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นักแสดงและสถานที่ที่เหมาะสม จนถึงกระบวนการถ่ายทําที่ต้องมีการวางแผนและความพร้อมเพื่อให้
สามารถถ่ายทำได้อย่างราบรื่น รวมไปถึงกระบวนการหลังการถ่ายทําที่ต้องมีการพูดคุยให้เข้าใจ
ตรงกันเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางที่วางไว ้
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5 – 11 ภาพจากภาพยนตรTส้ันเร่ือง Lovepj_3000 ฉากท่ี 11  75 



 

สารบัญภาพ(ต-อ) 

 

5 – 12 ภาพจากภาพยนตรTส้ันเร่ือง Lovepj_3000 ฉากท่ี 12  76 

5 – 13 ภาพจากภาพยนตรTส้ันเร่ือง Lovepj_3000 ฉากท่ี 13  77 

5 – 14 ภาพจากภาพยนตรTส้ันเร่ือง Lovepj_3000 ฉากท่ี 14  77 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

ที่มาและความสำคญัของปญัหา 

ความรัก เป็นความรู้สึกที่มนุษย์แทบทุกคนย่อมเคยได้รับและสัมผัสมาตั้งแต่เกิดจนโตแต่
ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าความรักที่แท้จริงแล้วคืออะไรและมีรูปแบบอย่างไรเพราะเมื่อเราเติบโตขึ้น
นอกจากความรักของพ่อแม่ที่ได้รับมาต้ังแต่เกิด เราทุกคนสามารถพบเจอและรู้จักความรักในอีกหลาย
หลายรูปแบบที่ไม่สามารถจำกัดได้เพราะความรู้สึกรักเหล่านี้จะเกิดจากตัวของแต่ละคนที่ได้พบเจอ
กับเหตุการณ์และผู้คนที่แตกต่างกันไป และอีกรูปแบบความรักที่น่าสนใจและไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถ
เข้าใจได้คือความรักในรูปแบบของ ‘แฟนคลับ’ และศิลปิน 

รูปแบบความรักของแฟนคลับที่มีต่อศิลปินมักถูกมองว่าเป็นความรักที่ไร้สาระแต่ก็ไม่ใช่
ทุกคนที่จะมีความรักในรูปแบบนี้ได้เพราะความรักในรูปแบบนี้คือความรู้สึกที่ต้องการจะสนับสนุนคน
ที่เรารักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักแม้แต่ชื่อหรือตัวตนของเราก็ตามเพราะสิ่งที่เรา
ต้องการคือการที่ได้เห็นเขามีความสุขและสามารถเติบโตในเส้นทางการเป็นศิลปินได้นานที่สุด ซึ่ง
ความรักในรูปแบบนี้มักถูกมองเป็นเป็นความรักที่มีแค่ผู้เป็นแฟนคลับที่ให้โดยที่ศิลปินไม่ได้ให้อะไร
กลับเลยแต่ความจริงแล้วความรักของแฟนคลับและศิลปินเป็นความรักที่สนับสนุนซึ่งกันและกันทั้ง
สองฝ่ายแต่รูปแบบการให้อาจจะแตกต่างกัน คนอื่นอาจจะมองเห็นจากในมุมมองที่แค่แฟนคลับเป็น
ฝ่ายสนับสนุน แต่จริง ๆ แล้วแฟนคลับก็ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินมากเช่นกันแต่เป็นในด้านของ
ความรู้สึกที่ได้รับ  

จากประเด็นที่กล่าว ทางผู้จัดทำได้นำมุมมองที่ได้สำรวจและศึกษามาพัฒนาเป็นบท
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “lovepj_3000” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เด็กหญิงที่มีนิสัยสุดโต่งที่มีความชื่นชอบรุ่น
พี่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กและเธอก็มักจะยกให้เขาเป็นที่หนึ่งและสนับสนุนเขาในทุก ๆ เรื่องเสมอ ซึ่ง
รวมถึงเรื่องที่ชายหนุ่มที่เธอชื่นชอบมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินด้วย แต่ชายหนุ่มก็ไม่เคยผ่านการ
ออดิชันในการเป็นศิลปินเลย เธอจึงต้องการที่จะช่วยให้เขาได้เป็นศิลปินตามที่ฝันไว้ด้วยวิธีการที่เธอ
คิดได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทของเธอที่มาช่วยกันทำให้ฝันของผู้ชายที่เธอชื่ นชอบ
ประสบความสำเร็จ
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วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก  

 เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการจูงใจ 

 เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร ์

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนพินธ ์

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรักและแนวคิดทฤษฎีของการจูง
ใจโดยศึกษาร่วมกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ให้มีความ
สมจริงในการเล่าเรื่องและสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อได้  

 

ขั้นตอนการศกึษา 

 ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 

 รวบรวมทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก 

2.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการจูงใจ 

2.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร ์

 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามารวบรวมและนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาในบท
ภาพยนตร์ 

3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง บรรยากาศและอารมณ์ของภาพจากภาพยนตร์เรื่องอื่น
ที่มีความคล้ายกันเพ่ือนำมาพัฒนาในบทภาพยนตร์   

 ขั้นตอนการพัฒนาบทภาพยนตร์ (Development) 

4.1 คิดแก่นเรื่องของภาพยนตร ์

4.2 เขียนโครงเรื่องภาพยนตร์ 

4.3 นำข้อมูลที่ได้ศึกษามาพัฒนาเข้ากับตัวบท 



 

4.4 เขียนโครงเรื่องขยาย  

4.5 เขียนบทภาพยนตร์ 

 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

5.1 บทภาพยนตร์สำหรับถ่ายทำ 

5.2 จัดหาทีมงาน 

5.3 วางแผนการเงิน  

5.4 คัดเลือกนักแสดง  

5.5 หาสถานที่ถ่ายทำ 

5.6 กำหนดวันถ่ายทำ 

5.7 หาอุปกรณ์ประกอบฉากและเสื้อผ้า  

5.8 วางตารางการถ่ายทำ  

 ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production) 

 ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ (Post-Production) 

7.1. ตัดต่อภาพยนตร ์

7.2. ออกแบบและทำเสียง  

7.3. แก้สีของภาพ 

 การสรุปผลและจัดทำรูปเล่ม 
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แผนการดำเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ตาราง 1-1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน 

แผนการทำงาน 2563 2564 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค 

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ ์          

รวบรวมทฤษฎีและแนวคิด          

ศึกษาข้อมูลอ้างอิงและอารมณ์
ของภาพยนตร์ 

คิดแก่นเรื่อง เขียนโครงเรื่อง 

นำข้อมูลที่ได้ศึกษามาพัฒนาเข้า
กับตัวบท เขียนโครงเรื่องขยาย  

เขียนบทภาพยนตร์ 

         

บทภาพยนตร์สำหรับถ่ายทำ 

จัดหาทีมงาน วางแผนการเงิน  

คัดเลือกนักแสดง หาสถานที่ถ่าย
ทำ กำหนดวันถ่ายทำ 

หาอ ุปกรณ ์ประกอบฉากและ
เสื้อผ้า วางตารางการถ่ายทำ 

         

ขั้นตอนการถ่ายทำ          

ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ           

การสรุปผลและจัดทำรูปเล่ม          
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 สามารถเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก  

 สามารถเข้าใจแนวคิดทฤษฎีของการจูงใจ 

 สามารถเข้าใจแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาพยนตร ์
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บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

จากที่มาและความสำคัญในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กหญิง
สุดโต่งที่ต้องการช่วยให้ชายหนุ่มที่เธอชื่นชอบประสบความสำเร็จเรื่อง  “lovepj_3000” ผู้จัดทำมี
ความต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก  แนวคิดทฤษฎีของการจูงใจและ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ผู้จัดทำจึงได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ประกอบเป็นแนวทางพัฒนาบทภาพยนตร์ดังต่อไปนี ้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรัก 

โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Sternberg)1 อาจารย์จิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยล ผู้
ค ้นพบและพัฒนาทฤษฎีสามเหล ี ่ยมความร ัก(Triangular theory of love) โดยเขากล ่าวว่า
องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดความรักเกิดจากความรู้สึก 3 อย่าง ซึ่งประกอบไปด้วย ความสนิทสนม
(Intimacy) ความใคร่หลง (Passion) และความผูกพัน (Commitment) 

1. ความสนิทสนม(Intimacy)

เป็นองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ที่ทำให้คนรู้สึกผูกพันกัน ทำให้เกิดความคุ้นเคยใน
ความรู้สึก ความเข้าใจ และ การไว้วางใจกัน โดยความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีความสัมพันธ์กันเป็น
เวลานาน และเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดในทุก ๆ ความสัมพันธ์  

2. ความใคร่หลง (Passion)

เป็นองค์ประกอบทางด้านแรงจูงใจ คือการพึ่งพอใจในรูปลักษณ์หรือความพึ่งพอใจ
ในตัวบุคคลนั้นซึ่งเกิดจากแรงขับภายในระบบของร่างกาย หรือความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นที่เรียกว่าเป็น
ความดึงดูดระหว่างเพศ ยังรวมถึงการที่ทำให้เกิดความรู้สึกโรแมนติกหรือความรู้สึกรักที่รุนแรงและ
แตกต่างจากความรักระหว่างพ่ีกับน้อง 

1 วินัย เพชรช่วย. ความรัก อารมณ์ที่เข้าใจยาก. เข้าถึงเมื่อ 11 มกราคม 2564. เข้าถึง
ได้จาก https://www.oocities.org/vinaip/knowledge/tlove.htm 
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3. ความผูกพัน (Commitment) 

     เป็นองค์ประกอบด้านความคิด คือการผูกมัดหรือการตัดสินใจที่จะมีพันธะทางใจ
หรือทางสังคมต่อกัน ซึ่งเกิดจากการที่ใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมหรือใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลานาน 
ความผูกพันจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อมีความสนิทสนมกันมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่มีความผูกพัน และ ความผูกพันก็สามารถลดระดับลงได้หากเกิด
ข้อขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกัน 

ซึ ่งจาก 3 องค์ประกอบของทฤษฎีสามเหลี ่ยมความรัก(Triangular theory of 
love)2 ทำให้สามารถแบ่งความรักได้เป็น 8 ประเภท ดังนี ้

 Nonlove คือ ความไม่รัก หมายถึงความรักที่ไม่ได้มีองค์ประกอบอะไรเลย
ใน 3 องค์ประกอบหรือที่เรียกว่าการ ไร้รัก 

 Liking/ Friendship คือ รักแบบเป็นมิตรภาพโดยที่ไม่มีเรื่องของความโร
แมนติกเข้ามาเกี่ยว เป็นความรักที่มีองค์ประกอบเดียวคือ ความผูกพัน 

 Empty love คือ ความรักแบบที่อยู่กันมานานจนหมดความน่าตื่นเต้นแตก่็
ยังพร้อมที่จะช่วยเหลืออีกฝ่ายอยู่ตลอด เป็นความรักที่มีองค์ประกอบเดียวคือความผูกพัน  

 Infatuated love คือ ความรักที่เกิดความรู้สึกตั้งแต่พบกันครั้งแรกหรือที่
เรียกว่ารักแรกพบ เป็นความรักที่มีองค์ประกอบเดียวคือความใคร่หลง 

 Romantic love คือ ความรักที ่หวานชื่นที ่อาจทำให้หลายคนอิจฉาแต่
แท้จริงแล้ว ความรักรูปแบบนี้ก็อาจจะเป็นความรักที่ทำร้ายเราได้หากมัวแต่คาดหวังให้อีกฝ่ายมีทั้ง
สามองค์ประกอบ คือ ความสนิทสนม ใคร่หลง และ ผูกพัน จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะต้อง
คอยทำตามที่อีกฝ่ายต้องการ  

 Companionate love คือ ความรักแบบเพื่อนคู่คิดที่สามารถอยู่กับเราได้
ตลอด ความรักรูปแบบนี้จะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบคือ ความสนิทสนม และ ความผูกพัน แต่
ไม่มีองค์ประกอบที่เรียกว่าความใคร่หลง 

 Fatuous love คือ ความรักแบบที่พร้อมจะทุ่มเทให้อีกฝ่ายแต่อีกอีกฝ่าย
ไม่ได้มีความรักตอบกลับเท่ากันหรือจะเรียกว่าความรักแบบเพ้อเจ้อ เป็นความรักที่มีองค์ประกอบหลัก
คือความใคร่หลงและผูกพันแต่ไม่มีความสนิทสนม 

 Consummate love คือความรักที ่สมบูรณ์แบบที่มีองค์ประกอบทั้ง  3 
องค์ประกอบคือความสนิทสนม ความใคร่หลง และความผูกพัน เป็นความรักที่เรียกว่าความรักในอุดม

 
2 เนดะ[นามแฝง]. ความรักนักจิตวิทยา. เข้าถึงเมื่อ 11 มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก 

https://nedawriterblog.wordpress.com/article/ความรักนกัจิตวิทยา/ 

 



 

คติก็ได้ 

แนวคิดทฤษฎีของการจูงใจ 

แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าให้เกิดการกระทำหรือดิ้นรน
เพื ่อให้บรรลุจุดประสงค์ที ่ต้องการโดยโลเวลล์ (Lovell)3 ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า“เป็น
กระบวนการที่ชักนำให้บุคคลเกิดความพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของตนให้บรรลุผล” 
ไมเคิล คอมแจน (Domjan) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมในการทำกิจกรรมของ
บุคคลโดยที่บุคคลจงใจกระทำพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยลักษณะของ
แรงจูงใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ  

4. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) 

     แรงจูงใจภายในเป็นสิง่ที่เกิดจากตัวของบุคคลที่มาจากความคิด ความสนใจ ความพึ่ง
พอใจ ความตั้งใจ ความต้องการสิ่งต่าง ๆ จนส่งผลต่อพฤติกรรม ซึ่งอิทธิพลของแรงจูงใจภายในจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร  

5. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) 

     แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งเร้าอย่างเช่น คำชมหรือคำยกย่องที่มากระตุ้น
ให้ตัวบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ ่งเร้าที ่มาจูงใจ แรงจูงใจภายนอกนี้ไม่ได้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมอย่างถาวรจะส่งผลก็ต่อเมื่อบุคคลเกิดความต้องการจากสิ่งเร้า 

แรงจูงใจเกิดจากหลายสาเหตุอาจจะมาจากความต้องการหรือสิ่งเร้า จะเห็นได้ว่าการจูง
ใจทำให้เกิดพฤติกรรมซึ่งที่มาของแรงจูงใจนั้นมักจะเกิดจาก 

1. ความต้องการ (Need)               

     คือแรงผลักดันที่ทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของตนเอง ซึ่งนักจิตวิทยาแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้เป็น 2 ประเภทที่ทำ
ให้เกิดแรงจูงใจ คือ แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (physical motivation) และ แรงจูงใจทางด้านสังคม 
(social motivation)  

1.1 แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (physical motivation)  

เป็นความต้องการเกี่ยวกับทางด้าน น้ำ อาหาร การพักผ่อน ความปลอดภัยหรือ
ความสะดวกสบายในชีวิต แรงจูงใจทางด้านร่างกายจะมีสูงมากในวัยเด็กตอนต้นและวัยผู้ใหญ่ตอน

 
3 Srisupan [นามแฝง]. ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of motivation). เข้าถึงเมื่อ 14 

พฤษภาคม 2564. เข้าถึงได้จาก http://motivation-srisupan.blogspot.com/2012/07/theories-
of-motivation.html 
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ปลาย 

1.2 แรงจูงใจทางด้านสังคม (social motivation) 

เป็นความต้องการที ่เกิดจากการต้องการอยู ่ร่วมกันกับครอบครัว เพื ่อนที่
โรงเรียน เพื่อนร่วมงาน และ เป็นความต้องการส่วนบุคคลที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม โดยแรงจูงใจมักจะเกิดจากตัวบุคคลเมื่อมีความต้องการ 

2. แรงขับ (drives) 

     เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกายและสิ่งเร้าภายในของตัวบุคคล 
ความต้องการและแรงขับจะควบคู่กันคือเมื่อเกิดความต้องการแล้วความต้องการจะผลักดันให้เกิดเป็น
พฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นแรงขับ  

3. สิ่งล่อใจ (incentives) 

     เป็นสิ่งที่ชักนำให้บุคคลเกิดการกระทำเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจ
ภายนอก เช่น ทำงานหนักเพื่อที่จะได้เงินมากขึ้น  

4. การตื่นตัว (arousal)  

     เป็นภาวะที่บุคคลพร้อมที ่จะแสดงพฤติกรรมเมื ่อพบเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเช่น นักกีฬาที่อุ่นเครื่องและพร้อมที่จะลงแข่งขันหรือเมื่อพบเจอปัญหากส็ามารถรับมือได้ทันที  

5. การคาดหวัง (expectancy) 

     เป็นการที่บุคคลตั้งความปรารถนาต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างเช่น การที่
คาดหวังว่าจะเป็นเศรษฐีจากการตั้งใจเรียน หรือการคาดหวังว่าจะได้เป็นศิลปินจากการตั้งใจฝึกซ้อม  

6. การตั้งเป้าหมาย (goal setting) 

     เป็นการที่ตัวบุคคลกำหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของการกระทำเพื่อให้เป็นไปตาม
ความต้องการซึ่งการตั้งเป้าหมายนี้ถือเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคล 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร ์

ขนาดของภาพในภาพยนตร์จัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะขนาดของภาพนั้นสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของนักแสดง อารมณ์ของตัวละคร และบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้
เข้าใจในตัวเนื้อหาภาพยนตร์ได้ ซึ่งขนาดภาพและมุมกล้องจะเป็นตัวที่สามารถกำหนดสิ่งที่ผู ้ผลิต
ภาพยนตร์ต้องการนำเสนอว่าต้องการจะสื่อสิ่งใดหรือให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นสิ่งใดในองค์ประกอบของ
ภาพยนตร์ ขนาดของภาพและมุมกล้องที่เลือกใช้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้เพื่อเล่าเรื่องราวให้ผู้ที่
ได้รับชมได้เข้าใจถึงสิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อ 
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1. ขนาดภาพและมุมกล้อง4 

 ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) 

ขนาดภาพแบบ Extreme Long Shot ภาพที่ได้จะเป็นภาพมุมกว้างที่สามารถ
มองเห็นองค์ประกอบของฉากได้ทั้งหมดอย่างเต็มสัดส่วนโดยที่กล้องจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่าย ซึ่งภาพ
ขนาด Extreme Long Shot จะใช้เป็นภาพแนะนำสถานที่หรือต้องการให้คนดูรู้ว่าตอนนี้ตัวละคร
กำลังอยู่ที่สถานที่ใด การใช้ภาพขนาด Extreme Long Shot เหมาะสำหรับการปูเรื่องและเริ่มเรื่อง  

 ภาพไกล (Long Shot หรือ LS) 
ขนาดภาพแบบ Long Shot นี้เป็นภาพที่แคบหรือเข้าใกล้กว่าขนาด Extreme 

Long Shot โดยที่ภาพขนาด Long Shot ไม่สามารถกำหนดระยะห่างระหว่างกล้องกับสิ่งที่ถ่ายได้ 
แต่จะกำหนดให้สิ่งที่กำลังถ่ายอยู่ในกรอบของภาพอย่างพอดี ยกตัวอย่างเช่นการถ่ายคน ศีรษะจะอยู่
พอดีกับกรอบของด้านบน ส่วนกรอบด้านล่างก็จะพอดีกับเท้า ซึ่งขนาดภาพแบบ Long Shot จะทำ
ให้เราเห็นกิริยาของตัวละครในการเคลื่อนไหว จึงมักใช้เพื่อแนะนำตัวละครหรือในตอนที่จะเริ่มฉาก
ใหม่ ในบางครั้งก็อาจจะใช้เป็นภาพในการเริ่มเรื่องได้เช่นเดียวกันกับภาพขนาด Extreme Long Shot  

 ภาพปานกลาง Medium Shot หรือ MS)  

ขนาดภาพแบบ Medium Shot เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้กันมากเพราะเป็น
ขนาดที่ใช้ในการเชื่อมต่อจากภาพไกลไปใกล้หรือจากภาพใกล้ไปไกลเพื่อไม่ให้ขัดต่ออารมณ์ความรู้สึก
หรือเกิดการภาพกระโดดจึงจำเป็นมากที่จะต้องมีภาพขนาดกลางมาขั้น โดยภาพขนาด  Medium 
Shot ผู้ชมจะได้เห็นตั้งแต่เอวของนักแสดงไปจนถึงศีรษะ ผู้ชมจะสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของ
นักแสดงและรายละเอียดของฉากหลังพอสมควร นอกจากนี้ภาพขนาด Medium Shot ยังนิยมใช้ใน
การถ่ายบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรือที่เรียกกันว่า ภาพ Two Shot 

