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บทที่ 1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 
ในการใช�ชีวิตทุกวันนี้ของคนในสังคมป�จจุบันประกอบไปด�วยป�จจัยต�างๆมากมาย เนื่อง

ด�วยเหตุผลบางอย�างนั้นบางครั้งพวกเขาไม�สามารถเลือกทําในสิ่งท่ีต�องการได�เสมอไป จึงเป+นเหตุให�
คนเรารู�จักเรียนรู�และปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมหรือสภาพสังคม เพ่ือให�ตนเองอยู�รอดและเป+นท่ี
ยอมรับเช�นตัวละครในเรื่อง "หมูกรอบ" มนัทชายหนุ�มพนักงานบริษัทแห�งหนึ่ง ท่ีถูกเจ�านายไหว�วาน
ให�ช�วยเหลือเลี้ยงแมวของตนเอง แต�ท้ังๆท่ีมนัทไม�ชอบแมวและเป+นโรคแพ�ขนแมว มนัทก็ไม�สามารถ
ปฏิเสธคําขอร�องครั้งนี้ได� จึงเป+นเหตุให�มนัทต�องจํายอมรับแมวของเจ�านายมาเลี้ยง และเขาต�องเรียนรู�
และปรับตัวเพ่ือให�อยู�กับแมวท่ีเขาไม�ชอบ และพยายามแก�ป�ญหาเฉพาะหน�าในการอยู�ร�วมกันกับแมว
ของหัวหน�า 

ผู�จัดทําต�องการนําเสนอตัวอย�างหนึ่งของการเอาตัวรอด และการปรับตัวของตัวละครท่ี
ต�องจํายอมอยู�กับสิ่งท่ีไม�ชอบ และต�องการนําเสนอการวิธีการแก�ป�ญหา การเผชิญหน�ากับป�ญหาของ
ตัวละคร ผ�านบทภาพยนตร7เรื่องนี้ โดยใช�แมวเป+นตัวแทนของป�ญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะแมวเป+นสัตว7ท่ีมี
บุคลิกเฉพาะตัวและโดดเด�น มีความเป+นตัวของตัวเองสูงและเอาใจยาก ทําให�ตัวละครต�องสรรหา
สารพัดวิธีเพ่ือมารับมือกับแมว เป+นวิธีเพ่ิมเรื่องราวให�ภาพยนตร7เรื่องนี้สนุกสนานมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือนําเสนอแนวคิดทฤษฏีทัศนคติเก่ียวกับความรู�สึกชอบหรือไม�ชอบ 
2. เพ่ือนําเสนอแนวคิดทฤษฏีการปรับตัว 
3. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเลี้ยงแมว  
4. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร7 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ� 
ศึกษา ค�นคว�า ข�อมูลเก่ียวกับความสําคัญและความจําเป+นของกฎ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับทัศนคติ
เก่ียวกับความรู�สึกชอบหรือไม�ชอบ การปรับตัว พฤติกรรมการเลี้ยงแมวและโรคกลัวแมวทําการศึกษา 
วิเคราะห7 ภาพยนตร7ตลกท่ีใช�สถานการณ7สร�างอารมณ7ขัน (Situation Comedy) เพ่ือนํามาเป+น
ตัวอย�างให�ผู�จัดทํา ท้ังในเรื่องของบทและจังหวะของการตัดต�อ
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ข้ันตอนการศึกษา 
      1. ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ7 
      2. รวบรวมทฤษฎีและข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง  
                    2.1 ศึกษาทฤษฎีทัศนคติเก่ียวกับความรู�สึกชอบหรือไม�ชอบ  
                    2.2 ศึกษาทฤษฏีการปรับตัว 
                    2.3 ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงแมว 
                    2.4 ศึกษาทฤษฎีภาพยนตร7 
      3. การศึกษา ตีความ ข�อมูล 
                    3.1 ศึกษาข�อมูลอ�างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ7ของภาพยนตร7  
(Mood and Tone) จากภาพยนตร7เรื่องต�างๆ 
      4. ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 
                    4.1 คิดโครงเรื่อง แก�นเรื่อง  
                    4.2 คิดคาแรคเตอร7ตัวละคร 
                    4.3 เขียนบทภาพยนตร7 
                    4.4 หาสถานท่ีถ�ายทํา 
                    4.5 คัดเลือกนักแสดงและเวิร7คช็อปนักแสดง 
                    4.6 หาอุปกรณ7ประกอบฉากและเสื้อผ�า 
                    4.7 ออกแบบมุมภาพ 
                    4.8 จัดตารางการถ�ายทํา 
      5. ข้ันตอนการถ�ายทํา (Production) 
      6. ข้ันตอนหลังการถ�ายทํา (Post-Production) 
                    6.1 ตัดต�อภาพยนตร7 
                    6.2 ใส�เสียงภาพยนตร7 
                    6.3 แก�สีภาพยนตร7 
      7. สรุปผลและจัดทํารูปเล�ม  
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แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการ 
ตาราง 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 
ท่ีมาและแนวความคิด มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. 
เรื่องย�อ  
ทฤษฏีอ�างอิง 

         

บทโครงเรื่องขยาย 
(Treatment) 
อารมณ7ของภาพยนตร7 
(Mood and Tone) 
ข�อมูลอ�างอิง (Reference) 

         

บทภาพยนตร7 (Screenplay) 
คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
หาสถานท่ีถ�ายทํา (Location) 

         

บทถ�ายทํา (Shooting 
Script) 
ตารางการถ�ายทํา 
(Breakdown) 

         

ข้ันตอนการถ�ายทํา          
ตัดต�อภาพยนตร7          
สรุปผลและจัดทํารูปเล�ม          

 
ผลท่ีคาดว,าจะได.รับ 

ได�เผยแพร�ทฤษฎีทัศนคติ ทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฏีลําดับข้ันความต�องการ และ
ทฤษฏีการปรับตัวของรอย  เรียนรู�และเข�าใจพฤติกรรมการเลี้ยงแมว รวมท้ังนําความรู�ไปใช�ใน
กระบวนการผลิตภาพยนตร7  
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บทที่  2 
ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 

 
จากท่ีมาและความสําคัญผู�จัดทําได�มุ�งศึกษาในเรื่องทฤษฏีทัศนคติเก่ียวกับความรู�สึกชอบ

หรือไม�ชอบ ทฤษฏีการปรับตัวและพฤติกรรมการเลี้ยงแมว อีกท้ังมุ�งศึกษา ค�นคว�า และรวบรวม
แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�เป/นข�อมูลในการสร�างภาพยนตร1สั้นเรื่อง หมูกรอบ 
 
แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับทัศนคติ 1  
                ทัศนคติ หมายถึง ความรู�สึก ความคิดหรือความเชื่อ และแนวโน�มท่ีจะแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมของบุคคล เป/นปฏิกิริยาโต�ตอบ โดยการประมาณค�าว�าชอบหรือไม�ชอบ ท่ีจะส�งผลกระทบ
ต�อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบต�อบุคคล สิ่งของและสถานการณ1 ในสภาวะ
แวดล�อมของบุคคลนั้นๆ โดยท่ีทัศนคตินี้ สามารถเรียนรู� หรือจัดการได�โดยใช�ประสบการณ1 และ
ทัศนคตินั้นสามารถท่ีจะรู� หรือถูกตีความได�จากสิ่งท่ีคนพูดออกมาอย�างไม�เป/นทางการ หรือจากการ
สํารวจท่ีเป/นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล�านั้น 
                ลักษณะของทัศนคติ เนื่องจากว�านักจิตวิทยาได�ศึกษาในความหมายท่ีแตกต�างกัน ดังนั้น 
จึงควรกล�าวถึงลักษณะรวมๆของทัศนคติท่ีทําให�เกิดความเข�าใจทัศนคติให�ดีข้ึน ซ่ึงลักษณะของ
ทัศนคติ สรุปได�ดังนี้ 
                1) ทัศนคติเป/นสิ่งท่ีเรียนรู�ได� 
                2) ทัศนคติมีลักษณะท่ีคงทนถาวรอยู�นานพอสมควร 
                3) ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินค�าอยู�ในตัว คือ บอกลักษณะดี – ไม�ดีชอบ – ไม�
ชอบ เป/นต�น 
                4) ทัศนคติทําให�บุคคลท่ีเป/นเจ�าของพร�อมท่ีจะตอบสนองต�อท่ีหมายของทัศนคติ 
                5) ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธ1ระหว�างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของและบุคคลกับ
สถานการณ1 นั่นคือ ทัศนคติย�อมมีท่ีหมายนั่นเอง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
1 Novabizz[นามแฝง]. ทัศนคติ .  เข�าถึง เ มื่อ 5 กุมภาพันธ1  2556. เข�าถึงได�

จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Att itude.htm 
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1. องค"ประกอบของทัศนคติ   
จากการตรวจเอกสารเก่ียวกับองค1ประกอบของทัศนคติ พบว�า มีผู�เสนอความคิดไว�      

3 แบบ ดังนี้ 
แบบท่ี 1 ทัศนคติมี 3 องค1ประกอบ ได�แก� 
- องค1ประกอบด�านปZญญา (Cognitive Component) ประกอบด�วยความ

เชื่อ ความรู� ความคิดและความคิดเห็น   
- องค1ประกอบด�านอารมณ1 ความรู�สึก (Affective Component) หมายถึงความรู�สึก

ชอบ - ไม�ชอบ หรือท�าทางท่ีดี – ไม�ดี   
- องค1ประกอบด�านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน�มหรือ

ความพร�อมท่ีบุคคลจะปฏิบัติ มีนักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการแบ�งทัศนคติออกเป/น 3 องค1ประกอบ 
ได�แก� Kretch, Crutchfield, Pallachey (1962) และTriandis (1971)  

แบบท่ี 2 ทัศนคติมี 2 องค1ประกอบ แนวคิดนี้จะระบุว�า ทัศนคติมี 2 องค1ประกอบ 
ได�แก� 
 - องค1ประกอบด�านปZญญา (Cognitive Component)  
 - องค1ประกอบด�านอารมณ1 ความรู�สึก (Affective Component) มีนักจิตวิทยาท่ี 
สนับสนุนการแบ�งทัศนคติออกเป/น 2 องค1ประกอบ ได�แก� Katz (1950) และ Rosenberg (1956) 

แบบท่ี 3 ทัศนคติมีองค1ประกอบเดียว แนวคิดนี้จะระบุว�า ทัศนคติมีองค1ประกอบ
เดียว คือ อารมณ1ความรู�สึกในทางชอบหรือไม�ชอบท่ีบุคคลมีต�อสิ่งหนึ่งสิ่งใด นักจิตวิทยาท่ีสนับสนุน
แนวคิดนี้ได�แก� Bem(1970) FishbeinและAjzen(1975) Insko(1976) 
 

2. ประเภทของทัศนคติ 
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ�งได�เป/น 3 ประเภท คือ 
2.1 ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู�สึกต�อสิ่งแวดล�อมในทางท่ีดี

หรือยอมรับ ความพอใจ เช�น นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีต�อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป/นการให�
บุคคลได�มีอิสระทางความคิด 

2.2 ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออกหรือความรู�สึกต�อ
สิ่งแวดล�อมในทางท่ีไม�พอใจ ไม�ดี ไม�ยอมรับ ไม�เห็นด�วย เช�น นิดไม�ชอบคนเลี้ยงสัตว1 เพราะเห็นว�า
ทารุณสัตว1 

2.3 การไม�แสดงออกทางทัศนคติหรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มี
ทัศนคติเป/นกลางอาจจะเพราะว�าไม�มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องนั้นๆหรือในเรื่องนั้นๆ เราไม�มีแนวโน�ม
ทัศนคติอยู�เดิมหรือไม�มีแนวโน�มทางความรู�ในเรื่องนั้นๆมาก�อน เช�น เรามีทัศนคติท่ีเป/นกลางต�อตู�
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ไมโครเวฟ เพราะเราไม�มีความรู� เก่ียวกับโทษหรือคุณของตู�ไมโครเวฟมาก�อนจะเห็นได�ว�าการ
แสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการก�อตัวของทัศนคติท่ีสะสมไว�เป/นความคิดและความรู�สึก จน
สามารถแสดงพฤติกรรมต�างๆออกมา ตามทัศนคติต�อสิ่งนั้น 
 

3. การก'อตัวของทัศนคติ (The Formation of Attitude) 
การเกิดทัศนคติแต�ละประเภทนั้น  จะก�อตัวข้ึนมาและเปลี่ยนแปลงไปได�เนื่องจาก

ปZจจัยหลายประการด�วยกัน  ซ่ึงในความเป/นจริงปZจจัยต�างๆของการก�อตัวของทัศนคติ ไม�ได�มีการ
เรียงลําดับตามความสําคัญแต�อย�างใดท้ังนี้เพราะแต�ละปZจจัย ปZจจัยใดมีความสําคัญมากกว�าข้ึนอยู�กับ
การอ�างอิงเพ่ือก�อตัวเป/นทัศนคตินั้น บุคคลดังกล�าวได�เก่ียวข�องกับสิ่งของหรือแนวความคิดท่ีมี
ลักษณะแตกต�างกันไรอย�างไร ซ่ึงNewsomและCarrell ได�กล�าวถึงปZจจัยท่ีก�อให�เกิดทัศนคติและ
อธิบายว�าการเกิดทัศนคติประกอบด�วยองค1ประกอบหลัก ได�แก�  

3.1 พ้ืนฐานของแต�ละบุคคลหรือเบื้องหลังทางประวัติศาสตร1 หมายถึง ลักษณะ
ทางด�านชีวประวัติของแต�ละค ได�แก� สถานท่ีเกิด สถานท่ีเจริญเติบโต สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองท่ีผ�านมาจะเป/นตัวหล�อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล และเป/นปZจจัยนําไปสู�การเกิด 
ทัศนคติของคนนั้นๆ 

3.2 สิ่งแวดล�อมทางสังคม ได�แก� การปฎิสัมพันธ1ของมนุษย1ท่ีมีต�อกันและกัน เช�น การ
เปvดรับข�าวสารกลุ�ม และบรรทัดฐานของกลุ�ม สภาพการณ1ต�างๆท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและประสบการณ1 

3.3 กระบวนการสร�างบุคลิกภาพและสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาก�อน เป/นกระบวนการข้ันพ้ืนฐาน
ในการสร�างทัศนคติของแต�ละบุคคล 
  
ทฤษฎีความพึงพอใจ 2  

ความพึงพอใจ (Gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด�านพฤติกรรม ได�ให�
ความจํากัดความไว�ว�าหมายถึง ความรู�สึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราได�รับผลสําเร็จ ตามความมุ�งหมาย 
(goals) ความต�องการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation) 

ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจหมายถึงความรู�ท่ีมีความสุขหรือ
ความพอใจเม่ือได�รับความสําเร็จ หรือได�รับสิ่งท่ีต�องการ 

ความพึงพอใจหมายถึงความรู�สึกท่ีดีเม่ือประสบความสําเร็จ หรือไต�รับสิ่งท่ี ต�องการให�
เกิดข้ึนเป/นความรู�สึกท่ีพอใจ                 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

_____________________________________ 
2 วัชระ[นามแฝง]. ทฤษฎีความพึงพอใจ.   เข�าถึง เ มื่อ 22 ธันวาคม 2556. 

เข�าถึงได�จาก http://www.vcharkarn.com/vart icle/58513 
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โดยสรุปแล�วความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุข ท่ีความ 
ต�องการ หรือเปyาหมาย ท่ีตั้งใจไว�บรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง สําหรับนักเรียนแล�วก็ใช�สื่อคอมพิวเตอร1
ช�วยสอนส�วนใหญ�ก็ย�อมจะมีความต�อง การหรือความคาดหวังว�า สื่อความพิวเตอร1ช�วยสอนจะ
สามารถช�วยให�ตัวเองสามารถเข�าใจบทเรียนได�ดียิ่ง ข้ึนหรือ ไต�ผลการเรียนดีข้ึนนั้นเอง ซ่ึงสามารถวัด
ได�จากแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ หรือผลการสอบ 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจจากการสรุปของวิรุฬ พรรณเทวี หมายถึง ความรู�สึกภายในจิตใจของ

มนุษย1ท่ีไม�เหมือนกัน ข้ึนอยู�กับแต�ละบุคคลว�าจะคาคหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย�างไร ถ�าคาดหวังหรือมี
ความต้ังใจมากและได�รับการตอบสนองด�วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต�ในทางตรงกันข�ามอาจผิดหวัง
หรือไม�พึงพอใจเป/นอย�างยิ่งเม่ือไม�ได�รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว�ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสิ่งท่ีตนต้ังใจไว�
ว�ามีมากหรือ น�อย 

คณิต ดวงหัสดี (2537) ได�สรุปแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจว�า หมายถึง ความรู�สึก
ชอบ หรือพอใจของบุคคลท่ีมีต�อการทํางานและองค1ประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ถ�างานท่ีทําหรือ
องค1ประกอบเหล�านั้นตอบสนองความต�องการของบุคคลได�บุคคลนั้น จะเกิดความพึงพอใจในงานข้ึน
จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมท้ังสติปZญญาให�แก�งานของตนให�บรรลุวัตถุประสงค1อย�างมีคุณภาพ 
สิ่งจูงใจท่ีใช�เป/นเครื่องมือกระตุ�นให�บุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษารวบรวมและสรุปของมีดังนี้ 

1) สิ่งจูงใจท่ีเป/นวัตถุ (material inducement) ได�แก� เงิน สิ่งของหรือสภาวะทาง
กายท่ีให�แก�ผู�ประกอบกิจกรรมต�าง ๆ  

2) สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่งแวดล�อม
ในการประกอบกิจกรรมต�างๆ ซ่ึงเป/นสิ่งสําคัญอย�างหนึ่งอันก�อให�เกิดความสุขทางกาย 

3) ผลประโยชน1ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต�างๆท่ีสนองความ
ต�องการของบุคคล 

4) ผลประโยชน1ทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธ1ฉันท1
มิตรกับผู�ร�วมกิจกรรม อันจะทําให�เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป/นอยู�ร�วมกัน เป/น
ความพึงพอใจของบุคคลในด�านสังคมหรือความม่ันคงในสังคม ซ่ึงจะทําให�รู�สึกมีหลักประกันและมี
ความม่ันคงในการประกอบกิจกรรม 

ความพึงพอใจกับทัศนคติเป/นคําท่ีมีความหมายคล�ายคลึงกันมากจนสามารถใช�แทน
กันได�โดยให�คําอธิบายความหมายของท้ังสองคํานี้ว�า หมายถึง ผลจากการท่ีบุคคลเข�าไปมีส�วนร�วมใน
สิ่งนั้นและทัศนคติด�านลบจะแสดงให�เห็น สภาพความไม�พึงพอใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเป/นผลมาจาก 
ความสนใจต�างๆและทัศนคติท่ีบุคคลมีต�อสิ่งนั้น  

แนวคิดความพึงพอใจท่ีกล�าวมาข�างด�น สรุปได�ว�า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป/น
ทัศนคติท่ีเป/นนามธรรม เก่ียวกับจิตใจ อารมณ1 ความรู�สึกท่ีบุคคลมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม�สามารถ
มองเห็นรูปร�างได� นอกจากนี้ความพึงพอใจเป/นความรู�สึกด�านบวกของบุคคล ท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวัง หรือเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความต�องการให�แก�
บุคคลได�ซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปลี่ยน แปลงได�ตามค�านิยมและประสบการณ1ของตัว
บุคคล 
 
ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 3  

Maslow เชื่อว�าพฤติกรรมของมนุษย1เป/นจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใช�แนวโน�มของ
บุคคลในการค�นหาเปyาหมายท่ีจะทําให�ชีวิตของเขาได�รับความต�องการ ความปรารถนา และได�รับสิ่งท่ี
มีความหมายต�อตนเอง เป/นความจริงท่ีจะกล�าวว�ากระบวนการของแรงจูงใจเป/นหัวใจของทฤษฎี
บุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว�ามนุษย1เป/น “สัตว1ท่ีมีความต�องการ” (wanting animal) และ
เป/นการยากท่ีมนุษย1จะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอย�างสมบูรณ1 ในทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของ 
Maslow เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะได�รับความพึงพอใจและเม่ือบุคคลได�รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่ง
แล�วก็จะยังคงเรียกร�องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต�อไป ซ่ึงถือเป/นคุณลักษณะของมนุษย1 ซ่ึงเป/นผู�ท่ีมี
ความต�องการจะได�รับสิ่งต�างๆอยู�เสมอ  

Maslow กล�าวว�าความปรารถนาของมนุษย1นั้นติดตัวมาแต�กําเนิดและความปรารถนา
เหล�านี้จะเรียงลําดับ ขั้นของความปรารถนา ตั้งแต� ขั้นแรกไปสู�ความปรารถนาขั้นสูง ขึ้น
ไปเป/นลําดับลําดับข้ันความต�องการของมนุษย1 (The Need –Hierarchy Conception of Human 
Motivation) Maslow เรียงลําดับความต�องการของมนุษย1จากข้ันต�นไปสู�ความต�องการข้ันต�อไปไว�
เป/นลําดับดังนี้  

1) ความต�องการทางด�านร�างกาย (Physiological needs)  
2) ความต�องการความปลอดภัย (Safety needs)             
3) ความต�องการความรักและความเป/นเจ�าของ (Belongingness and love needs)  
4) ความต�องการได�รับความนับถือยกย�อง (Esteem needs)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
3 Wiboon joong[นามแฝง]. ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการ. เข�าถึงเม่ือ 7 ธันวาคม

2555. เข�าถึงได�จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-
2007&group= 29&gblog=3 
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5) ความต�องการท่ีจะเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง (Self-actualization needs) 
 
ลําดับข้ันความต�องการของมาสโล มีการเรียงลําดับข้ันความต�องการท่ีอยู�ในข้ัน

ตํ่าสุด จะต�องได�รับความพึงพอใจเสียก�อนบุคคลจึงจะสามารถผ�านพ�นไปสู�ความต�องการท่ีอยู�ในข้ัน
สูงข้ึนตามลําดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้  

1) ความต�องการทางร�างกาย (Physiological needs)  
เป/นความต�องการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นได�ชัดท่ีสุด จากความ

ต�องการท้ังหมดเป/นความต�องการท่ีช�วยการดํารงชีวิต ได�แก� ความต�องการอาหาร น้ําด่ืม ออกซิเจน 
การพักผ�อนนอนหลับ ความต�องการทางเพศ ความต�องการความอบอุ�น ตลอดจนความต�องการท่ีจะ
ถูกกระตุ�นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร�างกายเหล�านี้จะเก่ียวข�องโดยตรงกับความอยู�รอดของร�างกาย
และของอินทรีย1  

ความพึงพอใจท่ีได�รับ ในข้ันนี้จะกระตุ�นให�เกิดความต�องการในข้ันท่ีสูงกว�าและถ�า
บุคคลใดประสบความล�มเหลวท่ีจะสนองความต�องการพ้ืนฐานนี้ก็จะไม�ได�รับการกระตุ�น ให�เกิดความ
ต�องการในระดับท่ีสูงข้ึนอย�างไรก็ตาม ถ�าความต�องการอย�างหนึ่งยังไม�ได�รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะ
อยู�ภายใต�ความต�องการนั้นตลอดไป ซ่ึงทําให�ความต�องการอ่ืนๆ ไม�ปรากฏหรือกลายเป/นความ
ต�องการระดับรองลงไป เช�น คนท่ีอดอยากหิวโหยเป/นเวลานานจะไม�สามารถสร�างสรรค1สิ่งท่ีมี
ประโยชน1ต�อโลกได� บุคคลเช�นนี้จะหมกมุ�นอยู�กับการจัดหาบางสิ่งบางอย�างเพ่ือให�มีอาหารไว�
รับประทาน  

Maslow อธิบายต�อไปว�าบุคคลเหล�านี้จะมีความรู�สึกเป/นสุขอย�างเต็มท่ีเม่ือมีอาหาร
เพียงพอสําหรับเขาและจะไม�ต�องการสิ่งอ่ืนใดอีก ชีวิติของเขากล�าวได�ว�าเป/นเรื่องของการรับประทาน 
สิ่งอ่ืนๆ นอกจากนี้จะไม�มีความสําคัญไม�ว�าจะเป/นเสรีภาพ ความรัก ความรู�สึกต�อชุมชน การได�รับการ
ยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคลเช�นนี้มีชีวิตอยู�เพ่ือท่ีจะรับประทานเพียงอย�างเดียวเท�านั้น ตัวอย�าง 
การขาดแคลนอาหารมีผลต�อพฤติกรรม ได�มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงว�า ความ
ต�องการทางด�านร�างกายเป/นเรื่องสําคัญท่ีจะเข�าใจพฤติกรรมมนุษย1 และได�พบผลว�าเกิดความเสียหาย
อย�างรุนแรงของพฤติกรรมซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดอาหารหรือน้ําติดต�อกันเป/นเวลานาน ตัวอย�างคือ 
เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในค�าย Nazi ซ่ึงเป/นท่ีกักขังเชลย เชลยเหล�านั้นจะละท้ิงมาตรฐานทาง
ศีลธรรมและค�านิยมต�างๆ ท่ีเขาเคยยึดถือภายใต�สภาพการณ1ปกติ เช�น ขโมยอาหารของคนอ่ืน หรือใช�
วิธีการต�างๆ ท่ีจะได�รับอาหารเพ่ิมข้ึน อีกตัวอย�างหนึ่งในป� ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน 
Peruvian ตกลงท่ีฝZ�งอ�าวอเมริกาใต�ผู�ท่ีรอดตายรวมท้ังพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู�รอด
โดยการกินซากศพของผู�ท่ีตายจากเครื่องบินตก จากปรากฏการณ1นี้ชี้ให�เห็นว�าเม่ือมนุษย1เกิดความหิว
ข้ึน จะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยา จึงไม�ต�องสงสัยเลยว�ามนุษย1มีความต�องการทางด�าน
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ร�างกายเหนือความต�องการอ่ืนๆ และแรงผลักดันของความต�องการนี้ได�เกิดข้ึนกับบุคคลก�อนความ
ต�องการอ่ืนๆ 

2) ความต�องการความปลอดภัย (Safety needs) 
เม่ือความต�องการทางด�านร�างกายได�รับความพึงพอใจแล�วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู�

ข้ันใหม�ต�อไป ซ่ึงข้ันนี้เรียกว�าความต�องการความปลอดภัยหรือความรู�สึกม่ันคง (Safety or security) 
Maslow กล�าวว�าความต�องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได�ง�ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจาก
ทารกและเด็กเล็กๆ ต�องการความช�วยเหลือและต�องพ่ึงพออาศัยผู�อ่ืน ตัวอย�าง ทารกจะรู�สึกกลัวเม่ือ
ถูกท้ิงให�อยู�ตามลําพังหรือเม่ือเขาได�ยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสว�างมาก ๆ แต�ประสบการณ1และการ
เรียนรู�จะทําให�ความรู�สึกกลัวหมดไป ดังคําพูดท่ีว�า “ฉันไม�กลัวเสียงฟyาร�องและฟyาแลบอีกต�อไปแล�ว 
เพราะฉันรู�ธรรมชาติในการเกิดของมัน” พลังความต�องการความปลอดภัยจะเห็นได�ชัดเจนเช�นกันเม่ือ
เด็กเกิดความเจ็บป�วย ตัวอย�างเด็กท่ีประสบอุบัติเหตุขาหักก็ตะรู�สึกกลัวและอาจแสดงออกด�วยอาการ
ฝZนร�ายและความต�องการท่ีจะได�รับความปกปyองคุ�มครองและการให�กําลังใจ 

Maslow กล�าวเพ่ิมเติมว�าพ�อแม�ท่ีเลี้ยงดูลูกอย�างไม�กวดขันและตามใจมากจนเกินไป
จะไม�ทําให�เด็กเกิดความรู�สึกว�าได�รับความพึงพอใจจากความต�องการความปลอดภัยการให�นอนหรือ
ให�กินไม�เป/นเวลาไม�เพียง แต�ทําให�เด็กสับสนเท�านั้นแต�ยังทําให�เด็กรู�สึกไม�ม่ันคงในสิ่งแวดล�อมรอบๆ 
ตัวเขา สัมพันธภาพของพ�อแม�ท่ีไม�ดีต�อกัน เช�น ทะเลาะกันทําร�ายร�างกายซ่ึงกันและกัน พ�อแม�แยกกัน
อยู� หย�า ตายจากไป สภาพการณ1เหล�านี้จะมีอิทธิพลต�อความรู�ท่ีดีของเด็ก ทําให�เด็กรู�ว�าสิ่งแวดล�อม
ต�างๆ ไม�ม่ันคง ไม�สามารถคาดการณ1ได�และนําไปสู�ความรู�สึกไม�ปลอดภัย 

