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จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแนวความคิด   เก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

คนกับตุกตา  โดยผูจัดทําไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคคล  แรงจูงใจใน

การกระทํา  ประกอบกับทฤษฎีทางดานภาพยนตร  เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาบทภาพยนตร      ซ่ึงมี

เนื้อหาวาดวยเรื่องราวของ  ไอซ  หญิงสาวท่ีมีพลังท่ีทําใหตุกตามีชีวิต  เธอใหพลังกับน้ําปน ตุกตาเจา

หญิงตัวโปรด   จนทําใหพ้ิงก้ี ตุกตาหมีข้ีอิจฉา หาทางกําจัดน้ําปนออกไปใหชีวิตไอซ 
ในการสรางภาพยนตรสั้นเรื่องนี้ ผูจัดทําตองผานกระบวนการผลิตภาพยนตรทุกข้ันตอน 

ตั้งแตข้ันตอนกอนการถายทํา  ท่ีตองมีการคัดเลือกนักแสดง  สรรหาสถานท่ีถายทํา    และการเตรียม

ความพรอมกับทีมงาน รวมถึงการวางแผนการถายทํา  ซ่ึงกระบวนการทํางานอยางละเอียด  ตั้งแตข้ัน

ตอนนี้ จะนําไปสูการทํางานท่ีสะดวกและราบรื่นในข้ันตอนตอ ๆ ไป เนื่องจากไดวางแผนไวเปนระบบ 

และเม่ือปฏิบัติตามอยางมีเครงครัด สงผลใหผลลัพธการทํางานดียิ่งข้ึน 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ความสัมพันธคือ ความผูกพันระหวางมนุษยกับสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตอ่ืน ๆ  ไมวาจะเปน

คน สัตว สิ่งของหรือแมแตสถานท่ี ก็ยอมมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  

ความสัมพันธระหวางคนกับตุกตา  มักพบในเด็กผูหญิงมากกวาเด็กผูชาย   ซ่ึง เปนความ 

สัมพันธท่ีไมมีขอบเขต การท่ี เด็กเปนเจาของตุกตาท่ีสามารถพูดโตตอบไดคือความใฝฝนของเด็กหลาย 

ๆ คน แตไมใชกับผูใหญ    ผูใหญบางประเภทท่ีพบวา ลูกหรือหลานของตนพูดคุยกับตุกตาหรือเพ่ือน

ในจินตนาการ จะกลายเปนเด็กท่ีมีปญหาซ่ึงในความเปนจริงแลวไมใชเลย การหามเด็กเหลานั้นพูดคุย

กับตุกตาหรือเพ่ือนในจินตนาการของเขา   ลวนเปนการขัดพัฒนาการดานการฝกใชจินตนาการในวัย

เด็ก อาจสงผลใหพัฒนาการของเด็กเหลานั้นชาหรือหยุดลง   

เด็กเหลานั้นมักถูกใครก็ตามท่ีพบเห็น มองวาเปนบาหรือเปนโรคทางจิต  แตจริง ๆ   แลว

เด็กเหลานั้นไมไดบาแตอยางใด  เขาเพียงตองการเพ่ือน เพ่ือนท่ีเขาใจเขาไดทุก ๆ เรื่อง   หลายคนมัก

เขาใจผิดเด็กเหลานั้น เชนเดียวกับตัวละครในภาพยนตรเรื่องนี้ ท่ีใหความสําคัญ การเอาใจใสแตกตาง

กัน  จนกอใหเกิดความอิจฉาริษยาและเกิดความสูญเสีย จึงควรเอาใจใสซ่ึงกันและกันอยางสมํ่าเสมอ 

ไมควรละเลย แมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตาม  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคล 

2. เพ่ือนําเสนอแนวความคิดระหวางคนกับตุกตา 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการและข้ันตอนการผลิตภาพยนตร 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ศึกษาคนควาเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีแรงจูงใจเขามาเก่ียวของสงผลให

พฤติกรรมของมนุษยมีความแตกตางกัน เพ่ือนําไปเขียนบทภาพยนตรสั้น 
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ข้ันตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2.1. ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

2.2. ศึกษาทฤษฏีสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

3. การศึกษา ตีความขอมูล 

3.1. นําขอมูลท่ีไดมารวบรวมและวิเคราะห 

3.2. หาขอมูลอางอิง (Reference) 

3.3. หาทิศทางและอารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 

3.4. การเขียนบทภาพยนตร 

4. ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

4.1. หาสถานท่ีถายทําและนักแสดง 

4.2. คํานวณงบประมาณ 

4.3. เตรียมการถายทําภาพยนตร 

5. ข้ันตอนการทํางาน (Production) 

5.1. การถายทําภาพยนตร 

6. ข้ันตอนการตัดตอและใสเสียง (Post-Production) 

6.1. การตัดตอภาพยนตร  

6.2. การเพ่ิมเทคนิคดานภาพและเสียง 

6.3. เพ่ิมเสียงประกอบภาพยนตร 

7. นําเสนอผลงานการสรางสรรคภาพยนตร 

8. การสรุปและจัดทํารูปเลม 
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แผนการดําเนินงาน 

ตอไปนี้เปนการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

  ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ           

  รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ           

  การศึกษา ตีความขอมูล           

  ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)           

  ข้ันตอนการทํางาน (Production)           

  ข้ันตอนการตัดตอและใสเสียง   

  (Post- Production) 

          

  นําเสนอผลงานการสรางสรรคภาพยนตร           

  การสรุปและจัดทํารูปเลม           

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับความรูเพ่ิมเติมจากการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคล 

2. ไดนําเสนอแนวความคิดท่ีมีมุมมองท่ีแตกตางออกไป 

3. ไดเรียนรูกระบวนการและข้ันตอนในการผลิตภาพยนตร 
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สมุดกลาง



 
 

 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

จากท่ีมาและความสําคัญเรื่องของความสัมพันธระหวางคนกับตุกตา นําไปสูพฤติกรรมตาง  ๆ

ของมนุษยท่ีมีความแตกตางกันแตละบุคคล    ผูจัดทําไดศึกษา คนควา รวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาบทภาพยนตรตอไป  

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ Motivation Theory 0

1 

แรงจูงใจ มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา  "Movere"  ซ่ึงมีความหมายตรงกับคําภาษา

ในภาษาอังกฤษวา  "to move"  มีความหมายวา   "เปนสิ่งท่ีโนมนาวหรือชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือ

ปฏิบัติการ (To move a person to a course of action)"    ทําใหแรงจูงใจไดรับความสนใจจากทุก ๆ

วงการ 

 

1.1. ท่ีมาของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจมีท่ีมาจากหลาบสาเหตุ  อาจจะเกิดจากความตองการแรงขับ    การคาด 

หวังหรือการเก็บกด  การจูงใจไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอนเนื่องจากพฤติกรรมมนุษยมีความซับซอน  แรงจูงใจ

อยางเดียวกันอาจกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีตางกัน 

1.1.1. ความตองการ ( Need) สภาพท่ีบุคคลขาดสมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันให

บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือสรางสมดุลใหตัวเอง ความตองการมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมเปนสิ่งกระตุนให

บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการ  นักจิตวิทยาไดอธิบายเรื่องความตองการในรูปแบบ

ตาง ๆ กันซ่ึงสามารถแบงความตองการพ้ืนฐานของมนุษยไดเปน 2 ประเภท  

                                                           
  1  ณภัทร บรรลังค. (2554). ทฤษฏีแรงจูงใจ[ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ 14 กันยายน 2556. 

เขาถึงไดจาก http://www.l3nr.org/posts/425512 
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แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physical Motivation) เปนความตองการเก่ียว 

กับอาหาร น้ํา ฯลฯ แรงจูงใจนี้จะมีสูงมากในวัยเด็กตอนตนและวัยผูใหญตอนปลาย         

แรงจูงใจทางดานสังคม (Social motivation)     แรงจูงใจดานนี้เปนความ

ตองการท่ีมีผลมาจากมนุษยตองการอยูรวมกัน    ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมซ่ึงในบาง

วัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลท่ีเขมแข็งและเหนียวแนนมาก 

1.1.2. แรงขับ (Drives)     แรงผลักดันท่ีเกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเรา

จากภายในตัวบุคคล ความตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน 

1.1.3. สิ่งลอใจ (Incentives)          สิ่งชักนําใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไปสู

จุดมุงหมาย  

1.1.4. การตื่นตัว (Arousal) ภาวะท่ีบุคคลพรอมท่ีจะแสดงพฤติกรรม 

1.1.5. การคาดหวัง (Expectancy)   การตั้งความปรารถนาท่ีจะเกิดข้ึนของบุคคล

ในสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การคาดหวังกอใหเกิดแรงผลักดันหรือเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรม  

1.1.6. การตั้งเปาหมาย (Goal setting)        การกําหนดทิศทางและจุดมุงหมาย

ปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  

 

1.2. ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ( Maslow's hierarchy of needs 

theory)  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความตองการพ้ืนฐานของมนุษยกําหนดโดยอับบาฮัม มา สโลว 

นักจิตวิทยา เปนทฤษฎีท่ีมีการกลาวถึงอยางแพรหลาย 

 

 

 

ภาพท่ี 2-1 ภาพแสดงลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 
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1.2.1. ความตองการทางรางกาย ( Physiological  needs)  เปนความตองการ

ข้ันพ้ืนฐานของมนุษยเพ่ือความอยูรอด  เชนเดียวกับน้ําปน พ้ิงก้ีและตุกตาตัวอ่ืน  ๆ ท่ีตองพลังงานเพ่ือ

ความอยูรอด  

1.2.2. ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง ( Security or safety needs)  

เม่ือมนุษยสามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว   มนุษยก็จะเพ่ิมความตองการในระดับท่ี

สูงข้ึนตอไป  จากในภาพยนตรตุกตาตัวอ่ืนตองการความปลอดภัยเพราะถูกพ้ิงก้ีคุกคาม  

1.2.3. ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ      (ความตองการทางสังคม)

(Affiliation  or Acceptance needs)    เปนความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม   ซ่ึงเปนธรรมชาติ

อยางหนึ่งของมนุษย ตุกตาทุกตัวตองการความรักความผูกพันจากเจาของเชนเดียวกับพ้ิงก้ีท่ีตองการผูก  

พันกับไอซเหมือนกับน้ําปน  

1.2.4. ความตองการการยกยอง ( Esteem needs)  หรือ ความภาคภูมิใจในตน  

เอง  เปนความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม   พ้ิงก้ีตองการใหตุกตาตัวอ่ืน  

ๆ เกรงกลัวตออํานาจท่ีมีจึงใชเลหกลทําใหน้ําปนออกจากบานไป  

 

1.3. ทฤษฎีการจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด  

        เดวิด แมคคลีแลนด (David I. McClelland)   นักจิตวิทยาไดทําการทดลองโดยใช

แบบทดสอบการรับรูของบุคคล [Thematic Apperception Test (TAT)]       เพ่ือวัดความตองการของ

มนุษย  ไดสรุปคุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความตองการ 3 ประการ  

1.3.1. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement (nAch)) เปนความ

ตองการท่ีจะทําสิ่งตาง ๆ ใหเต็มท่ีและดีท่ีสุดเพ่ือความสําเร็จ  จากการวิจัยของแมคคลีแลนด  พบวาบุคคล 

ท่ีตองการความสําเร็จ (nAch) สูง  จะมีลักษณะชอบการแขงขัน  ชอบงานท่ีทาทาย และตองการไดรั บขอ 

มูลปอนกลับเพ่ือประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน  มีความรับผิดชอบสูง และ กลา

ท่ีจะเผชิญกับความลมเหลว 

1.3.2. ความตองการความผูกพัน ( Need for Affiliation (nAff))  เปนความตอง 

การการยอมรับจากบุคคลอ่ืน     ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม     ตองการสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอ่ืน 

บุคคลท่ีตองการความผูกพันสูง จะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน   โดยจะ

พยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 
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1.3.3. ความตองการอํานาจ (Need for power (nPower))    เปนความตองการ

อํานาจเพ่ือมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน บุคคลท่ีมีความตองการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพ่ือทําใหตนมีอิทธิพล

เหนือบุคคลอ่ืน  ตองการใหผูอ่ืนยอมรับหรือยกยอง   ตองการความเปนผูนํา  ตองการทํางานใหเหนือกวา

บุคคลอ่ืน   และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบวาพนักงานท่ี

มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักตองการจะทํางานในลักษณะ 3 ประการดังนี้ 

1) งานท่ีเปดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา  และเขามีอิสระท่ี

จะ ตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง 

2) ตองการงานท่ีมีระดับยากงายพอดี  ไมงายหรือยากจนเกินไปกวาความ 

สามารถของเขา 

3) ตองการงานท่ีมีความแนนอนและตอเนื่อง  ซ่ึงสรางผลงานไดและทําให

เขามีความกาวหนาในงานเพ่ือจะพิสูจนตนเองถึงความสามารถของเขาได  

 นอกจากงานในลักษณะดังกลาวแลว   แมคคลีแลนดไดพบวาปจจัยท่ีสําคัญ

อีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการทํางานเพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพคือ    สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับงานท่ี

เขาทําดวย 

 

2. ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของซัลลิแวน 1

2 

แฮรี่ สแต็ค ซัลลิแวน (Harry Stack Sullivan)    เห็นวาสังคมมีสวนสําคัญตอการสราง

บุคลิกภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสัมพันธภาพระหวางบุคคลท่ีสงผลตอการรับรูของตนเอง    จนทําใหบุคคล

ปรับเปลี่ยนตนเองไปตามสภาพแวดลอม จึงไดสรางทฤษฎีชื่อ ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล     ( The 

Interpersonal Theory) 

 

2.1. โครงสรางบุคลิกภาพ 

ซัลลิแวนเห็นวา พันธุกรรมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตและความสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการสรางบุคลิกภาพ      โครงสรางบุคลิกภาพจึงเปนผลมาจากความ 

สัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลท่ีมีความสัมพันธดวยอาจมีชีวิตอยูจริงหรือเปนบุคคลในฝน ในเทพ
                                                           
 2 พรรณิดา ผุสดี. (2555). แฮรี่ สแต็ค ซัลลิแวน (Harry Stack Sullivan)[ออนไลน]. 

เขาถึงเม่ือ 10 กุมภาพันธ 2556. เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=834 

816 
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นิยาย หรือเปนบุคคลเดน ๆ ก็ได เขาเชื่อวาบุคลิกภาพเปนการทํางานประสานกันระหวาง การแปรเปลี่ยน

พลัง (Dynamics)  การสรางภาพบุคคล(Personification) และกระบวนการคิด (Cognitive Process) 

2.1.1. การแปรเปลี่ยนพลัง (Dynamics)  เปนกระบวนการปรับตัวของบุคคล ใน

การอยูรวมกับผูอ่ืนซ่ึงเกิดข้ึนจากการเรียนรูถึงความตองการของผูอ่ืนแลวแสดงพฤติกรรมตอบสนองความ 

ตองการของผูอ่ืน   ท้ังท่ีอาจไมไดตองการตามนั้น การเรียนรูเหลานี้เริ่มตนตั้งแตวัยเด็ก     เชน การแกลง

นอง…ไมดี  เด็กจะไมทํา หรือ การยกมือไหวผูใหญ…ดี  เปนตน    ซ่ึงจะคอย ๆ หลอมรวมเปนบุคลิกภาพ   

ซัลลิแวนเชื่อวา ศูนยกลสงการผันแปรอยูท่ีระบบตน (Self System)   อันเปนระบบของการสรางภาพตน 

เองทําใหรับรูตนเองใน 3 ลักษณะ คือ 

1) ภาพตนเองท่ีวา “ฉันดี” (Good Me) ซ่ึงเปนผลของประสบการณท่ีรับ

การยอมรับจากการอบรมเลี้ยงดูของพอแมท่ีใหความรูสึกรักใคร   อบอุน เอาใจใส หวงใย  ทําใหเกิดความ

พึงพอใจ 

2) ภาพตนเองท่ีวา “ฉันเลว” (Bad Me) เปนประสบการณท่ีเกิดข้ึนจาก

การไดการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง  ไมเอาใจใส ไมไดรับการตอบสนองความตองการ   จึงทําใหเด็กเกิด

ความไมพอใจ 

3) ภาพตนเองท่ีวา “ไมใชฉัน” (Not Me) เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูแบบขู

เข็ญหรือทําใหหวาดกลัวอยางรุนแรงทําใหเกิดความวิตกกังวลสูง  จึงแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงปฏิเสธ

วา “ไมใชฉัน”เพราะเปนสิ่งท่ีเด็กไมตองการรับรู 

2.1.2. การสรางภาพบุคคล (Personification)  เปนภาพท่ีบุคคลวาดข้ึนจากการ

ท่ีตนไดไปสัมพันธกับคนอ่ืนภาพเหลานี้อาจเปนภาพของตนเองหรือผูอ่ืน   ซ่ึงเปนภาพท่ีถูกตองหรือไมก็ได 

เม่ือภาพเปนท่ีติดตาแลว  ก็ยากตอการเปลี่ยนแปลงและยังมีแนวโนมท่ีจะถายโอนไปยังบุคคลอ่ืนดวย เชน 

ภาพแมดีใจ อาจมองวาผูหญิงท่ีเปนแมใจดีทุกคน เปนตน 

2.1.3. กระบวนการคิด (Cognitive Process)    ซัลลิแวนเชื่อวากระบวนการคิด

เปนสวนหนึ่งของโครงสรางบุคลิกภาพเขาไดแบงกระบวนการคดออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

1) โปรโตทาซิก (Prototaxic) เปนกระบวนการคิดของทารกท่ียังไมไดปรุง

แตง รับรูสิ่งตาง ๆ อยางไมเฉพาะเจาะจง  ไมเขาใจความหมาย  ผานไปแลวผานไปเลย ไมตระหนักถึงการ

ดํารงอยูของสิ่งนั้น 
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2) พาราทาซิก (Parataxic)  เม่ือเด็กพัฒนาความคิดสูงข้ึนจะเริ่มเขาใจถึง

ความสัมพันธระวางสิ่งตาง ๆ ท้ังจริงบาง ไมจริงบางปนกันไป แตความคิดของเด็กถือวาสิ่งท่ีคิดนั้นเปนจริง 

เชน ยอดมนุษย ผี เปนตน ความคิดดังกลาวจะสงผลตอบุคลิกภาพของบางคนในอนาคต เปนตน  

3) ซินทาซิก (Syntaxic) เม่ือเด็กมีความสามารถทางงภาษาเพ่ิมข้ึนถึงข้ัน

ใชสัญลักษณแลว สภาพความเปนจริงกับความจริงมากข้ึน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได สื่อสารกับ

ผูอ่ืนไดเขาใจ 

2.2. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ซัลลิแวนไดแบงการพัฒนาบุคลิกภาพตามประสบการณเปน 7  ข้ัน   

2.2.1. ข้ันทารก (Infancy) อายุแรกเกิด -18 เดือน วัย นี้จะมีความสุขกับการใช

ปากในการตอบสนองความตองการอาหารของตนเอง  ดวยการดูดหรือการเคลื่อนไหวรางกาย โดยการใช

ประสาทตาสัมผัสกับมือในการดูดนิ้วตนเอง 

2.2.2. ข้ันวัยเด็ก (Childhood)  อายุ 18 เดือน - 5  เดือน เปนระยะท่ีเริ่มหัดฝก

พูดออกเสียงไดชัดเจน เริ่มมีเพ่ือนและตองการใหผูอ่ืนยอมรับสถานภาพของตนเอง  

2.2.3. ข้ันวัยเยาว (Juvenile Era)   อายุระหวาง 5-12 ป   เปนวัยท่ีเขาโรงเรียน 

พัฒนาการทางรางกายเร็วมากเริ่มรูจักสังคม มีการรวมมือและแขงขัน เรียนรูท่ีจะควบคุมตนอง  

2.2.4. ข้ันกอนวัยรุน (Pre- Adolescence)  อายุ 11-13 ป   เริ่มมีวุฒิภาวะทาง

เพศ มีการกลาแสดงออกมากข้ึนและยังตองการความเทาเทียมกับผูใหญ  

2.2.5. ข้ันวัยรุนตอนตน (Early Adolescence) อายุระหวาง 13- 17 ป เปนวัย

ท่ีมีความพอใจในเรื่องเพศ  ตองการคบเพ่ือนเดียวกันและตางเพศ  ตองการความเปนอิสระไมอยากพ่ึงพา

ใคร 

2.2.6. ข้ันวัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence)  อายุ 17-19 ป  รางกายเจริญ