 ภาพใกล้ (Close-Up หรือ CU) 

ขนาดภาพแบบ Close Up เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมจะสามารถเข้าถึงอารมณ์ของ
นักแสดงได้มากที่สุดเพราะขนาดภาพจะอยู่ใกล้สิ่งที่ถ่าย อย่างเช่นการถ่ายที่ใบหน้าของนักแสดงขนาด
ของภาพจะอยู่ตั้งแต่ไหล่จนถึงศีรษะ ซึ่งทำให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์และรายละเอียดของความรู้สึก
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังจะทำให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาอีกด้วย 

 ภาพใกล้มาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU) 

ขนาดภาพแบบ Extreme Close-Up Shot เป็นขนาดภาพที่ถ่ายในระยะใกล้
มาก ๆเพื่อเป็นการเน้นสิ่งที่ถ่ายและให้ผู้ชมเห็นรายละเอียดของวัตถุหรือใช้ในการเน้นอารมณ์ของ
นักแสดงเช่น การจับไปที่ดวงตาให้เห็นน้ำตาที่กำลังไหล หรือริมฝีปากที่กำลังสั่น เพื่อให้คนดูได้รู้สึกถึง

 
4 rocklee4980 [นามแฝง]. ทฤษฎีขนาดภาพ & มุมกล้อง. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 

2564. สืบค้นจาก http://weaktogrean.blogspot.com/2010/08/blog-post_27.html 
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สิ่งที่นักแสดงกำลังถ่ายทอดออกมามากขึ้น 

จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก และทฤษฎีการจูงใจ พบว่าทั้งสองทฤษฎีมีความ
เชื่อมโยงกันเนื่องจากเมื่อเกิดความรู้สึกรักต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะทำให้เกิดการจูงใจในการกระทำ
เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้นำสิ่งที่ศึกษามาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ประกอบกับ
การใช้แนวคิดทฤษฎีภาพยนตร์ในเรื่องของขนาดภาพ มาเล่าและสื่ออารมณ์ของตัวละครเพื่อที่จะให้
ผู้ชมได้เข้าใจเนื้อหา และเข้าใจความรู้สึกของตัวละครมากขึ้น  

11 
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บทที่ 3 
 

การเก็บข้อมูล 
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่อง lovepj_3000 ที่ได้พูดถึงความรักของเด็กหญิงที่มีต่อชาย

หนุ่มและความทุ่มเท ความพยายาม ในการที่จะช่วยให้คนที่รักประสบความสำเร็จ ทางผู้จัดทำจึงนำ
ประเด็นเรื ่องราวความรักและความทุ่มเทของเด็กหญิงมาเป็นแก่นเรื ่องของภาพยนตร์ โดยได้มี
การศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิง ทั้งในด้านเนื้ อหาและอารมณ์ บรรยากาศของ
ภาพยนตร์เพื่อที่จะสามารถพัฒนาบทภาพยนตร์ให้ออกมาอย่างสมบูรณ์  

 

ข้อมูลอ้างอิงดา้นเนื้อหา (Reference) 

 ภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก กำกับโดย พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร และวศิน ปกป้อง ปีที่ฉาย พ.ศ. 2553 

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ น้ำ เด็กหญิงม.1วัย 14 ปีที่หน้าตาธรรมดาแต่เธอดันไป
แอบชอบ ‘พี่โชน’ รุ่นพี่ม.4 ที่หล่อ เท่ ที่สุดในโรงเรียน แถมยังใจดีอีกต่างหาก ทำให้น้ำมีคู่แข่งเป็นสาว 
ๆ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ที่มีแต่คนสวย ๆ แต่น้ำก็ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ เธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะเก่ง
และสวยกว่าเดิมเพื่อที่พี่โชนจะหันมามองเธอสักครั้งโดยได้รับความช่วยเหลือจากแก๊งเพื่อนสนิทของ
เธอ จนเธอสามารถทำได้สำเร็จ น้ำได้เป็นดรัมเมเยอร์มือหนึ่งของจังหวัดและเธอได้เป็นดาวของ
โรงเรียนด้วย ทำให้น้ำมีคนเข้ามาจีบมากมายยกเว้นพี่โชนคนที่เธอรออยู่คนเดียว  จนวันสุดท้ายของ
การสอบน้ำก็ได้ไปสารภาพรักกับพี่โชนแต่ก็อกหักกลับมาเพราะโชนได้เป็นแฟนกับปิ่น แต่จริง ๆ แล้ว
พี่โชนก็ชอบน้ำมาตั้งนานแล้วเช่นกัน จนเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันอีกครั้ง  

จากภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้จัดทำสนใจในเรื่องราวของความรักของน้ำที่มีให้พี่โชน
สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ ้นได้ และทำทุกอย่างเพื ่อพี ่โชน อีกประเด็นที ่น่าสนใจในเรื ่องคือ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนของน้ำที่ช่วยทุกอย่างเพื่อที่จะให้เพื่อนได้สมหวัง ทางผู้จัดทำเลยได้นำ
ความแน่นแฟ้นของตัวละคร และความพยายามของตัวละครมีสูงมากและมีความรักเป็นแรงในการ
ผลักดันทำสิ่งต่าง ๆ มาต่อยอดและพัฒนาบทภาพยนตร์   
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ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก 

 ภาพยนตร์เรื่อง Suck Seed ห่วยขั้นเทพ กำกับโดย ชยนพ บุญประกอบ 
ปีที่ฉาย พ.ศ. 2554 

เป็นเรื่องราวของ เป็ด เด็กวัยประถมสุดเห่ยที่ไม่เคยฟังเพลงหรือรู้จักการร้อง
เพลงมาก่อนแต่มาหัดเล่นดนตรีเพราะไปแอบรัก เอิญ เพื่อนร่วมห้องที่ทำให้เขารู้จักกับเพลงและความ
รัก แต่รักครั้งแรกก็ต้องแตกสลายเมื่อเอิญต้องย้ายโรงเรียน เวลาผ่านไปจนถึง ม.6 ทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอ
กันอีกครั้ง เอิญกลับมาพร้อมกับความน่ารักและฝีมือกีตาร์ขั้นเทพ เป็ดที่ยังเห่ยเหมือนเดิมแต่ก็ยังมี 
คุ้ง เพื่อนสนิทตั้งแต่ประถมยันมัธยมที่มีความคิดอยากจะตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยได้ไปชวนเอิญ
มาเข้าวงและรวมตัวกันเป็นวงดนตรีของโรงเรียนแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนักเพราะเมื่อ คุ้ง เพื่อนสนิทของเป็ด
ก็ดันมาชอบเอิญเหมือนกันทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันและแยกวงในที่สุด จนเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ได้กลับมา
พบเจอกันในวันเลี้ยงรุ่น และได้ร่วมเล่นดนตรีด้วยกันอีกครั้ง  

จากภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้จัดทำสนใจในเรื่องราวของความฝันของเด็กวัยมัธยมและ
ความจริงจังในการทำสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องของความรักที่เป็ดแอบชอบเอิญมาตั้งแต่ประถมและต่อให้
เวลาผ่านไปนานแค่ไหนแม้จะไม่ได้เจอหน้าหรือพูดคุย เป็ดก็ยังชอบเอิญอยู่เหมือนเดิม ทำให้รู้สึกว่า
จริง ๆ ความรักของเด็กก็เป็นรักที่มีพลังยิ่งใหญ่เช่นกัน จึงได้นำมาพัฒนาต่อในบทภาพยนตร์   

ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Suck Seed ห่วยขั้นเทพ 
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 ละครชุดเรื่อง Her Private Life กำกับโดย ฮงจงชัน ปีที่ฉาย พ.ศ. 2562 

เป็นเรื่องราวของ ซองด็อกมี ภัณฑารักษ์สาวที่ทำหน้าที่ดูแลแกลอรี่ศิลปะได้
อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่นอกจากงานภัณฑารักษ์ที่ดูภูมิฐานเธอก็มีอีกด้านที่เก็บซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้
นั่นก็คือการเป็นติ่ง ชีอัน ไอดอลชื่อดังแห่งวง White Ocean และซองด็อกมีก็ไม่ใช่ติ่งธรรมดาแต่เธอ
เปิดบ้านแฟนไซน์อย่างจริงจังเพื่อลงรูปถ่ายตามงานของชีอันและมีจำนวนสมาชิกหลายหมื่นคนที่
สมัครเข้ามาเพื่อร่วมสนับสนุน เธอปกปิดเรื่องนี้กับที่ทำงานเพราะเจ้านายของเธอไม่ชอบคนที่เป็นติ่ง
ไอดอลจนเมื่อ ไรอัน โกลด์ เจ้านายใหม่ย้ายเข้ามาและได้มารู้ความลับของเธอจนทำให้เธอต้องหาวิธี
ปกปิดและหลีกเลี่ยงเจ้านายจนสุดท้ายก็ได้มารู้ว่าชีอันไอดอลที่เธอชื่นชอบเป็นน้องชายของ ไรอัน 
โกลด ์

จากละครชุดเรื่องนี้ผู้จัดทำสนใจเรื่องราวของซองด็อกมีที่ทำงานเป็นภัณฑารักษ์
ที่ดูมีความจริงจังและน่าเชื่อถือแต่ความชื่นชอบของเธอคือการติ่งไอดอลอย่างจริงจังหรือใช้คำว่าคลั่ ง
เลยก็ได้ ทางผู้จัดทำรู้สึกได้ถึงมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือต่อให้เราจะอายุเท่าไหร่หรือทำงานตำแหน่ง
อะไรเราก็สามารถเป็นติ่งและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือขอให้ศิลปินที่เรารักมีความสุขและประสบ
ความสำเร็จ จากมุมมองนี้ทางผู้จัดทำจึงได้นำมาพัฒนาในบทภาพยนตร ์

ภาพที่ 3-3 ภาพจากซีรีย์เรื่อง Her Private Life 
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อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

 ภาพยนตร์เรื่อง เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ กำกับโดย ชยนพ บุญประกอบ ปีที่ฉาย 
พ.ศ. 2558 

เป็นเรื่องราวของ ป๋อง เด็กหนุ่มชั้นม.5 ที่แอบชอบ มิ้ง นักเรียนชั้นเดียวกัน ป๋อง
ระบายความรู้สึกของเขาผ่านการ์ตูนที่วาดลงสมุดเองกับมือจนกระทั่งป๋องเผลอเอาสมุดที่วาดไว้ไปส่ง
ครู ทำให้สมุดถูกส่งไปถึงมิ้งและเมื่อจะไปเอาสมุดคืนก็พบว่ามิ้งได้อ่านและรังเกียจเขาไปแล้ว  ป๋องจึง
เปลี่ยนไปตามหาคนที่เอาสมุดไปให้มิ้งและพบว่าคนนั้นคือ เมย์ไหน เพื่อนร่วมห้องของมิ้งและในตอน
แรกป๋องตั้งใจจะเอาคืนเมย์ไหนแต่ก็ไปพบว่าเมย์ไหนนั้นมีพลังพิเศษที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
หากหัวใจเต้นแรงผิดปกติไฟฟ้าก็จะช็อตออกมา ด้วยพลังวิเศษของเธอทำให้เธอต้องย้ายโรงเรียนบ่อย
และไม่มีเพื่อนด้วยความสงสารป๋องจึงคบเธอเป็นเพื่อนและได้รู้ว่าเมย์ไหนนั้นชอบ พี่เฟรม ตัวท็อป
ของโรงเรียน ทั้งคู่จึงตกลงช่วยเหลือกันและกันเพื่อพิชิตใจคนที่พวกเขาแอบชอบและหาทางไม่ให้เมย์
ไหนปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่พี่เฟรม แต่ทั้งคู่กลับไม่รู้ตัวว่าเมื่อยิ่งอยู่ใกล้กันก็ยิ่งเกิดความรู้สึกดี ๆ    

สิ่งที่ผู้จัดทำสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้คือบรรยากาศของความเป็นเด็กที่มักจะทำ
อะไรที่ดูซื่อเมื่อมีความรักหรือความเขินอายที่มีให้กับคนที่ชอบ อีกทั้งภายในเรื่องได้สร้างบรรยากาศที่
ทำให้คนดูอินและรู้สึกย้อนไปในช่วงวัยมัธยมคือการที่ภาพยนตร์ใช้สีกับแสงโทนอุ่นและเน้นแสงให้ดู
ธรรมชาติ รวมถึงองค์ประกอบในภาพยนตร์อย่างเช่น กิจกรรมกีฬาสี ห้องเรียนหรือเหตุการณ์ที่ผู้ชม
ส่วนใหญ่ต้องเคยมีประสบการณ์เมื่อยังเป็นเด็ก อย่างเช่น การแอบชอบรุ่นพี่หรือเพื่อน ทำให้ผู้ชม
สามารถเข้าถึงความรู้สึกและอินไปกับภาพยนตร์หรือความรู้สึกของตัวละครได้  

ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ 

 ละครชุดเรื่อง Her Private Life กำกับโดย ฮงจงชัน ปีที่ฉาย พ.ศ. 2562 

สิ่งที่ผู ้จัดทำสนใจในละครชุดเรื่องนี้คือการที่ในเรื่องมีการใส่บรรยากาศของ
ความเป็นติ่งไอดอลไว้ค่อนข้างละเอียดไม่ว่าจะเป็นของใช้ของซองด็อกมี ห้องนอนและบรรยากาศตอน
ที่ซองด็อกมี ได้นั่งดูหรืออยู่กับไอดอลที่ชอบรวมไปถึงคำที่เป็นซิกเนเจอร์ของวงการติ่ง และในละคร
ชุดก็มีการใช้โทนสีที่อบอุ่นออกไปทางเย็นทำให้บรรยากาศดูสบายในตอนที่เป็นพาร์ทของการเป็นติ่ง
แต่ก็มีการใช้สีที่ฉูดฉาดออกมาบ้างบางฉากที่ต้องการเล่าถึงความสดใสโดยที่ ละครชุดก็ได้มีการจัด
องค์ประกอบให้เห็นชัดถึงความคลั่งรักของซองด็อกมีทำให้ผู้ชมเชื่อได้จริง ๆ ว่าเธอนั้นเป็นติ่งอย่าง
จริงจังแค่ไหน  
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ภาพที่ 3-5 ภาพจากซีรีย์เรื่อง Her Private Life 

จากการศึกษาภาพยนตร์ในเชิงอ้างอิงด้านเนื้อหา (Reference) ทางผู้จัดทำได้มี
การวางแนวทางรวมถึงการพัฒนาบททั้งด้านตัวละครและเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันตามจุดประสงค์ที่วางไว้ โดยในส่วนของเนื้อหาทางด้านความรักและความทุ่มเทของ
เด็กวัยมัธยมความจริงจังในการทำสิ่งต่าง ๆก็ได้นำบางมุมมองจากภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า
รักและภาพยนตร์เรื่อง Suck Seed ห่วยขั้นเทพเข้ามา นอกจากนี้ก็มีเรื่องของช่วงวัยของการเป็นติ่ง
การกระทำหรือการทุ่มเทให้กับไอดอลที่ชอบจากละครชุดเรื่อง Her Private Life ที่ทำให้เห็นถึงความ
รักในอีกรูปแบบหนึ่งผ่านการกระทำของตัวละครได้อย่างน่าประทับใจ 

ทั ้งนี้ทางผู ้จ ัดทำก็ได้มีการศึกษาในเรื ่องของอารมณ์และบรรยากาศของ
ภาพยนตร์ (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื ่องเมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ และละครชุดเรื ่อง Her 
Private Life ที่มีการใช้สีไปในทางโทนอบอุ่นและสร้างบรรยากาศในเรื่องให้ดูเข้าถึงได้เพื่อให้ผู้ชมมี
อารมณ์ร่วมไปกับภาพยนตร์รวมไปถึงองค์ประกอบศิลป์ที่ใส่เข้ามาช่วยเสริมให้บรรยากาศของเรื่อง
สมจริงขึ้นกว่าเดิม  
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บทที่  4 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูลอ้างอิงเชิงเนื้อหา และข้อมูล

อ้างอิงเชิงบรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดทำจึงได้ทำการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้
เหล่านั้นเพ่ือนำมาเป็นกระบวนการสร้างภาพยนตร์สั้นดังขั้นตอนต่อไปนี ้

 

การเตรียมบทภาพยนตร ์

1. แก่นเรื่อง 

วัยเด็ก ความฝัน ความสำเร็จ 

2. โครงเรื่อง 

ลีบี้เด็กหญิงวัย 12 ปี ผู้ที่ที่มีนิสัยสุดโต่งและเธอมีความชื่นชอบในตัวของ เจย์ ชาย
หนุ่มอายุ 22 ปี รุ่นพี่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กและเธอก็มักจะยกให้เขาเป็นที่หนึ่งในทุก ๆ เรื่อง ซึ่งรวมถึง
เรื่องที่เจย์มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินแต่ไม่เคยผ่านการออดิชันเลย เธอจึงต้องการที่จะช่วยให้เจย์
ได้เป็นศิลปินตามที่ฝันไว้ด้วยวิธีการที่เธอคิดได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนสนิทของเธอคือ บู้ ที่
จะมาช่วยกันทำให้ฝันของเจยป์ระสบความสำเร็จ 

3. เรื่องย่อ 

ลีบี้ เด็กหญิงวัย 12 ปีผู้ที่มีนิสัยสุดโต่งและชอบการแต่งตัว เธอมีเพื่อนสนิทคือ บู้ 
เพื่อนชายที่มักจะชอบขัดเธอหากแต่ก็ยอมเล่นตามที่เธอต้องการทุกอย่างนั่นรวมไปถึงเรื่องของ เจย์ 
ชายหนุ่มหน้าตาดีที่ลีบี้ชื่นชอบและเจย์คือเพื่อนสนิทของ เบ๊บ ที่ชายแท้ ๆ ของบู้ ทำให้ทั้ง4คนมักจะ
ได้ใช้เวลาร่วมกันและนั่นก็ทำให้ลีบี้ได้รู้ว่าเจย์มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินหากแต่เจย์ก็ไม่เคยผ่าน
การออดิชันเลย ลีบี้เมื่อรู้ดังนั้นจึงชวนเจย์มาดูดวงเพื่อที่จะได้รู้อนาคตหากแต่ดวงก็ดันออกมาไม่ดีจน
ทำให้ลีบี้คิดหาวิธีและช่วยเจย์ถ่ายออดิชันในครั้งถัดไปและสุดท้ายเจย์ก็ผ่านการออดิชันและต้อง
เดินทางไปเพื่อฝึกเป็นศิลปิน ลีบี้แม้จะเศร้าแต่ก็เป็นความเศร้าที่ยินดีเมื่อเจย์ได้ประสบความสำเร็จ
ตามที่ได้ฝันเอาไว้และเธอก็คอยติดตามเจย์อยู่เหมือนเดิม  
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4. โครงเรื่องขยาย 

ภายในห้องนอนที่เต็มไปด้วยของใช้สีชมพูมี ลีบี้ เด็กหญิงวัย  12 ปีนั่งอยู่หน้าโต๊ะ
คอมพิวเตอร์และกำลังพิมพ์ข้อความบนแป้นพิมพร้อมกับแนบรูปดอกไม้สีม่วงและกดส่งไปในช่องแชท 
ก่อนจะหัวเราะคิกคักออกมาหลังจากเธอได้กดส่งข้อความไปในช่องแชทที่ปรากฏชื่อสุดหล่อ เสียง
โทรศัพท์ที่วางอยู่บนที่นอนสีชมพูดังขึ้น หน้าจอปรากฏชื่อคนข้างบ้าน  ลีบี้หันไปมองที่โทรศัพท์ก่อน
จะเดินไปหยิบขึ้นมาและกดรับ ก่อนจะเดินไปนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งและเลือกดูกิ๊บติดผมสีชมพูที่วางอยู่
บนโต๊ะพร้อมกับส่องกระจกและคุยไปด้วย บู้ เด็กผู้ชายวัย 12 ปี ที่นอนห้อยหัวเอาขาพาดบนพนักพิง
โซฟาพร้อมกับคุยโทรศัพท์ ลีบี้พูดพร้อมกับเลือกกิ๊บที่วางอยู่บนโต๊ะมาลองทาบลงบนหัวและส่อง
กระจกดูไปด้วย 