ความต�องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต�อบุคคลแม�ว�าจะผ�านพ�นวัยเด็กไปแล�ว 
แม�ในบุคคลท่ีทํางานในฐานะเป/นผู�คุ�มครอง เช�น ผู�รักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเก่ียวกับการประกัน
ต�างๆ และผู� ท่ีทําหน�าท่ีให�การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู�อ่ืน เช�น แพทย1 พยาบาล 
แม�กระท่ังคนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกล�าวมานี้จะใฝ�หาความปลอดภัยของผู�อ่ืน เช�น แพทย1 พยาบาล 
แม�กระท่ังคนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกล�าวมานี้จะใฝ�หาความปลอดภัยด�วยกันท้ังสิ้น ศาสนาและปรัชญา
ท่ีมนุษย1ยึดถือทําให�เกิดความรู�สึกม่ันคง เพราะทําให�บุคคลได�จัดระบบของตัวเองให�มีเหตุผลและ
วิถีทางท่ีทําให�บุคคลรู�สึก “ปลอดภัย” ความต�องการความปลอดภัยในเรื่องอ่ืนๆ จะเก่ียวข�องกับการ
เผชิญกับสิ่งต�างๆ เหล�านี้ สงคราม อาชญากรรม น้ําท�วม แผ�นดินไหว การจลาจล ความสับสนไม�เป/น
ระเบียบของสังคมและเหตุการณ1อ่ืนๆท่ีคล�ายคลึงกับสภาพเหล�านี้ 

Maslow ได�ให�ความคิดต�อไปว�าอาการโรคประสาทในผู�ใหญ� โดยเฉพาะโรคประสาท
ชนิดย้ําคิด-ย้ําทํา (obsessive-compulsive neurotic) เป/นลักษณะเด�นชัดของการค�นหาความรู�สึก
ปลอดภัย ผู�ป�วยโรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว�าเขากําลังประสบเหตุการณ1ทท่ีร�ายกาจและกําลังมี
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อันตรายต�างๆ เขาจึงต�องการมีใครสักคนท่ีปกปyองคุ�มครองเขาและเป/นบุคคลท่ีมีความเข�มแข็งซ่ึงเขา
สามารถจะพ่ึงพาอาศัยได� 

3) ความต�องการความรักและความเป/นเจ�าของ (Belongingness and Love needs) 
ความต�องการความรักและความเป/นเจ�าของเป/นความต�องการข้ันท่ี 3 ความต�องการ

นี้จะเกิดข้ึนเม่ือความต�องการทางด�านร�างกาย และความต�องการความปลอดภัยได�รับการตอบสนอง
แล�ว บุคคลต�องการได�รับความรักและความเป/นเจ�าของโดยการสร�างความสัมพันธ1กับผู�อ่ืน เช�น 
ความสัมพันธ1ภายในครอบครัวหรือกับผู�อ่ืน สมาชิกภายในกลุ�มจะเป/นเปyาหมายสําคัญสําหรับบุคคล 
กล�าวคือ บุคคลจะรู�สึกเจ็บปวดมากเม่ือถูกทอดท้ิงไม�มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม�มี
เพ่ือน โดยเฉพาะอย�างยิ่งเม่ือจํานวนเพ่ือนๆ ญาติพ่ีน�อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได�ลดน�อยลงไป 
นักเรียนท่ีเข�าโรงเรียนท่ีห�างไกลบ�านจะเกิดความต�องการเป/นเจ�าของอย�างยิ่ง และจะแสวงหาอย�าง
มากท่ีจะได�รับการยอมรับจากกลุ�มเพ่ือน 

Maslow คัดค�านกลุ�ม Freud ท่ีว�าความรักเป/นผลมาจากการทดเทิดสัญชาตญาณ
ทางเพศ (sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไม�ใช�สัญลักษณ1ของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายว�า 
ความรักท่ีแท�จริงจะเก่ียวข�องกับความรู�สึกท่ีดี ความสัมพันธ1ของความรักระหว�างคน 2 คน จะรวมถึง
ความรู�สึกนับถือซ่ึงกันและกัน การยกย�องและความไว�วางใจแก�กัน นอกจากนี้ Maslow ยังย้ําว�าความ
ต�องการความรักของคนจะเป/นความรักท่ีเป/นไปในลักษณะท้ังการรู�จักให�ความรักต�อผู�อ่ืนและรู�จักท่ีจะ
รับความรักจากผู� อ่ืน การได�รับความรักและได�รับการยอมรับจากผู�อ่ืนเป/นสิ่งท่ีทําให�บุคคลเกิด
ความรู�สึกว�าตนเองมีคุณค�า บุคคลท่ีขาดความรักก็จะรู�สึกว�าชีวิตไร�ค�ามีความรู�สึกอ�างว�างและเคียด
แค�น กล�าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว�าบุคคลต�องการความรักและความรู�สึกเป/นเจ�าของ และ
การขาดสิ่งนี้มักจะเป/นสาเหตุให�เกิดความข�องคับใจและทําให�เกิดปZญหาการปรับตัวไม�ได� และความ
ยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บป�วยทางด�านจิตใจในลักษณะต�างๆ 

สิ่งท่ีควรสังเกตประการหนึ่ง ก็คือมีบุคคลจํานวนมากท่ีมีความลําบากใจท่ีจะเปvดเผย
ตัวเองเม่ือมีความสัมพันธ1ใกล�ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข�ามเนื่องจากกลัวว�าจะถูกปฏิเสธความรู�สึกเช�นนี้ 
Maslow กล�าวว�าสืบเนื่องมาจากประสบการณ1ในวัยเด็ก การได�รับความรักหรือการขาดความรักในวัย
เด็ก ย�อมมีผลกับการเติบโตเป/นผู�ใหญ�ท่ีมีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก Maslow 
เปรียบเทียบว�าความต�องการความรักก็เป/นเช�นเดียวกับรถยนต1ท่ีสร�างข้ึนมาโดยต�องการก�าซหรือ
น้ํามันนั่นเอง  

4) ความต�องการได�รับความนับถือยกย�อง (Self-Esteem needs) 
เม่ือความต�องการได�รับความรักและการให�ความรักแก�ผู�อ่ืนเป/นไปอย�างมีเหตุผลและ

ทําให�บุคคล เกิดความพึงพอใจแล�ว พลังผลักดันในข้ันท่ี 3 ก็จะลดลงและมีความต�องการในข้ันต�อไป
มาแทนท่ี กล�าวคือมนุษย1ต�องการท่ีจะได�รับความนับถือยกย�องออกเป/น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก
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เป/นความต�องการนับถือตนเอง (self-respect) ส�วนลักษณะท่ี 2 เป/นความต�องการได�รับการยกย�อง
นับถือจากผู�อ่ืน (esteem from others) 

4.1) ความต�องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต�องการมีอํานาจ มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม�ต�องพ่ึงพาอาศัยผู�อ่ืน และมี
ความเป/นอิสระ ทุกคนต�องการท่ีจะรู�สึกว�าเขามีคุณค�าและมีความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จใน
งานภาระกิจต�างๆ และมีชีวิตท่ีเด�นดัง 

4.2) ความต�องการได�รับการยกย�องนับถือจากผู�อ่ืน (esteem from others) คือ 
ความต�องการมีเกียรติยศ การได�รับยกย�อง ได�รับการยอมรับ ได�รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียง
เป/นท่ีกล�าวขาน และเป/นท่ีชื่นชมยินดี มีความต�องการท่ีจะได�รับความยกย�องชมเชยในสิ่งท่ีเขากระทํา
ซ่ึงทําให�รู�สึกว�าตนเองมีคุณค�าว�าความสามารถของเขาได�รับการยอมรับจากผู�อ่ืน  
                ความต�องการได�รับความนับถือยกย�อง ก็เป/นเช�นเดียวกับธรรมชาติของลําดับชั้นในเรื่อง
ความต�องการด�านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะ
แสวงหาความต�องการได�รับการยกย�องก็เม่ือภายหลังจาก ความต�องการความรักและความเป/น
เจ�าของได�รับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแล�ว และ Maslow กล�าวว�ามันเป/นสิ่งท่ีเป/นไปได�ท่ี
บุคคลจะย�อนกลับจากระดับข้ันความต�องการในข้ันท่ี 4 กลับไปสู�ระดับข้ันท่ี 3 อีกถ�าความต�องการ
ระดับข้ันท่ี 3 ซ่ึงบุคคลได�รับไว�แล�วนั้นถูกกระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด ดังตัวอย�างท่ี 
Maslow นํามาอ�างคือหญิงสาวคนหนึ่งซ่ึงเธอคิดว�าการตอบสนองความต�องการความรักของเธอได�
ดําเนินไปด�วยดี แล�วเธอจึงทุ�มเทและเอาใจใส�ในธุรกิจของเธอ และได�ประสบความสําเร็จเป/นนักธุรกิจ
ท่ีมีชื่อเสียงและอย�างไม�คาดฝZนสามีได�ผละจากเธอไป ในเหตุการณ1เช�นนี้ปรากฏว�าเธอวางมือจากธุรกิจ
ต�างๆ ในการท่ีจะส�งเสริมให�เธอได�รับความยกย�องนับถือ และหันมาใช�ความพยายามท่ีจะเรียกร�อง
สามีให�กลับคืนมา ซ่ึงการกระทําเช�นนี้ของเธอเป/นตัวอย�างของความต�องการความรักซ่ึงครั้งหนึ่งเธอ
ได�รับแล�ว และถ�าเธอได�รับความพึงพอในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเก่ียวข�องใน
โลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง  
                ความพึงพอใจของความต�องการได�รับการยกย�องโดยท่ัวๆ ไป เป/นความรู�สึกและทัศนคติ
ของความเชื่อม่ันในตนเอง ความรู�สึกว�าตนเองมีคุณค�า การมีพละกําลัง การมีความสามารถ และ
ความรู�สึกว�ามีชีวิตอยู�อย�างมีประโยชน1และเป/นบุคคลท่ีมีความจําเป/นต�อโลก ในทางตรงกันข�ามการ
ขาดความรู�สึกต�างๆ ดังกล�าวนี้ย�อมนําไปสู�ความรู�สึกและทัศนคติของปมด�อยและความรู�สึกไม�พอเพียง 
เกิดความรู�สึกอ�อนแอและช�วยเหลือตนเองไม�ได� สิ่งต�างๆ เหล�านี้เป/นการรับรู�ตนเองในทางนิเสธ 
(negative) ซ่ึงอาจก�อให�เกิดความรู�สึกขลาดกลัวและรู�สึกว�าตนเองไม�มีประโยชน1และสิ้นหวังในสิ่ง
ต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับความต�องการของชีวิต และประเมินตนเองตํ่ากว�าชีวิตความเป/นอยู�กับการได�รับ
การยกย�อง และยอมรับจากผู�อ่ืนอย�างจริงใจมากกว�าการมีชื่อเสียงจากสถานภาพหรือการได�รับการ
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ประจบประแจง การได�รับความนับถือยกย�องเป/นผลมาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความ
ต�องการนี้อาจเกิดอันตรายข้ึนได�ถ�าบุคคลนั้นต�องการคําชมเชยจากผู�อ่ืนมากกว�าการยอมรับความจริง
และเป/นท่ียอมรับกันว�าการได�รับความนับถือยกย�อง มีพ้ืนฐานจากการกระทําของบุคคลมากกว�าการ
ควบคุมจากภายนอก 

 5) ความต�องการท่ีจะเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง (Self-Actualization needs) 
ลําดับข้ันสุดท�าย ถ�าความต�องการลําดับข้ันก�อนๆ ได�ทําให�เกิดความพึงพอใจอย�างมี

ประสิทธิภาพ ความต�องการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงก็จะเกิดข้ึน Maslow อธิบายความต�องการ
เข�าใจตนองอย�างแท�จริง ว�าเป/นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย�างซ่ึงบุคคลสามารถจะได�รับอย�าง
เหมาะสมบุคคลท่ีประสบผลสําเร็จในข้ันสูงสุดนี้จะใช�พลังอย�างเต็มท่ีในสิ่งท่ีท�าทายความสามารถและ
ศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรม
ตรงกับความสามารถของตน กล�าวโดยสรุปการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงเป/นความต�องการอย�างหนึ่ง
ของบุคคลท่ีจะบรรลุถึงวจุดสูงสุดของศักยภาพ เช�น “นักดนตรีก็ต�องใช�ความสามารถทางด�านดนตรี 
ศิลปvนก็จะต�องวาดรูป กวีจะต�องเขียนโคลงกลอน ถ�าบุคคลเหล�านี้ได�บรรลุถึงเปyาหมายท่ีตนต้ังไว�ก็เชื่อ
ได�ว�าเขาเหล�านั้นเป/นคนท่ีรู�จักตนเองอย�างแท�จริง” 

Maslow ความต�องการท่ีจะเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงจะดําเนินไปอย�างง�ายหรือ
เป/นไปโดยอัตโนมัติ โดยความเป/นจริงแล�ว Maslow เชื่อว�าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล�านี้ “ด�าน
ท่ีดีท่ีสุดของเรา ความสามารถพิเศษของเรา สิ่งท่ีดีงามท่ีสุดของเรา พลังความสามารถ ความคิด
สร�างสรรค1” Maslow ความต�องการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงมิได�มีแต�เฉพาะในศิลปvนเท�านั้น คนท่ัวๆ 
ไป เช�น นักกีฬา นักเรียน หรือแม�แต�กรรมกรก็สามารถจะมีความเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงได�ถ�าทุกคน
สามารถทําในสิ่งท่ีตนต�องการให�ดีท่ีสุด รูปแบบเฉพาะของการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงจะมีความ
แตกต�างอย�างกว�างขวางจากคนหนึ่งไปสู�อีกคนหนึ่ง กล�าวได�ว�ามันคือระดับความต�องการท่ีแสดงความ
แตกต�างระหว�างบุคคลอย�างยิ่งใหญ�ท่ีสุด 

Maslow ได�ยกตัวอย�างของความต�องการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง ในกรณีของ
นักศึกษาชื่อ Mark ซ่ึงเขาได�ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป/นระยะเวลายาวนานเพ่ือเตรียมตัวเป/นนักจิตวิทยา
คลีนิค นักทฤษฎีคนอ่ืนๆ อาจจะอธิบายว�าทําไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอย�าง เช�น Freud อาจกล�าวว�า
มันสัมพันธ1อย�างลึกซ้ึงกับสิ่งท่ีเขาเก็บกด ความอยากรู�อยากเห็นในเรื่องเพศไว�ต้ังแต�วัยเด็ก ขณะท่ี 
Adler อาจมองว�ามันเป/นความพยายามเพ่ือชดเชยความรู�สึกด�อยบางอย�างในวัยเด็ก Skinner อาจ
มองว�าเป/นผลจากการถูกวางเง่ือนไขของชีวิตในอดีต ขณะท่ี Bandura สัมพันธ1เรื่องนี้กับตัวแปรต�างๆ 
ทางการเรียนรู�ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาว�า Mark กําลังจะพุ�งตรงไปเพ่ือท่ีจะเป/นบุคคลท่ี
เขาต�องการจะเป/นตัวอย�างท่ีแสดงถึง การมุ�งตรงไปสู�เปyาประสงค1ในอาชีพโดยความต�องการท่ีจะเข�าใจ
ตนเองอย�างแท�จริงและถ�าจะพิจารณากรณีของ Mark ให�ลึกซ่ึงยิ่งข้ึน ถ�า Mark ได�ผ�านกาเรียนวิชา
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จิตวิทยาจนครบหลักสูตรและได�เขียนวิทยานิพนธ1ระดับปริญญาเอกและในท่ีสุดก็ได�รับปริญญาเอก
ทางจิตวิทยาคลีนิค สิ่งท่ีจะต�องวิเคราะห1 Mark ต�อไปก็คือ เม่ือเขาสําเร็จการศึกษาดังกล�าวแล�วถ�ามี
บุคคลหนึ่งได�เสนองานให�เขาในตําแหน�งตํารวจสืบสวน ซ่ึงงานในหน�าท่ีนีจะได�รับค�าตอบแทนอย�างสูง
และได�รับผลประโยชน1พิเศษหลายๆ อย�างตลอดจนรับประกันการว�าจ�างและความม่ันคงสําหรับชีวิต 
เม่ือประสบเหตุการณ1เช�นนี้ Mark จะทําอย�างไร ถ�าคําตอบของเขาคือ “ตกลง” เขาก็จะย�อนกลับมาสู�
ความต�องการระดับท่ี 2 คือความต�องการความปลอดภัย สําหรับการวิเคราะห1ความเข�าใจตนเองอย�าง
แท�จริง Maslow กล�าวว�า “อะไรท่ีมนุษย1สามารถจะเป/นได�เขาจะต�องเป/นในสิ่งนั้น” เรื่องของ Mark 
เป/นตัวอย�างง�ายๆ ว�า ถ�าเขาตกลงเป/นตํารวจสืบสวน เขาก็จะไม�มีโอกาสท่ีจะเข�าใจตนเองอย�าง
แท�จริง  

ทําไมทุกๆ คนจึงไม�สัมฤทธิผลในการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง (Why Can’t All 
People Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow ส�วนมากมนุษย1แม�จะไม�ใช�
ท้ังหมดท่ีต�องการแสวงหาเพ่ือให�เกิดความสมบูรณ1ภายในตน จากงานวิจัยของเขาทําให� Maslow 
สรุปว�าการรู�ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและจากความจําเป/นบังคับ ส�วนบุคคลท่ี
มีพรสวรรค1มีจํานวนน�อยมากเพียง 1% ของประชากรท่ี Maslow ประมาณ Maslow เชื่อว�าการนํา
ศักยภาพของตนออกมาใช�เป/นสิ่งท่ียากมาก บุคคลมักไม�รู�ว�า ตนเองมีความสามารถและไม�ทราบว�า
ศักยภาพนั้นจะได�รับการส�งเสริมได�อย�างไร มนุษย1ส�วนใหญ�ยังคงไม�ม่ันใจในตัวเองหรือไม�ม่ันใจใน
ความสามารถของตนจึงทําให�หมดโอกาสเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง และยังมีสิ่งแวดล�อมทางสังคมท่ีมา
บดบังพัฒนาการทางด�านความต�องการของบุคคลดังนี้  

อิทธิพลของวัฒนธรรม ตัวอย�างหนึ่ง ท่ีแสดงให�เห็นว�าอิทธิพลของสังคมมีต�อการ
เข�าใจตนเอง คือแบบพิมพ1ของวัฒนธรรม (cultural stereotype) ซ่ึงกําหนดว�าลักษณะเช�นไรท่ีแสดง
ความเป/นชาย (masculine) และลักษณะใดท่ีไม�ใช�ความเป/นชาย เช�นจัดพฤติกรรมต�างๆ เหล�านี้ 
ความเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความอ�อนโยน สิ่งเหล�านี้วัฒนธรรมมี
แนวโน�มท่ีจะพิจารณาว�า “ไม�ใช�ลักษณะของความเป/นชาย” (unmasculine) หรือความเชื่อถือของ
วัฒนธรรมด�านอ่ืนๆ ซ่ึงเป/นความเชื่อท่ีไม�มีคุณค�า เช�น ยึดถือว�าบทบาทของผู�หญิงข้ึนอยู�กับจิตวิทยา
พัฒนาการของผู�หญิง เป/นต�น การพิจารณาจากเกณฑ1ต�างๆ ดังกล�าวนี้ เป/นเพียงการเข�าใจ 
“สภาพการณ1ท่ีดี” มากกว�าเป/นเกณฑ1ของการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง  

ประการสุดท�าย Maslow ได�สรุปว�าการไม�เข�าใจตนเองอย�างแท�จริงเกิดจากความ
พยายามท่ีไม�ถูกต�องของการแสวงหาความม่ันคงปลอดภัย เช�น การท่ีบุคคลสร�างความรู�สึกให�ผู�อ่ืนเกิด
ความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข�อผิดพลาดต�างๆ ของตน บุคคลเช�นนี้จึงมีแนวโน�มท่ี
จะพิทักษ1ความม่ันคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตท่ีเคยประสบผลสําเร็จ แสวงหา
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ความอบอุ�น และสร�างมนุษยสัมพันธ1กับผู�อ่ืน ซ่ึงลักษณะเช�นนี้ย�อมขัดขวางวิถีทางท่ีจะเข�าใจตนเอง
อย�างแท�จริง 
 
ทฤษฎีการปรับตัวของรอย 4  

รอยได�ให�ความหมายของมนุษย1ว�า เป/นบุคคลเดียว ครอบครัว กลุ�ม องค1กร และชุมชน
เป/นระบบการปรับตัวแบบองค1รวม (Holistic adaptation system) ระบบของมนุษย1เป/นท้ังหมดใน 
หนึ่งเดียวแสดงถึงพฤติกรรมการมีความหมายของมนุษย1 มีความสามารถในการคิด มีสติ และมี
ความหมายซ่ึงจะมีการพิจารณาอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงคนและสิ่งแวดล�อม
จะมีรูปแบบและมีความสัมพันธ1กับสิ่งแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก 

ระบบการปรับตัวของบุคคลเป/นระบบเปvด ภายในมีการเปลี่ยนแปลงอย�างไม�หยุดนิ่งมี
ปฏิสัมพันธ1กับสิ่งแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกตลอดเวลา (Roy,1999) รอยมองว�า บุคคล
ประกอบด�วยกาย จิต และสังคม (Biopsychosocial being) มีความเป/นองค1รวม (Roy,1984) ไม�
สามารถแยกจากกันได�เพ่ือความปกติสุข หรือภาวะสุขภาพท่ีดี นอกจากนี้ ยังข้ึนอยู�กับระดับการ
ปรับตัว (Adaptation level) ซ่ึงเป/นปZจจัยนําเข�าสู�ระบบการปรับตัวของบุคคลอีกตัวหนึ่ง ระดับการ
ปรับตัว ก็คือระดับหรือขอบเขตท่ีแสดงถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนองทางบวกต�อ
สถานการณ1หนึ่ง หรือเป/นผลจากการท่ีบุคคลตอบสนองต�อสิ่งเร�านั่นเอง ท้ังนี้ รอย ได�แบ�งระดับการ
ปรับตัวออกเป/น 3 ลักษณะ ได�แก� 

1. ระดับการปรับตัวที่มีการผสมผสานกันได�ดี  ( Integrated level of 
adaptation)      

หมายถึง ระดับของการปรับตัวท่ีโครงสร�างและหน�าท่ีของร�างกาย สามารถ ทํางาน
ประสานกันได�อย�างเหมาะสม ตอบสนองความต�องการของบุคคลได� เช�น สามารถทํากิจกรรมต�าง ๆ 
ได�ตามปกติ สามารถตอบสนองความต�องการของร�างกายได� เม่ือมีเหตุการณ1ใด เข�ามาสามารถยอมรับ
ได� บุคคลมีความม่ันคงในด�านร�างกาย จิตใจ และสังคมสามารถแสดงบทบาทของตนเองได� 

2. ร ะ ด ับ ก า ร ป ร ับ ตัว ที ่อ ยู ' ใ น ร ะ ย ะ ขอ งก า ร ช ด เ ช ย  (Compensatory 
level of adaptation) 

หมายถึง ระดับท่ีกลไกการควบคุมและกลไกการคิดรู�ถูกกระตุ�นการทํางานเพ่ือ ท่ีจะ
ให�เกิดกระบวนการปรับตัวอย�างผสมผสาน(Integrated) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
4 เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง. ทฤษฎีการปรับตัวของรอย. เข�าถึงเม่ือ 3 สิงหาคม 2550. เข�าถึง

ได�จาก http://www.gotoknow.org/posts/11542                    
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3. ระดับการปรับตัวที่อ ยู'ภาวะอันตราย/ไม'ดี  (Compromised level 
of adaptation)     

หมายถึง ระดับการปรับตัวท่ียังไม�เพียงพอท่ีจะไปถึงระดับของการปรับตัวท่ี
ผสมผสานกันได�ดีและระดับการปรับตัวในระยะของการชดเชยทําให�เกิดปZญหาการปรับตัวในระยะ
การปรับตัวท่ีไม�ดีนี้ เม่ือสิ่งเร�าท่ีมากระทบนั้นอยู�ในขอบเขตความสามารถในการปรับตัวของบุคคล 
บุคคลจะสามารถปรับตัวได�อย�างมีประสิทธิภาพ แต�ถ�าสิ่งเร�านั้นอยู�เหนือความสามารถของบุคคลจะ
เกิดการปรับตัวท่ีไม�มีประสิทธิภาพ ซ่ึงระดับความสามารถในการปรับตัวของแต�ละบุคคล จะมี
ลักษณะเฉพาะตัว และมีขอบเขตจํากัด แต�ถ�าหากบุคคลเคยประสบความสําเร็จในสถานการณ1เช�นนี้
มาก�อนแล�ว ขอบเขตระดับความสามารถในการปรับตัวจะกว�างข้ึนในสถานการณ1ใหม�ท่ีเกิดข้ึน
คล�ายกันหากระดับการปรับตัวไม�มีประสิทธิภาพจะส�งผลสะท�อนกลับสู�ระดับการปรับตัวใหม� เพ่ือ ให�
บุคคลนั้นอยู�ในสมดุลได�ต�อไปเม่ือสิ่งเร�าเข�ามากระทบทําให�ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวให�
เข�าสู�สมดุลของระบบโดยใช�กลไกการเผชิญปZญหา (Coping mechanism) เป/นกระบวนการท่ี
ตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อม เป/นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ โดยท่ีบุคคลไม�
ต�องคิด 
 

การปรับตัวนั้นอาศัยกลไก ท่ีทํางานประสานกัน 2 กลไก ได�แก� 
1) กลไกการควบคุม (Regulator mechanism) รอย มองว�าเป/นกลไกการปรับตัวเพ่ือ

ตอบสนองโดยอัตโนมัติเพ่ือรักษาสมดุลการทํางานของร�างกายในระบบต�างๆโดยอาศัยระบบประสาท
ของร�างกาย (Neural) สารเคมี (Chemical) และระบบต�อมไร�ท�อ (Endocrine) กระบวนการเผชิญ
ปZญหาทํางาน จากการท่ีสิ่งเร�าท้ังจากภายนอกและภายใน ผ�านการรับความรู�สึก (Sense) เข�าสู�ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียน และระบบต�อมไร�ท�อผ�านวิถีประสาท(Channel)โดยอัตโนมัติ ส�งผลให�
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติ (Automatic and unconscious responses) และจะมีผลต�อ
กลไกการคิดรู�ด�วย 

2) กลไกการคิดรู� (Cognator mechanism) รอยมองว�าเป/นกลไกการปรับตัวท่ีทํางาน
ผ�านทางกระบวนการการคิดรู�และอารมณ1 (Cognitive-emotive) มี 4 วิถีทาง ได�แก� กระบวนการ
รับรู�หรือรับข�อมูล (perceptual and information processing) คือ กิจกรรมการเลือกรับข�อมูล 
เก็บรหัส (Coding) และจดจําข�อมูล (Memory) นั่นเอง ผ�านกระบวนการการเรียนรู� (Learning) จะ
เก่ียวข�องกับการเลียนแบบ การได�รับรางวัลผ�านกระบวนการตัดสินใจ (Judgment) และการแสดง
อารมณ1 (Emotion) ตลอดจนกลไกการปyองกันทางจิต (Defense mechanism) แล�วเกิดเป/น
พฤติกรรมตอบสนองออกมาการทํางานของกลไกลการควบคุมและกลไกการคิดรู�มีการทํางานร�วมกัน
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อย�างแยกจากกันไม�ได�ส�งผลให�เกิดผลลัพธ1 (Outcome) ซ่ึงตอบสนองออกมาเป/นพฤติกรรมการ
ปรับตัว4 ด�าน ได�แก�   

2.1) การปรับตัวด�านร�างกาย (Physiological mode)                 
รอยกล�าวว�า เป/นความสัมพันธ1ระหว�างกระบวนการทางด�านร�างกายและ

