคเพราะเปนงานของนักศึกษา  

ฉากแมไมคอยรูเรื่อง บทพูดไมเขาปาก ทําใหแมดูไมเปนธรรมชาติ ทําใหดูเหมือนเปนสคริปต 

ทําใหดูเหมือนเปนการรายงาน และคําพูดไมชัดเจน ทําใหคนดูไมเขาใจวาแมกําลังเปนอะไร มันนาจะ

ยํ้าใหชัดไปเลยวาปญหาที่แมพูดถึงคืออะไร เชน ถาปญหาชาวบาน ก็ควรจะใหแมเกริ่นเขาไปเลยวา

เปนปญหาน้ี 

มุมกลองติดถายมุมดานหลังของนักแสดงมากเกินไป มันเห็นดานหลังแบบนานกวาเห็น

ดานหนา อยาง shot ที่นางเอกตกนํ้า มีการตกเฟรมมาก หลุดเฟรมกันไปหมดเลย เขาใจวาบางทีเรือ่ง 

production ของนักศึกษาก็มีบางอยางที่ไมรู ทําไมได อันน้ีก็เขาใจ  

บทพูดเขาใจวาคนเขียนจะพยายามทําใหมันเปนในแบบโรแมนติกคอมมาด้ี พระเอกนางเอก

เกาหลี แตดวยความที่พระเอกดูแข็งมาก เลยเหมือนทอง มันเลยไมไดอารมณ คือบทมันก็โอเค แต

นักแสดงเลนแข็ง ทําเหมือนทองๆใหมนัผานๆไป ลุคนางเอกแตงตัวไมเหมือนนักขาว จะไมรูเลยวาเปน

นักขาว คาเรกเตอรก็ไมเหมือน  

ฉากคนใชที่แอบเห็นพระเอกนางเอกจูจี๋กัน การตัดไปใหเห็นภาพน้ันควรใหเห็นทั้งพระเอก

นางเอกที่กําลังเลนนํ้ากัน ไมใชวาเห็นแตนางเอกคนเดียว แตดวยปญหาทางดานโปรดักช่ัน อันน้ีก็

เขาใจวามันอาจะเกิดปญหาที่ไมสามารถตัดตอใหเปนในทิศทางน้ันได จริงๆมันควรจะเห็นสองคน แค

น้ันเอง 
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คียซีนนารักดี 

ฉากสระนํ้า ไมรูวาความสัมพันธระหวางพระเอกกับนางเอกมันเปนยังไง อาจดวยการที่เรา

เลือกทําตอนที่ 7 ดวย ทําใหนักแสดงไมสามารถเขาใจในความรูสึกของตัวละคร ณ ตอนน้ัน  

สําหรับฉากพระเอกที่อยูในหองนํ้า จริงๆมันก็โอเคนะ แตพี่วาพระเอกเคาขย้ีหัวไมสวย คือ

มันดูเปนการขย้ีแบบธรรมชาติมากเกินไป ดูเปนการขย้ีหัวใหมันเสร็จๆไป ในละครมันควรจะมีจังหวะ

ของมัน อาจจะใชการ slow ภาพเขาชวยเพื่อใหมันดูสวยงามมากข้ึน  

ฉาก flashback ก็ดูแลวเขาใจวาเปนการ flashback แตควรจะใหมันดูฟุงและชัดกวาน้ี 

zoom ที่หนาพระเอกเยอะๆ ใหเห็นสีหนาทาทางชัดเจน 

สําหรับฉากเพื่อนนางเอกที่อยูๆก็แซวเรื่องพระเอก คนดูอาจจะงงวามันแซวกันเรื่องอะไร พอ

แบบน้ีมันมาแซวเลยมันก็เลยแบบงงวาคนน้ีกําลังแซวเรื่องอะไร อาจจะแกไขโดยการเพิ่มบทพูดใหคน

ดูรูวาเพื่อนนางเอกกําลังแซวเรื่องพระเอกกับนางเอก แลวสุดทายก็มาคิดเรื่องเดียวกัน ภาพเดียวกัน 