เส้นถนนในหมู่บ้านที่เป็นทางตรงมีลีบี้ที่อยู่ในชุดสีชมพู กำลังปั่นจักรยานสีชมพูไป
ตามทางบนหัวมีโบว์สีชมพูเด่นออกมาและข้างหน้าก็มีบู้ที่อยู่ในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นกำลังปั่น
จักรยานมาตามทางตรง ลีบี้และบู้ขี่จักรยานมาเจอกันตรงกลางแยกของหมู่บ้านเมื่อทั้งคู่เจอกันบู้ก็ยัก
คิ้วให้ ก่อนที่ทั้งคู่จะเลี้ยวไปในทางเดียวกันและขี่จักรยานคู่กันไป 

ภายในห้องนอนที่มีเพียงแสงสว่างจากเทียนที่ตั้งอยู่ตามมุมห้องส่งให้บริเวณของห้อง
กลายเป็นแสงสลัวเสียงเพลงที่เปิดอยู่สร้างบรรยากาศให้ดูลึกลับ ลีบี้และบู้นั่งหันหน้าเข้าหากันอยู่บน
เตียง ตรงกลางระหว่างทั้งสองคนมีผ้าผืนขนาดกลางกางอยู่และบนผ้าก็มีไพ่ดูดวงวางเรียงกันอยู่
ตรงหน้า ทั้งสองนั่งจ้องหน้ากัน ก่อนที่ลีบี้จะยกกระดิ่งอันเล็กขึ้นมาสั่น บู้หลับตาลงก่อนจะค่อย ๆ 
หายใจเข้าลึก ๆ ตามที่ลีบี้บอกและลืมตาขึ้นเมื่อปล่อยลมหายใจออก บรรยากาศเริ่มเงียบมีเพียงแค่
เสียงเพลงที่ดังคลอ บู้เม้มปากแน่นแล้วจิ้มเลือกไพ่ใบที่หนึ่ง ไพ่ใบที่สองพร้อมกับเหลือบมองลีบี้เป็น
ระยะก่อนจะเริ่มหายใจแรงขึ้นเมื่อต้องเลือกจิ้มไพ่ใบสุดท้ายบู้ละมือออกจากไพ่ก่อนจะสถบออกมาว่า
กดดันลีบี้โวยวายขึ้นมาก่อนจะจ้องไปที่บู้อย่างกดดัน แต่ยังไม่ได้พูดต่อประตูห้องที่ปิดอยู่ก็ถูกเปิดเข้า
มาพร้อมกับไฟในห้องที่สว่างขึ้น ลีบี้กับบู้สะดุ้งและหันไปมองที่ประตูห้องอย่างตกใจ แสงไฟที่สว่างขึ้น
ปรากฏมาพร้อมกับร่างของเบ๊บ ชายวัยรุ่นหน้าตี๋ที่ยืนเท้าเอวมองมาที่ลีบี้และบู้ที่ในตอนนี้ยืนตั้งท่ายก
หมัดเตรียมต่อสู้อยู่บนที่นอน บู้ที่ยืนอยู่ข้างๆลีบี้มองไปที่เบ๊บแล้วถอนหายใจออกมาก่อนจะกลับมายืน
ท่าปกติแล้วมองไปที่ลีบี้ที่ยังอยู่ในท่ายกหมัดเตรียมต่อสู้ บู้กรอกตาขึ้นเมื่อเห็นท่าทางของลีบี้ เบ๊บมอง
ทั้งสองคนแล้วเอามือเสยผมขึ้นก่อนจะเดินเข้ามาแล้วบอกให้ลงไปกินข้าว แต่ทั้งบู้และลีบี้ไม่มีใครตอบ
คำถามแต่จ้องมองไปที่สภาพของเบ๊บที่ในตอนน้ีอยู่ในชุดเสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นและมีเหงื่อตามตัว ลี
บี้และบู้ทำหนา้สงสัยจนเบ๊บเดินออกจากห้องไป 

ลีบี้และบู้นั่งอยู่ข้างกันที่โต๊ะอาหารที่ในตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมีชายวัยรุ่นสองคนนั่งอยู่ใน
ชุดเสื้อแขนกุดคนแรกคือเบ๊บพี่ชายของบู้ที่กำลังตักอาหารเข้าปากและถัดไปคือ เจย์ ชายหนุ่มหน้าตา
ดีที่ตอนนี้กำลังยกน้ำขึ้นด่ืมก่อนจะหันมายิ้มให้ลีบีท้ี่มองอยู่ ลีบี้ล้วงไปทีก่ระเป๋าเสื้อของตัวเองแล้ว
หยิบลูกอมช็อคโกแลตออกมายื่นให้เจย ์เบบ๊ที่นั่งอยู่หันมาเห็นก็ถามถึงของตัวเองบ้างแต่ลีบี้บอกว่าไม่
มี เบ๊บจึงฉวยโอกาสหยิบช็อคโกแลตจากมอืของเจย์อย่างหน้าตาเฉย เมื่อลีบี้เห็นอย่างนั้นก็รีบหันไป
มองเจย์ที่ตอนนี้ยิ้มพร้อมกับส่ายหัวด้วยความเอ็นดูเพราะรู้ว่าเบ๊บแค่ต้องการแกล้งลีบี้ ลีบี้หน้าบึ้งก่อน
จะหันไปเขย่าแขนและฟ้องบู้ บู้นั่งกอดอกหันไปมองทางเบ๊บและลีบี้แลว้ถอนหายใจออกมา 
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เจย์ดีดสายกีต้าร์อยู่บนโซฟาด้านข้างคือลีบี้ที่นั่งมองอยู่ เจย์เงยหน้าขึ้นมามองลีบี้ 
และค่อยๆเกาสายกีต้าร์เป็นทำนองคลอเบา ๆ ก่อนจะถามลีบี้ว่าอยากฟังเพลงอะไร ลีบี้ตอบกลับด้วย
รอยยิ้ม บู้เดินเข้ามานั่งข้างลีบี้ตามด้วยเบ๊บที่เดินถือจานขนมเข้ามาก่อนจะนั่งลงข้าง ๆ เจย์  แล้วบู้ก็
ถามเกี่ยวกับช่องยูทูปของเจย์ที่ไม่ค่อยอัพและเบ๊บก็ได้ถามถึงการออดิชันของเจย์รอบล่าสุดแล้วผลก็
ออกมาว่าเจย์นั้นไม่ติดเหมือนเดิม ลีบี้ที่นั่งฟังอยู่ก็รู้สึกสงสารเจย์ บู้เลยเสนอให้เจย์ลองมาดูดวงกับลีบี้ 
ลีบี้รีบพยักหน้ารับทันทีเจย์จึงตอบตกลง 

ภายในห้องสี่เหลี่ยมที่ถูกปิดไฟจนมืดสนิท มีเพียงแสงสว่างจากเทียนที่วางตั้งอยู่  
บริเวณของห้องมืดสลัว มีกระโจมขนาดกลางตั้งอยู่พร้อมกับข้างในกระโจมที่มี ลีบี้ บู้ เบ๊บ และ เจย์ 
นั่งหันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลมตามลำดับ ตรงกลางมีผ้าที่วางกางอยู่พร้อมกับไพ่ดูดวง ลีบี้ที่ในตอนนี้
มีผ้าโพกเป็นลายไพ่ยิบซีไล่สายตามองไปทีละคน ก่อนจะหันไปมองหน้าของเจย์ที่นั่งอยู่ ตรงข้าม เจย์
มองหน้าลีบี้ยิ้ม ๆ แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา ลีบี้สั่นกระดิ่งในมือ เจย์มองหน้าลีบี้ก่อนจะก้มลงมองที่ไพ่ 
บรรยากาศเงียบลงเจย์จิ้มเลือกไพ่สามใบช้า ๆ  ลีบี้และบู้ต่างพากันมองตามมือของเจย์ที่จิ้มเลือกไพ่
ด้วยความลุ้น เบ๊บที่ในตอนนี้บนหัวมีผ้าโพกหัวเช่นเดียวกับลีบี้ก็นั่งมองไม่วางตาพร้อมกับเม้มปากสั่น
ขาด้วยความลุ้นมากที่สุด เมื่อเจย์เลือกครบสามใบก็ส่งให้ลีบี้ ลีบี้รับมาก่อนจะพลิกไพ่ดูแล้วเงยหน้า
มองเจย์อย่างรวดเร็วก่อนจะเงียบไปพร้อมกับทำท่าทางอึกอักก่อนจะเรียกเจย์ เจย์พยักหน้าให้พร้อม
กับอมยิ้มเพราะท่าทางของลีบี้ เบ๊บทำท่าร้อนรนก่อนจะหันไปพูดกับลีบี้ให้รีบพูดคำทำนาย ลีบี้หายใจ
เข้าลึก ๆ แล้วชูไพ่ใบแรกขึ้นมา บนไพ่ใบที่หนึ่งปรากฏภาพของลูกศรที่เป็นการย้อนกลับไปมา ลีบี้ชูไพ่
ใบที่สองที่เป็นไพ่เลขศูนย์ ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เลขแปดเมื่อชูไพ่และวางเรียงกันครบสามใบลีบี้ ก็นิ่งไป
ก่อนจะหันไปมองหน้าเจย์ เมื่อพูดคำทำนายจบลีบี้ก็เงียบลงเมื่อคำนายบอกว่าเจย์จะไม่ผ่านออดิชัน บู้
เมื่อเห็นดังนั้นจึงชวนเจย์มาอัดเทปออดิชันที่บ้านตัวเองและเสนอให้ลีบี้เป็นคนช่วยเจย์ในการเตรียม
ตัวและอัดออดิชันในรอบถัดไป เจย์ตอบตกลง 

(montage)เสียงแตกของกระปุกออมสินที่ถูกทุบโดยฝีมือของลีบี ้ลีบี้หยบิเงินที่
ทะลักออกมาก่อนจะยิ้มแล้วโปรยเงินขึน้ 

(montage)ลีบี้เปิดประตูเข้ามาในห้องนอนด้วยความทุลักทุเลพร้อมกับในมือที่ถือถุง
ที่มีกระดาษหลายสีและใช้แขนหนีบฟิวเจอร์บอร์ดไว้ข้างตัว  

(montage)บู้ เบ๊บ และ เจย์ นั่งเรียงกันอยู่ที่โต๊ะอาหารสายตามองไปที่ตรงข้ามที่
ในตอนนี้มีลีบี้ยืนถือถาดใส่ผลไม้ขนาดใหญ่ และ บนถาดก็เต็มไปด้วยผลไม้หลายชนิดก่อนที่ลีบี้จะวาง
ถาดลงตรงหน้าของทั้งสามคนพร้อมกับรอยยิ้ม บู้มองหน้าลีบี้ก่อนจะหยิบช็อคโกแลตทีอยู่ในมือขึ้นมา
กิน ลีบี้หุบยิ้มทันที  

(montage)ลีบี้ยืนอยู่ตรงข้ามกับเจย์ เบ๊บ และ บู้ ลีบี้อยู่ในชุดออกกำลังกาย ส่วน
เจย์ เบ๊บ และ บู้ อยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ ทั้งสามมองไปที่ลีบี้ที่กำลัง เริ่มออกกำลัง
กาย บู้และเจย์มองหน้ากันก่อนจะขยับตัวออกกำลังกายตามอย่างกระฉับกระเฉง  

เบ๊บยืนเสยผมอยู่ด้วยท่าทางเก๊ก ๆ อยู่หน้ากล้องที่ตอนนี้ถูกตั้งอยู่ตรงกลางสวนข้าง
บ้านโดยมีบู้ยืนมองอยู่ข้างหลัง บู้เมื่อเห็นท่าทางของเบ๊บก็ถอนหายใจออกมาก่อนจะเดินไปหาเจย์ที่
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ตอนนี้ยืนคุยกับลีบี้อยู่อีกฝั่ง ลีบี้กำลังทำท่าทางจือปากจิกตาให้เจย์ดูและให้เจย์ทำตาม เจย์ก็ยิ้มและ
มองลีบี้ก่อนจะเริ่มทำตามพร้อมกับหัวเราะออกมาจนบู้บอกว่ากล้องพร้อมแล้วและเริ่มการอัดออดิชนั 

ลีบี้ บู้ เจย์และเบ๊บ นั่งสุมหัวหันอยู่หน้าโน๊คบุ๊คเพื่อรอดูการประกาศผลออดิชันของ
เจย์ ทั้งสี่คนนั่งลุ้นอย่างตื่นเต้น จนผลประกาศออกมาสรุปเจย์ก็ไม่ผ่านการออดิชันเหมือนเดิม ลีบี้ บู้
และเบ๊บนั่งเงียบจนเจย์ต้องบอกว่าไม่เป็นอะไร แต่ไม่ทันได้พูดอะไรต่อก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาพร้อมกับ
ข่าวดีว่าเจย์ได้ผ่านออดิชันของอีกที่หนึ่งที่ส่งไปเมื่อ2เดือนก่อน ทุกคนยิ้มดีใจและส่งเสียงออกมา 

เจย์อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีครีมกางเกงยีนส์กำลังยกเอากระเป๋าสะพายหลังใส่ไปที่หลังรถ
เก๋ง ก่อนจะหันกลับมายิ้มให้ เบ๊บ บู้ และ ลีบี้ ที่ยืนมองอยู่ เบ๊บเดินเข้าไปกอดเจย์ไม่ยอมปล่อยจนเจย์
ดันออกแล้วหัวเราะเพราะท่าทางของเบ๊บก บู้เดินมาแทรกแล้วยื่นขนมถุงใหญ่ให้กับเจย์แล้วถอยออก 
ลีบี้เดินเข้ามาพร้อมกับโบว์สีชมพูในมือก่อนจะยื่นให้เจย์ และขอให้เจย์โชคดีกับการเดินทาง เจย์เดินไป
ขึ้นรถและขับออกไป ลีบี้ บู้ และเบ๊บ มองตามรถเจย์ด้วยความใจหาย ก่อนที่ลีบี้จะว่ิงไปขี่จักรยานแล้ว
ปั่นตามรถของเจย์ไป แต่ก็ไม่ทันเมื่อรถของเจย์ได้เลี้ยวออกไปจากหมู่บ้านแล้ว ลีบี้ยืนมองด้วยตา
ละห้อยก่อนบู้จะวิ่งตามมาแล้วจับจักรยานที่ลีบี้ปั่นมาขึ้นมาจับไว้ก่อนจะบอกให้ลีบี้รีบกลับบ้าน บู้ขึ้น
ขี่จักรยานแล้วปัน่ออไป ลีบี้เห็นดันนั้นก็วิ่งตามบูท้ี่แกล้งปัน่จักรยานหนีไปด้วยเสียงหวัเรา 

5. บทภาพยนตร์ 

Scene 1 ภายใน / ห้องนอนลีบี้ / ตอนเชา้ 

ภายในห้องนอนที่เต็มไปด้วยของใช้สีชมพู หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มี  ลีบี้ เด็กหญิงวัย 12 ปีนั่งอยู่ และ
กำลังพิมพ์ข้อความบนแป้นพิมว่า ‘สวัสดีตอนเช้าวันเสาร์’ พร้อมกับแนบรูปดอกไม้สีม่วงและกดส่งไป
ในช่องแชท ก่อนจะหัวเราะคิกคักออกมาหลังจากเธอได้กดส่งข้อความไปในช่องแชทที่ปรากฏชื่อ ‘สุด
หล่อ’ เสียงโทรศัพท์ที่วางอยู่บนที่นอนสีชมพูดังขึ้น หน้าจอปรากฏชื่อ ‘คนข้างบ้าน’ ลีบี้หันไปมองที่
โทรศัพท์ก่อนจะเดินไปหยิบขึ้นมาและกดรับ ก่อนจะเดินไปนั่งที่โต๊ะเครื่องแป้งและเลือกดูกิ๊บติดผมสี
ชมพูที่วางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับส่องกระจกและคุยไปด้วย บู้ เด็กผู้ชายวัย 12 ปี ที่ตอนนี้นอนห้อยหัว
เอาขาพาดบนพนักพิงโซฟาพร้อมกับคุยโทรศัพท์  

บู้ 

กว่าจะรับ 

ลีบี้ 

เลือกรูปส่งให้สุดหล่ออยู่ 

ลีบี้พูดพร้อมกับเลือกก๊ิบที่วางอยู่บนโต๊ะมาลองทาบลงบนหัวและส่องกระจกดูไปด้วย  

บู้ 

พี่เขายังไม่บล็อคอีกเหรอ ส่งทุกวัน 
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ลีบี้ 

สุดหล่อน่ารัก ส่งสติกเกอร์สีชมพูกลับให้ตลอด 

บู้ 

ชมผู้ชายทุกวันเป็นเด็กใจแตก 

บู้พูดก่อนจะลุกขึ้นนั่งบนโซฟา 

ลีบี้ 

ก่อนแค ่12 วัน อย่าคิดว่าโตกว่านะ  

ลีบี้พูดด้วยน้ำเสียงติดโวยวาย ส่วนทางบู้ก็ทำปากขมุบขมิบตาม 

ล ีบี้ 

แล้วโทรมาทำไม  

บู้ 

มาทวงหนี ้

ลีบี้ 

ไม่ฟัง 

บู้ 

เจอกันร้านป้าแป๋ว 

บู้พูดพร้อมกับหยิบขนมบนโต๊ะหน้าโซฟากินไปด้วย 

ลีบี้ 

แท่งสุดท้ายนะ 

บู้ 

ก็อย่าเล่นเกมส์แพ้ด ิ

ลีบี้ถอนหายใจออกมา ก่อนจะวางกิ๊บในมือลง 

ลีบี้ 

อ่อนให้เฉยๆ  

บู้ 

เออ รีบๆออกมา  
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ลีบี้ 

ขออีก 15 นาที รอองค์หญิงได้ไหมคนข้างบ้าน  

บู้ 

องค์หญิงจะทำไร 

ลีบี้ 

เลือกกิ๊บ 

 

Scene 2 ภายนอก / ถนนในหมู่บา้น / ตอนเชา้  

เส้นถนนในหมู่บ้านที่เป็นทางตรงมีลีบี้ที่อยู่ในชุดสีชมพู กำลังป่ันจักรยานสีชมพูไปตามทางบนหัวมีโบว์
สีชมพูเด่นออกมา และ ข้างหน้าก็มีบู้ที่อยู่ในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นกำลังปั่นจักรยานมาตาม
ทางตรง ลีบี้และบู้ขี่จักรยานมาเจอกันตรงกลางแยกของหมู่บ้านเมื่อทั้งคู่เจอกันบู้ก็ยักคิ้วให้ ก่อนที่ทั้ง
คู่จะเลี้ยวไปในทางเดยีวกันและขี่จักรยานคู่กันไป (ชื่อภาพยนตร์ขึ้น) 

 

Scene 3 ภายใน / ห้องนอนของบู้ / ตอนเย็น  

ภายในห้องนอนที่มีเพียงแสงสว่างจากเทียนที่ตั้งอยู่ตามมุมห้องส่งให้บริเวณของห้องกลายเป็นแสง
สลัวเสียงเพลงที่เปิดอยู่สร้างบรรยากาศให้ดูลึกลับ ลีบี้และบู้นั่งหันหน้าเข้าหากนัอยู่บนเตียง ตรงกลาง
ระหว่างทั้งสองคนมีผ้าผืนขนาดกลางกางอยู่และบนผ้าก็มีไพ่ดูดวง(ไพ่อูโน่)วางเรียงกันอยู่ตรงหน้า ทั้ง
สองนั่งจ้องหน้า ก่อนที่ลีบี้จะยกกระดิ่งอันเล็กขึ้นมาสั่น 

ลีบี้ 

ตั้งสมาธิ ตั้งจิตอธิฐาน หายใจเข้าออกลึก ๆ  

บู้หลับตาลงก่อนจะค่อย ๆ หายใจเข้าลึก ๆ ตามที่ลีบี้บอกและลืมตาขึ้นเมื่อปล่อยลมหายใจออก 

ลีบี้ 

ทีนี้มึงก็ค่อยๆเลือกไพ่ทีละใบจนกว่าจะครบ 3 ใบแล้ว
ส่งมาให้ก ู

บรรยากาศเริ่มเงียบมีเพียงแค่เสียงเพลงที่ดังคลอ บู้เม้มปากแน่นแล้วจิ้มเลือกไพ่ใบที่หนึ่ง ไพ่ใบที่สอง
พร้อมกับเหลือบมองลีบี้เป็นระยะก่อนจะเริ่มหายใจแรงขึ้นเมื่อต้องเลือกจิ้มไพ่ใบสุดท้าย 

บู้ 

เหี้ย กูกดดัน 

บู้ละมือออกจากไพ่ก่อนจะสถบออกมา 
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ลีบี้ 