สารเคมีท่ีเก่ียวข�องกันในเรื่องการทําหน�าท่ีและกิจกรรมของระบบอวัยวะโดยจะเป/นการทํางานของ
เซลล1 เนื้อเยื่ออวัยวะและระบบต�าง ๆ ในร�างกายของบุคคลเป/นการปรับตัวเพ่ือดํารงไว�ซ่ึงความม่ันคง
ด�านร�างกาย (Physiologic integrity) ได�แก� อากาศ น้ํา  อาหาร การออกกําลังกายและการพักผ�อน 
การขับถ�าย  การควบคุมภาวะสมดุลของร�างกาย ยังรวมถึงการทําหน�าท่ีของกลไกการควบคุม คือ 
การรับความรู�สึก สารน้ํา และอิเลคโตรไลท1 การทําหน�าท่ีของระบบประสาทและการทําหน�าท่ีของ
ระบบต�อมไร�ท�อ เปyาหมายสูงสุดเป/นการปรับตัวเพ่ือเข�าสู�สมดุลของร�างกาย    การประเมินพฤติกรรม
การปรับตัวด�านร�างกายเป/นการประเมินพฤติกรรมท่ีเก่ียวข�องกับความต�องการพ้ืนฐานด�านร�างกาย
สามารถประเมินได�จากการสังเกต การวัด การตรวจร�างกาย  การตรวจพิเศษ  การสัมภาษณ1และการ
รายงานด�วยตนเอง มีรายละเอียดดังนี้ 

- ออกซิเจน (Oxygenation) 
- โภชนาการ (Nutrition) 
- การขับถ�าย (Elimination) 
- การมีกิจกรรมและการพักผ�อน (Activity and rest) 
- การปyองกันอันตรายของร�างกาย (Protection) 
- การรับความรู�สึก (Sense) 
- สารน้ําและอิเลคโตรไลท1 (Fluid and Electrolyte ) 
- การทําหน�าท่ีของระบบประสาท (Neurological function) 
- การทําหน�าท่ีของระบบต�อมไร�ท�อ (Endocrine function) 

2.2) การปรับตัวด�านอัตมโนทัศน1 (Self-concept mode) ประกอบข้ึนจากความเชื่อ 
และความรู�สึกเก่ียวกับตัวเองในช�วงเวลาหนึ่ง เกิดข้ึนจากการรับรู�ในตนเองและจากปฏิกิริยาของ
บุคคลรอบข�าง (Roy, 1999) ซ่ึงรอยแบ�งออกเป/น 2 ส�วนใหญ�ๆ คือ 

- อัตมโนทัศน1ด�านร�างกาย (Physical self) รอยอธิบายว�า เป/นการประเมิน
ตนเองด�านร�างกายของบุคคลอันประกอบด�วยคุณลักษณะทางด�านร�างกาย การมีเพศสัมพันธ1 ภาวะ
สุขภาพและการเจ็บป�วย และลักษณะท่ีปรากฏ รอยแบ�งเป/นด�านการรับความรู�สึกของร�างกาย (Body 
sensation) และด�านภาพลักษณ1 (Body image) 

- อัตมโนทัศน1ส�วนบุคคล (Personal self) รอยกล�าวว�า เป/นการประเมินของแต�
ละบุคคลเก่ียวกับลักษณะนิสัย ความคาดหวัง ความรู�สึกมีค�า การให�คุณค�า อัตมโนทัศน1ส�วนบุคคลนี้
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ประกอบด�วย ด�านความม่ันคงในตนเอง (Self-consistency) ด�านอุดมคติของตนเอง (Self 
ideal) ด�านศีลธรรมจรรยาและจิตวิญญาณแห�งตน (Moral ethical spiritual self) 

2.3) การปรับตัวด�านบทบาทหน�าท่ี (Role function mode) เป/นการปรับตัวเพ่ือ
ตอบสนองทางด�านความม่ันคงหรือได�รับการยอมรับในสังคม (Social integrity) เป/นการกระทํา
หน�าท่ีตามความคาดหวังของสังคม เน�นบทบาทตําแหน�งหน�าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลอ่ืน เป/น
สิ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ1หนึ่ง ๆ โดยบุคคลจะต�องปรับตัวตามบทบาทหน�าท่ี
ตามท่ีสังคมคาดหวังไว�อย�างเหมาะสม หากไม�สามารถปรับตัวในด�านบทบาทหน�าท่ีได�จะเกิดปZญหาคือ
การไม�สามารถแสดงบทบาทใหม�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ (Ineffective role transition) การแสดง
บทบาทไม�ตรงกับความรู�สึกท่ีแท�จริง (Role distance) ความขัดแย�งในบทบาท (Role conflict) และ
ความล�มเหลวในบทบาท (Role failure) การแสดงบทบาทนี้จะสัมพันธ1กับความรู�สึกต�อบทบาทตามท่ี
รอยได�แบ�งบทบาทของบุคคล ออกเป/น 3 ประเภท คือ 

- บทบาทปฐมภูมิ (Primary role) บทบาทนี้เป/นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล
เป/นส�วนใหญ� ดังนั้น บทบาทนี้เป/นไปตามการเจริญเติบโตของบุคคลหรือข้ันพัฒนาการแต�ละวัย เช�น 
บทบาทการเป/นเด็กวัยเรียน บทบาทในการเป/นผู�สูงอายุ 

- บทบาททุติยภูมิ (Secondary role) เป/นบทบาทท่ีสัมพันธ1กับบทบาทปฐมภูมิ 
บุคคลหนึ่งอาจมีบทบาททุติยภูมิได�หลายบทบาท ท้ังบทบาทในครอบครัว เช�น บทบาท การเป/นบุตร
ของบิดามารดา บทบาทการเป/นพ่ีหรือเป/นน�อง และบทบาทตามอาชีพ เช�น บทบาทการเป/นพยาบาล 
บทบาทการเป/นครู บทบาทการเป/นนักศึกษาพยาบาล 

- บทบาทตติยภูมิ (Tertiary role) เป/นบทบาทชั่วคราวท่ีบุคคลนั้นได�รับบทบาท
นี้มีส�วนเก่ียวข�องกับระยะเวลาและระยะพัฒนาการของบุคคล เช�น บทบาทการเป/นผู�ป�วย บทบาท
การ เป/นประธานการประชุม  เป/นต�น  ท้ั งนี้  บทบาทจะประกอบไปด�วยพฤติกรรมของ
บุคคล 2 พฤติกรรม ได�แก�  พฤติกรรมการกระทํา (Instrumental-behavior) และพฤติกรรม
ความรู�สึก (Expressive behavior)    

2.4) การปรับตัวด�านการพ่ึงพาระหว�างกัน (Interdependence mode) เป/นการ
ปรับตัวเพ่ือให�เกิดความม่ันคงทางสังคมเช�นกันเป/นการตอบสนองต�อความต�องการท่ีจะมีสัมพันธภาพ
ระหว�างบุคคลการให�ได�รับความรัก ความห�วงใย ก�อให�เกิดความรู�สึกม่ันคงปลอดภัย หากปฏิบัติตัว
หรือปรับตัวไม�เหมาะสมจะเกิดการพ่ึงพาผู�อ่ืนไม�เหมาะสม (Dysfunction dependence) และการ
พ่ึงพาตนเองไม�เหมาะสม (Dysfunction independence) แต�โดยปกติแล�วบุคคลจะพยายามพ่ึงพา
ตนเองและผู�อ่ืนภายในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสังคมยอมรับ มีการรับและให�ความเอาใจใส�ดูแล 
พ่ึงพาอย�างสมํ่าเสมอ มีปฏิสัมพันธ1และการอยู�คนเดียวอย�างเหมาะสม ซ่ึงถือว�าเป/นการปรับตัวด�านนี้ท่ี
มีความเหมาะสม  ซ่ึงรอยแบ�งการประเมินออกได�ดังนี้   
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- บุคคลสําคัญ (Significant other) เป/นการประเมินความรู�สึก ความผูกพัน 
สัมพันธภาพและการช�วยเหลือกันระหว�างผู�รับบริการกับบุคคลท่ีมีความหมายต�อชีวิต  

- ระบบสนับสนุน (Supporting system) ประเมินความรู�สึก ความผูกพัน การ
ช�วยเหลือระหว�างผู�รับบริการกับครอบครัว เครือญาติ เพ่ือนร�วมงานรอยให�คําจํากัดความของ
สิ่งแวดล�อม โดยยึดตามทฤษฎีของเฮลสัน ท่ีกล�าวว�า “การปรับตัวเป/นการทํางานของระดับการ
เปลี่ยนแปลงระดับและระบบการปรับตัวของนุษย1” รอยมองว�า สิ่งแวดล�อมเป/นทุกสิ่งทุกอย�าง ทุก
สภาพการณ1 ท่ีล�อมรอบตัวบุคคลท้ังภายในและภายนอกบุคคล มีผลกระทบต�อพัฒนาการและ
พฤติกรรมของบุคคล  

สิ่งแวดล�อมถือเป/นปZจจัยนําเข�าเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมเกิดข้ึนจะกลาย เป/นสิ่ง
เร�าท่ีมากระตุ�นให�บุคคลเกิดการปรับตัว โดยจําแนกสิ่งเร�าออกเป/น 3 ประเภท ได�แก� 

- สิ่งเร�าตรง (Focal stimuli) คือ สิ่งเร�าท้ังจากภายนอกและภายในท่ีบุคคลกําลังเผชิญ
อยู�ในขณะนั้นมีความสําคัญและมีอิทธิพลต�อการปรับตัวมากท่ีสุดทําให�ต�องมีการตอบสนองต�อสิ่งเร�า
นั้นเกิดข้ึน สิ่งเร�าเปรียบเสมือนตัวกระตุ�นให�เกิดพฤติกรรม เช�น การเจ็บป�วยขณะนั้น 

- สิ่งเร�าร�วม (Contextual stimuli) คือ สิ่งเร�าอ่ืนๆ ท่ีมีอยู�ในขณะนั้นนอกเหนือจากสิ่ง
เร�ามีผลมากระทบบุคคลเช�นกัน เป/นได�ท้ังในทางบวกและทางลบ ซ่ึงถ�ามีผลในทางบวกจะช�วยลด
อิทธิพลของสิ่งเร�าตรงหรือช�วยลดความรุนแรงได�แต�ถ�ามีผลในทางลบจะทําให�อิทธิพลของสิ่งเร�าตรงมี
อิทธิพลมากยิ่งข้ึนจะทําให�บุคคลปรับได�ยากเพ่ิมข้ึนโดยอาจจะมีผลเป/นตัวเสริมต�อสิ่งเร�าตรง สิ่งเร�า
ร�วมเหล�านี้ เช�น เพศ การศึกษา สัมพันธภาพ รายได�ของครอบครัว เป/นต�น 

- สิ่งเร�าแฝง (Residual stimuli) คือ ปZจจัยสิ่งแวดล�อมท้ังภายนอกและภายในระบบ
บุคคลเป/นลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย1 หรืออาจเกิดจากประสบการณ1ในอดีต เช�น นิสัย ทัศนคติ 
ความเชื่อ ค�านิยม บุคลิกภาพ เป/นต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

พฤติกรรมการเล้ียงแมว 
 

1. ความสัมพันธ"ระหว'างมนุษย"และสัตว" 5  
มนุษย1สนใจสัตว1ในยุคแรกๆ ในฐานเป/นผู�ล�าท่ีหิวกระหายเนื้อสัตว1สดๆ ถือว�าเป/น

อาหารหลักของมุนษย1ดึกดําบรรพ1 มนุษย1ยุคดึกดําบรรพ1ล�าสัตว1โดยการใช�หอก คันธนูและลูกธนู เบ็ด
ตกปลา กับดักสัตว1 จนเม่ือเข�าสู�ยุคหินใหม�มนุษย1เริ่มรู�จักเลี้ยงสัตว1 สัตว1ท่ีเลี้ยง ได�แก� วัว แกะและหมู 
แต�ยังไม�ได�อยู�ในรูปของการทําฟาร1ม ต�อมามนุษย1ขยายการเลี้ยงสัตว1ในรูปแบบของฟาร1ม เพราะ
มนุษย1ค�นพบว�าการเลี้ยงสัตว1นั้นมนุษย1จะได�อาหารต�างๆ เช�น เนื้อ นม ไข� และวัตถุดิบเพ่ือการ
อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม เช�น หนัง ขน (เส�น) ขน (ปุย) กระดูก เขา ซ่ึงมนุษย1สามารถใช�ประโยชน1
ได�นานาประการ รวมท้ังทําเป/นผลิตภัณฑ1อาหารอ่ืนๆ เช�น เนยเหลว เนยแข็ง และผลิตวัสดุใหม� เช�น 
หนัง และเส�นใยเพ่ือการทอ ดังนั้นต�อมาสัตว1จึงมีความสําคัญมากข้ึนในฐานะของอาหาร เครื่องนุ�งห�ม 
และวัสดุอย�างอ่ืนๆ เช�น พลังงาน วัสดุหล�อลื่น  

นอกจากนี้ยังมีการใช�สัตว1เพ่ือเป/นต�นกําลังในการทํางาน การลากไถ ลากเกวียน เป/น
ต�น เม่ือเวลายิ่งผ�านไปมนุษย1เรียนรู�ท่ีจะใช�ประโยชน1จากสัตว1มากยิ่งข้ึน สัตว1ไม�ว�าจะมีขนาดเล็กหรือ
ใหม� ต�างเป/นประโยชน1ต�อมนุษย1ไม�ทางไดก็ทางหนึ่ง เช�น แมลงต�นกระบองเพชรใช�ทําสีแดง กลิ่นจาก
ตัวชะมดใช�ผสมทําเครื่องสําอาง หอยบางชนิดให�มุข เปลือกหอยใช�ทําเครื่องประดับได� ฟองน้ําให�
ฟองน้ําสําหรับใช�ในการอาบน้ํา เป/นต�น  

มนุษย1ใช�สัตว1เป/นพาหนะเพ่ือเป/นต�นกําลังในการชักลาก หรือลากจูงเครื่องมือหรือ
ยานพาหนะหรือไม�ก็ใช�ข่ีโดยตรง สัตว1ท่ีใช�เป/นพาหนะท้ังหมด เป/นสัตว1เลี้ยงลูกด�วยนม ท้ังนี้เพราะว�า
สัตว1เลี้ยงลูกด�วยนมเป/นสัตว1ท่ีมีความแข็งแรง มีกําลังมาก สามารถลากจูงพาหนะท่ีมีบรรทุกน้ําหนัก
มากได� สัตว1เม่ือถูกฝ�กให�เป/นสัตว1พาหนะอุปนิสัยจะเปลี่ยนไปสัตว1จะเชื่อฟZงคน สามารถเข�าใจคําสั่งท่ี
จําเป/นได�  สัตว1ท่ีสามารถเข�าใจคําสั่งจากมนุษย1ได�ดีก็ได�แก� ช�าง สุนัข อูฐ ควาย วัว ม�า สัตว1พวกนี้เม่ือ
ได�รับการฝ�กแล�วจะลดความดุร�าย ความก�าวร�าวลงไปมาก เม่ือพิจารณาจากวิวัฒนาการของมนุษย1
การท่ีมนุษย1รู�จักฝ�กสัตว1มาใช�งานนับเป/นการปฏิวัติครั้งสําคัญของมนุษย1ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร1ของ
มนุษย1ก�อนท่ีมนุษย1จะรู�จักประดิษฐ1เครื่องจักรกลข้ึนมาใช� สัตว1นั้นนอกจากมนุษย1จะฝ�กเพ่ือให�เป/นสัตว1
พาหนะแล�วมนุษย1ยังฝ�กสัตว1บางชนิดเป/นผู�ร�วมงานได� เช�น สุนัข มนุษย1เลี้ยงเพ่ือเป/นผู�ร�วมงาน เช�น ใช�
ช�วยล�าสัตว1 ช�วยเลี้ยงสัตว1 หรือเฝyาฝูงสัตว1 เป/นต�น  
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 2. ความสัมพันธ"ระหว'างมนุษย"กับสัตว"เล้ียง 6  
ในปZจจุบันคงปฏิเสธไม�ได�ว�าสัตว1เลี้ยงได�เขามามีส�วนสําคัญกับชีวิตของคนเรามากข้ึน 

เนื่องจากว�าสภาพสังคมของเรานั้นได�เปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวใหญ�ท่ีมีสมาชิกหลายคนมาเป/น
ครอบครัวเด่ียว จากสังคมชนบทมาเป/นสังคมเมือง เม่ือสภาพสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมจึงทําให�มีผลต�อ
สภาพจิตใจของคน เกิดความเหงา ความเครียดข้ึนมาได� สิ่งหนึ่งท่ีจะเข�ามาทดแทนและดูแลจิตใจได�ดี
ท่ีสุดก็น�าจะเป/นสัตว1เลี้ยงต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป/น สุนัข แมว ปลา 

มนุษย1รู�จักนําสุนัขมาเป/นสัตว1เลี้ยงในครอบครัวเม่ือประมาณ 12,000 ป�มาแล�ว ส�วน
แมวได�เริ่มเข�ามามีชีวิตในบ�าน เม่ือ 5,000 ป�มานี้เอง นักจิตวิทยามักจะถามว�า เหตุใดคนเราจึงนิยมมี
สัตว1เลี้ยงคําตอบหนึ่งซ่ึงเป/นท่ียอมรับคือว�า การมีสัตว1เลี้ยงเป/นการตอกย้ําความรู�สึกตามธรรมชาติ
ของคนว�ามีความรัก และหวังดีต�อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  

ในรัชสมัยของพระนางวิกตอเรีย รัฐบาลอังกฤษ ได�เคยออกกฎหมายคุ�มครองสัตว1ให�
รอดพ�นจากการถูกเฆ่ียนตี ก�อนท่ีจะมีกฎหมายคุ�มครองเด็กเสียอีกท้ังนี้ สถิติการสํารวจในอเมริกา
พบว�า คนอเมริกันเลี้ยงสุนัข 60 ล�านตัว แมว 55 ล�านตัว ประธานาธิบดี Bushเลี้ยงสุนัข Clinton 
เลี้ยงแมว และถึงแม�สัตว1เหล�านี้จะสร�างความรําคาญ และนําโทษมาให�เป/นครั้งคราว เช�น พยาธิ 
psittacosis ซ่ึงทําให�เกิดอาการไข�หวัดก็มักจะมาจากนก พยาธิตัวกลมมักจะมาจากอจุจาระแมว แต�
คนท่ีมีเลี้ยงสัตว1เหล�านี้ก็ต�องยอมทน เพราะเขาได�รับมิตรภาพอันอบอุ�นจากสัตว1เป/นสิ่งตอบแทน 

ปZจจุบันนี้มีงานวิจัยหลายชิ้น ท่ีกําลังแสดงให�เห็นว�า สัตว1เลี้ยงนอกจากให�ความเป/น
เพ่ือนแก�คนเลี้ยงแล�ว มันยังอํานวยประโยชน1ด�านอ่ืนๆอีก เช�น E. Fried mann แห�ง City University 
of New York พบว�า คนไข�โรคหัวใจท่ีมีสัตว1เลี้ยงมีโอกาสเสียชีวิตน�อยกว�าคนท่ีไม�เลี้ยงอะไรเลยถึง 
3% เขาพบว�า สัตว1เลี้ยงช�วยลดความดันโลหิตให�กับเจ�าของ และเม่ือไม�นานมานี้เอง นักจิตวิทยาชาว
อังกฤษผู�หนึ่งพบว�า คนท่ีเลี้ยงแมวหรือสุนัข มักจะไม�เป/นโรค ปวดหัวหรือปวดหลัง และคนท่ีมีสัตว1
เลี้ยงจะมีโคเลสเตอรอลในเลือดน�อยกว�าคนท่ีไม�มี นั่นก็หมายความว�าหมา และแมวทําให�เจ�าของมี
โอกาสเป/นโรคหัวใจน�อย เหตุท่ีเป/นเช�นนี้ นักจิตวิทยา J.Serpell อธิบายว�า คงเป/น เพราะคนท่ีเลี้ยง
สัตว1จะต�องพามันออกกําลังกาย เขาจึงต�องเดินออกกําลังกายไปด�วย สุขภาพร�างกายโดยท่ัวไป ของ
เจ�าของจึงดี 

นอกจากนี้ นักจิตวิทยาเชื่อว�า สัตว1เลี้ยงมีบทบาทช�วยในการเสริมสร�างความม่ันคง
ทางอารมณ1ให�กับผู�เลี้ยง เพราะถึงแม�มันจะพูดไม�ได� มันก็ไม�เคยโกหก ไม�เคยวิพากษ1วิจารณ1เจ�าของ 
มันนั่งฟZง มันเข�าใจ มันไม�ถาม ไม�สงสัย มันซ่ือสัตย1 มันจึงเป/น "เพ่ือน" ท่ีจําเป/นมากสําหรับคนบาง 
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คน นักจิตวิทยาหลายคนกําลังใช�วิธีหาหมาหรือแมวให�กับคนไข�ท่ีป�วยทางจิตใจ เพราะหมาหรือแมว
เหล�านี้แสดงความเป/นเพ่ือนกับคนได�มากกว�าสัตว1ชนิดอ่ืน มันรู�จักเคล�าแข�ง เคล�าขา มันนั่งเฝyาระวัง
ขโมยและมันเชื่อฟZงมากเสียจนทําให�คนเลี้ยงรู�สึกว�า ตัวเองเป/นท่ีน�ายกย�อง เป/นท่ีชื่นชม และเป/นท่ี
ต�องการ ในแง�นี้สัตว1เลี้ยงจึงทํา หน�าท่ีเติมความม่ันใจในตนเองให�กับผู�เลี้ยง ทําให�เขามีความรู�สึกท่ีดี 
รู�สึกสู�กับความกดดันภายนอก 
 

3. ความสัมพันธ"ระหว'างมนุษย"กับแมว 7  
แมวเป/นหนึ่งในสัตว1เลี้ยงท่ีได�รับความนิยมอันดับต�นๆ มนุษย1ผูกพันกับแมวมาต้ังแต�

สมัยโบราณ ในอดีตแมวได�รับการยกย�องเป/นถึงเทพเจ�า แม�แต�ในปZจจุบันแมวก็อยู�ในฐานะท่ีค�อนข�าง
พิเศษท้ังท่ีแมวไม�ค�อยเชื่อฟZงคําสั่งไม�เคยจะมาหาตอนท่ีเรียก ไม�ค�อยติดเจ�าของเหมือนสุนัข แต�ด�วย
ความน�ารักข้ีเล�นและอุปนิสัยท่ีออดอ�อนออเซาะ ทําให�หลายคนหลงใหลและเลี้ยงดูประคบประหงม
เป/นอย�างดียอมตามใจเหมือนแมวเจ�าของเรามากกว�าท่ีเราจะเป/นเจ�าของมัน  จนถึงกับเรียกตัวเองว�า 
"ทาสแมว" ท่ีผ�านมาไม�มีใครทราบว�ามนุษย1เริ่มเลี้ยงแมวต้ังแต�เม่ือไหร� และเริ่มข้ึนอย�างไรกันแน� 
นักวิทยาศาสตร1มีหลักฐานท่ีแสดงถึงความสัมพันธ1ระหว�างมนุษย1กับแมวท่ีเก�าแก�ท่ีสุดคือ โครงกระดูก
แมวท่ีฝZงอยู�ใกล�กับหลุมฝZงศพของมนุษย1ในไซปรัส อายุประมาณ 9,500 ป� ส�วนหลักฐานท่ีแสดงถึง
การเลี้ยงแมวของมนุษย1ปรากฏให�เห็นชัดเจนเม่ือ 4000 ป� ก�อน ในประติมากรรมของอิยิปต1 ซ่ึงมีอยู�
มากมาย 

ในสายตาคนท่ัวไปแมวเป/นสัตว1น�ารักและน�าสนใจ แต�ก็มีคนอีกหลายคนท่ีเกลียดชัง
แมว ซ่ึงความไม�ชอบนี้อาจเกิดจากการท่ีคนคนนั้นเคยมีประสบการณ1ท่ีไม�ดีกับแมวมาก�อน ทําให�เขา
รู�สึกกลัว และไม�ไว�ใจแมว หรือคนบางคนอาจมีอาการแพ�แมว เพราะทุกครั้งท่ีอยู�ใกล�แมว เขาจะจาม
หรือผิวจะเป/นผดผื่น เป/นต�น 

มนุษย1รู�จักนําแมวมาเป/นสัตว1เลี้ยงหลายพันป�แล�ว จนทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นแมว
ในสถานท่ีต�างๆ ทุกหนแห�ง เช�น บ�าน วัด โรงพยาบาล ภัตตาคาร หรือโรงเรียน ฯลฯ เราเลี้ยงแมว
มากจนเราอาจกล�าวได�ว�า มนุษย1รู�จักแมวดีเป/นท่ีสองรองจากสุนัข เช�น เรารู�ว�ามันป�นป�ายต�นไม�ได�ดีมี
สํานึกของความเป/นแม�สูง มีจมูกไว และชอบกระโดดตะครุบเหยื่อ (สุนัขชอบวิ่งไล�เหยื่อ) ฯลฯ 

การศึกษาวัฒนธรรมการเลี้ยงแมวของคนชาติต�างๆ ทําให�เรารู�ว�าคนหลายชาติเชื่อว�า 
การเลี้ยงดูแมวดําในบ�านจะทําให�เจ�าของบ�านโชคดี แต�ถ�าแมวดําเดินตัดหน�าใคร คนคนนั้นจะเคราะห1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
7 บ�านจอมยุทธ. สัตวและมนุษย1. เข�าถึงเม่ือ 13 กุมภาพันธ1 2557. เข�าถึงได�จาก 
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ร�าย เจ�าสาวคนใดหากได�ยินเสียงแมวจามก�อนวันแต�งงาน 1 วัน ชีวิตสมรสของหล�อนจะเป/นสุข คน
อังกฤษในสมัยโบราณเชื่อว�า ใครท่ีตาเจ็บถ�าเอาหางแมวลูบไล�ท่ีตา 9 ครั้ง อาการตาเจ็บก็จะหายเป/น
ปลิดท้ิง คนรัสเซียโบราณเชื่อว�า ก�อนจะไกวเปลเด็ก ถ�าเอาแมวมาไกวเปลก�อน ป�ศาจร�ายจะไม�
รบกวนเด็ก คนอเมริกันสมัยก�อนก็มีความเชื่อว�า วันใดท่ีแมวตะกายรั้วหรือวันใดท่ีแมวล�างหน�า วันนั้น
ฝนจะตก เป/นต�น 

ไม�เพียงแต�คนท่ัวไปเท�านั้นท่ีชอบเลี้ยงแมว แม�แต�ศาสดา Mohammed แห�งศาสนา
อิสลามก็ชอบแมวเช�นกัน โดยพระองค1ทรงมีแมวตัวโปรดชื่อ Muezza ตํานานอิสลามบันทึกว�า วัน
หนึ่งขณะองค1 Mohammed ทรงนั่งสมาธิ แมว Muezza ได�เข�ามานั่งทับชายแขนเสื้อคลุมของ
พระองค1แล�วหลับไป เม่ือ Mohammed ต่ืนจากสมาธิ ท�านไม�ทรงประสงค1จะรบกวนแมว จึงตัดชาย
แขนเสื้อคลุมตนเพ่ือให�แมวได�นอนหลับต�อไปโดยไม�ถูกรบกวน บรรดาสานุศิษย1ของ Mohammed 
รู�สึกประทับใจและดีใจมาก จึงได�จัดสร�างโรงพยาบาลรักษาแมวท่ีเจ็บป�วยและสูงอายุท่ีกรุง 
Damascus และยังได�ออกกฎหมายฉบับหนึ่งห�ามฆ�าแมว โดยให�ถือว�าบาปพอๆ กับการฆ�าคนเลย
ทีเดียว   

Samuel Johnson นักประพันธ1ชาวอังกฤษผู�มีชื่อเสียงท่ีเคยมีชีวิตอยู�ในสมัย
คริสต1ศตวรรษท่ี 18 ก็ชอบเลี้ยงแมวมาก แมวตัวโปรดของเขาชื่อ Hodge ซ่ึง Johnson ชอบให�กิน
หอยนางรมเป/นอาหาร Scarlettiนักประพันธ1เพลงได�แต�งเพลง The Cat’s Fugue ซ่ึงเป/นเพลงท่ีมี
หลายท�วงทํานอง โดยใช�เครื่องเล�นแต�ละชนิดท่ีแตกต�างกัน เม่ือแมวตัวโปรดของเขาเดินไปมาเหยียบ
ย่ําบนคีย1บอร1ดเป�ยโนนักประพันธ1คนอ่ืนๆ เช�น Shelley, Mark Twain, Dickens, Bronte, Carleyle
และกวี Wordsworth ต�างก็เป/นบุคคลสําคัญด�านวรรณกรรมท่ีชอบเลี้ยงแมวด�วยกันทุกคน  

