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13530441 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตนิยมและการตัดสินใจ เรื่อง “ มานิต ” 
 
 จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนมุมมองความคิดถึงการค านึงแต่ผลประโยชน์
ส่วนตน ซ่ึงสามารถพบเจอและเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคล โดยที่บางคนอาจจะไม่ทัน
ได้ตั้งตัวหรือรู้ตัวเลยด้วยซ้ าว่าตนเองนั้นก าลังถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนอยู่   ผู้จัดท า 
ได้ท าการศึกษาและค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีอัตนิยม การตัดสินใจ ประกอบกับทฤษฎีทางภาพยนตร์ 
และน าเสนอออกมาในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่มีความ
ใฝ่ฝันที่อยากจะขึ้นเครื่องบิน และวันหนึ่งเมื่อเขาพบหนทางที่จะท าตามความฝันแต่ก็ต้องแลกมาซึ่ง
ความถูกต้อง เขาจึงต้องตัดสินใจเลือกการกระท าท่ีเขาคิดว่า จะน าไปสู่ผลดี 
 ในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ผู้จดัท าต้องผ่านกระบวน  การผลิตภาพยนตร์ทุกข้ันตอน 
อย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าที่ต้องมีการคิด แก่นเรื่อง (theme) แนวความคิด 
(concept)  การเขียนบท  ออกแบบตัวละคร  การคัดเลือกนกัแสดง  สรรหาสถานที่รวมไปถงึการวาง 
แผนการถ่ายท า ซ่ึงกระบวนการท างานอย่างละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนนี้ น าไปสู่การท างานที่สะดวกมาก
ยิ่งขึ้นในขั้นตอนต่อๆ ไปและเมื่อปฏิบัติตามอย่างมีวินัย ท าให้ผลลัพธ์ในการท างานนั้นยิ่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
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1 

 

บทที่ 1 
 บทน ำ  

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน สามารถพบเจอและเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวันของแต่
ละบุคคล โดยที่บางคนอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวหรือรู้ตัวเลยด้วยซ้ าว่าตนเองนั้นก าลังถูกใช้เป็นเครื่องมือ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนอยู่ บางคนมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนจนท าให้หลงลืมความคิดเรื่องถูกผิด
ไป การตัดสินความถูกผิดของการกระท าบนพ้ืนฐานของผลที่เกิดตามมา  ถ้าผลที่เกิดตามมาเป็นผลดี 
ก็จะตัดสินว่าการกระท านั้นถูกต้อง แต่หากผลที่เกิดตามมานั้นเป็นผลเสียก็จะตัดสินว่าการกระท านั้น
ผิด ดังนั้นการจะตัดสินว่าผลใดเป็นผลดีหรือเสียนั้น ก็ข้ึนอยู่กับจริยธรรมที่บุคคลนั้นๆ พึงยึดถือไว้ 
 ภาพยนตร์เรื่อง “ มานิต ” ของการกระท าที่เรียกว่า ผลประโยชน์ ท าให้ “ มานิต ” ตัว
ละครเด็กชายที่อาศัยอยู่ในชนบท ซึ่งมีลักษณะเป็นคนจริงจังและมีความคิดใสซื่อ ต้องตัดสินใจเลือก
ระหว่างความถูกต้องกับผลประโยชน์ที่ตนเองยึดติดเอาไว้ มานิตจึงพยายามแสดงออกถึงการกระท า
และการแก้ไขปัญหาที่เขาคิดเอาไว้แล้วว่า น าไปสู่ผลดี  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสะท้อนมุมมองความคิดเรื่องการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน 
2. เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงความคิดในการตัดสินใจเลือกของเด็ก  
3. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานของงานภาพยนตร์ 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและวิเคราะห์มุมมองความคิด
ทีส่่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสะท้อนให้เห็นเรื่องการค านึงถึงผลประโยชน์แต่
ส่วนตน และการต้องตัดสินใจเลือกโดยอาศัยทฤษฎีการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก รวมไปถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้ทางภาพยนตร์ ในด้านวิธีการสร้างตัวละคร อารมณ์และบรรยากาศภายในภาพยนตร์ ผ่าน
เด็กชายที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบท และน ามาสู่ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ มานิต ” 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ  
 1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์  

 2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
  2.1 ศึกษาเรื่องการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนในทฤษฎีอัตนิยมและปรัตถนิยม 
  2.2 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเด็ก 
  2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร์  
 3. การศึกษา ตีความข้อมูล  
  3.1 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์  

  3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศ และอารมณ์ของภาพยนตร์  
   (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ  

 4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)   
  4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์  
  4.2 ก าหนดตัวละคร  
  4.3 เขียนบทภาพยนตร์  
   4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis)  
   4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment)  
   4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay)  
   4.3.4 บทถ่ายท า (Shooting Script)  
  4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
  4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Location)  
  4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉาก และเสื้อผ้า  
 5. ขั้นตอนการถ่ายท า (Production)  
 6. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production)  
  6.1 การตัดต่อภาพ, ใส่เสียง  
  6.2 เทคนิคพิเศษ  
  6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score, Foley)  
  6.4 การตัดต่อภาพยนตร์ ฉบับสมบูรณ์  
 7. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม  
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แผนกำรด ำเนินกำร 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1-1   ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 2556 2557 

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

ทฤษฎีอ้างอิง  
เรื่องย่อ 

          

บทโครงเรื่องขยาย 
(Treatment)  
อารมณ์ของภาพยนตร์ 
(Mood and tone)  
ข้อมูลอ้างอิง (Reference)  

          

บทภาพยนตร์ (Screenplay)  
คัดเลือกนักแสดง (Casting)  
หาสถานที่ถ่ายท า (Location)  

          

บทถ่ายท า  
(Shooting Script)  
ตารางการถ่ายท า  
(Break down)  

          

ขั้นตอนการท างาน 
(Production) 

          

ขั้นตอนการตัดต่อ  
(Post-Production)   
เทคนิคเสียง (Score) 

          

ประเมินผล  
สรุปผลการด าเนินงาน  
งานจัดท าเอกสาร 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  สามารถท าภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสะท้อนการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน 
2.  ท าให้ทราบถึงมุมมองความคิดในการตัดสินใจเลือกของเด็ก  เพ่ือน ามาเป็นเนื้อหาใน  

ภาพยนตร์ 
3.  ท าให้ได้ศึกษาและเข้าใจกระบวนการท างานทางภาพยนตร์ 
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 1ปกรณ์ สิงห์สุริยา.  อัตนิยมและปรัตถนิยม.  เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก http://www.philospedia.net/Egoism%20and%20Altruism.html 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎ ีผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 จากที่มาและการตระหนักถึงความส าคัญ ในเรื่องความเห็นแก่ตัวและการสะท้อนมุมมอง
ความคิด ที่น าไปสู่การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษารวบรวม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท าบทและสร้างภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง มานิต 
ดังต่อไปนี้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน 

1. แนวคิดอัตนิยมและปรัตถนิยม1 
 อัตนิยม (Egoism) และปรัตถนิยม (altruism-บ้างก็แปลว่า "อัญญนิยม") เป็นทฤษฎี 

ทางจริยศาสตร์ที่ส าคัญ  โดยถือเป็นปรปักษ์กัน  คนมักคิดถึงทฤษฎีแรกด้วยค าว่า  "เห็นแก่ตัว" และ
คิดถึงทฤษฎีหลังด้วยค าว่า "น้ าใจ" 

 อัตนิยม (Egoism)  โทมัส  ฮอบส์  (Thomas Hobbes : 1588 - 1679) นักปรัชญา 
ชาวอังกฤษได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือชื่อ De Cive พอสรุปได้ว่าความเห็นแก่ตัวคือ ธรรมชาติ
มนุษย์  ไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายหรือน่ารังเกียจ  เพราะมนุษย์ย่อมรักตน จึงต้องปกป้องตนเองไม่ให้เกิด
ความทุกข์หรือความตาย จากแนวคิดของฮอบส์  ถ้าพิจารณาตามหลักชีววิทยา  จะพบว่าเป็นความ
จริงทีเดียว  เพราะสัตว์โลกย่อมมีสัญชาตญาณท่ีจะดิ้นรนต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของตน  สัตว์ที่เข้มแข็ง
กว่าเท่านั้นจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้  สัตว์โลกทั่วไปย่อมแสดงสัญชาตญาณตัวนี้ได้อย่างชัดเจน 
แต่ส าหรับมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ชั้นสูง จึงมีวิธีที่จะแสดงความรักตนเองออกมาด้วยการเป็นเหมือนกับ
แสดงออกด้วยการเห็นแก่ผู้อื่น  

 ในทัศนะของกลุ่มนี้ถือว่าการท าเพ่ือผู้อื่นเป็นภาพมายา ไม่มีการกระท าใดของมนุษย์ 
คนใดที่ไม่เห็นแก่ตัว แม้การสามัคคีกัน มารวมตัวกันอันเป็นบ่อเกิดของรัฐก็เพ่ือปกป้องผลประโยชน์
ตนเองเท่านั้น  แก่นแท้ของมนุษย์คือความเห็นแก่ตัว  ดีคือค าใช้เรียกสิ่งที่ตนพอใจ  ชั่วคือสิ่งที่ใช้เรียก
สิ่งที่ตนไม่ปรารถนา  คุณธรรมคือความเห็นแก่ตัว การช่วยเหลือผู้อ่ืนคือการลงทุนหวังผลในระยะยาว
อันเป็นความรอบคอบที่มนุษย์ควรจะมี การเห็นแก่ผู้ อ่ืนหรือการช่วยเหลือผู้ อ่ืนคือหน้ากากแห่ง
ความเห็นแก่ตนที่แปลงร่างมาเท่านั้นเอง 
 
  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

 
2พระภาวนาวิริยคุณ. นิสัยเห็นแก่ตัวเกิดจากอะไร. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2556.  

 เข้าถึงได้จาก  http://www.kalyanamitra.org/u-ni-boon/main/index.php?option=com_ 
 content&task=view&id=726&Itemid=1 

 

  ปรัตถนิยมหรืออัญญนิยม (Altruism) ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin :1809-
1882) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ในตอนแรกก็มีแนวคิดที่คล้ายฮอบส์ เพราะเป็นเจ้าของประโยคอัน
ลือลั่นว่า “ ผู้ที่เข้มแข็งกว่าเท่านั้นเป็นผู้เหมาะที่จะอยู่รอด” แต่ต่อมาเขาได้เขียนหนังสือชื่อ  The 
Descent of Man  เขาได้พูดถึงความส านึกทางศีลธรรมของมนุษย์ 
  โดยเขาได้พิจารณาเห็นว่า  มนุษย์นอกจากจะมีสัญชาตญาณในการรักและปกป้อง
ตนเองเหมือนอย่างสัตว์โลกทั่วไปแล้ว ต่อมา เมื่อมนุษย์มีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นได้ก่อให้เกิดสัญชาตญาณ
แบบใหม่ที่เรียกว่า สัญชาตญาณกลุ่มหรือสัญชาตญาณสังคม (Social Instinct) สัญชาตญาณตัวนี้ได้
แปรรูปไปเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียกว่า มโนธรรม 
  เรื่องนี้เราจะเห็นได้ชัด ในกรณีที่ทหารต้องออกรบเพ่ือประเทศชาติ แม้จะรู้ว่าในการ
ไปครั้งนี้จะต้องตาย แต่ก็ต้องยอมเสียสละเพ่ือมาตุภูมิอันเป็นที่รัก วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันดูจะ
เป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี มนุษย์มีความส านึกทางศีลธรรม มีมโนธรรม จึงพัฒนาจาก
สัญชาตญาณรักตน เห็นแก่ตน เป็นสัญชาตญาณสังคม นั้นคือการเห็นแก่ผู้อ่ืน ดาร์วิน ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือเล่มเดียวกันพอสรุปได้ว่า ในการกระท าอะไร  มนุษย์จะต้องท าตามแรงกระตุ้นที่รุนแรงที่สุดซึ่ง
ก็คือสัญชาตญาณแห่งการรักตนเอง  เมื่อได้รับความพอใจจากการกระท าแล้ว  ล าดับต่อไป เขาจะถูก
สัญชาตญาณกลุ่มคือมโนธรรมในใจตัดสิน  สิ่งที่เขาจะได้รับจากการตัดสินก็คือ  ความเศร้าเสียใจ  
ความส านึกผิด  และความละอายเมื่อคิดถึงผู้อ่ืน  สิ่งนั้นจะเป็นอะไรอ่ืนไม่ได้นอกจากค าว่า มโนธรรม  
เนื่องจากมโนธรรมจะมีลักษณะมองย้อนหลังเพ่ือเป็นแนวทางต่อไปส าหรับอนาคต 
  แนวคิดในเรื่องสัญชาตญาณสังคมของ ดาร์วิน นั้น สามารถเข้าใจได้ง่ายจากการ
พิจารณาในแง่ของมานุษยวิทยานั้นคือ  มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่อ่อนแอที่สุดเมื่อมองในด้านกายภาพ  การ
อยู่แบบโดดเดี่ยวย่อมท าให้มนุษย์ล าบาก จากความจ าเป็นที่จะต้องเอาตัวรอดจึงท าให้มนุษย์ต้องมาอยู่
ร่วมกัน  และใช้ภาษาเป็นตัวถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง 

2. ความเห็นแก่ตัวเกิดจากอะไร2 
  นิสัยเห็นแก่ตัวมี ๒ สาเหตุใหญ่ ๆ  ด้วยกัน สาเหตุแรก เป็นสันดาน คือ นิสัยที่ติดตัว
ข้ามภพข้ามชาติมา ถ้าเจอประเภทนี้หนักหน่อย สาเหตุที่สอง เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในชาตินี้ คือ เกิด
จากสิ่งแวดล้อมไม่ดี ตั้งแต่การเลี้ยงดูสมัยเด็ก ๆ พ่อแม่ดูแลไม่ดี ก็เลยท าให้ลูก ๆ อาจจะต้องแย่งชิง 
ต้องทุบตีกัน สิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็ค่อย ๆ สั่งสมข้ึนมาแล้วกลายเป็นนิสัยเห็นแก่ตัว  
  นอกจากการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมและ คนรอบข้างไม่ดีแล้ว ยังมีอีกสาเหตุหนึ่ง คือ 
ตัวเขาเองก็ไม่ดีด้วย เช่น บริหารงาน บริหารเงิน ไม่เป็น ผลสุดท้ายเศรษฐกิจฝืดเคือง เลยกลายเป็นคน
เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวเข้ามาอีก  
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3นงพงา ลิ้มสุวรรณ. จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2556.  

เข้าถึงได้จาก http://www.ramamental.com/medicalstudent/childandteen 
/childpsyccare 

  ตรงนี้ต้องมองภาพกันชัดๆ ว่า คนเห็นแก่ตัวที่ไปเจอนั้น เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว
ประเภทไหน ไม่อย่างนั้นแก้ไม่ถูก บางคนเป็นลูกเศรษฐี รวยแสนรวย แต่เข้า supermarket ไปขโมย 
อย่างนี้ไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสันดานข้ามชาติ ความเห็นแก่ตัวที่เกิดจากสันดานข้ามชาตินี้แทบจะหมดทาง
แก้ ส่วนพวกที่การเลี้ยงดูไม่ดี สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เล็กไม่ดี พวกนี้พอมีทางแก้ ส่วนพวกที่บริหารงาน 
บริหารเงินไม่เป็น นิสัยเห็นแก่ตัวประเภทนี้เพ่ิงมาเกิดทีหลังตรงนี้มีทางแก้มากกว่า 
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า  ความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสในตระกูลโลภะ  แต่ว่า
โลภหนักไปหน่อย ก็เลยเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ถ้าต้องเจอคนเห็นแก่ตัวในที่ท างาน จะจับเขาย้ายไปก็
ไม่ได้ เราจะย้ายตัวเองออกไปก็ไม่แน่ ว่าจะมีต าแหน่งให้ เราก็ย้ายไม่ได้ ยังต้องอยู่ด้วยกัน เมื่อต้องอยู่
กับคนพาล ปู่ ย่า ตา ทวด ให้ข้อคิดไว้อย่างนี้ 
  ข้อแรก ให้อดทน ข้อที่สอง ให้ท าตัวเหมือนคนผิงไฟ คือ หน้าหนาวถ้าไม่เข้าใกล้เตา
ผิงมันก็หนาว แต่เข้าใกล้มากนักก็ไม่ใช่ผิง กลายเป็นย่าง เดี๋ยวจะพอง จะสุก ต้องมองตรงนี้ให้ดี หนีกัน
ไม่พ้นก็เว้นวรรค ให้ดี แล้วก็ทนกันไป และในขณะที่ทนกันไปก็ตีกรอบเรื่องวินัยให้ดี ใช้วินัยเป็นเส้น
แบ่งพรมแดน มีขอบเขต จะใช้วินัยเรื่องเวลา วินัยเรื่องการเงิน หรือวินัยเรื่องอะไรก็ตามที่เราจะต้อง
ท างาน ร่วมกัน เมื่อเราตีกรอบวินัยเอาไว้ดีแล้ว ก็เท่ากับไม่ใกล้ไม่ไกล แค่เตาผิง ไม่ใช่เตาย่าง 
  จากนั้นก็สังเกตว่าที่มาของนิสัยของเขาอยู่ในกลุ่มไหน แล้วก็แผ่เมตตา และหาวิธีแก้
กันเป็น ข้อ ๆ ไป ข้อแรก ประเภทที่ใช้เงินไม่เป็น สอนวิธีบริหารงาน บริหารเงินให้ ก็ลงตัว ข้อที่สอง  
การเลี้ยงดูไม่ดี แก้ยากขึ้นมาหน่อย ต้องใช้เวลาปรับสิ่งแวดล้อมและแผ่เมตตา ให้มากๆ นึกว่าเลี้ยงลูก
ก็แล้วกัน ค่อย ๆ แก้ไขกันไป ข้อที่สาม พวกที่เห็นแก่ตัวขนาดหนัก คงจะต้องปล่อยให้หลวงพ่อท่าน
จัดการ ถ้าหลวงพ่อท่านเทศน์แล้วก็ยังเอาไม่อยู่ เอาไว้ให้ยมบาลเทศน์แทนก็แล้วกัน ก็ต้องยอมรับกัน
ว่าคนที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาด ต้องเป็นผู้ที่หมดกิเลส เป็นพระอรหันต์ หรือเป็นพระเถระที่ทรงภูมิรู้
ภูมิธรรม จริง ๆ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของเด็ก 

1. จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก3 
  ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ได้มีความเจริญขึ้นมากและมากขึ้นตามล าดับ  ในวัน
ข้างหน้าสุขภาพกายของเด็กไทยก็ได้รับการดูแลดีขึ้นตามไปด้วย จากความสามารถของกุมารแพทย์ 
แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญพอๆกับสุขภาพกาย คือ สุขภาพจิตของเด็ก  
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  เพราะผู้ที่สุขภาพดีควรจะดีทั้งกายและใจ กายและใจไม่สามารถแยกจากกันได้ดังที่
เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าภาวะจิตใจที่ไม่เป็นสุขย่อมส่งผลกระทบถึงสุขภาพกาย ดังเห็นได้ชัดเจนในกลุ่ม
โรค Psychophysiologic disorders ซึ่งปัจจุบันทางสหรัฐอเมริกาได้ เรียกโรคกลุ่มนี้ว่า 
Psychological factor affecting physical conditions ซึ่งยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นชัดถึงอาการทางกาย
ที่เกิดจากภาวะจิตใจเป็นเหตุ เนื่องจากเด็กต้องอาศัยการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่เป็นเวลานานหลายปี จึงจะ
สามารถช่วยตนเอง และพ่ึงตนเองได้ ฉะนั้นการเลี้ยงดูและการอบรมเด็กจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการ
จะท าให้เด็กมีสุขภาพ กาย และใจดีเต็มที่ตามศักยภาพสูงสุด(maximum potential) ของเด็กแต่ละ
คน การที่จะเป็นเช่นนี้ได้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กต้องสามารถเลี้ยงดูและอบรมเด็กได้อย่างเหมาะสม
โดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือหรือจากผู้รู้  
  กุมารแพทย์เป็นผู้หนึ่งสามารถที่จะมีบทบาทได้อย่างมากในการส่งเสริมสุขภาพจิต
ด้วยการให้ค าแนะน าและปรึกษา เพราะกุมารแพทย์มักจะเป็นผู้ที่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กให้ความเชื่อถือ
และมาพบอยู่แล้วเสมอๆด้วยปัญหาทางกาย เช่น เป็นหวัด ตัวร้อน หรือมาสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เด็ก 
  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก (Psychological aspect of child rearing) สิ่งจ าเป็น
ส าหรับการเจริญเติบโตและการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์นั้น แบ่งได้เป็น ๒ พวกใหญ่ๆ คือ สิ่งจ าเป็นส าหรับ
ร่างกาย (physical needs) เช่น อาการ อากาศส าหรับหายใจ อุณหภูมิที่เหมาะสม เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น  
  นอกจากนี้แล้วมนุษย์ยังมีสิ่งจ าเป็นส าหรับจิตใจ (psychological needs) ที่จะท าให้
มนุษย์นั้นอยู่อย่างปกติสุข สามารถเป็นคนที่มีคุณภาพ คือ สามารถประกอบการงานให้เป็นประโยชน์
กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ถ้าเด็กได้รับแต่สิ่งจ าเป็นส าหรับร่างกายอย่างครบบริบูรณ์ แต่ขาด
สิ่งจ าเป็นส าหรับจิตใจ เราก็อาจได้เด็กที่รูปร่างแข็งแรงสูงใหญ่ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกประการ แต่อาจ
มีท่าทางไม่เป็นสุข หงอยเหงา ไม่ร่าเริงแจ่มใสเชื่องซึม หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบท าลาย หรือไม่
สามารถรับผิดชอบได้ตามวัย เช่น ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ ฉะนั้นควบคู่กับแนะน าว่าเด็กอายุเท่าใด 
ต้องให้นมแบบไหน อาหารเสริมอะไร ฉีดวัคซีนอะไร ก็ควรจะให้ความรู้พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ
เท่าใดมีลักษณะนิสัยตามธรรมชาติอย่างไร และเด็กต้องการตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจ 
อย่างไรถึงจะเหมาะสมเพ่ือท าสุขภาพจิตดีควบคู่กับการมีสุขภาพกายดี  ความต้องการด้านจิตใจของ
เด็กนั้นมีความแตกต่างกันไปบ้างตามวัยของเด็ก แต่พอจะสรุปได้กว้างๆ ว่า สิ่งต่อไปนี้มีความจ าเป็น 
และเป็นที่ต้องการส าหรับเด็กทุกคน คือ 
  1.1  ความรักความอบอุ่น เด็กรู้สึกอยากให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูรักตน รู้สึกว่าตนเอง
เป็นที่ต้องการ มีค่าส าหรับพ่อแม่ รู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับ เด็กไม่ควรรู้สึกว่าพ่อแม่รังเกียจตน ไม่
ชอบล าเอียง ปฏิเสธหรือไม่เป็นที่ต้องการ เป็นส่วนเกิน จ าใจต้องเลี้ยงดูตน และไม่ควรรู้สึกมีปมด้อย
หรือน้อยเนื้อต่ าใจต่างๆ นาๆ เจตคติหรือท่าทีของผู้ใหญ่ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
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จิตใจของเด็กเกี่ยวกับเจตคติของพ่อแม่ต่อลูก  สิ่งที่ส าคัญที่จะต้องกล่าวถึง  คือ  เด็กต้องการความรัก
อย่างเหมาะสม ไม่ใช่รักมากอย่างไม่มีขอบเขต  เช่น ตรอมใจทุกอย่าง โดยไม่มีเหตุผลจนท าให้
กลายเป็นคนตามใจตัวเองตลอดเวลา  ไม่สามารถอดทนต่อภาวะที่คนปกติธรรมดาควรจะอดทนได้ จน
กลายเป็นข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพไป 
  1.2  การกระตุ้นอย่างเหมาะสม การกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมนั้นขึ้นกับวัยของ
เด็ก เช่น วัยทารกแรกเกิดก็ต้องการ การอุ้ม การสัมผัส การยิ้ม การพูดคุยด้วยเพ่ือให้ได้ยินเสียง พอโต
ขึ้นก็ต้องการเพ่ิมขึ้น เช่น การเล่น การพูดคุย ของเล่นที่เหมาะสมกับวัยก็จะช่วยกระตุ้นได้ดี ส าหรับ
เด็กในขวบปีแรก เพ่ือกระตุ้นการได้ยิน  การใช้สายตา  ควรใช้ของเล่นที่เคลื่อนไหวที่มีสีสด และมีเสียง
พอโตขึ้นอีก เด็กจะต้องการการกระตุ้นเพ่ือลดการเคลื่อนไหว ควรใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ  เช่น การใช้
นิ้วมือ การใช้มือเท้า และอ่ืนๆ การกระตุ้นต่างๆ นี้ผลทางจิตใจที่ได้คือ เด็กรู้สึกได้รับความรัก ความ
สนใจ และที่ส าคัญ คือ ได้กระตุ้นความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม ความรู้สึกสนุก 
อยากทดลอง อยากลองท า ท าให้รู้สึกมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกตามไปด้วย 
  1.3  ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย (Security and protection)ความรู้สึกมั่งคงปลอดภัย
ของเด็กได้มาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครอบครัว
สงบสุข เด็กจะไม่รู้สึกกลัวว่าจะถูกทอดทิ้ง บ่อยครั้งที่พบว่าเด็กมีอาการทางกาย  เช่น  ปวดหัว ปวด
ท้อง โดยไม่มีโรคทางกายเป็นเหตุแต่กลับสัมพันธ์กับเวลาเด็กเกิดรู้สึกเครียด รู้สึกกลัวที่เห็นพ่อแม่
ทะเลาะกัน ท าร้ายร่างกายกัน หรือก าลังจะหย่าร้างกัน นอกจากนั้นเด็กก็ยังต้องการความรู้สึกว่าผู้ใหญ่
สามารถปกป้องตนได้ ไม่ปล่อยให้เกิด อันตรายกับตน เด็กควรได้รับการปกป้องจากอันตรายทางกาย 
เช่น อุบัติเหตุต่างๆ และควรได้รับการปกป้องไม่ให้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง (psychic 
trauma), เช่น ภาพอุบัติเหตุที่น่าสยดสยองมาก ภาพภัยพิบัติตามธรรมชาติที่ร้ายแรงน่าสะพรึงกลัว 
ภาพเกี่ยวกับทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และควรเตรียมตัวเตรียมใจให้เด็กส าหรับเหตุการณ์
ส าคัญๆเช่นการมีน้องใหม่ การผ่าตัดเป็นต้น 
   1.4  ค าแนะน าและการสนับสนุน (Guidance and support) เด็กต้องการค าแนะน า
หรือค าชี้แนะจากผู้ใหญ่ว่าอะไรเป็นอะไร เช่น บทบาทที่เหมาะสมตามเพศของเด็กหญิงหรือเด็กชาย 
การปฏิบัติตัวในสังคม  ค่านิยม  ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ  และควรให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เห็นเหมาะสม เช่น กิจกรรมที่เด็กต้องการจะท า อาจช่วยด้านการเงินหรือ
ช่วยหาอุปกรณ์ ช่วยให้ความคิด 
  1.5  ความสม่ าเสมอ และการมีขอบเขต (Consistency and limits) ทั้ง 2 อย่างมี
ความส าคัญที่จะท าให้เด็กเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรท าได้หรือไม่ได้ ไม่สับสนทั้งความคิดและการ
ปฏิบัติ กฎเกณฑ์ที่ใช้ควรจะมีเหตุผลและมีการปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลาย เช่น ไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าใน
บ้าน เพราะท าให้บ้านสกปรก ก็ควรเป็นเช่นนี้ตลอดไป ไม่ใช่เวลามีเด็กรับใช้ใส่ได้ เวลาแม่ต้องท าความ
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สะอาดเองใส่ไม่ได้หรือวันหนึ่งไม่ยอมให้ท าสิ่งหนึ่งแต่พออีกวันท าสิ่งเดียวกันก็ยอมให้ท าได้ สิ่งเหล่านี้
อาจเป็นการเตะบอลเล่นในบ้าน การฉีกกระดาษจากหนังสือ การขีดเขียนที่ฝาผนังบ้าน ผู้ใหญ่บางคน
ไม่แน่ใจว่าอะไรควรจะห้ามเด็ก อะไรไม่ควรห้าม กลัวจะตามใจมากไป หรือเข้มงวดเกินไปก็ให้ถือหลัก
ง่ายๆ ว่ามี 3 อย่างที่เด็กท าไม่ได้แน่นอน คือ 
   1.5.1 การท าร้ายตัวเอง (รวมทั้งการเล่นที่เป็นอันตราย เช่น ของมีคม) 
   1.5.2 การท าร้ายผู้อ่ืน 
   1.5.3 การท าลายสิ่งของ 
  1.6  ให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์ วัยเด็กเป็นวัยที่มีก าลังงานในตัวมาก เด็ก
ต้องได้รับโอกาสให้ใช้พลังงานไปในทางสร้างสรรค์ เช่น การเล่น การออกก าลังกายในเกมกีฬาต่างๆ 
การมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ถ้าผู้ใหญ่ไม่เห็นความส าคัญข้อนี้อาจต้องการให้เด็กอยู่อย่างสงบ
เรียบร้อยเสมอ อาจท าให้กลายเป็นเด็กเก็บกด ไม่กล้าแสดงออก เชื่องซึมหรือเฉื่อยชา ไม่ร่าเริงแจ่มใส 
ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  การอบรมเด็ก (Discipline technique of children) ผู้ที่เคยเลี้ยงดูเด็ก คงทราบดี
ทุกคนว่า ไม่ว่าเด็กคนหนึ่งจะเป็นเด็กดีเพียงใดก็ตาม ในบางครั้งบางคราวก็ยังอาจมีปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเกิดข้ึนได้ ซึ่งผู้ใหญ่จ าเป็นต้องมีวิธีการที่จะแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และให้เด็กเรียนรู้
พฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถควบคุมตัวเอง ให้มีความประพฤติที่สังคมยอมรับได้โดยไม่ต้องอาศัย
ผู้ใหญ่คอยควบคุมในเวลาต่อมา  
  พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการในเด็กมักได้แก่ 
  - การไม่เชื่อฟังเมื่อห้ามปราม เช่น การปีนป่ายไปบนที่สูง 
  - การไม่ยอมท าอะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการให้ท า เช่น ท าการบ้าน เก็บของเล่น
เข้าท่ีท างานที่ได้รับมอบหมาย 
  - พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง เช่น ตีน้อง ใช้ถ้อยค าหยาบคาย การท าลายสิ่งของเมื่อ
โกรธหรือถูกขัดใจ 
  พ่อแม่จ านวนมากไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไรกับพฤติกรรมเหล่านี้ของลูกถึ งจะให้
ผลดีกับเด็ก ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มีมากขึ้น แต่พ่อแม่ทั่วไปมักจะยังไม่ได้รับ
ประโยชน์จากความรู้นี้มีแต่นักวิชาการและผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเด็กจ านวนหนึ่งเท่านั้น 
ความรู้ความเข้าใจให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องสมควรได้รับการเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้  
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 2.  วิธีการตอบสนองต่อพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กท าได้ดังนี้ 
  2.1  การใช้เหตุผล (Reasoning) 
   การให้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเด็กสามารถเข้าใจ มักจะสามารถแก้ไข
พฤติกรรมได้ในเด็กยิ่งเล็กการให้เหตุผลต้องแบบง่าย สั้น ไม่พูดยืดยาว เช่น มีดเล่นไม่ได้เพราะจะบาด
มือหนู หนูไม่ปีนขึ้นท่ีสูงเดี๋ยวจะตกลงมาเจ็บ 
  2.2  การใช้ท่าทีท่ีหนักแน่นและจริงจัง (Firmness) 
   เวลาที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กท าอะไรแล้วเด็กอิดเอ้ือนไม่ยอมท า วิธีหนึ่งที่ได้ผลคือ
ต้องพูด ให้หนักแน่นและจริงจังว่าให้ท าเดี๋ยวนี้ อาจต้องใช้ท่าทีประกอบด้วย เช่น ลุกขึ้นจูงมือเด็กให้ไป
ท าสิ่งที่ต้องท า เช่น เด็กอิดเอ่ือยไม่ยอมท าการบ้านแม้จะพูดเตือนแล้วหลายครั้ง แม่ต้องแสดงให้เห็น
ว่าแม่หมายถึงว่าลูกต้องท าการบ้านแล้วโดยบอกด้วยเสียงที่หนักแน่นว่า เอาสมุดการบ้านออกมาแล้ว
นั่งลงท าเดี๋ยวนี้เลย ถ้าเด็กไม่ยอมลุกก็ต้องจูงมือไปเอาสมุด ดินสอมานั่งลงให้ท าและเฝ้าให้ท าถ้าจ าเป็น 
  2.3  การใช้สิ่งทดแทน (Alternative response) 
   เวลาห้ามไม่ให้เด็กท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ควรสอนเด็กไปด้วยว่าสิ่งไหนที่ท าแทนได้ เช่น 
เด็กเล่นของแหลมอยู่จะเอาจากมือเด็กก็ให้เอาของอ่ืนที่น่าสนใจกว่ามาให้เด็กแทน ไม่ควรหยิบของ
แหลมจากมือเด็กเฉยๆ ซึ่งเด็กจะร้องอาละวาดต่อ หรือเห็นเด็กขีดเขียนฝาผนังบ้านอยู่ห้ามไม่ให้ท า
เพราะสกปรกบ้าน ก็ควรหากระดาษมาให้เด็กได้เขียนแทน เป็นต้น 

2.4 ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก (Freedom to discuss ideas 
and feelings) 

   ควรให้เด็กรู้สึกว่าเมื่อมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดออกมาได้อย่างอิสระ 
หรือมีความรู้สึกอย่างไรก็สามารถพูดคุยชี้แจงได้ เช่น เด็กอาจต้องการตัดสินใจเองในการเลือกของใช้
ส่วนตัวไม่ใช่แม่เลือกให้ แล้วเด็กต้องใช้ทั้งที่ไม่ชอบไม่ถูกใจ 
  2.5  การให้รางวัล (Positive reinforcement) 
   เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว เพ่ือให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกไม่
หายไปผู้ใหญ่ควรให้รางวัลส าหรับพฤติกรรมนั้น อาจเป็นการกล่าวชมด้วยวาจา แสดงกิริยาชื่นชม
พอใจในพฤติกรรมนั้น เช่น โอบกอด ลูบหัว ปัญหาคือผู้ใหญ่มักจะละเลยไม่กล่าวค าชมเชยเด็ก เพราะ
เห็นเป็นพฤติกรรมธรรมดาๆ เช่น  เด็กยอมแปรงฟันเอง แต่งตัวเอง แต่จะดุว่าหรือติเตียนเด็ก เมื่อเด็ก
ไม่ยอมช่วยตัวเอง การให้รางวัลเด็กอาจให้ได้อีกแบบคือ ให้เมื่อเด็กหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
(Omission training) เช่น กล่าวชมเชย หรือให้รางวัลแบบอื่นเมื่อลูกสองคนเล่นกันด้วยดีไม่ทะเลาะไม่
ตีกันในช่วงตลอดสองวันที่ผ่านมา 
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  2.6  การเลิกให้ความสนใจ (Ignoring) 
   เป็นธรรมชาติของเด็กทุกคนที่ต้องการได้รับความสนใจจากผู้อ่ืน ฉะนั้น เมื่อเด็ก
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เราอาจใช้วิธีเลิกให้ความสนใจขณะที่เด็กก าลังกระท าพฤติกรรมนั้น  และ
ให้ความสนใจหรือให้รางวัลกับเด็กท่ีมีพฤติกรรมที่เราต้องการแทน ตัวอย่าง เช่น ลูกคนหนึ่งกินอาหาร
ดี อีกคนไม่ค่อยยอมกินเล่นไปเรื่อยๆ แม่ก็อาจชมคนที่กินอาหารดีแต่ เฉยๆ ไม่แสดงความสนใจกับลูก
คนที่ไม่ยอมกินแต่เขี่ยอาหารเล่นอยู่ โดยไม่จ าเป็นต้องดุว่า 
  2.7  การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ให้กับเด็ก (Positive model) 
   ผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่ควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก พฤติกรรมส่วนใหญ่
ของมนุษย์นั้นมาเรียนรู้ภายหลัง ไม่ใช่ถ่ายทอดตามพันธุกรรมอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ เด็กจะเอาอย่าง
ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิด โดยดูจากการกระท าของผู้ใหญ่มากกว่าการสั่งสอนด้วยวาจา เช่นพูดสอนว่าการพูด
ปดเป็นสิ่งไม่ดี ห้ามท า แต่พอมีคนที่พ่อแม่ไม่ต้องการพบมาพบ ก็ใช้ลูกออกไปบอกว่า พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน 
การกระท าแบบนี้ก็เท่ากับสอนลูกว่าที่จริงพูดปดได้ 
  2.8  การลงโทษ (Punishment) 
   โดยทั่วไปจะพยายามไม่ใช้การลงโทษ นอกจากวิธีอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ผล 
สิ่งส าคัญท่ีสุดคือเวลาใช้การท าโทษนี้ผู้ใช้ต้องไม่ใช้ด้วยอารมณ์โกรธ เกลียด ไม่ชอบเด็ก เพราะจะท าให้
เด็กยิ่งต่อต้าน เวลาใช้ควรแสดงให้เด็กเห็นว่า เราต้องการเพียงหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น
และพร้อมที่จะหยุดการลงโทษเมื่อเด็กคิดว่าสามารถควบคุมตัวเองให้ไม่ประพฤติ ไม่เหมาะสมอีก การ
ลงโทษมีตั้งแต่เบาๆ จนไปถึงระดับที่รุนแรงขึ้น 
   2.8.1  การดุว่า การดุว่าด้วยวาจาในเด็กบางคนก็ได้ผลดี สามารถหยุดการกระท า
อันไม่สมควรของเด็ก ควรใช้เมื่อการบอกห้าม และการใช้เหตุผลไม่ได้ผลแล้ว 
   2.8.2  แยกเด็กออกไปอยู่ตามล าพัง เช่น เด็กนักเรียนคนหนึ่งคุยมากขณะเรียน 
รบกวนคนอ่ืนบ่อยๆ ก็อาจแยกเด็กไปนั่งคนเดียว หันหน้าเข้ามุมห้อง ท าให้เด็กไม่สนุก เบื่อที่เด็กทั่วไป
จะไม่ชอบอย่างมาก 
   2.8.3  การปรับ ให้เด็กรับผิดชอบกับของเสียหายที่เด็กท าไป เช่น เด็กคนหนึ่ง
โกรธแม่ที่ขัดใจ แล้ววิ่งไปถอนต้นไม้ของแม่ที่เพ่ิงปลูก จึงให้แม่หักเงินค่าขนมเด็กทีละเล็กละน้อยชดใช้
ค่าต้นไม้ที่ซ้ือมา 
   2.8.4  การตี การตีอาจท าใหเ้ด็กหยุดประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ได้บางครั้ง แต่การ
ใช้ก าลังกับเด็กมีข้อเสียด้วย คือ ถ้าใช้บ่อยๆ  จะท าลายความสัมพันธ์ ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่  และเด็ก
จะใช้วิธีรุนแรงและใช้ก าลังบ้าง  เพราะเอาอย่างผู้ใหญ่และรู้สึกคับข้องใจที่ผู้ใหญ่ใช้วิธีรุนแรงกับตน  
เช่น อาจไปชกต่อยเพื่อนที่โรงเรียนบ่อยๆ จนเป็นปัญหาเกิดขึ้น 
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 สรุป จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็กนั้นไม่ใช่ของยากจนเกินไป ขอเพียงแต่พ่อแม่ และ
ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กมองเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องรู้และน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้น 
ก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทางกายและใจของเด็กได้มาก 
 