มึงทำอะไรเนี่ย  

ลีบี้โวยวายขึ้นมา 

บู้ 

กูไม่เล่นแล้ว มึงเล่นเลย  

ลีบี้ 

อย่าอ่อนแอ 

บู้ 

มันแม่น  

บู้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงลนลาน 

ลีบี้ 

ก็ดีแล้วไง 

บู้ 

กูกลัว รอบก่อนมันแม่นมากมึงก็รู้ กูไม่พร้อม 

ลีบี้ 

มึงจะมาทิ้งท่านไว้กลางทางได้ไงกูสั่นกระดิ่งเชิญท่าน
มาแล้ว  

ลีบี้จ้องไปที่บู้อย่างกดดัน ส่วนบู้ก็ขมวดคิ้วพร้อมกับสั่นขาไปด้วย  

ลีบี้ 

คิดดีแล้วใช่ไหมที่ทำแบบนี ้ 

ลีบี้เว้นช่วง ก่อนจะพูดต่อช้า ๆ 

ลีบี้ 

บู้ ท่านกระซิบกูมาว่า 

ยังไม่ได้พูดต่อประตูห้องที่ปิดอยู่ก็ถูกเปิดเข้ามาพร้อมกับไฟในห้องที่สว่างขึ้น ลีบี้กับบู้สะดุ้งและหันไป
มองที่ประตูห้องอย่างตกใจ แสงไฟที่สว่างขึ้นปรากฏมาพร้อมกับร่างของ ‘เบ๊บ’ ชายวัยรุ่นหน้าตี๋ที่ยืน
เท้าเอวมองมาที่ลีบี้และบู้ที่ในตอนนี้ยืนตั้งท่ายกหมัดเตรียมต่อสู้อยู่บนที่นอน บู้ที่ยืนอยู่ข้างๆลีบี้มอง
ไปที่เบ๊บแล้วถอนหายใจออกมาก่อนจะกลับมายืนท่าปกติแล้วมองไปที่ลีบี้ที่ยังอยู่ในท่ายกหมัดเตรียม
ต่อสู้ บู้กรอกตาขึ้นเมื่อเห็นท่าทางของลีบี้ เบ๊บมองทั้งสองคนแล้วเอามือเสยผมขึ้นก่อนจะเดินไปปิด
เพลงที่เปิดคลออยู่ ทั้งลีบี้และบู้ลงมาจากเตียง เบ๊บเดินเข้ามาหา   



 24 

ลีบี้ 

พี่เบ๊บหวัดด ี

ลีบี้ทักพี่ชายของบู้ เบ๊บหันมาพยักหน้าให ้

เบ๊บ 

เออ  

เบ๊บพยักหน้าตอบรับก่อนจะพูดต่อ 

เบ๊บ 

เล่นไรกันไร้สาระ ลงไปกินข้าว  

ทั้งบู้และลีบี้ไม่มีใครตอบคำถามแต่จ้องมองไปที่สภาพของเบ๊บที่ในตอนนี้อยู่ในชุดเสื้อแขนกุดกางเกง
ขาสั้นและมีเหงื่อตามตัว 

เบ๊บ 

อะไร 

บู้ 

ไปเล่นบาสมาหรอ 

เบ๊บ 

เออ ทำไม 

เบ๊บตอบกลับอย่างสงสัย 

ลีบี้ 

พี่เบ๊บ กลับมากับใครอะ 

เบ๊บ 

ละกูต้องมากับใครวะ  

ลีบี้ 

ถ้าลงบันไดไปจะเจอใครคนแรก 

เบ๊บ 

เจอกูไง รีบๆลง ช้ากูแดกหมด  

เบ๊บพูดก่อนจะเดินออกจากห้องไป ลีบี้และบู้หันมามองหน้ากนั 
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Scene 4 ภายใน / โต๊ะอาหาร / ตอนเย็น  

ลีบี้และบู้นั่งอยู่ข้างกันที่โต๊ะอาหารที่ในตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมีชายวัยรุ่นสองคนนั่งอยู่ในชุดเสื้อแขนกุด คน
แรกคือ เบ๊บ พี่ชายของบู้ที่กำลังตักอาหารเข้าปากและถัดไปคือ เจย์  ชายหนุ่มหน้าตาดีที่ตอนนี้กำลัง
ยกน้ำขึ้นด่ืมก่อนจะหันมายิ้มให้ลีบี้ที่มองอยู่  

เจย์ 

อิ่มแล้วหรอ 

ลีบี้พยักหน้าด้วยใบหน้าเป้ือนรอยยิ้ม 

ลีบี้ 

พี่เจย์กินขนมมั้ย 

เจย์ 

มีหรอ 

ลีบี้พยักหน้าก่อนจะล้วงไปที่กระเป๋าเสื้อของตัวเองแล้วหยิบลูกอมช็อคโกแลตออกมายื่นให้เจย์ เจย์ยิ้ม
ออกมาก่อนจะรับช็อคโกแลตจากลีบี ้

ลีบี้ 

พี่เจย์กินเยอะๆนะ 

ลีบี้ยังพูดไม่ทันจบเบ๊บก็พูดแทรกขึ้นอย่างแกล้งๆ  

เบ๊บ 

ของกูอะ 

พร้อมกับย่ืนมือมาตรงหน้าเพื่อขอช็อคโกแลต ลีบี้ถอนหายใจออกมาก่อนจะตอบเบ๊บ 

ลีบี้ 

บี้มีอันเดียว 

เบ๊บ 

อ่าวหรอ งั้นกูขออันนี้ก็ได ้

เบ๊บพูดเสร็จก็ฉวยโอกาสหยิบช็อคโกแลตจากมือของเจย์หน้าตาเฉย เมื่อลีบี้เห็นอย่างนั้นก็รีบหันไป
มองพี่เจย์ที่ตอนนี้ยิ้มพร้อมกับส่ายหัวด้วยความเอ็นดูเพราะรู้ว่าเบ๊บแค่ต้องการแกล้ งลีบี้ ลีบี้หน้าบึ้ง
ก่อนจะหันไปเขย่าแขนและฟ้องบู ้

ลีบี้ 

บู้ ดูพี่เบ๊บทำดิ แย่งขนมพี่เจย์ได้ไง ไปเอาคืนให้หน่อย 
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บู้นั่งกอดอกแล้วหันไปมองทางเบ๊บและลีบี้ก่อนจะพูดขึ้น 

บู้ 

ตีกันเป็นเด็กไปได้ 

เจย์เห็นท่าทางนั้นเลยหัวเราะออกมาด้วยความเอ็นดู  

 

Scene 5 ภายใน / ห้องนั่งเล่น / กลางคนื 

เสียงดีดกีต้าร์ดังขึ้นมาจากมือของเจย์ที่กำลังนั่งดีดสายกีต้าร์อยู่บนโซฟา ด้านข้างคือลีบี้ที่นั่งมองอยู่ 
เจย์เงยหน้าขึ้นมามองลีบี้ และค่อยๆเกาสายกีต้าร์เป็นทำนองคลอเบา ๆ  

เจย์ 

อยากฟังเพลงอะไร 

ลีบี้ 

เพลงรัก 

เจย์ 

รู้เหรอว่าเพลงรักเป็นยังไง 

ลีบี้ 

รู้ บู้บอกว่าเพลงรักคือเพลงที่เปิดแล้วจะมีหน้าพี่เจย์
ลอยมา  

ลีบี้พูดด้วยท่าทีปกติ เจย์ยู่ปากยิ้มๆแล้วพยักหน้าขึ้นลงก่อนจะหันไปมองบู้ที่เดินเข้ามานั่งข้างลีบี ้

บู้ 

อยากฟังหมอลำ 

เจย์ 

บอกไอเบ๊บ 

บู้ 

อะไรอ่า พี่เจย์ต้องเล่นได้ดิ เมื่อก่อนเห็นอัดลงยูทูปตั้ง
เยอะ 

เจย์ 

ไม่ใช่ช่องกูละ 

เจย์พูดพร้อมกับหันไปมองทางเบ๊บที่เดินถือจานใส่ขนมเข้ามาวางบนโต๊ะหน้าโซฟาก่อนจะนั่งลงบนพื้น
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ข้าง ๆ เจย์ ลีบี้ที่นั่งฟังอยู่ก็หยิบขึ้นมากินเงียบๆ  

เบ๊บ 

วุ่นวายอะไรไอบู ้

บู้หันไปมองเบ๊บแต่ไม่ได้ตอบแล้วหันไปถามเจย์ต่อ 

บู้ 

พูดถึงช่อง พี่เจย์จะอัพคลิปอีกตอนไหนเหรอ  

เจย์หยิบขนมขึ้นมากินบ้างก่อนจะตอบด้วยท่าท่างชิล ๆ 

เจย์ 

ไม่รู้จะลงอะไร ไม่ค่อยมีคนดูด้วย 

บู้ 

ไอองค์หญิงไง มันฟังทุกวัน 

บู้พูดพร้อมกับช้ีไปที่ลีบี้ เจย์หันไปมองทางลีบี้ที่กำลังกินขนมและมองมาที่เขาอยู ่

เจย์ 

จริงอะ  

ลีบี้จึงพยักหน้าตอบ 

ลีบี้ 

ตอนนี้วิวจะถึงพันแล้ว 

เบ๊บ 

จริงมั้ย กูไม่ได้เข้าไปดูเลย ตอนนั้นลงไปสามเดือนยอด
วิวสิบหก เลิกทำแม่ง ไม่เท่  

เจย์ 

ไม่อยากเป็นแล้วคนดัง 

เจย์หันไปแซวเบ๊บขำๆ และเบ๊บก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วยท่าทางหยอกล้อ 

เบ๊บ 

กูอยากเป็นคนรวย เออ ว่าแต่มึงเหอะ ที่ไปออดิชั่น
ล่าสุดจะประกาศตอนไหน 

เจย์ที่กำลังขำอยู่ก็นิ่งไปพร้อมกับหันไปตอบเบ๊บ  
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เจย์ 

อ๋อ ประกาศละ ไม่ติดเหมือนเดิม 

เจยพ์ูดพร้อมกับยิ้มไปด้วยแต่ทั้งลีบี้ บู้และเบ๊บก็เงียบลง ก่อนเจย์จะพูดต่อ 

เจย์ 

เหย ชิล อย่าเงียบกันด ิ

เบ๊บ 

แล้วทำไมไม่บอกก ู

เจย์ 

นึกว่ามึงจะเดาออกอยู่แล้ว 

เบ๊บ 

สัด 

บู้ 

ของแบบนี้มันอาจจะอยู่ที่ดวงนะพี่ 

บู้ที่นั่งเงียบอยู่พูดขึ้นมา เมื่อบู้พูดจบลีบี้ก็หันไปมองหน้าบู้อย่างเร็วจนบู้ตกใจ 

บู้ 

อะไร กูพูดไรผิด 

บู้ถามต่ออย่างสงสัยแต่ลีบี้ไม่ตอบและหันไปหาเจย์ 

ลีบี้ 

พี่เจย์ ลองดูดวงมั้ย 

 

Scene 6 ภายใน / ห้องดูดวง / กลางคืน  

ภายในห้องสี่เหลี่ยมที่ถูกปิดไฟจนมืดสนิท มีเพียงแสงสว่างจากเทียนที่วางตั้งอยู่รอบ ๆ  ส่งให้บริเวณ
ของห้องกลายเป็นแสงสีแดงสลัวบริเวณกลางห้องมีกระโจมขนาดกลางตั้งอยู่พร้อมกับข้างในกระโจมที่
มี ลีบี้ บู้ เบ๊บ และ เจย์ นั่งหันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลมตามลำดับ บู้กดเปิดเพลงจากโทรศัพท์แล้ววาง
ไว้ข้างตัว เสียงเพลงที่เปิดอยู่สร้างบรรยากาศให้ดูลึกลับ ตรงกลางมีผ้าที่วางกางอยู่พร้อมกับไพ่ดูดวง
(ไพ่อูโน่) ลีบี้ที่ในตอนนี้มีผ้าโพกเป็นลายไพ่ยิบซีไล่สายตามองไปทีละคน ก่อนจะหันไปมองหน้าของ
เจย์ที่นั่งอยู่ตรงข้าม เจย์มองหน้าลีบี้ยิ้มๆแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา  
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ลีบี้ 

พี่เจย์ พร้อมแล้วใช่ไหม ต่อไปนี้การเลือกของพี่จะเป็น
ตัวบอกอนาคต เลือกจิ้มไพ่ด้วยมือซ้ายมา 3 ใบ แล้ว
ส่งให้บี้  

ลีบี้สั่นกระดิ่ง เจย์มองหน้าลีบี้ก่อนจะก้มลงมองที่ไพ่ บรรยากาศเงียบลงมีเพียงเสียงเพลงที่เปิดคลอ 
เจย์จิ้มเลือกไพ่สามใบช้า ๆ  ลีบี้และบู้ต่างพากันมองตามมือของเจย์ที่จิ้มเลือกไพ่ด้วยความลุ้น เบ๊บที่
ในตอนนี้บนหัวมีผ้าโพกหัวเช่นเดียวกับลีบี้ก็นั่งมองไม่วางตาพร้อมกับเม้มปากสั่นขาด้วยความลุ้นมาก
ที่สุด เมื่อเจย์เลือกครบสามใบก็ส่งให้ลีบี้ ลีบี้รับมาก่อนจะพลิกไพ่ดูแล้วเงยหน้ามองเจย์อย่างรวดเร็ว
ก่อนจะเงียบไปพร้อมกับทำท่าทางอึกอักก่อนจะเรียกเจย์  

ลีบี้  

พี่เจย ์

เจย์พยักหน้าให้พร้อมกับอมยิ้มเพราะท่าทางของบี้ เบ๊บทำท่าร้อนรนเมื่อมองไปที่ลีบี้ก่อนจะมองหา
โทรศัพท์ที่เปิดเพลงอยูแ่ล้วกดปิดเพลง ก่อนจะหันไปพูดกับลีบี้  

เบ๊บ 

มึงรีบเปิด  

เบ๊บที่ในตอนนี้บนหัวมีผ้าผูกผมลายยิปซีพูดขึ้น ลีบี้ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วหันไปมองหน้าทีละคน 

เบ๊บ 

เชี่ยทำไม ไม่ดีหรอวะ 

บู้ 

อีบี้เร็ว ๆ  

ลีบี้หายใจเข้าลึกๆแล้วชูไพ่ใบแรกขึ้นมา 

ลีบี้ 

ไพ่ใบที่หนึ่ง  

ลีบี้ชูไพ่ขึ้นมา บนไพ่ใบที่หนึ่งปรากฏภาพของลูกศรที่เป็นการย้อนกลับไปมา ลีบี้วางไพ่บนผ้า  

ลีบี้ 

ไพใ่บที่สอง  

ลีบี้ชูไพ่ใบที่สองที่เป็นไพ่เลขศูนย์  

ลีบี้ 

และ ไพใ่บที่สาม 
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ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เลขแปดเมื่อชูไพ่และวางเรียงกันครบสามใบลีบี้ก็นิ่งไปก่อนจะหันไปมองหน้าเจย์    

ลีบี้ 

วันนี้ไม่น่าแม่น หนูกินอิ่มเกิน 

พี่เจย์ 

ไม่เป็นไรครับ พี่อยากฟัง  

ลีบี้มองหน้าเจย์ก่อนจะก้มหน้าแล้วพูดออกมา  

ลีบี้ 

ไพ่ที่พี่เจย์เลือกทำนายได้ว่า ก้าวแรกของพี่เจย์เริ่มต้น
จากศูนย์ ชีวิตจะวนเวียนและไม่สามารถไปถึงก้าวที่
ต้องการได้ เพราะไพ่ใบสุดท้ายหยุดที่ไพ่หมายเลข
แปด  

เมื่อลีบี้พูดจบก็มองไปเจย์ที่ตอนน้ีนั่งยิ้มบาง ๆ มองลีบี้พูดอยู่  

เบ๊บ 

เชี่ย หมายความว่าไอเจย์จะไม่มีทางผ่านออดิชั่นเหรอ
วะ 

ลีบี้ 

ไม่ใช่ รอบน้ีมันไม่แม่น พี่เจย์อย่าคิดมากนะ 

ลีบี้ตอบเบ๊บก่อนจะหันไปพูดกับเจย์ เจย์พยักหน้าแล้วยิ้มให้ ทั้งสี่คนเงียบลงก่อนที่เบ๊บจะลุกขึ้นไปเปิด
ไฟทำให้ห้องสว่างขึ้นมา บู้ที่นั่งเงียบอยู่นานก็พูดขึ้น 

บู้ 

พี่เจย ์

เจย์หันไปมองบู้  

บู้ 

พี่เจย์จะมีส่งออดิช่ันอีกทีตอนไหน 

เจย์  

อาทิตย์หน้าแต่น่าจะงานสุดท้ายแล้ว ม๊าไม่อยากใหส้่ง
แล้ว 

บู้ 

พี่มาอัดที่บ้านบู้มั้ย ไอบี้ช่วยได้ รอบนี้ผ่านแน่นอน  
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ลีบี้ที่นั่งฟังอยู่หันไปมองหน้าบู้ก่อนจะหันไปมองหน้าเจย์ที่มองบ้ีอยู่ก่อนแล้ว ลีบี้พยักหน้ารัวๆ  

พี่เจย์ 

อือเอาดิ ลองดู 

เจย์ยิ้มให้ลีบี้ 

 

Scene 7 ภายใน / ห้องนอนลีบี้ / กลางวัน 

แพล้ง เสียงแตกของกระปุกออมสินที่ตอนนี้แยกชิ้นส่วนออกจากกันเพราะถูกทุบโดยฝีมือของลีบี้ ลีบี้
หยิบเงินที่ทะลักออกมาก่อนจะย้ิมแล้วโปรยเงินขึ้น 

 

Scene 8 ภายใน / ห้องนอนลีบี้ / กลางวัน 

ลีบี้เดินเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนพร้อมกับในมือทีถือถุงที่มีกระดาษและใช้แขนหนีบฟิวเจอร์บอร์ดไว้
ข้างตัวเดินเข้ามาด้วยความทุลักทุเล 

 

Scene 9 ภายใน / โต๊ะอาหาร / กลางวนั  

บู้ เบ๊บ  และ เจย์ นั่งเรียงกันอยู่ที่โต๊ะอาหารสายตามองไปที่ตรงข้ามที่ในตอนนี้มีลีบี้ยืนถือถาดใส่ผลไม้
ขนาดใหญ่ และ บนถาดก็เต็มไปด้วยผลไม้หลายชนิดก่อนที่ลีบี้จะวางถาดลงตรงหน้าของทั้งสามคน
พร้อมกับรอยยิ้ม บู้มองหน้าลีบี้ก่อนจะหยิบช็อคโกแลตทีอยู่ในมือขึ้นมากิน ลีบี้หุบยิ้มทันที  

 

Scene 10 ภายนอก / ข้างบ้านของบู้ / กลางวัน  

ลีบี้ยืนอยู่ตรงข้ามกับเจย์ เบ๊บ และ บู้ ลีบี้อยู่ในชุดออกกำลังกาย ส่วนเจย์ เบ๊บ และ บู้ อยู่ในชุดเสื้อยืด
กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ ทั้งสามมองไปที่ลีบี้ที่กำลังขยับทำท่าออกกำลังกายอย่างกระฉับกระเฉงแล้ว
นับเลขออกมาเสียงดังตามจังหวะการขยับตัว 

ลีบี้ 

หนึ่ง สอง สาม  

เบ๊บเริ่มขยับตามด้วยความจริงจังแล้วนับเลขออกมาเสียงดังเช่นกัน  

เบ๊บ 

หนึ่ง สอง สาม  

บู้และเจย์มองหน้ากันก่อนจะขยับตัวออกกำลังกายตามอย่างกระฉับกระเฉงแต่ใบหน้านิ่งและมองหน้า
กันไม่วางตา ทั้งสี่คนออกกำลังกายด้วยกันด้วยความจริงจัง จนเฮือกสุดท้ายเบ๊บก็ตะโกนกรีดร้อง
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ขึน้มา  

(1อาทิตย์ผ่านไป)  

 

Scene 11 ภายนอก / สวนข้างบ้านของบู้ / กลางวัน  

เบ๊บยืนเสยผมอยู่ด้วยท่าทางเก๊กๆอยู่หน้ากล้องที่ตอนนี้ถูกตั้งกับขาตั้งอยู่ตรงกลางสวนข้างบ้าน โดยมี
บู้ยืนอยู่มองอยู่ข้างหลัง    