ส�วน Mrs. Frances Hodgson Burnett ผู�ประพันธ1เรื่อง Little Lord Fauntleroy 
ก็มักนําแมวชื่อ Dick ติดตัวเวลาไปไหนมาไหน และจิตรกรชื่อ Gainsborough กับ Sir Joohua 
Reynolds และ Gottfried Mind ก็เคยวาดภาพคนกับแมวไว�หลายภาพแม�แต� Herodotus นัก
ประวัติศาสตร1ชาติกรีก ผู�เคยมีชีวิตในสมัยพุทธกาลก็เขียนเล�าว�า ในประเทศอียิปต1เวลาแมวตาย 
เจ�าของแมวจะนําสัตว1เลี้ยงสุดท่ีรักไปทํามัมม่ีแล�วนําไปฝZง โดยเฉพาะท่ีเมือง Bubastis นั้นมีสุสาน
สําหรับแมวโดยเฉพาะ การขุดพบโครงกระดูกแมวมากมายตามโบราณสถานเหล�านี้ทําให�เราในโลก
ปZจจุบันรู�ว�า คนอียิปต1รู�จักนําแมวมาเลี้ยงเป/นเวลานานร�วม5,000ป�แล�ว  

นักชีววิทยารู�ว�าแมวเป/นสัตว1เลี้ยงลูกด�วยนมท่ีชอบกินเนื้อ มันเป/นสัตว1ในตระกูล 
Felidae ท่ีมีกว�า 40 ชนิด เช�น แมวป�า (Felischaus) แมวทะเลทราย (Felisconstantina) และแมว
บ�าน (Felisdomesticus) แมวท่ีรู�จักกันดีได�แก� แมวไทย แมวเปอร1เซีย แมวพม�า แมว Tabby แมว 
Maine แมว Manx แมว Maltese และแมว Abyssinian เป/นต�นส�วนคนท่ีเลี้ยงแมวก็รู�ดีว�าแมวมี
อารมณ1ท่ีหลากหลายคล�ายคน ในขณะท่ียังเล็กอยู�ลูกแมวทุกตัวดูน�ารัก แต�พอโตข้ึนความน�ารักจะลด 
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น�อยลงๆ มันเป/นสัตว1ท่ีชอบความสะอาด เพราะชอบเลียขนตามตัว และถ�าขนหลุดบ�อยมันก็อาจกิน
ขนเข�าไปมากจนเป/นอันตรายได� ดังนั้นเจ�าของแมวต�องช�วยแปรงขนให�หลุดก�อนท่ีมันจะกลืนกินขน
ในขณะแมวยังเล็ก เจ�าของอาจต�องให�อาหารบ�อย เช�น วันละ 4 ครั้ง แต�เม่ือแมวมีอายุมากข้ึนจํานวน
ครั้งก็สามารถลดลงได� เช�น ให�เช�ากับเย็นก็พอ และตามปกติแมวชอบกินอาหารหนักในตอนเย็น และ
ชอบนมกับน้ําสะอาดความสามารถท่ีโดดเด�นอีกประการหนึ่งของแมวคือ การท่ีมันตกตึกสูงๆ ได�อย�าง
ไม�เป/นอันตรายมาก ในวารสาร Journal of the American Veterinary Medical Association เม่ือ 
16 ป�ก�อนนี้ W. O. Whitney ได�รายงานว�าการท่ีแมวสามารถทําได�เช�นนี้ เพราะมันมีสรีระท่ีเหมาะสม
และมีความสามารถในการทรงตัวท่ีดีเลิศ 
 
ทฤษฎีภาพยนตร" 8  
                1. ทฤษฏีภาพยนตร"ตลก 

ภาพยนตร1 Comedy จัดเป/นภาพยนตร1ท่ีมีต�นกําเนิดข้ึนมาจากภาพยนตร1เรื่องแรก
ของโลกเรื่อง “FRED OTT’S SNEEZE” ซ่ึงเป/นภาพเคลื่อนไหวครึ่งตัวของชายชื่อFRED OTT กําลัง
จาม และหลังจากนั้นก็ได�มีนักแสดงตลกออกมามากมาย อาทิเช�น CHALIE CHAPLIN เจ�าของตลก
ท�าทางและBUSTER KEATON เจ�าของฉายาตลกหน�าตาย โ ดยภาพยนตร1Comedy สามารถแบ�งได�
หลากหลายประเภท 

1.1 SLAPSTICK COMEDY โดยจะเป/นภาพยนตร1ตลกประเภทตลกเจ็บตัว ซ่ึงถือเป/น
มุขตลกในยุคแรกๆของภาพยนตร1เลยทีเดียว 

1.2 DEADPAN COMEDY หรือ ตลกหน�าตาย เป/นตลกท่ีเรียบง�าย 
1.3 SITUATION COMEDY (SITCOM) เป/นภาพยนตร1ท่ีสร�างอารมณ1ขันจาก

สถานการณ1ตลกจี้เส�นแทนท่ีจะเป/นมุขตลกหรือคาคม ปZจจุบันเห็นบ�อยในรายการชุดทางโทรทัศน1 
1.4 BLACK COMEDY ภาพยนตร1ตลกแนววิตถาร เครียด ขมข่ืน มองโลกในแง�ร�าย 

หรือเจ็บปวด โดยส�วนใหญ�เรื่องจะจบลงท่ีโศกนาฎกรรม 
1.5 PARODY ภาพยนตร1ตลกล�อเลียน เป/นการนาเอาภาพยนตร1เครียดๆ หนักๆ มา

สร�างเลียนแบบ หรือดัดแปลงให�เบาข้ึน เพ่ือสร�างความสนุกสนาน 
1.6 ROMANTIC COMEDY ภาพยนตร1ตลก กุ�กก๊ิก น�ารัก ระหว�างคู�รัก ซ่ึงมักจบลง

แบบสมหวังหรือเป/นสุข 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_____________________________________ 
8 ประวิทย1 แต�งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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1.7 CUSTARD – PIE COMEDY ภาพยนตร1ตลกประเภทจาอวด มุ�งสร�างอารมณ1ขัน
ด�วยการให�ตัวละครในเรื่องขว�างปากันด�วยขนมพาย หรือเค�กหน�าครีม 

1.8 GAG COMEDY ภาพยนตร1ตลกท่ีสร�างอารมณ1ขันจากมุขตลกและคําคมเป/นหลัก 
1.9 GADGET COMEDY ภาพยนตร1ตลกท่ีสร�างอารมณ1ขันด�วยการนําเอาเครื่องจักร

รูปร�างประหลาด มาปฏิบัติงานชิ้นง�ายๆ ให�ลุล�วงไปได� 
 
                2. ทฤษฎีการเล'าเรื่อง  

ในภาพยนตร1ส�วนใหญ� เราได�รับการกระตุ�นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ1ต�าง ได�รับการถ�าย
ทํา และวิธีการท่ีเรื่องราวนั้นๆ ถูกนําเสนอโดยให�เราไปยึดครองตําแหน�งอันหนึ่งซ่ึงนําพาตัวเองให�ไป
เป/นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ1กับตัวละครหลักต�างๆ หรือเน�นอยู�กับพวกเขา ยิ่งไปกว�านั้น 
ปกติแล�ว เราได�รับการเชื้อเชิญให�เข�าใจตัวละครเหล�านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว�าในเชิงสังคม นั่นคือเรา
ได�รับการกระตุ�นให�ถามถึงความประพฤติ หรือสิ่งดลใจในฐานะปZจเจกชน แทนท่ีจะดํารงอยู�กับบริบท
ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจท่ีใหญ�กว�า ซ่ึงทําให�เข�าใจการดํารงอยู�ของพวกเขา เราได�ถูกให�
เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป/นอยู�ในอดีตและปZจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ีพวกเขา
รู�สึกและปฏิบัติการเล�าเรื่องต�างๆของผู�คนมีแนวโน�มเก่ียวกับสิทธิพิเศษบางอย�างหรืออย�างน�อยท่ีสุด 
ได�แสดงให�เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว�าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ1ถึงอุดมคติท้ังหมด 
เก่ียวกับลัทธิปZจเจกชนนิยมท่ีแทรกซึมอยู�ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ ท่ีมันทํางานอยู�ใน 
ตัวอย�างทางประวัติศาสตร1ซ่ึงพวกเราได�รับการสอน โดยจารีตแล�ว ประวัติศาสตร1 ได�ถูกนําเสนอ 

การเล�าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตร1 ส�วนใหญ�จะโฟกัสลงไปท่ีตัวละครหลักตัว 
หรือสองตัวเท�านั้น มันเชื้อเชิญเราให�สนใจในตัวละครเหล�านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ 
ทําให�ตัวละครดังกล�าวเป/นท่ีน�าสนใจ เช�น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร�าย น�ารั ก และอ่ืนๆ โดยมี 
ดาราต�างๆ ซ่ึงตัวของดาราเหล�านี้บ�อยครั้ง มีความสามารถพิ เศษในการดึงดูดใจคน เป/นคนท่ีมีเสน�ห1 
ซ่ึงจะแสดงในส�วนนี้ แต�สิ่งซ่ึงสําคัญยิ่งไปกว�านั้นก็คือ แบบแผนท่ัวๆไปของการเล�าเรื่องนั้นได�แสดงให� 
เห็นว�า ตัวละครหลักต�างๆจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ 
พัฒนาการไปในลักษณะท่ีเป/นปZจเจก ขนานไปกั บแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ1 ท่ีม่ันคง 
เผชิญกับอุปสรรค1 ได�พบกับสถานการณ1ท่ีม่ันคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New 
Stable Situation), ปกติแล�วมันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ1 

ตัวละครท่ีสําคัญต�างๆ เดิมที จะถูกนําเสนอในการเล�าเรื่องในฐานะท่ีมีข�อบกพร�อง
อะไรบางอย�างในอัตลักษณ1 ของพวกเขา หรือมีปZญหาทางด�านอารมณ1 ถัดจากนั้น ภาพยนตร1จะ
เตรียมสถานการณ1อันหนึ่งข้ึ นมาท่ีจะทดสอบพวกเขา จะต�องดําเนินชีวิตไปโดยผ�านปZญหาและ
อุปสรรคชุ ดหนึ่ง และในการกระทํา ดังกล�าว พวกเขาจะแก�ไขอัตลักษณ1ท่ีเป/นข�อบกพร�องของตัวเอง 
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พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดยผ�าน กระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงาม
ข้ึนทางด�านอัตลักษณ1 อันนี้มิได� เกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู�กับสถานการณ1ท่ีเป/น 
ข�อบกพร�องของพวกเขา และจบลงอย�างไม�มีความสุข การเน�นในเรื่องความเจริญเติบโตของปZจเจก
ดังกล�าวและการแก�ไขอุปสรรค ได�ไปขับไล�ไสส�งประเด็นปZญหาทางสังคมต�างๆออกไป และนําพาให�
เรื่องดังกล�าวกลายเป/นเรื่องรองๆใน การดําเนินเรื่องท้ังหลายของภาพยนตร1กระแสหลัก 

หน�าท่ีเล�าเรื่องของภาพยนตร1 (Narrative Function) 
1) การเล�าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ�งเล�าเรื่องใช� ความจริงเป/นส�วนใหญ� ให�

ความสําคัญกับการถ�ายทอดความจริงตามท่ีสายตามองเห็น การใช�เทคนิคเข�ามาปรุงแต�งน�อย เช�น 
ภาพยนตร1สารคดี  

2) การเล�าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดาเน�นกา
รสื่ออารมณ1 มีการปรุงแต�งด�วยเทคนิค เพ่ือการเร�าอารมณ1 และการดําเนินเรื่องให�เป/นไปได�ด�วยดี ไม�
ตลก ไม�บู� ไม�หวือหวา เรื่องหนักสมอง 

3) การเล�าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุ งแต�งในทุกๆด�านอย�างมาก การ
เล�าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน�นสัญลักษณ1ในการเล�าเรื่อง 

 
                3. ตัวละคร 

คําจํากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเนื้อ
ของ ภาพยนตร1ทุกเรื่อง ถ�ากําหนดบุคลิกของตัวละครไม�ชัดเจน บทของคุณก็จะไม�มีโอกาสถูกสร�างเป/
น ภาพยนตร1 เพราะไม�มีดาราคนไหนรับเล�น ถ�าไม�มีดารายอมเล�น ก็สร�างเป/นภาพยนตร1ไม�ได�คุณอาจ
ข�องใจว�า ภาพยนตร1แย�ๆก็ต้ังหลายเรื่องท่ีได�ฉายบนจอใหญ� พวกมันไปถึงท่ีนั่นได�ยังไง ความจริงก็คือ 
บทภาพยนตร1หลายเรื่องท่ีสตูดิโอซ้ือมานั้น ต�นฉบับถือว�าอยู�ในข้ันคุณภาพ แต� ในกระบวนการนํามา
สร�างเป/นภาพยนตร1 มีการชําระตัวละครหลายตัวในข้ันตอนของการปรับปรุงบท ดูอย�างสิ่งท่ีเกิดกับ
หนังเรื่อง Up close and personal เป/นเรื่องท่ีมาจากชีวิตจริงของ เจสซิก�า ซาวิทส1 ซ่ึงถือว�าเป/นงาน
ศิลปะขนานแท�ได�เลย แต�เม่ือผ�านกระบวนการแก�ไขปรับปรุงมาเก�าป�เต็มก็ออกมาเป/นแค�ขยะขนาน
แท�ของหนึ่งในระหว�างข้ันตอนท่ีต�องผ�านผู�กํากับโปรดิวเซอร1 และนักสํารวจตลาด ของดีมักถูกแทนท่ี
ด�วยสินค�าท่ีหน�าตาเหมือนกัน นี่คือความล�มเหลวของศิลปะท่ีได�รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ 
(art by committee) คํากล�าวท่ีว�า อูฐคือม�าในสายตาของคนกลุ�มหนึ่ง น�าจะมาจาก สถานการณ1เช�
นนี้ ธุรกิจหนังเป/นธุรกิจเต�าล�านป�ท่ียอมรับสิ่งใหม�และโอกาสใหม�เพียงไม�ก่ีอย�าง และ คํานึงถึงเม็ดเงิน
ท่ีจะได�มากกว�าสุนทรียศาสตร1เม่ือต�องตัดสินใจว�าจะทําหนังสักเรื่องไม�ควรให�เรื่องนี้บั่นทอนกําลังใจใน
การสร�างสรรค1ตัวละครท่ีดีท่ีสุดของตน หนังหลาย เรื่องประสบความสําเร็จเพราะแนวคิดเดิม และตัว
ละครท่ีผู�เขียนเขียนข้ึนนั้นสมบูรณ1และชัดเจนมาก จนผู�สร�างและผู�กํากับไม�อาจทาลายลงได� พ่ีน�อง
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ตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีชื่อเสียงในการสร�าง 16 ตัวละคร เขาเขียนสร�างและกํากับภาพยนตร1
ของตัวเอง เรื่อง Fargo ท้ังคู�จับเอาตํารวจหญิงผู�มีใจคอหนักแน�นม่ันคง (รับบทโดย ฟรานซิส แมค
คอร1แมนด1) ท่ีทํางานอย�างตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขย ไม�เอาถ�าน จอมอันธพาลท่ีไม�ยอมเคยลงให�
ใครนอกจากตัวเอง คนทําหนังฮอลลี วู�ดจะรู�ถึงความคิดดีๆ เม่ือพวกเขาได�เห็นมัน ส�วนอะไรจะเกิดข้ึน
เม่ือความคิดท่ีว�าดีนั้นต�องเจอกับการปรับให�เลวลงก็เป/นอีก เรื่องในฐานะคนเขียน อย�าทํางานให�คน
อ่ืนแก�ไขได� สร�างตัวละครของคุณให�สมจริงและสมบูรณ1 แล�วพวกนั้นก็จะไม�อยากยุ�งกับงานของคุณ 
เพราะตัวละครเหล�านั้นดีจนไม�มีท่ีติ นี่ต�างหากคือจุดหมาย 
 
                4. วิธีการดําเนินเรื่อง 

4.1 แก�นเรื่อง (Theme) คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) 
ของเรื่องท่ีจะนําเสนอ ซ่ึงอาจประกอบด�วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได� แต�ต�องไม�ออกนอก
แนวความคิดหลัก 

4.2 โครงเรื่อง (Plot) ซ่ึงแบ�งออกได�ดังนี้ 
1) การเล�าเรื่อง ลําดับเหตุการณ1อย�างมีเหตุผลเหตุการณ1ทุกเหตุการณ1จะต�อง

ส�งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได�ชัดเจน ไม�ให�หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด�วยเหตุการณ1หลัก 
(Main Plot) และเหตุการณ1รอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณ1รองท่ีใส�เข�าไปต�องผสมกลมกลืนเป/นเหตุ
เป/นผลกับเหตุการณ1หลัก 

2) ตัวละคร (Character) มีหน�าท่ีดําเนินเหตุการณ1 จากจุดเริ่มต�นไปสู�จุดสิ้นสุด
ของเรื่อง ตัวละครอาจเป/นคน สัตว1 สิ่งของ หรือเป/นนามธรรมไม�มีตัวตนก็ได� การสร�างตัวละคร
ข้ึนมาต�องคํานุงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไปบุคลิกนิสัย ความต�องการ อันก�อให�เกิดพฤติกรรมต�างๆ 
ของตัวละครนั้น ๆ ตัวละครแบ�งออกเป/นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํ า และตัวแสดงสมทบหรือตัว
แสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต�องส�งผลต�อเหตุการณ1นั้นๆ มากน�อยตามแต�บทบาทของตน ตัวเอกย�
อมมีความสําคัญมากกว�าตัวรองเสมอ 

- ตัวละครแบน คือ ตัวละครท่ีมีข้ัวขาวดําชัดเจน ไม�มีมิติทางอารมณ1 (Type 
Character)   

- ตัวละครกลม คือ ตัวละครท่ีมีท้ังความดี ความเลวปนกันไปในหนึ่งคน 
(Round Character) 

3) การกระทําของตัวละคร ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อย�างไร เม่ือไร 
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5. การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 
5.1 การเปvดเรื่อง (Exposition) เช�น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ

เหตุการณ1ในขณะนั้น 
5.2 สถานการณ1ท่ีเริ่มส�งเค�าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งท่ีส�งผลให�

เกิดเหตุการณ1ต�างๆ 
5.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได�อีกอย�างว�า 

Conflict  
5.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให�คนดูพักจากการ

ต่ืนเต�นจาก Turning Point 
5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ1ท่ีคับขันและตรึงเครียด 
5.6 จุดสุดยอดหรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป/นช�วงท่ีเผชิญหน�ากับปZญหาครั้งสุดท�

ายท่ีถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ทําให�มีการตัดสินใจอย�างเด็ดขาด 
5.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือข�อสรุป ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีข้ึน และสถานการณ1คลี่คลาย 
 

6. ขนาดของภาพกับการส่ือความหมาย 
ในภาพยนตร1 องค1ประกอบแรกท่ีไม�อาจหลีกเลี่ยงได�ก็คืองานด�านการถ�ายภาพ จนมัก

มีคํากล�าวว�า หนังเล�าเรื่องหรือสื่อความหมายด�วยภาพ ซ่ึงแม�จะไม�ถูกต�องนักเพราะหนังแต�ละเรื่อง
อาศัยเทคนิคหลายๆอย�างท้ังทางด�านภาพ เสียง ดนตรี บทสนทนา บทภาพยนตร1หรือแม�กระท่ังการ
แสดงของผู�แสดง แต�แน�นอนว�า ในบรรดาองค1ประกอบท้ังหมด งานด�านภาพนับเป/นหนึ่งในช�องทาง
ของการสื่อความหมายท่ีสําคัญท่ีสุด 

การศึกษาเรื่องขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย เป/นการศึกษาเรื่องความสัมพันธ1
ระหว�างกล�องกับสิ่งท่ีถูกถ�าย ความแตกต�างระหว�างภาพในแต�ละขนาดข้ึนอยู�กับจํานวนตัวละครหรือ
วัตถุท่ีปรากฎบนกรอบภาพ อย�างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ขนาดของภาพมีความหลากหลายและไม�
สามารถกําหนดได�ตายตัว ภาพระยะปานกลางสําหรับผู�กํากับคนหนึ่ง อาจจะกลายเป/นภาพขนาดใกล�
ของผู�กํากับอีกคนหนึ่งก็เป/นได� แม�ว�าขนาดของภาพท่ีปรากฎแต�ส�วนใหญ�แล�ว สามารถแบ�งได�เป/น 6 
ขนาดหลักๆด�วยกัน ดังนี้ 

6.1 ภาพ Extreme long shot จะถ�ายจากระยะไกลมาก แสดงให�เห็นถึงอาณา
บริเวณอันกว�างใหญ�ไพศาล บางครั้งภาพ extreme long shot ก็ใช�เปvดเพ่ือเชื่อมต�อกับภาพในระยะ
ท่ีใกล�กว�า เหมือนเป/นการเกริ่นเปvดเรื่อง 
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6.2 ภาพ Long shot ภาพขนาดนี้เผยให�เห็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ1 เช�น ในห�อง บน
ท�องถนน หรือพ้ืนท่ีโล�งกว�าง ขณะท่ีตัวละครในภาพก็จะมองเห็นได�เต็มตัว 

6.3 ภาพ Full shot จะเผยให�เห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว ส�วนหัวจะอยู�ใกล�กับขอบ
บนของกรอบภาพ เช�นเดียวกับส�วนเท�าจะอยู�ใกล�กับขอบล�าง 

6.4 ภาพขนาด medium shot ยึดเอาระยะต้ังแต�หัวเข�าหรือเอวของตัวละครข้ึนไป 
มักใช�ในฉากสนทนาระหว�างตัวละคร เพราะจะแสดงอากัปกิริยาท�าทางและการแสดงออกของตัว
ละครมองเห็นได�ชัดเจนข้ึน ภาพ medium shot อาจใช�เป/นช็อตเชื่อมกลางระหว�างภาพ close-up 
กับภาพ long shot หรือบางครั้งก็ใช�เม่ือผู�กํากับต�องการเริ่มต�นประเด็นใหม�ของเรื่อง ภาพในขนาด 
medium shot ยังสามารถแยกย�อยออกได�อีกหลายลักษณะด�วยกัน อาทิ ภาพขนาด two shot ท่ี
แสดงให�เห็นตัวละครสองคนในกรอบภาพโดยจับต้ังแต�เอวข้ึนไป และ ภาพ three shot ก็เป/นไปใน
ลักษณะคล�ายคลึงกัน 

6.5 ภาพ Close-up กินอาณาเขตของพ้ืนท่ีน�อยมาก มักใช�เพ่ือแสดงรายละเอียดของ
อะไรก็ตามท่ีมีขนาดเล็ก ปกติแล�ว คนทําหนังมักจะใช�เพ่ือแสดงความสัมพันธ1ในระยะใกล�ชิดระหว�าง
ผู�ชมกับตัวละคร หรือเพ่ือเปvดโอกาสให�ผู�ชมได�สํารวจตรวจสอบปฏิกิริยาบนใบหน�าของตัวละคร 

6.6 ภาพ Extreme close-up เป/นภาพท่ีเจาะจงเฉพาะสิ่งท่ีมีขนาดเล็กมากๆ เช�น 
ดวงตาหรือปากของนักแสดง หรือสิ่งของต�างๆท่ีมองเห็นได�ไม�ชัดเจนในภาพขนาดปกติ โดยท่ัวไปมัก
ใช�เพ่ือเน�นความสําคัญของสิ่งท่ีถูกถ�ายนั้นๆ 

 
จากการศึกษา ค�นคว�า และรวบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับแนวคิดต้ังต�นในการทํา

ภาพยนตร1 ท้ังเรื่องของแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีทัศนคติความรู�สึกชอบหรือไม�ชอบ ทฤษฏีการปรับตัว 
และพฤติกรรมการเลี้ยงแมว โดยชี้ให�เห็นถึงการแก�ปZญหาและการปรับตัวของตัวละคร อีกท้ังยัง
สามารถนําเอาแนวคิดข�างต�นเข�าร�วมกับทฤษฎีภาพยนตร1ในเรื่องของการเล�าเรื่องและการสร�างตัว
ละคร เพ่ือนําไปสู�การสร�างเหตุการณ1ท่ีสอดคล�องและสมเหตุสมผลต�อความเป/นจริงลงไปในบท      
ภาพยนตร1 ทําให�บทภาพยนตร1มีความน�าสนใจยิ่งข้ึน 
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บทที่  3 

การเก็บขอมูล 
 

การสร�างภาพยนตรเก่ียวกับการปรับตัวให�อยู�กับสิ่งท่ีไม�ชอบ เป�นการพยายามสะท�อน
ภาพของพฤติกรรมมนุษยท่ีเกิดข้ึนภายใต�สภาวะความกดดันบางอย�าง ทําให�เกิดพฤติกรรมการเอาตัว
รอดเป�นแก�นความคิดหลัก(Concept) ของการสร�างภาพยนตรครั้งนี้ เพ่ือความเข�าใจอารมณของ
ภาพยนตร ผู�จัดทําได�หาข�อมูลเพ่ือใช�ในการอ�างอิง (Reference) และเข�าถึงอารมณและบรรยากาศ
ของภาพยนตร (Mood and Tone) จากภาพยนตรเรื่องอ่ืนๆ ท่ีสามารถอธิบายถึงลักษณะท่ีจะเกิดข้ึน
ในภาพยนตรสั้นเรื่อง ฉันเลี้ยวแมว  
 
ขอมูลอางอิง (Reference) 
 

1. ภาพยนตร#เรื่อง As good as It get กํากับภาพยนตรโดย James L. Brooks ออก
ฉายในปM พ.ศ.2537 

ในภาพยนตรเรื่อง As good as It get ได�เล�าเรื่องของ เมลวิน ยูดอล นักเขียนนว
นิยายรักมีชื่อ ท่ีเป�นโรคย้ําคิดย้ําคํา กลัวความสกปรก เหยียดผิว และปากร�าย มีนิสัยเห็นแก�ตัว และ
ชอบพูดจาถากถางใครๆ ให�เจ็บใจ เป�นท่ีเอือมระอาต�อเพ่ือนบ�าน โดยเฉพาะไซมอน จิตรกรเกยข�าง
ห�อง ท่ีเลี้ยงหมาตัวเล็กๆชื่อ เวอรเดล ทุกวันเมลวินจะต�องไปกินอาหารท่ีร�านเดิม ท่ีโตWะตัวเดิม แต�ด�วย
นิสัยปากร�าย ทําให�ไม�มีพนักงานเสิรฟคนไหนอยากบริการเขา มีเพียงคนเดียวคือ แครอล ท่ีรับมือกับ
เมลวินได� วันหนึ่งแครอลไม�มาทํางาน เมลวินจึงตามไปท่ีบ�าน เพราะถ�าหากเธอไม�มาเสิรฟอาหารให� ก็
ไม�มีใครในร�านยินดีบริการเขา เมลวินพบว�าลูกชายของแครอลปYวยเป�นโรคภูมิแพ�และหอบหืด เขาจึง
เสนอให�หมอนอรแมน เบตส สามีของบรรณาธิการท่ีตีพิมพนวนิยายของเขา ไปรักษาลูกชายของแค
รอล เพ่ือให�เธอกลับมาทํางานตามปกติในขณะเดียวกัน ไซมอนถูกโจรทําร�ายจนต�องเข�าโรงพยาบาล 
เมลวินถูกแฟรงก ซาชส เพ่ือนข�างห�องอีกคนหนึ่ง บังคับให�นําเวอรเดล หมาของไซมอนมาดูแล จาก
การท่ีได�ใกล�ชิดกับสัตวเลี้ยง เมลวินเริ่มมีนิสัยท่ีอ�อนโยนลง และค�อยๆ ปรับตัวเข�าหาคนอ่ืน จนใครๆ 
ก็เริ่มรับรู�ว�าแท�ท่ีจริง เขาก็เป�นคนมีน้ําใจ 
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ประเด็นจากในหนังท่ีผู�จัดทํานํามาเป�นแนวทางคือการท่ีชายคนหนึ่งซ่ึงดูเหมือน
ภายนอกร�ายกาจ ไม�ยอมปรับตัวเข�าหาใคร แต�เม่ือเขาได�ใกล�ชิดกับสัตวเลี้ยง พฤติกรรมของชายคน
นั้นค�อยๆเปลี่ยนไป มีนิสัยท่ีอ�อนโยนข้ึน และเขาเริ่มปรับตัวให�เข�ากับคนอ่ืนได� 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-1 ภาพจากภาพนตรเรื่องAs good as It get 

 

2. ภาพยนตร#เรื่อง Mousehunt กํากับโดยGore Verbinski และออกฉายในปM พ.ศ.