ทฤษฎีภาพยนตร์ 
 1. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง4  
  ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการ
ถ่ายท า และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพาตัวเองให้
ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น 
ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าในเชิงสังคม นั่นคือ เรา
ได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะด ารงอยู่กับบริบท
ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เราได้ถูกให้
เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา สาหรับหนทางที่พวกเขา
รู้สึกและปฏิบัติ การเล่าเรื่องต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่าง หรืออย่างน้อยที่สุด
ได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมด
เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ที่มันท างานอยู่ใน
ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ  
  การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว
หรือสองตัวเท่านั้น มันเชื้อเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการท า
ให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอ่ืนๆ โดยมีดารา
ต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่านี้ บ่อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนที่มีเสน่ห์ ซึ่งจะ
แสดงในส่วนนี้ แต่สิ่งซึ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเรื่องนั้นได้แสดงให้เห็นว่า 
ตัวละครหลักต่างๆ จะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และพัฒนาการไป
ในลักษณะที่เป็นปัจเจก ขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเรื่องของสถานการณ์ที่มั่นคง เผชิญกับอุป
สรรค์ ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - Disruption - New Stable 
Situation), ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ตัวละครที่ส าคัญต่างๆ 
เดิมที จะถูกน าเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในอัตลักษณ์ของพวกเขา  
หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้น ภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์อันหนึ่งขึ้นมาที่ 
 

  

 

 
4ประวิทย์ แต่งอักษร. มาทาหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551   
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5พรทิพย์ เย็นจะบก  และ ลักษมณ พีรประภากร  .  การศึกษารูปแบบ และ แนวคดิใน 

ภาพยนตร์รางวัลออสการ์. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก  http://kucon.lib.ku. 
ac.th/Fulltext/KC5013003.pdf 
 

  จะทดสอบพวกเขา จะต้องด าเนินชีวิตไปโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และใน
การกระท าดังกล่าว พวกเขาจะแก้ไขอัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเอง พวกเขาจะด าเนินชีวิตไป
โดยผ่านกระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามขึ้นทางด้านอัตลักษณ์ อันนี้
มิได้เกิดขึ้นเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของพวกเขา  และ
จบลงอย่างไม่มีความสุข การเน้นในเรื่องความเจริญเติบโตของปัจเจกดังกล่าว และการแก้ไขอุปสรรค 
ได้ไปขับไล่ไสส่งประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องรองใน
การด าเนินเรื่องทั้งหลายของ ภาพยนตร์กระแสหลัก 

  2. หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function) 

 3.1 การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist)  
 เน้นการเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่  ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความ 

จรงิตามท่ีสายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น ภาพยนตร์สารคดี  
3.2 การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เก่ียวกับชีวิตคนธรรมดา  
 เน้นการสื่ออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพ่ือการเร้าอารมณ์และการด าเนิน 

เรื่องให้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ตลก ไม่บู ๊ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง  
3.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist)  

   มีการปรุงแต่งในทุกๆ ด้านอย่างมาก การเล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้น
สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 

3. ประเภทภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama)5    
  ภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama) ที่มักจะน าเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับการสู้ชีวิตและไม่
ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตัวละครเอกซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ชม ส่วนแนวคิดย่อยที่น าเสนอมาก
ที่สุดได้แก่เรื่องของมิตรภาพ ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพระหว่างเพ่ือน หรือคนรัก ที่มักจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการแสดงออกของตัวละครเอกอยู่เสมอ และยังมีการน าเสนอแนวคิดด้านมืดของจิตใจ
มนุษย์และสังคมเก่ียวกับความโลภ อ านาจของเงิน และการแบ่งชนชั้นด้วย  
   นอกจากนี้ภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเค้าโครงเรื่องจริงและเรื่องที่แต่งขึ้นจะมีความ
แตกต่างกัน โดยภาพยนตร์ที่ถูกแต่งขึ้นมาจะมีการเสริมแต่งเนื้อหาให้มีความน่าดึงดูดและกระตุ้น
อารมณ์ของผู้ชมได้มากกว่าภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริง ซึ่งการท าเช่นนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของ
สื่อภาพยนตร์ที่ชักจูงความรู้สึกนึกคิดของผู้ชมให้คล้อยตาม สิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อมายังผู้ชมได้
ประเภทย่อยภาพยนตร์แนวชีวิต 
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1.1 ภาพยนตร์อาชญากรรมและกฎหมาย(Crime drama and Legal drama)  
สิ่งส าคัญของภาพยนตร์แนวนี้   ตัวละครมักมีเรื่องราวพื้นฐานมาจากการก่อการ 

ร้าย อาชญากรรมและระบบกฎหมาย 
1.2 ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (Historical drama)  

สิ่งที่ส าคัญของภาพยนตร์แนวนี้   มักจะมุ่งเน้นไปที่เหตุการณส์ าคัญๆ  ในอดีตที ่
เคยเกิดขึ้นมาแล้ว  

1.3 ภาพยนตร์แนวตลก (Comedy-drama)  
ภาพยนตร์แนวตลกเบาสมอง  เหมาะส าหรับคนทีต้่องการชมเพ่ือการพักผ่อนไม่ 

อยากคิดอะไรมาก 
1.4 ภาพยนตร์แนวเมโล-ดราม่า (Melodrama)  
 ภาพยนตร์สะท้อนอารมณ์อย่างรุนแรง  เน้นหนักไปทีค่วามโรแมนติกอย่างลึกซึ้ง  

มิตรภาพ และโศกนาฏกรรมอย่างโหดร้าย ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างดี 
1.5 ภาพยนตร์โรแมนติก (Romantic)  
 ภาพยนตร์แนวหวานรักโรแมนติก ที่มักจะท าให้ผู้ชมได้มีอารมณ์หวานซึ้งร่วมกับ 

ภาพยนตร์ด้วย 
1.6 ภาพยนตร์โศกนาฏกรรม (Tragedy)  
 ภาพยนตร์แนวเศร้าเคล้าน้ าตานี้ ตัวละครหลักของภาพยนตร์มักจะต้องเกิดเรื่อง 

ราวความหายนะขึ้น จนถึงขึ้นสูญเสียสิ่งส าคัญหรือชีวิต 
  
 จากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดตั้งต้นในการท าภาพยนตร์ 
ทั้งเรื่องอัตนิยมและปรัตถนิยม ของ โทมัส  ฮอบส์  และแนวคิดเรื่องความเห็นแก่ตัวและการใช้
จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก มาประกอบเพ่ือใช้ในการศึกษา และพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ 
น าไปสู่ประเด็นที่สามารถน ามาใช้ในการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง “มานิต” นอกจากนี้ผู้จัดท ายังได้
ศึกษาขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ เพ่ือให้สามารถผลิตภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ที่สุด ถูกต้องตามแบบ
แผนการท างานที่ท าไว้ เพ่ือที่จะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
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บทที่ 3 
การเก็บข้อมูล 

 
 จากการศึกษาหาข้อมูลทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตน การตัดสินใจเลือก และการแสดงออกที่ใช้จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็กที่จะ
ส่งผลกระทบต่อไปในการด าเนินชีวิตมาเป็นแกนความคิดหลัก (Concept) ของการสร้างภาพยนตร์ 
และน าข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ในด้านความสนใจมาถ่ายทอดอารมณ์และการน าเสนอภาพบรรยากาศแนว
ชนบท 
 การศึกษาหาข้อมูลในครั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดท าจึง
ได้หาข้อมูลเพ่ือเป็นการอ้างอิง (Reference) และอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) จาก
ภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง มานิต ดังนี้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 
 1.  ภาพยนตร์เรื่อง The Kite Runner เด็กเก็บว่าว ก ากับภาพยนตร์ โดย มาร์ค      
ฟอร์สเตอร์ ฉายในปี พ.ศ. 2550 
  ในประเทศที่แตกแยกจนจะก้าวเข้าสู่สงครามได้ทุกนาที อาเมียร์ กับ ฮัสซัน เพ่ือน
สนิทสองคนก าลังจะต้องแยกทางจากกันไปตลอดกาล บ่ายวันท้องฟ้าสดใสในเมืองคาบูล ทั้งคู่
สนุกสนานกับการแข่งว่าว แต่ผลจากชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในวันนั้น กลับท าให้เด็กคนหนึ่งได้คิดว่า การ
หักหลังเพ่ือนนั้นเป็นตราบาปที่จะติดตรึงอยู่ในใจไปชั่วชีวิต เขาจึงเริ่มออกเดินทางเพ่ือไถ่บาป  
  หลังจาก ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกามา  20 ปีกว่า อาเมียร์ เดินทางกลับไปยัง
อัฟกานิสถานที่เต็มไปด้วยอันตราย ภายใต้การปกครองด้วยกฎเหล็กของกลุ่มตาลิบัน เพ่ือเผย
ความลับที่ตามหลอกหลอนเขามาชั่วชีวิต พยายามแก้ไขในสิ่งผิดและรวบรวมความกล้าหาญ ที่จะท า
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นครั้งสุดท้าย 
  จากภาพยนตร์เรื่อง The Kite Runner ผู้จัดท าได้ศกึษาเป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับตัว
ละคร เปรียบเทียบบุคลิก ฐานะของกลุ่มตัวละครที่ขัดแย้งกันของอาเมียร์กับฮัสซัน ซึ่งทั้งคู่มีการ
แสดงออก และการกระท าที่แตกต่างกันเพราะฐานะทางบ้านที่แตกต่างกัน แต่ตัวละครทั้งสองก็เป็น
เพ่ือนรักกัน เพ่ือนเล่นในกลุ่มเดียวกัน  
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ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Kite Runner เด็กเก็บว่าว 
 

1. ภาพยนตร์เรื่อง แฟนฉัน ก ากับภาพยนตร์โดยนิธิวัฒน์ ธราธร, ทรงยศ สุขมากอนันต์ 
, คมกฤษ ตรีวิมล, วิทยา ทองอยู่ยง, วิชชพัชร์ โกจิ๋ว, อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม ฉายในปี พ.ศ. 2546 
  เรื่องราวในอดีตที่เจี๊ยบนึกถึง เมื่อได้รับการ์ดแต่งงานจากเพ่ือนเก่าที่ชื่อ น้อยหน่า 
ภาพยนตร์พาคนดูย้อนไปถึงภาพความทรงจ าในวัยเด็กของเจี๊ยบ ที่เหมือนกันในรูปแบบแต่ต่างกันใน
รายละเอียด มีสิ่งที่ชอบเล่นเหมือนกัน ผู้ชายอาจจะมีขี่จักรยาน เป่ากบ ผู้หญิงอาจจะมีกระโดดยาง 
เล่นขายของ บางคนชอบขลุกอยู่หน้าจอทีวี กับลีลาสุดเท่ของยอดมนุษย์ หรือจอมยุทธจากหนังจีน
ก าลังภายใน บางคนอาจจะชอบใช้ชีวิตนอกบ้าน เที่ยวเล่นจนตัวด า ออกจากบ้านตั้งแต่เช้า กลับมาอีก
ทีก็เมื่อฟ้ามืด มีเพ่ือนเป็นแก๊งค์ลิงทโมนอยู่กลุ่มใหญ่ ที่พากันดื้อซนจนแม่ๆ เอือมที่จะด่า  
  ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มเพ่ือนในวัยเด็ก การแสดง
น้ าใจให้กันและกัน การแสดงออกเพ่ือให้ได้รับการยอมรับในกลุ่มของตัวเอง มีผู้น ากลุ่มและมีตัวละคร
เอกเป็นตัวด าเนินเรื่อง    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง แฟนฉัน 
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2. ภาพยนตร์เรื่อง  My  Sweet  Orange  Tree  ต้นส้มแสนรัก  ก ากับภาพยนตร์โดย  
มาร์คอส เบอร์สตรีน ฉายในปี พ.ศ. 2555  
  ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวจินตนาการความฝันสุดบรรเจิดของ "เซเซ่" เด็กชายวัย 
7 ขวบ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการ ซุกซน และฉลาดเฉลียว "เซเซ่" เกิดในครอบครัวของสังคมชั้น
ล่าง ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา พ่อของเซเซ่ท างานในโรงงานแห่งหนึ่ง มีนิสัยโมโหร้ายชอบ
ตีอยู่บ่อย ๆ เซเซ่จึงหาวิธีที่จะหนีจากโลกอันแสนโหดร้าย ด้วยการใช้จินตนาการของตัวเอง  ไม่ว่าจะ
เป็นการคุยกับนกที่อยู่ในทรวงอกของตัวเองหรือการพาน้องชายเดินเล่น  ท่ามกลางสวนสัตว์ที่เขา
จินตนาการข้ึน หรือต้นส้มในสวนที่เขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเจ็บปวด และเล่าความลับให้ฟัง
เสมือนเป็นเพ่ือนรัก 
  โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกของตัวละคร การใช้ความคิด 
จินตนาการ การฝังใจกับสิ่งๆ หนึ่งที่ตนเองยึดติดและต้องการท าตามความฝันตัวเองแม้ว่าตัวเองจะ
เป็นแค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ครอบครัวก็ไม่ได้ร่ ารวยอะไร แต่มีความฝันที่ต้องการจะท าให้เป็นจริงให้
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง My Sweet Orange Tree ต้นส้มแสนรัก 
 
ทิศทางและอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood & Tone) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง  ปัญญา  เรณู  ก ากับภาพยนตร์  โดย  บิณฑ์ บันลือฤทธิ์  ฉายเมื่อปี   
พ.ศ. 2554 
  เรื่องราวของ ปัญญา เด็กชายชาวอีสานที่มี ความสามารถในการร้องเพลง ฝึกซ้อม
โปงลางกับเพ่ือน ๆ เพื่อการแข่งขันครั้งนี้ แต่ด้วยความยากแค้น และขาดทุนทรัพย์ของทางโรงเรียนที่
ไม่สามารถซื้อเครื่องดนตรีใหม่เพ่ือการแข่งขันได้ จึงถูกเป่ว ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีฐานะดีกว่าต่อรองให้ยก
ต าแหน่งนักร้องน าให้ แลกกับการซื้อเครื่องดนตรีให้วง แต่ด้วยความเป็นเด็กดี และเป็นที่รักของทุก
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คน ท าให้หลวงพ่อที่ได้รับเงินท าบุญมา ช่วยเหลือซื้อเครื่องดนตรีให้ ปัญญา จึงได้เป็นนักร้องน าของวง 
และสานสัมพันธ์กับเป่ว จนกลับมาร่วมมือกันเพ่ือการแข่งขัน 
  โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องโดยผ่านภาพบรรยากาศชนบท ท้องทุ่ง
นา และวิถีชีวิตของเหล่าเด็กน้อยชนบท อารมณ์คุกรุ่นของไอแดดยามเช้า ภาพท้องทุ่งนาสีเขียวกว้าง
ใหญ่ถ่ายแบบนิ่งๆช้าๆ ไม่รีบร้อน เล่าเรื่องตามล าดับเวลา และใช้ภาพกว้างและภาพแคบเป็นส่วน
ใหญ่ เพ่ือเน้นอารมณ์และสีหน้าของตัวละครเป็นหลัก โทนสีจริงตามธรรมชาติของสถานที่ การใช้
ภาษาอีสานเป็นภาษาพูด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และตัวตนของกลุ่มเด็กๆ พวกนี้คล้ายกับเป็น
ภาพยนตร์กึ่งสารคดีติดตามชีวิตของเหล่าเด็กชายตัวน้อยในหมู่บ้านชนบทนี้ 
  
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ปัญญา เรณู 
 

2. ภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติเทิดเกล้า  เรื่อง   มหัศจรรย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่  ชื่อตอน  
ร้อยเรื่องรู้ ก ากับภาพยนตร์โดย พุฒิพงศ์ สายศรีแก้ว ฉายในปี พ.ศ. 2555 
  ขจร คือนักจัดรายการวิทยุที่แฟนๆ รายการวิทยุของเขา ต่างก็ขนานนามให้ว่า 
“อาจารย์ขจร” หลังจากได้ฟังการตอบปัญหาทุกอย่างของเขาผ่านรายการวิทยุอย่างฉะฉานชัดเจน 
โดยไม่มีใครระแคะระคายสักนิดว่า ความรอบรู้ที่ขจรมีนั้นเป็นเพียงแค่ความรู้ที่จ าๆ มาเท่านั้น ความ
ศรัทธาและความน่าเชื่อถือของเขาถูกสั่นคลอนด้วยค าถามง่ายๆจาก “เด็กหญิงเขียว” เด็กน้อยจาก
ถิ่นห่างไกลที่ว่า “แม่ไก่ไม่ยอมฟักไข่จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร?” อาจารย์ขจรเดินทางไปหาเด็กหญิง
เขียวด้วยคิดท่ีจะให้แม่ไก่ฟักไข่ให้ได้                                                                                 

  โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้การถ่ายทอดเรื่องราวแบบกึ่งสารคดี ที่ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม
ในการแสดง ด้วยความที่ชาวบ้านมีการด าเนินชีวิตตามแบบฉบับของพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้แสดงถึงวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่นั่นอย่างแท้จริง เล่าเรื่องสะท้อน
ภาพบรรยากาศต่างจังหวัดอย่างเป็นธรรมชาติและอบอุ่น 
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ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเทิดเกล้า เรื่อง มหัศจรรย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ ชื่อตอน 
ร้อยเรื่องรู้ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ในการสรรสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีอัตนิยมที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับความคิด 
และการตัดสินใจ เป็นภาพยนตร์ที่ผู้จัดท าต้องการน าเสนอประเด็นเรื่องอัตนิยม หรือความเห็นแก่ตัว 
ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เรียนรู้และต้องตัดสินใจ
กับการกระท าที่จะส่งผลกับชีวิตของเขา และการสร้างภาพยนตร์ให้ออกมาตามความต้องการของ 
ผู้จัดท านั้น ต้องผ่านกระบวนการงานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฏในขั้นตอนตามต่อไปนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 
 1.  แนวความคิด (Concept) 
  คนเรามีความเห็นความแก่ตัวมากแค่ไหน ที่จะท าทุกอย่างได้โดยไม่สนความถูกผิด 
 2.  แก่นเรื่อง (Theme) 
  ความเห็นแก่ตัวท าให้เรานึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง 
 3.  เรื่องย่อ (Synopsis) 