เบ๊บ 

กูดูโอเคยังวะ 

เบ๊บถามพร้อมกับจัดผมไปด้วย บู้ถอนหายใจออกมาก่อนจะเดินไปหาเจย์ที่ตอนนี้ยืนคุยกับลีบี้อยู่อีก
ฝั่ง  

ลีบี้ 

พี่เจย์ พี ่เจย์ต้องมีฟีลลิ ่งนะ ถ้ากล้องมาก็จิกไปเลย 
แบบนี้  

ลีบี้พูดพร้อมกับทำท่าทางและหน้าตาให้เจย์ดู เจย์ก็ยิ้มและมองลีบี้ทำ 

ลีบี้ 

พี่เจย์ลองทำให้ดูหน่อย 

เจย์ 

อย่างง้ีหรอ 

เจยพ์ูดพร้อมกับค่อยๆทำตามลีบี้ด้วยการเริ่มจิกตา จือปาก  

ลีบี้ 

ใช่ แบบนั้นแหละ เราต้องรู้สึกไม่อะไรกับใคร 

เจย์ 

โอเค  

เจย์ตอบรับพร้อมกับยิ้มขำ ๆ แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันต่อบู้ก็เดินเข้ามา 

บู้ 

พี่เจย์ กล้องพร้อมแล้ว 

เจย์หันไปมองทางกล้องก่อนพยักหน้าแต่ยังไม่ทันไดเ้ดินลีบี้ก็เรียกไว้ก่อน 
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ลีบี้ 

พี่เจย ์

ลีบี้เรียกก่อนจะยื่นโบว์สีชมพูมาตรงหน้า 

ลีบี้ 

อันนี้สวยที่สุดที่บี้มีเลย  

ลีบี้มองไปที่เจย์ไม่วางตา ทางเจย์ก็มองลีบี้ยิ้มๆพร้อมกับเลิกคิ้วขึ้น ในตอนนี้เจย์ที่อยู่ในชุดเสื้อเชิ๊ตสีดำ
ที่บนเสื้อตรงอกข้างซ้ายมีโบว์สีชมพูติดอยู่ เจย์ยืนอยู่หน้ากล้องที่มีเบ๊บกำลังยืนจับกล้องอยู่ เบ๊บมอง
ไปที่เจย์ก่อนจะถามขึ้น  

เบ๊บ 

พร้อมนะมึง 

เจย์หันไปมองที่กล้องก่อนจะมองผ่านกล้องไปมองที่ลีบี้ที่ยืนอยู่ข้างหลังกล้องที่ในตอนนี้ชูป้ายที่เขียน
ว่า พี่เจย์สู้ ๆ ขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้ม  

 

Scene 12 ภายใน / ห้องนั่งเล่นบา้นบู้ / กลางวัน  

ลีบี้ บู้ เจย์และเบ๊บ นั่งสุมหัวหันอยู่หน้าโน๊คบุ๊ค  

เบ๊บ 

เขาจะประกาศกี่โมงวะ เยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ย 

และเมื่อเบ๊บพูดจบลีบี้ก็ตะโกนขึ้นมา 

ลีบี้ 

มาแล้ว 

ทั้งสี่คนมุงไปที่จอคอม ก่อนจะค่อยๆถอยออกมา เจย์ยิ้มออกมาเบาๆ ทั้งสามคนหันไปมองหน้าเจย ์

เบ๊บ 

ไม่เป็นไรนะมึง  

ลีบี้ 

พี่เจย์  

เจย์ 

เหยโอเค ไม่เป็นไรหรอก ทำไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไร 
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ลีบี ้

กรรมการอาจจะไม่ชอบโบว์สีชมพูก็ได้ไม่ใช่พี่เจย์ไม่
เก่ง บี้ขอโทษ 

บู้ 

รอบหน้าเอาใหม่ 

เจย์ 

ไม่มีแล้ว ม๊าตีตาย 

ลีบี้มองหน้าเจย์ก่อนจะเอามือปาดน้ำตา 

บู้ 

มึงร้องทำไมเนี่ย ขี้เหร่ไอบี ้

ลีบี้ 

ไม่ต้องพูด 

เจย์มองไปที่ลีบี้ก่อนจะยกมือไปวางบนหัว 

เจย์ 

เก่งแล้ว ขอบคุณนะ  

บรรยากาศเงียบลงแต่ยังไม่ทันได้พูดต่อเสียงโทรศัพท์ของเจย์ก็ดังขึ้น เจย์กดรับสาย 

เจย์ 

ครับ 

เจย์รับด้วยใบหน้าเรียบเฉยก่อนจะตาโตขึ้นแล้วหันไปมองหน้าทั้งสามคน ลีบี้ เบ๊บ และ บู้ มองหน้า
เจย์อย่างสนใจ ก่อนที่เบ๊บจะเอาหูไปแนบโทรศัพท์ที่เจย์กำลังคุยอยู่  

เจย์ 

ครับพี ่ครับ ขอบคุณมากครับ 

เจย์กดวางสายแล้วหันไปเขย่าตัวเบ๊บอย่างแรง  

เจย์ 

มึง ไอเหี้ย ที่ส่งไปสองเดือนก่อน เขาโทรมา ได้แล้ว  

เจย์พูดออกมาด้วยความดีใจ ก่อนจะหันไปหาลีบี้ที่ตอนน้ีก็กระโดดลุกขึ้นยิ้มดีใจออกมา  

เจย์ 

บี้ ทำได้แล้ว 
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เจยพ์ูดออกมาด้วยความตื่นเต้น  

เบ๊บ 

เออ ไอสัดใจเย็น  

เบ๊บย้ิมออกมา บู้ก็ย้ิมออกมาก่อนจะลุกเดินไปลูบหัวเจย์ที่นั่งอยู่ เจย์กอดบู้ทันทีก่อนจะกรี๊ดอัดพุงบู้  

( 2 อาทิตย์ผ่านไป) 

 

Scene 13 ภายนอก / หน้าบ้านเจย ์/ ตอนเชา้ 

เจย์ ที่อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีครีมกางเกงยีนส์กำลังยกเอากระเป๋าสะพายหลังใส่ไปที่หลังรถเก๋ง ก่อนจะหัน
กลับมายิ้มให้ เบ๊บ บู้ และ ลีบี้ ที่ยืนมองอยู่ เบ๊บเดินเข้าไปกอดเจย์ 

เบ๊บ 

โชคดีมึง 

เจย์ 

เออ  

เบ๊บ 

มึงอย่าลืมกูนะ 

เจย์ 

เออ 

เบ๊บ 

ห้ามลืม 

เจย์ 

เออ ปล่อยก่อน  

เบ๊บคลายกอดออกจากเจย์ก่อนที่บู้จะเดินเข้ามาแล้วยื่นขนมให้  

บู้ 

เอาไว้กินนะ 

เจย์รับมาก่อนจะยิ้มเอนดู  

เจย์ 

ฝากเลี้ยงไอเบ๊บด้วย 
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บู้หันไปมองทางเบ๊บก่อนจะถอนหายใจออกมา แล้วหันไปพยักหน้าตอบรับกับเจย์  ลีบี้ที่ยืนมองอยู่ก็
ค่อยๆเดินเข้ามา แล้วยื่นกิ๊บสีชมพูมาให้เจย์ เจย์รับมาก่อนจะจับพลิกไปมาเพ่ือด ู

เจย์ 

ทำเองหรอ 

ลีบี้พยักหน้าตอบรับ 

ลีบี้ 

อือ  

เจย์ยิ้มออกมา 

เจย์  

ขอบคุณครับ 

ลีบี้ยืนมองหน้าเจย์ก่อนจะพูดต่อ 

ลีบี้ 

บี้จะรอดูพี่เจย์ที่บ้าน  

เจยย์ิ้มออกมาแล้วพยักหน้ารับ 

เจย์ 

ได้ อย่าดื้อมากนะ ตั้งใจเรียนเก่งๆ 

ลีบี้พยักหน้ารับ 

เจย์  

พี่ไปแล้วนะ 

ลีบี้พยักหน้ารับอีกครั้ง เจย์หันไปโบกมือบ้ายบายเบ๊บและบู้ที่ยืนอยู ่

เจย์ 

ไว้กูโทรหา 

เบ๊บ 

เออ 

เจย์หันมาหาลีบี้อีกครั้งก่อนจะยื่นมือที่กำกำปั้นไปตรงหน้า ลีบี้ เงยหน้ามองแล้วกำกำปั้นชนกลับไป 
เจย์ยิ้มออกมาก่อนจะเดินไปเปิดประตูแล้วขึ้นรถ ลีบี้ยืนมองตามเจย์อยู่ที่เดิม รถค่อยๆเคลื่อนออกไป 
ลีบี้จึงเดินไปจับจักรยานของบู้ที่จอดอยู่แล้วขี่ตามรถของเจย์ไป  
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Scene 14 ภายนอก / ถนนในหมู่บ้าน / ตอนเช้า 

ลีบี้ปั่นจักรยานขึ้นมาตีขนานข้างรถของเจย์ โดยทิ้งระยะห่างและมองไปที่ข้างในรถที่เจย์นั่งอยู่ ลีบี้
และรถของเจย์ขี่คู่ขนานกันไปจนเมื่อถึงทางแยก รถของเจย์ก็เลี้ยวแยกไปกันคนละเส้นทาง ลีบี้หยุด
อยู่ตรงกลางแยกก่อนจะลงจากจักรยานแล้วมองตามรถของเจย์ไปด้วยสายตาเศร้า จนบู้เดินตามเข้า
มายืนข้างๆ 

บู้ 

มึงทำตามในหนังอีกแล้วนะ กลับบ้าน  

ลีบี้ 

พี่เจย์ไปแล้ว 

 บู้ 

เออ เดี๋ยวก็กลับมา แบ่งพี่เจย์ไปให้คนอื่นรักบ้าง 

ลีบี้ 

พี่เจย์จะยังเล่นสวัสดีตอนเช้ากับกูไหม 

บู้ 

เดี๋ยวกูเล่นแทน 

ลีบี้  

ไม่เอา มึงเป็นแค่คนข้างบ้าน ไม่ใช่สุดหล่อ 

บู้ 

ไปเล่นกับเบ๊บรอก่อน กลับบ้านได้แล้ว 

ลีบี้ 

ไม่ จะยืนตรงนี้จนกว่าพี่เจย์จะกลับมา 

บู้มองหน้าลีบี้ก่อนจะถอนหายใจออกมาแล้วเดินไปขึ้นจักรยานแล้วปั่นออกไป ลีบี้เมื่อเห็นเช่นนั้นก็หัน
ไปมองแล้วรีบวิ่งตามบู้ แต่ตาก็ยังคงหันกลับไปมองตามทางที่รถเจย์ขับได้ไป 

จบ 
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ขั้นตอนเตรียมการถ่ายทำ 

1. การคัดเลือกนักแสดง 

1.1 ลีบี ้
ฐานิกา คงกำเหนิด (ใยบัว) 

 

 
 ภาพที่ 4-1 ภาพของฐานิกา คงกำเหนิด (ใยบัว) นักแสดงบท ลีบี้ 

ลีบี้เด็กหญิงวัย 12 ปี ที่มีนิสัยสุดโต่งและเป็นเด็กที่มักจะจริงจังกับทุกเรื่องเสมอ 
โดยเฉพาะเรื่องของเจย์ ชายหนุ่มที่เธอชื่นชอบและเธอก็ต้องการช่วยให้ความฝันในการเป็นศิลปินของ
เจย์สำเร็จโดยได้ร่วมมือกับบู้เพ่ือนสนิทและเบ๊บพ่ีชายข้างบ้าน 

เหตุผลที่เลือก น้องใยบัวมีหน้าตาติดกวนเวลาหน้านิ่งแต่พอยิ้มก็มีความสดใส
และมีจริตที่ค่อนข้างตรงกับคาเรคเตอร์ของตัวละครลีบี้ที่จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างสุดโต่ง และมีความ
จริงจังกับเรื่องเล่น ๆ ในตอนที่แคสนักแสดงลองให้น้องสวมบทบาทเป็นลีบี้และให้ลองแสดงในหลาย 
ๆ อารมณ์ ทั้ง เศร้า ดีใจ หรือตอนที่มองคนที่ชอบ น้องแสดงออกมาทางสีหน้าและแววตาได้ดี อีกทั้ง
ยังสามารถบรีฟหรือปรับลดการแสดงได้ตามที่บอก ที่สำคัญคือเป็นเด็กที่สามารถพูดด้วยรู้เรื่อง ใน
ตอนที่จริงจังน้องก็ตั้งใจมากเลยรู้สึกสะดวกและเบาใจถ้าได้น้องใยบัวมาเป็นนักแสดงและมั่นใจว่าน้อง
จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์และจริตของลีบี้ได้เป็นอย่างดี  

1.2 เจย ์
ภูมิพิพัชร ์อัครกิตินันท์ (พี่บีม) 

 

 
ภาพที่ 4-2 ภาพของภูมิพิพัชร ์อัครกิตินันท์ (พี่บีม)  นักแสดงบท เจย ์

เจย์ชายหนุ่มอายุ 22 ปี ผู ้มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินแต่ไม่เคยผ่านการ
ออดิชั่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนเริ่มถอดใจเพราะทางบ้านอยากให้ไปทำอาชีพอื่น แต่ก่อนที่เจย์จะถอด
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ใจก็มีลีบี้ บู้และเบ๊บเข้ามาและช่วยให้เขาทำตามความฝันต่อ 

เหตุผลที่เลือก พี่บีมอย่างแรกคือลุคที่ได้ตรงตามคาเรคเตอร์ที่ วางไว้คือเป็นคน
หน้าตาดีค่อนไปทางตี๋ และยิ้มน่ารักและหลังจากที่ดูผ่านมาหลายคนก็มีความรู้สึกว่าพี่บีมตรงตาม
คาเรคเตอร์มากที่สุดและเป็นคนที่สามารถบรีฟได้แม้จะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเพราะพี่บีมค่อนข้าง
ใหม่กับการแสดง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากมากเพราะพี่บีมมีความตั้งใจสูง อีกทั้งในชีวิตจริงพี่บีมก็มีกิจกรรม
คือการเต้น cover และเริ่มเดินสายรับงานแสดง ถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณาเพราะต้องการเข้าวงการซึ่ง
เป็นจุดเดียวกันกับตัวละครของเจย์ เมื่อได้พูดคุยก็ได้รับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของคนที่อยากจะ
เป็นศิลปิน จึงคิดว่าพี่บีมจะถ่ายทอดอารมรณ์ออกมาได้อย่างดีจากประสบการณ์ที่ผ่านมา  

1.3 บู ้
ณัฐภาส เลาหเธียรประธาน (น้องวิณ) 

 

 
ภาพที่ 4-3 ภาพของณัฐภาส เลาหเธียรประธาน (น้องวิณ) นักแสดงบท บู ้

บู้ เด็กชายวัย 12 ปี เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของลีบี้และเป็นน้องชายของเบ๊บที่
เป็นเพื่อนสนิทของเจย์ ผู้ชายที่ลีบี้ชื่นชอบ บู้เป็นเด็กผู้ชายติดกวนและมักจะขัดลีบี้เสมอแต่อย่างไรก็
มักจะเล่นกับลีบี้ไปสุดทุกเรื่องรวมถึงเรื่องที่จะช่วยให้เจย์ได้เป็นศิลปินด้วย 

เหตุผลที่เลือก น้องวิณมีความกวนและสามารถเข้าคาเรคเตอร์ได้เร็ว ซึ่งนิสัย
ปกติของน้องวิณก็มีความตรงกับตัวละครของบู้คือขี้รำคาญคนที่มีจริตเยอะ ๆ แต่ก็มีเพื่อนเป็น
เด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างสนิท และเมื่อได้ลองดูการแสดงคือน้องวิณสามารถแสดงออกทางสีหน้าได้ดีและ
มีความเข้าใจในตัวละครของบู้จึงรู้วิธีที่จะแสดงออกมาได้โดยที่ไม่ได้บรีฟเยอะมาก จึงคิดว่าเป็นผลดทีี่
จะสามารถประหยัดเวลาได้เมื่อออกกองถ่าย และที่สำคัญคือน้องวิณเคยร่วมงานกับน้องใยบัวมาแล้ว
จึงทำให้เข้ากันง่ายและมีเคมีที่ดูสนิทกัน จึงทำให้สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดี  
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1.4 เบ๊บ 
ธิติ  อังกูรเมธาวี (ยิ่ม) 

 

 
ภาพที่ 4-4 ภาพของธิติ อังกูรเมธาว ี(ย่ิม) นักแสดงบท เบ๊บ 

เบ๊บ ชายหนุ่มอายุ 22 ปี เพื่อนสนิทของเจย์ที่รู้ความฝันของเจย์มาตั้งแต่เด็ก
และคอยเอาใจช่วยเสมอ นิสัยจะติดกวนและมักจะทำตัวเป็นเด็ก เป็นคนที่ชอบขัดลีบี้และบู้ มักจะพูด
ว่าการกระทำของลีบี้และบู้ไร้สาระ แต่พอเอาเข้าจริงคนที่จริงจังที่สุดในเรื่องเล่น ๆ ก็คือเบ๊บ 

เหตุผลที่เลือก ยิ่มมีคาเรคเตอร์ที่ชัด และเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เคยเห็นการ
แสดงมาแล้วนับไม่ถ้วน และตรงตามคาเรคเตอร์ของเบ๊บ ที่จะมีความติดกวนหน้านิ่งแต่ก็มีความ
มุ่งมั่นที่จะเอาชนะเด็กอายุ 12 ซึ่งพอได้ลองเอามาเจอกับแคสนักแสดงเด็กอีก 2 ก็มีความรู้สึกว่า
กลมกลืนกัน และสามารถทำงานได้ง่าย 

2. สถานที่ถ่ายทำ 

2.1 บ้านของบู้และเบ๊บ 
เป็นสถานที่ที่ต้องใช้ถ่ายทำทั้งเรื่องและเป็นที่ที่ทั้ง 4 ตัวละครมักจะมาใช้ชีวิต

และรวมตัวกัน โดยจะเป็นบ้านที่ไม่ได้หลังใหญ่มากประมาณขนาดกลางแต่มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นและมมีุมที่
ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เยอะ และมีสีที่เรียบง่ายไม่ได้ตกแต่งมาก 

สถานที่ที่เลือก Tha Nik Sa Studio อำเภอไทรน้อย นนทบุร ีเนื่องจากเป็นบ้าน
ที่มีหลายห้องนอนและสามารถถ่ายได้หลายมุมตามที่มีในบทภาพยนตร์และการตกแต่งค่อนข้างตรง
ตามที่วางไว้อีกทั้งยังสามารถย้ายสิ่งของได้และบริเวณรอบบ้านก็เอื้อต่อการถ่ายทำเพราะมีความสงบ
และเดินทางได้อย่างสะดวก 

 

 
ภาพที่ 4-5 ภาพของ Tha Nik Sa Studio สถานที่ที่ใช้ถ่ายทำบ้านของเบ๊บและบู ้
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3. อุปกรณ์ประกอบฉาก 

1.1 กิ๊บและโบว์สชีมพ ู
กิ๊บและโบว์ผูกผมเป็นสิ่งที่ต้องมีในทุกซีนของภาพยนตร์ เนื่องจากตัวละครของ

ลีบี้ชอบสีชมพูและโบว์มากและเพื่อให้เห็นถึงความชอบแต่งตัวและคลั่งรักโบว์สีชมพู จึงมีการใส่โบว์
เข้าไปในทุกซีน รวมถึงซีนสำคัญอย่างตอนที่เจย์ต้องเดินทางไปเป็นศิลปินด้วย  

 

 
ภาพที่ 4-6 ภาพกิ๊บและโบว์สีชมพ ู

1.2 จักรยานของลบีี้และบู ้
จักรยานของลีบี้และบู้ มีการตกแต่งให้ตรงกับคาเรคเตอร์ของตัวละคร โดย

จักรยานของลีบี้จะเป็นคันสีชมพูและตกแต่งด้วยโบว์พร้อมกับสติกเกอร์ ในส่วนของบู้จะเป็นหน้ากาก
นักต่อสู้ที่ติดอยู่หน้ารถ และใช้จักรยานในการเปิดตัวละครด้วย 

 
ภาพที่ 4-7 ภาพจักรยานของลีบี้และบู ้

1.3 กระโจมและไพ่อูโน่  
กระโจมและไพ่อูโน่เป็นสิ่งที่ใช้ในซีนที่ลีบี้ดูดวงให้เจย์ก่อนจะช่วยเจย์ถ่ายออดิ