แตจะบอกวากัญกรเลนเนียนดี ดูเขาบทที่สุด แตรูเปลาวาลุคของกัญกรเหมือนนักขาวมากกวานางเอก 

ทั้งเสื้อผาและทาทางการแสดง และฉากแซวน้ีดูนางเอกเลนเนียนข้ึนมาหนอย ไมคอยแข็ง อาจจะเปน

เพราะเขาฉากกับเพื่อนดวยกันก็เลยดูธรรมชาติมากข้ึนกวาฉากอื่นๆ แตก็ยังดูแข็งๆนะ และอีกอยาง

คือการมาถายกลางเรื่อง ทําใหสถานการณทุกอยางดูไมชัด ถาคนดูมาเปดดูตอนน้ีเลยก็คงจะมีความ

สงสัยที่วา นักขาวสองคนน้ีมาทําอะไรที่น่ี แลวแมสเซจแตละฉากไมชัดเจน ทําใหเรื่องมันดูเรื่อยๆ ไมรู

วาตองการจะบอกอะไรกับคนดู 

ฉากคุยกันนาจะเปนแบบเห็นสองคนกําลังคุยกัน ซึ่งพระเอกนางเอกไมคอยมี 

พระเอกดูเกร็ง เลนแข็ง มีฉากที่กอดอกพูดทั้งฉาก ทําใหดูแข็งๆเกร็งๆ จริงๆบทกุกกิ๊ก

พระเอกนางเอกมันนารักนะ แตไปเสียตรงที่นักแสดงเลนแข็งไป 

พวก stock shot ไมไดใชขาต้ังกลองใชไหม เพราะมันสั่นมากเลย ควรจะใชขาต้ังกลองและ 

pan ใหเห็นวิว จริงๆถาไมมีขาต้ังกลอง มันมีวิธีที่ชวยนะ คือเอากลองคลองคอแลวดึงใหตึงสุดสาย 

ภาพมันก็จะน่ิงไดเหมือนกัน 

ฉากที่ขนุนกับขจีนุชคุยกัน มันถายแยกใชไหม เลยไมรูวาสองคนน้ีมันอยูดวยกัน มันไมมีเฟรม

ที่อยูดวยกันสองคน มันเลยเหมือนแยกกันอยู  
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นารักดี และติดที่นางเอกดูชิวเกินไป ดูไมทําอะไร มาทําไม เลนชิงชานารักดี แต slow หนอย

จะสวยมาก แนะนําวาเวลาถายเจาะคนควรใชเลนสฟกซ ภาพมันจะสวยมาก ควรใชเลนส wind ใน

การถายวิว เพราะมันจะสวยมาก ถาใชเลนสปกติ ภาพมนัจะแบน 

สวนพระรอง ดูไมรูเลยวาเปนเจาของรีสอรทที่เปนคูแขงกับพระเอก ตอนแรกนึกวาเปน

นองชายพระเอก แตเพราะมันเปนตอนที่ 7 ก็เลยเขาใจวามันคงไมมีการแนะนําตัวละครแลว แตมี

แมสเซจวาทําใหรูวาพระรองแอบชอบนางรอง นางรองเลนโอเค แตมีบาง shot ที่แอบมองกลองบาง 

คือมันไมควรมองกลอง acting โอเค 

คอสตูมพระรองชิวเกินไป ดูไมภูมิฐาน ไมสมกับเปนเจาของรีสอรท พระเอกก็เหมือนกัน คือดู

ไมออกวาเปนเจาของรีสอรท อาจจะดวยลุค เสื้อผา และทาทาง 

ชอบภาพ เกาะสวยดี แตพลาดไปอยางหน่ึงคือไมรูวาที่น่ีคือเกาะเสม็ด ควรมีอะไรใหเห็นวา

ที่น่ีคือที่ไหน  

ฉากที่นางเอกหกลมมันคลีเช มันนาจะทําอยางอื่นมากกวา อะไรก็ไดที่มันไมใชหกลม เพราะ

ถาหกลมก็รูอยูแลววาฉากตอไปพระเอกตองมาทาํแผลให มันเดาออก คือมันเปนอะไรที่ละครเรือ่งไหน