มานิต เด็กชายอายุ 9 ขวบ ผู้มีความใฝ่ฝันที่อยากจะขึ้นเครื่องบิน  แต่ความฝันก็เป็น 
เพียงแค่ความฝัน เมื่อมานิตเป็นเพียงเด็กน้อยอาศัยอยู่ตามชนบทกับแม่ที่มีอาชีพท านายากจนเพียง
แค่สองคน วันหนึ่งมานิตปั่นจักรยานไปโรงเรียนและต้องผ่านหน้าบ้านของ คงเดช เพ่ือนรัก จึงปั่นไป
เรียนพร้อมกันแม้ว่าจะอยู่กันคนละโรงเรียนกัน  
  ตกเย็นหลังจากมานิตกลับมาจากโรงเรียน จึงเดินมาหาคงเดชที่บ้าน ก็พบว่าคงเดช
ก าลังเขียนใบชิงโชคที่ได้มาจากการซื้อรถไถนา มานิตรู้ว่ารางวัลจากการชิงโชคนี้จะท าให้เขาสามารถ
ท าตามความฝันที่อยากจะขึ้นเครื่องบินได้ ถ้าเพียงแต่เขาได้รับรางวัลนี้และในระหว่างที่เขียนอยู่นั้น 
มานิตมไีด้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่านจากในหัวของเขา ชั่ววูบนั้นเขาเขียนบ้านเลขที่ของเขาลงไปแทนที่
จะเขียนบ้านเลขที่ของคงเดช  หลังจากเขียนเสร็จเขารีบรวบรวมกองใบชิงโชคเข้าด้วยกัน  เพ่ือไม่ให้ 
คงเดชผิดสังเกต 
  หลังจากไปบ้านคงเดชมานิตก็ไปช่วยแม่ที่ทุ่งนา มานิตนั่งเหม่อมองท้องฟ้าอยู่นาน
จนแม่เดินมาถามว่าเขามองอะไร มานิตตอบแม่ไปตามตรงว่ามองท้องฟ้า มองหาเครื่องบิน แม่ก็ได้แต่
หัวเราะและบอกว่ามันไม่มีหรอก และเรียกเขากลับบ้านไป 
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  วันหนึ่งยายของคงเดชได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับรางวัลจากการชิงโชค แต่ด้วยความที่
สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดี ท าให้พวกเขาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ระหว่างที่ยายก าลังวางโทรศัพท์ คงเดชก็
วิ่งเข้ามาหยิบของเล่นแล้วรีบวิ่งออกไป ท าให้ยายไม่ทันได้พูดถึงเรื่องผลรางวัลส่วนมานิต เขามี
ความสุขเล็กๆ กับการเล่นเครื่องบินของเล่นพลาสติกล าเล็กอยู่เพียงคนเดียว  ในมุมเล็กๆ ภายในบ้าน
ของเขา 
  คงเดชวิ่งตามออกมาเจอมานิตที่ก าลังเดินเล่นอยู่จึงชวนไปเล่นด้วยกัน กับกลุ่มเพ่ือน
ขณะที่ก าลังแข่งกับจับไส้เดือน มานิตก็เก็บไส้เดือนได้เยอะกว่าเพ่ือน คงเดชเห็นว่ามานิตเก็บได้เยอะ
จึงขอตัวที่มานิตเพ่ิงจับขึ้นมาได้ มานิตชั่งใจก่อนที่จะวางไส้เดือนในมือลงในแก้วของคงเดช แล้วทั้ง
สองก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุข  
  เช้าวันหนึ่ง มีไปรษณีย์มาส่งจดหมายที่หน้าบ้านของมานิต มานิตลงมาเปิ ด
ตู้จดหมายดูแล้วก็ตื่นเต้นดีใจที่จดหมายนั้นเป็นตั๋วที่ถูกรางวัลชิงโชค เขาดีใจมากวิ่งขึ้นไปหาแม่บน
บ้านแล้วยื่นให้แม่ดู พอแม่ถามว่าเขาได้มาจากไหน มานิตก็หยุดดีใจเลย แล้วตอบเสียงเบาว่าได้มา
ตอนไปบ้านคงเดช แต่ชื่อที่ติดอยู่หน้าซองจดหมายเป็นชื่อของคงเดช แม่ก็ยิ่งสงสัยยิ่งขึ้นและให้มานิต
ไปคุยกับคงเดชให้เรียบร้อย หลังจากนั้นมานิตก็มานั่งเหม่อมองท้องฟ้าที่ทุ่งนา เพ่ือเฝ้ามองหาค าตอบ
ให้กับเรื่องนี้ 
  วันต่อมา มานิตที่ก าลังให้อาหารเป็ดอยู่ คงเดชได้ปั่นจักรยานมาชวนมานิตไปเล่นที่
บ้าน แต่มานิตมีท่าทีอึดอัดกับคงเดช แล้วบอกจะตามไปทีหลัง คงเดชเลยกลับบ้านไปก่อน ตอนนั้นแม่
ของมานิตเดินกลับมาพอดีจึงถามไถ่เรื่องตั๋วรางวัลกับมานิต มานิตจึงโกหกแม่ไปว่าได้คุยกับคงเดชแล้ว 
และตกลงกันได้แล้ว หลังจากนั้นมานิตมานั่งเล่นพับจรวดกระดาษกับคงเดช และกลุ่มเพ่ือน มานิตเลย
ลองถามถึงเรื่องตั๋วรางวัล แต่คงเดชก็ตอบว่ายังไม่รู้เรื่อง พอดีกับกระดาษในมือของคงเดชขาดพอดี 
และคงเดชก็เห็นว่าจรวดกระดาษของมานิตสวยดีจึงเอ่ยขอ และเพ่ือนๆ ต่างก็รอค าตอบของมานิต 
  หลังจากวันนั้น มานิตที่ก าลังรดน้ าแปลงพริกได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่าน เขาวางบัว
รดน้ าแล้ววิ่งตามเสียงนั้นไปด้วยความดีใจ วันต่อมามานิตเดินผ่านต้นฝรั่งกับแม่ เขาถามถึงเรื่องผล
ของต้นฝรั่งกับแม่และท าให้เขาได้ค าตอบเรื่องตั๋วรางวัลที่เขาครุ่นคิดมาหลายวัน เขาปั่นจักรยาน
ออกไปหาคงเดชแต่ก็เจอคงเดชก าลังดักรอเขาอยู่ คงเดชเข้ามาตกหัวมานิตและบอกว่ารู้ความจริง
เรื่องต๋ัวหมดแล้ว ทั้งสองทะเลาะกันจนกระทั่งคงเดชยกตั๋วรางวัลให้มานิตแล้วปั่นจักรยานหนีไป ทิ้งให้
มานิตที่ก าลังสับสนเอาไว้อยู่ตรงนั้น มานิตครุ่นคิดและวุ่นวายใจ กระทั่งเขาตัดสินใจได้แล้วเดินกลับ
บ้าน ตื่นเช้ามาเขายืนยิ้มอยู่หน้ากระจกและเดินจูงมือแม่ลงมาจากบ้าน 
  มานิตจูงมือแม่มาเจอเข้ากับคงเดชที่ยืนคอยอยู่แล้ว แล้วเด็กทั้งสองคนก็เดินทางไป
ด้วยกัน  
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 4.  โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
ฉากที ่1 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน 
  ภาพบรรยากาศท้องทุ่งนายามเช้า ชาวนาพาวัวควายออกไปทุ่งนา มีเสียงตามสาย
คลอตามยามเช้า 
 
ฉากที ่2 ภายนอก / หน้าบ้านคงเดช / กลางวัน 
  มานิตปั่นจักรยานไปโรงเรียนผ่านหน้าบ้านคงเดช พูดคุยเรื่องที่ไปฟังหมอล ามาเมื่อ
คืนกัน แล้วปั่นไปเรียนพร้อมกัน 
 
ฉากที ่3 ภายนอก / หน้าบ้านคงเดช / กลางวัน 
  มานิตตั้งใจเดินเข้าไปหาคงเดชที่รออยู่ในบ้าน 
 
ฉากที ่3A ภายใน / บ้านคงเดช / กลางวัน 
  มานิตเดินเข้าไปหาคงเดชที่ก าลังเขียนอะไรสักอย่างอยู่ เข้ามาใกล้ก็ได้เห็นว่ามันเป็น
ใบส่งชิงโชค มานิตถามถึงรางวัลการชิงโชค คงเดชก็บอกว่าได้ไปเที่ยว มานิตได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกอยาก
ไปเที่ยวบ้างเหมือนกัน เขาถามคงเดชว่าเชื่อหรอว่าจะได้รางวัล คงเดชก็ตอบว่าแล้วแต่ดวง คงเดชเห็น
ว่ามีเยอะจึงให้มานิตช่วยเขียนใบชิงโชค ขณะที่มานิตเขียนชื่อคงเดชไปนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองได้ยิน
เสียงเครื่องบินที่ก าลังบินอยู่ จึงชะงักแล้วเขียนเลขที่บ้านของตัวเองลงไปแทนเลขที่บ้านของคงเดช 
แล้วรวบใบชิงโชคท้ังหมดเข้าด้วยกัน 
 
ฉากที ่4 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน  
  พอตกเย็นมานิตมาหาแม่ที่ทุ่งนา เขามองแม่ที่ก าลังดึงปลักควายขึ้นจากดินแล้วก็เงย
หน้าขึ้นไปมองฟ้า มองเหม่ออยู่นาน จนกระท่ังแม่เดินกลับมาหาเขาพร้อมควายเพ่ือเรียกเขากลับบ้าน
แต่เขาก็ยังนั่งเหม่ออยู่แม่ของเขาเลยถามเขาว่าเขามองอะไร เขาก็ตอบไปว่ามองท้องฟ้า มอง
เครื่องบิน แม่ของเขาก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็เรียกเขากลับบ้าน 
 
ฉากที ่5 ภายใน / บ้านคงเดช / กลางวัน 
  เสียงโทรศัพท์ในบ้านคงเดชดังขึ้น แต่ว่าภายในบ้านนั้นไม่มีใครอยู่ นอกจากยายของ
คงเดชที่แก่มากแล้ว ยายรับโทรศัพท์ ด้วยความที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดี ท าให้พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
สักเท่าไรเมื่อคุยเสร็จก็วางไป คงเดชที่กลับบ้านมาพอดีเห็นยายนั่งอยู่จึงส่งยิ้มให้ ก่อนจะออกจากบ้าน
ไป 
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ฉากที ่6 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน 
  มานิตมีความสุขเล็กๆ กับการเล่นเครื่องบินของเล่นพลาสติกล าเล็กอยู่เพียงคนเดียว  
ในมุมเล็กๆ ภายในบ้านของเขา 
 
ฉากที่ 7 ภายนอก / ถนน / กลางวัน 
  มานิตเดินเล่นอยู่ตามทางเดินเรื่อยเปื่อย แล้วคงเดชก็วิ่งตามหลังมาชวนไปเล่นกัน
กับกลุ่มเพ่ือน แล้วทั้งสองก็วิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานไปยังเส้นทางไปบ้านเพื่อน 
 
ฉากที่ 7A ภายนอก / บ้านสมศักดิ ์/ กลางวัน 
  ทุกคนก าลังแข่งกับจับไส้เดือน มานิตเก็บไส้เดือนได้เยอะกว่าเพ่ือน คงเดชเห็นว่า
มานิตเก็บได้เยอะจึงขอตัวที่มานิตเพิ่งจับขึ้นมาได้ มานิตชั่งใจก่อนที่จะวางไส้เดือนในมือลงในแก้วของ
คงเดช แล้วทั้งสองก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุข 
 
ฉากที่ 8 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน 
  มานิตได้ยินเสียงกริ่งจักรยานจึงลุกขึ้น เขามองแม่ที่ก าลังล้างจานอยู่เลยโผล่หน้ามา
ดูก็เห็นว่าไปรษณีย์มาส่งจดหมาย เขาจึงลงจากบ้านมา 
 
ฉากที่ 8A ภายนอก / บ้านมานิต / กลางวัน 
  มานิตเดินมาหน้าบ้าน แล้วก็เห็นว่าบุรุษไปรษณีย์ปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านเขาไป
แล้ว เขาเดินมาที่กล่องรับจดหมาย แล้วก็เจอเข้ากับซองจดหมายซองหนึ่งที่มีตราประทับของใบชิง
โชคที่เขาเคยเขียน ซึ่งจ่าหน้าซองเป็นชื่อของคงเดช เขารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมา เขาเลยแกะจดหมายฉบับ
นั้นโดยไม่รอให้เพื่อนรู้  แล้วก็พบว่าในซองนั้นมีรางวัลจากการชิงโชคเป็นตั๋วรางวัลท่องเที่ยวจริงๆ เขา
ตะโกนเรียกแม่เสียงดังด้วยความดีใจ 
 
ฉากที่ 9 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 
  มานิตวิ่งขึ้นมาบนบ้านแล้วบอกแม่เรื่องรางวัล แม่มานีเลยถามเขาว่าได้มายังไง เขา
หยุดความดีใจนั่นลงทันทีแล้วตอบแม่ไปอย่างตะกุกตะกักว่าได้มาตอนที่ไปช่วยคงเดชเขียนใบส่งชิง
โชค แม่ของเขาก็ดีใจที่ลูกถูกรางวัลแต่พอขอดูแล้วกลับกลายเป็นว่าชื่อที่อยู่บนซองนั้นเป็นชื่อของคง
เดช แม่ของเขาเลยงงกับซองรางวัลและค าพูดของมานิต แต่ก็บอกให้มานิตไปคุยกับคงเดชให้รู้เรื่อง
เสียก่อนค่อยมาคุยกันใหม่ มานิตเดินไปนั่งเงียบ ก่อนจะเอ่ยเสียงเบา ว่าคงเดชก็ไม่รู้นี่ แม่มานีมอง
แล้วก็ได้แต่สงสารก่อนจะเดินจากไป 
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ฉากที ่10 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน  
  มานิตนั่งเงียบมองตั๋วรางวัลชิงโชคนั้นด้วยความเศร้า เงยหน้ามองท้องฟ้าก็เห็นนก
ตัวหนึ่งบินอยู่บนนั้น เขายิ้มเมื่อเห็นนกได้บินไปมาตามความต้องการของมัน เขาคิดว่าถ้าได้อยู่บนฟ้า
บ้างก็คงดี ใจหนึ่งเขาก็อยากไปมากแต่อีกใจหนึ่งเขาก็นึกถึงคงเดชที่อาจจะรอจดหมายนี้อยู่ก็ได้  
 
ฉากที ่11 ภายนอก / เล้าเป็ด / กลางวัน 
  คงเดชปั่นจักรยานมาหามานิตที่บ้าน เห็นมานิตก าลังให้อาหารเป็ดอยู่จึงชวนไปเล่น
กันที่บ้านของคงเดช มานิตเห็นคงเดชมาชวนไปเล่นก็รู้สึกล าบากใจเพราะไม่กล้าบอกคงเดชว่าตั๋วชิง
โชคนั่นได้ส่งมาที่บ้านของเขา เขาเลยบอกคงเดชว่าให้อาหารเป็ดแล้วเดี๋ยวจะตามไป คงเดชจึงกลับ
บ้านไปก่อน 
 
ฉากที ่11A ภายนอก / เล้าเป็ด / กลางวัน 
  แม่มานีที่เดินกลับมาถึงบ้านพอดีก็เห็นหลังคงเดชวิ่งกลับบ้านไปอยู่ไกลๆ แม่จึงเดิน
เข้ามาถามมานิตเรื่องตั๋วรางวัลว่าคุยกับคงเดชรู้เรื่องหรือยัง มานิตก็บอกว่าได้ตกลงกับคงเดชแล้ว แม่
มานีจึงไม่ได้ซักไซ้อะไรต่อ 
 
ฉากที ่12 ภายนอก / บ้านคงเดช / กลางวัน 
  มานิตเล่นพับจรวดกับกลุ่มเพ่ือนอย่างสนุกสนานอยู่บริเวณหน้าบ้าน เขาเอ่ยถาม
เรื่องใบชิงโชคกับคงเดช คงเดชก็บอกยังไม่ได้รับอะไรเลย คงเดชพับจรวด โดยไม่ได้สนใจค าถามของ
มานิตเท่าไหร่นัก แล้วก็หันมาเห็นว่าจรวดของมานิตนั้นสวยกว่า เลยขอจรวดของมานิต มานิตตกอยู่
ท่ามกลางสายตาของเพ่ือนๆ 
 
ฉากที่ 13 ภายนอก / แปลงพริก / กลางวัน 
  มานิตที่ก าลังรดน้ าแปลงพริกได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่าน เขาวางบัวรดน้ าแล้ววิ่ง
ตามเสียงนั้นไปด้วยความดีใจ มานิตกางมือออกท าท่าทางเหมือนเครื่องบินแล้ววิ่งเครื่องบินจนสุดทาง
คันนา 
 
ฉากที ่14 ภายนอก / ถนนในหมู่บ้าน / กลางวัน 
  ระหว่างทางกลับบ้าน มีต้นฝรั่งที่ผลมันยื่นออกมานอกรั้วบ้าน มานิตก็เลยถามแม่ว่า
เราจะกินลูกท่ีมันยื่นออกมานอกบ้านนั่นได้หรือเปล่า แม่เขาเลยให้ไปขอเจ้าของบ้าน แต่มานิตก็คิดว่า
ลูกนั้นมันอยู่นอกบ้านท าไมต้องไปขอ แม่เขาเลยบอกให้ฟังเรื่องต้นไม้ที่เจ้าของบ้านเขาปลูกดูแล  
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มานิตเลยเข้าใจแต่ก็ยังไม่วายสงสัยว่าถ้าเจ้าของเขาไม่ให้จะท าอย่างไร แม่มานีเลยบอกว่า เราแบ่งกัน
ได้อยู่แล้ว 
 
ฉากที ่15 ภายนอก / ถนนกลางป่า / กลางวัน 
  ขณะที่มานิตปั่นจักรยานไปหาคงเดชอยู่นั้น จู่ๆ คงเดชปั่นจักรยานมาจอดตรงหน้า
ก่อนเดินมาหามานิตตรงหน้า แล้วก็ตบหัวมานิตเข้าอย่างจัง แล้วพูดเรื่องตั๋วรางวัลที่เขารู้จากยายของ
เขาและจากแม่ของมานิตแล้ว ทั้งสองมีปากเสียงกันจนคงเดชทนไม่ไหวชกเข้าที่หน้าของมานิต เขายก
ตั๋วให้มานิตแล้วปั่นจักรยานหนีไป 
 
ฉากที่ 16 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน 
  มานิตวิ่งมาที่ทุ่งนา ครุ่นคิดและสับสน วุ่นวายใจอยู่นาน กระทั่งเขาตัดสินใจได้แล้ว
ว่าจะท าอย่างไรกับตั๋วรางวัล จึงหันหลังเดินกลับบ้านไป 
 
ฉากที่ 17 ภายใน / บ้านมานิต / กลางคืน 
  มานิตดูตั๋วเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่แม่จะบอกให้เขานอนได้แล้ว มานิตจึงเก็บตั๋วไว้ข้าง
กายก่อนหลับตาลง 
 
ฉากที่ 18 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน 
  มานิตตื่นแต่เช้า รีบอาบน้ าและยืนแต่งตัวด้วยชุดที่ดูดีที่สุดอยู่หน้ากระจก เมื่อ
แต่งตัวเสร็จก็หันไปหาแม่มานีท่ียืนรออยู่แล้วเอ้ือมมือไปจูงมือแม่มานีเดินออกจากบ้านไป  
 
 
ฉากที่ 18A ภายนอก / บ้านมานิต / กลางวัน 
  มานิตจูงมือแม่มาเจอเข้ากับคงเดชที่ยืนคอยอยู่แล้ว แล้วเด็กทั้งสองคนก็เดินทางไป
ด้วยกัน  
 
ฉากที ่19 ภายนอก / บ้านคงเดช / กลางวัน 
  หน้าม้าหินอ่อน มีจรวดกระดาษท่ีมานิตเคยให้คงเดชเอาไว้วางอยู่ 
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 5.  บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
ฉากที ่1 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน 
ภาพบรรยากาศท้องทุ่งนายามเช้า ชาวนาพาวัวควายออกไปทุ่งนา มีเสียงตามสายคลอตามยามเช้า 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที ่2 ภายนอก / หน้าบ้านคงเดช / กลางวัน 
มานิตปั่นจักรยานไปโรงเรียน ซึ่งเป็นทางผ่านหน้าบ้านคงเดช  
 

มานิต (ตะโกน) 
คงเดช ไปเรียนได้แล้ว 

 
คงเดช 

อ้าว มานิต มาแล้วหรอ 
 

คงเดชเดินจูงจักรยานออกมายืนข้างมานิต 
 

มานิต 
เมื่อคืนนี้เราไปดูประถมบันเทิงศิลป์มา 

 
คงเดช 

นี่ จ าไม่ได้หรอ เราก็ไปดูมาด้วยนะ 
 

มานิต 
อ้าวหรอ อุ้ย ลืม 

 
มานิตเกาหัวให้กับความขี้ลืมของตัวเอง 
 

คงเดช 
โรงเรียนเราไกลกว่าโรงเรียนนายนะ 
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มานิต 
งั้นก็รีบไปกันเถอะ เดี๋ยวสาย 

พบกันตอนเย็นนะ 
 

แล้วทั้งสองก็ปั่นจักรยานออกไปเรียนพร้อมๆ กัน 
 

--ตัดไป-- 
 

ฉากที ่3 ภายนอก / หน้าบ้านคงเดช / กลางวัน 
 มานิตตั้งใจเดินเข้าไปหาคงเดชที่รออยู่ในบ้าน 

 
--ตัดไป-- 

 
ฉากที ่3A ภายใน / บ้านคงเดช / กลางวัน 
มานิตเดินเข้าไปหาคงเดชที่ก าลังเขียนอะไรสักอย่างอยู่ เข้ามาใกล้ก็ได้เห็นว่ามันเป็นใบส่งชิงโชค 
 