ชัน โดยได้ใช้เป็นกระโจมขนาดกลาง และตกแต่งด้วยไฟสี และใช้ไพ่อูโน่มาเป็นไพ่ดูดวงแทนไพ่ยิปซี
ของจริง เนื่องจากไม่อยากให้มันดูจริงจังเกินไปสำหรับเด็ก12ปี  
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ภาพที่ 4-8 ภาพกระโจมและไพ่อูโน่  

4. เครื่องแต่งกายนักแสดง 

4.1 ลีบี ้
ของลีบี้จะเป็นชุดที่ต้องมีสีชมพูหรือโบว์สีชมพูอยู่ตลอด เพื่อคงคาเรคเตอร์คลั่ง

รักสีชมพูและบอกคาเรคเตอร์ที่เป็นคนชอบแต่งตัว    
 

 
ภาพที่ 4-9 ภาพเครื่องแต่งกายชุดของลีบี้  

4.2 เจย ์
ชุดของเจย์จะมีอยู่สองลุคเนื่องจากจะเป็นคาเรคเตอร์ที่มีความชิลเวลาอยู่บ้าน

จึงจะใส่แค่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้น แต่เมื่อใดที่ต้องแต่งตัวเจย์ก็จะกลายเป็นอีกลุคหนึ่งเลยทันที จึง
ได้มีการเตรียมชุดในซีนออดิชันคือเสื้อเชิ๊ตสีดำ กางเกงผ้าและมีการเซตผมขึ้นเพื่อให้ดูจริงจังขึ้น 

ภาพที่ 4-10 ภาพเครื่องแต่งกายชุดของเจย์  
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4.3 บู้ 
ชุดของบู้เนื่องจากส่วนมากจะเป็นอยู่ที่บ้านเลยจะเป็นชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้น 

ไม่ได้มีสีสันมากนัก ตามแบบเด็กผู้ชายทั่วไป 

ภาพที่ 4-11 ภาพเครื่องแต่งกายชุดของบู้ 

4.4 เบ๊บ 
ชุดของเบ๊บโดยส่วนมากจะเป็นเสื้อแขนกุดหรือเสื้อยืด กางเกงขาสั้นธรรมดา

เนื่องจากอยู่บ้านและคาเรคเตอร์เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยแต่งตัวอยู่แล้ว 
 

 
ภาพที่ 4-12 ภาพเครื่องแต่งกายชุดของเบ๊บ 
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5. ตารางถ่ายทำ 

5.1 ตาราง Overall 

ตาราง 4-1 ตาราง Over All ภาพยนตร์เรื่อง “Lovepj_3000” 

SCENE D/N INT/EXT LOCATION SET CAST DESCRIPTION PROP WARDROBE REMARK 

1 D INT บ้านลีบี ้ ห้องนอน ลีบี ้

บู ้

ลีบี้คุยโทรศัพท์กับบู้พร้อมเลือก
กิ๊บ  

คอมพิวเตอร ์

โทรศัพท ์

กิ๊บสีชมพ ู

กระจก 

ขนม 

ลีบี้:1 

บู้:1 

ข้อความ
บนจอ 

2 D EXT ถนน  ลีบี ้

บู ้

ลีบี ้และบู ้ปั ่นจักยานและสกูต
เตอร์มาเจอกัน 

โบว์ 

สกูตเตอร ์

จักรยาน 

ลีบี้:1 

บู้:1 
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ตาราง 4-1 ตาราง Over All ภาพยนตร์เรื่อง “Lovepj_3000” (ต่อ)  

SCENE D/N INT/EXT LOCATION SET CAST DESCRIPTION PROP WARDROBE REMARK 

3 N INT บ้านบู้ ห้องนอนบู้ ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

ลีบี้บู้เล่นไพ่ดูดวง ก่อนที่พี่เบ๊บ
จะขึ้นมาตาม 

เทียน 

ผ้าผืนขนาดกลาง 

ไพ่อูโน ่

กระดิ่ง 

 

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

เสียงเพลง
ที่คลอ 

4 N INT บ้านบู้ โต๊ะอาหาร ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้ บู้ เบ๊บ เจย์ นั่งกินข้าวที่โต๊ะ
อาหาร ลีบี ้ให้ช็อคโกแลตเจย์ 
เบ๊บแย่งเจย์กิน 

ลูกอม ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

เจย์:1 
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ตาราง 4-1 ตาราง Over All ภาพยนตร์เรื่อง “Lovepj_3000” (ต่อ)  

SCENE D/N INT/EXT LOCATION SET CAST DESCRIPTION PROP WARDROBE REMARK 

5 N INT บ้านบู้ ห้องนั่งเล่น ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

เจย์นั ่งเล่นกีต้าร์อยู ่กับลีบี ้ บู้
เบ๊บเดินเข้ามา  

กีต้าร ์

ขนม 

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

เจย์:1 

 

6 N INT บ้านบู้ ห้องดูดวง ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้ บู้ เบ๊บ เจย์ เล่นไพ่ดูดวงให้
พี่เจย์  

เทียน กระโจม 

โทรศัพท์  

ไพ ่

ผ้าโพก 

กระดิ่ง 

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

เจย์:1 
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ตาราง 4-1 ตาราง Over All ภาพยนตร์เรื่อง “Lovepj_3000” (ต่อ)  

SCENE D/N INT/EXT LOCATION SET CAST DESCRIPTION PROP WARDROBE REMARK 

7 D INT บ้านลีบี ้ ห้องนอนลี
บี ้

ลีบี ้ ลีบี้ทุบกระปุกออมสิน กระปุกออมสิน 

เงิน 

ลีบี้:3  

8 D INT บ้านลีบี ้ ห้องนอนลี
บี ้

ลีบี ้ ล ีบ ี ้ เด ินหอบของเข ้ ามาใน
ห้องนอน 

ถุงกระดาษ 

ฟิวเจอบอร์ด 

กระเป๋า 

ลีบี้: 4  

9 D INT บ้านบู้ โต๊ะอาหาร บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี ้

ลีบี้เดินถือถาดอาหารเข้ามา ผลไม้ 

ถาด 

ช็อคโกแลค 

ลีบี้:5 

บู้:3 

เบ๊บ2: 

เจย์:2 

 

 
  

47 



 48 

ตาราง 4-1 ตาราง Over All ภาพยนตร์เรื่อง “Lovepj_3000” (ต่อ)  

SCENE D/N INT/EXT LOCATION SET CAST DESCRIPTION PROP WARDROBE REMARK 

10 D EXT บ้านบู้ สนามหน้า
บ้าน 

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบ ี ้ชวนบู ้  เบ ๊บ เจย์  มาออก
กำลังกาย 

 ลีบี้:7 

บู้:3 

เบ๊บ:3 

เจย์:3 

 

11 D EXT บ้านบู้ สวนข้าง
บ้าน 

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี ้ บู ้ เบ๊บ กำลังถ่ายคลิปให้
เจย์สำหรับออดิช่ัน 

กล้อง 

ขาตั้ง 

โบว์สีชมพ ู

ป้ายเชียร ์

ลีบี้:8 

บู้:4 

เบ๊บ:4 

เจย์:4 

 

12 D INT บ้านบู้ ห้องนั่งเล่น ลีบี ้บู ้

เบ๊บ เจย์ 

ลีบี ้ บู ้ เบ๊บ เจย์  นั ่งลุ ้นผลอ
อดิช่ันของเจย ์

โน้ตบุ๊ค โทรศัพท ์

 

ลีบี้:9 บู้:5 

เบ๊บ:5 

เจย์:5 
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ตาราง 4-1 ตาราง Over All ภาพยนตร์เรื่อง “Lovepj_3000” (ต่อ)  

SCENE D/N INT/EXT LOCATION SET CAST DESCRIPTION PROP WARDROBE REMARK 

13 D EXT บ้านเจย ์ หน ้ าบ ้ าน
เจย ์

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้ บู้ เบ๊บ มาส่งเจย์ที่หน้าบ้าน กระเป๋าสะพาย 

รถเก๋ง ขนม 

กิ๊บสีชมพ จักรยาน 

 

ลีบี้:10 

บู้:6 

เบ๊บ:6 

เจย์:6 

 

14 D EXT บ้านเจย์  ถนน ลีบี ้

บู ้

ลีบี้ขี ่จักรยานตามรถเจย์ จนบู้
เดินตามเข้ามา 

จักรยาน 

รถเก๋ง 

ลีบี้:10 

บู้:6 
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5.2 เอกสาร Breakdown 

ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) 

Q1 

 

Lovepj_3000 

Producer PM  
AD: May 

Director: Pia 
Producer: Thapat 
Dop: P’Bazz 

17  March 2021 
On Location: 07.00 ใส่ชื่อตัวเองตรงนี้ป้องกันการสูญหาย Sunrise: 06.06 
On Set: 08.00 Sunset: 18.24 
  
 

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

08 . 00 -
08.40 

(40min) 

11 E D 1  MCU รับหน้าเบ๊บกำลังเก๊กเสยผมใส่กล้อง บู้ยืนอยู่
ข้างหลัง 

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:8 

บู้:4 

เบ๊บ:4 

เจย์:4 

ขาตั้ง 

โบว์สีชมพู 

ป้ายเชียร์ 
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ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

08 .00 -
08.40 

(40min) 

11 E D 2  MLS Tracking รับข้างเบ๊บที่กำลังยืนจัดผมอยู่
ตรงหน้าของเลนส์กล้อง และบู้ที่ยืนมอง
อยู่ จนบู้เดินออกไป 

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:8 

บู้:4 

เบ๊บ:4 

เจย์:4 

Set:  ส วนข ้ า ง
บ้าน 

กล้อง 

ขาตั้ง 

โบว์สีชมพู 

ป้ายเชียร์ 

Trucking รับ
หลังตามบู้ที่
เดินออกไป

ทางที่ลีบี้และ
เจย์ยืนอยู่ 

3  MS Two shot รับข้างลีบี้และเจย ์(master) 
4  MS  เจย์คุยกับลีบี ้
5  MS  ลีบี้คุยกับเจย ์
6  MS รับหน้าบู้ที่เดินเข้ามาตาม 
7  CU โบว์ที่มือลีบี้ 
8 MS  เจย์ที่ยืนอยู่หนา้กล้อง 
9 MLS เบ๊บ ลีบี้ บู้ มองไปที่เจย์  
10 LS กรุ๊ปชอต 

เปลี่ยนชุด 10 min 
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ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

08.50-09.10 

(20min 

10 E D 1 MS Tracking บู้ เบ๊บ เจย์ มองไปที่ลีบี้ ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:7 

บู้:3 

เบ๊บ:3 

เจย์:3 

Set หน้าบ้าน  
2 LS รับข้าง กรุ๊ปชอต ลีบี้นำออกกำลัง

กาย (master) 
 

3 MCU หน้าลีบี้นับเลข  
4 MS เจยก์ับบู้มองหน้ากัน  
5 MCU เบ๊บกรีดร้อง  

เปลี่ยนชุด 10 min 
09.20-09.50 

 (30min 

9 I D 1 MCU Tracking บู้ เบ๊บ เจย์ นั่งเรียงกันที่
โต๊ะอาหาร สายตามองบ้ี 

บู้เบ๊บ 

เจย ์ลีบี ้

ลีบี้:5 บู้:3 

เบ๊บ2: เจย์:2 

Set โต๊ะผลไม ้
ถาด 

ช็อคโกแลค 
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ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

09.20-09.50 

(30min) 

MOS 

9 I D 2 MLS รับข้าง (กรุ๊ปชอต) ลีบี้ยืนถือถาด
ผลไม้อันใหญ ่วางลงที่โต๊ะ 

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี ้

ลีบี้:5 

บู้:3 

เบ๊บ2: 

เจย์:2 

Set โต๊ะ
อาหาร 

ผลไม้ 

ถาด 

ช็อคโกแลค 

 

 
3 MS รับหน้าลีบี้ที่ยนืยิ้ม + หุบยิ้ม  

4 MS  เอาชอคโกแลตขึ้นมากิน  

5 MS เจย์และเบ๊บมองหน้าลีบี้ เบ๊บ
มองแบบงงๆ เจย์มองแบบยิ้ม
แห้งๆ  

 

เปลี่ยนชุด 10 min 

10.00-11.00 

(1Hr.) 

12 I D 1 MLS รับหน้าทั้งสี่คนสุ่มหัวกันไปที่
คอม 

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:9 

บู้:5 

เบ๊บ:5 

เจย์:5 

Set 
ห้องนั่งเล่น 

โน้ตบุ๊ค 

โทรศัพท์ 
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ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

10.00-11.00 

(1Hr.) 

12 I D 2 MS รับหน้าลีบี้ที่มองเจย์ (master) ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:9 

บู้:5 

เบ๊บ:5 

เจย์:5 

Set ห้องนั่งเล่น 

โน้ตบุ๊ค 

โทรศัพท์ 

 

 
3 MS รับหน้าเจย์ที่ไล่สายตามองทุก

คน (master) 
 

4 MS รับหน้าเบ๊บที่มองเจย์ 
(master) 

 

5 MS รับหน้าบู้ที่มองเจย์ (master)  
6 MCU หน้าเจย์ตอนคุยโทรศัพท ์  
7 MLS รับข้าง twoshot เจย์หันไป

เขย่าเบ๊บ และหันไปหาลีบี้  
 

8 MLS บู้ลุกขึ้นเดินไปลูบหัวเจย์ จน
เจย์กอด 

 

พักเที่ยง 40 min 
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ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

12.10-13.40 

(1.30Hr.) 

3 I N 1 MLS  รับข้างลีบี้และบู้นั่งหันหน้าเข้า
หากันอยู่บนเตียง  

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

Set ห้องนอนบู้  

เทียน 

ผ ้ า ผ ื น ขน าด
กลาง 

ไพ่อูโน ่

กระดิ่ง 

 

เสียงเพลงที่
คลอ 

2 MCU รับหน้าบู้ กำลังมองหน้าลีบี้ 
(มาสเตอร์) 

3 MCU รับหน้าลีบี้ กำลังมองหน้าบู้ 
(มาสเตอร์) 

4 POV  บู้มองไพ่ที่วางอยู่ตรงหน้า  
5 CU มือลีบี้สั่นกระดิ่ง 
6 CU มือที่จิ้มและเลอืกไพ่ 

3A I N 1  MS รับหน้าเบ๊บที่ยืนอยู่หน้าประตู 
มองไปที่บี้และบู้ จนถอน
หายใจ เสยผม แล้วเดินไปปิด
เพลง 
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ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

12.10-13.40 

(1.30Hr.) 

3A I N 2  POV เบ๊บ มองลีบี้และบู้ยืนต้ังท่าต่อสู้
บนที่นอน  

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

Set ห้องนอนบู้  

เทียน 

ผ้าผืนขนาดกลาง 

ไพ่อูโน่ 

กระดิ่ง 

 

เสียงเพลง
ที่คลอ 

3 MLS รับข้าง ลี้บี้ บู้ เบ๊บ ยืนคุยกัน (มส) 
4 MS  รับหน้าลีบี้ (มส) 
5 MS  รับหน้าบู้ (มส) 
6 MS  รับหน้าเบ๊บ (มส) 

13.40-14.20 

(40min) 

 

4 I N 1  MS two shot  ลีบ้ีและบู้ นั่งมองเบ๊บ
และเจย์ที่อยู่ตรงข้าม 

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

เจย์:1 

Set โต๊ะ อาหาร 

แก้วน้ำ 

ลูกอม 

รับหน้าเบ๊บ
นั ่งก ินข้าว 
Trucking 
ผ่านหลังบู้  

 

2  MS  Tracking รับหน้าเบ๊บนั่งกินข้าว
และเจย์ที่ยกนำ้ขึ้นด่ืมแล้ว เจย์ที่
หันมายิ้มใหล้ีบี้ 
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 57 

ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

13.40-14.20 

(40min) 

 

4 I N 3  MCU ลีบี้ที่กำลังคุยกบัเจย์  ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

เจย์:1 

Set โต๊ะ อาหาร 

แก้วน้ำ 

ลูกอม 

 

4  MCU เจย์ที่กำลังคุยกับลีบี ้  

5  MCU รับหน้าเบ๊บที่คุยกับลีบี้   

6 MCU รับหน้าบู้  

7 MCU เบ๊บแย่งช็อคโกแลตจากมือเจย์  

8 MS  two shot  ลีบ้ีหันไปฟ้องบู้  

9 MCU รับหน้าบู้ทำหน้าเบื่อเบ๊บกับลีบี้   

10 MLS ทั้ง 4 คนนั่งที่โต๊ะอาหาร (มส)  
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ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

14.20-15.50 

(1.30hr.) 

5 I N 1  CU  มือดีดสายกีต้าร์ ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

เจย์:1 

Set ห้องนั่งเล่น  

กีต้าร ์

ขนม 

 

2  MLS two shot  ลีบ้ีและเจย์ นั่งอยู่
บนโซฟา  

 

3  MS  เจย์คุยกะลีบี ้  

4  MS  ลีบี้คุยกะเจย ์  

5 MLS บู้เดินเข้ามานั่งบนโซฟา 
และเบ๊บเดินมานั่งตาม  

 

6  POV บู้ เบ๊บเดนิเข้ามาวางขนม  

7 LS ทั้งสี่คนคุยกัน (master)  

8 MS   ลีบี้   
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 59 

ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

15.50-17.20 

(1.30Hr.) 

6 I N 1  MCU Pan ออกขวา รับหน้า ลีบี ้ ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

เจย์:1 

Set ห้องดูดวง 

เทียน 

กระโจม 

โทรศัพท์  

ไพ ่

ผ้าโพก 

กระดิ่ง 

เหมือน
แพลน

กล้องทีละ
คน 

2 MCU Pan ออกขวา รับหน้า บู ้  
3 MCU Pan ออกขวา รับหน้า เจย ์  
4 MCU Pan ออกขวา รับหน้า เบ๊บ  
5 MLS  รับหลัง 4 คนที่นั่งหันหน้าเข้า

หากันเป็นวงกลม (master) 
 

6 MS รับหน้า ลีบี้ (master)  
7 MS รับหน้า บู้ (master)  
8 MS รับหน้า เบ๊บ (master)  
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 60 

ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

15.50-17.20 

(1.30Hr.) 

6 I N 10 MCU รับหน้า ลีบี*้* จังหวะลุ้น ซูมหน้า
ทีละคน 

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

เจย์:1 

เทียน 

กระโจม 

โทรศัพท์  

ไพ ่

ผ้าโพก 

กระดิ่ง 

 

11 MCU รับหน้า บู ้  
12 MCU รับหน้า เบ๊บ  
13 MCU รับหน้า เจย ์  
14 CU ไพ่ ทีละใบ  
8 MS รับหน้า เบ๊บ (master)  

17.30-18.10 

(40Min) 

13 E D 1  LS  รับข้างกรุ๊ปชอต ลีบี้ บู้  เบ๊บ ยืน
ส่งเจย์ เบ๊บเดินเข้าไปกอด 
(master)  

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:10 

บู้:6 

เบ๊บ:6 

เจย์:6 

กระเป๋าสะพาย 

รถเก๋ง  

ขนม 

กิ๊บสีชมพ ู

จักรยาน 
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ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

17.30-18.10 

(40Min) 

13 E D 2  MS เบ๊บกับเจย์กอดกัน  ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:10 

บู้:6 

เบ๊บ:6 

เจย์:6 

กระเป๋าสะพาย 

รถเก๋ง  

ขนม 

กิ๊บสีชมพ ู

จักรยาน 

 
3 MCU รับข้างเบ๊บคุยกับเจย์  
4 MCU  รับหน้าเจย์คุยกับเบ๊บ ตอนกอด  
5 MLS รับข้าง เบ๊บถอยออกมาจากเจย์ บู้

เดินเอาขนมไปให้เจย์ จนถอย
ออกมาและลีบี้เดินเอากิ๊บไปให้เจย์ 
(master) 

 

6 MS รับบู้คุยกับเจย์ (master)  
7 MS รับหน้าลีบี้คุยกับเจย์ (master)  
8 MS รับหน้าเจย์คุยกับลีบี้และบู้ 

(master) 
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 62 

ตารางที่ 4-2 ตารางถ่ายทำวันที่ 1 (17 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

17.30-18.10 

(40Min) 

13 E D 9 MCU รับข้าง มือลีบี้ยื่นกิ๊บให้เจย์ เจย์รับ  ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

เจย ์

ลีบี้:10 

บู้:6 

เบ๊บ:6 

เจย์:6 

กระเป๋าสะพาย 

รถเก๋ง  

ขนม 

กิ๊บสีชมพ ู

จักรยาน 

 
11 MS เจย์กับลีบี้ชนกำป้ันกัน    
12 MS ลีบี้ยืนมองตามรถเจย ์
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 63 

ตารางที่ 4-3 ตารางถ่ายทำวันที่ 2 (18 มีนาคม พ.ศ.2564)  

Q2 

 

Lovepj_3000 

Producer PM  
AD: May 

Director: Pia 
Producer: Thapat 
Dop: P’Bazz 

18  March 2021 
On Location: 07.00 ใส่ชื่อตัวเองตรงนี้ป้องกันการสูญหาย Sunrise: 06.06 
On Set: 08.00 Sunset: 18.24 
  
 

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

07.20-
08.00 

40min 

2 E D 3 MS  รับหน้าบู้ที่กำลังปั่นจักรยาน ลีบี ้

บู ้

ลีบี้:1 

บู้:1 

ถนน 

โบว์ 

สกูตเตอร์ 

จักรยาน 

 
4 LS รับข้างบู้ที่กำลังป่ันจักรยาน  
5 LS two shot  ลีบ้ี บู้เจอกันตรงกลางแยก  
6 MCU  หน้าบู้ยักคิ้วให้ลีบี้    
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 64 

ตารางที่ 4-3 ตารางถ่ายทำวันที่ 2 (18 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

07.20-08.00 

40min 

2 E D 8 LS two shot รับหลังลีบี้และบู้ขี่
จักรยานไปพร้อมกัน 

ลีบี ้

บู ้

ลีบี้:1 

บู้:1 

ถนน 

โบว์ 

สกูตเตอร์ 

จักรยาน 

 

7 MCU  หน้าลีบี้ยิ้มมุมปากให้บู้  
 

09.40-11.10 

1.30hr. 