2537 

ลารสและเออรนี่ สมันซ สอง พ่ีน�อง ผู�หมดหวังในโชคชะตา ไม�เคยคิดสักนิดว�า
คฤหาสน ซอมซ�อท่ีพวกเขาได�รับเป�นมรดกจะมีมูลค�านับล�านๆเเหรียญ แต�ก�อนท่ีจะได�เงินก�อนนี้ พวก
เขาต�องกําจัดเจ�าหนูตัวจิ๊ดริดให�หายไปจากคฤหาสนหลังนี้เสียก�อน ทว�าไม�ง�ายอย�างใจนึกเพราะเจ�า
หนูหัวแข็งตัวนี้มีก๋ึนและฤทธิ์เดชเหนือชั้นกว�าเยอะ สงครามแย�งชิงคฤหาสนจึงปะทุข้ึนแบบใครดีใคร
อยู� คุณจะรู�ว�างานนี้ขนาดไม�ใช�สิ่งสําคัญ 

ประเด็นจากในภาพยนตรท่ีผู�จัดทําได�นํามาเป�นแนวทางคือการแก�ปdญหาของตัวละคร 
ท่ีต�องการจํากัดหนูให�ออกจากบ�าน จึงทําทุกวิธีทางในการกําจัดหนูออกไป ภาพยนตรแสดงให�เห็นถึง
วิธีคิดและแก�ปdญหาในสถานการณต�างๆของตัวละครได�อย�างลงตัว ทําให�ภาพยนตรมีความน�าสนใจ 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Mousehunt 
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อารมณ#ของภาพยนตร# (Mood and Tone) 

1. ภาพยนตร#เรื่อง WaterBoys กํากับโดย Shinobu Yaguchi และออกฉายในปM พ.ศ.
2541 

เม่ือชมรมว�ายน้ําชายล�วนโรงเรียนทาคาโนะ ถึงจุดตกตํ่าสุด จนกระท่ังมี ครูซากุมาครู
คนสวยมาเป�นโค�ชชมรม แต�แท�ท่ีจริงแล�ว เธอคือโค�ชสอนการเล�นระบําใต�น้ํา แทนท่ีจะเป�นการว�ายน้ํา
ธรรมดา แถมยังมีไอเดียสุดเกj ในการเปkดแสดงระบําใต�น้ําชาย สมาชิกหัวงูท่ีหวังมาดูขาอ�อนครูสาว 
ต�างเผ�นกระเจิง เหลือแต� 5 หนุ�ม คือ ซูซูกิ, โอตะ ท่ีรักการเต�นอย�างสุดหัวใจ, ซาโตะ นักบาสเกตบอล
ท่ีถูกไล�ออกจากทีม, ทาคาชิ หนุ�มนักคํานวณ และ ซาโอโตเมะ หนุ�มน�อยข้ีแย สถานการณของชมรม
ว�ายน้ํายิ่งเลวร�ายลงไปอีก เม่ือโค�ชสาวพบว�าตัวเองต้ังท�องได� 8 เดือน และขอลาไปคลอด โดยท้ิงให� 5 
หนุ�มต�องฝYาชะตากรรม ท�ามกลางการดูถูกเหยียดหยามจากเพ่ือนๆ พวกเขาท้ัง 5 คนจึงร�วมมือกัน 
สอนตัวเองในการระบําใต�น้ํา ระหว�างนั้น พวกเขาบังเอิญได�ครูฝoกสอนปลาโลมามาช�วยฝoกให�  โดยหา
รู�ไม�ว�ากําลังถูกหลอกใช�งานทํางานในสวนน้ํา แต�นั่นกลับเป�นการพัฒนาทักษะในการเต�นระบําใต�น้ํา
อย�างไม�รู�ตัว 

ภาพยนตรเรื่องนี้มีเทคนิคการเล�าเรื่องได�เรียบง�าย แต�แฝงไปด�วยจังหวะในการพลิก
ผันของเรื่องราว ทําให�สถานการณต�างๆท่ีเกิดข้ึนในเรื่องถึงแม�ว�าจะดูเลวร�ายแต�ก็ทําให�ผู�ชมตลกได� 
ผู�จัดทําจึงได�ศึกษาการเล�าเรื่องจากภาพยนตรWater Boys และนํามาประยุกตใช�ในการทําภาพยนตร
ครั้งนี้คือ การถ�ายภาพ ลักษณะการถ�ายภาพของหนังเรื่องนี้ส�วนใหญ�จะเป�นภาพขนาดปานกลาง 
เพ่ือให�เห็นระยะห�างของคนในภาพ มีการใช�ช็อตท่ีไม�มาก ทําให�เนื้อเรื่องดูมีความสมจริงและให�
ความรู�สึกร�วมไปกับตัวละคร 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-3 ภาพจากภาพยนตร Water boys 
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2. ภาพยนตร#เรื่อง Adrenaline Drive กํากับโดย Shinobu Yaguchi ออกฉายในปM

พ.ศ.2542 
เรื่อง Adrenaline Drive เป�นเรื่องของความบังเอิญของสองหนุ�มสาวใจเสาะคู�หนึ่งท่ี

ไม�รู�จักกันมา ก�อน ดันมาอยู�ในเหตุการณเดียวกัน และฉกเงินล�านจากแกWงมาเฟMยไปแบ�งกัน ต�อมาถูก
ตามล�าจ�าละหวั่นเงินจํานวนมากล�นสามารถทําให�คนเปลี่ยนสถานะทางสังคมและสภาพความเป�นอยู�
เพียง ข�ามคืน ไม�ว�าเงินนั้นจะมาได�มาอย�างถูกกฎหมายหรือนอกกฎหมายก็ตามAdrenaline Drive มี
เงินเป�นแกนหลักของเรื่อง ทําให�ทุกคนวิ่งไล�ตาม แต�สุดท�ายก็ไม�มีใครได�เงินนั้นไปครอง และฉาก
สําคัญท่ีเปลี่ยนชีวิตตัวละครทุกตัว นั่นก็คือ การช�วยเหลือชีวิตคนก�อนท่ีจะคว�าเงิน ไม�ว�าเขาจะอยู�ใน
ฐานะอะไรก็ตาม ไม�ว�าคนธรรมดาหรือยากูซ�า 

ภาพยนตรเรื่องนี้มีเทคนิคการเล�าเรื่องได�เรียบง�าย แต�แฝงไปด�วยจังหวะในการพลิก
ผันของเรื่องราว ทําให�สถานการณต�างๆท่ีเกิดข้ึนในเรื่องถึงแม�ว�าจะดูเลวร�ายแต�ก็ทําให�ผู�ชมตลกได� 
ผู�จัดทําจึงได�ศึกษาการเล�าเรื่องจากภาพยนตร Adrenaline Drive และนํามาประยุกตใช�ในการทํา
ภาพยนตรครั้งนี้คือ การถ�ายภาพ ลักษณะการถ�ายภาพของหนังเรื่องนี้ส�วนใหญ�จะเป�นภาพขนาดปาน
กลาง เพ่ือให�เห็นระยะห�างของคนในภาพ มีการใช�ช็อตท่ีไม�มาก ทําให�เนื้อเรื่องดูมีความสมจริงและให�
ความรู�สึกร�วมไปกับตัวละคร 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-4 ภาพจากภาพยนตร Water boy

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

ในการสร�างสรรค
ภาพยนตร
ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับทัศนคติการชอบหรือไม�ชอบสิ่งใดสิ่หนึ่ง 
การปรับตัว และพฤติกรรมการเลี้ยงแมว รวมไปถึงสภาวะโรคกลัวแมว เป*นภาพยนตร
ท่ีผู�จัดทํา
ต�องการนําเสนอการเอาตัวรอด และการปรับตัวของตัวละครท่ีต�องจํายอมอยู�กับสิ่งท่ีไม�ชอบ และ
ต�องการนําเสนอการวิธีคิด การแก�ป1ญหา การเผชิญหน�ากับป1ญหาของตัวละครและการสร�าง
ภาพยนตร
ให�ออกมาตามความต�องการของ ผู�จัดทํานั้น ต�องผ�านกระบวนการงานสร�างภาพยนตร
ดัง
จะปรากฏในข้ันตอนตามต�อไปนี้ 

 
การเตรียมบทภาพยนตร� 
 

1. แนวความคิด (Concept)  
เม่ือคนท่ีกลัวแมว ไม�ชอบแมว และแพ�ขนแมว ต�องมาอยู�ร�วมกับแมว 
 

2. แก(นเรื่อง(Theme)  
การปรับตัวให�อยู�กับสิ่งท่ีไม�ชอบ 
 

3. เรื่องย(อ(Synopsis) 
มนัท เป*นพนักงานเงินเดือนธรรมดา เขากําลังจะได�ข้ึนเงินเดือน จึงถูกหัวหน�า ปรีชา 

ไหว�วานให�ช�วยเลี้ยงแมว หมูกรอบ ให�หน�อย ด�วยข�อบังคับเรื่องเงินเดือนมนัทจึงรับเลี้ยงหมูกรอบไว� 
ท้ังๆท่ีตัวเองเป*นคนแพ�ขนแมวและไม�ชอบแมว เม่ือปรีชาพาหมูกรอบมาฝากไว�ท่ีบ�านของมนัท ชีวิต
ของมนัทก็ถูกป7วนไปด�วยหมูกรอบ ไม�ว�าจะเป*นอาการแพ�ขนแมว จาม หมูกรอบทําบ�านเลอะเทอะ 
แย�งอาหาร ทําบ�านพัง มนัททนไม�ไหวจับโยนหมูกรอบออกนอกบ�าน แต�เม่ือคิดได�มนัทเสียใจและจึง
ออกตามหาหมูกรอบ แต�จนแล�วจนรอดก็ไม�เจอ เม่ือปรีชาโทรมาตอนเย็นบอกว�าธุระเสร็จเร็วกว�า
กําหนดและจะมารับหมูกรอบกลับ มนัทจึงตัดสินใจแก�ป1ญหาด�วยการไปซ้ือแมวตัวใหม�มาคืนปรีชา 
แต�เม่ือถึงบ�าน มนัทกลับพบว�าหมูกรอบไม�ได�หายไปไหนและนั่งรออยู�หน�าบ�าน 
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4. โครงเรื่องขยาย(Treatment) 
 
ฉากท่ี 1 ภายนอก/หน�าบ�านมนัท/กลางวัน 
 

มนัทเป?ดประตู ก�าวเท�าออกมาจากบ�านเพ่ือไปทํางาน หลังจากล็อกประตูบ�านเรียบร�อย
แล�ว มนัทเดินเลี้ยวซ�าย แต�ยังไม�ทันเดินพ�นประตูบ�านไปได�ไกลเท�าไหร� จู�ๆมนัทก็จามเสียงดังออกมา 
มนัทดึงเอาผ�าเช็ดหน�าท่ีอยู�ในกระเป@าเสื้อออกมาป?ดจมูก มนัทเหลือบไปทางขวา เห็นปAาแก�คนหนึ่งนั่ง
ยองๆกับพ้ืน กําลังคลุกข�าวกับปลาทูให�แมวสองสามตัว แมวพวกนั้นส�งเสียงร�องรอกินข�าว 
มนัทพยายมเดินกลั้นหายใจเดินผ�านปAาและแมวไป โดยเดินอ�อมไปให�ไกลท่ีสุด มนัทแทบจะเดินชิด
กําแพงอีกด�าน พอพ�นกลุ�มแมวมาได�นิดหน�อย มนัทรีบวิ่งไปอย�างรวดเร็ว  
 
ฉากท่ี 2 ภายใน/ห�องทํางานปรีชา/กลาวัน 
 

ปรีชานั่งรออยู�ท่ีโตCะทํางาน มนัทเดินเข�ามา บนโตCะทํางานของปรีชามีแมวนอนอยู� ปรีชา
เอามือลูบหัวแมว ปรีชาเชิญมนัทนั่งลงท่ีเก�าอ้ี มนัทดึงเก�าอ้ีออกมานั่งและถอยออกมานั่งค�อนข�างไกล 
มนัทจามอีกครั้ง ปรีชาชวนมนัทพูดคุยเรื่องสารทุกข
สุขดิบ ชมว�ามนัทเป*นคนขยันทําผลงานออกมาได�
ดีตลอด มนัทขอบคุณปรีชาว�าถ�าไม�ได�ปรีชาช�วยแนะนําเรื่องต�างๆมนัทคงไม�ได�มีโอกาสมาถึงจุดนี้ 
ปรีชาพยักหน�าเห็นด�วยและพูดว�าเขามีเรื่องจะให�มนัทช�วยเลี้ยงแมวของเขาให�หน�อยวันหยุด มนัท
ชะงักไปและค�อยๆปฏิเสธว�าคงไม�ได�เพราะมนัทแพ�ขนแมว ปรีชาพยักหน�าเขาใจ มนัทกําลังจะลุก
ออกไปแต�ปรีชาพูดท้ิงท�ายไว�ว�าง้ันเรื่องเลื่อนตําแหน�งปลายปEนีคงจะยากหน�อยแล�วนะ มนัทหยุดเดิน 
 
ฉากท่ี 3 ภายนอก/หน�าบ�านมนัท/กลางวัน 
 

คัทย�อย3.1  
ในมือมนัทท่ีใส�ถุงมือมีแมวอยู� มีเสียงรถสตาร
ขับออกไปจากหน�าบ�าน มนัทโยนแมวไปท่ี

พ้ืนอย�าไม�สนใจ มนัทถอดถุงมืออกแล�วนั่งลงหน�าโตCะคอมพิวเตอร
และทํางานต�อ แมวเดินไปสํารวจ
รอบบ�าน มนัทไม�สนใจ  

คัทย�อย3.2  
แมวเดินมาใกล�ๆโตCะทํางาน มนัทจามออกมาเสียงดัง มนัทหยิบแฟAมท่ีวางอยู�บนโตCะเข่ีย

แมวออกไป แต�แมวไม�ยอมออก มนัทจามออกมาอีกครั้ง 
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คัทย�อย 3.3  
มนัทใส�ปากป?ดจมูก นั่งทํางาน จู�ๆแมวก็กระโดดข้ึนมาบนโตCะทํางาน ด�วยความตกใจมนัทรีบจับแมว
ออกไป มือมนัทเริ่มแดงและคัน 
 
ฉากท่ี 4 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน  
 

มนัทเกาจนมือตัวเองแดง เขาหันไปมองแมวท่ีกําลังเดินสํารวจรอบบ�านตัวเอง มนัทไปหา
กล�องสีเหลี่ยมอันนึงมา เขาพยายามจะจับแมวใส�กล�องโดนวิธีการเอากล�องไล�คว่ําจับแมว แต�ก็ไม�
สามารถจับแมวได� มนัทเปลี่ยนเป*นใช�ผ�าเหวี่ยงไปเพ่ือจับแมว ขณะกําลังจับแมวมนัทก็ชนข�าวของล�ม
ซะเอง ไม�สามารถจับแมวได� จนสุดท�ามนัทใส�แขนยาวขายาวต้ังแต�หัวจรดเท�า มีถุงเท�าคุมพร�อม
รองเท�าบูCท ใส�หมวกโม�งเห็นแต�ลูกตา ใส�ถุงมือยางยาวรัดมาถึงข�อศอก ใส�ถุงมือยาง ใส�รองเท�าบูCท ไล�
จับแมวอยู�สักพัก มนัทถึงสามารถจับแมวใส�กล�องได� มนัทเอาหนังสือสี่ห�าเล�มทับกล�องไว�  
 
ฉากท่ี 5 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน  
 

มนัทพยายามโทรหาเพ่ือนเก�าหลายๆคนท่ีเขามีเพ่ือเอาแมวไปฝากเลี้ยง แต�ทุกคนปฏิเสธ
เขาท้ังหมด มนัทถอดใจ  จู�ๆโทรศัพท
มนัทก็ดังข้ึน ปAาของมนัทโทรมาถามไถ�สารทุกข
สุขดิธรรมดา 
มนัทบอกปAาว�าตอนนี้สบายดี ไม�มีอะไรต�องเป*นห�วง มนัทเหลือบไปมองแมวท่ีอยู�ในกล�อง มนัทจึง
ตัดสินใจบอกปAาไปว�าต�องการความช�วยเหลือ อยากให�ปAาช�วยเลี้ยงแมวให�หน�อยสองวัน ปAาตอบตกลง
บอกว�าให�มนัทพาแมวมาได�เลย  

 
ฉากท่ี 6 ภายนอก/หน�าบ�านปAา/กลางวัน 
 

มนัทนั่งรถแท็กซ่ี หิ้วตะกร�าใส�แมวมาลงท่ีหน�าบ�านปAาของเขา แต�สิ่งท่ีไม�คาดฝ1นคือเสียง
หมาเห�าออกมาจากในบ�าน เม่ือเขาลงรถ หมาตัวใหญ�สองตัววิ่งมารับเขาถึงหน�าบ�าน มนัทลงรถมา
อย�างเกร็งๆ อุ�มตระกร�าแมวไว�แน�นอก ปAาเดินตามออกมาเพ่ือเป?ดประตูบ�านให�มนัท  และหมาท้ังสอง
ตัวพยายามกระโจนออกมาหามนัท และขู�คําราม ปAาบอกว�าไม�ต�องกลัว หมาสองตัวนี้ไม�ดุหรอก แล�ว
ปAาก็โยนตุCกตาให�หมา หมาสองตัววิ่งไปขย้ําตุCกตาขาดกระจุย มนัทยืนกลืนน้ําลาย ตลึงภาพท่ีเห็น 
มนัทก�มลงมองแมวในมือ ปAาบอกว�าไม�ต�องห�วงปAาจะดูแลแมวอย�างดี มนัทตัดสินใจยื่นตระกร�าแมวให�
ปAาไป ปAารับตระกร�าแมวไว�  เสียงโทรศัพท
ของมนัทดังข้ึน ปรีชาโทรมาหามนัทพร�อมกับฝากฝ1งมนัท
อีกรอบว�าให�ช�วยดูแลแมวของเขาดีๆ เพราะแมวตัวนี้มีความหมายกับเขามาก มนัทรับปากและวาง
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สาย มนัทมองไปท่ีปAากําลังอุ�มตระกร�าแมวเข�าบ�าน และหันไปมองหมาสองตัวท่ีกําลังจะวิ่งตามปAาเข�า
ไป ใต�เท�าพวกมันมีเพียงเศษซากตุCกตา มนัทตัดสินใจวิ่งไปหาปAาพร�อมบอกว�าเขามีความจําเป*นต�องนํา
แมวกลับไป ไม�ฝากปAาเลี้ยงแล�ว 

 
ฉากท่ี 7 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

มนัทกลับมาท่ีบ�าน เอาแมวไว�ในกล�องและหาหนังสือทับกล�องไว� แมวสามารถมุดออกมา
จากกล�องได� แมวเดินไปโตCะอาหาร มันกระโดดข้ึนโตCะกินข�าว ไปกินข�าวของมนัทท่ีวางอยู�จนจานตก
มาแตก มนัทท่ีทํางานอยู�ได�ยินเสียงจานแตกจึงหันมาเห็นและตกใจว�าแมวหลุดออกมาได� มนัทเดินไป
ทางต�นเสียง เห็นจานและอาหารของเขาท่ีอยู�พ้ืนมนัทโมโหมากท่ีเห็นแมวทําจานข�าวตกแต�งและกิน
ข�าวของเขาไป มนัทจึงเอาไม�กวาดจะไล�ตีแมว แมวตกใจวิ่งเข�าไปหลบใต�โตCะในซอกเล็กๆ มนัท
พยายามเอาไม�กวาดเข่ียแมวออกมา ไม�ก็ไม�ออกมา จนมนัทหมดความพยายาม และพูดว�าถ�าไม�
ออกมาเขาจะออกไปเอง และมนัทก็ฉุนเชียวเดินออกไปนอกบ�าน  
 
ฉากท่ี 8 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน  
 

มนัทกลับบ�านมาพร�อมกับกรงขังแมวในมือ มนัทเป?ดประตูกลับเข�ามาในบ�านพบบ�านท่ี
ถูกพังด�วยฝEมือแมว กระดาษทิชชู�เลอะเทอะรอบบ�าน เฟอร
นิเจอร
ท่ีโดนข�วน โดนมีแมวต�นเหตุนั่งแทะ
ม�วนทิชชู�อยู�กลางบ�าน ด�วยความโมโหมนัทพุ�งตัวเข�าไปจับแมว แมวพยายามกัดข�วนมือมนัท แต�ด�วย
ความโมโหมนัทจึงจับแมวแน�นและก�นด�า ขังแมวไว�ในกรง  
 
ฉากท่ี 9 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

คัทย�อย9.1  
ขณะท่ีมนัทกําลังนั่งทํางานอยู� แมวท่ีอยู�ในกล�องพยายามร�องเสียงดัง มนัทหันไปมอง

อย�างรําคาญ หยิบหูฟ1งข้ึนมาใส�หูและเพ่ิมเสียงเพลง ไม�สนใจแมวท่ีร�องอยู�เสียงแมวเงียบไป มนัท
ทํางานเสร็จ หันไปมองแมวท่ีนอนหลับอยู�ในกรง มนัทไปเอาข�าวกับน้ํามาให�แมว เป?ดกรงออกมาให�
แมวกินข�าวนอก มนัทเดินไปท่ีอ่ืน 

คัทย�อย9.2 
มนัทเดินมาท่ีโซฟาเพ่ือจะดูทีวี มนัทเป?ดทีวีและถอยตัวมานั่งโซฟา เม่ือมนัทหย�อนก�นนั่ง

ลงไปแล�ว มนัทนั่งลงก็รับรู�ได�ว�าตัวเองนั่งทับอะไรท่ีแฉะๆไป มนัทลุกข้ึนและเอามือจับท่ีก�นของตัวเอง 
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มือมนัทจับออกมาเป*นของเหลวๆสีน้ําตาล มนัทยกมือข้ึนมาดมก�อนจะทําท�าอ�วกออกมาเพราะเหม็น
มาก  มนัทเอ้ียวตัวไปดูท่ีโซฟาพบอึก�อนโตท่ีมนัทนั่งทับ มนัททําท�ากรี๊ดลั่น วิ่งเข�าห�องน้ําไป 

 
ฉาก 10 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 
 มนัทโมโหมาก จับแมวโยนออกไปนอกบ�าน ป?ดปะตูไม�ให�แมวเข�ามาในบ�านอีก มนัทนั่งทํา
ความสะอาดโซฟา หันไปเห็นกรงแมวนึกถึงตอนท่ีแมวนั่งกินข�าว และนอนหลับอยู�ในกรง มนัทเดิน
ออกไปเป?ดประตูบ�านเพ่ือตามหาแมว แต�ไม�พบแมว มนัทวิ่งวนดูรอบบ�านก็ไม�พบ 
 
ฉากท่ี 11 ภายนอก/ซอยบ�านมนัท/กลางวัน 
 

เขาวิ่งตามหาแมวท่ัวซอยแต�ก็ไม�พบ พยายามชะโงกหน�าเข�าไปดูในบ�านหลังอ่ืนๆ 
ตัดไป ----- มนัทพยายามมองหาจากฝูงแมวท่ีกําลังกินข�าวข�างทางท่ีคนท้ิงไว�ให� 
ตัดไป ----- มนัทพยายามปEนรั้วเข�าไปในบ�านร�างเพ่ือตามหาแมว 
ตัดไป ----- มนัทพบแมวท่ีอยู�ใต�รถ พยายามุดลงไปดู 
ตัดไป ----- มนัทเขียนปAายแปะไปตามเสาไฟฟAา วาดภาพลายเส�นตลกๆประกาศแมวหาย 
 
ฉากท่ี12 ภายนอก/ร�านอาหาร/กลางวัน 
 

มนัทเดินผ�านร�านอาหารท่ีเป?ดทีวีท้ิงไว� มีข�าวลักลอบขโมยแมวส�งไปขายชายแดนเผื่อกิน
เนื้อ คนขายข�าวพูดบอกว�าไม�ก่ีวันก�อนแถวนี้ก็มีแมวหายไปหลายตัว ไม�รู�ว�าเป*นเพราะถูกจับไปเหมือน
ในข�าวรึเปล�า ยิ่งทําให�มนัทร�อนใจทําอะไรไม�ถูก รีบวิ่งออกไปหาแมวอย�างบ�าคลั่ง 
 
ฉากท่ี 13 ภายนอก/ระหว�างทาง/กลางวัน 
 

มนัทเดินผ�านมีคนสองคนเดินสวนกันมา พูดถึงเรื่องแมวถูกรถทับอยู�ยนหัวมุมถนน มนัท
ได�ยินตกใจมาก รีบวิ่งไปดู มีคนมุงเต็มไปหมด มนัทใจหายมาก พยายามแหวกคนเข�าไปดูเพ่ือว�าเป*น
แมวของหัวหน�ารึเปล�า ระหว�างนั้นหัวหน�าโทรมาพอดี มนัทลุ�นมากในขณะท่ีมือถือก็มีสายเข�าอยู� จน
สุดท�ายมนัทเห็นว�าเป*นแมวคนละตัว มนัทโล�งใจรับโทรศัพท
หัวหน�า หัวหน�าบอกว�าจะมารับแมวแล�ว
ในอีก 1 ชั่วโมง 
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ฉากท่ี 14  ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

เขานั่งหมดหวังอยู�กับพ้ืนบ�าน  มนัทร�อนรนคิดหาทางออก เขาไปเป?ดอินเตอร
เน็ต ตามท่ี
อยู�ขายแมว และพบว�ามีแมวลักษณะคล�ายกันในราคาขาย6,000บาท มนัทตัดสินใจโทรไปหาเจ�าของ
ร�าน 

 
ฉากท่ี 15 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 
มนัทกลับเข�ามาในบ�านพร�อมกันตระกร�าท่ีใส�ลูกแมวลักษณะเหมือนกันมา มนัทเดินไปห�องเก็บของชั้น
ใต�ดินเพ่ือจะเอาไปไว�ในนั้น เม่ือเป?ดประตูเข�าไป แมวในตระกร�าร�อง ทันใดนั้นก็มีเสียงขรุขระออกมา
จากกล�องท่ีวางอยู�บนพ้ืน มนัทมองไปพบเจ�าแมวมุดออกมาจากกล�อง มนัทยืนงง แมวเดินออกมามอง
หน�ามนัท มนัททําหน�าแทบร�องไห� มนัทมองแมวตัวใหม�ในมือ แมวตัวใหม�สบตากับมนัท ร�องเหมียวๆ 
อย�างน�าเอ็นดู 
 

5. บทภาพยนตร� (Screenplay) 
 

ฉากท่ี 1 ภายนอก/หน�าบ�านมนัท/กลางวัน 
 
มนัทอยู�ในชุดทํางานเป?ดประตูบ�านออกมาแล�วหันหลังไปล็อกประตูบ�านมนัทเดินไป

ทางซ�ายได�สี่ห�าก�าวมนัทก็หยุดชะงักจามออกมาเสียงดังปAาแก�แต�งตัวมอมแมมกําลังนั่งคลุกข�าวกับปลา
ทูอยู�กับพ้ืนมีแมว4-5ตัวนั่งล�อมตัวปAาอยู�มนัททําหน�าตกใจปนหวาดกลัวก�าวถอยหลังหนึ่งก�าวรีบหยิบ
ผ�าเช็ดหน�าตรงกระเป@าเสื้อข้ึนมาป?ดจมูกมนัทเดินแบบย�องไปชิดกําแพงฝ1งตรงข�ามมนัทค�อยๆก�าวเดิน
ผ�านฝูงแมวและปAาไปแบบย�องเบามนัทเดินพ�นฝูงแมวไปไม�ก่ีก�าวก็รีบโกยแนบหนีไป 
 
ฉากท่ี 2 ภายใน/ห�องทํางานปรีชา/กลางวัน 

 
ปรีชานั่งอยู�บนเก�าอ้ีเบาะหนังมือเขาลูบหัวแมวท่ีกําลังนอนสบายอยู�บนโตCะทํางานมนัท

เดินเข�ามาในห�องอย�างเกร็งๆพยายามไม�เข�าใกล�โตCะทํางานของปรีชา 
มนัท 

เอ�อไม�ทราบว�ามีอะไรเหรอครับ 
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ปรีชา 
คุณมนัทนั่งก�อนๆ 

มนัทเดินมาจับเก�าอ้ีพยายามดึงเก�าอ้ีอกไปให�ห�างโตCะมากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� 
มนัทนั่งลงบนเก�าอ้ีพยายามใช�เท�าดันให�ออกห�างจากโตCะอีกนิดนึง 

ปรีชา 
โปรคเจ็คครั้งท่ีแล�วคุณทําดีมากเลยนะคุณมนัท 

มนัท 
“ขอบคุณมากครับหัวหน�า 

ปรีชา 
ผมก็เล็งๆไว�แล�วว�าปลายปEนี้จะยื่นเรื่องข้ึนเงินเดือนเข�าท่ีประชุมให�คุณ 

มนัท 
จริงเหรอครับขอบคุณมากครับหัวหน�า 

ปรีชา 
แต�ว�ามันติดอยู�อย�างเดียว 

ไอ�ช�วงก�อนท่ีผมจะเอาเรื่องเข�าท่ีประชุมได�เนี่ยผมต�องไปทําธุระต�างจังหวัด 
มนัท 

เอ�อ… ครับแล�ว... แล�ว 
แมวลุกข้ึนเดินไปเดินมาบนโตCะมนัทรีบเขยิบตัวออกห�าง 
แมวกระโดดลงจากโตCะเดินไปอีกทาง 

ปรีชา 
ผมก็แค�อยากวานให�คุณช�วยอะไรนิดๆหน�อยๆ 

มนัท 
ครับได�ครับไม�มีป1ญหาครับหัวหน�า 

ปรีชา 
ผมอยากให�คุณช�วยเลี้ยงเจ�าหมูกรอบของผม 

มนัท 
หมูกรอบ?  