ก็มี รุนดึกดําบรรพก็มี มันซ้ําซาก  

เพื่อนนางเอกยังแซวไมสนุก ไมมันส ควรจะแซบกวาน้ี ในเรื่องควรจะเห็นผลกระทบของ

เหตุการณที่เกิดข้ึนมากกวาน้ีนอกจากขาว 

ปานอมบางทีอาจจะเหมือนทองบท แตเนียนนะ อาจจะดวยลุคที่เหมือนปาจริงๆก็เลยทําใหดู

ธรรมชาติข้ึนมานิดหนอย นางเอกบางทีเดินไมสวย ลุคของกัญกรยังดูเปนนางเอกมากกวา นางเอกไม

เหมือนนักขาว เหมือนนักทองเที่ยวมากกวา 

ฉากที่นางเอกเอาคลิปเสียงมาใหพระเอกฟง คือไมรูวานางเอกเอาคลิปน้ันมาจากไหน ควรจะ

ใหเห็นฉากที่ขจีนุชสงคลิปเสียงใหนางเอกดวย เพื่อใหคนดูเขาใจมากย่ิงข้ึน และเรื่องมันดูเร็วไป ถา

เพิ่มฉากไดก็จะดีมาก เพราะตอนน้ีเรื่องมันดูเร็ว ดูโดดไปหมด 

อีกอยางคือภูวดลทําแบบน้ีไปเพื่ออะไร นาจะใหภูวดลพูดถึงวากําลังทําอะไรอยู เพื่อใหคนดู

เขาใจในการกระทําของภูวดล 

คือฉากที่ขจีนุชตบภูวดล คือพี่สาวก็น่ังอยูดวย มันเลยงงๆ งงวาพระรองกับนางรองมันเปน

อะไรกัน นางรองชอบใครกันแน พระเอกหรือพระรอง มันไมมีจุดเทิรนของขจีนุช เพราะเมื่อกี้ยังดู

เกลียดพระรองอยูเลย แลวฉากตอไปกลับมาบอกชอบภูวดลซะงั้น คือการแสดงของขจีนุชไมไดรูสึก
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เลยวากําลังมีใจใหพระรองดู ดูแลวรูสึกวานางรองอยากจะไดพระเอกอยางเดียว ดูอารมณไมออกวา

รักพระรองเหมือนกัน น่ีก็ข้ึนอยูกับการแสดงของนักแสดง  

ฉากเคลียรกันมันดูงายไป มันดูจบงายไป ฉากเก็บขยะควรถายใหเห็นเปนคูๆ มันไมคอยไมมี

โมเมนพระเอกนางเอก ไมคอยถายเจาะ แลวฉากเก็บขวดนํ้ามันดูจงใจไป Acting นักแสดงดูเลนรอ 

มันดูไมเปนธรรมชาติดวย 

ยังไมดูเปนละครสงเสริมการทองเที่ยว แตถาสอดแทรกเห็นถึงการสงเสริมการทองเที่ยว เสีย

แคขาดวาไมไดบอกใหรูวาน่ีคือเกาะเสม็ด ควรใหขอมูลของเกาะบาง แตไมใชใหขอมูลแบบเปนสารคดี

นะ  

การตัดตอไมกระชับ ดูเช่ืองชา แมสเซจไมชัด มันเอื่อยๆ ไมรูวาฉากตอไปจะเปนยังไง 

Acting สําหรับพี่ ละครนักศึกษาทําไดขนาดน้ีก็โอเคแลวนะ ทั้งเรื่องงบ เรื่องนักแสดง มันไม

งายเหมือนการถายทําหนังสั้น ทําไดแคน้ีมันก็โอเคแลว จะไปเปรียบเทียบกับละครงบสามสิบลานก็

ไมไดแลว 
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ภาคผนวก ค 

Treatment (โครงเรื่องขยาย) 

ละครเกาะแสนกล ตอนท่ี 8 
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Treatment  