เต็มท่ี มีความคิดสรางสรรค มีความรูและเขาใจตนเอง เรียนรูบทบาทในสังคมไดดี  

2.2.7. ข้ันวัยผูใหญ (Adulthood)  อายุระหวาง 20-30 ป  เปนวัยท่ีมีพัฒนาการ

ทุกอยางสมบูรณเต็มท่ีสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนสรางหลักฐาน มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี   
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3. ทฤษฎีการเลาเรื่อง 2

3 

การเลาเรื่องหรือการการดําเนินเรื่องในภาพยนตรสวนใหญ   จะพูดถึงตัวละครหลักหนึ่ง

ตัวหรือสองตัวเทานั้น ทําใหตัวละครดังกลาวเปนท่ีนาสนใจแบบแผนท่ัว ๆ ไปของการเลาเรื่องนั้นจะแสดง 

ให เห็นวา ตัวละครหลักจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และพัฒนาการไป

ในลักษณะท่ีเปนปจเจกขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ        ท่ีม่ันคงและพบเจอกับ

อุปสรรค หลังจากนั้นจะไดพบกับสถานการณท่ีม่ันคงอีกครั้ง ( Stable Situation – Disruption – New 

Stable Situation)  

ตัวละครท่ีสําคัญตาง ๆ จะถูกนําเสนอในการเลาเรื่องในฐานะ    ท่ีมีขอบกพรองอะไรบาง 

อยาง ในอัตลักษณของพวกเขาหรือมีปญหาทางดานอารมณ   ถัดจากนั้นภาพยนตรจะเตรียมสถานการณ

อันหนึ่ง ข้ึนมาท่ีจะทดสอบ  พวกเขาจะตองดําเนินชีวิตไปโดยผานปญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการ

กระทําดังกลาว พวกเขาจะแกไขอัตลักษณท่ีเปนขอบกพรองของตัวเอง  พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดยผาน

กระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม  และเจริญงอกงามข้ึนทางดานอัตลักษณ   ซ่ึงบางครั้งตัว

ละครบางตัวยังคงติดอยูกับสถานการณท่ีเปนขอบกพรองของพวกเขา และจบลงอยางไมมีความสุข  

3.1. หนาท่ีเลาเรื่องของภาพยนตร (Narrative Function) 

3.1.1. การเลาเรื่องแบบสัจนิยม(Realist) เลาเรื่องโดยใชความจริงเปนสวนใหญซ่ึง

จะใหความสําคัญกับการถายทอดความจริงตามท่ีสายตาเห็น เชน ภาพยนตรสารคดี  

3.1.2. การเลาเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)  เรื่องราวท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรม  เนน

สื่ออารมณ มีการใชเทคนิคในการเราอารมณเพ่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจะดําเนินเรื่องใหเปนไปไดดวยดี  

3.1.3. การเลาเรื่องแบบเหนือจริง ( Surrealist)  เรื่องราวท่ีมีการปรุงแตงในทุก ๆ

ดาน มักจะพบการใชสัญลักษณในการเลาเรื่อง 

 

 

 

 

                                                           
  3 ประวิทย แตงอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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3.2. วิธีการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 

3.2.1. แกนเรื่อง (Theme)         คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main 

Theme)  ของเรื่องท่ีจะนําเสนอซ่ึงอาจประกอบดวยประเด็นรอง ๆ (Sub Theme) อีกก็ได    แตตองไม

ออกนอกแนวความคิดหลัก 

3.2.2. โครงเรื่อง (Plot) ซ่ึงแบงออกไดดังนี้ 

1) การเลาเรื่องลําดับเหตุการณอยางมีเหตุผล เหตุการณทุกเหตุการณจะ  

ตองสงเสริมประเด็นหลักของเรื่องไดชัดเจนไมหลงประเด็น       โครงเรื่องจะประกอบดวยเหตุการณหลัก 

(Main plot) และเหตุการณรอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณรองท่ีใสเขาไป  ตองผสมกลมกลืนเปนเหตุเปน

ผลกับเหตุการณหลัก 

2) ตัวละคร (Character) มีหนาท่ีดําเนินเหตุการณจากจุดเริ่มตนไปสูจุด

สิ้น สุดของเรื่อง ตัวละครอาจเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเปนนามธรรมไมมีตัวตนก็ได การสรางตัวละครข้ึน  

มาตองคํานึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความตองการ อันกอใหเกิดพฤติกรรมตาง  ๆ ของตัว

ละครนั้น ๆ ตัวละครแบงออกเปนตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดงประกอบ

ทุกตัวละครจะตองมีผลตอเหตุการณนั้น ๆ มากนอยตามแตบทบาทของตน ตัวเอกยอมมีความสําคัญมาก  

กวาตัวรองเสมอ 

3.2.3. การพัฒนาเนื้อเรื่อง 

1) การเปดเรื่อง เชน การบอกยุคสมัย และพ้ืนเพตัวละคร 

2) สถานการณท่ีสงเคาถึงความเปลี่ยนแปลง 

3) จุดหักเห การตัดสินใจของตัวละคร เรียกไดอีกอยางวา Conflict 

4) การลดการกระทําของตัวละคร เพ่ือใหคนดูพักจากการตื่นเตนจากจุด

หักเห 

5) จุดวิกฤต สถานการณท่ีคับขันและตึงเครียด 

6) จุดสุดยอด จุดหรือวินาทีท่ีตัวละครเอกสะสางวิกฤตใหลุลวง 

7) จุดคลี่คลาย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีมากข้ึน 

 

จากแนวคิด ทฤษฎีและบทความทีผูจัดทําไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจ สัมพันธภาพระหวางบุคล ท่ี

สามารถนํามาใชในการเลาเรื่องในภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine ได   นําไปพัฒนาโครงเรื่อง      บทภาพยนตร 

บุคลิกของตัวละคร ความสัมพันธระหวางตัวละคร  หรือในสถานการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  เรื่องราวตาง ๆ 
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จะถูกถายทอดผานมุมมองของตัวละคร   ท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะนิสัยของตัวละครนั้น ๆ   ท้ังยัง

สามารถนํามารวมกับทฤษฏีในการเลาเรื่อง ท่ีสามารถสรางเหตุการณตาง ๆ เพ่ือใหเห็นถึงความสัมพันธ

ของตัวละครอีกดวย 

ท้ังนี้ผูจัดยังศึกษาข้ันตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production)           ข้ันตอนผลิต

ภาพยนตร ( Production) และข้ันตอนหลังการผลิตภาพยนตร ( Post-Production)  ทําใหสามารถสราง

ภาพยนตรท่ีมีความสมบูรณ และสามารถตอบสนองตอแผนงานท่ีเตรียมไว    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที่  3 

การเก็บขอมูล 

 

เพ่ือความเขาใจอารมณของภาพยนตรมากข้ึน ทางผูจัดทําไดศึกษาขอมูลเพ่ือนํามาอางอิงโดย

ศึกษาการสรางภาพยนตรเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคนกับตุกตา ไดนําประเด็นเรื่องความสัมพันธ

มาเปนแนวความคิดในการสรางภาพยนตรจากภาพยนตรเรื่องตาง ๆ ท่ีสามารถอธิบายถึงลักษณะท่ีจะ

เกิดข้ึนในภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine  ดังนี้  

ขอมูลอางอิง (Reference) 

1. ภาพยนตรเรื่อง ทอยสตอรี่ (Toy Story)   ภาพยนตรแอนิเมชันของ พิกซาร  (Pixar) ออก 

ฉายเม่ือ พ.ศ. 2538 กํากับโดย จอหน แลสซีเตอร (John Lasseter) 

เรื่องราวของวูดดี้ ของเลนคาวบอยของเลนตัวโปรดของแอนดี้ เด็กชายวัย 6 ขวบ แตเม่ือ  

บัซ ไลทเยียร ตุกตาตํารวจอวกาศของขวัญวันเกิดชิ้นใหมไดกาวเขามา การชิงดีชิงเดนเพ่ือเปนขวัญใจ

จึงเกิดข้ึน สงผลใหท้ังคูตองตกไปอยูในบานของซิด  เด็กชายขางบานผูรักท่ีจะทําลายของเลนเปนชีวิต

จิตใจและการรวมมือระหวางวูดดี้กับบัซเพ่ือหลบหนีกลับมา ทําใหพวกเขาตระหนักถึงมิตรแท 

ภาพยนตรเรื่อง ทอยสตอรี่ เปนขอมูลอางอิงในดานเนื้อหาในการเลาเรื่องนั้นภาพยนตร 

เรื่องนี้เลาตามลําดับเวลา ทําใหตัวละครดําเนินเรื่องไดอยางชัดเจน และการกระทําของตัวละครตาง  ๆ  

มีความสอดคลองกับเหตุผลของตนเอง 

 

     

ภาพท่ี 3-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Toy Story 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Lasseter&action=edit&redlink=1
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 ภาพยนตรเรื่องนี้ดําเนินเรื่องดวยการนําเสนอมุมมองแทนสายตาของของเลนตาง ๆ ท่ีอยู

รอบหองของแอนดี้ โดยเฉพาะวูดดี้ 

 

     

ภาพท่ี 3-2 ภาพมุมมองผานของเลน จากภาพยนตรเรื่อง Toy Story 

 

 ทางผูจัดทําจึงเลือกภาพยนตรเรื่องนี้มาเปนขอมูลอางอิงดานความสัมพันธของตัวละครเพ่ือ

นําไปพัฒนาตอเปนบทภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine 

2. ภาพยนตรเรื่อง หมานคร ภาพยนตรท่ีดัดแปลงจากนิยายขนาดสั้นของ คอยนุช  (ศิริพรรณ

เตชจินดาวงศ) กํากับโดย วิศิษฏ ศาสนเท่ียง ออกฉายเม่ือ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

 เรื่องราวของปอดหนุมบานนอกท่ีเขากรุงเทพฯ มาพรอมกับคําทักของยายวา "เขามาทํางาน

ในกรุงเทพฯ ระวังจะมีหางงอกออกมาจากกน" เขาหลงรัก "จิน"  พนักงานทําความสะอาดซ่ึงหมกมุน

กับการทําความสะอาดและจัดระเบียบสิ่งของเธอเขามาทํางานในกรุงเทพเพราะเชื่อวาจะทําใหตนเอง

อานหนังสือปกขาวเลมหนึ่งท่ีตกลงมาจากฟาออก 

  “ธงชัย” หนึ่งในตัวละครทาเปนตุกตาหมี มีชีวิตเสมือนคนๆหนึ่ง สามารถพูดได ขยับได โดย

ใชเทคนิคในการถายทํา Green Screen  และการทํา Composite เขามาชวย และยังใชขนาดภาพท่ี

แคบเพ่ือสื่อสารอารมณของธงชัย ทางผูจัดจึงเกิดความคิดท่ีจะนําเทคนิคนี้ไปใชในการถายทํา

ภาพยนตร  รวมถึงเทคนิคการพากยเสียงตัวละครอีกดวย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B9%8C_%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ภาพท่ี 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง หมานคร 

3. กระบวนการทํากรีนสกรีน (Green Screen) และบลูสกรีน (Blue Screen) เทคนิคทาง

ภาพยนตรท่ีนํามาใช เพ่ือตอบสนองการถายทําในสถานท่ี ท่ีไมสามารถเขาถึงหรือชวยตอบสนองความ

ตองการเพ่ือทําใหภาพสมบูรณมากข้ึน โดยใชผาหรือกระดาษท่ีมีสีเขียวหรือสีฟาเปนฉากหลัง กําหนด

ตําแหนงแบบตองการและจัดแสงใหเหมือนกับภาพหรือวีดิโอท่ีตองการนํามาประกอบ      เม่ือถายทํา

เสร็จแลวนํามาเขากระบวนการในคอมพิวเตอร เพ่ือทําใหฉากหลังท่ีเปนสีเขียวหรือสีฟาหายไปและนํา

ภาพหรือวีดิโอมาแทนท่ี  

โดยปกติท่ัวไปจะเลือกใชกรีนสกรีน เนื่องจากคาสีเขียวในตัวมนุษยมีนอย คาความสวางแสง

เยอะกวาบลูสกรีน  ทําใหประหยัดคาใชจายในการจัดไฟและไมใหเกิดสิ่งรบกวน (Noise)    เพ่ือไมให

งบประมาณเพ่ิมมากข้ึน  ทางผูจัดทําจึงเลือกใชบลูสกรีน   เนื่องจากวาตัวแบบมีสีเขียวอยูเปนจํานวน

มากจึงไมสามารถใชกรีนสกรีนได แมวาตัวแบบหลักจะมีสีชมพูซ่ึงเปนสีท่ีตัดกับกรีนสกรีนไดดี  

 

      

ภาพท่ี 3-4 ภาพกระบวนการถายทําดวย Green Screen  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทิศทางอารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 

1. Music Video เพลง ซาโยนะระครอวล (さよならクロール) ของวง AKB48  

 มิวซิควิดิโอนําเสนอภาพท่ีมีลักษณะสีท่ีแตกตางกันอยางเดนชัดคือ   ลักษณะภาพท่ีมีภายใน

อาคารท่ีมีสีฟา ภาพตอนกลางวันท่ีมีการเลนสีจากดอกไม ภาพตอนกลางวันริมทะเลท่ีมีสีขาวเปนหลัก 

และ ภาพตอนกลางคืนท่ีใชแสงจากไฟ  

 การเลือกเลนสีสันตาง ๆ ในมิวซิควิดีโอนี้สื่อใหเห็นภาพท่ีออกมาดูสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ทาง

ผูจัดทําจึงเลือกการใชโทนสี นํามาประยุกตใชกับโทนสีของภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine เพ่ือให โทนของสี

มีทิศทางไปในทางเดียวกัน 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. Music Video เพลง ซูกิ ! ซูกิ ! สคิพ ! (スキ！スキ！スキップ！)ของ

วง HKT48 

ฉากประกอบMusic video มีโทนสีออน สื่อถึงความเปนเด็ก และถูกตัดดวยสีสันของชุดท่ีให

ความรูสึกสนุกสนาน ความเปนวัยแรกรุนท่ีมีความสดใสรางเริง  

 

      

ภาพท่ี 3-7 ภาพจาก Music Video เพลง スキ！スキ！スキップ！ของ วง HKT48 

 

 จากการศึกษาหาขอมูลจากขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร  (Mood 

and Tone) ทําใหผูจัดทําไดพัฒนาเทคนิคในการเลาเรื่องของภาพยนตรการพัฒนาความสัมพันธของ

ตัวละคร  มุมกลองและเหตุการณตางๆท่ีจะเกิดข้ึนในภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine   ดังเชนในภาพยนตร

เรื่อง ทอยสตอรี่ มีการดําเนินเรื่องไปตามลําดับเวลา บุคลิกของตัวละครมีลักษณะท่ีแตกตางกันสงผล

ใหเกิดเรื่องราวตาง ๆ ภายในภาพยนตร 

 การใชลักษณะภาพแคบจะชวยใหรายละเอียดตาง ๆ ของตัวละคร  เชน     ภาพยนตรเรื่อง 

หมา นคร ท่ีมีการใชลักษณะภาพแคบ เพ่ือใหเห็นรายละเอียดตางๆของธงชัย ท่ีไมสามารถแสดงออก

ทางสีหนาได จึงใชลักษณะภาพท่ีแคบเพ่ือแกไขขอบกพรอง  

 ในเรื่องการใชโทนสีนั้นมาจาก Music video ซ่ึงมีลักษณะการใชโทนสีไดอยางโดดเดน  โดย

ผูจัดทําจะเลือกโทนสีท่ีมีความเหมาะนํามาใช เพ่ือใหเกิดความสมจริงกับตัวละครในภาพยนตรสั้นเรื่อง 

"Mine" หญิงสาวท่ีสามารถทําใหตุกตามีชีวิต น้ําปน ตุกตาเจาหญิงแสนดี และ พ้ิงก้ี ตุกตาหมีสีชมพูข้ี 

อิจฉา     โดยเลาผานเทคนิคทางภาพและเสียงดังท่ีกลาวมาขางตนใหเกิดเปนเรื่องราวภาพยนตรสั้นท่ี

สมบูรณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ïììĊęǰǰ4 

ñúÖćøüĉÝĆ÷ 
 

ÖćøÿøšćÜõćó÷îêøŤìĊęöĊđîČĚĂĀćđÖĊę÷üÖĆïÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜÙîÖĆïêčŢÖêćǰìćÜñĎšÝĆéìĞćêšĂÜǰ
ÖćøîĞćđÿîĂðøąđéĘîìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜÙîÖĆïêčŢÖêćìĊęêšĂÜÖćøÖćøéĎĒúđĂćĔÝĔÿŠàċęÜÖĆîĒúą
ÖĆîǰàċęÜêĆüúąÙøĔîõćó÷îêøŤÝąĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøđĂćĔÝĔÿŠǰǰǰǰĕöŠüŠćÝąđðŨîđøČęĂÜđúĘÖǰėǰ
îšĂ÷ǰėǰǰÖĘêćöĒúąÖćøÿøšćÜõćó÷îêøŤĔĀšĂĂÖöćêøÜêćöÙüćöêšĂÜÖćøǰǰǰñĎšÝĆéìĞćÝąêšĂÜñŠćîÖøąïüîǰ
ÖćøÜćîÿøšćÜõćó÷îêøŤéĆÜìĊęÝąðøćÖäĔî×ĆĚîêĂîêŠĂĕðîĊĚǰ 
 
1. ÖćøđêøĊ÷öïìõćó÷îêøŤ 

1.1. ĒîüÙüćöÙĉéǰ(Concept) 
ÙüøđĂćĔÝĔÿŠÙüćöøĆÖÿöęĞćđÿöĂǰĕöŠÙüøúąđú÷ǰĒöšĒêŠđøČęĂÜđúĘÖėîšĂ÷ÖĘêćö 

1.2. ĒÖŠîđøČęĂÜǰ(Theme) 
ÙîđøćöĆÖÝąđĀĘîÙčèÙŠćǰđöČęĂÿĎâđÿĊ÷ÿĉęÜîĆĚîĕðĒúšüǰǰđÿĊ÷đóČęĂîĕðǰ×ćéìĊęðøċÖþćêšĂÜĂ÷ĎŠÙîđéĊ÷ü 

1.3. đøČęĂÜ÷ŠĂǰ(Synopsis) 
 ĕĂàŤ ǰñĎšĀâĉÜìĊęöĊóúĆÜüĉđýþìĊęÿćöćøëĔĀšßĊüĉêêčŢÖêćĕéšēé÷ÖćøÖĂéǰ  ĒêŠóúĆÜ×ĂÜđíĂÝąĕöŠÙÜĂ÷ĎŠ
êúĂéĕðǰđíĂêšĂÜÙĂ÷đêĉöóúĆÜßĊüĉêĔĀšêčŢÖêćìĊęđíĂöĂïßĊüĉêĔĀšǰǰ

 ìčÖÙøĆĚÜìĊęđíĂÖúĆïöćđĀúŠćêčŢÖêć×ĂÜđíĂêŠćÜóćÖĆîìĆÖìć÷ĒúąóĎéÙč÷ÖĆïđíĂǰ  đíĂđ×šćöćóĎéÙč÷
ÖĆïîĚĞćðŦũî ǰêčŢÖêćđÝšćĀâĉÜêĆüēðøé×ĂÜđíĂǰ đíĂöĆÖÝąóćîĚĞćðŦŪîĕðđìĊę÷üđúŠîÖĆïđíĂđÿöĂǰÝîêčŢÖêćêĆüĂČęî 
ė  øĎšÿċÖîšĂ÷ĔÝǰđíĂÝċÜÖĂéêčŢÖêćđðŨîÖćøðúĂïē÷î 

 ĔîüĆîđÖĉéöą÷öđóČęĂîÿîĉì×ĂÜđíĂĔĀšêčŢÖêćĀöĊÿĊßöóĎêĆüĔĀâŠđðŨî×ĂÜ×üĆâüĆîđÖĉéǰđíĂêĆĚÜßČęĂĔĀš
üŠćǰ "óĉĚÜÖĊĚ"  ĒúąđíĂĔĀšóúĆÜßĊüĉêĒÖŠóĉĚÜÖĊĚǰǰđíĂêČęîđêšîìĊęĕéšöćđÝĂđóČęĂîĔĀöŠǰėǰǰǰĒêŠêšĂÜñĉéĀüĆÜđóøćąĕĂàŤǰ
ĕöŠĕéšĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïđíĂöćÖđìŠćìĊęđíĂĀüĆÜĕüšǰǰĒêŠÖúĆïÿîĔÝîĚĞćðŦũîêčŢÖêćêĆüđÖŠćǰìĆĚÜǰėǰìĊęđíĂđðŨîêčŢÖêć
êĆüĔĀöŠǰêćöĀúĆÖĒúšüĕĂàŤêšĂÜđ×šćöćđúŠîÖĆïđíĂǰđíĂÝċÜĀćìćÜÖĞćÝĆéîĚĞćðŦũîĂĂÖĕð  