มานิต 
เฮ้ย ท าไรอยู่ 

 
คงเดช 

เอ้อ ฉันก าลังเขียนใบชิงโชค แม่ไปซื้อของมา 
ได้ใบส่งชิงโชคมาเยอะแยะเลย ดูสิ 

 
มานิต 

แล้วรางวัลมันเป็นอะไรหรอ 
 

คงเดช 
ก็ได้ไปเที่ยวว่ะ นี่นี่ แล้วก็ได้ขึ้นเครื่องบินด้วยนะ 

จะได้ไปเห็นทะเลอ่ะ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พูดเสร็จคงเดชก็ยักค้ิวให้มานิต มานิตได้ยินแบบนั้นก็ตื่นเต้นขึ้นมาเพราะอยากไปเที่ยวและข้ึน
เครื่องบินด้วยเหมือนกัน 
 

มานิต 
โอ้โห แน่ใจหรอ ว่าจะได้รางวัล 

 
คงเดช 

ไม่รู้ ก็แล้วแต่ดวงเว้ย 
เออนี่ มานิตนายช่วยเขียนหน่อยสิ มีเป็นสิบเลย เขียนจนเมื่อยแล้วเนี้ยะ 

 
มานิต 

มาดิ เขียนไรบ้างหล่ะ 
 

คงเดช 
เอ้านี่ เขียนแบบใบนี้เลย 

 
ขณะที่มานิตเขียนใบชิงโชคไปนั้น เขารู้สึกว่าตัวเองได้ยินเสียงเครื่องบินที่บินอยู่บนท้องฟ้า มานิตมอง
ใบชิงโชคและหยุดปากกา ชั่งใจ ก่อนจะเขียนเลขที่บ้านของตัวเองลงไปแทนเลขที่บ้านของคงเดช แล้ว
รวบใบชิงโชคท้ังหมดเข้าด้วยกัน  
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที ่4 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน  
พอตกเย็นมานิตมาหาแม่ที่ทุ่งนา เขามองแม่ที่ก าลังดึงปลักควายขึ้นจากดินแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองฟ้า 
มองเหม่ออยู่นาน จนกระทั่งแม่เดินกลับมาหาเขาพร้อมควาย 
 

แม่ 
ไป ไอหนูกลับบ้านได้แล้ว 

 
แต่เขาก็ยังนั่งเหม่ออยู่อย่างนั้นแม่ก็เลยมองตาม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แม่ 
มองอะไรน่ะ 

 
มานิต 

หนูมองท้องฟ้า หนูอยากเห็นเครื่องบินจ้ะแม่ 
 

แม่ของเขาได้แต่หัวเราะแล้วก็เรียกเขากลับบ้านไปด้วยกัน 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที ่5 ภายใน / บ้านคงเดช / กลางวัน 
 

กริ๊งง กริ๊งงง...กริ๊ง กริ๊งงงง 
เสียงโทรศัพท์ในบ้านคงเดชดังขึ้น แต่ว่าภายในบ้านนั้นไม่มีใครอยู่ นอกจากยายของคงเดชที่เป็นคน
รับโทรศัพท์  
 

ยาย 
ฮัลโหลล 

......................................................... 
ห๊ะ !! ว่าไงนะ ไม่ค่อยได้ยินเลย 

......................................................... 
อ่อ รางวัลอะไรนะ 

......................................................... 
ชิงโชคหรอ.... อ่อ จะส่งมาให้หร้อ 

แค่นี้นะ 
 

เมื่อยายคุยเสร็จจึงวางหูโทรศัพท์ลง คงเดชที่เพ่ิงเดินเข้ามา เห็นยายนั่งอยู่จึงส่งยิ้มให้  
 

--ตัดไป-- 
 
 

   ส
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ฉากที ่6 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน 
 มานิตมีความสุขเล็กๆ กับการเล่นเครื่องบินของเล่นพลาสติกล าเล็กอยู่เพียงคนเดียว  ใน
มุมเล็กๆ ภายในบ้านของเขา 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที่ 7 ภายนอก / ถนน / กลางวัน 
มานิตเดินเล่นอยู่ตามทางเดินเรื่อยเปื่อย คงเดชก็วิ่งเข้ามาจากทางด้านหลังแล้วตะโกนเรียกมานิตเสียง
ดัง 
 

คงเดช 
เฮ้ย  มานิต 

 
มานิตหยุดเดินและหันไปตามเสียงด้านหลังของคงเดช 

มานิต 
ว่าไง มีอะไรหรอ 

 
คงเดช 

ไปเล่นกันเถอะ ไปชวนพวกสมศักดิ์ด้วย 
 

มานิต 
ไปดิ 

 
ทั้งสองเดินกอดคอกันไปยังบ้านเพื่อน 
 

--ตัดไป-- 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ฉากที่ 7A ภายนอก / บ้านสมศักดิ ์/ กลางวัน 
มานิต คงเดชและเพ่ือนๆ ก าลังแข่งกับจับไส้เดือนกันอย่างสนุกสนานที่สวนบ้านสมศักดิ์  
 

สมศักดิ์ , เกรียงศักดิ์ 
โห มานิตจับได้อีกแล้ว 

 
มานิตเก็บไส้เดือนได้เยอะกว่าเพ่ือน คงเดชเห็นว่ามานิตเก็บได้เยอะ จึงมองตามมือมานิตที่ก าลังหยิบ
ไส้เดือนอีกตัวขึ้นมา 
 

คงเดช 
โห ของนายมีตั้งเยอะแน่ะ  

ฉันยังไม่มีซักตัว ตัวนี้ฉันขอนะ 
 

มานิตชั่งใจก่อนที่จะวางไส้เดือนในมือลงในแก้วของคงเดช แล้วทั้งสองก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุข 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที่ 8 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน 
มานิตได้ยินเสียงกริ่งจักรยานจึงลุกข้ึน เขาเห็นแม่ก าลังล้างจานอยู่เลยโผล่หน้ามาดู 
 

มานิต 
เดี๋ยวหนูไปดูเองจ้ะ 

 
ก็เห็นว่าไปรษณีย์มาส่งจดหมาย เขาจึงลงจากบ้านมาหน้าบ้าน 
 

--ตัดไป-- 
 
 
 
 
 

   ส
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ฉากที่ 8A ภายนอก / บ้านมานิต / กลางวัน 
มานิตเดินมาหน้าบ้าน แล้วก็เห็นว่าบุรุษไปรษณีย์ปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านเขาไปแล้ว เขาเดินมาที่
กล่องรับจดหมาย แล้วก็เจอเข้ากับซองจดหมายซองหนึ่งที่มีตราประทับของใบชิงโชคที่เขาเคยเขียน 
ซึ่งจ่าหน้าซองเป็นชื่อของคงเดช เขารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมา เขาเลยแกะจดหมายฉบับนั้นโดยไม่รอให้เพ่ือน
รู้  แล้วก็พบว่าในซองนั้นมีรางวัลจากการชิงโชคเป็นตั๋วรางวัลท่องเที่ยวจริงๆ  
 

มานิต 
เฮ้ย นี่มัน แม่จ๋า แม่ 

 
แม่ตกใจเสียงของมานิตจนต้องยื่นหน้าออกมาดูจากบนบ้าน  
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที่ 9 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 
มานิตวิ่งขึ้นมาบนบ้านแล้ว บอกแม่เรื่องรางวัล 
 

มานิต 
แม่จ๊ะ แม่ หนูได้รางวัลไปเที่ยวจ้ะ 

หนูจะได้ขึ้นเครื่องบินแล้วนะแม่ โอ้ย หนูดีใจอ่ะแม่ 
 

แม่ 
รางวัลอะไรหรอ แล้วหนูได้มายังไง 

เขาหยุดดีใจทันทีแล้วตอบแม่ไปอย่างตะกุกตะกัก 
 

มานิต 
ก็หนู หนูได้มา เอ่อตอนไปบ้านคงเดชจ้ะ 

หนูช่วยคงเดชเขียนนะ รางวัลมันก็เลยส่งมาท่ีบ้านเราไงแม่ 
 

แม่ของเขาก็ดีใจที่ลูกถูกรางวัลแต่พอขอดูแล้วกลับกลายเป็นว่าชื่อที่อยู่บนซองนั้นเป็นชื่อของคงเดช 
แม่ของเขาเลยงงกับซองรางวัลและค าพูดของมานิต 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แม่ 
แต่นี่มันชื่อคงเดชนะ มันจะส่งมาบ้านเราได้ไง 

 
มานิต 

ก็คงเดชให้หนูเขียนไงจ๊ะ แล้วมันก็เป็นใบที่หนูเขียน  
รางวัลมันเลยส่งมาท่ีบ้านเราไงแม่ 

 
แม่ 

โอ้ย แม่ไม่รู้แล้ว ไปคุยกับคงเดชให้รู้เรื่อง 
ถ้าเขาจะเอาก็ต้องคืนเขานะ ใบส่งชิงโชคมันเป็นของเขานะลูก 

 
มานิตหน้าเศร้าลงที่แม่ของเขาบอกอย่างนั้นแล้วเดินไปนั่งเงียบ  
 

มานิต 
(เอ่ยเสียงเบา) แต่คงเดชก็ไม่รู้นี่ 

 
แม่มานีมองแล้วก็ได้แต่สงสารก่อนจะเดินจากไป 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที ่10 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน  
 มานิตนั่งเงียบมองตั๋วรางวัลชิงโชคนั้นด้วยความเศร้า เงยหน้ามองท้องฟ้าก็เห็นนกตัว
หนึ่งบินอยู่บนนั้น เขายิ้มเม่ือเห็นนกได้บินไปมาตามความต้องการของมัน เขาคิดว่าถ้าได้อยู่บนฟ้าบ้าง
ก็คงดี ใจหนึ่งเขาก็อยากไปมากแต่อีกใจหนึ่งเขาก็นึกถึงคงเดชที่อาจจะรอจดหมายนี้อยู่ก็ได้  
 

--ตัดไป-- 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ฉากที ่11 ภายนอก / เล้าเป็ด / กลางวัน 
คงเดชวิ่งมาหามานิตท่ีบ้าน ก็เห็นว่ามานิตก าลังให้อาหารเป็ดอยู่ 
 

คงเดช 
เฮ้ มานิต ไปเล่นกันเถอะ 

 
มานิตสะดุ้งท่ีได้ยินเสียงของคงเดช 
 

มานิต 
เอ้อ เดี๋ยวนะ เดี๋ยวจะตามไปแล้วกัน 

 
คงเดชเห็นมานิตท างานอยู่จึงกลับไปคอยที่บ้านก่อน 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที ่11A ภายนอก / เล้าเป็ด / กลางวัน 
แม่มานีที่เดินกลับมาถึงบ้านพอดีก็เห็นหลังคงเดชวิ่งกลับบ้านไปอยู่ไกลๆ แม่จึงเดินเข้ามาถามมานิต
เรื่องต๋ัวรางวัล 
 

แม่ 
มานิตเอ้ย คงเดชรู้เรื่องรางวัลแล้วรึยังล่ะ 

 
มานิตหันมาตามเสียงเรียก  
 

มานิต 
ก็ เอ่อ รู้แล้วจ้ะ 

 
มานิตก าลังโกหกเลยหันหลังให้แม่ 
 

แม่ 
แล้วคืนคงเดชไปหรือยัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มานิต 
หนูตกลงกับคงเดชแล้ว คงเดชจะให้หนูจ้ะ 

 
แม่ 

จริงหรอ 
 

มานิต 
จริงจ้ะ 

 
แม่มานีจึงไม่ได้ซักไซ้อะไรต่อแล้วเดินขึ้นบ้านไป 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที ่12 ภายนอก / บ้านคงเดช / กลางวัน 
มานิตนั่งล้อมวงเล่นกับเพ่ือนๆ อย่างสนุกสนานอยู่บริเวณหน้าบ้านคงเดช 
 

คงเดช 
เฮ้ยมาพับจรวด แล้วเอาไปเล่นกันดีกว่า 

 
มานิตเห็นคงเดชก าลังพับอย่างสนุกก็เลยเอ่ยถามเรื่องใบส่งชิงโชคข้ึน 
 

มานิต 
นี่เรื่องใบส่งชิงโชคน่ะ รู้ผลยัง 

 
คงเดช 

ยังไม่รู้เลย ไม่เห็นมีอะไรส่งมาเลย 
 

คงเดชพับจรวด โดยไม่ได้สนใจค าถามของมานิตเท่าไหร่นัก แล้วก็หันมาเห็นว่าจรวดของมานิตนั้นสวย
กว่า เลยขอจรวดของมานิต  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คงเดช 
เฮ้ย อันนี้สวยว่ะ ขอนะ 

 
มานิต 

ได้ไง ของนายก็มี 
 

คงเดช 
แล้วไง แล้วนายจะให้หรือเปล่า 

 
มานิตก็นิ่งไป เพ่ือนคนอ่ืนมองเป็นสายตาเดียว 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที่ 13 ภายนอก / แปลงพริก / กลางวัน 
มานิตที่ก าลังรดน้ าแปลงพริกได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่าน เขาวางบัวรดน้ าแล้ววิ่งตามเสียงนั้นไปด้วย
ความดีใจ มานิตกางมือออกท าท่าทางเหมือนเครื่องบินแล้ววิ่งเครื่องบินจนสุดทางคันนา 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที ่14 ภายนอก / ถนนในหมู่บ้าน / กลางวัน 
ระหว่างทางกลับบ้าน มานิตกับแม่เดินผ่านทางที่มีต้นฝรั่ง ที่ผลมันยื่นออกมานอกรั้วบ้าน 
  

มานิต 
แม่จ๋า ฝรั่งต้นนั้น มีผลยื่นออกมานอกรั้วบ้านด้วยจ้ะ 

หนูไปเอามากินได้มั้ยจ้ะ 
 

แม่ 
ได้ซิ แต่ไปขอเจ้าของบ้านเขาก่อนนะลูก 

 
มานิต 

ท าไมต้องขอจ๊ะแม่ มันอยู่นอกบ้านของเขา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แม่ 
แต่ต้นไม้ที่ให้ดอกออกผล มันอยู่ในบ้านของเขา เขาดูแลมัน 

มันก็ต้องถือว่าผลนั้นเป็นของเขาอยู่ดีจ้ะ 
 

มานิต 
แล้วถ้าไปขอแล้วเขาไม่ให้หล่ะจ๊ะ 

 
แม่ 

แล้วท าไมเราจะแบ่งกันไม่ได้หล่ะ ลูก 
 

มานิตได้ยินแบบนั้นก็คิดได้เรื่องตั๋ว ว่าท าไมเราจะแบ่งกันไม่ได้ 
 

มานิต 
ใช่ ท าไมเราจะแบ่งกันไม่ได้ 

 
แล้วทั้งสองก็เดินต่อไป 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที ่15 ภายนอก / ถนนกลางป่า / กลางวัน 
ขณะที่มานิตก าลังปั่นจักรยานไปหาคงเดชที่บ้าน จู่ๆ คงเดชปั่นจักรยานมาจอดตรงหน้าก่อนเดินมาหา
มานิตตรงหน้า แล้วก็ตบหัวมานิตเข้าอย่างจัง  
 

คงเดช(โกรธ) 
กูรู้นะ 

 
มานิต 

รู้อะไรหน่ะ นี่ฉันก าลังจะไปบ้านนายพอดีเลย 
 

คงเดช (โกรธ) 
ไม่ต้องท าเป็นไม่รู้เรื่อง ยายฉันกับแม่นายบอกหมดแล้ว 

   ส
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มานิต 
เรื่องต๋ัวรางวัลน่ะหรอ 

 
คงเดช (โกรธ) 

ใช่ ตั๋วรางวัลของฉัน 
 

มานิต 
แต่นี่ ตั๋วรางวัลมันส่งมาท่ีบ้านฉัน มันก็ต้องเป็นใบที่ฉันเขียนสิ 

 
คงเดช (โกรธ) 

หมายความว่าไง ว่าส่งไปที่บ้านนาย 
 

มานิต 
ตอนที่นายให้ฉันช่วยเขียน ฉันแอบเขียนบ้านเลขท่ีของฉันลงไปใบหนึ่ง 

(ตะโกนใส่คงเดช) ฉันเองก็อยากไปเที่ยวเหมือนกัน 
 

คงเดชได้ฟังแบบนั้นก็โกรธเพ่ือนที่โกงใบชิงโชคของเขา เลยชกมานิตไปหนึ่งที แล้วก็ตะโกนใส่มานิต 
 

มานิต 
ฉันเองก็อยากไปเที่ยวเหมือนกัน 

 
คงเดช 

ห๊ะ นายว่ายังไงนะ 
 

มานิต 
ฉันขอเถอะ ฉันอยากไปเที่ยวมากจริงๆ 

เรื่องต๋ัวนี่ ฉันขอโทษจริงๆ  
แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่านายจะขออะไรฉันก็ให้หมดทุกอย่าง 

ฉันขอเรื่องตั๋วรางวัลจากนายเรื่องเดียว 
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คงเดช 
ท าไมนายต้องท าอย่างนี้ด้วย 

นายอยากได้ก็เอาไปเลย 
 

แล้วคงเดชก็ปั่นจักรยานหนีไป ทิ้งให้มานิตมองตามหลังด้วยความสับสน 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที่ 16 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน 
 มานิตวิ่งมาที่ทุ่งนา ครุ่นคิดและสับสน วุ่นวายใจอยู่นาน กระทั่งเขาตัดสินใจได้แล้วว่าจะ
ท าอย่างไรกับตั๋วรางวัล จึงหันหลังเดินกลับบ้านไป 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที่ 17 ภายใน / บ้านมานิต / กลางคืน 
มานิตนั่งดูตั๋วเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะได้ยินเสียงแม่ดังขึ้น 
 

แม่มานี 
นอนได้แล้ว ลูก 

 
มานิตจึงเก็บตั๋วไว้ข้างกาย ก่อนนอนหลับตาลง 
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที่ 18 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน 
 มานิตตื่นแต่เช้า รีบอาบน้ าและยืนแต่งตัวด้วยชุดที่ดูดีที่สุดอยู่หน้ากระจก เมื่อแต่งตัว
เสร็จก็หันไปหาแม่มานีที่ยืนรออยู่แล้วเอ้ือมมือไปจูงมือแม่มานีเดินออกจากบ้านไป  
 

--ตัดไป-- 
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ฉากที่ 18A ภายนอก / บ้านมานิต / กลางวัน 
มานิตจูงมือแม่มาเจอเข้ากับคงเดชที่ยืนคอยอยู่แล้ว  
 

แม่มานี 
เร็วๆ เดี๋ยวก็ไปไม่ทันรถเขาหรอก 

 
คงเดชวิ่งเข้ามาหามานิต แล้วเด็กท้ังสองคนก็เดินทางไปด้วยกัน  
 

--ตัดไป-- 
 
ฉากที ่19 ภายนอก / บ้านคงเดช / กลางวัน 
หน้าม้าหินอ่อน มีจรวดกระดาษท่ีมานิตเคยให้คงเดชเอาไว้วางอยู่ 
 

--จบ-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 

 

   

 
ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 

1. เลือกนักแสดง (Casting) 
1.1 มานิต 
 เด็กชายสถิต นาครินทร์ (กอล์ฟ) อายุ 9 ปี 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงบท มานิต 
 
   มานิต เด็กชายอายุ 9 ปี ที่อาศัยอยู่กับแม่สองคนที่หมู่บ้านในชนบท เป็นตัว
ละครที่มีบุคลิกเหมือนเด็กน้อยบ้านนอกทั่วไป มีน้ าใจกับเพ่ือน ร่าเริงแต่เป็นเด็กที่แอบเก็บซ่อน
ความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ มีความใฝ่ฝันที่อยากจะขึ้นเครื่องบิน ชอบนั่งมองท้องฟ้า กิจกรรมยามว่าง 
ชอบเล่นเป็นกับกลุ่มกับเพื่อนๆ แต่เมื่ออยู่ตัวคนเดียวมักจะแสดงความชื่นชอบของตัวเองออกมาเต็มที่ 
เป็นเด็กที่ต้องช่วยแม่ท างานเพราะฐานะทางบ้านยากจน มีความใฝ่ฝันที่อยากจะขึ้นเครื่องบินแต่เขาก็
ท าไม่ได้เพราะฐานะทางบ้านไม่ได้เอ้ืออ านวย เขาเลยได้ฝันถึงเท่านั้น วันหนึ่งเมื่อโอกาสที่จะท าตาม
ความฝันมาถึง เขาไม่รีรอเลยถึงแม้ว่าจะต้องใช้วิธีโกงเพ่ือให้ได้มาก็ตาม 
   เหตุผลที่เลือกน้องกอล์ฟเป็นนักแสดงหลัก เพราะว่าน้องกอล์ฟเป็นเด็กใน
หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์และบุคลิกโดดเด่น การแสดงสีหน้าและท่าทางดูเป็นธรรมชาติ มีความ
กระตือรือร้นที่จะแสดงและเข้าใจเรื่องราวของการแสดงได้รวดเร็ว นิสัยน่ารักและมีความพยายาม
ตั้งใจท าการแสดงอย่างเต็มที่  
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1.2 คงเดช 
เด็กชายอนุพงษ์ นาแซงศรี (เก็ท) อายุ 9 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-2 นักแสดงบท คงเดช 
 