ละครเกาะแสนกล ตอนท่ี 8 (ตอนจบ) 

วันกอนการทํา Open House และการจัดทําแคมเปญเพือ่สงเสริมการทองเที่ยว เกงกาจและ

เจาของรีสอรทตางๆไดนําทีมชาวบานมาชวยกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใหพรอมสําหรับงานที่จะมีข้ึน

ในอีกไมกี่วันขางหนา ในชวงน้ันเกงกาจกับขจีนุชตางก็รูสึกวาลันตากับภูวดลดูแปลกๆไป จึงเขาไป

ถามและปรับความเขาใจจนรูวาทั้งสองเกิดความเขาใจผิด โดยมีกัญกรมาเปนพยานยืนยันวาเกงกาจ

กับขจีนุชไมไดทําอะไรอยางที่ลันตากับภูวดลเขาใจ 

ลันตาเกิดความสงสัยในตัวเกงกาจ วาที่ผานมาน้ันเขาดูไมเครียดกับปญหาที่เกิดข้ึนเลยน่ี

เพราะอะไร เกงกาจใหคําตอบกับเธอวา จริงๆแลวน้ันเขาเครียดและวางแผนเพื่อที่จะทําการแกไข

ปญหาอยูตลอดเวลา โดยมีขนุนคอยรับฟง แตทั้งสองมีความคิดเห็นขณะน้ีสถานการณภายนอกดูตรึง

เครียดมากอยูแลว จึงไมอยากทําใหคนในรีสอรท หรือแมแตตัวของลันตาตองมาเครียดเพิ่มเขาไปอีก 

เขาจึงทําเหมือนไมทุกขรอนกับเหตุการณที่เกิดข้ึน ลันตาเขาใจ 

ที่รีสอรทสมัตตา ลันตาเดินเลนเพลินๆกับกัญกร ไปทางอาคารเล็กๆอาคารหน่ึงมีลักษณะ

เหมือนสํานักงานที่ไมไดถูกเปดใชซึ่งทุกครั้งที่ผานประตูหองจะถูกล็อคจากขางนอกเสมอ หากวันน้ี

ประตูหองกลับเปดอาอยู กัญกรเห็นดังน้ันจงึดึงลันตาใหเดินเขาไปใกลดวยความอยากรูอยากเห็น เมื่อ

มองเขาไปขางในก็เห็นเกงกาจกําลังน่ังเปดอานกองเอกสารอยูบนโตะทํางานดวยทาทางจริงจัง 

เกงกาจเห็นจึงเอยปากชวนใหเขามาขางใน และการเขาไปในน้ันก็ทําใหลันตาไดพบความจริงวา 

แทจริงแลว อดีตกิจการรีสอรทของครอบครัวเธอก็คือที่สมัตตาแหงน้ีน่ันเอง 

เกงกาจพยายามเกลีย้กลอมจะขายคืนให เพราะหนาที่ของเขาที่คุณหญิงเกสรมอบหมายก็คือ

การบริหารงานกิจการสมตัตารีสอรทใหดี เพื่อสักวันจะไดคืนใหกับผูเปนเจาของที่แทจริง ซึ่งเปนเพื่อน

สนิทของคุณหญิงเกสรที่หายหนาหายตาไปหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและขายกิจการให แตลันตา

ไมยอมรับ เพราะที่ตามหารีสอรทของตนเองก็เปนเพียงแคความตองการอยากรูเทาน้ัน ไมไดตองการ

ซื้อกิจการกลับมาเปนของตนเองแตอยางใด มารดาของเธอก็คงไมอยากทํากิจการน้ีอีกแลวเชนกัน 

เมื่อลันตาไมยอมรับซื้อกิจการสมัตตารีสอรทแหงน้ีคืน เกงกาจจึงตัดสินใจใหเธอมาบริหารงานรีสอรท

แหงน้ีดวยกันในฐานะของคูชีวิตแทน 

เชาวันรุงข้ึน ภายในพื้นที่หมูเกาะเสม็ดเต็มไปดวยนักขาวและสื่อมวลชน คนในเกาะก็พากัน