   ส
ำนกัหอ
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đíĂĔßšēĂÖćÿìĊęĕĂàŤĕöŠĂ÷ĎŠÖúĆęîĒÖúšÜîĚĞćðŦũîǰ×ĆÜîĚĞćðŦũîĕüšĔêšđêĊ÷ÜđóČęĂìĊęĕĂàŤÖúĆïöćĒúšüĕöŠđÝĂîĚĞć
ðŦũîǰĕĂàŤÝąĕéšđúŠîÖĆïđíĂǰĒúąĒñîđíĂÖĘÿĞćđøĘÝǰêčŢÖêćêĆüĂČęîđĀĘîîĚĞćðŦũîēéîĒÖúšÜÝċÜđ×šćöćßŠü÷đĀúČĂǰĒêŠǰ
óĉĚÜÖĊĚÖĘĕöŠĀ÷čéǰđíĂ÷ĆÜĀćìćÜĒÖúšÜîĚĞćðŦũîêŠĂĕðǰ 

đíĂĀ÷ĉï×ĂÜĔîĀšĂÜĕĂàŤĂĂÖöćìĞćĔĀšĀšĂÜøÖǰǰîĚĞćðŦũîÝċÜđ×šćĕðđêČĂî  ĒêŠóĉĚÜÖĊĚÖĘĕöŠôŦÜ    đíĂÝċÜ
ì÷Ă÷đÖĘïĀšĂÜĒêŠüŠćĕĂàŤđ×šćöćđĀĘîóĂéĊǰǰǰÝċÜëĎÖÖúŠćüĀćüŠćđðŨîÙîìĞćĀšĂÜøÖǰǰéšü÷ÙüćöēöēĀĕĂàŤÝċÜĕúŠ
îĚĞćðŦũîĂĂÖÝćÖĀšĂÜĕðǰîĚĞćðŦũîîšĂ÷ĔÝÝċÜĂĂÖĕðǰìĞćĔĀšĒñî×ĂÜóĉĚÜÖĊĚÿĞćđøĘÝǰ  

đöČęĂîĚĞćðŦũîĂĂÖĕðĒúšüǰĕöŠöĊêčŢÖêćêĆüĕĀîÖúšćêŠĂÖøÖĆïóĉĚÜÖĊĚǰêĂîîĊĚđíĂÖúć÷đðŨîêčŢÖêćêĆüēðøé
×ĂÜĕĂàŤǰǰĒêŠĕöŠîćîđíĂÖĘìîĕöŠĕĀüǰÝċÜĕöŠ÷ĂöđúŠîÖĆïĕĂàŤǰǰǰĕĂàŤÜĂîĒúąĂĂÖêćöĀćîĚĞćðŦũîēé÷ìĊęóĉĚÜÖĊĚÖĘ
êćöÜšĂĕĂàŤđóøćąüŠćóúĆÜßĊüĉê×ĂÜđíĂĔÖúšÝąĀöéĒúšüǰ 

đöČęĂêčŢÖêćêĆüĂČęîÿĆÜđÖêđĀĘîóùêĉÖøøöìĊęĕĂàŤöĊêŠĂóĉĚÜÖĊĚǰÝċÜøüïøüöÙüćöÖúšćïĂÖÙüćöÝøĉÜĕĂàŤǰ
đíĂÝċÜĂĂÖêćöĀćîĚĞćðŦũîÝîóïîĚĞćðŦũîìĊęÿüîìĊęđíĂĒúąîĚĞćðŦũîđÙ÷öćéšü÷ÖĆîǰǰĒêŠÖĘĕöŠìĆîóúĆÜßĊüĉê×ĂÜîĚĞć
ðŦũîĀöéúÜĒúšüøüöìĆĚÜóĉĚÜÖĊĚéšü÷ 

1.4. ēÙøÜđøČęĂÜ×÷ć÷ǰ(Treatment) 
ÞćÖìĊęǰ1 õć÷îĂÖ / đöČĂÜ /ÖúćÜüĆî 

 Montage õćóǰInsert 

ïøø÷ćÖćýõć÷Ĕî 

êšîĕöšǰéĂÖĕöš 

ñĎšÙîđéĉîĕðöćÙîđéĊ÷üǰđðŨîÙĎŠĀøČĂđðŨîÖúčŠöǰ 

ÞćÖìĊęǰ2 õć÷Ĕî / ĀšĂÜîĂî / ÖúćÜüĆîǰ

 ĕĂàŤđðŗéðøąêĎđ×šćĀšĂÜǰêčŢÖêćìĊęĂ÷ĎŠĔîĀšĂÜǰêŠćÜÿŠÜđÿĊ÷ÜìĆÖìć÷ǰđíĂÿŠÜđÿĊ÷ÜêĂïÖúĆïéšü÷
ĔïĀîšćìĊę÷ĉĚöĒ÷šöĒÝŠöĔÿǰĒúąđíĂđéĉîđ×šćĕðÙč÷ÖĆïîĚĞćðŦũîǰêčŢÖêćêĆüēðøé×ĂÜđíĂ 

ÞćÖìĊęǰ3 õć÷Ĕî / ÜćîüĆîđÖĉé / ÖúćÜüĆî (Flashback) 

 đóČęĂîė×ĂÜĕĂàŤêŠćÜöćĂü÷óøüĆîđÖĉéĔĀšĕĂàŤǰøüöëċÜðøĉîàŤđóČęĂîßć÷ìĊęđíĂĒĂïßĂïÖĘöćÜćî
éšü÷ǰðøĉîàŤđéĉîđ×šćöćóøšĂö÷ČęîÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâÖúŠĂÜĀîċęÜĔĀšđíĂǰđíĂ÷ĉĚöĔĀšđ×ćĒúąïĂÖ×ĂïÙčè  ðøĉîàŤ
ÿŠÜÿĆââćèĔĀšöą÷öǰĔĀšéĆïĕôǰǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

ÞćÖìĊęǰ4 õć÷Ĕî / ĀšĂÜîĂî / ÖúćÜÙČî (Flashback) 

 ĕĂàŤđðŗéÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâìĊęĕéšöćēé÷đÞóćą×ĂÜðøĉîàŤǰđíĂđðŗéđðŨîÖúŠĂÜĒøÖǰđíĂĕöŠúĆÜđúìĊęÝą
öĂïóúĆÜĔĀšÖĆïêčŢÖêćìĊęðøĉîàŤĔĀšǰđíĂêĆĚÜßČęĂêčŢÖêćêĆüîĆĚîüŠćǰîĚĞćðŦũîǰđíĂĒîąîĞćîĚĞćðŦũîĔĀšøĎšÝĆÖÖĆïêčŢÖêćêĆü
ĂČęîė×ĂÜđíĂ đíĂìĉĚÜêĆüúÜîĂîóøšĂöÖĆïÖĂéîĚĞćðŦũîĕüšǰ 

ÞćÖìĊęǰ5 õć÷îĂÖ /ǰÿüîÿćíøèąǰ/ ÖúćÜüĆîǰ  

 Montage ñŠćîđüúć  

 ĕĂàŤĒúąîĚĞćðŦũîðŦũîÝĆÖø÷ćîǰ 

 ĕĂàŤĒúąîĚĞćðŦũîđéĉîđìĊę÷üĔîÿüîÿćíćøèąǰ
 ĕĂàŤìćî×îöÖĆïîĚĞćðŦũî  

ǰđíĂđìĊę÷üđúŠîÖĆïîĚĞćðŦũîĂ÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×ǰ  

ÞćÖìĊęǰ6 õć÷Ĕî / ĀšĂÜĕĂàŤ / ÖúćÜüĆî 

 êčŢÖêćĔîĀšĂÜöĂÜĕĂàŤđéĉîđ×šćïšćîóúćÜïŠîîšĂ÷ĔÝ ĕĂàŤđðŗéðøąêĎđ×šćĀšĂÜöćǰđíĂïŠîÖĆïêčŢÖêć
ĔîĀšĂÜǰêčŢÖêćêĆüĀîċęÜ×ĂĕðÜćîüĆîđÖĉéĕĂàŤĒêŠđíĂðäĉđÿíǰÝċÜĀ÷ĉïêčŢÖêćöćÖĂéđðŨîÖćøðúĂï 

ÞćÖìĊęǰ7 õć÷Ĕî / ÜćîüĆîđÖĉé / ÖúćÜÙČî 
 üĆîđÖĉéÙøïøĂï 19 ðŘ ×ĂÜĕĂàŤđóČęĂîėđĂć×ĂÜ×üĆâöćĔĀš ÿŠüîĔĀâŠđðŨîêčŢÖêćđĀöČĂîĂ÷ŠćÜ
đÙ÷ǰöą÷öđéĉîëČĂêčŢÖêćĀöĊÿĊßöóĎđ×šćöćǰđíĂ÷ČęîĔĀšĕĂàŤǰĕĂàŤéĊĔÝöćÖìĆĚÜÿĂÜÖĂéÖĆî 

ÞćÖìĊęǰ8ǰõć÷Ĕî / ĀšĂÜĕĂàŤ / ÖúćÜÙČî 

 ĕĂàŤĀĂï×ĂÜ×üĆâüĆîđÖĉé×ĂÜđíĂÖúĆïöćìĊęĀšĂÜêćöúĞćóĆÜĂ÷ŠćÜìčúĆÖìčđú  êčŢÖêćëćöđíĂéšü÷
ÙüćöđðŨîĀŠüÜĒúąĂ÷ćÖđ×šćĕðßŠü÷ĒêŠđíĂĀšćöĕüš đíĂĀ÷ĉï×ĂÜ×üĆâ×ċĚîöćĂüéêčŢÖêćēé÷đÞóćąêčŢÖêĀöĊ 
ÿĊßöóĎêĆüĔĀâŠìĊęöą÷öĔĀšĒúąÖĘöĂïÙüćöøĆÖĔĀšǰđíĂêĆĚÜßČęĂĔĀšêčŢÖêćĀöĊîĆĚîüŠćóĉĚÜÖĊĚǰđöČęĂóĉĚÜÖĊĚêČęî×ċĚîǰđíĂêČęî 
đêšîöćÖ đíĂöĂÜéĎøĂïėĒúąĒîąîĞćêĆüÖĆïìčÖÙîøüöëċÜîĚĞćðŦũîǰ

ÞćÖìĊęǰ9 õć÷Ĕî / ĀšĂÜĕĂàŤ / ÖúćÜüĆîǰ

 ĕĂàŤđéĉîđ×šćöćđíĂìĆÖìć÷êčŢÖêć×ĂÜđíĂĂ÷ŠćÜđÙ÷ đíĂĒüąìĆÖìć÷óĉĚÜÖĊĚǰóĉĚÜÖĊĚéĊĔÝöćÖĒúšüĕĂàŤ
ÖĘđéĉîđ×šćĕðÙč÷đúŠîÖĆïîĚĞćðŦũî ìčÖÙøĆĚÜìĊęđíĂđ×šćöćđíĂÝąđéĉîđ×šćĕðÙč÷ÖĆïîĚĞćðŦũîöćÖÖüŠćêčŢÖêćêĆüĂČęî ė 
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ìĞćĔĀšóĉĚÜÖĊĚøĎšÿċÖĂĉÝÞćîĚĞćðŦũîǰđíĂøĂĔĀšĕĂàŤĂĂÖĕðǰđíĂìĞćđðŨîĒÖúšÜĀ÷ĉï×ĂÜÝćÖĔêšđêĊ÷ÜĒêŠđíĂĀ÷ĉïĕöŠĕéšǰ
đíĂÝċÜ×ĂÙüćößŠü÷đĀúČĂÝćÖîĚĞćðŦũî îĚĞćðŦũîÖĘìĞćêćöìĊęđíĂ×ĂǰîĚĞćðŦũîúĂéđ×šćĕðĔêšđêĊ÷ÜĔî×èąîĆĚîóĉĚÜÖĊĚ
đ×ĘîÖúŠĂÜöćðŗéìćÜĂĂÖǰĕĂàŤđéĉîđ×šćöćøšĂÜđøĊ÷ÖîĚĞćðŦũîĒêŠóĉĚÜÖĊĚüĉęÜđ×šćĕðĀćĕĂàŤĒìî  

ÞćÖìĊęǰ10 õć÷Ĕî / ĔêšđêĊ÷Ü / ÖúćÜüĆî  

 îĚĞćðŦũîó÷ć÷ćöÿŠÜđÿĊ÷ÜøšĂÜ×ĂÙüćößŠü÷đĀúČĂǰĒêŠóĉĚÜÖĊĚóĎé×ĆéǰìĞćĔĀšĕĂàŤĕöŠĕéš÷ĉîđÿĊ÷ÜđíĂǰĀúĆÜ 
ÝćÖìĊęĕĂàŤĂĂÖÝćÖĀšĂÜĕðǰêčŢÖêćêĆüĂČęîėó÷ć÷ćößŠü÷đíĂĂĂÖöć  óüÖđ×ćßŠü÷ÖĆîéĆîÖúŠĂÜǰđíĂÝċÜĂĂÖ 
öćĕéšǰđíĂĕöŠēÖøíóĉĚÜÖĊĚĒúąó÷ć÷ćößüîóĉĚÜÖĊĚöćđúŠîéšü÷ÖĆîǰĒêŠóĉĚÜÖĊĚðäĉđÿí 

ÞćÖìĊęǰ11 õć÷Ĕî / ĀšĂÜĕĂàŤ / ÖúćÜüĆî 

×èąîĆĚîĕĂàŤđéĉîđ×šćöćĔîĀšĂÜǰóĉĚÜÖĊĚÝċÜĒÖúšÜúšöǰđíĂđ×šćöćéĎǰ    óĉĚÜÖĊĚôŜĂÜĕĂàŤüŠćîĚĞćðŦũîđðŨîÙî
ñúĆÖđíĂúšöǰĕĂàŤêŠĂüŠćîĚĞćðŦũîìĞćĔĀšđíĂîšĂ÷ĔÝĒúąđíĂÖĘđéĉîĀîĊĕð 

óĉĚÜÖĊĚđéĉîìĆęüĀšĂÜĀćüĉíĊĒÖúšÜîĚĞćðŦũîêŠĂǰ  đíĂÝċÜĀ÷ĉï×ĂÜĂĂÖöćĒúąìĞćĀúŠîÖøąÝĆéÖøąÝć÷ìĆęü
ĀšĂÜóĂĕĂàŤÖúĆïđ×šćöć đíĂđĀĘîîĚĞćðŦũîÖĞćúĆÜÖšöđÖĘï×ĂÜĂ÷ĎŠ đíĂÙĉéüŠćîĚĞćðŦũîđðŨîÙîìĞćøÖÝċÜêŠĂüŠćîĚĞćðŦũî
ĕðǰîĚĞćðŦũîó÷ć÷ćö×ĂēìþĒêŠđíĂĕöŠôŦÜǰđíĂÖúĆïĕúŠîĚĞćðŦũîĕð 

ÞćÖìĊęǰ12 õć÷îĂÖ / Āîšćïšćî / ÖúćÜüĆî 

 îĚĞćðŦũîîšĂ÷ĔÝǰđéĉîĂĂÖĕðǰĒöšüŠćêčŢÖêćêĆüĂČęîÝąĀšćöǰĒêŠîĚĞćðŦũîÖĘĕöŠ 

ÞćÖìĊęǰ13 õć÷Ĕî / ĀšĂÜîĂî / ÖúćÜüĆî 

óĉĚÜÖĊĚöĂÜîĚĞćðŦũîÝćÖìćÜĀîšćêŠćÜǰĀĆüđøćąđ÷ćąĒ÷ąǰĒúšüĀĆîÖúĆïĕðóĎéÖĆïêčŢÖêćìĊęđĀúČĂĔîĀšĂÜǰ
êčŢÖêćêŠćÜėÖúĆüđíĂđóøćąÖúĆüđðŨîđĀöČĂîîĚĞćðŦũîǰđöČęĂĕĂàŤđéĉîđ×šćĀšĂÜǰ đíĂđéĉîêøÜĕðìĊęìĊęđíĂüćÜîĚĞćðŦũî
ĕüšéšü÷ÙüćöđÙ÷ßĉîǰĒêŠÖĘßąÜĆÖđóøćąîĚĞćðŦũîĕöŠĂ÷ĎŠǰđíĂÝċÜĀĆîÖúĆïêćöìĊęóĉĚÜÖĊĚđøĊ÷ÖǰđíĂđúŠîÖĆïóĉĚÜÖĊĚÝîóĉĚÜ
ÖĊĚđĀîČęĂ÷úšćĕðìĆĚÜêĆüǰ 

ÞćÖìĊęǰ14 õć÷Ĕî /ǰĀšĂÜîĂîǰ/ ÖúćÜÙČî 

 ĕĂàŤÝąđúŠîÖĆïóĉĚÜÖĊĚǰĒêŠóĉĚÜÖĊĚĕöŠđúŠîéšü÷ đíĂêČĚĂ÷ĆÜĕÜǰóĉĚÜÖĊĚÖĘĕöŠ÷ĂöđúŠîéšü÷ǰđíĂÝċÜðŗéĕôĒúšü
đ×šćîĂîđú÷ǰ 
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ÞćÖìĊęǰ15 õć÷Ĕî / ĀšĂÜîĂî / ÖúćÜüĆî 

 óǰĉĚÜÖĊĚÜšĂĕĂàŤǰĒêŠĕĂàŤÖĘĕöŠÿîĔÝǰđíĂđøĊ÷ÖĀćîĚĞćðŦũîǰđóøćąĒÙŠÙĉéüŠćîĚĞćðŦũîĂćÝĒĂïĂ÷ĎŠǰêčŢÖêćêĆü
ĂČęîđĀĘîĕĂàŤĕöŠÿîĔÝóĉĚÜÖĊĚÝċÜïĂÖÙüćöÝøĉÜĕðǰđíĂêÖĔÝĒúąøĊïĂĂÖêćöĀćîĚĞćðŦũîǰēé÷ìĊęóĉĚÜÖĊĚÖĘêćöĕð 

éšü÷ 

ÞćÖìĊęǰ16 õć÷îĂÖ / ÿüîÿćíćøèą /ǰÖúćÜüĆî 
 ĕĂàŤêćöĀćîĚĞćðŦũîöćëċÜìĊęÿüîìĊęđíĂđÙ÷óćîĚĞćðŦũîöćǰóĉĚÜÖĊĚìĊęÖĞćúĆÜÝąĀöéĒøÜøšĂÜđøĊ÷ÖĕĂàŤǰĒêŠ
đíĂĕöŠĀ÷čéǰđóøćąđíĂđĀĘîîĚĞćðŦũîǰêčŢÖêćìĊęđíĂêšĂÜÖćøĂ÷ĎŠ×šćÜĀîšćǰǰ 
 îĚĞćðŦũîîĂîĀöéĒøÜđÿĊ÷Üÿčéìšć÷ìĊęîĚĞćðŦũîđøĊ÷ÖÖĘÙČĂǰĕĂàŤǰĒúąîĚĞćðŦũîÖĘêć÷  
 đíĂéĊĔÝöćÖđíĂÝąüĉęÜđ×šćĕðĀćîĚĞćðŦũîĒêŠđÿĊ÷ÜóĉĚÜÖĊĚìĞćĔĀšđíĂúĆÜđú đíĂÖĘêĆéÿĉîĔÝüĉęÜđ×šćĕðĀćîĚĞć
ðŦũîĔî×èąîĆĚîóĉĚÜÖĊĚÖĘúšöúÜĕðǰđíĂóïüŠćîĚĞćðŦũîóúĆÜĀöéĒúšüǰđíĂöćßšćđÖĉîĕð đíĂ÷ÖîĚĞćðŦũî×ċĚîÖĂéǰđíĂ
×ĂēìþîĚĞćðŦũîǰĒúąđíĂÖĘóćîĚĞćðŦũîĒúąóĉĚÜÖĊĚÖúĆïïšćîéšü÷ÙüćöđÿĊ÷ĔÝ 
 

1.5. ïìõćó÷îêøŤǰ(Screenplay) 
ÞćÖìĊęǰ1 õć÷îĂÖ / đöČĂÜ / ÖúćÜüĆî 

ñĎšÙîđéĉîĕðđéĉîǰđðŨîÙĎŠǰđðŨîÖúčŠö 

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ2 õć÷Ĕî / ĀšĂÜîĂî / ÖúćÜüĆîǰ