   คงเดช เด็กชายอายุ 9 ปี เป็นลูกชายคนเดียวจากบ้านที่มีฐานะดีของหมู่บ้านใน
ชนบท ท าให้มีนิสัยเป็นผู้น า เอาแต่ใจ อยากได้อะไรก็ต้องได้ อยากให้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง มีบุคลิก
ร่าเริง ชอบชวนเพื่อนๆ ไปเล่นด้วยกันเยอะๆ เป็นเด็กท่ีบ้านมีฐานะดี เป็นผู้น าของกลุ่ม รักเพ่ือนแต่ไม่
ชอบให้เพื่อนโกหกตัวเอง ไม่ค่อยสนใจคนอ่ืนเท่าไร พอรู้ว่ามานิตแอบเขียนใบชิงโชคของตัวเองก็โกรธ
และรับไม่ได้ เลยจะไปเอาตั๋วรางวัลคืนแต่เมื่อพอรับรู้ถึงความรู้สึกของมานิตจริงๆ เขาก็ยอมให้เพ่ือน
ได้แม้จะไม่ค่อยเข้าใจ 
   เหตุผลที่เลือกน้องเก็ท เพราะน้องเก็ทมีความร่าเริง เป็นเด็กที่มีรูปร่างหน้าตาดี 
สามารถแสดงสีหน้าที่หลากหลาย สามารถแสดงท่าทางโกรธ ท าท่าทางน่ารักและน่าสงสารได้สมจริง  
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1.3 แม่มานี 
นางสาวจิระวรรณ บุญรอง (แตง) อายุ 23 ปี 

  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-3 นักแสดงบท แม่มานี 
 
   แม่มานี อายุ 28 ปี แม่ของมานิต มีอาชีพท านา ปลูกผักและเลี้ยงเป็ด ฐานะทาง
บ้านค่อนข้างยากจน อยู่กับมานิตเพียงสองคนในบ้านไม้หลังเก่า เป็นแม่ที่มีบุคลิกที่อบอุ่น เข้าใจลูก
แต่ก็รักความถูกต้อง ไม่อยากยุ่งกับเรื่องของเด็กๆ แต่ก็ต้องสอนมานิตให้อยู่กับความเป็นจริง กิจกรรม
ยามว่างชอบแวะไปคุยกับเพ่ือนบ้าน เพราะต้องเลี้ยงลูกมาด้วยตัวคนเดียว วันๆ จึงต้องท าแต่งาน รัก
ลูกมากแต่ก็ไม่อยากตามใจลูกมากเกินไป จึงต้องเตือนสติลูกบ้างเป็นครั้งคราว การแสดงออกต่อลูกก็
น้อยเพราะตัวเองต้องท างานหนัก 
   เหตุผลที่เลือกแตงเพราะว่าแตงเป็นชาวนาจริงๆ และมีลักษณะใกล้เคียงกับน้อง
กอล์ฟที่เล่นเป็นมานิต จึงคิดว่าการที่จะเล่นเป็นแม่ลูกกันคงไม่ดูผิดแปลกอะไร และแตงก็สามารถ
ท่องจ าบทพูดได้ 
 

2. สถานที่ถ่ายท า (Location)  
  จากบทภาพยนตร์ เรื่องราวที่เกิดข้ึนในภาพยนตร์สั้นเรื่อง มานิต นั้นได้มีการก าหนด
สถานที่เอาไว้ก่อนแล้วว่าจะด าเนินเรื่องราวให้อยู่ภายในสถานที่ใด จากสถานที่ที่มีจึงต่อยอดมาถึงบท
ภาพยนตร์ หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตอย่างแท้จริงได้
เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องมีการจัดฉากข้ึนมาใหม ่
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2.1 บ้านของมานิต  
ทีห่มู่บ้านสมอ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
บ้านมานิตเป็นบ้านไม้ที่มีลักษณะเก่าและดูทรุดโทรมแต่ก็มีความเป็นเอกลักษณ ์

เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร และต้องการสื่อถึงฐานะทีค่่อนข้างยากจน  
   ที่เลือกบ้านหลังนี้เป็นเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ทั้งหลัง และข้าวของเครื่องใช้
ภายในบ้านก็มีน้อยชิ้น ท าให้บ้านมีลักษณะเก่าและให้บรรยากาศถึงความยากจน และเนื่องจากเป็น
บ้านที่อยู่ในชนบทของผู้จัดท าเอง ท าให้การท างานสะดวกมากยิ่งขึ้นให้อารมณ์ความเป็นชนบทได้เป็น
อย่างดีภาพที่  

4-4 บ้านของมานติ 
 

2.2 บ้านของคงเดช  
ทีห่มู่บ้านสมอ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
บ้านของคงเดชต้องเป็นบ้านปูนหลังใหญ่  ที่ดูมีฐานะร่ ารวย  คงเดชเป็นเด็กที่มี 

ฐานะทางบ้านดีที่สุดในหมู่บ้าน ให้ความรู้สึกอบอุ่นและแสดงความแตกต่างจากบ้านของมานิตอย่าชัด 
เจนแต่ก็ต้องคงความเป็นชนบทเอาไว้ด้วย 

ที่เลือกบ้านหลังนี้เพราะผู้จัดท าได้เล็งเห็นแล้วว่า  บ้านหลังนี้มีลักษณะตรงกับที่ 
ต้องการ เป็นบ้านปูนหลังใหญ่ ดูจากภายนอกบ้านก็มีความสวยงาม ภายในก็มีเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งที่สื่อถึงความมีฐานะ และยังเป็นบ้านของผู้จัดท าอีกด้วย การท างานจึงเป็นไปตามที่ได้วางแผน
ไว้  
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ภาพที่ 4-5 บ้านของคงเดช 
 

2.3 ทุ่งนา  
ทีห่มู่บ้านสมอ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
ทุ่งนาสีเขียว รวงข้าวสีทอง ที่ขึ้นเรียงแถวสวย ภาพบรรยากาศของชนบทที่มีทุ่ง 

ข้าวเรียงราย วัวและควายที่ประดับท าให้ได้เห็นวิถีชีวิตชาวนา และยังเป็นสถานที่ที่มีส่วนร่วมกับ
ความรู้สึกของตัวละคร ทั้งอ้างว้าง สับสนและสนุกสนาน 
   ที่เลือกทุ่งนาที่นี่เพราะก าลังอยู่ในช่วงการท านาและมีข้าวออกรวงพอดี ซึ่งตรง
กับช่วงเวลาของการถ่ายท าที่ก าหนดไว้ และให้บรรยากาศความเป็นชนบทและยังสะดวกต่อการ
เดินทางเพราะทุ่งนาอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเดียวกัน 

ภาพที่ 4-6 ทุ่งนา 
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2.4 ถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้าน  
ที่หมู่บ้านสมอ อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
ถนนมีลักษณะเป็นคอนกรีตที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นชนบท  สองข้างทางมีต้น 

ไม้ประกอบให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติ ถนนเส้นต่าง ๆ นี้ตัวละครจะได้มาพบกัน  เชื่อมความสัมพันธ์
และกิจกรรมของตัวละครทุกรูปแบบ ทั้งความสนุกสนาน ความเศร้า  
   ที่เลือกถนนเส้นนี้ในการถ่ายท าเพราะถนนเส้นนี้กว้างและสะดวกในการถ่ายท า
และยังไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาท าให้สะดวกต่อการถ่ายท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-7 ถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้าน 
 

3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 
3.1 ใบชิงโชคจากรถไถบูโบต้า  

จุดเริ่มต้นที่จะท าให้ความฝันของมานิตเป็นความจริง  และเป็นตัวเร่งความเห็น 
แก่ตัวของมานิต 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-8 ใบชิงโชคจากรถไถบูโบต้า 
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  3.2 ตั๋วรางวัล  
   ที่มานิตได้รับหลังจากเขียนบ้านเลขที่ตัวเองลงไป เป็นตั๋วรางวัลที่ต้องเอาไปลง 
ทะเบียน โดยความจริงแล้วมานิตไม่ได้คิดถึงความจริงข้อนั้น และไม่ได้อ่านดูในรายละเอียดให้ดีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-9 ตั๋วรางวัล 
   
  3.3 จรวดกระดาษ  
   จรวดของมานิตจะเป็นกระดาษเปล่าสีขาว เพ่ือสื่อถึงความไม่มีและธรรมดาของ 
มานิต ส่วนกระดาษของเพ่ือนๆ จะเป็นกระดาษสีสวย เพื่อแสดงถึงการมีฐานะดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-10 จรวดกระดาษ 
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  3.4 เครื่องบินของเล่น  
   เครื่องบินพลาสติกล าเล็กของมานิต ซึ่งเป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวที่มานิตมีกับ
เครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-11 เครื่องบินของเล่น 
 

4. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Wardrobe) 
เสื้อผ้าของตัวละคร  จะบ่งบอกบุคลิกและนิสัยตามแต่ละตัวละครนั้น ๆ  การก าหนด 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆ ก็ขึ้นอยู่บริบทของเรื่องราวและสภาพแวดล้อมที่ต้องการน าเสนอ  เสื้อผ้าที่
ตัวละครใส่ก็จะบ่งบอกลักษณะตามสภาพครอบครัวที่เป็น  

4.1 มานิต 
 สื่อถึงความเป็นเด็กชายที่บ้านยากจน  อาศัยอยู่บ้านไม้เก่าๆ  ในชนบทเสื้อผ้าจึง 

ดูเก่าและสกปรก  
4.2 คงเดชและเพื่อนๆ ในกลุ่ม 

คงเดชและเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ต่างก็เป็นเด็กท่ีบ้านมีฐานะ  เสื้อผ้าและองค์ประกอบ 
ต่างๆ จึงดูใหม่และมีราคา 
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ภาพที่ 4-12 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวละคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   ส
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 5.  การวางแผนการถ่ายท า (Breakdown) 

Cue 1 1.  บ้านยายกลม บ้านสมอ จ.ศีรสะเกษ : บ้านคงเดช, ถนนหน้าบ้าน, บ้านสมศักดิ์     วัน อังคาร ที่  15/10/2013  เวลา 06.30 – 17.00 น.  

ตารางที่ 4-1  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1   

Time Scene D/N Int/Ext Location Cast / Wardrobe Description Props Remark 
06.30 – 
07.10 น. 

2 D1 Ext หน้าบ้านคงเดช มานิต : ชุดนักเรียน A 
คงเดช : ชุดนักเรียน B 

มานิตปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้าน
คงเดชเพื่อปั่นจักรยานไปเรียน
ด้วยกัน 

กระเป๋านักเรียน 
A และ B, 
จักรยาน 2 คัน 

9 shot 

07.20 – 
07.25 น. 

3 D1 Ent หน้าบ้านคงเดช มานิต : ชุดธรรมดา 1  
 

มานิตเดินมาบ้านของคงเดช - 2 shot 

07.30 – 
10.00 น. 

3A D1 Int บ้านคงเดช มานิต : ชุดธรรมดา 1  
คงเดช : ชุดธรรมดา 1 

คงเดชให้มานิตช่วยเขียนใบชิง
โชค มานิตชะงักปากกาเพราะ
อยากไปเที่ยวเหมือนกัน เลย
แอบเขียนบ้านเลขท่ีตัวเองลงไป 

ใบชิงโชค, 
ปากกา, 
โทรศัพท์บ้าน 

5 shot 

10.30 – 
11.00 น.  

5 D2 Int บ้านคงเดช คงเดช : ชุดธรรมดา 2 
ยาย : ชุดธรรมดา  

ยายของคงเดชรับโทรศัพท์ของ
รางวัลชิงโชค คงเดชที่กลับบ้าน
มาพอดีเห็นยายนั่งอยู่จึงส่งยิ้มให้ 

โทรศัพท์บ้าน, 
ปืนของเล่น 

3 shot 
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ตารางที่ 4-1  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 (ต่อ) 

Time Scene D/N Int/Ext Location Cast / Wardrobe Description Props Remark 
11.15 – 
12.30 น. 

12 D5 Ext หน้าบ้านคงเดช มานิต : ชุดธรรมดา 5 
คงเดช : ชุดธรรมดา 5 
สมศักดิ์ : ชุดธรรมดา 2 
เกรียงศักดิ์ : ชุดธรรมดา 2 

มานิตมานั่งเล่นพับจรวดกับ
เพ่ือนๆ ถามเรื่องใบชิงโชค แล้ว
คงเดชเห็นว่าของมานิตสวย
กว่า เลยขอ 

กระดาษพับ
จรวด 

7 shot 

12.35 – 
12.40 น. 

19 D8 Ext หน้าบ้านคงเดช - จรวดกระดาษของมานิตวางอยู่
บนม้าหินอ่อนหน้าบ้านคงเดช 

กระดาษพับ
จรวดของมานิต 

1 shot 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 
14.30 น. 

7 D3 Ext ถนนหน้าบ้าน
คงเดช 

มานิต : ชุดธรรมดา 3 
คงเดช : ชุดธรรมดา 3 

คงเดชวิ่งมาตามมานิตไปเล่น
ด้วยกันที่บ้านสมศักดิ์ 

 4 shot 

14.40 – 
15.20 น. 

7A D3 Ext สวนของบ้าน
สมศักดิ์ 

มานิต : ชุดธรรมดา 3 
คงเดช : ชุดธรรมดา 3 
สมศักดิ์ : ชุดธรรมดา 1 
เกรียงศักดิ์ : ชุดธรรมดา 1 

ทุกคนแข่งกันจับไส้เดือน 
มานิตจับได้เยอะกว่าเพ่ือนแต่
คงเดชจับไม่ได้เลยขอมานิต 

แก้ว, เสียม, 
ไส้เดือน 

5 shot 

15.30 – 
17.00 น. 

15 D7 Ext ถนนกลางป่า มานิต : ชุดธรรมดา 7 
คงเดช : ชุดธรรมดา 5 

คงเดชรู้ความจริง ทะเลาะกัน
ก่อนที่คงเดชจะชกมานิตแล้ว
ปั่นรถหนีไป 

ตั๋วรางวัล, 
จักรยาน 2 คัน 

12 shot 

   ส
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Cue 2   2. บ้านยายโสม บ้านสมอ จ.ศีรสะเกษ : บ้านมานิต, หน้าบ้าน, เล้าเป็ด         วัน พุธ ที่  16/10/2013  เวลา 06.30 – 18.00 น. 

ตารางที่ 4-2  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 

Time Scene D/N Int/Ext Location Cast / Wardrobe Description Props Remark 
06.30 – 
07.30 น. 

6 D2 Int บ้านมานิต มานิต : ชุดธรรมดา 2 มานิตมีความสุขกับการเล่น
เครื่องบินของเล่นพลาสติกตาม
ล าพัง 

เครื่องบินของ
เล่นพลาสติก 

4 shot 

07.40 – 
07.50 น. 

8 D4 Int หน้าบ้านมานิต มานิต : ชุดธรรมดา 8  
แม่มานี : ชุดธรรมดา 2 

มานิตเห็นแม่ล้างจานอยู่ จึงเดิน
ลงมาหยิบจดหมาย 

จาน, กะละมัง
จดหมาย 

5 shot 

07.50 – 
08.30 น. 

8A D4 Ext หน้าบ้านมานิต มานิต : ชุดธรรมดา 1  
บุรุษไปรษณีย์ 

ไปรษณยี์ปั่นรถผ่านไป มานิต
เดินมาหยิบจดหมายในตู้รับ
จดหมาย 

จดหมาย, ชุด
ไปรษณีย์สีกากี
,จักรยาน 

5 shot 

08.30 – 
09.00 น.  

9 D4 Int บ้านมานิต มานิต : ชุดธรรมดา 8  
แม่มานี : ชุดธรรมดา 2 

มานิตวิ่งมาคุยกับแม่เรื่องตั๋ว
รางวัลบนบ้าน แต่แม่บอกให้เอา
ไปคืนคงเดช 

จดหมายรางวัล 3 shot 

09.30 – 
10.30 น. 

11 D5 Ext เล้าเป็ด มานิต : ชุดธรรมดา 5  
คงเดช : ชุดธรรมดา 4 

คงเดชปั่นรถมาชวนมานิตไปเล่น
ที่บ้าน มานิตไม่ค่อยกล้าคุยกับ
คงเดช 

จักรยาน, อาหาร
เป็ด 

3 shot 
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ตารางที่ 4-2  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 (ต่อ) 

Time Scene D/N Int/Ext Location Cast / Wardrobe Description Props Remark 
10.30 – 
11.30 น. 

11A D5 Ext เล้าเป็ด มานิต : ชุดธรรมดา 5 
คงเดช : ชุดธรรมดา 4 
แม่มานี : ชุดธรรมดา 3 

แม่มานีเข้ามาคุยกับมานิตเรื่อง
ตกลงกับคงเดชหรือยังว่าใคร
ควรได้ตั๋วรางวัล 

จักรยาน, อาหาร
เป็ด 

5 shot 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 
14.30 น. 

14 D7 Ext ถนนหน้าบ้านที่
มีต้นฝรั่ง 

มานิต : ชุดธรรมดา 7  
แม่มานี : ชุดธรรมดา 4 

มานิตคุยกับแม่เรื่องผลต้นฝรั่งที่
ยื่นออกมานอกบ้าน 

เสียม 5 shot 

15.00 – 
15.30 น.  

18 D8 Int บ้านมานิต มานิต : ชุดไปเที่ยว 
แม่มานี : ชุดไปเที่ยว  
 

มานิตแต่งตัวหล่ออยู่หน้ากระจก 
ก่อนจะหันไปหาแม่ท่ียืนรอแล้ว
จูงมือกันไป 

กระจก, กระเป๋า
เป้ 

4 shot 

15.30 – 
16.00 น. 

18A D8 Ext บ้านมานิต มานิต : ชุดไปเที่ยว 
แม่มานี : ชุดไปเที่ยว  
คงเดช : ชุดไปเที่ยว 

มานิตจูงมือแม่มาหาคงเดชที่รอ
อยู่หน้าบ้าน 

กระเป๋าเป้ 2 ใบ 3 shot 

17.00 – 
18.00 น. 

17 D7 Int บ้านมานิต มานิต : ชุดธรรมดา 7  
 

มานิตเอาตั๋วเก็บไว้ใต้หมอน 
แล้วหลับไป 

จดหมายตั๋ว
รางวัล 

3 shot 
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Cue 3  3. ทุ่งนา , แปลงพริกในทุ่งนา ( บ้านสมอ จ.ศรีสะเกษ )            วัน พฤหัสบด ีที่   17/10/2013  เวลา 06.00 – 17.00 น. 

ตารางที่ 4-3  แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 

Time Scene D/N Int/Ext Location Cast / Wardrobe Description Props Remark 
06.00 – 
06.30 น. 

1 D1 Ext ทุ่งนา Extra : ชาวนา ภาพบรรยากาศทุ่งนายามเช้า วัว ควาย 3-4 
ตัว 

2 shot 

เก็บภาพบรรยากาศของทุ่งนา 
13.00 – 
14.00 น. 

10 D4 Ext ทุ่งนา มานิต : ชุดธรรมดา 4  
 

มานิตนั่งมองจดหมายที่ทุ่งนา 
ในใจก็คิดเรื่องคงเดช 

จดหมาย 4 shot 

14.10 – 
15.30 น.  