ออกมาทําการตอนรับเปนอยางดี เกงกาจกับผูบริหารของรีสอรทอื่นๆนําทีมชาวบานในการจัดทํา

แคมเปญเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว มีกิจกรรมการปลูกปะการังนํ้าต้ืน และการปลอยเตาคืนสูทะเล 
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รวมไปถึงการทํา Open House แถลงขาวเพื่อยืนยันความบริสุทธ์ิของสมัตตารีสอรทวาไมเคยปลอย

นํ้าเสียลงสูทะเล 

หลังจากที่กิจกรรมทุกอยางผานพนไปไดดวยดี ทุกคนบนเกาะรูสึกมีความสุขมากข้ึน เพราะ

คิดวาในอนาคตอีกไมกี่วันขางหนา เกาะเสม็ดตองกลับมาคึกครื้นอีกครั้งอยางแนนอน 
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ภาคผนวก ง 

เก่ียวกับขั้นตอนการ Production 

- ทีมนักแสดงละครเรื่อง เกาะแสนกล 

- ทีมงานละครเรื่อง เกาะแสนกล 

- สถานท่ีถายทํา (Location) 
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ทีมนักแสดงละครเรื่อง เกาะแสนกล 

1. นายพสธร เรืองวิริยะดํารง  

ช่ือเลน เพชร อายุ 20 ป  

รับบท เกงกาจ (พระเอก) 

2. นางสาวณิชกมล แกวกระจาย 

ช่ือเลน เนย อายุ 22 ป 

รับบท ลันตา (นางเอก) 

3. นางสาวปุณิกา พงษเสือ 

ช่ือเลน ปอ อายุ 22 ป 

รับบท ขจีนุช (นางรอง) 

4. นายวันชนะ มวงแจม 

ช่ือเลน มิก อายุ 22 ป 

รับบท ภูวดล (พระรอง) 

5. นางสาวทิพยทิวา วะเท 

ช่ือเลน ดรีม อายุ 22 ป 

รับบท กัญกร 

6. นายธนกฤต ขันติอุดม 

ช่ือเลน ต๋ี อายุ 21 ป 

รับบท ขนุน 

7. นางสาวจารุพร รัตนศิริวัฒนกลุ 

ช่ือเลน นุน อายุ 21 ป 

รับบท ปานอม 

8. นางสาวณัฐธิดา ประภาภิรมยกลุ 

ช่ือเลน มิ้นท อายุ 21 ป 

รับบท ภีราณี 

9. นางชนาพร สถาปนุกลู 

ช่ือเลน ชมพู อายุ 49 ป 

รับบท คุณหญิงเกสร (แมพระเอก) 

10. นางสาวมธุรดาร อุตมาศักด์ิ 

ช่ือเลน เหม อายุ 21 ป 

รับบท นักขาว 
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ทีมงานละครเรื่อง เกาะแสนกล 

1. นางสาวทิพยทิวา วะเท 

หนาที่ กํากับการแสดง เขียนบทละครโทรทัศน ตัดตอ เสียง กลอง 

2. นางสาวซาแมนตา มาสุข 

หนาที่ กลอง เทคนิคพเิศษ 

3. นางสาวจารุพร รัตนศิริวัฒนกลุ 

หนาที่ กลอง 

4. นางสาวณัฐธิดา ประภาภิรมยกลุ 

หนาที่ กลอง 

5. นางสาวธัญปพัชร อนงคชัย 

หนาที่ เทคนิคพเิศษ 

6. นายธนกฤต ขันติอุดม 

หนาที่ กลอง 

 

สถานท่ีถายทํา (Location) 

1. เขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

2. วราสินธุ รีสอรท ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุร ี

3. N10 café ช้ัน 1 โรงแรมบานวังหลงัรเิวอรไซต ศิรริาช แขวงบางกอกนอย กรุงเทพฯ 

4. Cat Tower บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ช้ัน 6 โรงอาหาร เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 

5. ศูนยวิทยาศาสตรลําปาง ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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