 ĕĂàŤđðŗéðøąêĎđ×šćĀšĂÜǰêčŢÖêćìĊęĂ÷ĎŠĔîĀšĂÜǰêŠćÜÿŠÜđÿĊ÷ÜìĆÖìć÷ǰǰ

êčŢÖêć  
ĕĂàŤǰđĀîČęĂ÷öĆě÷ǰüĆîîĊĚđðŨîĕÜïšćÜǰÿîčÖøċðśćüǰÖĉî×šćüøċ÷ĆÜǰ

đíĂÿŠÜđÿĊ÷ÜêĂïÖúĆïéšü÷ĔïĀîšćìĊę÷ĉĚöĒ÷šöĒÝŠöĔÿǰ

ĕĂàŤǰ 
đðŨîĂ÷ŠćÜîĊĚìčÖüĆîđú÷ǰĒ÷ŠÜÖĆîóĎéêúĂéǰǰ

êčŢÖêć 
ÖĘóüÖđøćÙĉéëċÜĕĂàŤîĊęîŠćǰǰ
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ĕĂàŤ 
Ýšćǰđ×šćĔÝĒúšüǰ

đíĂđéĉîđ×šćĕðĀćîĚĞćðŦũîǰ

ĕĂàŤǰ
üŠćĕÜîĚĞćðŦũîǰÙĉéëċÜđÙšćöĆě÷ 

îĚĞćðŦũîǰ

ÙĉéëċÜàĉǰĒúšüđíĂĀúąǰ

ĕĂàŤǰ

(óĎéđÿĊ÷Üđïć) ÞĆîÙĉéëċÜđíĂêúĂéĒĀúąǰǰ

øüöìĆĚÜÙîìĊęĔĀšđíĂöćéšü÷ǰǰ

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ3 õć÷Ĕî / ÜćîüĆîđÖĉé / ÖúćÜüĆîǰ(Flashback) 

 đóČęĂîė×ĂÜĕĂàŤêŠćÜöćĂü÷óøüĆîđÖĉéĔĀšĕĂàŤǰǰ

đóČęĂîǰ

ĕĂàŤǰĒăððŘŪđïĉøŤéđé÷ŤǰĂŠąǰ×ĂÜ×üĆâǰǰ

ĕĂàŤǰ

×ĂïÙčèîąǰ

ðøĉîàŤđéĉîđ×šćöćóøšĂö÷ČęîÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâĔĀšǰ

ðøĉîàŤǰǰ

ĕĂàŤǰÿč×ÿĆîêŤüĆîđÖĉéǰđøćüŠćđíĂîŠćÝąßĂïǰ

đíĂêĂïÖúĆïéšü÷øĂ÷÷ĉĚöǰ
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ĕĂàŤ  

(đ×ĉîĂć÷) ×ĂïÙčèîąǰßĂïĂ÷ĎŠĒúšüǰ

ðøĉîàŤÿŠÜÿĆââćèĔĀšöą÷öéĆïĕô  

ÞćÖìĊęǰ4 õć÷Ĕî / ĀšĂÜîĂî / ÖúćÜÙČî (Flashback) 

 ĕĂàŤđðŗéÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâìĊęĕéšöć 

êčŢÖêćǰ

ĕĂàŤǰĕéšĂąĕøöćöĆęÜ đðŗéđú÷ǰĂ÷ćÖøĎšǰêČęîđêšîÝĆÜǰ

ĕĂàŤ  

(đ×ĉîĂć÷) đðŗéÖúŠĂÜĕĀîÖŠĂîéĊĀüŠćǰ×ĂÜðøĉîàŤúąÖĆîǰǰ

êčŢÖêćǰ

đĂćđú÷ǰđðŗéđú÷ėǰ

ĕĂàŤ  

(÷ĉĚö)ǰîŠćøĆÖÝĆÜđú÷ǰéĎîĊęàĉǰîŠćøĆÖöĆě÷ 

đíĂ÷ČęîêčŢÖêćìĊęðøĉîàŤĔĀšĔĀšêčŢÖêćêĆüĂČęîėéĎǰ

êčŢÖêćǰ

îŠćøĆÖÝĆÜǰǰĕĂàŤĔĀšóúĆÜđíĂđú÷ǰ

ĕĂàŤ 

ēĂđÙǰ

đíĂÖĂéêčŢÖêćêĆüîĆĚî 

ĕĂàŤǰ

ÿüĆÿéĊǰîĚĞćðŦũîǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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îĚĞćðŦũîǰ

îĚĞćðŦũîǰ? 

ĕĂàŤǰ

ĔßŠÝŢąǰđíĂßČęĂîĚĞćðŦũîǰÿŠüîđøćßČęĂǰĕĂàŤîąǰđéĊĜ÷üÝąóćìčÖÙîöćøĎšÝĆÖîą 

îĚĞćðŦũîǰ

đĂŠĂĂĂǰÿüĆÿéĊǰ

êčŢÖêćǰ

ÿüĆÿéĊÝšćǰ
ĕĂàŤǰ

ĕüšÙč÷ÖĆîêŠĂóøčŠÜîĊĚîąǰǰ
êčŢÖêć 

üšććǰÖĘĕéš 

ĕĂàŤǰ

òŦîéĊîąǰ
êčŢÖêć 

òŦîéĊÝŢąǰĕĂàŤǰ

đíĂìĉĚÜêĆüúÜîĂîóøšĂöÖĆïÖĂéîĚĞćðŦũîĕüš 

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ5 õć÷îĂÖ /ǰÿüîÿćíøèąǰ/ ÖúćÜüĆîǰ  

 Montage ñŠćîđüúć  

 ĕĂàŤĒúąîĚĞćðŦũîðŦũîÝĆÖø÷ćîǰ 

 ĕĂàŤĒúąîĚĞćðŦũîđéĉîđìĊę÷üĔîÿüîÿćíćøèąǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 

 

 ĕĂàŤìćî×îöÖĆïîĚĞćðŦũî  

ǰđíĂđìĊę÷üđúŠîÖĆïîĚĞćðŦũîĂ÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×ǰ  

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ6 õć÷Ĕî / ĀšĂÜĕĂàŤ / ÖúćÜüĆî 

 êčŢÖêćĔîĀšĂÜöĂÜĕĂàŤđéĉîđ×šćïšćîóúćÜïŠîîšĂ÷ĔÝ 

êčŢÖêć 

éĎàĉîĚĞćðŦũîÿéĔÿĂ÷ĎŠÙîđéĊ÷üéĎóüÖđøćàĉàĊéĀöéúą 
Ă÷ŠćóĎéĂ÷ŠćÜîĊĚĔĀšĕĂàŤĕéš÷ĉîîą 

ÖĘöĆîÝøĉÜĀîĉ 
îĆęîĒĀúąÖĘĕöŠĕéš 

ĕĂàŤđðŗéðøąêĎđ×šćöćǰ 

ĕĂàŤ 

ăćēĀú 

êčŢÖêć 

ÿüĆÿéĊĕĂàŤǰüĆîîĊĚÿîčÖøċđðúŠć 

ĕĂàŤ 

ĕöŠÿîčÖĀøĂÖìčÖÙîĕöŠĕéšĕðéšü÷ 

ĕĂàŤđéĉîĕðĀ÷ĉïêčŢÖêćöćÖĂé 

êčŢÖêć 

đĀĘîöĆě÷ǰĕĂàŤđÙšćĕöŠúČöÿĆÖĀîŠĂ÷ 

ĕĂàŤÝąëċÜüĆîđÖĉéĒúšüĀîĉ 

đíĂ÷ĉĚöĒúąó÷ĆÖĀîšćøĆï 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

 

ĕĂàŤ 

ĔßŠĒúšü 

êčŢÖêć 

×Ăĕðéšü÷ĕéšđðúŠć 

ĕĂàŤ 

ÖĘøĎšîĊęîć...üŠćĕðéšü÷ĕöŠĕéš 

êčŢÖêć 

ìčÖìĊđú÷ 

ĕĂàŤ 

îŠć...îą 

ĕĂàŤÖĂéêčŢÖêćđðŨîÖćøðúĂïĔÝ 

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ7 õć÷Ĕî / ÜćîüĆîđÖĉé / ÖúćÜÙČî 
 üĆîđÖĉéÙøïøĂï 19 ðŘ ×ĂÜĕĂàŤ đóČęĂîėđĂć×ĂÜ×üĆâöćĔĀšđíĂǰÿŠüîĔĀâŠđðŨîêčŢÖêćđĀöČĂî
Ă÷ŠćÜđÙ÷ǰ 

ĕĂàŤđéĉîĕðöćǰìŠćìćÜÖøąÿĆïÖøąÿŠć÷ 

ĕĂàŤǰ

öą÷öĂ÷ĎŠĕĀîǰđóČęĂîėÝąÖúĆïĀöéĒúšüîą 

öą÷ö 

ëċÜĒúšü ėǰ

ĕĂàŤ 
 ēĂđÙ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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đíĂüćÜÿć÷ÝćÖöą÷ö 

öą÷öđéĉîđ×šćöćĀć 

öą÷ö  

ĒăððŘŪđïĉøŤéđé÷ŤÝŢą 

óøšĂö÷ČęîêčŢÖêćĔîöČĂĔĀš 

ĕĂàŤêÖĔÝÖĆï×ĂÜ×üĆâ 

ĕĂàŤ  

(êČęîđêšî)ǰöą÷ö 

öą÷ö 

êĆüĔĀâŠÖüŠćìčÖìĊĔßŠđðúŠćǰ 

ĕĂàŤǰ

×ĂïÙčèîą 

óüÖđíĂÖĂéÖĆî 

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ8 õć÷Ĕî / ĀšĂÜĕĂàŤ / ÖúćÜÙČî 

 ĕĂàŤĀĂï×ĂÜ×üĆâüĆîđÖĉé×ĂÜđíĂÖúĆïöćìĊęĀšĂÜêćöúĞćóĆÜĂ÷ŠćÜìčúĆÖìčđú  êčŢÖêćëćöĕĂàŤéšü÷
ÙüćöđðŨîĀŠüÜĒúąĂ÷ćÖđ×šćĕðßŠü÷ ĒêŠĕĂàŤĀšćöĕüš đíĂĀ÷ĉï×ĂÜ×üĆâ×ċĚîöćĂüéêčŢÖêćēé÷đÞóćąêčŢÖêć
ĀöĊÿĊßöóĎìĊęöą÷öĔĀšöć 

êčŢÖêć 

ĕĂàŤĕĀüöĆě÷ǰßŠü÷đðúŠć 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ĕĂàŤ 

ĕöŠđðŨîĕøĀøĂÖđéĊĜ÷üóüÖđíĂēéîÖúŠĂÜìĆïǰĀć÷ĔÝĕöŠĂĂÖóĂéĊ  

êčŢÖêć 

ĕĂàŤǰĕéšöćìĆĚÜĀöéîĊĚđú÷ĀøĂ 

ĕĂàŤ 

ĔßŠǰđóČęĂîėĔĀšöćĀöéîĊęđú÷ǰéĎîĊęàĉöĊêčŢÖêćĀöĊéšü÷ 

đíĂĀ÷ĉïóĉĚÜÖĊĚĔĀšêčŢÖêćêĆüĂČęîėéĎ 

ĕĂàŤ 

ēĂđÙ 

đíĂÖĂéêčŢÖêćêĆüîĆĚî 

óĉĚÜÖĊĚǰ

ăćüüüǰ

ĕĂàŤǰ

ÿüĆÿéĊÝŢąǰ

óĉĚÜÖĊĚǰêČęîđêšîǰúčÖúĊĚúčÖúîǰ

óĉĚÜÖĊĚ   

éĊÝšćǰìĊęîĊęìĊęĕĀîǰǰ
ĕĂàŤ 

ìĊęîĊęïšćîÞĆîđĂÜǰĒêŠêĂîîĊĚÖĘđðŨîïšćîđíĂéšü÷îą 

ÞĆîßČęĂĕĂàŤîąÿŠüîđíĂßČęĂóĉĚÜÖĊĚǰ  

óĉĚÜÖĊĚöĂÜéĎøĂïėĀšĂÜ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êčŢÖêćóćÖĆîöćìĆÖìć÷øüöìĆĚÜîĚĞćðŦũîǰ

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ9 õć÷Ĕî / ĀšĂÜĕĂàŤ / ÖúćÜüĆî 

 ĕĂàŤđéĉîđ×šćöćđíĂìĆÖìć÷êčŢÖêć×ĂÜđíĂĂ÷ŠćÜđÙ÷ǰ

ĕĂàŤǰ

đðŨîĕÜöĆęÜ  
êčŢÖêć 

ÿüĆÿéĊǰ

đíĂđéĉîđ×šćĕðĀćóĉĚÜÖĊĚ 

ĕĂàŤǰ

ÿüĆÿéĊǰóĉĚÜÖĊĚǰ

óĉĚÜÖĊĚ÷ĉĚööĊÙüćöÿč×ǰ

ĕĂàŤÖĘđéĉîđ×šćĕðÙč÷đúŠîÖĆïîĚĞćðŦũî 

ĕĂàŤǰ

îĚĞćðŦũîǰǰ

óĉĚÜÖĊĚøĎšÿċÖĂĉÝÞćîĚĞćðŦũîǰ

óĉĚÜÖĊĚ 

îĆÜîĚĞćðŦũîǰĒÖĒ÷ŠÜÙüćöøĆÖ×ĂÜÞĆîĕð 

êčŢÖêć 

éĎéĉǰóĉĚÜÖĊĚĂĉÝÞćîĚĞćðŦũî 

îĆęîÿĉÝąĂĉÝÞćìĞćĕöŠøĎš 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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óĉĚÜÖĊĚ 

ÞĆîÝąìĞćĔĀšĕĂàŤøĆÖÞĆîÙîđéĊ÷ü 

ĕĂàŤđéĉîĂĂÖÝćÖĀšĂÜĕð 

óĉĚÜÖĊĚđéĉîđúŠîìĆęüĀšĂÜĒÖúšÜÖúĉĚÜúĎÖïĂúđ×šćĕðĔêšđêĊ÷Ü 

óĉĚÜÖĊĚó÷ć÷öĀ÷ĉïúĎÖïĂúĔêšđêĊ÷Ü 

îĚĞćðŦũî 

óĉĚÜÖĊĚ ĔĀšßŠü÷öĆě÷ 

óĉĚÜÖĊĚ 

ĂČĂǰéĊđú÷ǰÞĆîêĆüĔĀâŠđ×šćĕöŠĕéšǰđÖĘïúĎÖïĂúĔĀšĀîŠĂ÷ 

îĚĞćðŦũîìĞćêćöđíĂúĂéđ×šćĕðĔêšđêĊ÷Ü 

óĉĚÜÖĊĚÖĘđ×ĘîÖúŠĂÜöćðŗéìćÜĂĂÖ 

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ10 õć÷Ĕî / ĔêšđêĊ÷Ü / ÖúćÜüĆî  

 ĕĂàŤđéĉîđ×šćöćǰđíĂöĂÜĀćîĚĞćðŦŪî 

ĕĂàŤ 
îĚĞćðŦũîǰǰ

đíĂöĂÜĀćîĚĞćðŦũîĒêŠóĉĚÜÖĊĚøšĂÜđøĊ÷Ö  

ĕĂàŤǰ

üŠćĕÜóĉĚÜÖĊĚ 

îĚĞćðŦũîó÷ć÷ćöÿŠÜđÿĊ÷ÜđøĊ÷Öǰ

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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îĚĞćðŦũîǰ

ĕĂàŤǰßŠü÷éšü÷ǰ

ĕĂàŤĕöŠĕéš÷ĉîđÿĊ÷Üǰ

óĉĚÜÖĊĚ  

(ĂšĂî) đÙšćĒÙŠĂ÷ćÖĔĀšÖĂéǰǰǰ

ĕĂàŤ 
ēĂđÙǰ

đíĂĀ÷ĉïóĉĚÜÖĊĚ×ċĚîöćÖĂéĒúąđéĉîĂĂÖĕðǰ

óĉĚÜÖĊĚǰ

ĕĂàŤǰĕöŠĕéš÷ĉîĒÖĀøĂÖǰîĆÜîĚĞćðŦũîǰ

óĉĚÜÖĊĚÖĘđéĉîÝćÖĕðǰ

êčŢÖêćêĆüĂČęîėÝċÜóćÖĆîöćßŠü÷îĚĞćðŦũîǰ

êčŢÖêćǰ

đĂćóüÖđøćǰ1 2 éĆîǰ

óüÖđ×ćéĆîÖúŠĂÜàĆÖóĆÖǰîĚĞćðŦũîÝċÜĂĂÖöćĕéšǰǰ

îĚĞćðŦũîǰ

×ĂïÙčèîąǰ

êčŢÖêćǰ

ĕöŠđðŨîĕøǰ

ìĆĚÜĀöéĒ÷Ö÷šć÷ÖĆîĕðǰǰ

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 

 

êčŢÖêćêĆüĀîċęÜǰ

îĚĞćðŦũîǰĒúšüđíĂÝąđĂć÷ĆÜĕÜÖĆïóĉĚÜÖĊĚǰĒÖšĒÙšîÙČîöĆě÷ǰđéĊĜ÷üßŠü÷ǰ

îĚĞćðŦũîǰ

ĕöŠĀøĂÖǰđÙšćĒÙŠĂćÝÝąĂ÷ćÖđúŠîéšü÷ǰ

êčŢÖêćǰ

ĕöŠÝøĉÜĀøĂÖǰĒÖúšÜÖĆî×îćéîĊĚǰ

îĚĞćðŦũîđéĉîĕðĀćóĉĚÜÖĊĚ 

îĚĞćðŦũîǰ

óĉĚÜÖĊĚǰĂ÷ćÖđúŠîéšü÷ÖĆîöĆě÷ǰ

óĉĚÜÖĊĚĕöŠÿîĔÝǰǰ

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ11 õć÷Ĕî / ĀšĂÜĕĂàŤ / ÖúćÜüĆî 

 ĕĂàŤđðŗéðøąêĎđ×šćĀšĂÜǰóĉĚÜÖĊĚĒÖúšÜúšöǰĕĂàŤđ×šćöćéĎǰ

ĕĂàŤǰ

óĉĚÜÖĊĚđðŨîĂąĕøöĆě÷ǰ

óĉĚÜÖĊĚǰ

đÝĘïÝĆÜǰîĚĞćðŦũîñúĆÖđÙšćúšöǰ

ĕĂàŤöĂÜĀîšćîĚĞćðŦũîĒúšüêŠĂüŠć 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ĕĂàŤǰ

îĚĞćðŦũîǰìĞćĕöìĞćĒïïîĊĚǰìĞćĕöĕöŠđúŠîÖĆîéĊėǰǰ

ïĂÖĀúć÷ÙøĆĚÜĒúšüǰüŠćĕĂàŤĕöŠßĂïĔĀšĒÖúšÜÖĆîǰǰ

Ă÷ĎŠéšü÷ÖĆîÖĘøĆÖÖĆîÿĉǰ

đíĂÖĘđéĉîĂĂÖÝćÖĀšĂÜĕðǰ

îĚĞćðŦũîǰ

ĒêŠüŠćǰđøć÷ĆÜĕöŠĕéšìĞćĂąĕøđú÷ǰ

óĉĚÜÖĊĚ÷ĉĚöǰĀĆüđøćąßĂïĔÝǰóĉĚÜÖĊĚĀćđøČęĂÜĒÖúšÜêŠĂ 

đíĂđéĉîìĞć×ĂÜĀúŠîÖøąÝć÷ìĆęüĀšĂÜ 

îĚĞćðŦũîêćöđÖĘï×ĂÜ 

îĚĞćðŦũî 

óĉĚÜÖĊĚǰđÖĘïéšü÷ǰĕĂàŤĕöŠßĂï 

ĕĂàŤđéĉîđ×šćöćǰđíĂêÖĔÝìĊęĀšĂÜøÖǰ 

ĕĂàŤ 

đúŠîĒúšüđÖĘïĔĀšĀöééšü÷îąǰîĚĞćðŦũî 

đíĂđéĉîĂĂÖÝćÖĀšĂÜĕð 

 đíĂÖúĆïđ×šćöćĂĊÖÙøĆĚÜǰĀšĂÜøÖöćÖÖüŠćđéĉöǰĒúąîĚĞćðŦũî÷ĆÜÙÜđÖĘï×ĂÜĂ÷ĎŠ  

ĕĂàŤ 

đÖĘïÖĘ÷ĆÜđÖĘïĕöŠĀöéǰ÷ĆÜÝąĀ÷ĉïöćđúŠîĂĊÖ 

đíĂÿŠć÷ĀĆüĒúąđéĉîĂĂÖÝćÖĀšĂÜĕð 

 ĕĂàŤđéĉîđ×šćĀšĂÜöćǰđíĂĀöéÙüćöĂéìî đíĂêąüćéĔÿŠîĚĞćðŦũî 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ĕĂàŤ 