3 I N 1 MLS  รับข้างลีบี้และบู้นั่งหันหน้าเข้าหา
กันอยู่บนเตียง  

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

Set ห้องนอนบู้  

เทียน 

ผ้าผืนขนาดกลาง 

ไพ่อูโน ่

กระดิ่ง 

 

เสียงเพลง
ที่คลอ 

2 MCU รับหน้าบู้ กำลังมองหน้าลีบี้ 
(มาสเตอร์) 

 

3 MCU รับหน้าลีบี้ กำลังมองหน้าบู้ 
(มาสเตอร์) 

 

4 POV  บู้มองไพ่ที่วางอยู่ตรงหน้า   
5 CU มือลีบี้สั่นกระดิ่ง  
6 CU มือที่จิ้มและเลอืกไพ่  
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 65 

 

ตารางที่ 4-3 ตารางถ่ายทำวันที่ 2 (18 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ) 

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

09.40-11.10 

1.30hr. 

3 I N 1 MLS  รับข้างลีบี้และบู้นั่งหันหน้าเข้าหา
กันอยู่บนเตียง  

ลีบี ้

บู ้

เบ๊บ 

ลีบี้:2 

บู้:2 

เบ๊บ:1 

Set ห้องนอนบู้  

เทียน 

ผ้าผืนขนาดกลาง 

ไพ่อูโน ่

กระดิ่ง 

 

เสียงเพลง
ที่คลอ 

2 MCU รับหน้าบู้ กำลังมองหน้าลีบี้ 
(มาสเตอร์) 

 

3 MCU รับหน้าลีบี้ กำลังมองหน้าบู้ 
(มาสเตอร์) 

 

4 POV  บู้มองไพ่ที่วางอยู่ตรงหน้า   
5 CU มือลีบี้สั่นกระดิ่ง  
6 CU มือที่จิ้มและเลอืกไพ่  

11.10-11.25 

15min 

9 I D 1 MLS ลีบี้เปิดประตูเข้ามาในห้องพร้อม
กับของ 

ลีบี ้ ลีบี้: 4 Set ห้องนอนลีบี ้

ถุงกระดาษ 
 

11.35-11.50 

15min 

11 I N 1 MS รับหน้าลีบี้ที่นัง่อยู่หน้าคอม และ
ขยับท่าทาง 

ลีบี ้ ลีบี้: 6 Set ห้องนอนลีบี ้

คอมพิวเตอร์ 

มาร์ก 

 

เปลี่ยนชุด 10 นาท ี
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ตารางที่ 4-3 ตารางถ่ายทำวันที่ 2 (18 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

พักเที่ยง 40 นาที 
12.30-12.50 

20min 

7 I D 1  
 

MCU  กระปุกออมสนิแตก มีเงินทะลัก
ออกมา 

ลีบี ้ ลีบี้:3 Set ห้องนอนลีบี ้

กระปุกออมสิน 

เงิน 

 

2 MS  รับหน้าลีบี้น่ังหยิบเงินขึ้นมาโปรย  

เปลี่ยนชุด 10 นาท ี
13.30-14.30 

1hr. 

1 I D 1  CU  รับมือที่กำลังพิมแป้นพิมพ์ สวัสดีวัน
เสาร์  

ลีบี ้

บู ้

ลีบี้:1 

บู้:1 

Set ห้องนอนลิบี ้

คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ 

กิ๊บสีชมพ ูกระจก 

ขนม 

 

2  ECU   รับตาลีบี้ที่กำลังมองคอม  
3 ECU   รับข้างมือกดปุ่ม enter บท

แป้นพิมพ์  
 

4 CU หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นหน้าแชท
ของ สุดหล่อ และข้อความ ‘สวัสดี
ตอนเช้าวันเสาร์’ + รูปดอกไม้สวัสดี
ตอนเช้า  
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ตารางที่ 4-3 ตารางถ่ายทำวันที่ 2 (18 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ) 

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

13.30-14.30 

1hr. 

1 I D 5 CU - 
MCU 

รับหน้าลีบี้ที่กำลังยิ้ม และ เสียง
โทรศัพท์ดัง ลีบี้หันไปมอง
โทรศัพท์ที่ดังอยู่บนเตียงนอน 

ลีบี ้

บู ้

ลีบี้:1 

บู้:1 

Set ห้องนอนลิบี ้

คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ 

กิ๊บสีชมพ ู

กระจก 

ขนม 

 

6 ECU   หน้าจอโทรศพัท์บนเตียง ขึ้นช่ือ
คนโทรมาว่าคนข้างบ้าน ลีบี้เดิน
มาหยิบ 

 

7 MLS  รับลีบี้หันมามองโทรศัพท์ แล้วเดิน
มาทางเตียงนอน มาหยิบโทรศัพท์
แล้วเดินไปที่นั่งโต๊ะเครื่องแป้ง  

 

8 MS  รับข้างลีบี้ที่กำลังคุยโทรศัพท์   
9 CU  มือลีบี้ที่กำลังเลือกโบว์บนโต๊ะ   

    1  CU ไป 
MLS 

Dolly out บูน้อนห้อยหัวคุย
โทรศัพท์ (dolly out) จนเหน็ว่า
เอาขาพาดโซฟา (static) ลุกขึ้นนั่ง
เกาตีนคุยโทรศัพท์ บนโซฟา 
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ตารางที่ 4-3 ตารางถ่ายทำวันที่ 2 (18 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ)  

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

13.30-14.30 

1hr. 

1A I D 2  MCU รับหน้าบู้ที่กำลังนั่งคุยโทรศัพท์ ลีบี ้

บู ้

ลีบี้:1 

บู้:1 

set  

ห้องนั่งเล่น 

 

เปลี่ยนชุด 10 นาท ี
อาจเอาไปถ่ายตอนเช้า 

14.40-15.20 

40min 

14 E D 1  LS-MS  รับหน้าลีบี้ขี่จกัรยานมาตามรถ
ของเจย์ จนมาขนาดข้าง จนรถ
เลี้ยวแยกไปคนละทาง (master) 

ลีบี ้

บู ้

ลีบี้:10 

บู้:6 

จักรยาน 

รถเก๋ง 

 

2  MS Trucking รับหน้า ลีบี้ที่ขี่
จักรยานขนานและมองมาที่ทาง
รถของเจย์  

 

3  MCU รับหน้าลีบี้น้ำตาคลอมองไปตาม
ทางที่รถเลี้ยวไป 

 

4 MS Two shot ลีบีม้องไปตามทางที่
รถเลี้ยวไป จนบู้เดินเข้ามา 
(master) 

 

5 MCU หน้าบู้คุยกับลีบี ้  
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ตารางที่ 4-3 ตารางถ่ายทำวันที่ 2 (18 มีนาคม พ.ศ.2564) (ต่อ) 

Time Sc I/E D/N shot size Description Cast 
Makeup 
Costume 

Prop / Set Remark 

14.40-15.20 

40min 

14 E D 6 MCU หน้าลีบี้คุยกับบู้  ลีบี ้

บู ้

ลีบี้:10 

บู้:6 

จักรยาน 

รถเก๋ง 

 
7 MLS บู้ดึงแขนให้ลีบี้เดินตาม  
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บทที่  5 
การผลิตชิ้นงาน 

 

จากการศึกษาข้อมูลแนวคิดทฤษฎี เมื ่อนำมาพัฒนาบท(Development) และผ่าน
กระบวนการก่อนการผลิต(Pre-Production) จนนำไปสู่กระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์(Production) 
ซึ่งมีรายละเอียดของฉากและความหมายดังต่อไปน้ี 

 

ฉากที่ 1 ภายใน / ห้องนอนลีบี้ / ตอนเชา้ 

  
ภาพที่ 5-1 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 1  

ฉากที่ 1 เป็นฉากที่ลีบี้กำลังนั่งพิมพ์ข้อความอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อย่างอารมณ์ดีก่อนที่
เธอจะเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งและคุยโทรศัพท์กับบู้พร้อมกับเลือกโบว์มาติดที่หัวไปด้วย 

เป็นฉากเปิดเรื่องที่ต้องการเล่าให้เห็นถึงคาเรคเตอร์ของตัวละคร และความสัมพันธ์
ระหว่างลีบี้ และบู้โดยเน้นไปที่บทพูดที่แสดงถึงความสนิทสนิมและพูดถึงชายที่ลีบี้ชื่นชอบ โดยในฉาก
นี้มีการใช้มุมกล้องที่มีขนาดเท่ากันคือขนาด Medium Long Shot เพื่อที่จะให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม
และเห็นถึงความเคลื่อนไหวของตัวละคร นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ Dolly out เพื่อที่จะเป็นเหมือนการ
เปิดตัวละครลีบี้และบู้ไปด้วย ในฉากนี้สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยคือความชอบสีชมพู  และความมีจริตของ
ตัวละครลีบี้  
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ฉากที่ 2 ภายนอก / ถนนในหมู่บ้าน / ตอนเชา้ 

  
ภาพที่ 5-2 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 2  

ฉากที่ 2 เป็นฉากที่ตัวละครลีบี้และบู้ขี่จักรยานมาเจอกันตรงกลางสี่แยกของหมู่บ้านก่อน
จะขี่จักรยานไปพร้อมกัน 

ฉากนี้ต้องการที่จะให้เห็นเมื่อสองตัวละครลีบี้ และบู้มาเจอจะมีความวุ่นวายขนาดไหน 
เป็นเหมือนฉากเปิดต่อจากฉากที่ 1 โดยในฉากนี้ในตอนถ่ายทำได้ใช้เวลาไปทั้งหมด 4 ชั่วโมงเนื่องจาก
มีการรับหลายมุม และต้องดูให้จังหวะในการขี่จักรยานให้เท่า ๆ กัน และเนื่องจากถ่ายในที่กว้างทำให้
ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถถ่ายออกมาได้อย่างที่ต้องการ โดยในการถ่ายฉากนี้มีการ
เปลีย่นมุมกล้องหลายมุมเพ่ือที่จะได้รับอารมณ์หลากหลาย 

 

ฉากที่ 3 ภายนอก / ถนนในหมู่บ้าน / ตอนเชา้ 

  
ภาพที่ 5-3 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 3  

ฉากที่ 3 เป็นฉากที่ตัวละครลีบี้และบู้เล่นดูดวงกันจากไพ่อูโน่อย่างจริงจัง โดยที่มีลีบี้เป็น
คนทำนายและบู้เป็นคนเสี่ยงดวง บรรยากาศรอบ ๆ กดดัน และก็เป็นบู้ที่ถอดใจเพราะไม่กล้าเลือกไพ่
จนครบเพราะกลัวคำทำนาย ลีบี้จึงโวยวายขึ้นมาและทั้งคู่ก็เถียงกันก่อนจะสะดุ้งเมื่อเบ๊บเปิดประตูเข้า
มา เบ๊บเดินเข้ามาแล้วบ่นว่าไร้สาระก่อนจะบอกให้ลงไปกินข้าว แต่ทั้งลีบี้และบู้ไม่ได้สนใจคำชวนของ
เบ๊บแต่สนใจสภาพภายนอกของเบ๊บที่ดูเหมือนไปออกกำลังกายมา และทั้งคู่ก็มองหน้ากันอย่างกรุ้มก
ริ้ม   

ฉากนี้ต้องการที่จะให้เห็นถึงความจริงจังในแบบลีบี้และบู้นั่ นก็คือการดูดวงจากไพ่อูโน่
และเชื่อกันเป็นตุเป็นตะ นอกจากนี้ยังได้เห็นคาเรคเตอร์ตัวละครได้มากยิ่งขึ้นจากบทพูด ในการถ่ายมี
การจัดไฟให้เป็นแสงสลัวเหมือนกำลังปิดหน้าต่างและมีแค่แสงลอดเข้ามา ทั้งนี้ก็เพื่อบิ้วให้บรรยากาศ
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มันดูกดดันยิ่งขึ้น และมีการใช้ภาพขาด Close-Up ในจังหวะที่ตัวละครลุ้นและกดดัน ทำให้สามารถ
เห็นการแสดงได้อย่างชัดเจนกว่าเดิม 

 

ฉากที่ 4 ภายใน / โต๊ะอาหาร / ตอนเย็น 

  
ภาพที่ 5-4 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 4  

ฉากที่ 4 เป็นฉากที่คนดูได้เห็นหน้าพี่เจย์ครั้งแรก คือทั้งสี่คน ลีบี้ เจย์  เบ๊บ และบู้ นั่ง
ทานข้าวด้วยกันเมื่อทานเสร็จลีบี้ก็ยื่นขนมให้เจย์แต่ก็มีเบ๊บพูดแทรกเข้ามาก่อนจะแย่งขนมจากมือของ
เจย์ไป ลีบี้โวยวายหันไปฟ้องบู้ แต่บู้แกล้งทำหน้าเอือมแล้วบ่นว่าเล่นเป็นเด็ก เจย์หัวเราะขำขึ้นมา
ส่วนบ๊บก็ได้แต่ลอยหน้าลอยตา   

ฉากนี้เรียกได้ว่าเป็นฉากเปิดตัวของเจย์เลยก็ว่าได้ เลยต้องการให้เห็นถึงสายตาของลีบี้
ตอนมองที่เจย์ จึงมีการใช้ภาพขนาด Medium Close-Up เพื่อให้เห็นรายละเอียด และมีการใช้การ
เคลื่อนกล้องแบบ Tracking เพื่อใช้ในตอนเปิดตัวทำให้ตื่นเต้น นอกจากนี้ยังมีจังหวะที่ลีบี้ตั้งใจยื่น
ขนมให้เจย์คนเดียว ฉากนี้ก็ต้องการเล่าให้เห็นถึงความรู้สึกพิเศษที่ลีบี้มีต่อเจย์ และความสัมพันธ์ของ
ตัวละครทั้งหมดตั้งแต่ ลีบี้ที่ชื่นชอบเจย์ เบ๊บที่ชอบแกล้งลีบี้ บู้ที่มักจะทำตัวเป็นผู้ ใหญ่หรือเจย์ที่คอย
เล่น และหัวเราะไปกับทุกเรื่องเสมอ 

 

ฉากที่ 5 ภายใน / ห้องนั่งเล่น / ตอนเย็น 

  
ภาพที่ 5-5 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 5  

ฉากที่ 5 เป็นฉากที่ทั้งสี่คน ลีบี้ เจย์  เบ๊บและบู้ นั่งเล่นกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่น โดยที่มีเจย์นั่ง
ดีดกีต้าร์และลีบี้นั่งมองจนเจย์ถามว่าอยากฟังเพลงอะไรลีบี้ก็ได้ตอบอย่างมั่นใจว่าเพลงรัก แต่ก็มีบู้เดิน
มาขัดว่าอยากฟังหมอลำซะก่อน ตามมาด้วยเบ๊บที่เดินถือจานขนมเข้าก่อน และบู้ก็ได้ถามถึงช่องยูทูป
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ของเจย์ก่อนที่เบ๊บจะถามไปถึงเรื่องของการออดิชัน เจย์ก็ตอบว่าไม่ผ่านเหมือนเดิมทำให้ลีบี้เศร้า
ขึ้นมาและเบ๊บก็โวยวายที่เจย์ไม่ยอมบอก จนบู้ที่นั่งเงียบอยู่นานก็พูดแทรกขึ้นมาว่า ให้เจย์ลองมาดู
ดวงดีมั้ย ลี้บี้ที่ได้ยินดังนั้นก็ตาโตแล้วหันไปเอาคำตอบจากเจย์ เจย์พยักหน้าตกลงที่จะดดูวง  

ฉากนี้เป็นฉากที่เล่าในหลายประเด็นอย่างเรื่องความฝันของเจย์  และการที่เจย์เคยผ่าน
ออดิชันจนเกิดความเคยชิน และก็เป็นตอนที่ทุกคนรู้ว่าเจย์จะไม่สามารถออดิชันได้แล้วถ้ารอบ
หลังจากนี้ไม่ผ่าน เพราะที่บ้านก็ต้องการให้ไปทำอย่างอื่นมากกว่าการมาออดิชัน อีกทั้งยังได้เห็น
คาเรคเตอร์ของตัวละครเพิ่มมากขึ้นจากการที่ตัวละครได้อยู่ด้วยกันและพูดคุยกัน 4 คน มีการใช้ภาพ
ขนาด Long Shot เพื่อให้เห็นถึงโพสิชั่นในการนั่งและเห็นตัวละครทุกตัวเมื่อได้อยู่ด้วยกันอย่างชัดเจน 

 

ฉากที่ 6 ภายใน / ห้องดูดวง / กลางคนื 

  
ภาพที่ 5-6 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 6 

ฉากที่ 6 เป็นฉากทีลีบี้ต้องดูดวงให้เจย์ ลีบี้กดดันมากและไม่กล้าพูดคำทำนายจนทำให้
เบ๊บและบู้เร่ง จนสุดท้ายลีบี้ก็พูดออกมาแต่คำทำนายไม่ได้ดีนักจนทำให้ลีบี้รีบแก้ตัวว่าวันนี้ไม่สามารถ
ดูให้แม่นได้เพราะกินมาอิ่มเกิน ส่วนเบ๊บก็เผลอจริงจังกับผลการดูดวงอย่างไม่รู้ตัวจึงโวยวายขึ้นมาว่า
เจย์จะไม่มีวันผ่านออดิชันตามคำทำนายจริงหรอ ส่วนเจย์ก็ได้แต่นั่งยิ้มเพราะทุกคนดูจริงจังกับเรื่อง
ของเขามากจนไม่กล้าขัด สุดท้ายก็เป็นบู้ที่เสนอให้เจย์มาอัดออดิชันรอบต่อไปที่บ้าน และให้ลีบี้เป็น
คนช่วยจัดการในการออดิชันรอบต่อไป  

ฉากนี้เรียกได้ว่าเป็นฉากที่เล่าถึงความจริงจังที่ทุกคนมีให้กับการที่จะช่วยให้เจย์ได้
ประสบความสำเร็จในการเป็นศิลปิน ทั้งลีบี้ที่พยายามดูดวงให้และหาข้อแก้ตัวว่าตอนเองดูไม่แม่นเมื่อ
ผลออกมาไม่ดี หรือจะเป็นเบ๊บที่หลุดเก๊กจริงจังกว่าเพื่อนและเชื่อผลของดวงมากที่สุดในฉากนี้ได้มี
การจัดไฟให้ดูเป็นสีออกไปทางโทนแดงและไม่สว่างมากนัก ก็เพื่อที่จะบิ้วบรรยากาศให้เหมือนเป็น
การปิดไฟเล่นและมีเพียงแสงจากเทียนและไฟระยิบระยับที่อยู่บนกระโจม และเป็นฉากที่ส่งผลให้ตัว
ละครได้มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นหลังจากน้ีคือการที่ช่วยเจย์เตรียมตัวในการออดิชัน  
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ฉากที่ 7 ภายใน / ห้องนอนลีบี้ / กลางวัน (Montage) 

  
ภาพที่ 5-7 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 7 

ฉากที่ 7 เป็นฉากที่ลีบี้ทุบกระปุกหมูออมสินสีชมพูของเธอ และนั่งดูเงินที่มีไม่มากแต่เธอ
ก็ไม่ได้แคร์ หยิบเงินขึ้นมาด ู