4 D1 Ext ทุ่งนา มานิต : ชุดธรรมดา 1 
แม่มานี : ชุดธรรมดา 1 

มานิตมานั่งมองท้องฟ้าที่ทุ่งนา 
ระหว่างรอแม่ดึงปลักควาย 

ควาย 1 ตัว 3 shot 

15.50 – 
16.30 น. 

13 D6 Ext แปลงพริก มานิต : ชุดธรรมดา 6 
 

มานิตรดน้ าแปลงพริกอยู่แต่เห็น
เครื่องบิน เลยวิ่งมาดูที่ลานกว้าง
พร้อมกางแขนบิน 

บัวรดน้ า, 
เครื่องบิน(CG) 

6 shot 

16.40 – 
17.00 น. 

16 D7 Ext ทุ่งนา มานิต : ชุดธรรมดา 7 
 

มานิตวิ่งมาหยุดยืนที่ทุ่งนากว้าง 
ก่อนเดินคอตกกลับบ้านไป 

จดหมาย 1 shot/ 
Long take 
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บทที่ 5 
การผลิตชิ้นงาน 

 
 จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด และน ามาเขียนบทภาพยนตร์ ผ่านกระบวนการ
ขัน้ตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) จึงเริ่มสู่ขั้นตอนของการถ่ายท า (Production)  
ตลอดจนขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) เพ่ือที่จะได้ผลงานภาพยนตร์จุลนิพนธ์ที่เสร็จ
สมบรูณ์เรื่อง มานิต  ซ่ึงมรีายละเอียดของแตล่ะฉาก และความหมาย ดังตอ่ไปนี้ 
 
ฉากที ่1 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-1 ฉากที ่1 
  
 ภาพบรรยากาศท้องทุ่งนายามเช้าในหมู่บ้านสมอ ที่นักจัดรายการวิทยุมักจะตื่นแต่เช้า
มืดเพ่ือมาจัดรายการ แจงรายละเอียดและข่าวสารต่างๆ ให้ชาวบ้านทุกบ้านได้ฟังกัน  ชาวนาที่ตื่นแต่
เช้าเพ่ือน าวัวและควายออกมากินหญ้ายังทุ่งนา ก่อนที่จะท ากิจกรรมอย่างอ่ืนกันต่อไป 
 ฉากนี้เป็นฉากเปิดเรื่องที่สะท้อนภาพบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวนาที่เขาปฏิบัติกัน
เป็นประจ าอยู่ทุกวัน ซึ่งผู้จัดท าถ่ายทอดผ่านพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเพ่ือให้ได้สีและแสงที่สวยงามดู
เป็นธรรมชาติมากที่สุด และมีกลิ่นอายของความเป็นชนบท 
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ฉากที ่2 ภายนอก / หน้าบ้านคงเดช / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-2 ฉากที ่2 
 
 ยามเช้ามานิตปั่นจักรยานไปโรงเรียน ทางที่มานิตจะต้องปั่นไปโรงเรียนนั้นจะต้องผ่าน
หน้าบ้านคงเดชเสียก่อน มานิตจึงแวะบ้านคงเดชเพ่ือไปเรียนพร้อมกันกับคงเดชแม้ว่าจะเรียนกันคน
ละโรงเรียนก็ตาม ทั้งสองพูดคุยกันเรื่องท่ีไปฟังหมอล ามาเมื่อคืนกันเล็กน้อย ก่อนปั่นไปเรียนพร้อมกัน 
 ฉากนี้ต้องการสื่อถึงความเป็นสนิทกันของมานิตและคงเดช ด้วยความที่เป็นเพ่ือนเล่น
ด้วยกันในหมู่บ้าน การที่มานิตปั่นรถจักรยานผ่านมาแล้วจอดเรียกคงเดช และคงเดชที่รอปั่น
รถจักรยานไปเรียนพร้อมกันในยามเช้า ซึ่งจะถือว่าสองคนนี้เป็นเพ่ือนสนิทกันมากก็ได้ 
 
ฉากที ่3 ภายนอก / หน้าบ้านคงเดช / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-3 ฉากที ่3 
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 หลังเลิกเรียนมานิตก็ตั้งใจมาหาคงเดชที่บ้าน  
 ฉากนี้ใช้การถ่ายแบบติดตามตัวละครโดยใช้มุมกล้องผ่านไหล่ด้านหลัง เพ่ือให้ผู้ชม
ติดตามตัวละครที่ก าลังเดินไปเรื่อยๆ ผ่านบ้านหลังอ่ืนจนไปถึงบ้านของคงเดชไปด้วย 
 
ฉากที ่3A ภายใน / บ้านคงเดช / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-4 ฉากที ่3A 
 
 มานิตเดินเข้าไปหาคงเดชที่ก าลังเขียนอะไรสักอย่างอยู่ เข้ามาใกล้ก็ได้เห็นว่ามันเป็นใบ
ส่งชิงโชค มานิตถามถึงรางวัลการชิงโชค คงเดชก็บอกว่าได้ไปเที่ยว มานิตได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกอยากไป
เที่ยวบ้างเหมือนกัน เขาถามคงเดชว่าเชื่อหรอว่าจะได้รางวัล คงเดชก็ตอบว่าแล้วแต่ดวง คงเดชเห็นว่า
มีเยอะจึงให้มานิตช่วยเขียนใบชิงโชค ขณะที่มานิตเขียนชื่อคงเดชไปนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองได้ยินเสียง
เครื่องบินที่ก าลังบินอยู่ จึงชะงักแล้วเขียนเลขที่บ้านของตัวเองลงไปแทนเลขที่บ้านของคงเดช แล้ว
รวบใบชิงโชคท้ังหมดเข้าด้วยกัน 
 ฉากนี้มานิตจะเริ่มแสดงความเห็นแก่ตัวของตัวเองออกมา จากความอิจฉาที่ก่อตัวขึ้นที
ละเล็กทีละน้อยจากค าพูดของคงเดช และความต้องการที่จะท าตามความฝันของตัวเองโดยที่เขาไม่ได้
ค านึงเลยว่าสิ่งที่เขาคิดท าลงไปนั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นของความมืดในจิตใจของมานิต ซึ่งจะเน้นการ
ถ่ายทอดอารมณ์ของมานิตเป็นหลัก สีหน้าตอนฟังคงเดช ตอนนึกถึงตอนที่จะได้ขึ้นเครื่องบิน 
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ฉากที ่4 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-5 ฉากที ่4 
  
 พอตกเย็นมานิตมาหาแม่ที่ทุ่งนา เขามองแม่ที่ก าลังดึงปลักควายขึ้นจากดินแล้วก็เงยหน้า
ขึ้นไปมองฟ้า มองเหม่ออยู่นาน จนกระทั่งแม่เดินกลับมาหาเขาพร้อมควายเพ่ือเรียกเขากลับบ้านแต่
เขาก็ยังนั่งเหม่ออยู่แม่ของเขาเลยถามเขาว่าเขามองอะไร เขาก็ตอบไปว่ามองท้องฟ้า มองเครื่องบิน 
แม่ของเขาก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็เรียกเขากลับบ้าน 
 ฉากนี้เป็นฉากที่แสดงให้เห็นว่า มานิตมีจินตนาการของเด็กๆ ว่าท้องฟ้าของเขา จะมี
เครื่องบินบินผ่านไป โดยการวางกล้องใช้มุมค่อนข้างต่ าเพ่ือสื่อถึงการรอคอยที่ยิ่งใหญ่ แต่ด้วยความที่
แม่เป็นชาวนาแท้ๆ จึงมีความคิดของคนที่โตกว่าและสนใจกับความเป็นจริงเท่านั้น เมื่อเห็นมานิตนั่ง
มองหาเครื่องบินเลยหัวเราะให้กับความคิดเด็กๆ ของมานิต 
 
ฉากที ่5 ภายใน / บ้านคงเดช / กลางวัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-6 ฉากที ่5 
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 เสียงโทรศัพท์ในบ้านคงเดชดังขึ้น แต่ว่าภายในบ้านนั้นไม่มีใครอยู่ นอกจากยายของคง
เดชที่แก่มากแล้ว ยายรับโทรศัพท์ ด้วยความที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดี ท าให้พูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่อง
สักเท่าไร เมื่อคุยเสร็จก็วางไป คงเดชที่กลับบ้านมาพอดีเห็นยายนั่งอยู่ที่เก้าอ้ีจึงส่งยิ้มให้ ก่อนจะหยิบ
ของเล่นแล้ววิ่งออกจากบ้านไป 
 เนื่องจากคงเดชเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้าน บ้านของคงเดชจึงดูมีฐานะ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
ก็จะแตกต่างจากบ้านของมานิต  โทนสีของภาพในช่วงที่อยู่ในบ้านของคงเดชนั้นจะออกเป็นสีส้ม 
เนื่องจากสีก าแพงและสีของผ้าม่านเป็นสีส้ม จึงดูค่อนข้างแตกต่างจากสีภาพภายนอก แต่เมื่อดูบริบท
โดยรอบห้องแล้วก็สื่อถึงความมีฐานะในแบบชนบทดี 
 
ฉากที ่6 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-7 ฉากที ่6 
 
 มานิตมีความสุขเล็กๆ กับการเล่นเครื่องบินของเล่นพลาสติกล าเล็กที่เป็นสมบัติของเขา
อยู่เพียงคนเดียว   
 โดยฉากนี้ต้องการให้มานิตสื่ออารมณ์และความรู้สึกชอบที่มีเครื่องบินออกมา ในมุมเล็กๆ 
ภายในบ้าน ซึ่งท าให้เขาได้แสดงจินตนาการของเขาออกมาได้เต็มที่และบ้านที่ดูเก่ามากก็สื่อถึงความ
ยากจนของมานิตเป็นอย่างดี  
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ฉากที่ 7 ภายนอก / ถนน / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-8 ฉากที ่7 
 
 ระหว่างที่มานิตเดินเล่นตามทางเดินไปเรื่อยเปื่อย คงเดชก็วิ่งตามหลังมาแล้วชวนกันไป
เล่นกบักลุ่มเพ่ือน แล้วทั้งสองก็วิ่งกอดคอกันไปอย่างสนุกสนาน  
 ฉากนี้แสดงถึงวิถีชีวิตของเด็กตามชนบทความสัมพันธ์ของกลุ่มเพ่ือนเล่นที่อาศัยใน
หมู่บ้านเดียวกัน ใช้มุมกล้องติดตามตัวละครจนกระทั่งกล้องหยุดอยู่กับที่เมื่อทั้งสองคนเดินกอดคอกัน
ออกไป  
 
ฉากที่ 7A ภายนอก / บ้านสมศักดิ ์/ กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-9 ฉากที ่7A 
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 ตอนที่ทุกคนก าลังแข่งกับจับไส้เดือน มานิตก็สามารถเก็บไส้เดือนได้เยอะกว่าเพ่ือนคน
อ่ืนๆ ทั้งสมศักดิ์และเกรียงศักดิ์ต่างก็เอ่ยชมมานิต คงเดชเห็นว่ามานิตเก็บได้เยอะแล้ว จึงเอ่ยขอตัวที่
มานิตเพ่ิงจับขึ้นมาได้ มานิตชั่งใจก่อนที่จะวางไส้เดือนในมือลงในแก้วของคงเดช แล้วทั้งสองก็ยิ้มให้
กันอย่างมีความสุข 
 ในฉากนี้ต้องการให้เห็นถึงว่าแท้ที่จริงแล้วมานิตเป็นคนที่มีนิสัยอย่างไรกันแน่ ก่อนที่จะมี
เรื่องใบชิงโชคนั้นเข้ามาเกี่ยว ซึ่งจริงๆ แล้วเขาเป็นคนที่รักเพ่ือนและมีน้ าใจให้กับทุกคนเสมอ ฉากนี้
มุมภาพที่ใช้ต้องการจะสื่อออกมาให้เหมือนกับภาพยนตร์สารคดี ที่คอยติดตามพฤติกรรมของเด็กกลุ่ม
นี้กับการเล่นของพวกเขา 
 
ฉากที่ 8 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-10 ฉากที ่8 
 
 มานิตที่ก าลังกวาดบ้านอยู่ได้ยินเสียงกริ่งจักรยานจึงยื่นหน้าออกไปดูผ่านหน้าต่างบ้านที่
แค่เพียงตีไม้เป็นรูปตารางเอาไว้แค่นั้น เขาหันกลับมามองแม่ที่ก าลังล้างจานอยู่เลยโผล่หน้ามาดูก็เห็น
ว่าไปรษณีย์มาส่งจดหมาย เขาจึงลงจากบ้านมาหยิบจดหมายเอง 
 ฉากนี้จะเห็นได้ชัดว่าบ้านของมานิตนั้นมีฐานะยากจนมากจริงๆ แม้ว่ารอบบ้านจะมีพ้ืนที่
แต่ตัวบ้านเองก็ทรุดโทรมและเก่ามาก จะเห็นว่าแม่มานีไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะมานิตเป็นเด็กดีและ
รู้หน้าที่ตัวเองด ี
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ฉากที่ 8A ภายนอก / บ้านมานิต / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-11 ฉากที ่8A 
 
 มานิตเดินมาหน้าบ้าน แล้วก็เห็นว่าบุรุษไปรษณีย์ปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านเขาไปแล้ว 
เขาเดินมาที่กล่องรับจดหมาย แล้วก็เจอเข้ากับซองจดหมายซองหนึ่งที่มีตราประทับของใบชิงโชคที่
เขาเคยเขียน ซึ่งจ่าหน้าซองเป็นชื่อของคงเดช เขารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมา เขาเลยแกะจดหมายฉบับนั้นโดย
ไม่รอให้เพ่ือนรู้  แล้วก็พบว่าในซองนั้นมีรางวัลจากการชิงโชคเป็นตั๋วรางวัลท่องเที่ยวจริงๆ เขาตะโกน
เรียกแม่เสียงดังด้วยความดีใจ 
 ในฉากนี้ เมื่อมานิตเห็นว่ามีจดหมายมาส่งที่บ้านก็แกะดู โดยลืมอ่านไปว่าชื่อที่อยู่บนซอง
นั้นเป็นชื่อของคงเดช ไม่ใช่ชื่อของเขา และเมื่อแกะซองแล้วพบว่าเป็นตั๋วรางวัลที่ตัวเองเขียนใบชิงโชค
ไปก็ดีใจเสียมากมายแล้วด้วยความเป็นเด็กซื่อๆ เขาจึงวิ่งไปหาแม่ โดยไม่ได้คิดว่าแม่ของเขาจะต้อง
ถามเอาความจริงจากเขา ว่าเขาได้ตั๋วรางวัลมาอย่างไร 
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ฉากที่ 9 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน (ต่อเนื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-12 ฉากที ่9 
 
 มานิตวิ่งขึ้นมาบนบ้านแล้วบอกแม่เรื่องรางวัล แม่มานีเลยถามเขาว่าได้มายังไง เขาหยุด
ความดีใจนั่นลงทันทีแล้วตอบแม่ไปอย่างตะกุกตะกักว่าได้มาตอนที่ไปช่วยคงเดชเขียนใบส่งชิงโชค แม่
ของเขาก็ดีใจที่ลูกถูกรางวัลแต่พอขอดูแล้วกลับกลายเป็นว่าชื่อที่อยู่บนซองนั้นเป็นชื่อของคงเดช แม่
ของเขาเลยงงกับซองรางวัลและค าพูดของมานิต แต่ก็บอกให้มานิตไปคุยกับคงเดชให้รู้เรื่องเสียก่อน
ค่อยมาคุยกันใหม่ มานิตเดินไปนั่งเงียบ ก่อนจะเอ่ยเสียงเบา ว่าคงเดชก็ไม่รู้นี่ แม่มานีมองแล้วก็ได้แต่
สงสารก่อนจะเดินจากไป 
 ฉากนี้มานิตต้องแสดงอารมณ์มาก เพ่ือสื่อถึงความต้องการของตัวเองที่มันมีมากมาย 
และเมื่อเห็นตั๋วเขาก็คิดว่าตัวเองต้องท าตามความฝันได้แน่ แม้ว่าจะต้องโกหกก็ต้องท า แต่ในฉากนี้ 
แม่มานีที่เป็นคนรักความถูกต้องจึงถามไถ่หาความจริงและไม่อยากให้ลูกต้องท าผิด ถึงแม้จะรู้ว่ามานิต 
ต้องการตั๋วรางวัลนี้มากแค่ไหน และตอนที่มานิตก้มหน้าพูดในตอนสุดท้ายก็ใช้มุมกดเพ่ือแสดงความ
อึดอัดและอัดอ้ันของมานิต 
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ฉากที ่10 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-13 ฉากที ่10 
 
 มานิตนั่งเงียบมองตั๋วรางวัลชิงโชคนั้นด้วยความเศร้า เงยหน้ามองท้องฟ้าก็เห็นนกตัว
หนึ่งบินอยู่บนนั้น เขายิ้มเม่ือเห็นนกได้บินไปมาตามความต้องการของมัน เขาคิดว่าถ้าได้อยู่บนฟ้าบ้าง
ก็คงดี ใจหนึ่งเขาก็อยากไปมากแต่อีกใจหนึ่งเขาก็นึกถึงคงเดชที่อาจจะรอจดหมายนี้อยู่ก็ได้ 
 ฉากนี้มานิตออกมานั่งมองท้องฟ้าพร้อมกับคิดถึงความต้องการของตัวเองที่มีมากมายจน
ไม่สามารถตัดใจจากตั๋วรางวัลนี้ได้ แต่มานิตก็ยังนึกถึงความรู้สึกของคงเดช ว่าถ้าเมื่อรู้ความจริงจะ
เป็นอย่างไร ที่เลือกใช้มุมภาพนี้เพราะต้องการให้มานิตดูเหมือนจมอยู่กับความคิดของตัวเองเท่านั้น 
พอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก็สื่อว่าเขาต้องการหาทางออกส าหรับเรื่องนี้ 
 
ฉากที ่11 ภายนอก / เล้าเป็ด / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-14 ฉากที ่11 
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 คงเดชปั่นจักรยานมาหามานิตที่บ้าน เห็นมานิตก าลังให้อาหารเป็ดอยู่จึงชวนไปเล่นกันที่
บ้านของคงเดช มานิตเห็นคงเดชมาชวนไปเล่นก็รู้สึกล าบากใจเพราะไม่กล้าบอกคงเดชว่าตั๋วชิงโชคนั่น
ได้ส่งมาที่บ้านของเขา เขาเลยบอกคงเดชว่าให้อาหารเป็ดแล้วเดี๋ยวจะตามไป คงเดชจึงกลับบ้าน ไป
ก่อน 
 ฉากนี้ตอนที่คงเดชมาชวนมานิตไปเล่นด้วยกันที่บ้าน มานิตจะเริ่มมีความรู้สึกไม่อยากจะ
สู้หน้าคงเดชเพราะเรื่องตั๋วรางวัลที่เขาเก็บง าไว้ไม่ยอมบอกความจริงกับคงเดช เมื่อผ่านมานานหลาย
วัน ความรู้สึกกลัวก็ยิ่งเพ่ิมมากข้ึน 
 
ฉากที ่11A ภายนอก / เล้าเป็ด / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-15 ฉากที ่11A 
 
 แม่มานีที่เดินกลับมาถึงบ้านพอดีก็เห็นหลังคงเดชปั่นรถจักรยานกลับบ้านไปอยู่ไกลๆ แม่
จึงเดินเข้ามาถามมานิตเรื่องตั๋วรางวัล ว่าเขาได้คุยกับคงเดชให้รู้เรื่องหรือยัง มานิตก็บอกว่าได้ตกลง
กับคงเดชแล้ว แม่มานีจึงไม่ได้ซักไซ้อะไรต่อ 
 ในฉากนี้ต้องการสื่อถึงความรู้สึกของแม่มานีที่ไม่อยากให้ลูกท าสิ่งที่ผิด ถึงได้คอยย้ าและ
เตือนเรื่องตั๋วรางวัลกับมานิตอยู่บ่อยครั้ง เพราะด้วยความที่แม่มานีเลี้ยงมานิตมาคนเดียวจึงอยากให้
ลูกเป็นคนดีและไม่อยากให้ใครมาว่าลูกของเธอ มุมภาพท่ีใช้รับหน้ามานิตก็เป็นมุมแคบเพราะต้องการ 
สื่อให้เห็นถึงความรู้สึกที่มานิตหลบซ่อนไว้ 
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ฉากที ่12 ภายนอก / บ้านคงเดช / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-16 ฉากที ่12 
 