 
ปรีชา 

ลูกสาวผมนี้ไงคุณ 
มนัทหันไปมองแมวท่ีกําลังเล�นของเล�นอยู�บนพ้ืนอย�างร�าเริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ก�อนจะหันหน�ากลับไปมองปรีชาด�วยสีหน�าลําบากใจ 
มนัท 

คือง้ีครับคือผม…เอ�อขอโทษจริงๆครับคือผมแพ�ขนแมวฮัดชิ่ว 
ปรีชา 

อ�าวคุณแพ�ขนแมวหรอผมไม�เคยรู�มาก�อนเลยนะ 
 

มนัท 
ใช�ครับหัวหน�าผมต�องขอโทษด�วยครับผมแพ�ขนแมวจริงๆ 

ปรีชา 
ทําไงดีล�ะผมก็ยุ�งมาด�วยสิช�วงนี้ 

ถ�าไม�มีคนช�วยผมต�องไม�มีเวลาทําเรื่องต�างๆเสนอบอร
ดแน�เลย 
มนัท 

เอ�ออออ……  
ปรีชา 

เรื่องของคุณผมก็คงต�องขอเลื่อนไปก�อน 
 

ฉากท่ี 3 ภายนอก/หน�าบ�านมนัท/กลางวัน 
 

คัทย�อย 3.1 
เสียงออกดังข้ึนมนัทเดินออกมาจากบ�านเห็นปรีชาปรีชายืนอยู�หน�าบ�านมนัทพร�อมกับอุ�ม

แมวตัวเล็กตัวหนึ่งและยิ้มให�มนัทมนัทชะงักและยิ้มเจื่อนๆ 
ปรีชา 

ฝากเจ�าหมูกรอบด�วยนะคุณมนัท 
ปรีชายื่นแมวให�มนัท 

มนัทลังเล 
มนัท 
เอ�อ 

มนัททําท�าอึดอัดไม�กล�ารับแมว 
ปรีชา 

เอาไงจะเปลี่ยนใจก็ได�นะคุณ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มนัท 
หมูกรอบจVาาาาา 

มนัทยิ้มมนัทยื่นมือไปรับอย�างรวดเร็วปรีชายิ้มและจากไป 
คัทย�อย 3.2 
มนัทเดินเข�ามาในบ�านแล�วโยนแมวลงบนพ้ืนอย�างรวดเร็ว 

มนัท 
อCากกกก 

มนัทและวิ่งไปเข�าห�องน้ําล�างมือ 
คัทย�อย 3.3 
มนัทนั่งเกามือท่ีแดงเทือกไปทํางานไป 

มนัท 
จะทําไงดีว�ะเนี่ย 

แมวเดินมาใกล�ๆโตCะทํางาน 
มนัท 

เฮ�ยออกไป 
มนัทจามออกมาเสียงดัง 

มนัท 
ฮะฮัดดดชิ่ว 

มนัทมองซ�ายขวามองหาอุปกรณ
เพ่ือเข่ียแมวออกไป 
มนัทหยิบแฟAมท่ีวางอยู�บนโตCะเข่ียแมวออกไป 

มนัท 
ออกไปดิออกไปๆ 

แมวไม�ยอมออกมนัทจามออกมาอีกครั้ง 
 
ฉากท่ี 4 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

คัทย�อย 4.1 
มนัทใส�ผ�าป?ดจมูกเขาหันไปมองแมวตาขวางแมวกําลังท่ีกําลังเดินสํารวจรอบบ�านมนัททํา

หน�าหงุดหงิดมองซ�ายขวาหันไปเจอกล�องเปล�ามนัทหยิบกล�องสีเหลี่ยมอันนึงข้ึนมาเขาพยายามจะจับ
แมวใส�กล�องโดยวิธีการเอากล�องไล�คว่ําจับแมว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

มนัท 
อยู�นิ่งๆน�า 

มนัทมองหน�าแมวนิ่งๆมนัทโยนกล�องไปจับแมวแต�ไม�โดนมนัทถอนหายใจ 
คัทย�อย 4.2 
มนัทเปลี่ยนเป*นใช�ผ�าเหวี่ยงไปเพ่ือจับแมวแมววิ่งหนีได�ชายผ�าไปถูกกรอบรูปบนโตCะตก

ลงมามนัทวิ่งเข�าไปรับอย�างรวดเร็วมนัทถอนหายใจ 
คัทย�อย 4.3 
มนัทใส�แขนยาวขายาวต้ังแต�หัวจรดเท�ามีถุงเท�าคุมพร�อมรองเท�าบูCทใส�หมวกโม�งเห็นแต�

ลูกตาใส�ถุงมือยางยาวรัดมาถึงข�อศอกใส�ถุงมือยางใส�รองเท�าบูCทมนัทค�อยๆเดินนิ่งๆเข�าจับแมวแมวจ�อ
งมนัทกลับมนัทเตรียมตัวจะพุ�งเข�าไปจับแมวแมวพุ�งสวนกลับมาหามนัทมนัทตกใจวิ่งหนี 

คัทย�อย 4.4 
มนัทเอากล�องคว่ําแมวได�สําเร็จมือมนัทกดกล�องอยู�แมวในกล�องด้ินไปมา 
 

ฉากท่ี 5 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

มนัทถือโทรศัพท
ไว�ในมือใต�เท�ามนัทเหยียบกล�องไว�ไม�ให�แมวออกมาแมวส�งเสียงร�องและ
พยายามจะด้ินภายในกล�องมนัทไม�สนใจกดโทรศัพท
หาเพ่ือน 

 
คนแรก 
มนัท 

“ แก�วหรอเรามนัทเองนะเรามีเรื่องจะให�แก�วช�วยอ�ะ “ 
แก�ว 

“ เห�ยได�ดิมีไรให�เราช�วยอ�ะ “ 
มนัท 

“ คือเราจะฝากแก�วเลี้ยงแมววันนึงได�ม๊ัย “ 
แก�ว 

“ ได�ดิได�เลยสบายมากแต�ตอนนี้เราอยู�ต�างจังหวัดอ�ะกลับอาทิตย
หน�านู�นเลย ” 
 

คนท่ีสอง 
มนัท 

“ เฮ�ยไอ�วินเป*นไงว�ะสบายดีป7ะ “ 

   ส
ำนกัหอ
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เอ�อคือง้ีเว�ยกูมีเรื่องจะให�เมิงช�วย 
โทรศัพท
ตัดสายไปตูCดตูCดตูCด 

วินตัดสายท้ิงไป 
 

คนท่ีสาม 
มนัท 

ฮัลโหลอVอม 
เสียงปลายสาย 

(เพลง) 
ท�านกําลังเข�าสู�บริการรับฝากหัวใจ 

ลงทะเบียนฝากไว�ตัวเอากลับไปใจให�เก็บรักษา 
มนัทก�มมองโทรศัพท
ในมือได�แต�ถอนหายใจ 

(ตัดสาย) 
 

แมวท่ีอยู�ในห�องเริ่มด้ินมนัทเตะกล�องเบาๆแล�วเอาเท�าเหยียบไว�เหมือนให�แน�นกว�าเดิม 
จู�ๆเสียงโทรศัพท
ของมนัทก็ดังข้ึนหน�าจอเป*นชื่อ “ปAาอ้ี” 
มนัทยิ้มกดรับสาย 

มนัท 
สวัสดีปAาอ้ีครับ 

 
ฉากท่ี 6 ภายนอก/กลางวัน/บ�านมนัท 
 

มนัทถือกล�องแมวอยู�หน�าประตูรั้วมนัทเอ้ือมมือไปกดกริ่งหน�าบ�านทันใดนั้นมีหมาสองตัว
พุ�งออกมาจากบ�านกระโดดมาเกาะรั้วส�งเสียงขู�คํารามจากในรั้วมนัทตกใจรีบถอยออกมาปAาอ้ีเดิน
ออกมาจากในบ�านยิ้มดีใจรีบเดินมาเป?ดประตูบ�านปAาไล�หมาสองตัวออกไปแต�ไม�ยอมมันไม�ยอมออก
จากการเกาะรั้วเลย 

ปAาอ้ี 
วินนี่ซูซี่อย�าเห�าพ่ีเค�าสิลูกไปZๆ 

อ�าวไหนล�ะแมวอามนัท 
มนัท 

ในกล�องนี้ครับปAา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เอ�อ…ปAาครับไอ�หมาตัวนี้จะไม�เป*นไรหรอครับ 
ปAาอ้ี 

หมาสองตัวนี้มันก็แค�เห�าเท�านั้นแหละไม�กัดหรอก 
อ�ะเอานี้ไป 

ปAาเดินไปหยิบตุCกตาท่ีอยู�บนชั้นรองเท�าโยนไปให�หมาสองตัว 
พวกมันรีบวิ่งไปตะปบตุCกตาแย�งกันกัดตุCกตาฉีกขาดเป*นสองท�อน 
มนัทมองตามหมาสองตัวกลืนน้ําลายลงคออย�างหวาดกลัว 

ปAาอ้ี 
อ�าวเข�ามาสิๆ 

ปAาเป?ดประตูรั้วให�มนัทมนัทมองหน�าปAาแล�วหันกลับไปมองหมาอีกครั้ง 
เสียงมือถือจากในกระเป@ากางเกงมนัทก็ดังข้ึนมนัทหยิบออกมาดูสายเข�าเป*นเบอร
ของปรีชา 

ปรีชา 
เจ�าหมูกรอบเป*นไงบ�างยังอยู�ดีใช�ม้ัย 

มนัท 
สบายดีครับหัวหน�าไม�ต�องห�วง 

ปรีชา 
คุณนี้เป*นคนดีจริงๆนะรับรองว�าผมช�วยคุณเต็มท่ีแน�ๆ 

 
มนัทก�มลงมองกล�องท่ีใส�แมวอยู�ในมือ 
ก�อนจะหันไปมองหมาสองตัวท่ียังขย้ําตุCกตาอยู� 
มนัทวางสายไปหันไปมองเจ�าหมาสองตัวกับเศษซากตุCกตา 
หมาสองตัวขย้ําของเล�นแล�วก็หันมาสนใจมนัทท่ีกําลังจ�องมองมัน 
มนัทก�มลงมองแมวในมืออีกครั้ง 
 
ฉากท่ี 7 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

มนัทวางกล�องท่ีใส�แมวไว�ท่ีพ้ืนก�อนจะหาหนังสือนิตยสารแถวๆ4-5เล�มมาต้ังทับกล�อง
ไว�มนัทเดินถือถุงอาหารท่ีได�มาจากบ�านปAาไปท่ีห�องครัวมนัทเทปลานึ่งซีอ้ิวลงถ�วยจัดเตรียมโตCะกิน
ข�าวมนัทเดินไปท่ีเข�าห�องน้ําอย�างสบายใจแมวท่ีอยู�ใต�กล�องพยายามด้ินออกจากกล�องจนนิตยสารท่ีอยู�
ด�านบนตกออกพร�อมกับแมวท่ีสามารถผลักกล�องและออกมาได�มนัทท่ีออกจากห�องน้ําเดินออกมา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มองเห็นกล�องท่ีล�มมนัทตกใจพยายามเดินหาแมวมนัทได�ยินเสียแตกดังมาจากห�องครัวมนัทเดินไปท่ี
ห�องครัวเห็นแมวกําลังกินปลาท่ีอยู�บนพ้ืนและมีจานแตกมนัทโมโหมากคว�าไม�กวาดท่ีอยู�ใกล�มือถือ 

มนัท 
อCากข�าวเย็น!!! 

มนัทถือไม�กวาดวิ่งเข�าไปหาแมวแมวตกใจกระโดดหลบเข�าไปใต�ชั้น 
มนัทพยายามตีแหย�ไม�กวาเข�าไปข�างในด�วยความโมโหแต�แมวก็ไม�ยอมออกมา 

มนัท 
ออกมานะเว�ย 

สุดท�ายมนัทถอดใจเพราะทํายังไงแมวก็ไม�ออกมา 
มนัท 

ไม�ออกมาใช�ม๊ัยได�! เด๋ียวกูออกเอง 
 
ฉากท่ี 8 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

มนัทเป?ดประตูเข�ามาในบ�านในมือถือกรงสัตว
เลี้ยงเข�ามาเป?ดประตูทําหน�าแทบช็อกเม่ือ
เห็นบ�านเละเทะโซฟาถูกข�วนจนขาดพ้ืนบ�านเต็มไปด�วยกระดาษทิชชู�แมวท่ีกําลังเล�นกระดาษทิชชู�อยู�
หันมามองหน�ามนัท 

มนัท 
หมูกรอบ! 

มนัทโมโหสุดขีดพุ�งตัวเข�าไปจับแมวอย�างรวดเร็ว 
มนัทจับแมวสองมือแน�นแมวพยายามด้ินออกจากมือมนัท 
แมวท้ังข�วนท้ังกัดมนัทมนัทร�องเพราะเจ็บแต�มนัทก็ไม�ยอมปล�อย 
มนัทจับแมวยัดเข�าไปในกรงแมวมองออกมาจากนอกกรงเห็นมนัททําหน�าโกรธ 
 
ฉากท่ี 9 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

คัทย�อย 9.1 
ขณะท่ีมนัทกําลังนั่งทํางานอยู�แมวท่ีอยู�ในกล�องพยายามร�องเสียงดังมนัทโยนตุCกตาไปให�

แมวเพ่ือจะให�แมวหยุดแมวกัดตุCกตาเล�นสักพักก็หันมาร�องเสียงดังเหมือนเดิมมนัทหันไปมองอย�าง
รําคาญหยิบหูฟ1งข้ึนมาใส�หูและเพ่ิมเสียงเพลงไม�สนใจแมวท่ีร�องอยู�เสียงแมวเงียบไป 

   ส
ำนกัหอ
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มนัททํางานเสร็จหันไปมองแมวท่ีนอนหลับอยู�ในกรงแมวนอนหลับสนิทกับตุCกตาท่ีมนัท
โยนให�มนัทเดินไปเอาข�าวกับน้ํามาให�แมวเป?ดกรงออกมาให�แมวกินข�าวนอกแมวมองข�าวท่ีมนัทเอามา
ให�แมวเดินออกมากินข�าวมนัทมองแมวกินข�าวกินน้ําด�วยความเอ็นดูมนัทเดินออกนอกเฟรม 

คัทย�อย 9.2 
มนัทเดินมาท่ีโซฟาเพ่ือจะดูทีวีมนัทมองไปท่ีถ�วยอาหารแมวกินข�าวหมดจานมนัทยิ้มมนัท

เป?ดทีวีและถอยตัวมานั่งโซฟาเม่ือมนัทหย�อนก�นนั่งลงไปแล�วมนัทนั่งลงก็รับรู�ได�ว�าตัวเองนั่งทับอะไรท่ี
แฉะๆไปมนัทลุกข้ึนและเอามือจับท่ีก�นของตัวเองมือมนัทจับออกมาเป*นของเหลวๆสีน้ําตาลมนัทยก
มือข้ึนมาดมก�อนจะทําท�าอ�วกออกมาเพราะเหม็นมากมนัทเอ้ียวตัวไปดูท่ีโซฟาพบอึก�อนโตท่ีมนัทนั่ง
ทับ 

มนัท 
เหี้ย!!!!!!!! 

มนัททําท�าด�าดังลั่นวิ่งเข�าห�องน้ําไป 
 
ฉาก 10 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

คัทย�อย 10.1 
มนัท 

แมวชั่วกูไม�ทนแล�ว!!!!! 
มนัทสบถด�าด�วยความโมโหมนัทจับแมวเดินไปหน�าบ�านโยนออกไปนอกบ�านป?ดปะตู

ไม�ให�แมวเข�ามาในบ�านอีกแมวมองมนัทผ�านประตูร�องเหมียวมนัทไม�สนใจเตะประตู 
คัทย�อย 10.2 
มนัททําความสะอาดเสร็จก็มานั่งท่ีโซฟามองหันไปเห็นตุCกตาในกรงแมวFlashback ภาพ

ท่ีแมวนอนอยู�กับตุCกตามนัทส�ายหัวสลัดความคิดออกเสียงหมาเห�าไล�เสียงดังอยู�ข�างนอกมนัทได�ยิน
แล�วไม�สนใจมีเสียงแมวร�องเจ็บอยู�ข�างนอกมนัททนไม�ไหวหูผึ่งตกใจรีบวิ่งออกไปหน�าบ�าน 

มนัท 
หมูกรอบ!!! 

มนัทเป?ดประตูบ�านพยายามตามหาแมวแต�ไม�เจอวิ่งดูท่ัวบ�านเท�าไหร�ก็ไม�พบ 
มนัทวิ่งตามเสียงหมาเม่ือก้ีออกไปนอกบ�าน 
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ฉากท่ี 11 ภายนอก/หน�าบ�านมนัท/กลางวัน 
 

มนัทวิ่งตามเสียงหมาออกไประหว�างทางเจอคนข�างทาง 
มนัท 

พ่ีๆเสียงหมาไล�แมวเม่ือก้ีไปทางไหน 
คนข�างทาง 
ทางโน�น 

คนข�างทางชี้บอกมนัทรีบวิ่งไปด�วยความตกใจ 
คนมุงรอบแมวเป*นวงใหญ�มนัทขอทางแหวกเข�าไป 
ใจเต�นระทึกกลัวเป*นหมูกรอบ 
ตัดภาพไปเห็นหางเป*นแมวตัวสีดํา 
มนัทถอนหายใจเฮือกใหญ� 
 
ฉากท่ี 12 ภายนอก / ซอยบ�านมนัท / กลางวัน 
 

มนัทพยายามตามหาแมวท่ัวซอยแต�ก็ไม�พบพยายามชะโงกหน�าเข�าไปดูในบ�านหลังอ่ืนๆ 
ตัดไป ----- มนัทพยายามมองหาจากฝูงแมวท่ีกําลังกินข�าวข�างทางท่ีคนท้ิงไว�ให� 
ตัดไป ----- มนัทพยายามปEนรั้วเข�าไปในบ�านร�างเพ่ือตามหาแมว 
ตัดไป ----- มนัทพบแมวท่ีอยู�ใต�รถพยายามุดลงไปดู 
ตัดไป ----- มนัทเขียนปAายแปะไปตามเสาไฟฟAาวาดภาพลายเส�นตลกๆประกาศแมวหาย 
 
ฉากท่ี 13 ภายนอก/ร�านอาหาร/กลางวัน 
 

มนัทเดินผ�านร�านอาหารท่ีเป?ดทีวีท้ิงไว�มีข�าวลักลอบขโมยแมวส�งไปขายชายแดนเผื่อกิน
เนื้อ 

ผู�ประกาศข�าว 
ตํารวจภาค 4 นํากําลังชุดสืบสวนติดตามแกะรอยจับกุมขบวนการค�าแมวข�ามชาติ 

หลังสืบทราบมีการลักลอบส�งออกแมวไปทางชายแดนพร�อมยึดแมวของกลางได�กว�า 90 ตัว 
เตรียมส�งขายประเทศเวียดนามทําเมนูเป?บพิสดาร 

ตํารวจเร�งขยายผลติดตามขบวนการค�าแมวนี้ 
 

   ส
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แม�ค�าท่ีกําลังผัดกับข�าวอยู�พูดกับลูกค�าในร�าน  
แม�ค�า 

น�ากลัวจริงๆเล�ยคนสมัยนี้กินอะไรประหลาดๆ 
 

มนัทกลืนน้ําลายลงคอรีบวิ่งไปตามหาต�อ 
 
ฉากท่ี14 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

มนัทนั่งหมดหวังอยู�กับพ้ืนบ�านทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท
ดังข้ึนปรีชาโทรศัพท
เป*นสาย
เข�ามนัททําท�าร�อนรนมือไม�สั้นก�อนจะกดรับสาย 

ปรีชา 
ผมเสร็จธุระเร็วกว�าท่ีคิดไว�เยอะเลยผมกําลังขับรถปไปบ�านคุณนะ 

มนัท 
อะไรนะฮะ!! 

ปรีชา 
ดีใจหรอคุณมนัทไม�ถึงชั่วโมงรับรองผมไปเอาเจ�าหมูกรอบคืนแน�ๆ 

มนัท 
เอ�อ 

มนัทรับคําเสียสั่นมนัทเหง่ือตกสติฟุAงซ�าน 
เดินไปเป?ดคอมพิวเตอร
หาข�อมูลสถานท่ีขายแมววิเชียรมาศ 
พอเจอเวปไซต
มนัทดีใจมากแต�พอคลิกเข�าไปดูพบว�าแมววิเชียรมาศราคา 6,000 บาท 
มนัทอุทาน 

มนัท 
แมวบ�าอะไรต้ัง 6,000 วะเนี่ย 

มนัทมองโทรศัพท
ท่ีอยู�ข�างคอมพิวเตอร
และหันกลับมามองเบอร
ติดต�อของร�านท่ีอยู�บนเวปไซต
 
 
ฉากท่ี 15 ภายใน/บ�านมนัท/กลางวัน 
 

มนัทกลับเข�ามาในบ�านพร�อมลูกแมวตัวใหม�ท่ีหน�าตาเหมือนหมูกรอบ ทันใดนั้นก็มีเสียง
ขรุขระมาจากทางด�านสวนหน�าบ�านของมนัท มนัทยืนมองหมูกรอบเดินเข�ามาหาอย�างงงๆ มนัททํา
หน�าแทบจะร�องไห� มนัทมองแมวตัวใหม�แมวตัวใหม�สบตา แมวมองหน�ามนัทร�องเหมียวๆอย�างน�าเอ็น 

   ส
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ข้ันตอนก(อนการผลิตภาพยนตร� (Pre-Production)  
 

1 . การคัดเลือกนักแสดง(Casting) 
1.1 มนัท  

รับบทโดย นายหทัยพันธ
 พรหมพินิจ )เบนซ
 (อายุ 22 ปE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-1 นักแสดงท่ีรับบท มนัท 

ลักษณะภายนอกของมนัท เพศชาย สถานภาพ โสด อายุ 26 ปE สูง 180 
เซนติเมตร หนัก 70 กิโลกรัมบุคลิกเป*นคนเรียบร�อย พูดจาสุภาพ รักความสะอาด ชอบความสงบ
เรียบง�าย สันโดษและเจ�าระเบียบ 

มนัทเป*นพนักงานฝ7ายบัญชีของบริษัทเอกชนแห�งหนึ่งในกรุงเทพฯพ�อแม�เสียชีวิต
แล�ว จึงอาศัยอยู�คนเดียวในบ�านท่ีเป*นมรดกจากพ�อแม�มนัทเป*นโรคภูมิแพ�ขนแมว เพราะตอนเด็กๆ
เคยจับแมวแล�วแพ�จนเข�าโรงพยาบาล แม�จึงขู�ว�าแมวเป*นสัตว
ดุร�ายห�ามเข�าใจ มนัทเลยเป*นโรคกลัว
แมวต้ังแต�นั้นเป*นต�นมา และพยายามไม�เข�าใกล�แมวแม�แต�นิดเดียว มนัทเป*นคนรักความสะอาดและ
ชอบจัดบ�านให�เป*นระเบียบอยู�เสมอ  

เหตุผลในการเลือกนักแสดง เบนซ
 เป*นนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะศิลปกรรมศาสตร
 เอกการละคร จึงเป*นคนมีทักษะการแสดงละครท่ีดีเยี่ยม เม่ือได�อ�านบทแล�ว
สามารถเข�าได�ถึงบทบาทของตัวมนัทได�อย�างดี และแสดงออกมาได�ตรงตามคาแรกเตอร
ตัวละคร และ
เป*นคนท่ีดูไม�โดดเด�นจนเกินไปเข�ากับบุคลิกของตัวละครมนัทได�อย�างลงตัว 
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1.2 ปรีชา  
รับบทโดย นายภาคภูมิ ประทุมวัลย
 )เกมส
 (อายุ 22 ปE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-2นักแสดงท่ีรับบท ปรีชา 

ลักษณะภายนอก เพศชาย อายุ 32 ปE สภานภาพ โสด สูง 175 เซนติเมตร หนัก 
98 กิโลกรัมบุคลิกภายนอก แต�งตัวภูมิฐาน มาดขรึม พูดจาตรงไปตรงมา เสียงดังฟ1งชัด เป*นคนดุดัน
แต�รักสัตว
 แววตาดุทําให�คนอ่ืนกลัว มีความเป*นผู�นํา วางตัวอยู�เหนือผู�อ่ืน 

ปรีชา ทํางานเป*นพนักงานบริษัทแห�งหนึ่งในกรุงเทพฯ มีตําแหน�งเป*นหัวหน�า
แผนกบัญชี ปรีชาเป*นคนท่ีรักสัตว
มาก โดยเฉพาะแมว ปรีชาเลี้ยงแมวของเขาอย�างดีเปรียบเสมือนลูก
แท�ๆ เขามีแมวโปรดท่ีสุดอยู�หนึ่งตัว เป*นแมวพันธ
วิเชียรมาศ ปรีชาเชื่อว�าแมวตัวนี้เป*นแมวนําโชค นํา
โชคดีมาให�เขา เขาจึงและแมวตัวนี้มากและหวงแมวตัวนี้ท่ีสุด 

เหตุผลในการเลือกนักแสดง เกมส
เป*นนักศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร
 เอกการละคร มีบุคลิกภายนอกและน้ําเสียงตรงกับคาแรกเตอร
ของปรีชา และมี
ทักษะในการแสดงละครท่ีดีเยี่ยม มีประสบการณ
การแสดงละครเวทีมามากมาย เม่ืออ�านบทแล�ว
สามารถเข�าได�ถึงบทบาทของตัวละครได�อย�างดีแสดงออกมาได�อย�างตรงตามคาแรกเตอร
ปรีชาได�
อย�างสมบูรณ
แบบ 
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1.3 หมูกรอบ 
นําแสดงโดย หมูกรอบ ภูถาวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-3นักแสดงท่ีรับบท หมูกรอบ 

หมูกรอบ แมวสายพันธ
วิเชียรมาศ เพศเมีย อายุ 10 เดือน หนัก 3.2 กิโลกรัม ขนสั้น
แน�นสีขาวเกือบจนสีน้ําตาลอ�อน มีแต�มสีครั่ง หรือสีน้ําตาลไหม�ท่ีบริเวณใบหน�า หูท้ังสองข�าง เท�าท้ังสี่ 
หางและท่ีอวัยวะเพศ รวม 9 แห�งรูปหัวไม�กลมหรือแหลมเกินไป หน�าผากใหญ�และแบน จมูกสั้น หู
ใหญ� ต้ังสูงเด�นบนส�วนหัวตามีสีฟAาหางยาว ปลายแหลมชี้ตรง โคนหางใหญ�และค�อยๆ เล็กเรียวกลมไป
จนสุดปลายหาง ขายาวเรียวได�สัดส�วนกับลําตัว 

บุคลิกของหมูกรอบ เป*นแมวเจ�าเล�ห
 เม่ืออยู�กับเจ�าของจะเป*นแมวเรียบร�อย ช�าง
อ�อนช�างประจบ จะไม�สนใจคนท่ีไม�รู�จัก ไม�ชอบให�จับตัว จะขู�หรือตะปบเม่ือไม�พอใจ เม่ือหิวข�าวจะ
ร�องเหมียวตลอดเวลา ชอบเล�นทิชชู�และข�วนโซฟา รับรู�ได�ว�าใครชอบหรือไม�ชอบตนเอง ไม�ชอบอยู�
ร�วมกับแมวตัวอ่ืน เอาแต�ใจตัวเอง ไม�กลัวใคร 