îĚĞćðŦũîǰîĊęǰĕĂàŤđ×šćöćøĂïìĊęǰ3 ĒúšüîąǰìĞćĕöĀšĂÜ÷ĆÜđðŨîĒïïîĊĚ 

îĚĞćðŦũî 

đĂŠĂǰĒêŠüŠć..óĉĚÜÖĊĚ 

ĕĂàŤ 

ĕöŠêšĂÜĕðēìþÙîĂČęîđú÷ǰđúŠîđĂÜÖĘđÖĘïđĂÜàĉ 

îĚĞćðŦũî  

(ÿąĂČĚî) ĕĂàŤǰîĚĞćðŦũî×Ăēìþ 

ĕĂàŤ 

ĕöŠêšĂÜöćïĊïîĚĞćêćđú÷îąǰÝąĕðĕĀîÖĘĕðǰĂĂÖĕð 

óĉĚÜÖĊĚ÷ĉĚöéšü÷ÙüćöÿąĔÝǰđíĂÖĞćÝĆéîĚĞćðŦũîĕðĕéšĒúšü 

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ12 õć÷îĂÖ / Āîšćïšćî / ÖúćÜüĆî 

 îĚĞćðŦũîîšĂ÷ĔÝǰđéĉîĂĂÖĕðǰĒöšüŠćêčŢÖêćêĆüĂČęîÝąĀšćöǰ 

êčŢÖêć 

îĚĞćðŦũîǰĂ÷Šćĕðđú÷ 

îĆęîÿĉǰĕöŠđðŨîĕøĀøĂÖ 

ĕĂàŤĒÙŠēöēĀđĂÜǰđéĊĜ÷üÖĘĀć÷ 

ĕĂàŤđÙšćøĆÖîĚĞćðŦũîÝąêć÷ 

îĚĞćðŦũîÖĘĕöŠôŦÜǰ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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îĚĞćðŦũî 

úćÖŠĂî 

đíĂĀĆîÖúĆïöćöĂÜǰĒúšüđéĉîÝćÖĕð 

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ13 õć÷Ĕî / ĀšĂÜîĂî / ÖúćÜüĆî 

 óĉĚÜÖĊĚöĂÜîĚĞćðŦũîÝćÖìćÜĀîšćêŠćÜǰĀĆüđøćąđ÷ćąĒ÷ąǰĒúšüĀĆîÖúĆïĕðóĎéÖĆïêčŢÖêćìĊęđĀúČĂĔîĀšĂÜǰ  

óĉĚÜÖĊĚ 
ăŠćėǰ....đĂćĀúąǰêĂîĕðîĊĚĔÙøöćĒ÷ŠÜÙüćöøĆÖÝćÖĕĂàŤĕðĂĊÖ 

ÞĆîÝąìĞćĔĀšĂĂÖÝćÖïšćîĕðĀöéđú÷ǰăŠćėė 
 

êčŢÖêćìĆĚÜĀöéÿĆęîéšü÷ÙüćöÖúĆüóĉĚÜÖĊĚǰǰ
ĕĂàŤđéĉîđ×šćĀšĂÜǰđíĂđéĉîêøÜĕðìĊęìĊęđíĂüćÜîĚĞćðŦũîĕüšéšü÷ÙüćöđÙ÷ßĉîǰĒêŠÖĘßąÜĆÖđóøćąîĚĞćðŦũîĕöŠĂ÷ĎŠǰ  

óĉĚÜÖĊĚ 

ĕĂàŤ 

đíĂÝċÜĀĆîÖúĆïêćöìĊęóĉĚÜÖĊĚđøĊ÷Ö 

ĕĂàŤ 

üĆîîĊĚǰđúŠîÖĆïóĉĚÜÖĊĚéĊÖüŠćǰ 

đíĂđúŠîÖĆïóĉĚÜÖĊĚîĊęìĆĚÜüĆîǰÝîóĉĚÜÖĊĚđĀîČęĂ÷úšćĕðìĆĚÜêĆü 

óĉĚÜÖĊĚđéĉîđàéšü÷ÙüćöđĀîČęĂ÷ 

óĉĚÜÖĊĚ 

đĀîČęĂ÷ÝĆÜđú÷ǰĕöŠĕĀüĒúšüǰóĂĒúšü 

ĒúšüóĉĚÜÖĊĚÖĘÿúïúÜ 

   ส
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--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ14 õć÷Ĕî / ĀšĂÜîĂî / ÖúćÜÙČî 

 ĕĂàŤÝąđúŠîÖĆïóĉĚÜÖĊĚǰĒêŠóĉĚÜÖĊĚĕöŠđúŠîéšü÷ǰđíĂêČĚĂ÷ĆÜĕÜǰóĉĚÜÖĊĚÖĘĕöŠ÷ĂöđúŠîéšü÷ǰ  

ĕĂàŤǰ

óĉĚÜÖĊĚǰöćîĊęĀîŠĂ÷ǰ

óĉĚÜÖĊĚǰ

ĕöŠđĂćǰ

ĕĂàŤǰ
ìĞćĕöĀúąǰÖĘđøćĂ÷ćÖđúŠîéšü÷ǰ

óĉĚÜÖĊĚǰ

ÖĘđøćĕöŠĂ÷ćÖđúŠîĒúšüǰǰđøćđĀîČęĂ÷ǰ

ĕĂàŤǰ

đøćÖĘđĀîČęĂ÷đĀöČĂîÖĆîǰđøćëċÜÖĘĂ÷ćÖđúŠîéšü÷ĕÜǰ÷ćÖÖĂéǰ

óĉĚÜÖĊĚǰ

ĕöŠđĂćǰïĂÖĕöŠđúŠîÖĘĕöŠđúŠîǰ

ĕĂàŤǰ

ÖĘĕéšǰêćöĔÝîąǰĂ÷ŠćöćÜšĂúąÖĆîǰ

đíĂÝċÜðŗéĕôĒúšüđ×šćîĂî 

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ15 õć÷Ĕî / ĀšĂÜîĂî / ÖúćÜüĆî 

 óĉĚÜÖĊĚêćöÜšĂĕĂàŤǰĒêŠđíĂĕöŠÿîĔÝǰđíĂöĂÜĀćîĚĞćðŦũîǰ 

   ส
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ĕĂàŤ 

îĚĞćðŦũîǰđíĂĂ÷ĎŠĕĀî 

đíĂëćöêčŢÖêćĔîĀšĂÜ 

ĕĂàŤ 

öĊĔÙøđĀĘîîĚĞćðŦũîöĆě÷ 

êčŢÖêć 

đĂŠĂĂĂ 

óĉĚÜÖĊĚÝšĂÜĀîšć 

êčŢÖêćǰ 

ĕöŠđĀĘî 

ĕĂàŤǰ 

(đÿĊ÷Üđýøšć) ĂČĂĂ 

ðÖêĉîĚĞćðŦũîĕðĕĀîǰÖĘïĂÖêúĂéîĊęîć 

ĒÿÜìĊęêĆüóĉĚÜÖĊĚđøĉęöîšĂ÷úÜ 

óĉĚÜÖĊĚ 

ĕĂàŤǰöćđúŠîÖĆî 

ĕĂàŤđéĉîĂĂÖÝćÖĀšĂÜǰóĉĚÜÖĊĚĀîšćÝŠĂ÷ė 

ĕĂàŤđéĉîđ×šćĀšĂÜöćǰóĉĚÜÖĊĚ÷ĆÜÙÜêćöÜšĂ 

óĉĚÜÖĊĚ 

ĕĂàŤǰöćđúŠîÖĆîîšćǰ 

 

   ส
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ĕĂàŤ 

ïĂÖüŠćĕöŠÖĘĕöŠàĉ 

óĉĚÜÖĊĚ  

(đÿĊ÷ÜĂŠĂ÷) ĕĂàŤ 

êčŢÖêć  

(Öøąàĉï) ĕĂàŤǰóüÖđøćöĊđøČęĂÜÝąïĂÖ 

ĕĂàŤ 

ĂČĂĂǰìĞćĕöêšĂÜÖøąàĉïǰ
êčŢÖêć 

đéĊĜ÷üǰöĊÙîĕéš÷ĉîǰĂŠćǰÙČĂüŠćđøČęĂÜîĚĞćðŦũî 

ĕĂàŤ 

ĂąĕøǰîĚĞćðŦũî øĊïėóĎéđú÷ 

êčŢÖêć 

ÙČĂǰóüÖđøćđĀĘîîĚĞćðŦũîĂĂÖÝćÖïšćîĕð 

óĉĚÜÖĊĚđðŨîÙîĒÖúšÜîĚĞćðŦũî 

×ĂÜìĊęúšöÖøąÝĆéÖøąÝć÷ǰóĉĚÜÖĊĚđðŨîÙîìĞć 

îĚĞćðŦũîđĀĘîđú÷đðŨîÙîđÖĘïǰ 

ĒúšüĕĂàŤÖĘđ×šćöćđĀĘîóĂéĊ 

ĕĂàŤêÖĔÝǰĀîšćđÿĊ÷ 

ĕĂàŤǰ 

(đÿĊ÷ÜÿĆęî) êšĂÜĕðêćöĀćîĚĞćðŦũî 
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óĉĚÜÖĊĚ 

ĕĂàŤǰĕðĕĀî 

ĕĂàŤ 

óĉĚÜÖĊĚǰĕöŠêšĂÜđú÷ 

ĕĂàŤĂĂÖÝćÖĀšĂÜǰēé÷ìĊęöĊóĉĚÜÖĊĚêćöĕð 

--êĆéĕð-- 

ÞćÖìĊęǰ16 õć÷îĂÖ / ÿüîÿćíćøèą / ÖúćÜüĆî 
 ĕĂàŤêćöĀćîĚĞćðŦũîöćëċÜìĊęÿüîìĊęđíĂđÙ÷óćîĚĞćðŦũîöćǰóĉĚÜÖĊĚ÷ĆÜêćööćĂ÷ĎŠ 

 
óĉĚÜÖĊĚ  

(đÿĊ÷ÜĂŠĂîĒøÜ) ĕĂàŤ 
ĕĂàŤđéĉîêŠĂĕðǰđíĂßąÜĆÖǰđíĂđĀĘîîĚĞćðŦũîǰ 

 
îĚĞćðŦũî 
ĕĂàŤ 

 
 îĚĞćðŦũîĔßšóúĆÜìĆĚÜĀöéđøĊ÷ÖßČęĂĕĂàŤǰĒúąĒÿÜìĊęêĆüîĚĞćðŦũîÖĘéĆïĕðǰ 
 
ĕĂàŤüĉęÜđ×šćĕðĀćîĚĞćðŦũî 

óĉĚÜÖĊĚ 
ĕĂàŤ 

đíĂúĆÜđú đíĂüĉęÜĕðĀćîĚĞćðŦũîǰ 
óĉĚÜÖĊĚÖĘĀöéĒøÜĒúąúšöúÜĕð 

đíĂóïîĚĞćðŦũîîĂîîĉęÜĕöŠĕĀüêĉÜǰóúĆÜßĊüĉê×ĂÜîĚĞćðŦũîĀöéǰđíĂöćĕöŠìĆîǰ 
đíĂÖĂéîĚĞćðŦũîǰ 

ĕĂàŤ  
(øšĂÜĕĀš) îĚĞćðŦũîǰÞĆî×Ăēìþ 
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đíĂĂčšöîĚĞćðŦũîĒúąđéĉîĂĂÖöćđÝĂóĉĚÜÖĊĚîĂîîĉęÜĂ÷ĎŠ 
ĕĂàŤǰ 

(ÿąĂČĚî) óĉĚÜÖĊĚǰ×Ăēìþîą 
ĕĂàŤĂčšöêčŢÖêćìĆĚÜÿĂÜĂĂÖöćĒúšüÖúĆïïšćî 
 

2. ×ĆĚîêĂîÖŠĂîÖćøñúĉêõćó÷îêøŤǰ(Pre-Production) 
2.1. ÖćøÙĆéđúČĂÖîĆÖĒÿéÜǰ(Casting) 

2.1.1.ǰîćÜÿćüýøĆââćǰìøĆó÷ŤïčâøĂé  (Ē÷ö) Ăć÷čǰ22 ðŘǰ 
 

                               
 

õćóìĊęǰ4-1 îĆÖĒÿéÜïìĕĂàŤ  
�¼o��́�ÎµÅ¤nÅ�oÁ º̈°��µ�µª«¦́��µ��¦́¡¥r�»�¦°��Â����Å°�r�Á�ºÉ°��µ��µ¦µ�  

Áª¨µ�°�Á�°Å¤nµ¤µ¦��¦́�Ä®o�¦���́�µ¦µ��µ¦�nµ¥�ÎµÅ�o��¹��ÎµÄ®o�o°���́·�Ä�Á�¨̧É¥���́Â��  
2.1.2.îćÜÿćüǰîĆäåĉÖćǰĂĆýüøĆêîõĆÖéĊǰ(òî) Ăć÷čǰ23 ðŘǰ 

               

          
 
õćóìĊęǰ4-2 îĆÖĒÿéÜïìĕĂàŤ  
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ǰǰĕĂàŤǰđÖĉéüĆîìĊęǰ25 íĆîüćÙöǰ2537  
ïčÙúĉÖĒúąîĉÿĆ÷ :  đðŨîÙîĂĆí÷ćýĆ÷éĊǰøŠćđøĉÜĒÝŠöĔÿǰöĊöîčþ÷ÿĆöóĆîíŤìĊęéĊǰǰöĂÜēúÖĔî

ĒÜŠïüÖđÿöĂǰéšü÷ìĊęöĊÙüćöđðŨîđéĘÖĔîêĆüđĂÜÿĎÜÝċÜìĞćĔĀšđðŨîÙîĔÝøšĂîǰđßČęĂÙîÜŠć÷ǰĕöŠÙĉéÖŠĂîìĞćǰ  
Ùüćöÿćöćøëóĉđýþǰ:         ÿćöćøëìĞćĔĀšêčŢÖêćöĊßĊüĉêĕéšēé÷ÖćøÖĂéǰǰēé÷Ùüćö 

ÿćöćøëîĊĚêĉéêĆüöćêĆĚÜĒêŠÖĞćđîĉéĒêŠÝąĕöŠĒÿéÜÝîÖøąìĆęÜĂć÷čǰ15 ðŘïøĉïĎøèŤ  
×šĂÝĞćÖĆé×ĂÜóúĆÜǰ:  đöČęĂĔĀšßĊüĉêĒúšüÿćöćøëĔĀšĕéšĒÙŠÙøĆĚÜđéĊ÷üǰ ĕöŠÿćöćøëĔĀšàĚĞćĕéš

ĂĊÖǰĒêŠÿćöćøëđêĉöóúĆÜêúĂéĕéšǰđĀöČĂîÖĆïöîčþ÷ŤìĊęêšĂÜÖćøðŦÝÝĆ÷ǰ4 ĔîÖćøéĞćøÜßĊüĉêǰ  ĀćÖ×ćéðŦÝÝĆ÷ǰ
4 ÖĘÿćöćøëÿŠÜñúĔĀšđÿĊ÷ßĊüĉêĒúąĕöŠÿćöćøëôŚŪîĕéš 

 
2.1.3.ǰîćÜÿćüǰßúíĉßćǰìĂÜÿč×ǰ(êĆĜü) Ăć÷čǰ22 ðŘǰ(đÿĊ÷ÜóćÖ÷Ť) 

 

          
 
õćóìĊęǰ4-3 êĆüúąÙøǰîĚĞćðŦũî  
 
  îĚĞćðŦũîǰêčŢÖêćđÝšćĀâĉÜǰöĊßĊüĉêđöČęĂǰ25 íĆîüćÙöǰ2555 

ïčÙúĉÖĒúąîĉÿĆ÷ǰ:ǰǰéšü÷đĀêčñúìĊęîĚĞćðŦũîđðŨîêčŢÖêćđÝšćĀâĉÜÝċÜêšĂÜöĊÙüćöđðŨîÖčúÿêøĊǰ
đøĊ÷ïøšĂ÷ǰöĊìĆýîąÙêĉìĊęéĊǰĒêŠîĚĞćðŦũî÷ĆÜđðŨîđéĘÖÝċÜöĊĂćÖćøîšĂ÷ĔÝïšćÜǰ 
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2.1.4.ǰîćÜÿćüĂĆîîćǰǰÝčĕøìĂÜ (đéĊ÷øŤ) Ăć÷čǰ22 ðŘǰ(đÿĊ÷ÜóćÖ÷Ť) 
 

                                   
 

õćóìĊęǰ4-4 êĆüúąÙøǰóĉĚÜÖĊĚ 
óĉĚÜÖĊĚǰêčŢÖêćĀöĊÿĊßöóĎêĆüĔĀâŠǰöĊßĊüĉêđöČęĂǰ25 íĆîüćÙöǰ2556  
ïčÙúĉÖĒúąîĉÿĆ÷ǰ:    đéĉöĀöĊđðŨîÿĆêüŤìĊęéčøšć÷ĒêŠóĉĚÜÖĊĚđðŨîêčŢÖêćĀöĊǰǰǰàċęÜìĞćĔĀšéĎîŠćøĆÖǰǰ

îŠćđĂĘîéĎǰÝċÜĕöŠöĊîĉÿĆ÷éčøšć÷ǰĒêŠ÷ĆÜÙÜ×šĂđÿĊ÷×ĂÜĀöĊĕüšÙČĂǰÖćøĂ÷ćÖÙøĂïÙøĂÜĒúąÖćøĂĂÖúŠćđöČęĂöĊÿĉęÜ
ìĊęêšĂÜÖćøǰóĉĚÜÖĊĚđĂćĒêŠĔÝǰ×ĊĚĂĉÝÞćǰđóøćąüŠćĕĂàŤĕöŠĕéšĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïđíĂđìŠćìĊęđíĂÙćéĀüĆÜĕüš  

 
2.1.5.ǰîćÜÿćüíîĆßóøǰîćÙóøĀö  (óúĂ÷óúĂ÷) Ăć÷čǰ22 ðŘ 

 

        
 

õćóìĊęǰ4-5 êĆüúąÙøǰêčŢÖêćêĆüĂČęîǰė 
êčŢÖêćêŠćÜėõć÷ĔîĀšĂÜ×ĂÜĕĂàŤ 
ïčÙúĉÖĒúąîĉÿĆ÷ǰ:ǰǰđðŨîöĉêøÖĆïêčŢÖêćêĆüĂČęîǰėǰĂĆí÷ćýĆ÷éĊǰßŠü÷đĀúČĂÙîĂČęîđöČęĂ÷ćö

đéČĂéøšĂîǰøĆÖÙüćöëĎÖêšĂÜǰĂĉÝÞćîĚĞćðŦũîïšćÜĒêŠĕöŠĂćÛćêĒÙšîǰ  
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2.1.6.îćÜÿćüÝĊøüøøèǰóĆîĂĉîǰ(ĕĀö) Ăć÷čǰ21 ðŘ 
 

                          
 

õćóìĊęǰ4-6 îĆÖĒÿéÜïìöą÷ö 
öą÷öǰđóČęĂî×ĂÜĕĂàŤǰǰđíĂđðŨîÙîĔĀšóĉĚÜÖĊĚđðŨî×ĂÜ×üĆâüĆîđÖĉéǰ  
ïčÙúĉÖĒúąîĉÿĆ÷ǰ: ǰöą÷öđðŨîÙîøŠćđøĉÜǰøĆÖđóČęĂîǰĒêŠĕöŠÙŠĂ÷êøÜđüúćǰöĆÖöćÿć÷đðŨî

ðøąÝĞćǰìĞćĔĀšĕĂàŤđðŨîĀŠüÜ 
 

2.1.7.îć÷íĉêĉüĆçîŤǰ×Ýø  (ĒïöïĎ) Ăć÷čǰ21 ðŘ 
 

        
      

õćóìĊęǰ4-7 îĆÖĒÿéÜïìðøĉîàŤ 
ðøĉîàŤǰđóČęĂîìĊęĕĂàŤĒĂïßĂïǰđ×ćđðŨîÙîĔĀšîĚĞćðŦũîđðŨî×ĂÜ×üĆâüĆîđÖĉéǰ  
ïčÙúĉÖĒúąîĉÿĆ÷ǰ: ǰǰǰðøĉîàŤđðøĊ÷ïđÿöČĂîđðŨîđÝšćßć÷ĔîĀöĎŠđóČęĂîǰėǰǰǰǰéšü÷úĆÖþèą

ïčÙúĉÖìĊęéĎđðŨîñĎšĔĀâŠǰǰÿč×čöǰÿčõćóǰđøĊ÷ïøšĂ÷ǰĒúą÷ĆÜ×ĊĚĂć÷ĂĊÖéšü÷ 
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2.2. ÿëćîìĊęëŠć÷ìĞć (Location) 
đøČęĂÜøćüĔîïìõćó÷îêøŤéĞćđîĉîđøČęĂÜéšü÷ÖćøđúŠćßĊüĉêðøąÝĞćüĆî×ĂÜĕĂàŤǰìćÜñĎšÝĆéìĞćÝċÜđúČĂÖ