 มานิตเล่นพับจรวดกับกลุ่มเพ่ือนอย่างสนุกสนานอยู่บริเวณหน้าบ้าน เขาเอ่ยถามเรื่องใบ
ชิงโชคกับคงเดช คงเดชก็บอกยังไม่ได้รับอะไรเลย คงเดชพับจรวด โดยไม่ได้สนใจค าถามของมานิต
เท่าไหร่นัก แล้วก็หันมาเห็นว่าจรวดของมานิตนั้นสวยกว่า เลยขอจรวดของมานิต มานิตตกอยู่
ท่ามกลางสายตาของเพ่ือนๆ 
 ในฉากนี้จะเริ่มเห็นได้ชัดว่ามานิตมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เขาเริ่มแสดงความต้องการของ
ตัวเองออกมา แม้ว่าคงเดชนั้นจะแสดงความเอาแต่ใจเหมือนอย่างที่เคยเป็น แต่มานิตก็จะเริ่มมีกลไก
ที่เอาไว้ใช้ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง เริ่มมีการโต้เถียงเกิดขึ้นทั้งๆ ที่เมื่อก่อนเขาเป็นคนมีน้ าใจกับ
เพ่ือนเสมอ ท าให้เพื่อนๆ เริ่มมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป 
 
ฉากที่ 13 ภายนอก / แปลงพริก / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-17 ฉากที ่13 
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 มานิตที่ก าลังรดน้ าแปลงพริกได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่าน เขาวางบัวรดน้ าแล้ววิ่งตาม
เสียงนั้นไปด้วยความดีใจ มานิตกางมือออกท าท่าทางเหมือนเครื่องบินแล้ววิ่งเครื่องบินจนสุดทางคัน
นา 
 ฉากนี้สิ่งที่มานิตรอคอยมานานก็สมหวัง เขาได้เห็นเครื่องบินบินผ่านไปและรู้สึกว่าตัวเอง
ก าลังจะสมหวังกับความฝันของเขาแล้ว เขาวิ่งไปยิ้มไปแล้วก็มองตามเครื่องบินจนสุดสายตาและ
ตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ 
 
ฉากที ่14 ภายนอก / ถนนในหมู่บ้าน / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-18 ฉากที ่14 
 
 ระหว่างทางกลับบ้าน มีต้นฝรั่งที่ผลมันยื่นออกมานอกรั้วบ้าน มานิตก็เลยถามแม่ว่าเรา
จะกินลูกท่ีมันยื่นออกมานอกบ้านนั่นได้หรือเปล่า แม่เขาเลยให้ไปขอเจ้าของบ้าน แต่มานิตก็คิดว่าลูก
นั้นมันอยู่นอกบ้านท าไมต้องไปขอ แม่เขาเลยบอกให้ฟังเรื่องต้นไม้ที่เจ้าของบ้านเขาปลูกดูแล  มานิต
เลยเข้าใจแต่ก็ยังไม่วายสงสัยว่าถ้าเจ้าของเขาไม่ให้จะท าอย่างไร แม่มานีเลยบอกว่า เราแบ่งกันได้อยู่
แล้ว มานิตเลยคิดได้เราสารถแบ่งกันได้จริงๆ 
 ฉากนี้แสดงเห็นถึงความนึกคิดในแง่มุมของผู้ใหญ่ ค าสอนของแม่ที่บอกกับมานิตก็เพ่ือให้
เขาได้คิดและทบทวนว่าสิ่งที่เขาท านั้นถูกต้องหรือไม่ แม้ว่าเธอจะไม่ได้พูดสอนลูกออกไปตรงๆ แต่
ข้อคิดที่เธอให้ลูกไปก็ท าให้มานิตได้คิดและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้คือ การเอาตั๋วรางวัลไปคืน
ให้กับคงเดชซึ่งจะด าเนินเรื่องในฉากต่อไป 
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ฉากที ่15 ภายนอก / ถนนกลางป่า / กลางวัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-19 ฉากที ่15 
 
 ขณะที่มานิตปั่นจักรยานไปหาคงเดชอยู่นั้น จู่ๆ คงเดชปั่นจักรยานมาจอดตรงหน้าก่อน
เดินมาหามานิตตรงหน้า แล้วก็ตบหัวมานิตเข้าอย่างจัง แล้วพูดเรื่องตั๋วรางวัลที่เขารู้จากยายของเขา
และจากแม่ของมานิตแล้ว ทั้งสองมีปากเสียงกันจนคงเดชทนไม่ไหวชกเข้าที่หน้าของมานิต เขายกตั๋ ว
ให้มานิตแล้วปั่นจักรยานหนีไป 
 ฉากนี้ต้องสื่อถึงความรู้สึกของมานิตที่ตัวเองเริ่มรู้สึกผิดกับการกระท าของตัวเอง จึง
สารภาพความจริงกับคงเดช และพยายามบอกความต้องการที่จะท าตามฝันของตัวเองกับคงเดช ซึ่งคง
เดชเองก็ต้องแสดงอารมณ์หลากหลายในฉากนี้ ทั้งโกรธที่เพ่ือนรักโกหก ทั้งเจ็บปวดที่มานิตโกงเรื่อง
ตั๋วรางวัล แต่ท้ายท่ีสุดก็ต้องท าใจยอมรับเพ่ือให้มานิตสมหวังแม้ว่าลึกๆ จะไม่เข้าใจมานิตเลยก็ตามใน
ที่นี้เทียบมานิตได้กับตัวตนของทฤษฎีอัตนิยม ที่ถือว่าผลประโยชน์ส่วนตนนั้นต้องมาก่อน และเทียบ
คงเดชได้กับตัวตนของทฤษฎีปรัตถนิยม ที่ถือว่าจะต้องมีน้ าใจให้กับเพื่อนมนุษย์ 
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ฉากที่ 16 ภายนอก / ทุ่งนา / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-20 ฉากที ่16 
 
 มานิตวิ่งมาที่ทุ่งนา ครุ่นคิดและสับสน วุ่นวายใจอยู่นาน กระทั่งเขาตัดสินใจได้แล้วว่าจะ
ท าอย่างไรกับตั๋วรางวัล จึงหันหลังเดินกลับบ้านไป 
 ฉากนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของมานิต ที่หลังจากเจอกับคงเดช ความคิด
ของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอีก เมื่อคงเดชตัดสินใจยกตั๋วรางวัลแต่จะมีความหมายอะไรเมื่อเขาต้องเสีย
เพ่ือนไป จนถึงตอนนี้ของฉากมานิตจะต้องแสดงความสับสน และพยายามมองหาความฝันของเขาบน
ท้องฟ้าเพ่ือยืนยันให้เขาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆ 
 
ฉากที่ 17 ภายใน / บ้านมานิต / กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-21 ฉากที ่17 
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 มานิตดูตั๋วเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่แม่จะบอกให้เขานอนได้แล้ว มานิตจึงเก็บตั๋วไว้ข้างกาย
ก่อนหลับตาลง 
 ในฉากนี้มานิตกลับมาบ้านเพ่ือมาตรวจสอบตั๋วรางวัลอีกครั้ง เขาเห็นแล้วว่าตั๋วรางวัลนี้
มอบให้สองที่นั่ง จึงพอใจแล้วหลับไป 
 
ฉากที่ 18 ภายใน / บ้านมานิต / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-22 ฉากที ่18 
 
 มานิตตื่นแต่เช้า รีบอาบน้ าและยืนแต่งตัวด้วยชุดที่ดูดีที่สุดอยู่หน้ากระจก เมื่อแต่งตัว
เสร็จก็หันไปหาแม่มานีที่ยืนรออยู่แล้วเอ้ือมมือไปจูงมือแม่มานีเดินออกจากบ้านไป 
 ฉากนี้เริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่า มานิตยอมรับความจริงและตัดสินใจที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เขาจึงยิ้มให้กับตัวเองในหน้ากระจกและเดินออกมาจากกระจก เพ่ือก้าวสู่โลกความจริงที่เขาก าลังจะ
เผชิญ 
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ฉากที่ 18A ภายนอก / บ้านมานิต / กลางวัน 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-23 ฉากที ่18A 
 
 มานิตจูงมือแม่มาเจอเข้ากับคงเดชที่ยืนคอยอยู่แล้ว แล้วเด็กทั้งสองคนก็เดินทางไป
ด้วยกัน  
 ฉากนี้ต่อเนื่องกับฉากที่แล้วซึ่งเหมือนหลอกว่า มานิตจะไปเที่ยวกับแม่ แต่การที่เห็นที่คง
เดชนั้นยืนรออยู่ที่หน้าบ้านก็สื่อได้ว่า มานิตตัดสินใจแล้วว่าจะรักษามิตรภาพของเขากับคงเดชเอาไว้
แล้วยังได้ท าตามความฝันของตัวเองอีกด้วย 
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ฉากที ่19 ภายนอก / บ้านคงเดช / กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-24 ฉากที ่19 
 
 หน้าม้าหินอ่อน มีจรวดกระดาษท่ีมานิตเคยให้คงเดชเอาไว้วางอยู่ 
 ฉากนี้เป็นการเฉลยค าตอบว่า ตอนที่คงเดชขอจรวดกระดาษพับของมานิต มานิตได้
ตัดสินใจอย่างไร สิ่งที่มานิตยังเลือกที่จะเป็นและการปฏิบัติตัวของเขานั้นไม่ได้เปลี่ยนไปซะทีเดียว 
แม้ว่าจะมีการโกงบ้านเลขที่ในการเขียนใบชิงโชค เกิดการโกหกขึ้นแต่ความรักเพ่ือนและความมีน้ าใจ
ของมานิตที่เป็นนิสัยของเขาก็ยังคงอยู่ ถึงมันจะเป็นน้ าใจเพียงเรื่องเล็กน้อยของมานิตแต่ก็เป็นเรื่อง
ส าคัญที่ให้คงเดชนึกถึงและพยายามจะเข้าใจในตัวมานิตมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 

                                        ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

 

บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาหาข้อมูลเพ่ือการสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตนิยมและ

การตัดสินใจ เรื่อง “มานิต” มีวัตถุประสงคเ์พ่ือสะท้อนมุมมองความคิดเรื่องการค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตน และเสนอแง่มุมการเลือก การตัดสินใจทีค่ิดว่าจะส่งผลกระทบไปในทางที่ดีท่ีสุด  ซ่ึงผู้จัดท าได้ 
ท าการเก็บข้อมูลจากทฤษฎี แนวคิด บทความและแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาโครงเรื่อง 
บุคลิกของตัวละคร ความสัมพันธ์ของตัวละคร ในแบบฉบับของของผู้จัดท าเอง จนได้มาเป็นบท
ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์  โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการผลิตภาพยนตร์  คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า
ภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอนหลังการถ่าย
ท าภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งการท างานตามขั้นตอนข้างต้นนี้ ท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการ
สร้างภาพยนตร์โดยละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในเรื่องของการเขียนบทภาพยนตร์ การเตรียม
งาน การประสานงาน การหานักแสดงและสถานที่ถ่ายท า การใช้อุปกรณ์ต่างๆส าหรับการถ่ายท า
ภาพยนตร์ รวมถึงขั้นตอนในการตัดต่อและใส่เสียงประกอบ จากการเรียนรู้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ท าให้
ผู้จัดท าได้พบถึงประโยชน์และความสมบูรณ์ของผลงาน ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ ตามจุดประสงค์ที่วางไว้และ
เป็นที่น่าพอใจ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ในการสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสรุปประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการด าเนินงาน
ตามแต่ละขั้นตอนที่ได้ศึกษาไป ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 
 นับเป็นขั้นตอนที่จ าเป็นจะต้องมีความละเอียดสูงในการด าเนินงาน เพราะถือว่า
ขั้นตอนนี้เป็นส่วนส าคัญมากที่สุดของการผลิตภาพยนตร์  เนื่องจากการผลิตภาพยนตร์นั้นต้องอาศัย
การเตรียมงานทีด่ี และพร้อมส าหรับการถ่ายท ามากที่สุด ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาและความยุ่งยาก
ในการถ่ายท าได้ และด้วยความที่ภาษาพูดในบทภาพยนตร์และในภาพยนตร์แตกต่างกัน อีกทั้ง
ขั้นตอนนี้ยังต้องอาศัยการประสานงานติดต่อ รวมถึงการเตรียมการ Workshop นักแสดงเด็ก ก่อน
ถ่ายท าจริงอีกด้วย ท าให้ผู้จัดท าต้องใส่ใจรายละเอียดกับขั้นตอนนี้เป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิดปัญหา
ระหว่างถ่ายท าน้อยที่สุด 
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2. ขัน้ตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีผู้จัดท าต้องอาศัยการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนการติดต่อ

ประสานงานต่างๆ  ในระหว่างการถ่ายท ากับท้ังผู้ร่วมทีมและนักแสดง   จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามแผน 

งานที่วางไว้เพ่ือให้เป็นไปตามที่ผู้จัดท าต้องการมากที่สุด 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร์นี้เริ่มจากการร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆ  

เข้าด้วยกัน โดยใช้ภาพและเสียงเพื่อให้ภาพยนตร์สามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด และมีการ
เพ่ิมเทคนิคต่างๆ  ที่จะช่วยส่งเสริมให้ภาพยนตร์ยิ่งสมบรูณ์มากขึ้นก่อนที่จะน าออกไปฉายจริง   โดยผู้ 
จัดท าอาศัยความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก แม้ต้องใช้เวลาในการท างาน
มากแต่เพ่ือความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งผลของการตัดต่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง มานิต ก็ 
ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้จัดท า 
 
ปัญหาในการด าเนินการ 

 ข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินการที่พบ มีดังนี ้
1. ปัญหาเรื่องการเรียบเรียงบทภาพยนตร์ที่ใช้เวลานานเกินไป  

ซึ่งกว่าทีจ่ะได้บทที่ลงตัวและน่าพึงพอใจ ก็เสียเวลาไปเยอะ ทั้งยังมีการเรียบเรียงบท 
ภาพยนตร์ให้เหมาะสมกับตัวละครเด็ก  ซึ่งต้องอาศัยการคลุกคลีและความคุ้นเคยกับตัวนักแสดง ท า
ให้ช่วงระยะเวลาการผลิตภาพยนตร์ที่จัดสรรไว้ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดเอาไว้ 

2. ปัญหาเรื่องการหานักแสดง 
ปัญหานี้มาพร้อมกับการเรียบเรียงบทภาพยนตร์เพราะกว่าที่จะหาตัวนักแสดงที่ตรง

กับความต้องการได้นั้นก็ใช้เวลานาน และเมื่อมีการท า Casting เด็กหลายๆ คนก็ต้องคัดเลือกเด็กที่มี
ความเหมาะสมตรงกับบุคลิกตัวละครที่คิดเอาไว้ให้มากที่สุด  

3. ปัญหาเรื่องการเดินทาง 
เนื่องจากสถานที่ถ่ายท าของภาพยนตร์เรื่องนี้ ตามบทที่ได้ก าหนดเอาไว้ว่าเป็นแหล่ง

ชนบทและไกลความเจริญ ท าให้การเดินทางไปแต่ละครั้งเพ่ือถ่ายท าต้องอาศัยระยะเวลานานและยังมี
เรื่องการขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายท าที่ไม่สะดวก ท าให้ผู้จัดท าต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมรับแรงกระแทก และยังใช้งานได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 

4. ปัญหาเรื่องระหว่างการถ่ายท า 
ในบางฉากที่ต้องการให้ภาพช่วยสื่ออารมณ์ แต่การถ่ายท าในครั้งแรกที่ออกมายังไม่

สามารถสื่ออารมณ์ได้มากพอ ท าให้ต้องมีการถ่ายแก้กันอยู่หลายครั้ง และปัญหานักแสดงเป็นเด็กอายุ 
9-10 ขวบ ไม่สามารถมีสมาธิอยู่กับตัวละครได้เป็นเวลานานๆ จึงต้องมีการหยุดพัก และหลอกล่อด้วย
ของตอบแทน และรอจนนักแสดงเด็กๆ มีสมาธิมากยิ่งข้ึนจึงจะสามารถกลับมาถ่ายท าต่อได้ 

5. ปัญหาเรื่องการสร้าง Visual Effect 
เนื่องจากสถานที่ถ่ายท าอยู่ไกลความเจริญ ท าให้สิ่งที่ต้องการจากบทภาพยนตร์นั้น

ไม่มีทางเกิดขึ้น และผู้จัดท าไม่สามารถด าเนินการได้เอง จึงมีการเตรียมผู้เชี่ยวชาญในการสร้าง  
Visual Effect ที่เหมาะสมเอาไว้เพ่ือให้ภาพยนตร์สมบรูณ์ที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.   ภาพยนตร์สั้นเรื่อง  มานิต เป็นเพียงการสะท้อนมุมมองทางความคิด เรื่องการ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน และการเสนอทางเลือกการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นการบอกเล่าความคิด
ของผู้จัดท าผ่านการกระท าของตัวละครเพียงเท่านั้น 
 2.  การสร้างสรรค์บทภาพยนตร์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการผลิต 
งานภาพยนตร์ เพราะบทภาพยนตร์นั้นสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้เขียน ดังนั้นจึงควรต้องให้ความ
ใส่ใจกับบทภาพยนตร์ให้ดีที่สุด 
 3.  การผลิตภาพยนตร์ที่ดี ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยเรื่องการท างานเป็นทีมที่ดี ความร่วมมือ
และการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพราะการผลิตงานภาพยนตร์นั้นไม่สามารถท าได้ด้วยตัวคน
เดียว  
 4. การผลิตภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก ควรมีการ Workshop การแสดงให้กับ
นักแสดงก่อนถ่ายท า ซึ่งจะท าให้นักแสดงสามารถเข้าถึงบทบาทและมีสมาธิกับการท างานได้เป็นอย่าง
ดี 
  
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บรรณานุกรม 
 

ประวิทย์ แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
นงพงา ลิ้มสุวรรณ. จิตวิทยาการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก. เข้าถึงเมื่อ 20  สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 

http://www.ramamental.com/medicalstudent/childandteen/childpsyccare 
ปกรณ์ สิงห์สุริยา. อัตนิยมและปรัตถนิยม. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www  
 .philospedia.net/Egoism%2 
พรทิพย์ เย็นจะบก และ ลักษมณ พีรประภากร. การศึกษารูปแบบและแนวคิดในภาพยนตร์รางวัล 
 ออสการ์. เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก  http://kucon.lib.ku.ac.th/  
 Fulltext/KC5013003.pdf 
พระภาวนาวิริยคุณ.  นิสัยเห็นแก่ตัวเกิดจากอะไร. เข้าถึงเมื่อ  20  สิงหาคม  2556.  เข้าถึงได้จาก   

 http://www.kalyanamitra.org/u-ni-boon/main/index.php?option=com_  
 content&task=view&id=726&Itemid=1 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คมกฤษ ตรีวิมล, ทรงยศ สุขมากอนันต์, นิธิวัฒน์ ธราธร, วิชชพัชร์ โกจิ๋ว, วิทยา ทองอยู่ยง, 

 อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม, ผู้ก ากับ. แฟนฉัน [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: GTH, 2546. 
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ผู้ก ากับ. ปัญญา เรณ ู[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ:  
 สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2554. 
พุฒิพงศ์ สายศรีแก้ว, ผู้ก ากับ. มหัศจรรย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ ชื่อตอน ร้อยเรื่องรู้ [ภาพยนตร์].  
 กรุงเทพฯ: ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จ ากัด, 2555. 
Bernstein, Marcos, director. My Sweet Orange Tree  [motion picture]. Rio de Janeiro:  
 Passaro Films, 2556. 
Forster, Marc, director. The Kite Runner [motion picture]. Afghanistan:  

 DreamWorks Pictures, 2550.  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.kalyanamitra.org/u-ni-%20boon/main/index.php


78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

 

 
โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรื่อง “ มานิต ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	1.Title page
	2.Abstract
	3.Content
	4.Chapter1
	5.Chapter2
	6.Chapter3
	7.Chapter4
	7.Chapter4_1
	8.Chapter5
	9.Chapter6
	10.Bibliography
	11.Appendix