ฉากนี้เป็นการเปิดฉากของช่วง montage ที่จะเล่าวิธีการที่ลีบี้ช่วงเจย์ในการออดิชัน เลย
เริ่มด้วยการลงทุนจากตนเองและที่สำคัญในฉากนี้คือการแทรกวิธีการของติ่งที่เริ่มทำในการสนับสนุน
ศิลปินคือการซัพพอร์ตต่าง ๆ  

ฉากที่ 8 ภายใน / ห้องนอนลีบี้ / กลางวัน (Montage) 

  
ภาพที่ 5-8 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 8 

ฉากที่ 8 เป็นฉากที่ลีบี้เดินถือกระดาษหลากหลายสีเข้ามาในห้องอย่างพะรุงพะรัง  

ฉากนี้เป็นต้องการสื่อคือการซื้อกระดาษและสิ่งของเพื่อมาทำป้ายเชียร์และเป็นการตั้งใจ
จากการซื้อมาทำเองเพื่อที่จะเอาไปเป็นกำลังใจให้พี่เจย์   

 

ฉากที่ 9 ภายใน / โต๊ะอาหาร / กลางวัน (Montage) 

  
ภาพที่ 5-9 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 9 
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ฉากที่ 9 เป็นฉากที่ลีบี้เดินถือถาดผลไม้ขนาดใหญ่เข้ามาหาทั้งสามคนที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะ
อาหาร ทั้งสามคนมองหน้าลีบี้ก่อนที่เจย์จะกลืนน้ำลายเพราะผลไม้มีจำนวนมากเกินไป ลีบี้ยิ้มให้
ก่อนที่สายตาจะไปหยุดอยู่ที่บู้คาบช็อคโดแลตอยู่ตรงปาก ลีบี้ทำหน้าไม่พอใจทันที  

ฉากนี้ต้องการสื่อถึงการที่ลีบี้ดูแลเรื่องอาหารการกิน และหาผลไม้ที่ดีมาเพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรงและจริงจังมากจากจำนวนผลไม้ที่ใส่มาเยอะเกิน ในฉากนี้จะได้เห็นความเว่อร์ของตัวลีบี้ 

 

ฉากที่ 10 ภายนอก / ข้างบ้านของบู้ / กลางวัน (Montage) 

  
ภาพที่ 5-10 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 10 

ฉากที่ 10 เป็นฉากที่ลีบี้นำทุกคนออกกำลังกาย เริ่มแรกมีแค่เบ๊บที่เต้นแข่งอย่างจริงจัง 
แต่ไม่นานทั้งเจย์และบู้ก็เต้นตามอย่างไม่ยอมแพ้เช่นกัน  

ฉากนี้ต้องการสื่อว่าลีบี้นั้นมีวิธีที่จะทำให้เจย์แข็งแรงขึ้น แต่จริง ๆ แล้วมันก็เป็นวิธีของ
เด็กที่อายุแค่ 12 ปี ตั้งแต่เริ่ม Montage ฉากแรกก็เป็นการเล่าวิธีมาเรื่อย ๆ แม้จะดูเป็นวิธีที่ไม่น่าจะ
ได้ผลเท่าไหร่นัก แต่ทุกคนก็ยังเล่นและทำตามที่ลีบี้พาทำ ตรงจุดนี้ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของตัว
ละครเพิ่มขึ้นไปอีก และทุกคนก็ตั้งใจทำกันอย่างจริงจังในในฉากที่  10 จะเห็นได้จากการที่เบ๊บลงไป
วิดพื ้นอย่างไม่ยอมแพ้ และบู ้กับเจย์ที ่เต้นอย่างเลย นอกจากนี ้ยังเน้นใช้ภาพที ่มีขนาดกว้าง 
เพื่อที่จะให้เห็นถึงการกระทำของตัวละครทุกตัวและบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันของทั้ง4 คน 

 

ฉากที่ 11 ภายนอก / สวนข้างบ้านของบู้ / กลางวัน 

  
ภาพที่ 5-11 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 11 

ฉากที่ 11 เป็นฉากที่เป็นการถ่ายออดิชันของเจย์ โดยที่เบ๊บเป็นตากล้อง บู้เป็นผู้ช่วยตา
กล้อง และลีบี้เป็นกองเชียร์ที่มีป้ายไฟและเป็นคนเทรนให้เจย์ตั้งแต่การแสดงออกทางสีหน้าและเพิ่ม
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ความมั่นใจให้กับเจย์ด้วยโบว์สีชมพูอันใหญ่ ก่อนที่ทั้ง 4 คนจะเริ่มถ่ายออดิชันด้วยกันอย่างจริงจัง  

ฉากนี้เป็นฉากที่เหมือนจะมีความจริงจังแต่ก็ไม่ได้จริงจังไปซะหมด เนื่องจากคาเรคเตอร์
ของตัวละครที ่ทำตัวจริงจังแต่ภาพที ่ออกมามันดันดูน่าเอ็นดูแทนจากการที ่ล ีบี ้สอนเจย์จิก
ตาจือปากหรือจะเป็นการที่ให้เจย์ติดโบว์สีชมพูอันใหญ่ในขณะที่อยู่ในเสื้อเชิ๊ตสีดำ ในฉากนี้เรา จะได้
เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครที่ดูสนิทกันมากกว่าเดิมและพร้อมที่จะช่วยเหลือกัน อีกทั้งยังได้เห็น
ความมุ่งมั่นของตัวละครอีก 3 คนคือ ลีบี้ เบ๊บ และบู้ ในการที่ต้องการช่วยเจย์จริง ๆ แม้วิธีการมันจะ
ดูไม่ได้น่าเชื่อถือแต่ทุกตัวละครก็ตั้งใจทำมาก 

 

ฉากที่ 12 ภายใน / ห้องนั่งเล่นบ้านบู้ / กลางวัน 

  
ภาพที่ 5-12 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 12 

ฉากที่ 12 เป็นฉากที่ทั ้ง 4 คนมาร่วมลุ ้นกันกับผลออดิชันของเจย์ แต่สุดท้ายผลก็
ประกาศออกมาว่าเจย์ไม่ผ่านออดิชัน ทั้งลีบี้ บู้และเบ๊บต่างซึมไปตาม ๆ กัน ทำให้เจย์ยิ้มออกมาแล้ว
บอกขอบคุณมากที่ช่วย แต่ไม่เป็นไร ลีบี้ก็ได้แต่โทษตัวเองที่เอาโบว์สีชมพูไปติดให้เจย์และคิดว่าที่เจย์
ไม่ผ่านการออดิชันเป็นเพราะกรรมการไม่ชอบโบว์สีชมพู เจย์ก็ได้แต่ยิ้มเอ็นดู แต่เศร้าได้ไม่นานก็มี
โทรศัพท์เข้ามาและผลปรากฎว่า เจย์ถูกติดต่อจากอีกที่หนึ่งที่เคยส่งไปเมื่อ2เดือนก่อน และโดนเรียก
ตัวเพื่อที่จะไปฝึกเป็นศิลปิน ทั้ง 4 คนดีใจมากจนร้องตะโกนออกมา   

ฉากนี้เป็นฉากที่อยากทำให้รู้สึกซึ้งในความสัมพันธ์ของตัวละคร ซึ่งจะรู้สึกได้จากการที่
เจย์ไม่ผ่านออดิชันแล้วทุกคนต่างก็เสียใจแทนเพราะคิดว่าเจย์คงไมม่ีโอกาสได้ไปออดิชันที่อื่นแล้ว และ
ในฉากนี้ก็ได้เห็นถึงบรรยากาศของตัวละครที่มีความรู้สึกรักกัน เสียใจด้วยกัน โดยส่วนตัวชอบฉากนี้
มากเพราะเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคนที่คอยซัพพอร์ตแบบนี้  
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ฉากที่ 13 ภายใน / ห้องนั่งเล่นบ้านบู้ / กลางวัน 

  
ภาพที่ 5-13 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 13 

ฉากที่ 13 เป็นฉากที่ลีบี้ บู้และเบ๊บ มาส่งเจย์เพื่อเดินทางไปออดิชัน เบ๊บกอดเจย์แน่นไม่
ยอมปล่อยจนบู้ต้องเดินมาแทรกแล้วยื่นขนมถุงใหญ่ให้ก่อนจะถอยออกให้ลีบี้ ลีบี้ ยื่นโบว์สีชมพูที่ทำ
เองให้กับเจย์และอวยพรให้เจย์โชคดีพร้อมกับบอกว่าจะรอดูอยู่ที่บ้าน เจย์ก็ยิ้มรับก่อนยังขอบคุณแล้ว
เดินไปขึ้นรถ ทั้งสามคนก็มองตามเจย์ไม่วางตาด้วยความรู้สึกใจหาย  

ฉากนี้เป็นฉากที่อบอวลไปด้วยความยินดีและความใจหาย ซึ่งตัวของลีบี้เองแม้จะยิ่งดีที่
เจย์ได้เดินทางไปตามความฝัน แต่ในใจก็แอบใจหายเพราะพี่เจย์ที่เธอเคยได้เห็นหน้าทุกวันหลังจากนี้
คงไม่รู้เมื่อไหร่ที่จะได้เจอกันอีกแต่ก็เป็นความใจหายที่น่ายินดีมาก ๆ ในฉากนี้จะเห็นถึงความเงียบ
จากทั้งบรรยากาศ และตัวละครเองที่มีแต่ความใจหาย แต่ก็ไม่มีใครรั้งเพราะต้องการส่งให้เจย์ไปถึงฝัน
จริงๆ ในฉากที่ 13 เป็นฉากที่ตั้งใจมากที่สุดอีกฉากหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีจากใช้ภาพขนาดกว้างมารับ
หลังในตอนที่ที่รถของเจยข์ับออกไปแล้วแล้วทั้งสามคนยื่นมองอยู่ ทำให้รู้สึกใจหายมากกว่าเดิม  

 

ฉากที่ 14 ภายใน / ห้องนั่งเล่นบ้านบู้ / กลางวัน 

  
ภาพที่ 5-14 ภาพจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Lovepj_3000” ฉากที่ 14 

ฉากที่ 14 เป็นฉากที่ลีบี้ขี่จักรยานตามรถของเจย์ แต่ก็ไม่ทันเพราะรถของเจย์ขี่ออกไป
แล้ว ลีบี้ได้แต่ยืนมองอยู่แบบน้ันจนบู้ว่ิงตามมาและบอกให้กลับบ้าน ลีบี้ก็ไม่ฟังและบอกว่าจะอยู่ตรงนี้
จนกว่าพี่เจย์จะกลับมา บู้เมื่อได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจอย่างแรง ก่อนจับจักรยานและขี่ออกไป ลีบี้ที่
เห็นดังนั้นก็โวยวายขึ้นมาก่อนวิ่งตามจักยานที่บู้ขี่หนีไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ  

  



 

 

78 

ฉากนี้เป็นตอนสุดท้ายของภาพยนตร์ ที่อยากจะเล่าให้เห็นว่าตัวละครลีบี้มีความอาลัย
ต่อตัวของเจย์มาก และเพราะยังเป็นเด็กสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการขอให้เจย์โชคดี  และมาส่งจดสุดทาง 
ตรงนี้ได้แทรกความรู้สึกของการเป็นแฟนคลับตัวเล็ก ๆ ที่แม้จะไม่ได้มีกำลังซัพพอร์ตมาก แต่เมื่อใดที่
หันมาก็จะยังเห็นอยู่ตรงที่เดิม และคอยซัพพอร์ตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจากฉากจบในตอนแรก
เป็นความรู้สึกหน่วงที่ลีบี้ต้องยืนมองรถเจย์ขี่ออกไป แต่แล้วสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาโฟกัสรอบตัวเรา
และคนที่ยังอยู่ เลยตัดอารมรณ์ด้วยการให้บู้เข้ามาตาม และกลับไปเล่นกันอย่างสนุกสนานเช่นเดิม 
และรอคอยในวันที่เจย์ประสบความสำเร็นเช่นกัน 
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บทที่  6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษารวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ เด็กหญิงสุดโต่งที่ต้องการ
ช่วยให้ชายหนุ่มที่เธอชื่นชอบประสบความสำเร็จ เรื่อง Lovepj_3000 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับความรักที่ทำให้เกิดการจูงใจในการกระทำสิ่งต่าง ๆ โดยนำมาสร้างเป็น
ภาพยนตร์สั้น และปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนก่อน
การถ่ายทําภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายทําภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอน
หลังการถ่ายทําภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งจากการทำงานตามขั้นตอนข้างต้น ทำให้ผู้จัดทำ
สามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์ภาพยนตร์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การค้นคว้าข้อมูล การ
หาสถานที่ถ่ายทำ การคัดเลือกนักแสดง การแก้ปัญหาหน้ากองถ่าย และการตัดต่อภาพยนตร์เพื่อให้
ได้สิ่งที่ต้องการจะสื่อมากที่สุด และเป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 

สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษา สามารถสรุปเป็นประเด็นที่ค้นพบจากการดำเนินการตามแต่ละ
ขั้นตอนได้ดังนี ้

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายทําภาพยนตร์ (Pre-Production) 

เป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาดำเนินงานมากที่สุดและสำคัญที่สุด เริ่มจากที่ผู้จัดทำ
ค้นคว้าและหาข้อมูลที่อยากทำ และเริ่มเอามาเขียนเป็นบทภาพยนตร์แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนแทบจะ
ตลอดเวลาเพราะมุมมองที่เปลี่ยนไปและเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องทิ้งบางอย่างไปอย่างน่าเสียดาย แต่
ทั้งนั้นก็ต้องไปต่อด้วยการเริ่มหาทีมงานและหาสถานที่ที่เหมาะกับบทภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมี
นักแสดงที่ต้องหาให้เหมาะสมกับบทมากที่สุด จนเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ได้กำหนดวันและเวลาในการ
ถ่ายทำ 

2. ขั้นตอนการถ่ายทําภาพยนตร์ (Production) 

เป็นขั ้นตอนของการลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง แม้จะมีแผนหรือขั ้นตอนที่
เตรียมพร้อมไว้แล้ว ที่เมื่อถึงเวลาจริงก็มักจะเกิดอุปสรรคได้เสมอ และเพราะต้องติดต่อจากหลายฝ่าย  
ทั้งทีมงานและนักแสดงจึงงอาจทำให้มีการสื่อสารที่ผิดพลาดไปบ้างแต่ก็สามารถผ่านมันมาได้ด้วยดี 
และนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้กังวลคือสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาที่ยังแพร่ระบาดอยู่ ทำให้งบของการ
ถ่ายภาพยนตร์มากขึ้นจากการที่ต้องซื้อของสำหรับการเตรียมความพร้อมและเซฟเรื่องความปลอดภัย  
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเวลาในการถ่ายทำ ที่ถึงแม้จะเป็นการถ่ายสถานที่เดียวแต่ก็ไม่ง่ายนักเนื่องจาก
ต้องหามุมที่สามารถถ่ายแล้วดูเปน็หลายสถานที่ได้ อีกทั้งเรื่องเวลาที่จำกัดของสตูดิโอจึงทำให้มีการ
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รวบรัดในหลายซีน แต่ถึงอย่างนั้นก็สามารถถ่ายมาได้ครบทุกซีนตามที่ต้องการ 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายทําภาพยนตร์ (Post-Production) 

เป็นขั้นตอนที่นำช้ินงานมาเรียบเรียงและตัดต่อให้ออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นอย่างเห็น
ภาพมากขึ้น ขั้นตอนนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเล่าเรื่องทั้งหมดและตัดให้มี
จังหวะที่น่าสนใจ อีกทั้งในขั้นตอนนี้ก็มีการเพิ่มอะไรหลายอย่างเช่นเอฟเฟคให้ภาพยนตร์มี บทบาท
มากข ึ ้นกว ่าเด ิม รวมถ ึงเทคนิคเส ียงและการเกรดส ีภาพเพ ื ่อท ี ่จะทำให ้ภาพยนต ร ์ เร ื ่อง 
“Lovepj_3000” ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 

 

ข้อจำกัดและปัญหา 

1. ปัญหาด้านการพัฒนาบท 

เนื่องจากผู้จัดทำในตอนแรกมีความคิดที่อยากจะใส่เรื่องราวมากมายและไม่สามารถ
เลือกได้จนทำให้มีการปรับเปลี่ยนบทอยู่หลายรอบเพราะไม่ได้ตามที่ต้องการสักที อีกทั้งยังเริ่มหลุด
จากความตั้งใจแรกที่จะเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ จนทำให้ต้องมานั่งคิดและปรึกษากับที่ปรึกษาจนใน
ที่สุดก็เจอทางออกและสามารถเขียนบทต่อไปได้จนถึงตอนจบ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสถานการณ์
ไวรัสที่ทำให้ต้องหยุดการพัฒนาบทไประยะหนึ่งเช่นกันเนื่องจากการหมดแพชชั่น แต่สุดท้ายก็ ยัง
สามารถกลับมาเขียนได้ตามเดิม 

2. ปัญหาด้านการขาดความพร้อมของทีมงาน 

เนื่องจากช่วงที่ต้องถ่ายมีการระบาดของโควิดทำให้ต้องมีการเลื่อนถ่ายและไม่
สามารถกำหนดวันถ่ายได้ จนทำให้ทีมงานที่เคยพูดคุยไว้ไม่ได้ล็อควัน และเมื่อทางมหาวิทยาลัย
ประกาศให้ถ่ายได้ ก็ต้องเป็นการเร่งถ่ายจนเกิดปัญหาการชนกองกันกับเพื่อน จนทำให้ทีมงานไม่
เพียงพอและยังไม่สามารถหาทีมงานได้ครบ จนถึง1อาทิตย์ก่อนถ่ายจึงต้องหาอย่างจริงจังจนสุดท้ายก็
ได้เพื่อนเอกอื่นและรุ่นพี่ต่างมอเข้ามาช่วย เนื่องจากคนไม่พอมาก ๆ แต่สุดท้ายก็สามารถผ่านไปได้
ด้วยด ี

3. ปัญหาด้านกระบวนการถ่ายทำ 

เรื่องจากภาพยนตร์เรื่อง Lovepj_3000 มีการใชแ้ค่สถานที่เดียวและต้องถ่ายทั้ง
เรื่องภายใน 2 วัน จึงต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมทั้งกับเรื่องเวลาที่กำหนดของสตูดิโอและเพื่อเซฟ
ทีมงานและนักแสดงไม่ให้อ่อนล้าจนเกินไป แต่ในบางสถานการณ์ก็ไม่สามารถควบคุมได้ จนทำให้ได้
แก้ปัญหากันหน้ากองและเสียเวลาไปพอสมควร แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการถ่ายทำต่อและต้อง
ควบคุมสติไมใ่ห้หลุดโฟกัสเช่นกัน 

 



 81 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบท 

ขั้นตอนการพัฒนาบทเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก หลังจากที่ได้หัวข้อที่ต้องการจะ
สื่อสารแล้ว การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ก็ควรที่จะรวบรวมและมีการหาข้อมูล
อ้างอิงไว้และนำมาปรับใช้กับบทภาพยนตร์ให้ได้มาที่สุดเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดและเล่าเรื่องราว
ของภาพยนตร์ให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะด้านการขาดความพร้อมของทีมงาน 

เมื่อกำหนดวันถ่ายทำได้หรือรู้ล่วงหน้าก็ควรจะจัดสรรเวลาและหาทีมงานให้พร้อม 
เพื่อที่จะได้มีทีมงานที่เพียงพอต่อหน้าที่และช่วยให้ทีมไม่เหนื่อยล้าจนเกินไป นอกจากนี้ยังเพื่อ
ประสิทธิภาพในการทำงานที่สามารถทำได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องควบตำแหน่ง ดพราะฉะนั้นการ
เตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายมีส่วนสำคัญมากในการที่จะทำให้การถ่ายทำราบรื่นและเป็นไปตามที่
ต้องการ  

3. ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการถ่ายทำ 

การจัดสรรเวลาในการถ่ายทำนับว่าเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการทำงานต้อง
ทำแข่งกับเวลาเนื่องจากมีหลายฝ่ายและทุกคนต้องมีความพร้อม ทางผู้จัดทำเลยพยายามวางเวลาที่
เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ทำให้ทีมงานเหนื่อยล้าแต่ในสถานการณ์จริงเน่ืองจากไม่สามารถควบคุมได้จนทำ
ให้มีการเลยเวลาและมีการรวบรัดในบางซีน ทั้งนี้การติดต่อสื่อสารกันให้เข้าใจระหว่างทีมงานก็เป็น
เรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะให้ภาพยนตร์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ 
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