ÿëćîìĊę ìĊęÿćöćøëđúŠćđøČęĂÜĕéšêćöïìõćó÷îêøŤ    ĒúąÿćöćøëÝĆéÖćøÖĆïÿëćîìĊęîĆĚîǰėǰĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ 
ÿëćîìĊęìĊęñĎšÝĆéìĞćđúČĂÖöćÿćöćøëïĂÖøć÷úąđĂĊ÷éêŠćÜǰėǰ   ìĊęĕöŠĕéšÖúŠćüĔîïìõćó÷îêøŤĕéšǰ

àċęÜÝąëĎÖÖúŠćüĔîøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÞćÖêŠćÜǰėǰéĆÜîĊĚǰ 
 

2.2.1.ǰĀšĂÜîĂî×ĂÜĕĂàŤ 
 

 �  

�  
 

õćóìĊęǰ4-8 ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ 
 
ÿëćîìĊęĀúĆÖĔîÖćøëŠć÷ìĞćǰǰĀšĂÜîĂî×ĂÜĕĂàŤöĊēìîÿĊßöóĎÿüŠćÜǰǰÿćöćøëïĂÖúĆÖþèą

ïčÙúĉÖ×ĂÜĕĂàŤĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰǰêÖĒêŠÜéšü÷êčŢÖêćĒúąÿĉęÜ×ĂÜêŠćÜǰėǰìĊęđðŨîÿĊßöóĎǰǰàċęÜÝĞćđðŨîêšĂÜÝĆé×ċĚîöć
ĔĀöŠìĆĚÜĀöéđóČęĂìĞćĔĀšÿĉęÜĒüéúšĂöêŠćÜǰėǰǰõć÷ĔîĀšĂÜÿćöćøëđúŠćđøČęĂÜøćüßĊüĉê×ĂÜĕĂàŤĕéšǰǰǰǰǰǰǰēé÷Öćø
đðúĊę÷îÿĊñšćöŠćîǰđðúĊę÷îÿĊñšćðĎìĊęîĂîǰÝĆéüćÜêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜÿĉęÜ×ĂÜêŠćÜǰėǰĔĀöŠǰǰĒúąđóĉęöđôĂøŤîĉđÝĂøŤøüöǰ
ëċÜ×ĂÜðøąÖĂïÞćÖĂČęîǰėǰ 
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2.2.2.ǰÜćîüĆîđÖĉé 
 

 
 

õćóìĊęǰ4-9 ÜćîüĆîđÖĉé 
 

ÿëćîìĊęÝĆéÜćîćîđúĊĚ÷ÜüĆîđÖĉéđðŨîĀšĂÜÿêĎéĉēĂÿĊéĞćǰǰàċęÜĂćøöèŤ×ĂÜÞćÖîĊĚÝąêšĂÜÿéĔÿǰ
ÿîčÖÿîćîǰÝċÜêšĂÜĔßšÞćÖÖĆĚîÿĊ×ćüđ×šćöćßŠü÷ǰĒúąĔßšÖćøêÖĒêŠÜĒïïđøĊ÷ïÜŠć÷ǰǰǰǰđîšîÙüćöîŠćøĆÖĒúą
ÿĊÿĆîìĊęÿČęĂÙüćöđðŨîĕĂàŤǰĒúą÷ĆÜöĊêčŢÖêćêĆüđúĘÖǰėǰøüöëċÜ×îöĀúćÖÿĊÿĆîðøąÖĂïĂ÷ĎŠĔîÞćÖǰ 

 
2.2.3.ǰÿüîÿćíćøèąǰ(ÿüîøëĕô) 
   

    
 

õćóìĊęǰ4-10 ÿüîÿćíćøèąǰ(ÿüîøëĕô) 
 

ÿüîÿćíćøèąìĊęđðŨîÞćÖðŗé×ĂÜõćó÷îêøŤǰǰǰđúČĂÖÝćÖĒîüÖćøðúĎÖêšîĕöšìĊęöĊúĆÖþèą
đðŨîĒîü÷ćüêĉéÖĆîǰǰĂćøöèŤ×ĂÜõćóìĊęĂĂÖöćÿČęĂĔĀšđĀĘîëċÜÙüćöđýøšćǰǰÖćøÝćÖúćĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰìćÜñĎš
ÝĆéÝċÜđúČĂÖĔßšìĊęîĊę 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3. ĂčðÖøèŤðøąÖĂïÞćÖ (Props) 
2.3.1.ǰêčŢÖêćõć÷ĔîĀšĂÜ 
 

  
 

õćóìĊęǰ4-11 êčŢÖêćõć÷ĔîĀšĂÜ 
 
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰêčŢÖêćìĊęĕĂàŤöĂïßĊüĉêĔĀšǰđðŨîìĆĚÜđóČęĂîĒúąÙøĂïÙøĆü×ĂÜđíĂǰöĊïšćÜìĊęđíĂúČöêŠĂđêĉöóúĆÜ

ßĊüĉêĔĀšÖĆïđóČęĂîė×ĂÜđíĂǰìĞćĔĀšêčŢÖêćïćÜêĆüÖĘđðŨîđóĊ÷ÜêčŢÖêćǰĒêŠĕøšÝĉêĔÝ 
 

2.3.2.ǰÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâ 
 

     
 

õćóìĊęǰ4-12 ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâ 
 

 ×ĂÜ×üĆâüĆîđÖĉéìĊęđóČęĂîėîĞćöćĔĀšĕĂàŤ 
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2.3.3.ǰúĎÖđìîîĉÿ 
 

      
 

õćóìĊęǰ4-13 úĎÖđìîîĉÿ 
 

úĎÖïĂúìĊęóĉĚÜÖĊĚĀ÷ĉïĂĂÖÝćÖêĎšđóČęĂîĞćöćĒÖúšÜîĚĞćðŦũî 
 

2.4. đìÙîĉÙĔîÖćøëŠć÷ìĞć 
2.4.1.ǰïúĎÿÖøĊîǰ(Blue Screen) 
 

          
 

õćóìĊęǰ4-14 ÖćøĔßšǰBlue Screen 
 

ñĎšÝĆéìĞćĕéšđúČĂÖÖćøĔßšïúĎÿÖøĊîǰ(Blue Screen) ǰǰđóČęĂßŠü÷ĔîÖćø×÷ĆïêĆüúąÙøóĉĚÜÖĊĚĔĀš
ĕéšđðŨîíøøößćêĉöćÖìĊęÿčéǰĒêŠĔîìĊęÿčéñĎšÝĆéìĞćÖĘĕöŠĕéšđúČĂÖĔßšïúĎÿÖøĊîǰǰǰǰǰǰǰđîČęĂÜÝćÖðŦâĀćéšćîĂčðÖøèŤ
ĒúąÿëćîìĊęǰĕéšĒÖŠǰñšćïúĎÿÖøĊîĕöŠđøĊ÷ïǰĒÿÜĕôĕöŠđóĊ÷ÜóĂĒúąǰÿëćîìĊęìĊęëŠć÷ìĞćÙĆïĒÙïǰǰǰǰǰÝċÜìĞćĔĀšĕöŠ
ÿćöćøëǰkey óČĚîĀúĆÜìĊęđðŨîïúĎÿÖøĊîĂĂÖĕéšĀöéǰ 

 
 
 

   ส
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2.5. ÖćøüćÜĒñîÖćøëŠć÷ìĞćǰ(Breakdown) 
ÖćøüćÜĒñîÖćøëŠć÷ìĞćõćó÷îêøŤǰÝąêšĂÜÖĞćĀîéßŠüÜđüúćĔîÖćøëŠć÷ìĞćǰēé÷đúČĂÖÝćÖđüúć

üŠćÜ×ĂÜîĆÖĒÿéÜĒúąìĊöÜćîǰǰǰìĊęöĊđüúćüŠćÜêøÜÖĆîĒúąđðŨîßŠüÜđüúćìĊęđĀöćąÿöÿĞćĀøĆïÖćøëŠć÷ìĞćéšü÷ǰ
ĕöŠüŠćÝąđðŨîìĆĚÜðŦÝÝĆ÷õć÷îĂÖǰǰđßŠîǰǰÿõćóõĎöĉĂćÖćýǰǰĂčðÖøèŤĔîÖćøëŠć÷ǰǰĀøČĂðŦÝÝĆ÷õć÷ĔîǰǰǰǰđßŠîǰ
ðŦâĀćéšćîÿč×õćóøŠćÜÖć÷×ĂÜîĆÖĒÿéÜĒúąìĊöÜćîǰđðŨîêšîǰǰàċęÜêšĂÜöĊÙüćöóøšĂöđóČęĂĔĀšđÖĉéðŦââćĔî
ÖćøëŠć÷ìĞćîšĂ÷ìĊęÿčéǰǰÝċÜÿćöćøëÖĞćĀîéÝĞćîüîüĆîĔîÖćøëŠć÷ìĞćĕéšǰǰàċęÜìćÜñĎšÝĆéìĞćĕéšÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćø
ëŠć÷ìĞćÝĞćîüîǰ10 üĆîǰêćöüĆîǰđüúćǰĒúąÿëćîìĊęêŠćÜǰėǰéĆÜîĊĚ 
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êćøćÜìĊęǰ4-1 

Day 1      10.30-16.00î.                                                                                             üĆîóčíìĊęǰ06ǰóùýÝĉÖć÷îǰ2556 

Location :ǰĀšĂÜîĂîǰïšćîòîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ9.30-16.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

10.00î.     îĆéÖĂÜ -ĕĂàŤßčéÖøąēðøÜÿĊ
ôŜćđÿČĚĂÙúčöêĆüÿĆĚî 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ 
êčŢÖêćïîđêĊ÷Ü 

 

10.30-13.00î. Int D2 02 01 LS POV. êčŢÖêćǰĕĂàŤđðŗéðøąêĎđ×šćĀšĂÜǰđéĉîêøÜđ×šćöćĀć
îĚĞćðŦũî 

    02 MS POV. êčŢÖêćïîđêĊ÷ÜǰĕĂàŤ÷ČîÙč÷ÖĆïêčŢÖêć 
    03 MS êčŢÖêćïîđêĊ÷Ü 

     óĆÖìćîĂćĀćøÖúćÜüĆî    

14.00-16.00î. Int D4 06 01 LS ñŠćîĕĀúŠêčŢÖêćǰĕĂàŤđéĉîđ×šćïšćî ĕĂàŤǰßčéÖøąēðøÜÿĊ
ÙøĊöǰ 
îĚĞćðŦũîǰßčéÖøąēðøÜ
÷ĊîÿŤ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
ÖøąđðŞćÿĊßöóĎ 
êčŢÖêćïîēàôć 

 

    02 MS ĕĂàŤđéĉîđ×šćĀšĂÜ 
    03 MCU ÖúšĂÜđÙúČęĂîêćöǰĕĂàŤđéĉîöćîĆęÜìĊęēàôćóĎéÙč÷ÖĆï

êčŢÖêć 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êćøćÜìĊęǰ4-2  

Day 2      18.30-22.00î.                                                                                      üĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ07ǰóùýÝĉÖć÷îǰ2556 

Location :ǰĀšĂÜîĂîǰïšćîòîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ18.30-22.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

17.00-18.30î.     îĆéÖĂÜǰìćîĂćĀćøđ÷Ęî -ĕĂàŤǰǰßčéîĂî
ÖøąēðøÜúć÷
éĂÖĕöšÿĊôŜć 
-îĚĞćðŦũîǰßčéđÝšćĀâĉÜ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâ 

êčŢÖêć 

 

19.30-22.00î. Int N1 04 01 MS ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâĂ÷ĎŠøĂïêĆü 
MS ĕĂàŤĀ÷ĉïêčŢÖêć×ċĚîöćÖĂé 

MS ĕĂàŤÙč÷ÖĆïîĚĞćðŦũî 

    02 CU ĕĂàŤĀ÷ĉïÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâǰđðŗéÖúŠĂÜ 
    03 CU îĚĞćðŦũî 

    04 CU POV îĚĞćðŦũîǰÙč÷ÖĆïêčŢÖêć 
 Int N6 14 01 MS ñŠćîĕĀúŠóĉĚÜÖĊĚǰĕĂàŤÙč÷ÖĆïóĉĚÜÖĊĚ -ĕĂàŤǰđÿČĚĂÿĊßöóĎ 

ǰÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî 

-óĉĚÜÖĊĚ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ BlueScreen 

     MS ñŠćîĕĀúŠĕĂàŤǰóĉĚÜÖĊĚðäĉđÿíĕĂàŤ 
     CU óĉĚÜÖĊĚđĀîČęĂ÷ 

19.30-21.00î. Int N5 08 01 MS ÖúšĂÜđÙúČęĂîêćöǰĕĂàŤëČĂÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâđ×šćöćǰîĆęÜïî
đêĊ÷Ü 

-ĕĂàŤǰßčéîĂîÿĊ
ßöóĎ 
-óĉĚÜÖĊĚ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâ 

óĉĚÜÖĊĚ 

ëŠć÷ĀšćöđĀĘîöČĂ 

    02 MCU ĕĂàŤóĎéÙč÷ÖĆïêčŢÖêćǰÖĂéóĉĚÜÖĊĚ 
MCU ĕĂàŤÙč÷ÖĆïóĉĚÜÖĊĚ 

   

    03 CU ÖĂéóĉĚÜÖĊĚ    

    04 MCU ñŠćîĕĀúćêčŢÖêćǰîĚĞćðŦũîđéĉîđ×šćĕðĀćóĉĚÜÖĊĚ    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êćøćÜìĊęǰ4-3 

Day 3      11.00-18.00î.                                                                                            üĆîýčÖøŤìĊęǰ08ǰóùýÝĉÖć÷îǰ2556 

Location :ǰĀšĂÜîĂîǰïšćîòîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ10.00-18.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

10.30î.     îĆéÖĂÜ -îĚĞćðŦũîǰßčéÖćÜđÖÜ
÷ĊîÿŤ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
êčŢÖêćǰ2 êĆü 

 

11.00-13.00î. Int D6 12 01 CU îĚĞćðŦũîÙč÷ÖĆïêčŢÖêć 
    02 CU POVǰîĚĞćðŦũîǰêčŢÖêć÷ČĚĂĕöŠĔĀšîĚĞćðŦũîĕð 

    03 CU POV êčŢÖêćǰîĚĞćðŦũîđéĉîÝćÖĕð 

óĆÖìćîĂćĀćøÖúćÜüĆî    

14.30-18.00î. Int D7 15 01 LS ĕĂàŤđéĉîöćìĊęēàôć -ĕĂàŤǰßčéÖøąēðøÜ
úć÷×üćÜ 
-óĉĚÜÖĊĚ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
êčŢÖêćêĆüĂČęîė 

 

    02 MSǰñŠćîêčŢÖêćǰđĀĘîĕĂàŤÙč÷ÖĆïêčŢÖêćđĀĘîóĉĚÜÖĊĚéšćîĀúĆÜ 
    03 MS ñŠćîĀúĆÜĕĂàŤǰêčŢÖêćÙč÷ÖĆïĕĂàŤ 
    04 MS ĕĂàŤÖšöĀćìĊęĔêšđêĊ÷Ü 
    05 MS óĉĚÜÖĊĚßüîĕĂàŤ 
    06 MS ñŠćîóĉĚÜÖĊĚǰĕĂàŤĂĂÖĕðêćöîĚĞćðŦũî 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êćøćÜìĊęǰ4-4 

Day 4      10.30-18.00î.                                                                                             üĆîóčíìĊęǰ13ǰóùýÝĉÖć÷îǰ2556 

Location :ǰĀšĂÜîĂîǰïšćîòîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ10.30-18.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

09.30î.     îĆéÖĂÜǰ -ĕĂàŤǰǰđÿČĚĂÿĊ×ćüǰ
ÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî 

-îĚĞćðŦũîǰǰßčé
ÖøąēðøÜ÷ĊîÿŤ 
-óĉĚÜÖĊĚ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
êčŢÖêćêŠćÜėǰ 
úĎÖïĂú 

ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâ 

 

 

10.30-13.00î. Int D6 09 01 LS ĕĂàŤđéĉîđ×šćöćǰĒüąìĆÖóĉĚÜÖĊĚǰĒúąêøÜĕðđúŠîÖĆïîĚĞćðŦũîǰ
đéĉîĂĂÖĕð 

    02 CU óĉĚÜÖĊĚĀĆîĀîšćĕðĀćĕĂàŤ 
CU óĉĚÜÖĊĚĂĉÝÞćîĚĞćðŦũî 

    03 MS ñŠćîóĉĚÜÖĊĚǰđĀĘîĕĂàŤÖĂéîĚĞćðŦũî 

    04 MS êčŢÖêćïîēàôć 
    05 MS êčŢÖêćđÝšćĀâĉÜ 

óĆÖìćîĂćĀćøÖúćÜüĆî 

14.00-18.00î.    06 CU POV.óĉĚÜÖĊĚĀ÷ĉïúĎÖïĂúöćĒÖúšÜîĚĞćðŦũî 

CU POV óĉĚÜÖĊĚǰđêąúĎÖïĂúđ×šćĕðĔêšđêĊ÷Ü 
    07 MS óĉĚÜÖĊĚĒÖúšÜìĞćđðŨîđÖĘïúĎÖïĂú 

MS îĚĞćðŦũîđéĉîöćÙč÷ÖĆïóĉĚÜÖĊĚǰîĚĞćðŦũîđ×šćĕðĔêšđêĊ÷Ü 
    08 LS êčŢÖêćñŠćîđÝšćĀâĉÜǰóĉĚÜÖĊĚđúČęĂîÖúŠĂÜðŗéìćÜĂĂÖ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êćøćÜìĊęǰ4-5 

Day 5      10.30-18.00î.                                                                                             üĆîóčíìĊęǰ20ǰóùýÝĉÖć÷îǰ2556 

Location :ǰĀšĂÜîĂîǰïšćîòîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ10.30-18.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

09.30î.     îĆéÖĂÜǰ -ĕĂàŤǰǰđÿČĚĂÿĊ×ćüǰ
ÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî 

-îĚĞćðŦũîǰǰßčé
ÖøąēðøÜ÷ĊîÿŤ 
-óĉĚÜÖĊĚ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
êčŢÖêćêŠćÜėǰ 
úĎÖïĂú 

ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâ 

 

 

10.30-13.00î. Int D6 10 01 CU POV îĚĞćðŦũîǰóĉĚÜÖĊĚĀĆîöć÷ĉĚöđ÷ćąđ÷š÷ 

    02 MS ĕĂàďđéĉîđ×šćöćĀćîĚĞćðŦũîĕöŠđÝĂ 

    03 MS óĉĚÜÖĊĚđøĊ÷ÖǰĀ÷ĉïóĉĚÜÖĊĚöćÖĂéǰĒúšüĂĂÖÝćÖĀšĂÜĕð 

    04 CUPOV îĚĞćðŦũîǰêčŢÖêćđÝšćĀâĉÜöćßŠü÷ǰđðŗéìćÜĂĂÖĔĀšîĚĞć
ðŦũî 

    05 CU îĚĞćðŦũîÙč÷ÖĆïêčŢÖêćđÝšćĀâĉÜǰĒúšüđéĉîĕðĀćóĉĚÜÖĊĚ 
    06 CU îĚĞćðŦũîÙč÷ÖĆïóĉĚÜÖĊĚ 

óĆÖìćîĂćÖćøÖúćÜüĆî    

14.00-18.00î.  D6 13 01 MCU óĉĚÜÖĊĚöĂÜîĚĞćðŦũîÝćÖìćÜĀîšćêŠćÜ -ĕĂàŤǰđÿČĚĂÿĊ×ćüǰ
ÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî 

-óĉĚÜÖĊĚ 
 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤǰ
ÿöčéîĉìćîǰ
ÖćîĚĞćßćǰëšü÷îĚĞć
ßć 

 

    02 CU êčŢÖêćÖúĆüóĉĚÜÖĊĚ 
    03 LS ĕĂàŤđéĉîöćĀćîĚĞćðŦũîĒúšüĀĆîĀúĆÜÝćÖđÿĊ÷ÜóĉĚÜÖĊĚ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êćøćÜìĊęǰ4-6 

Day 6      10.30-21.00î.                                                                                             üĆîóčíìĊęǰ27ǰóùýÝĉÖć÷îǰ2556 

Location :ǰĀšĂÜîĂîǰïšćîòîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ10.30-21.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

09.30î.     îĆéÖĂÜǰ -ĕĂàŤǰǰđÿČĚĂÿĊ×ćüǰ
ÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî 

-îĚĞćðŦũîǰǰßčé
ÖøąēðøÜ÷ĊîÿŤ 
-óĉĚÜÖĊĚ 
 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
êčŢÖêćêŠćÜėǰ 
úĎÖïĂú 

ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâ 

 

 

10.30-14.00î. Int D6 11 01 MCSǰñŠćîĀúĆÜîĚĞćðŦũîÖĆïóĉĚÜÖĊĚǰĕĂàŤđéĉîđ×šćöćǰóĉĚÜÖĊĚúšöǰĕĂàŤ
øĊïđ×šćöćéĎ 

    02 CU óĉĚÜÖĊĚĀĆüđøćą 

    03 CU îĚĞćðŦũîîšĂ÷ĔÝđéĉîĂĂÖĕð 

    04 CUǰóĉĚÜÖĊĚĀ÷ĉï×ĂÜöćđúŠîǰđÖúČęĂîĀšĂÜǰìĞćĀšĂÜøÖ 

    05 MS îĚĞćðŦũîđêČĂîóĉĚÜÖĊĚ 
    06 CU îĚĞćðŦũîđÖĘï×ĂÜ 

óĆÖìćîĂćĀćøÖúćÜüĆî 

14.00-18.00î.    07 MS (öčöđÜ÷) ĕĂàŤđ×šćöćđÝĂîĚĞćðŦũî1 

    07A MS (öčöđÜ÷) ĕĂàŤđ×šćöćđÝĂîĚĞćðŦũî2 

    07B MS (öčöđÜ÷) ĕĂàŤđ×šćöćđÝĂîĚĞćðŦũî3 

    08 CUǰóĉĚÜÖĊĚĀĆüđøćąđ÷ćąđ÷š÷ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êćøćÜìĊęǰ4-7 (êŠĂ) 

Day 6      10.30-21.00î.                                                                                             üĆîóčíìĊęǰ27ǰóùýÝĉÖć÷îǰ2556 

Location :ǰĀšĂÜîĂîǰïšćîòîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ10.30-21.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

14.00-18.00î. Int D6 11 09 CUîĚĞćðŦũîîšĂ÷ĔÝđéĉîÝćÖĕð -ĕĂàŤǰǰđÿČĚĂÿĊ×ćüǰ
ÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî 

-îĚĞćðŦũîǰǰßčé
ÖøąēðøÜ÷ĊîÿŤ 
-óĉĚÜÖĊĚ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
êčŢÖêćêŠćÜėǰ 
úĎÖïĂú 

ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâ 

 

 

    10 LS ñŠćîđüúćĀšĂÜÙŠĂ÷ėøÖ 

 Int D6 12 01 CU îĚĞćðŦũîÙč÷ÖĆïêčŢÖêć -îĚĞćðŦũîǰßčéÖćÜđÖÜ
÷ĊîÿŤ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
êčŢÖêćǰ2 êĆü 

Reshoot 

    02 CU POVǰîĚĞćðŦũîǰêčŢÖêć÷ČĚĂĕöŠĔĀšîĚĞćðŦũîĕð 

    03 CU POV êčŢÖêćǰîĚĞćðŦũîđéĉîÝćÖĕð 

óĆÖìćîĂćĀćøđ÷Ęî    

19.00-21.00î. Int N6 14 01 MS ñŠćîĕĀúŠóĉĚÜÖĊĚǰĕĂàŤÙč÷ÖĆïóĉĚÜÖĊĚ -ĕĂàŤǰđÿČĚĂÿĊßöóĎ 
ǰÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî 

-óĉĚÜÖĊĚ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ  

     MS ñŠćîĕĀúŠĕĂàŤǰóĉĚÜÖĊĚðäĉđÿíĕĂàŤ 
     CU óĉĚÜÖĊĚđĀîČęĂ÷ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êćøćÜìĊęǰ4-8 

Day 7      10.30-17.00î.                                                                                                 üĆîóčíìĊęǰ18 íĆîüćÙö 2556 

Location :ǰĀšĂÜîĂîǰïšćîòîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ10.30-17.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

14.00-18.00î. Int D6 11 09 CUîĚĞćðŦũîîšĂ÷ĔÝđéĉîÝćÖĕð -ĕĂàŤǰǰđÿČĚĂÿĊ×ćüǰ
ÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî 

-îĚĞćðŦũîǰǰßčé
ÖøąēðøÜ÷ĊîÿŤ 
-óĉĚÜÖĊĚ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
êčŢÖêćêŠćÜėǰ 
úĎÖïĂú 

ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâ 

 

 

    10 LS ñŠćîđüúćĀšĂÜÙŠĂ÷ėøÖ 

 Int D6 12 01 CU îĚĞćðŦũîÙč÷ÖĆïêčŢÖêć -îĚĞćðŦũîǰßčéÖćÜđÖÜ
÷ĊîÿŤ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ
êčŢÖêćǰ2 êĆü 

Reshoot 

    02 CU POVǰîĚĞćðŦũîǰêčŢÖêć÷ČĚĂĕöŠĔĀšîĚĞćðŦũîĕð 

    03 CU POV êčŢÖêćǰîĚĞćðŦũîđéĉîÝćÖĕð 

óĆÖìćîĂćĀćøđ÷Ęî    

19.00-21.00î. Int N6 14 01 MS ñŠćîĕĀúŠóĉĚÜÖĊĚǰĕĂàŤÙč÷ÖĆïóĉĚÜÖĊĚ -ĕĂàŤǰđÿČĚĂÿĊßöóĎ 
ǰÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî 

-óĉĚÜÖĊĚ 

ĀšĂÜîĂîĕĂàŤ  

    02 MS ñŠćîĕĀúŠĕĂàŤǰóĉĚÜÖĊĚðäĉđÿíĕĂàŤ 
    03 CU óĉĚÜÖĊĚđĀîČęĂ÷ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êćøćÜìĊęǰ4- 9  

Day 8      10.30-17.00î.                                                                                                 üĆîóčíìĊęǰ25 íĆîüćÙö 2556 

Location :ǰÿêĎéĉēĂǰ3  öĀćüĉì÷ćúĆ÷ýĉúðćÖøǰ(êċÖ CAT)                    10.30-18.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

09.30î.      îĆéÖĂÜǰ  -ĕĂàŤǰđéøÿÿĊîĚĞćđÜĉîǰ
đÿČĚĂĒ×î÷ćüÿĊ×ćü 
đĂĊĚ÷öÖøąēðøÜ÷ĊîÿŤ
ÿĊĂŠĂîǰđÿČĚĂÿĊßöóĎ 
-öą÷öǰßčéđĂĊĚ÷öÖ
øąēðøÜ÷ĊîÿŤđ×šöǰ
đÿČĚĂÙúčö÷ĊîÿŤǰđÿČĚĂÿĊ
ĒéÜ 
-ExtraǰđÿČĚĂñšćēìî
ĂŠĂîǰ 

ĀöüÖàćîêšć 
ÖúŠĂÜ×ĂÜ×üĆâǰ
ðŜć÷ǰÖćøŤéüĆî
đÖĉéǰđÙšÖđìĊ÷î
ĕôđßĘÙǰ×îöǰ
ĂćĀćøĒúą
đÙøČęĂÜéČęöǰÝćî
ÖøąéćþǰĒÖšü
óúćÿêĉÖǰ
ßšĂîÿšĂöǰ
êąđÖĊ÷ï 

nsert  

10.30-13.00î. Int D5 07 01 MS ÜćîüĆîđÖĉé 

    02 Insert öČĂëČĂēìøĀćöą÷ö 

    03 MS ×šćöĕĀúŠĕĂàŤéšćî×šćÜđÞĊ÷ÜėđĀĘîĀîšćĕĂàŤöčö×šćÜÙč÷
ēìøýĆóìŤöą÷öüĉęÜđ×šćöćüćÜÿć÷ēìøýĆóìŤöČĂëČĂêčŢÖêćĀöĊ 

    04 MS öą÷ööĂÜĀćĕĂàŤĒúšüđéĉîđ×šćöć 
    05 MS öą÷ö÷ČęîêčŢÖêćĀöĊĔĀš 
    06 MCU éšćî×šćÜĕĂàŤêÖĔÝÖĆïêčŢÖêć 
    07 MCU éšćî×šćÜöą÷öêĂïÖúĆïĒúšüĒúšüÖĂéÖĆî 

óĆÖìćîĂćĀćøÖúćÜüĆî 

13.30-17.00î. Int D1 03 01 MS ÜćîüĆîđÖĉé 

    02 MS ×šćöĕĀúŠĕĂàŤđĀĘîðøĉîàŤđéĉîđ×šćöćĀć÷Čęî×ĂÜ×üĆâĔĀš 
    03 MS ×šćöĕĀúŠðøĉîàŤĕĂàŤ÷ĉĚöđ×ĉîĂć÷ 

ðøĉîàŤÿŠÜÿĆââćèĔĀšöą÷öðŗéĕô 

    04 MS öą÷öëČĂđÙšÖöćĀćĕĂàŤ 
ÖúšĂÜǰpan êćöĕĂàŤđðśćđÙšÖ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êćøćÜìĊęǰ4- 10  

Day 9      10.30-18.00î.                                                                                                 üĆîóčíìĊęǰ25 íĆîüćÙö 2556 

Location :ǰÿüîøëĕô                    10.30-18.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

10.00î.     îĆéÖĂÜ -ĕĂàŤǰßčéÖøąēðøÜ
úć÷×üćÜǰ×ćüéĞć 
-îĚĞćðŦũîǰßčéÖćÜđÖÜ
÷ĊîÿŤ 
-óĉĚÜÖĊĚ 

ëîîĒîüêšîĕöš 
đÿšîđĂĘîǰ
ÖøøĕÖøǰìĊęðŦé
òčśîǰđìðÖćüǰ
ÝĆÖø÷ćî 

 

10.30-13.00î. Ext D7 16 01 LS ĕĂàŤüĉęÜĔîÿüî 

    02 CU øĆïĀîšćĕĂàŤĀćêćöêšîĕöš 
    03 MS ĕĂàŤêćöĀćìĊęĂČęî 

    04 CU óĉĚÜÖĊĚßąēÜÖĀîšćöĂÜĕĂàŤ 
óĆÖìćîĂćĀćøÖúćÜüĆî 

14.00-18.00î.    05 MS POV îĚĞćðŦũîđĀĘîĕĂàŤ , ĕĂàŤđéĉîĂĂÖĕð 

    06 MS POV óĉĚÜÖĊĚǰĕĂàŤüĉęÜĕðĀćîĚĞćðŦũî 

    07 CUǰîĚĞćðŦũî 

    08 MCU ĕĂàŤÖĂéîĚĞćðŦũî 

    09 CU óĉĚÜÖĊĚ 
    10 MCU ĕĂàŤÖĂéóĉĚÜÖĊĚ 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

6
0
 

êćøćÜìĊęǰ4-11(êŠĂ) 

Day 9      10.30-18.00î.                                                                                                 üĆîóčíìĊęǰ25 íĆîüćÙö 2556 

Location :ǰÿüîøëĕô                    10.30-18.00î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

14.00-18.00î. Ext D3 05 01 MS ĕĂàŤðŦũîÝĆÖø÷ćî -ĕĂàŤǰđÿČĚĂ÷Čéǰ
ÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚîǰ 
-îĚĞćðŦũîǰßčéÖćÜđÖÜ
÷ĊîÿŤ 

ĀöüÖǰÝĆÖø÷ćî 

îĚĞćéČęöǰ×îö 

 

     02 MS ĕĂàŤìćî×îöÖĆïîĚĞćðŦũî 

    03 CUǰĀîšćîĚĞćðŦũîǰ(ÖúšĂÜĀöčî) 

    04 CUǰĀîšćĕĂàŤ÷ĉĚöǰ(ÖúšĂÜĀöčî) 

    04 CU óĉĚÜÖĊĚßąēÜÖĀîšćöĂÜĕĂàŤ 
 

êćøćÜìĊęǰ4-12 

Day 10     14.00-15.30î.                                                                                              üĆîÝĆîìøŤìĊęǰ07 öÖøćÙö 2556 

Location : The Circle øćßóùÖþŤ                    14.30-15.30î. 

Time Int/Ext D/N SC Cut Descriptions Cast/Wardrobe Set/Prop Remark 

14.00-15.30î. Ext D1 01 01 LS ÿëćîìĊę   Insert 

    02 LS ñĎšÙîđéĉîĕðöć 
    03 MS êšîĕöšǰéĂÖĕöš 
    04 MS ĒöüÖĞćúĆÜđúŠî 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 

 

จากการศึกษาขอมูลและแนวความคิดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ทางผูจัดทําไดนําขอมูลเหลานั้น

ผานกระบวนการกอนการผลิตภาพยนตร และนําเขาสูกระบวนการผลิตภาพยนตร   ซ่ึงมีรายละเอียด

ของแตละฉากดังตอไปนี้ 

 

ฉากท่ี 1 ภายนอก / เมือง /กลางวัน 

        

ภาพท่ี 5-1 ฉากท่ี 1  

Montage ภาพ Insert บรรยากาศภายใน มีผูคนเดินไปมา เดินคนเดียว เปนคูหรือเปนกลุม  

แสดงใหเห็นความปกติของคน ใชวิธีการถายทําแบบการแอบถาย (Candid Shot) เพ่ือใหได

ภาพท่ีความเปนธรรมชาติ  

ฉากท่ี 2 ภายใน / หองนอน / กลางวัน 

         

ภาพท่ี 5-2 ฉากท่ี 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 

 

 

ไอซเปดประตูเขาหองและเดินเขาไปคุยกับน้ําปน  

ฉากเปดตัวละครไอซและฉากหลักของภาพยนตร หองนอนของเธอ ความสามารถพิเศษของ

เธอท่ีสามารถพูดคุยกับตุกตาได  การท่ีไอซพูดคุยดวยใบหนาท่ีราเริงสดใส แสดงใหเห็นวาเธอมีมนุษย-

สัมพันธท่ีดีและการท่ีเธอมีจุดมุงหมายท่ีจะเดินเขาไปหาน้ําปนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธท่ีมีลักษณะ

พิเศษกวาตุกตาตัวอ่ืน ๆ  

ในฉากนี้ใชเทคนิคการเลาเรื่องโดยการใชมุมมองของตัวละคร (Point Of View) ตุกตาและ

ไอซ เพ่ือแสดงใหเห็นวาตุกตามีชีวิตเหมือนคน 

 

ฉากท่ี 3 ภายใน / งานวันเกิด / กลางวัน (Flashback) 

         

ภาพท่ี 5-3 ฉากท่ี 3 

 

ในงานเลี้ยงวันกิดของไอซ    เพ่ือน ๆ นําของขวัญมาใหและปรินซเพ่ือนชายท่ีเธอแอบชอบ

ใหตุกตาเปนของขวัญ เธอรับของขวัญมา ปรินซสงสัญญาณใหมะยมดับไฟ  

ฉากนี้เปนการเลาเรื่องราวในอดีตแสดงใหเห็นท่ีมาความสําคัญของตัวละคร วาเปนมาอยาง 

ไร  โดยสวนใหญฉากนี้เลาเรื่องโดยผานมุมมองของบุคคลท่ี 3   โดยใชเทคนิคการถายผานไหลของนัก 

แสดง (Over Shoulder Shot)  

 

 

ฉากท่ี 4 ภายใน / หองนอน / กลางคืน (Flashback) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-4 ฉากท่ี 4  

 

ไอซเปดกลองของขวัญท่ีไดมาและมอบใหกับตุกตาท่ีปรินซให เธอตั้งชื่อตุกตาวา น้ําปน เธอ

แนะนําน้ําปนใหรูจักกับตุกตาตัวอ่ืน ๆ ของเธอเธอท้ิงตัวลงนอนพรอมกับกอดน้ําปนไว  

ฉากเปดตัวละครน้ําปน  แสดงใหเห็นท่ีมาของตัวละครวามาอยางไร  ทําไมถึงสําคัญตอไอซ 

และข้ันตอนการทํางานของพลังวิเศษของไอซท่ีทําใหตุกตามีชีวิต  

 

ฉากท่ี 5 ภายนอก / สวนสาธรณะ / กลางวัน   

         

ภาพท่ี 5-5 ฉากท่ี 5 

 

Montage ผานเวลา  

ไอซและน้ําปนปนจักรยาน  

ไอซและน้ําปนเดินเท่ียวในสวนสาธารณะ 

ไอซทานขนมกับน้ําปน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เธอเท่ียวเลนกับน้ําปนอยางมีความสุข  

ฉากนี่เปนการเลาผานเวลา เพ่ือประหยัดเวลาในจากการกระทําท่ีไอซและน้ําปน   ไดทํารวม 

กัน โดยใชมุมมองของน้ําปน ไอซและบุคคลท่ี 3  

การถายในฉากนี้ไมใชขาตั้งกลองเพราะจะทําใหดูเปนธรรมชาติมากกวาและจะทําใหอารมณ 

ของภาพมีลักษณะท่ีสดใสเหมือนมีชีวิตชีวา 

 

ฉากท่ี 6 ภายใน / หองไอซ / กลางวัน 

          

ภาพท่ี 5-6 ฉากท่ี6 

 

ตุกตาในหองมองไอซเดินเขาบานพลางบนนอยใจ ไอซเปดประตูเขาหอง ตุกตาตัวหนึ่งขอไป

งานวันเกิดไอซแตเธอปฏิเสธ จึงหยิบตุกตาข้ึนมากอดเพ่ือเปนการปลอบใจ 

ฉากนี้เลาเรื่องโดยผานมุมมองของตุกตาภายในหองท่ีแอบมองไอซกับน้ําปน ใชลักษณะภาพ

ท่ีกวางเพ่ือใหเห็นแสงภายในหองท่ีสวางกวาฉากอ่ืน เพราะวาตุกตาภายในหองและน้ําปนเพ่ิงจะไดรับ

พลังชีวิต  

โทนสีของฉากนี้คอนขางสวางกวาฉากอ่ืน ๆ   โดยการปรับระดับความสวางของภาพท่ีกลอง

ข้ึนหนึ่งระดับ 

 

ฉากท่ี 7 ภายใน / งานวันเกิด / กลางคืน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5-7 ฉากท่ี 7 

 

วันเกิดครบรอบ 19 ป ของไอซ เพ่ือน ๆ เอาของขวัญมาให มะยมเดินถือตุกตาหมีสีชมพูเขา

มา เธอยื่นใหไอซ ไอซดีใจมาก ท้ังสองกอดกัน 

ฉากงานวันเกิดอีกป ปนี้ไอซไดตุกตาหมีจากมะยม      ฉากนี้จะบอกท่ีมาความสําคัญของตัว

ละครพ้ิงก้ีในฉากตอไป 

ใชการถายแบบนิ่งเพ่ือใหไดภาพท่ีมีลักษณะกวางและใชภาพแคบโดยถายผานสายตาของตัว

ละครเม่ือตัวละครมีบทสนทนากัน 

 

ฉากท่ี 8 ภายใน / หองไอซ / กลางคืน 

         

ภาพท่ี 5-8 ฉากท่ี 8 

 

ไอซหอบของขวัญกลับมาท่ีหอง   ตุกตาอยากเขาไปชวยแตเธอหามไว   เธอหยิบตุกตาหมีสี

ชมพูตัวใหญท่ีมะยมใหข้ึนมาอวดและก็มอบความรักให เธอตั้งชื่อใหวาพ้ิงก้ี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากเปดตัวละครพ้ิงก้ี  ในตอนแรกพ้ิงก้ียังไมถูกความอิจฉาริษยาครอบงํา  เธอจึงมีน้ําเสียงท่ี

สดใสและเปนมิตร 

ลักษณะภาพท่ีกวางและแคบ ตามลําดับ   เพ่ือใหเห็นรายละเอียดการกระทําของพ้ิงก้ี และ

ตุกตาตัวอ่ืน ๆ รวมถึงไอซดวย 

 

ฉากท่ี 9 ภายใน / หองไอซ / กลางวัน 

         

ภาพท่ี 5-9 ฉากท่ี 9 

 

ไอซเดินเขามาเธอทักทายตุกตาและแวะทักทายพ้ิงก้ี พ้ิงก้ีดีใจมากแตไอซก็เดินเขาไปคุยเลน

กับน้ําปน ทําใหพ้ิงก้ีรูสึกอิจฉาน้ําปน  เธอแกลงน้ําปนและขังน้ําปนไวใตเตียง  เม่ือไอซเดินเขามารอง

เรียกน้ําปน พ้ิงก้ีก็วิ่งเขาไปหาไอซแทน  

ฉากนี้พ้ิงก้ีเปนตัวดําเนินเรื่อง เรื่องราวตาง ๆ     ในฉากนี้จะถูกถายทอดผานทางสายตาของ 

พ้ิงก้ีและความพิเศษในฉากนี้คือในการถายดวยมุมมองของพ้ิงก้ี  ซ่ึงถายทําเปนลองเทค ( Long Take) 

และกลับดานกลองถายเพราะวาตองการใหภาพท่ีออกมาลื่นไหลจึงจําเปนจะตองใช dolly     แตดวย