เหตุผลในการเลือกนักแสดง หมูกรอบ เป*นแมวท่ีผู�จัดทําเลี้ยงมาต้ังแต�อายุ 3 เดือน 
เป*นแมวท่ีมีลักษณะร�าเริง ไม�อยู�นิ่ง ซุกซน ชอบวิ่งเล�น สามารถทําตามคําสั่งได� จึงได�เลือกมาเป*น
นักแสดงแมวในเรื่องนี้ อีกท้ังยังได�แต�งบทมาจากพฤติกรรมจริงๆท่ีผู�จัดทําได�เจอมากับตัว เช�น หมู
กรอบเป*นแมวท่ีมีแรงมหาศาล สามารถหลุดออกมาจากกล�องได� ไม�ว�าจะขังไว�แน�นหนาเพียงใดก็ตาม 
และสามารถวิ่งเก็บของกลับมาคืนได�  
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2. สถานท่ีถ(ายทํา(Location) 

2.1 บIานมนัท 
ภาพยนตร
มีเรื่องราวเกือบท้ังหมดเกิดข้ึนภายในบ�านมนัท บ�านหลังนี้เป*นมรดกท่ี

พ�อกับแม�ของมนัทมอบไว�ให� มนัทอาศัยอยู�บ�านนี้ต้ังแต�เล็ก สภาพบ�านจึงไม�ใหม�มาก และดูใหญ�เกิน
กว�าจะอยู�คนเดียว แต�ภายในบ�านสะอาดเรียบร�อยและมีระเบียบ เนื่องจากมนัทเป*นคนรักความ
สะอาดมาก ภายในบ�านยังมีบรรยากาศอบอุ�น มีของสะสมเก�าๆท่ีมนัทยังเก็บไว�เป*นอย�างดี และจัดวาง
อย�างเป*นระเบียบ มนัทเป*นคนติดบ�าน ใช�เวลาอยู�ในบ�านเป*นส�วนใหญ�เพราะไม�ชอบออกไปเท่ียวท่ี
ไหน 

สถานท่ีถ�ายทํา 170 อ�อนนุช35 สุขุมวิท77 สวนหลวง สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 เจ�าของสถานท่ี นายชัช ดุลยรัตน
 เหตุผลท่ีเลือกใช�สถานท่ีถ�ายทํานี้คือ เป*น
บ�านของเพ่ือนผู�จัดทํา จึงทําให�ไม�ต�องเสียค�าใช�จ�าย และยังสะดวกสบายในเวลาถ�ายทํา เนื่องจาก
บริเวณบ�านของผู�ถ�ายทําค�อนข�างเงียบ ง�ายต�อการอัดเสียง และตัวบ�านค�อนข�างมีบุคลิกท่ีตรงกับบท 
สามารถใช�ทุกมุมในบ�านได�ตามท่ีต�องการ และบริเวณซอยบ�านก็มีสถานท่ีท่ีตรงกับบท สามารถใช�ถ�าย
บริเวณด�านนอกได�  
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-3 ภาพบ�านของมนัท 

2.2 หIองทํางานปรีชา 
ปรีชาเป*นพนักงานท่ีทํางานอยู�บริษัทแห�งหนึ่งในกรุงเทพฯ และมีตําแหน�งเป*น

หัวหน�าแผนก ปรีชาได�เรียกมนัทเข�ามาพบท่ีห�องทํางานของตัวเองห�องทํางานปรีชาจึงต�องแสดงออก
ถึงเมืองหลวง และต�องแสดงออกถึงตําแหน�งท่ีอยู�สูง สถานท่ีผู�จัดทําเลือกมีคาแรกเตอร
ตรงกับบท
ภาพยนตร
 คือเป*นตึกสูง มีวิวเมืองภายในนอก  

สถานท่ีถ�ายทํา CAT TOWER ชั้น 6 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
เหตุผลในการเลือกใช�สถานท่ีนี้ สถานท่ีนี้เป*นสถานท่ีเรียนของผู�จัดทํา เป*นห�องท่ีอยู�ชั้น 6 บริเวณโรง
อาหาร ไม�ค�อยมีคนใช� เป*นสถานท่ีโล�งกว�าง สามารถเซตให�เป*นห�องทํางานของปรีชาได� มีความ
สะดวกในการเดินทางท้ังต�อทีมงานและนักแสดง  
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ภาพท่ี 4-4ห�องทํางานของปรีชา
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5. การวางแผนการถ(ายทํา (Breakdown) 
ตารางที่ 4-1 แสดงวางแผนการถ(ายทํา 1 
Day 1 ห�องโถง ชั้น 9 ตึก CAT                                                    วันจันทร
ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

09.00 ห�องปรีชา EXT D1 2 1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

MLS ปรีชานั่งอยู�บนเก�าอี้มีหมูกรอบ 
นั่งอยู�บนโตCะมนัทเดินเข�ามา 
MS มือปรีชาลูบหัวหมูกรอบ 
MLS หน�ามนัทมานั่งและขยับเก�าอี้ถอย
ออกไป 
MS  ปรีชากับมนัทนั่งคุยกัย 
MS  หน�าปรีชาผ�านไหล�มนัท 
CU แทนสายตามนัทมองหมูกรอบ 
MS หน�ามนัทผ�านไหล�ปรีชา 
MS หน�าปรีชาพูด(มุมเงย) 
CU หน�ามนัทลําบากใจ 

ชุดทํางานปรีชา 
ชุดทํางานมนัท 

ห�องทํางาน
ปรีชา 

 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-2  แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 2 
Day 2 บ�านชัช อ�อนนุช35                                                                       วันศุกร
ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

07.00 หน�า 
บ�านมนัท 

EXT D2 1 1 
2 
 

MCU ลูกบิดที่กําลังถูกเป?ดจากด�านใน 
MS มนัทเป?ดประตูออกมาแล�วสังเกตเห็น
รอยเป��อนที่ลูกบิดเช็ดลูกบิดแล�วเดินออกมา 

ชุดทํางานมนัท 
แมวหลายตัว 
ปAาแก�มอมแมม 

หน�า 
บ�านมนัท 

 

 

08.00 บ�านมนัท INT D2 3.1 1 
2 
3 
4 
5 
6 

LS มนัทเดินออกมาหน�าบ�าน 
MS ปรีชายืนอุ�มแมว ยิ้ม 
MCUมนัทยิ้มแหย�ๆ 
MCUปรีชายื่นแมวให�มนัท 
CU มนัทอัดอัด 
MCU ปรีชาถามยิ้มจากไป 

ชุดลําลองมนัท 
ชุดลําลองปรีชา 
หมูกรอบ 

หน�าบ�าน 
มนัท 

 

 

9.30 บ�านมนัท INT D2 3.2 1 
2 
3 

LS ด�านหลังมนัท ปล�อยหมูกรอบลงพื้น 
LS ด�านข�างมนัทวิ่งเข�าห�องน้ํา 
MCU หน�าหมูกรอบ 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

บ�านมนัท  

10.00 บ�านมนัท INT D2 3.3 1 
2 
3 
4 

MLS มนัทนั่งเกามือ 
CU มือมนัทแดงเทือก 
MCU แมวเดินมาที่โตCะทํางาน 
MLS หน�ามนัทไล�มองซ�ายมองขวาหาของ 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

โตCะทํางาน 
แฟAม 

*มือแดง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-2  แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 2 (ต(อ) 
 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

10.00 บ�านมนัท INT D2 3.3 5 
 
6 

MCU แทนสายตามนัทเห็นแฟAมมือคว�า
แฟAม มนัทเขี่ยแมวลงจากโตCะ 
MCU หน�ามนัทจาม 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

โตCะทํางาน 
แฟAม 

*มือแดง 

11.00 บ�านมนัท INT D2 4.1 1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 

CU ผ�าป?ดจมูกบนหน�ามนัท 
MCU มนัทมองแมวตาขวาง 
LS แมวเดินสํารวจรอบบ�าน 
MCU หน�ามนัทมองหาของ 
MCUแทนสายตามนัทมองเห็นกล�อง 
มือมนัทหยิบ 
MLS มนัทถือกล�องเตรียมจับแมว 
MCU หน�ามนัท 
MLS มนัทโยนกล�องไปจับแมวไม�ได� 
MCU หน�ามนัท 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

ผ�าป?ดจมูก 
กล�อง 

 

12.00 บ�านมนัท INT D2 4.2 1 
2 
3 
4 

MLS มนัทจับผ�าไว�สองมือ 
LS มนัทเหวี่ยงผ�า 
MCU แมววิ่งหนี 
CU ชายผ�าไปถูกกรอบรูป 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

กรอบรูป 
ผ�า 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 2 (ต(อ) 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

12.00 บ�านมนัท INT D2 4.2 5 
6 

MCU กรอบรูปร�วง มือมนัทรองไว� 
LS มนัทนอนกับพื้นมือรองกรอบรูป 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

กรอบรูป 
ผ�า 

 

14.30 บ�านมนัท INT D2 4.2 1 
2 
3 
4 
5 
6 

MLS มนัทจับผ�าไว�สองมือ 
LS มนัทเหวี่ยงผ�า 
MCU แมววิ่งหนี 
CU ชายผ�าไปถูกกรอบรูป 
MCU กรอบรูปร�วง มือมนัทรองไว� 
LS มนัทนอนกับพื้นมือรองกรอบรูป 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

กรอบรูป 
ผ�า 

 

15.30 บ�านมนัท INT D2 4.3 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

LS มนัทใส�ชุดแขนขายาว 
MCU มนัทใส�ถุงมือ 
MLS มนัทถือกล�อง ย�องเดินเข�าหาแมว 
MCUแทนสายตามนัทมองแมว แมวหันมา 
CU หน�าแมวจ�องมนัท 
MLS มนัทกําลังจะพุ�ง 
XCU ตาแมว 
MCU แมวพุ�งหามนัท 
LS มนัทวิ่งหนี 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

เสื้อแขน
ยาว 
กางเกง 
ขายาว 
ถุงมือ 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-2  แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 2 (ต(อ) 
 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

16.30 บ�านมนัท INT D2 4.4 1 
 
2 
 

MCU 
มนัทเอากล�องครอบแมวได�สําเร็จ 
MCU หน�ามนัทมุมเงย ยิ้ม สําเร็จ 
 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

เสื้อกางเกง
ขายาว 
ถุงมือ 
ถุงเท�า 
รองเท�าบูCท 
กล�อง 

 

16.50 บ�านมนัท INT D2 5 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

MS มนัทหยิบโทรศัพท
 
MS เท�ามนัทเหยียบกล�อง 
MCU มนัทคุยโทรศัพท
 
LS มนัทเหยียบกล�องให�แรงขึ้นโทรศัพท
เข�า 
CU สายเข�าปAามนัทโทรมา 
MS มนัทคุยโทรศัพท
 
MS มนัทก�มลงมามอง  
POV มนัทมองหมูกรอบ 
MS หน�าตรงมนัท 
MCU หน�ามนัท 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

เสื้อแขน
ยาว 
กางเกงขา
ยาว 
ถุงมือ 
ถุงเท�า 
รองเท�าบูCท 
กล�อง 
โทรศัพท
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 2 (ต(อ) 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

17.10 บ�านมนัท INT D2 7 1 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

CU มนัทเอาหนังสือวางไว�ที่กล�องแมว 
MS มนัทหยิบหนังสือไว�บนกล�องแมวแล�ว
ลุกขึ้นไป 
LS มุมกดเห็นห�องทั้งหมดมนัทเดินออกไป
จากห�อง 
Dolly in หมูกรอบดิ้นออกจากกล�อง 
MS มนัทออกจากห�องน้ํา แล�วเห็นมนัทตก
ใจกล�องแพนไปที่กล�อง 
MS มนัทหมุนรอบห�องได�ยินเสียงจานแตก 
LS มนัทเดินเข�ามาเห็นหมูกรอบกินข�าว 
(เป*นforeground) 
POV มนัทมองแมวและจานที่แตก 
MS หน�ามนัทโกรธแล�วออกไป 
LS มุมกดเห็นมนัทถือไม�กวาดเข�ามาไล�แมว 
MS มนัทเอาไม�กวาดตีแมวกระโดดหลบ 
LS แมววิ่งเข�าไปในชั้นมนัทวิ่งตาม 
MS หน�ามนัสเอาไม�กวาดเขี่ย 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

กล�อง 
หนังสือ 
ถุงอาหาร 
ไม�กวาด 
จานแตก 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3  แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 3 
Day 3 บ�านชัช อ�อนนุช35                                                                    วันเสาร
ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

07.00 หน�า 
บ�านมนัท 

EXT D2 11 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

LS มนัทวิ่งออกมาหน�าบ�าน เจอคน 
MLS มนัทถามคนข�างทาง 
MLS คนข�างทางบอก 
MCU หน�ามนัท 
LS มนัทวิ่งไปตามทาง 
MLSแทนสายตามนัทมองกลุ�มไทยมุง 
MCU หน�ามนัท 
MCUแทนสายตามนัท เห็นหางแมว 

มนัทชุดลําลอง 
คนข�างทาง 

ไทยมุง 
แมวตัวอื่น 

หน�า 
บ�านมนัท 

 

07.45 ซอย 
บ�านมนัท 

EXT D2 12 1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 

MS มนัทวิ่งตามหาหมูกรอบกล�องแพนจาก
เท�าไปยังหน�า 
POV ด�านข�างระหว�างทางมนัทวิ่ง 
MS กล�องแพนมาที่มนัททําหน�าเลิกลั่ก 
MS กล�องถ�ายแมวกินข�าวแล�วship focus 
ไปที่มนัท 
MS ด�านหลังมนัทยืนหน�าบ�านร�าง 
MS รับหน�ามนัทกระโดดเข�ารั้ว 

มนัท กระดาษ
ประกาศ 

แมวตัวอื่น 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 3 (ต(อ) 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

07.45 ซอย 
บ�านมนัท 

EXT D2 12 7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 

MS กล�องแทร็กเข�ามาเห็นมนัทเดินหาแมว 
MS หน�ามนัทเห็นอะไรบ�างอย�าง 
LS กล�องมุมกดเห็นมนัทกําลังย�อตัวก�มลงดู
แมวใต�ท�องรถ 
MS มันทก�มดูแมวมีแมวเป*น foreground 
MS แมวนั่งอยู�คนละชนิด 
MS มนัทแปะกระดาษลงเสา 
CU ข�อความในกระดาษ 
MS  มนัทเดินออกไปมีกระดาษแปะอยู� 

มนัท กระดาษ
ประกาศ 

แมวตัวอื่น 

 

09.00 ร�านอาหา
ร 

EXT D2 13 1 
 
2 
3 
 
4 
5 

MS มนัทเดินเข�าเฟรมจากทางขวาแล�วหัน
ไปมองจอโทรทัศน
 
MCU จอโทรทัศน
 
MS มนัทยืนมองมีโทรทัศน
เป*น MS ผ�าน
ตัวมนัทเห็นหน�าแม�ค�าพูด 
MS  หน�ามนัทกังวล 
LS บรรยากาศทั้งร�านมนัทวิ่งออกไป 

ชุดลําลองมนัท 
แม�ค�า 

ร�านอาหาร
ข�างทาง 

ทีวี 

*กรีนส
กรีน 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ตารางที่ 4-3  แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 3 (ต(อ) 
 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

10.00 บ�านมนัท INT D2 8 1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 

LS หน�าบ�านมนัท 
MS มนัทเป?ดประตูบ�านถือกรงเข�ามาใน
บ�าน 
MS โซฟาถูกข�วน ,กรอบรูปหล�นแตก 
MS พื้นที่เต็มไปด�วยทิชชู�กล�องแพนให�เห็น
แมวเล�นทิชชู� 
MS มือมนัทพุ�งไปจับแมว 
MCU แมวดิ้นกัดมือ 
MS หน�ามนัทที่เจ็บมีแมวเป*นforeground 
MLS หมูกรอบถูกโยนกรง 
MS หน�ามนัทพูดและเป?ดประตูกรง 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

กรง 
กรอบรูป
แตก 
โซฟาบ�าน
เละ 
ทิชชู� 
ขยะ 

 

11.00 บ�านมนัท INT D2 9.1 1 
2 
3 
4 
5 
 

MCU มนัททํางานหน�าคอม  
MLS แมวอยู�ในกรงร�องเสียงดัง 
LS มนัทหันไปมองทําหน�ารําคาญ 
MCU มนัทมองหาของเล�น 
MCU แทนสายตามนัท หยิบของเล�นโยน
เข�ากรงแมว 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

โตCะทํางาน 
มนัท 
กรง 
ตุCกตา 
จานข�าว
จานน้ํา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 3 (ต(อ) 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

11.00 บ�านมนัท INT D2 9.1 6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
 

14 
15 
16 

MLS มนัทหันกลับมาทํางานต�อ 
MCU แมวร�อง 
MCU มนัทเอาหัวฟ1งใส� แมวอยู�ในกรง 
MLS มนัททํางานเสร็จ บิดตัว หน�าไปเจอ
แมวนอน 
MCU แมวนอน  
MS หน�ามนัทยิ้ม 
LS มนัทเดินออกนอกเฟรม 
LS มนัทเดินเข�ามาในเฟรม พร�อมถ�วยข�าว
แมว 
MS มนัทเป?ดกรง แมวลุกออกมากินข�าว 
MCU หน�ามนัท 
MCU แมวกินข�าว 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

โตCะทํางาน 
มนัท 
กรง 

ตุCกตา 
จานข�าว
จานน้ํา 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 3 (ต(อ) 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

12.00 บ�านมนัท INT D2 9.2 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

MLS มนัทเดินเข�ามานั่งเก�าอี้ 
MSมนัทนั่งสบายใจแล�วได�กลิ่นแปลกๆ 
CU หางตามนัท 
MS มนัทค�อยๆเอามือจับที่ตูด 
MCU หน�ามนัทเริ่มแหยะๆ 
LS มนัทค�อยๆยกมือขึ้นมาดม 
CU มือมนัทที่มีขี้แมว 
MS  มือเป*นforegroundเห็นหน�ามนัท 
MS มุมTopมนัทเงยหน�าตะโกนด�า 

ชุดลําลองมนัท โตCะทํางาน 
มนัท 

 

*ขี้แมว 

13.00 บ�านมนัท INT D2 10.1 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

MCU หน�ามนัทโกรธ ด�า 
MCU แทนสายตามนัทมองหมูกรอบ 
MLS มนัทโยนหมูกรอบออกไปนอกบ�าน 
MCU หมูกรอบตัวลอย 
MLS มนัทป?ดประตู 
MS แมวร�องอยู�หน�าบ�าน 
MCU หน�ามนัท 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 3 (ต(อ) 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

14.00 บ�านมนัท INT D2 10.2 1 
2 
F 
3 
4 
5 

MLS มนัทนั่งที่โซฟา 
MCU แทนสายตามนัทเห็นตุCกตา 
Flashback หมูกรอบนอนกับตุCกตา 
MCU หน�ามนัทส�ายหัว 
MCU Off scene เสียงหมาเห�า มนัทตกใจ 
LS มนัทวิ่งออกไปหน�าบ�าน 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

  

14.30 บ�านมนัท INT D2 11 1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 

MS หน�ามนัทหมดหวัง 
LS โทรศัพท
ดัง 
CU หน�ามนัท 
MS มนัทวางโทรศัพท
หันหน�าไปเจอ
คอมพิวเตอร
 
CU หน�ามนัทมีคอมพิวเตอร
 
POV แทนสายตามนัทมองเวปไซต
ขายแมว 
CU หน�ามนัทครุ�นคิดเครียด 
POV สายตามนัทหันจากคอมไปมอง
โทรศัพท
 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

โทรศัพท
 
คอมฯ 
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67 

ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ(ายทํา 3 (ต(อ) 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

15.30 บ�านมนัท EXT D2 15 1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
 

LS มนัทเดินเข�ามาพร�อม 
ตระกร�าลูกแมว 
MS สีหน�ามนัท 
MS มนัทเดินไปที่ประตู 
POV มนัทเป?ดประตูได�ยินเสียงแมวเดิน
กระโดดขึ้นมาทางหน�าต�าง 
CU สีหน�ามนัทช็อค 
MS หมูกรอบหันมามองหน�ามนัท 
MS หน�ามนัท 
POV มนัทมองแมวตัวใหม�ในมือหันไปมอง
หน�าหมูกรอบ 
MS มนัทถือแมวตัวใหม�ในมือหมูกรอบอยู�
ด�านหน�าเสียงแตรดังขึ้น 

ชุดลําลองมนัท 
หมูกรอบ 

โทรศัพท
 
คอม 
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ตารางที่ 4-4  แสดงการวางแผนการถ(ายทํา  4 
Day 4 บ�านเจน ซอยจันทร
 51                                                             วันจันทร
ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 

Time Location INT/EXT D/N SC CUT Description Cast/Wardrobe Set/prop Remark 

08.00 ห�องปรีชา EXT D1 6 1 
2 
 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

LS มนัทเดินไปเดินมาหน�ารั้วบ�าน 
MS รับหน�ามนัทเดินไปเดินมาจนจะไปกด
ออด 
POV มนัทเห็นหมาเห�าตะกายรั้ว 
MCU รับหน�ามนัทเงยหน�าขึ้นมา 
MSผ�านไหล�มนัทหันหน�ามองปAาปAาเดินมา
หยุดหน�ารั้ว 
CU มือปAาหยิบตุCกตา 
MS ปAาโยนตุCกตาให�หมาวิ่งตามไป 
MS หน�ามนัทกลัว 
LS ปAาเป?ดประตูรั้ว 
POV มนัทมองหน�าหมา 
CU ตุCกตาโดนฉีกขาด 
MLS มนัทรับโทรศัพท
  
POV หมาขย้ํา 
MS มนัทก�มมองแมวแล�วมองปAา 

ปรีชา ชุดลําลอง 
ปAาอี้ ชุดลําลอง 
หมาโหด 

หน�าบ�าน
ปAาอี้ 
ตุCกตา 
กล�อง 
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บทที่ 5 

การผลิตช้ินงาน 

จากการศึกษาข	อมูล ทฤษฎี และคัดเลือกแนวคิดนํามาเขียนบทภาพยนตร# และผ%าน
กระบวนการผลิตภาพยนตร# (Pre-Production) มาแล	ว สู%กระบวนการผลิตภาพยนตร#เรื่อง “หมู
กรอบ” ซ่ึงมีรายละเอียดของแต%ละฉากดังต%อไปนี้ 

 
ฉากท่ี 1 ภายนอก / หน	าบ	านมนัท / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5-1 ฉากท่ี 1  
 

มนัทเดินออกจากบ	านเพ่ือไปทํางาน เม่ือเขาออกมาหน	าบ	าน ก็ได	หยุดชะงักและจาม
ออกมา มนัทมองไปทางขวามือเห็นปDาข	างบ	านกําลังคลุกข	าวกับปลาทูให	แมวกิน มนัทหยิบผ	าเช็ดหน	า
ออกมาจากกระเปFาเสื้อและปGดจมูก รีบเดินหนีไป แต%อาการจามยังคงอยู% มนัทหัวเสียเดินออกไป
ทํางาน  

ฉากนี้เล%าถึงอาการแพ	ขนแมวและไม%ชอบแมวของมนัท บ%งบอกถึงบุคลิกของมนัทว%าเปIน
คนสะอาด เรียบร	อย ดูได	จากการแต%งตัว พกผ	าเช็ดหน	าอยู%ตลอดเวลา และยังแสดงถึงคาแรกเตอร#ตัว
ละครว%าเปIนคนใจเย็นและมีระเบียบวินัย ด	วยท%าทางไม%เร%งรีบของมนัทในการออกจากบ	านไปทํางาน
ได	ใช	ทฤษฎีภาพในการถ%ายภาพ Long shot ด	วยการเฝDามองมนัทออกจากบ	าน และใช	ขนาดภาพ 
Close Up ในการแสดงสีหน	าของพระเอกก%อนจาม ทําให	คนดูเข	าใจว%ามนัทแพ	ขนแมว และได	กลับมา
ใช	ภาพขนาด Long shot อีกครั้งในการเฉลยถึงเหตุผลท่ีทําให	พระเอกจาม 

   ส
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ฉากท่ี 2 ภายใน / ห	องทํางานปรีชา / กลาวัน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-2 จากฉากท่ี 2  
 

ปรีชาได	เรียกมนัทเข	ามาพบเพ่ือพูดถึงเรื่องการข้ึนเงินเดือนของมันท และเพ่ือเปIนการ
ตอบแทน ปรีชาจึงขอร	องให	มนัทช%วยเหลือตนเอง เนื่องจากปรีชาจะไปทําธุระต%างจังหวัด จึง
ขอให	มนัทช%วยเลี้ยงแมวให	หน%อย ด	วยความเกรงใจมนัทจึงรับปากท้ังๆท่ีตนเองแพ	ขนแมวและไม%ชอบ
แมวท่ีสุด 

ท่ีเล%าถึงการเกิดเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ เม่ือมนัทคนท่ีไม%ชอบแมว  (ได	เล%ามาจากฉากท่ี 1 
ถูกขอร	องเชิงบังคับ โดยปรีชาหัวหน	าแผนกของตัวเอง ได	บ%งบอกถึงบุคลิกของปรีชา จากลักษณะ
ท%าทางและคําพูดบ%งบอกว%าปรีชาเปIนคนท่ีวางอํานาจอยู% เหนือผู	 อ่ืนและมีความเจ	าเล%ห#ในการ
หลอกลวงให	ผู	อ่ืนทําตาม ฉากท่ี 2 ผู	จัดทําได	ถ%ายทําโดยได	แมวจริง และต	องใช	เทคนิคในการล%อแมว
คือ ต	องมีอาหารเพ่ือล%อแมวให	อยู%บนโตZะ และใช	 Acting Coat แมวในการล%อแมวออกจากฉากและได	
ใช	ทฤษฎีภาพในการถ%ายภาพมาใช	ในการสร	างประโยคสนทนา คือ การถ%ายภาพลักษณะ Two shot 
และ Close Up ในการแสดงสีหน	าของท้ังสองคนขณะกําลังสนทนา และใช	มุมภาพ Point of View 
ในการแทนสายตาพระเอกท่ีมองหมูกรอบ  

 
ฉากท่ี 3 ภายนอก / หน	าบ	านมนัท / กลางวัน 

 
ภาพท่ี 5-3 จากฉากท่ี 3 
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เม่ือปรีชานําหมูกรอบมาฝากไว	ท่ีบ	าน มนัทได	อุ	มเจ	าหมูกรอบ ทําให	เกิดภูมิแพ	 และเม่ือ
มีแมวมาอยู%ในบ	านทําให	มนัทเกิดอาการจามตลอดเวลา มนัทจึงตัดสินใจจะจับหมูกรอบไม%ให	เดินไป
ท่ัวบ	าน มนัทใช	ผ	าเหวี่ยงเพ่ือไปคลุมไม%ให	ตัวเองสัมผัสขนแมว แต%ก็ไม%สําเร็จ มนัทใช	กล%องพยายาม
โยน แต%ก็ไม%สําเร็จ 

ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงวิธีการรับมือกับแมวของมนัท เม่ือมนัทแพ	ขนแมวและเกิดอาการ
จามตลอดเวลา เขาก็เรียนรู	ท่ีจะใช	ผ	าปGดจมูก เพ่ือปDองกันขนแมวและเกิดอาหารจาม และมนัทได	
เรียนรู	วิธีการปDองการตนเองสัมผัสกับจนแมว  ได	มีวิธีการควบคุมแมวโดนในแคทนิปแมว เพ่ือให	แมว
อยู%นิ่ง และใช	Acting coat แมวในการล%อแมวมาตามจุดท่ีวางไว	การถ%ายทําฉากท่ี 3 ผู	จัดทําได	ใช	
ทฤษฎีภาพในการถ%ายภาพมาใช	ในการสร	างประโยคสนทนา คือ ในคัทท่ี 3.1 การถ%ายภาพลักษณะ 
Two shot และ Close Up ในการแสดงสีหน	าของท้ังสองคนขณะกําลังสนทนา ในคัทท่ี 3.2 ใช	มุม
ภาพ Point of View ในการแทนสายตาพระเอกท่ีมองหมูกรอบขณะต	องการจับหมูกรอบ และของท่ี
หล%นลงพ้ืน  
 
ฉากท่ี 4 ภายใน / บ	านมนัท / กลางวัน  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-4 จากฉากท่ี 4 

มนัทหากล%องและทําการปGดทุกส%วนในร%างกายของตัวเองไม%ให	สัมผัสแมวได	อีก เม่ือมนัท
จะจับการเผชิญหน	ากับแมวเพ่ือจับแมว และมนัทได	เอาอาหารมาล%อแมวไว	  