พ้ืนท่ีไมสามารถทําไดจึงตองใชขาตั้งกลองเขามาชวยในการเปนดามถือ  

ลักษณะภาพท่ีใชในฉากนี้คือภาพมุมกวางและแคบตามลําดับเพ่ือใหเห็นรายละเอียดตาง ๆ

ของการเคลื่อนไหวของตุกตาและ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 10 ภายใน / ใตเตียง / กลางวัน  

          

ภาพท่ี 5-10 ฉากท่ี 10 

 

น้ําปนพยายามสงเสียงรองขอความชวยเหลือ แตพ้ิงก้ีพูดขัด ทําใหไอซไมไดยินเสียงเธอ หลัง 

จากท่ีไอซออกจากหองไป ตุกตาตัวอ่ืน ๆ ชวยเธอออกมา  

ฉากนี้ถายทอดเรื่องราวผานสายตาน้ําปนเสมือนวาเราเปนน้ําปนท่ีตองถูกขังอยูใตเตียง   ใน

การถายทําจําเปนตองเขาไปใตเตียง เพ่ือทําการถายทําเพราะวาจะตองมีการเคลื่อนกลองไปมาเพ่ือให

ดูเหมือนน้ําปนมีชีวิตและดิ้นรนเอาตัวรอด  

 

ฉากท่ี 11 ภายใน / หองไอซ / กลางวัน 

          

ภาพท่ี 5-11 ฉากท่ี 11 

 

ขณะนั้นไอซเดินเขามาในหอง พ้ิงก้ีจึงแกลงลม เธอตอวาน้ําปน ทําใหน้ําปนนอยใจและเธอก็

เดินหนีไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พ้ิงก้ีเดินท่ัวหองหาวิธีแกลงน้ําปนตอ  เธอจึงหยิบของออกมาและทําหลนกระจัดกระจายท่ัว

หองพอไอซกลับเขามา เธอเห็นน้ําปนกําลังกมเก็บของอยู เธอคิดวาน้ําปนเปนคนทํารกจึงตอวาน้ําปน

ไป น้ําปนพยายามขอโทษแตเธอไมฟง เธอกลับไลน้ําปนไป 

ฉากนี้บอกถึงลักษณะนิสัยท่ีซอนอยูภายในของพ้ิงก้ี ท่ีเริ่มปรากฏออกมาและความเขาใจผิด

ของไอซท่ีเชื่อในสิ่งท่ีเห็นโดยท่ีไมยอมฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน  

ฉากนี้แบงการถายเปนสองชวงคือ การถายโดยใชมุมแทนสายตาของตัวละคร  และการถาย

แบบตั้งกลองนิ่ง โดยการถายท่ีใชมุมแทนสายตาของตัวละครจะทําใหรูสึกเหมือนผูชมอยูในเหตุการณ

นั้น ๆ และยังเปนภาพระดับมุมต่ําท่ีใหความรูสึกวาไอซมีอํานาจ 

การถายแบบตั้งกลองนิ่งใชชวงท่ีพ้ิงก้ีทําหองนอนของไอซกระจัดกระจายดวยสิ่งของ โดยใช

ขาตั้งกลองและนําสิ่งของตาง ๆ  เขาไปวางในเฟรมท่ีกําหนดไวและกดถาย      โดยหามใหกลองขยับ

เพราะจะทําใหข้ันตอนหลังการถายทําลาชาได เนื่องจากภาพไมตอเนื่องกัน  

 

ฉากท่ี 12 ภายนอก / หนาบาน / กลางวัน 

        

ภาพท่ี 5-12 ฉากท่ี 12 

 

น้ําปนนอยใจ เดินออกจากหองไป แมวาตุกตาตัวอ่ืนจะหามแตน้ําปนไมฟง 

ฉากนี้แสดงใหเห็นถึงความเปนเด็กในตัวน้ําปนท่ีไมยอมฟงใคร ท่ีเกิดอากรนอยใจเม่ือไอซตอ

วาและไลออกไป  

ใชลักษณะภาพแคบเพ่ือสะทอนความรูสึกของตัวละครในฉากท่ีไมอยากทําแตจําเปนตองทํา  
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ฉากท่ี 13 ภายใน / หองนอน / กลางวัน 

        

ภาพท่ี 5-13 ฉากท่ี 13 

 

พ้ิงก้ีมองน้ําปนจากทางหนาตาง หัวเราะเยาะ    ตุกตาท่ีเหลือตางกลัวเธอเพราะกลัวเหมือน 

น้ําปน เม่ือไอซเดินเขาหอง เธอเดินตรงไปท่ีท่ีเธอวางน้ําปนไวดวยความเคยชิน แตก็ชะงักเพราะน้ําปน

ไมอยู เธอจึงหันกลับตามท่ีพ้ิงก้ีเรียก เธอเลนกับพ้ิงก้ีจนพ้ิงก้ีเหนื่อยลาไปท้ังตัว  

พ้ิงก้ีเปนตัวละครท่ีเลาเรื่องในฉากนี้แสดงถึงความสําเร็จของพ้ิงก้ี   ท่ีสามารถกําจัดน้ําปนได

อยางตองการ และไดรับความสนใจจากไอซอยางท่ีหวังไว แตก็ไมสามารถอยูกับสิ่งท่ีไดมาจนปฏิเสธใน

ท่ีสุด 

ฉากนี้ใชลักษณะภาพท่ีแคบเพ่ือใหเห็นการกระทําของตัวละครท่ีเปนตุกตา      ทําใหรูสึกวา

ตุกตามีชีวิตจริง ๆ อารมณของภาพท่ีออกมาจะเหมือนการกระทําของพ้ิงก้ีท่ีดูไมจริงใจ แตก็มีลักษณะ

ท่ีสวางเนื่องจากพ้ิงก้ีไดรับพลัง 

 

ฉากท่ี 14 ภายใน / หองนอน / กลางคืน 

        

ภาพท่ี 5-14 ฉากท่ี 14 

 

   ส
ำนกัหอ
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ไอซจะเลนกับพ้ิงก้ี แตพ้ิงก้ีไมเลนดวย  เธอตื้อยังไง พ้ิงก้ีก็ไมยอมเลนดวย  เธอจึงปดไฟแลว

เขานอนเลย  

พ้ิงก้ีท่ีเหนื่อยจากการเลนกับไอซท้ังวันและเบื่อหนายไอซ  ท่ีมีความตองการท่ีจะเลนดวยไม

หยุด จึงปฏิเสธท่ีจะเลนกับไอซ ซ่ึงทําใหเปนจุดจบของความสัมพันธระหวางไอซกับพ้ิงก้ี  

แสงในฉากนี้จะมีสีท่ีมัว ๆ ไมสดใสเหมือนฉากกอน ๆ ทําใหรูสึกถึงความลําบากใจ และการ

ใชภาพท่ีมีลักษณะแคบทําใหเห็นรายละเอียดทางอารมณของตัวละครไดชัดเจนยิ่งข้ึน  

 

ฉากท่ี 15 ภายใน / หองนอน / กลางวัน 

        

ภาพท่ี 5-15 ฉากท่ี 15 

 

พ ิ้งก้ีงอไอซ แตไอซไมสนใจ เธอเรียกหาน้ําปน เพราะแคคิดวาน้ําปนอาจแอบอยู   ตุกตาตัว

อ่ืนเห็นไอซไมสนใจพ้ิงก้ีจึงบอกความจริงไป  เธอตกใจและรีบออกตามหาน้ําปน   โดยท่ีพ้ิงก้ีก็ตามไป

ดวย 

ฉากนี้ไอซเปนตัวละครหลัก ท่ีดําเนินเรื่องและมีตุกตาภายในหองเลาเรื่องราว    ทําใหไอซรู

ความจริง โดยจะมีพ้ิงก้ีคอยสรางความรําคาญตลอด 

ภาพในฉากนี้เปนภาพกวาง ใชภาพมุมต่ําในบางชวงเพ่ือใหไอซมีอํานาจในการควบคุมตุกตา

ตัวอ่ืน ๆ  อารมณภาพในชวงนี้จะเปนอารมณเศราและสับสนในสิ่งท่ีตนเองกระทํา   ไอซจึงออกคนหา

น้ําปน  
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ฉากท่ี 15 ภายใน / หองนอน / กลางวัน 

           

ภาพท่ี 5-16 ฉากท่ี 16 

 

 ไอซตามหาน้ําปนมาถึงท่ีสวนท่ีเธอเคยพาน้ําปนมา  เธอเห็นน้ําปน   ในขณะเดียวกันพ้ิงก้ีก็

หมดแรง  เธอพบน้ําปนชาเกินไป เธอกอดน้ําปน เธอขอโทษ เธอพาน้ําปนและพ้ิงก้ีกลับบาน 

ฉากปดของภาพยนตร ถายท่ีสวนสาธารณะ  เพ่ือใหไอซไดออกมาเจอโลกภายนอก  ฉากนี้

ไอซพยายามท่ีจะชุบชีวิตน้ําปนและพ้ิงก้ี ท้ัง ๆ ท่ีเธอรูวาทําไมไดแตเธอก็ลองทํา การะกระทําของเธอ

แสดงใหเธอรูวาไมวาอยางไรก็ตามก็ไมสามรถขัดตอกฎเกณฑท่ีถูกกําหนดไว  

ลักษณะภาพมีท้ังภาพกวาง เพ่ือใหเห็นบรรยากาศรอบ ๆ ตัวละคร และภาพแคบท่ีแสดงให

เห็นถึงอารมณของตัวละคร  แสงในภาพเปนแสงท่ีแตกตางกับแสงในฉากอ่ืน ๆ  ของภาพยนตรเกือบ

ท้ังหมด   เพราะแสงในฉากนี้เปนแสงธรรมชาติท่ีสามารถใหความรูสึกอบอุน  รวมถึงการสูญเสียดวย  
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การสรางสรรคภาพยนตรสั้นเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคนกับตุกตา เรื่อง Mine   ท่ีมี

วัตถุประสงคท่ีเสนอประเด็นท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคนกับตุกตาท่ีตองการการดูแลเอาใจใสซ่ึง

กันและกัน ไมวาจะเปนเรื่องเล็กๆนอยๆก็ตาม โดยใชขอมูลท่ีผูจัดทําไดศึกษา   คนความาสรางสถาน-

การณ เพ่ือใหตัวละครมีความสัมพันธและสามารถทําใหตัวละครแตละตัวผูกพันกันเปนผลสําเร็จ   จน

ไดเปนบทภาพยนตรท่ีพรอมสําหรับการถายทําและสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตรสั้น

ได  

กระบวนการผลิตภาพยนตร แบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ         ข้ันตอนกอนการถายทํา

ภาพยนตร (Pre-Production) ข้ันตอนการถายทําภาพยนตร (Production) และข้ันตอนหลังการถาย

ทําภาพยนตร (Post-Production)   ซ่ึงการทํางานตามข้ันตอนดังกลาวทําใหผูจัดทําไดเรียนรูการผลิต

ภาพยนตร  โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการคิดวิเคราะห   การคัดเลือกแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธ

ระหวางบุคคล แรงจูงใจในการการะทํา และทฤษฏีการเลาเรื่อง     ตลอดจนการใชแหลงขอมูลอางอิง

จนสามารถพัฒนาเปนบทภาพยนตรได   โดยมีแกนเรื่องเก่ียวกับการมองเห็นคุณคาของสิ่งท่ีสูญเสียไป 

และมีเรื่องโดยยอคือ  ไอซ หญิงสาวท่ีมีพลังวิเศษท่ีทําใหตุกตามีชีวิตไดโดยการกอด  เธอใหพลังกับน้ํา

ปน ตุกตาเจาหญิงตัวโปรด ทําใหพ้ิงก้ี   ตุกตาหมีสีชมพูเกิดความอิจฉา    อยากจะครอบครองไอซแต

เพียงผูเดียว จึงหาทางกําจัดน้ําปนออกไป และพ้ิงก้ีก็ทําสําเร็จ สุดทายไอซรูความจริง  เธอจึงออกตาม

หาน้ําปนโดยมีพ้ิงก้ีตามไปดวย ไอซพบน้ําปน  แตวาน้ําปนไดสูญเสียพลังชีวิตไปแลว   รวมถึงพ้ิงก้ีดวย 

ทําใหน้ําปนและพ้ิงก้ีกลายเปนตุกตาธรรมดาตลอดไป      ตลอดจนการจัดการเอกสารตาง ๆ  การจัด

สถานท่ีถายทํา การบริหารเวลาในการถายทํา การแกไขปญหาเฉพาะหนา     และการตัดตอภาพและ

เสียง ท่ีจําเปนตองใชความละเอียดในการทํา       จนไดเปนภาพยนตรท่ีตรงตามจุดประสงคท่ีผูจัดทํา

คาดหวังไว 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 

 

สรุปผลการศึกษา 

การสรุปผลการศึกษา สามารถระบุเปนหัวขอดังนี้ 

1. ข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production) 

เปนข้ันตอนท่ีมีความละเอียดและสับซอน และยังเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะวา

หากเตรียมตัวในข้ันตอนนี้ไมดี จะทําใหการทํางานในข้ันตอนตอไปไมราบรื่น เกิดปญหาตามมาในภาย 

หลัง จึงตองเตรียมตัวในข้ันตอนนี้ใหดี  ผูจัดทําจึงตองใหความสําคัญกับข้ันตอนนี้อยางดีท่ีสุดเพ่ือท่ีจะ

ไดเตรียมความพรอมใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   เริ่มจากแนวความคิดในการทําภาพยนตร    การ

คนหาประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาเสนอ จนสามารถพัฒนามาเปนบทภาพยนตรท่ีสมบูรณท่ีสุด 

 

2. ข้ันตอนการถายทํา (Production) 

การทํางานในข้ันตอนนี้จะตองทํางานรวมกับผูอ่ืน จึงตองมีความพรอมในการจัดการ

สิ่งตางๆตั้งแตข้ันตอนกอนการถายทําท้ังหมด เพ่ือท่ีสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น    

ในการถายทํามักจะพบปญหาไมวาจะเล็กหรือใหญก็ตาม  ถาหากมีการเตรียมตัวมา

อยางดีทําใหสามารถแกไขปญหาเหลานั้นได 

3. ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production) 

ข้ันตอนสุดทายในกระบวนการผลิตภาพยนตร  โดยการใชเทคนิคพิเศษๆตางนําเลา

เรื่องราวโดยการตัดตอภาพและเสียงเพ่ือใหภาพยนตรออกมาสมบูรณตามท่ีคาดหวังไว  ในข้ันตอนนี้

ตองมีความละเอียดรอบคอบเพราะเปนข้ันตอนสุดทายกอนนําภาพยนตรออกฉายตามสถานท่ีตาง ๆ 

ซ่ึงการตัดตอภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine ก็ไดออกมาเปนท่ีนาพอใจ  เพราะผูจัดทําไดใหความสําคัญกับ

ข้ันตอนนี้ เพ่ือใหภาพยนตรออกมาสมบูรณท่ีสุด  

  

ขอจํากัดและปญหา 

ขอจํากัดและปญหาท่ีพบสามารถระบุเปนขอๆไดดังนี้  

1. ปญหาเรื่องตารางเวลาของทีมงานและนักแสดง 

เนื่องจากทีมงานและนักแสดง ยังคงเปนนักศึกษา จึงมีตารางเรียนท่ีแตกตางกันและ

ยังมีปจจัยดายท่ีพักมาเก่ียวของดวย   ทําใหจะตองจัดการตารางเวลาของทุกคนใหได    ท้ังนี้เคยเกิด

เหตุการณท่ีตองเปลี่ยนตากลองกะทันหัน เนื่องจากตากลองคนเดิมไมสามารถถายไดดวยเหตุผลดาน

สุขภาพ จึงจําเปนตองหาคนมาแทน แตไมไดทําใหลักษณะภาพท่ีวางไวเปลี่ยนไป   เนื่องจากผูจัดทํา

เปนคนกําหนดตําแหนงการวางกลองและทิศทางการเคลื่อนกลอง  

2. ปญหาดานอุปกรณการถาย 
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อุปกรณท่ีมีความจําเปนในการถายทําภาพยนตรมีราคาสูงจึงจําเปนท่ีตองยืมอุปกรณ

จากมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของผูใช   จึงตองแกปญหาดวยการยืมจาก

เพ่ือนอีกตอและตองนําไปคืนตามท่ีตกลงไว        ดวยอุปกรณท่ีมีอยางจํากัดทําใหมีอุปกรณบางตัวไม

สามารถใชงานไดอยางเต็มท่ี   

แผงไฟLED สามารถใชงานไดแตจําเปนตองเปลี่ยนสายไฟ ซ่ึงถาทําเรื่องไปทางคณะก็

จะนํามาใชไมทัน จึงตองใชทุนทรัพยสวนตัวจายไปทําใหงบประมาณท่ีตั้งไวเพ่ิมข้ึน  

กลอง Canon60D ท่ีใชถายมากอนแลวเกิดมีปญหาไมสามารถใชงานได    ตองนําไป

เปลี่ยน และไดกลอง Canon7D กลับมาแทน  แตลักษณะภาพและสีของกลองท้ังสองตัวนี้     มีความ

แตกตางกันโดยสิ้นเชิง ทําใหจะตองปรับและตั้งคาใหมเพ่ือใหไดภาพและสีดังเดิม   

หนวยความจําของกลอง Canon7D (CF Card)     เกิดอาการผิดปกติเม่ือบันทึกแลว 

คอมพิวเตอรไมสามารถอานขอมูลได ทําใหฉากท่ีถายทําแลวจําเปนตองถายใหมท้ังหมด  

 

3. ปญหาดานการแสดง 

เนื่องจากภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine ใชตุกตาเปนตัวละครหลัก   จึงเกิดปญหาดานการ

แสดงอารมณและการเคลื่อนไหวของตุกตาซ่ึงเปนไปไดยาก 

ในการเคลื่อนไหวตุกตาจะใชเทคนิคการเชิดตุกตาหุนมือ (Puppet)  โดยใชมือในการ

ควบคุมจึงตองใชการถายท่ีมีลักษณะภาพท่ีแคบเพ่ือหลบมือท่ีคอบเชิดตุกตา  

4. ปญหาดานภูมิอากาศและทิศทางของแสง 

การถายทําในสถานท่ีและนอกสถานท่ีลวนมีอุปสรรคท่ีแตกตางกัน การถายทําภายใน

หองท่ีตองอาศัยแสงจากธรรมชาติชวยเพ่ือบงบอกเวลาในภาพยนตร  ทําใหมีเวลาจํากัดในการถายทํา

เพียงวันละ 6-7 ชั่วโมง ท่ีแสงธรรมชาติจะทําใหภายในหองสวางตามท่ีผูจัดตองการ และเม่ือออกนอก

สถานท่ีสภาพภูมิอากาศและทิศทางของแสง ก็ไมไดอํานวยเสมอไป   มีกลุมกอนเมฆบังแสงทําใหภาพ

ท่ีออกมาไดไมมีความตอเนื่องกัน จึงตองรอและอาศัยจังหวะท่ีเมฆเคลื่อนตัวผานไป ถึงจะสามารถถาย

ทําตอได 

5. ปญหาการใช Blue Screen 

ในการถายทําครั้งนี้ ในตอนแรกตองการใช Blue Screen   เพ่ือชวยในการทําเทคนิค

พิเศษ แตเกิดปญหาเม่ือนํามาทดลอง key blue screen ออกไมสามารถ key ออกไดหมด จึงเปลี่ยน

มาใชเปนการเชิดหุนแทน  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ภาพยนตรสั้นเรื่อง Mine เปนภาพยนตรท่ีสะทอนความเปนตัวเองของผูจัดทํา   ผาน

การแสดงของตัวละคร  ท่ีมีจุดประสงคเพ่ือใหผูท่ีไดรับชมเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธระหวาง

ตัวละคร อาจมีเนื้อหาท่ีไมตรงกับความคิดของผูท่ีไดรับชม ข้ึนอยูกับประสบการณตางๆท่ีแตละบุคคล

ไดรับ 

2.  การทําภาพยนตรไมสามารถทําไดดวยตัวคนเดียว   จําเปนจะตองมีเพ่ือนหรือทีมงาน

คอยชวยเหลือ ไมวาจะเปนเรื่องใด ๆ ก็ตาม   เพราะแตละคนมีความคิดและประสบการณท่ีแตกตาง

กัน อาจมีประโยชนตอภาพยนตรท่ีทําได 

3. การผลิตภาพยนตรควรเริ่มจากการความรูสึกท่ีอยากจะทํา ซ่ึงจะสงผลใหเวลาทํางาน 

จะมีความสุข รูสึกสนุกสนานกับสิ่งท่ีอยากทํา 
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