ฉากนี้เล%าถึงวิธีการแก	ปeญหาของตัวละคร และตัวละครทํามันได	สําเร็จ ในฉากท่ี 4 ต	อง
ประยุกต#ใช	อาหารเข	าฉาก เพ่ือให	แมวอยู%ทิศทางท่ีสามารถให	ตัวละครจัดได	 ได	ใช	ภาพขนาด Extra 
Close Up ในการแสดงสีหน	าของหมูกรอบท่ีทําให	พระเอกกลัว   
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ฉากท่ี 5 ภายใน / บ	านมนัท / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-5 จากฉากท่ี 5 
มนัทพยายามโทรหาเพ่ือน เพ่ือจะนําหมูกรอบไปฝากเลี้ยง แต%ไม%มีใครช%วยเหลือได	 มนัท

จึงนําไปฝากญาติตัวเอง ซ่ึงเปIนท่ีพ่ึงพิงสุดท	าย 
ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงการแก	ปeญหาของตัวละคร มนัทพยายามผลักปeญหาออกไปให	ไกล

จากตน โดยไปขอความช%วยเหลือจากคนอ่ืน ได	ใช	เทคนิคการกล	องนิ่ง เพ่ือจะนําไปใช	ในการตัดต%อ 
เพ่ือเปIนการผ%านเวลา 
 
ฉากท่ี 6 ภายนอก/หน	าบ	านปDา/กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-6 จากฉากท่ี 6 
 

มนัทนําแมวไปฝากเลี้ยงท่ีบ	านปDา แต%บ	านปDากลับเลี้ยงหมาไว	 ซ่ึงดูเปIนหมาดุร	าย ทํา
ให	มนัทไม%กล	าฝากเลี้ยง 

ฉากนี้แสดงถึงอุปสรรค#ของตัวละคร เม่ือตัวละครพยายามแก	ปeญหาโดยการขอความ
ช%วยเหลือ แต%คนท่ีจะช%วยเหลือไม%สามารถช%วยเหลือได	 ตัวละครจึงต	องคิดวิธีแก	ปeญหาต%อไป ใช	หมาท่ี
ฝiกกับกองตํารวจสุนัข และมี Acting coat ของสุนัขมาเพ่ือใช	การควบคุมสุนัข ให	วิ่งและเดินมาเข	าจุด
ท่ีวางไว	 และได	ฝiกฝนสุนัขในการกัดตุZกตา ได	ใช	มุมภาพ Point of View ในการแทนสายตาพระเอกท่ี
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มองหมา และใช	ขนาดภาพ Close Up เน	นตอนท่ีหมาฟeดตุZกตา เพ่ือให	ความรู	สึกของพระเอกกลัว
หมาตัวนี้มากข้ึน 

 
ฉากท่ี 7 ภายใน / บ	านมนัท / กลางวัน 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-7 จากฉากท่ี 7 
 

มนัทพาแมวกลับบ	าน เขาขังแมวไว	ในกล%อง แต%แมวสามารถหลุดออกมาได	 และไปขโมย
กินอาหารของมนัท มนัทโมโหมากวิ่งไล%ตีแมว แต%แมววิ่งเข	าไปหลบใต	โตZะ มนัทจึงตัดสินใจออกไปซ้ือ
กรง 

ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงความเดือดร	อนท่ีแมวเริ่มทํากับมนัท เม่ือมนัทแก	ปkญหาอย%างหนึ่ง
ได	แล	ว แต%สามารถควบคุมแมวได	 ทําให	เกิดความวุ%นวายข้ึน มนัทเริ่มมีความโกรธ จึงคิดวิธีแก	ปeญหาท่ี
รุนแรงข้ึน  
 
ฉากท่ี 8 ภายใน / บ	านมนัท / กลางวัน  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-8 จากฉากท่ี 8 
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มนัทกลับบ	านมาพร	อมกับกรงขังแมวในมือ มนัทเปGดประตูกลับเข	ามาในบ	านพบบ	านท่ี
ถูกพังด	วยฝmมือแมว กระดาษทิชชู%เลอะเทอะรอบบ	าน เฟอร#นิเจอร#ท่ีโดนข%วน โดนมีแมวต	นเหตุนั่งแทะ
ม	วนทิชชู%อยู%กลางบ	าน ด	วยความโมโหมนัทพุ%งตัวเข	าไปจับแมว แมวพยายามกัดข%วนมือมนัท แต%ด	วย
ความโมโหมนัทจึงจับแมวแน%นและก%นด%า ขังแมวไว	ในกรง 

ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงการท่ีมนัทแก	ปeญหาจากครั้งท่ีแล	วด	วยการไปซ้ือกรงมาเพ่ือขังแมว 
แต%เม่ือกลับมา แมวกลับสร	างความปenนปoวนให	เขามากกว%าเดิม มนัทโมโหจนลืมตัวไปว%าตัวเองแพ	ขน
แมว เนื่องจากมนัทเปIนตัวละครท่ีรักความสะอาดมาก ทําให	ครั้งนี้เกินขีดจํากัดท่ีเขาจะรับไหว เขาเข	า
ไปจับแมวหยัดใส%กรง  ได	ใช	มุมภาพ Point of View ในการแทนสายตาพระเอกท่ีมองหมูกรอบตอน
โยนหมูกรอบลงพ้ืน และใช	ขนาดภาพ Close Up เน	นตอนท่ีหมูกรอบทําหน	าน%าสงสารเม่ือถูกขังใส%
กรง  
 
ฉากท่ี 9 ภายใน / บ	านมนัท / กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-9 จากฉากท่ี 9 
 

แมวท่ีถูกขังอยู%ในกรงพยายามส%งเสียงร	อง มนัทท่ีนั่งทํางานอยู%ถูกรบกวน เขาพยายามไม%
สนใจและหยิบหูฟeงข้ึนมาฟeงเพ่ือกลบเสียง เม่ือแมวนอนหลับไป มนัทก็เหลือบมาเห็นว%าเม่ือแมวนอน
อยู%เฉยๆก็น%ารักดี มนัทเดินไปหยิบอาหารและน้ําวางไว	ให	แมว เขาเปGดกรงให	แมวออกมา เม่ือมนัทไป
ทําธุระ กลับมาเพ่ือนั่งดูทีวี เขากลับพบกลิ่นแปลกๆ เม่ือจับดูท่ีโซฟา พบว%าแมวอึใส%โซฟาเขา มนัทสุด
จะทนโยนแมวออกนอกบ	าน 

ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงการสภาวะการปรับตัวของตัวละคร เม่ือเขาแก	ปeญหาได	แล	ว เขาก็
เรียนรู	ท่ีจะอยู%กับปeญหานั้น และเม่ือปeญหาเริ่มคลี่คลาย มนัทให	ความเอ็นดูแมว แต%แล	วเหตุการณ#ไม%
ขาดฝeนก็เกิดข้ึนเม่ือแมวกลับมาสร	างปeญหาครั้งใหญ%ให	มนัทอีก ครั้งนี้มนัทสุดจะทน ตัดสินใจตัด
ปeญหาด	วยการโยนแมวออกจากบ	าน ได	ทําได	ใช	มุมภาพ Point of View ในการแทนสายตาพระเอกท่ี
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มองอึของหมูกรอบ และใช	ขนาดภาพ Close Up เน	นตอนท่ีมนัททําหน	าสะใจเม่ือกําจัดหมูกรอบออก
จากบ	านได	แล	ว  
 
ฉาก 10 และ ฉากท่ี 11 ภายใน / บ	านมนัท / กลางวัน 
 

ภาพท่ี 5-10 จากฉากท่ี 10 

มนัทโมโหมาก จับแมวโยนออกไปนอกบ	าน ปGดปะตูไม%ให	แมวเข	ามาในบ	านอีก มนัทนั่ง
ทําความสะอาดโซฟา หันไปเห็นกรงแมวนึกถึงตอนท่ีแมวนั่งกินข	าว และนอนหลับอยู%ในกรง มนัทเดิน
ออกไปเปGดประตูบ	านเพ่ือตามหาแมว แต%ไม%พบแมว มนัทวิ่งวนดูรอบบ	านก็ไม%พบ 

ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงการสํานึกผิดของตัวละคร เม่ือมนัทตัดปeญหาด	วยการโยนแมวออก
นอกบ	าน ปeญหายังไม%หมดเพียงแค%นั้น ปeญหาท่ีตามมาคือแมวจะไปอยู%อย%างไร หมาเห%าด	านนอกทํา
ให	มนัทคิดได	ว%าแมวอาจจะไม%ปลอดภัย และท่ีสําคัญแมวนั้นไม%ได	เปIนของเขา ถ	าเกิดแมวเปIนอะไรข้ึน
แมว มันส%งผลถึงปeญหาท่ีจะตามมาอีกด	วย มนัทจึงตัดสินใจออกไปตามหาหมูกรอบ ได	ใช	เทคนิค 
Handheld เพ่ือให	ภาพออกมาแสดงถึงความหดดันและความต่ืนตระหนกของตัวละครในการออกไป
ตามหาแมว และต	องใช	เอกตร	าแมวจํานวนมาก 

 
ฉากท่ี12 ภายนอก/ร	านอาหาร/กลางวัน 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-12 จากฉากท่ี 12 
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มนัทเดินผ%านร	านอาหารท่ีเปGดทีวีท้ิงไว	 มีข%าวลักลอบขโมยแมวส%งไปขายชายแดนเผื่อกิน
เนื้อ คนขายข	าวพูดบอกว%าไม%ก่ีวันก%อนแถวนี้ก็มีแมวหายไปหลายตัว ไม%รู	ว%าเปIนเพราะถูกจับไปเหมือน
ในข%าวรึเปล%า ยิ่งทําให	มนัทร	อนใจทําอะไรไม%ถูก รีบวิ่งออกไปหาแมวอย%างบ	าคลั่ง 

ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงปeญหาท่ีตัวละครยังแก	ไม%ตก และมีอุปสรรค#เข	ามาเพ่ิมอีก ทําให	ตัว
ละครยิ่งรู	สึกผิด ได	ใช	เทคนิคการต้ังกล	องนิ่ง เพ่ือถ%ายโทรศัพท#ไปใช%ร%วมกับเทคนิคกราฟฟGกในการใส%
รายการข%าว  
 
ฉากท่ี 13 ภายนอก / ระหว%างทาง / กลางวัน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5-13 จากฉากท่ี 13-14 

มนัทเดินผ%านมีคนสองคนเดินสวนกันมา พูดถึงเรื่องแมวถูกรถทับอยู%ยนหัวมุมถนน มนัท
ได	ยินตกใจมาก รีบวิ่งไปดู มีคนมุงเต็มไปหมด มนัทใจหายมาก พยายามแหวกคนเข	าไปดูเพ่ือว%าเปIน
แมวของหัวหน	ารึเปล%า ระหว%างนั้นหัวหน	าโทรมาพอดี มนัทลุ	นมากในขณะท่ีมือถือก็มีสายเข	าอยู% จน
สุดท	ายมนัทเห็นว%าเปIนแมวคนละตัว มนัทโล%งใจรับโทรศัพท#หัวหน	า หัวหน	าบอกว%าจะมารับแมวแล	ว
ในอีก 1 ชั่วโมง เขานั่งหมดหวังอยู%กับพ้ืนบ	าน มนัทร	อนรนคิดหาทางออก เขาไปเปGดอินเตอร#เน็ต 
ตามท่ีอยู%ขายแมว และพบว%ามีแมวลักษณะคล	ายกันในราคาขาย 6,000 บาท มนัทตัดสินใจโทรไปหา
เจ	าของร	าน 

ฉากนี้แสดงให	เห็นถึงการตัดสินใจแก	ปeญหาของตัวละคร เม่ือสถานการณ#บีบค้ันและตัว
ละครจะต	องตัดสินใจในทันที ตัวละครจะแก	ปeญหาด	วยการซ้ือแมวตัวใหม% 
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ฉากท่ี 15 ภายใน / บ	านมนัท / กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-15 จากฉากท่ี 15 
 

มนัทกลับเข	ามาในบ	านพร	อมกันตระกร	าท่ีใส%ลูกแมวลักษณะเหมือนกันมา มนัทเดินไป
ห	องเก็บของชั้นใต	ดินเพ่ือจะเอาไปไว	ในนั้น เม่ือเปGดประตูเข	าไป แมวในตระกร	าร	อง ทันใดนั้นก็มีเสียง
ขรุขระออกมาจากกล%องท่ีวางอยู%บนพ้ืน มนัทมองไปพบเจ	าแมวมุดออกมาจากกล%อง มนัทยืนงง แมว
เดินออกมามองหน	ามนัท มนัททําหน	าแทบร	องไห	 มนัทมองแมวตัวใหม%ในมือ แมวตัวใหม%สบตากับม
นัท ร	องเหมียวๆ อย%างน%าเอ็นดู 

ฉากนี้แสดงถึงความผิดหวังของตัวละคร เม่ือตัวละครตัดสินใจแก	ปeญหาได	แล	ว แต%เม่ือถึง
เวลาท่ีปรีชาจะมารับแมวคืน แมวท่ีมนัทตามหาต้ังแต%แรกกลับมานั่งอยู%หน	าบ	าน แถมในมือยังมีแมว
ท่ีมนัทเพ่ิงไปซ้ือมาเพ่ือจะคืนปรีชา มนัทจึงต	องรับผิดชอบการกระทําของตัวเอง ได	ใช	มุมภาพ Point 
of View ในการแทนสายตาพระเอกท่ีมองหมูกรอบ และใช	ขนาดภาพ Close Up เน	นตอนท่ีมนัททํา
หน	าดีใจเม่ือได	เห็นหมูกรอบ และเศร	าทันทีท่ีคิดได	ว%าตนเองซ้ือแมวมาใหม% ให	คนดูได	รับรู	อารมณ#ของ
พระเอก ร%วมท้ังเน	นความรู	สึกของพระเอกด	วยการใช	ภาพ Close Up ในการเน	นหน	าของแมวตัวใหม%  
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บทที่ 6 

สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

การศึกษาและค�นคว�าข�อมูลเพ่ือนการสรรสร�างภาพยนตร�สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับทัศนคติ 
การปรับตัวและพฤติกรรมการเลี้ยงแมวของมนุษย� เรื่อง หมูกรอบ มีวัตถุประสงค�เพ่ือนําเสนอประเด็น
เก่ียวกับการปรับตัวของตัวละครเม่ือตัวละครไม,ชอบแมวแต,มีเหตุจําเป/นท่ีจะต�องอยู,กับแมว นําเสนอ
การคิดและแก�ป0ญหาของตัวละครเพ่ือการอยู,รอด โดยผู�จัดทําได�ทําการเก็บข�อมูลจากทฤษฎี แนวคิด 
บทความ และแหล,งข�อมูลอ�างอิงต,างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาโครงเรื่อง บุคลิกตัวละคร ความสัมพันธ�ของ
ตัวละคร จนได�มาเป/นภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ�พร�อมสําหรับการถ,ายทํา และปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิต
ภาพยนตร�สั้น ซ่ึงแบ,งออกเป/น 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนก,อนการถ,ายทํา (Pre-Production) ข้ันตอน
การถ,ายทําภาพยนตร� (Production) และข้ันตอนหลังการถ,ายทําภาพยนตร� (Post-Production) ซ่ึง
การทํางานตามข้ันตอนข�างต�นทําให�ผู�จัดทําได�เรียนรู�วิธีการสร�างภาพยนตร�โดยละเอียดและครบถ�วน 
โดยการเริ่มต้ังแต,การคิดเลือกแนวคิด ทฤษฎีต,างๆ และค�นคว�าข�อมูลอ�างอิงมาพัฒนาสู,บทภาพยนตร� 
การสรรหาสถานท่ีในการถ,ายทํา การถ,ายทําและการบริหารเวลาในกองถ,าย การแก�ป0ญหาเฉพาะหน�า
ในกองถ,าย ไปจนถึงการตัดต,อภาพและเสียงของภาพยนตร�ท่ีต�องอาศัยความละเอียดท้ังด�านภาพและ
เสียง เพ่ือความสมบูรณ�ของภาพยนตร�ท่ีต�องอาศัยความละเอียดท้ังด�านภาพและเสียง เพ่ือความ
สมบูรณ�ของภาพยนตร�ตามจุดประสงค�ท่ีผู�จัดทําได�คาดหวังไว� 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป/นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ
ดําเนินการตามแต,ละข้ันตอนดังนี้ 

1.  ข้ันตอนก!อนการถ!ายทําภาพยนตร% (Pre-Production)  
 ข้ันตอนนี้เป/นข้ันตอนท่ีต�องใช�ระยะเวลาในการดําเนินงานยาวนานท่ีสุด เริ่มต้ังแต,

การคิดประเด็นและแนวคิดท่ีน,าสนใจ ไปสู,การค�นคว�าข�อมูลในการอ�างอิง เพ่ือสร�างบทภาพยนตร�ท่ี
สมบูรณ� ซ่ึงผู�จัดทําได�มีการเปลี่ยนแปลงบทไว�หลากหลายแนวทางการเล,าเรื่อง ก,อนท่ีจะสรุปออกมา
เป/นบทภาพยนตร�ท่ีถูกสร�างจริง ข้ันตอนนี้ยังมีการสรรหาสถานท่ีในการถ,ายทําและคัดเลือกนักแสดง
ให�เหมาะสมตรงตามเนื้อเรื่องซ่ึงต�องใช�ท้ังเวลาและงบประมาณส,วนหนึ่งในข้ันตอนนี้ อีกท้ังยังต�อง
เตรียมงานก,อนการถ,ายทํา เช,น กําหนดวันถ,ายทํา การขออนุญาตใช�สถานท่ี การจัดตารางการทํางาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

ของทีมงานและนักแสดง รวมไปถึงเครื่องแต,งกายนักแสดงและอุปกรณ�ประกอบฉากท่ีต�องมีการ
กําหนดและออกแบบตามความเหมาะสม 

2.  ข้ันตอนการถ!ายทําภาพยนตร% (Production) 
การจัดการและตรงต,อเวลาเป/นหัวใจสําคัญในข้ันตอนนี้ เพราะเป/นการทํางาน

ร,วมกับคนจํานวนมาก ท้ังทีมงานและนักแสดง แล�วยังมีเรื่องของสถานท่ีท่ีเข�าไปขอใช�ในการถ,ายทํา ท่ี
ต�องมีกําหนดการเวลาอย,างเคร,งครัด การเตรียมงานท่ีดีในช,วงก,อนการถ,ายทํา จะช,วยให�การทํางาน
ในข้ันตอนนี้เป/นไปด�วยดี นอกจากนี้แล�วการรู�จักแก�ป0ญหาเฉพาะหน�าในระหว,างถ,ายทําเม่ือเกิดป0ญหา
ด�านต,างๆ ยังเป/นสิ่งท่ีจําเป/นอย,างมาก 

3.  ข้ันตอนหลังการถ!ายทํา (Post-Production)  
    ข้ันตอนนี้เป/นข้ันตอนท่ีต�องการความชํานาญของผู�ดําเนินการในข้ันนี้เป/นอย,างมาก 

เพราะเป/นเรื่องของการตัดต,อภาพยนตร�ท่ีต�องอาศัยความคล,องแคล,วและความละเอียดของผู�ตัดต,อใน
การตัดต,อท้ังทางด�านภาพและด�านเสียง ถ�าภาพหรือเสียงมีป0ญหา จะต�องรีบแก�ไขอย,างรวดเร็ว เพ่ือ
ไม,ให�กระทบต,อกระบวนการตัดต,อซ่ึงอาจทําให�เกิดความล,าช�า 

 
ข�อจํากัดและป:ญหา  

ข�อจํากัดและป0ญหาท่ีเกิดข้ึนในการทางาน สามารถสรุปเป/นข�อๆได� ดังต,อไปนี้  
1. ป:ญหาการคัดเลือกนักแสดง 

เนื่องจากนักแสดงทุกคนยังเป/นนักศึกษาและมีตารางเรียนไม,ตรงกัน นักแสดงหลัก
อยู,ต,างมหาลัย ทําให�นักแสดงกับทีมงานมีเวลาว,างไม,ตรงกัน จึงยากท่ีจะจัดวันเวลาให�ตรงกันได� ท้ังนี้
เคยเกิดป0ญหาต�องเปลี่ยนวันถ,ายทํา เนื่องจากนัดนักแสดงแล�วทีมงานไม,ว,าง หรือเปลี่ยนวันถ,ายทํา
เนื่องจากนักแสดงไม,ว,างแต,ทีมงานว,าง ซ่ึงบางครั้งเป/นการเลื่อนหลังการตกลงนัดหมายกันเรียบร�อย
แล�ว ทําให�การถ,ายทําล,าช�ากว,าเวลาท่ีกําหนด  

2. ป:ญหาการควบคุมแมว 
เนื่องจากนักแสดงต�องเข�าฉากกับแมว จึงเป/นการยากในการท่ีจะควบคุมแมวให�เล,น

ตามบทบาท จึงต�องอาศัย Acting Coat แมว เป/นคนท่ีรู�จักพฤติกรรมและนิสัยแมวเป/นอย,างดี มา
ช,วยกํากับการแสดงแมวในการเข�าฉาก ซ่ึงการนําแมวมานอกสถานท่ีท่ีแมวไม,คุ�นชิน ทําให�แมวต่ืน
สถานท่ี อีกท้ังโลเคชันท่ีใช�ถ,ายทําเลี้ยงสุนัขไว� จึงต�องอาศัยทีมงานอีกหนึ่งคนเพ่ือควบคุมสุนัข ไม,ให�มา
ใกล�บริเวณท่ีถ,ายหรือห�ามสุนัขส,งเสียง เพราะจะทําให�แมวต่ืนตกใจ ไม,ยอมเล,น เม่ือแมวมานอก
สถานท่ีและพบเจอคนจํานวนมาก ทําให�แมวมีสภาวะเครียดจนแสดงอาการก�าวร�าว เม่ือเข�าฉากทําให�
แมวไม,ยอมเล,นและทําร�ายคนท่ีดูแลรวมถึงทีมงานจนได�บาดแผล และป0ญหาท่ีใหญ,ท่ีสุดคือนักแสดงท่ี
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เข�าฉากกับแมวกลัวแมวจริง ไม,กล�าจับแมว จึงทําให�การถ,ายทําล,าช�า เพราะบางครั้งก็ต�องอาศัยเวลา
ในการท่ีนักแสดงต�องทําความคุ�นชินกับแมว  

3. ป:ญหาสถานท่ีถ!ายทํา 
เนื่องจากผู�จัดทําได�ใช�สถานท่ีบ�านเพ่ือนในการถ,ายทํา จึงจําเป/นต�องใช�ในวันเวลาท่ี

เจ�าของสถานท่ีอยู,บ�าน ทําให�การนัดคิวถ,ายทํายากข้ึน เพราะนอกจากต�องใช�เวลาท่ีทีมงานและ
นักแสดงว,างพร�อมกันแล�ว ยังต�องจัดเวลาให�ตรงกับเจ�าของสถานท่ีในวันท่ีเขาอยู,บ�านด�วย บางครั้ง
ต�องเปลี่ยนวันถ,ายทําเนื่องจากเจ�าของสถานท่ีไม,ว,าง และบ�านท่ีใช�ถ,ายทําเลี้ยงสุนัข ทําให�มีเสียง
รบกวนจากสุนัขเป/นครั้งคราว รวมถึงสถานท่ีถ,ายทําค,อนข�างไกล ทําให�มีค,าใช�จ,ายในการเดินทาง
ค,อนข�างสูง  

4. ป:ญหาในเรื่องอุปกรณ%ในการถ!ายทํา 
เนื่องจากอุปกรณ�บางอย,างมีราคาสูง จึงจําเป/นต�องยืมอุปกรณ�ของมหาวิทยาลัย แต,

ด�วยจํานวนอุปกรณ�ท่ีมีน�อย ทําให�เกิดความลําบากในการใช� เพราะจําเป/นต�องแบ,งกับเพ่ือนในชั้นปT
เกือบทุกคน อีกท้ังอุปกรณ�บางอย,างว,างไม,ตรงกับวันท่ีนัดถ,ายทํา จึงอาจทําให�ต�องเลื่อนวันหรือ
เสียเวลาในการตามหาอุปกรณ� มาใช�อีกด�วย รวมไปถึงขาดผู�ร,วมทีมท่ีชํานาญด�านอุปกรณ� จึงต�อง
อาศัยการเรียนรู�แบบพ้ืนฐาน และอาจะเกิดป0ญหาด�านอุปกรณ�ในระหว,างการถ,ายทํา 

5. ป:ญหาของสภาพอากาศและทิศทางของแสง 
ป0ญหานี้สําคัญมากในการถ,ายทํา เพราะเนื้อเรื่องเกิดเวลากลางวัน จึงทําให�เวลาถ,าย

ทํามีความจํากัด ต�องถ,ายในเวลากลางวันเท,านั้น และส,วนใหญ,ถ,ายทําในบ�าน อาศัยแสงหลักจาก
ธรรมชาติ หากมีเมฆมาบังแสงก็ต�องอาศัยการจัดไฟเข�ามาช,วย ซ่ึงจะเสียเวลาในการถ,ายทํา ทําให�การ
ถ,ายทําช�าลง และหากแสงหมดก็ต�องหยุดถ,ายทํา จนเป/นสาเหตุในการเพ่ิมคิวถ,ายทํา  

6. ป:ญหาของเทคนิคเสียง 
การประกอบเทคนิคทางเสียงในภาพยนตร� จําเป/นต�องใช�ความชํานาญด�าน

โปรแกรมเสียง อุปกรณ�ท่ีเก่ียวข�อง รวมไปถึงรสนิยมในการหาและฟ0งเพลงเพ่ือนํามาประกอบ
ภาพยนตร� ท้ังนี้ผู�จัดทํามีความชํานาญน�อย จึงจําเป/นต�องอาศัยคนท่ีเชี่ยวชาญมาช,วยเหลือและเรียนรู�
จากผู�เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงใช�เวลาในข้ันตอนนี้ค,อนข�างมาก 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากในการถ,ายทําภาพยนตร�สั้นหนึ่งเรื่องนั้น มีการทํางานหลายข้ันตอน และ
ในแต,ละข้ันตอนมีความละเอียดสูง จึงเป/นภาระท่ีหนักเกินไปสําหรับหนึ่งคนท่ีต�องเป/นท้ังผู�กํากับและ
โปรดิวเซอร�ให�หนังของตัวเอง จึงมีข�อเสนอแนะให�มีการทํางานแบบจับคู, คือให�นักศึกษาหนึ่งคน
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รับผิดชอบหนังตัวเองในฐานะผู�กํากับหนึ่งเรื่อง และรับผิดชอบหนังของเพ่ือนในฐานะโปรดิวเซอร�หนึ่ง
เรื่อง เพ่ือเป/นการแบ,งเบาความรับผิดชอบขณะออกกอง เม่ือมีป0ญหาเกิดข้ึนคนคอยช,วยแก�ไขจะเป/น
เพ่ือน ทําให�ผู�กํากับมีสมาธิกับการกํากับภาพยนตร� ไม,ต�องมากังวัลกับป0ญหาจุกจิก เช,นการหา
อุปกรณ�เข�าฉากต,อไป การเตรียมอาหารกลางวัน หรือการนัดทีมงาน 

2. ภาพยนตร�ไม,สามารถสร�างข้ึนมาได�เพียงคนเดียว ท้ังนี้ต�องอาศัยทีมท่ีดี สามารถ
พูดคุยและเสนอแนะข�อติชมต,างๆได�ภายในกลุ,ม มีความรับผิดชอบต,อหน�าท่ีของตนเอง และเม่ือมีทีม
ท่ีดีแล�ว ภาพยนตร�ก็จะออกมาดีตามไปด�วย  

3. มหาวิทยาลัยควรมีอุปกรณ�ให�นักศึกษายืมมากกว,านี้ เนื่องจากนักศึกษาปTท่ี4 ท่ีต�อง
ทําจุลนิพนธ�ส,งมีจํานวนมาก ซ่ึงเทียบอุปกรณ�ไม,เพียงพอต,อจํานวนนักศึกษาท่ีต�องการใช� และยังมี
นักศึกษาปTอ่ืนๆท่ีต�องการใช�อุปกรณ�อีกด�วย 

4. ข้ันตอนในการเตรียม Pre-Production นานเกินไป เพราะต�องรออนุ มัติบท
ภาพยนตร�ให�ผ,านเสียก,อน จึงถ,ายทําได� ทําให�เม่ืออนุมัติผ,านพร�อมๆกันแล�ว จึงเกิดป0ญหาขาดแคลน
ทีมงาน อยากให�เกณฑ�ในการอนุมัติบทภาพยนตร�ต,างกัน 

5. ค,าใช�จ,ายในการผลิตภาพยนตร�สั้นหนึ่งเรื่องค,อนข�างสูง ทําให�เป/นภาระต,อผู�ปกครอง
ของนักศึกษา จึงอยากให�มหาวิทยาลัยช,วยในเรื่องค,าใช�หรือการหาทุน มาเพ่ือแบ,งเบาภาระของ
นักศึกษา 
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