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บทที่ 1

บทนํา

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการสําเร็จการศึกษา นั่นรวมถึงการใหความสําคัญ

กับใบปริญญา วิชาชีพ ซึ่งเปนตัวกําหนดอัตราคาจาง และอัตราการจางงานในสังคมไทย สิ่งตางๆ
เหลานี้ ไมวาจะเปน ปริญญาบัตร วุฒิบัตร หรือเกียรติบัตร ตางเปนตัวกําหนดคุณคา และ
ความสามารถของบุคคลท่ีเปนเจาของ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ และสรางความนาเชื่อถือได แตก็ยังมีบุคคลอีก
มากมายท่ีไมจําเปนตองใบรับรองเกียรติยศเหลานี้ ก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตไดเชนกัน
เพราะแทท่ีจริงแลวสิ่งท่ีเปนตัวกําหนดคุณคาของแตละบุคคลนั่นก็คือ ความคิดและความสามารถท่ี
บุคคลหนึ่งๆ สามารถสรางและพัฒนาสิ่งตางๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอท้ังตนเอง บุคคลรอบขาง และ
สังคมในปจจุบันได

โดยในการทําจุลนิพนธครั้งนี้ ผูจัดทํามีความสนใจในแนวคิดดังกลาว ดวยการถายทอด
ผานรูปแบบ การสรางสรรคภาพยนตรสั้น ซึ่งผูจัดทําไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
นํามาพัฒนาเปนบทภาพยนตร ตลอดจนแนวคิด บุคลิกภูมิหลังของตัวละครหลัก โดยมีฉากหลังเปน
การแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ (Spelling bee) ซึ่งเลาผานในมุมมองและความคิดของเด็กสาวคน
หนึ่ง ท่ีเปนนักลาเกียรติบัตร จนกระท่ังเกิดสิ่งท่ีทําใหเธอตองเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเอง

วัตถุประสงค
1. นําเสนอแนวคิดของผูจัดทําท่ีวา คุณคาของบุคคลข้ึนอยูกับผลของงาน ผานการผลิต

ภาพยนตรสั้น
2. ศึกษากระบวนการคิดและการทํางานของงานภาพยนตรแนวดรามา

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ
เปนจุลนิพนธเก่ียวกับการสรางสรรคภาพยนตรสั้นโดยศึกษาและคนควา ขอมูล ทฤษฎี

ตางๆ เก่ียวกับแนวความคิดของมนุษย เพ่ือนํามาพัฒนาบทภาพยนตร และทัศนคติของตัวละคร
ตลอดจนศึกษากฎและกติกาของการแขงขันสะกดคําภาษา อังกฤษ ในปจจุบันท้ังใน และตางประเทศ
รวมถึงศึกษาข้ันตอนการผลิตภาพยนตรสั้น ในเรื่องการเขียนบท ถายทํา ตัดตอ การเลือกใชเสียง การ
จัดองคประกอบของภาพ เพ่ือนํามาสรางสรรคเปนภาพยนตรสั้น
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ข้ันตอนการศึกษา
1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ
2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ
3. ศึกษาขอมูล วิเคราะหขอมูล
4. ข้ันพัฒนาบทภาพยนตร (Development)

4.1 คิดโครงเรื่อง แกนของเรื่อง
4.2 หาขอมูลอางอิง
4.3 เขียนบทภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spel,baund/

5. ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-Production)
5.1 หาสถานท่ีสําหรับการถายทํา คัดเลือกนักแสดง เตรียมเสื้อผา และอุปกรณ

ประกอบฉาก
5.2 ทําตารางการถายทํา

6. ข้ันตอนการผลิต (Production)
6.1 ถายทําภาพยนตรตามตารางการถายทําท่ีกําหนด ตามวัน เวลา และ สถานท่ี

7. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post–Production)
7.1 ตัดตอภาพยนตร
7.2 ใสเสียงและดนตรีประกอบ

8. การสรุปผลและจัดทํารูปเลม
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แผนการดําเนนิการ
ตอไปนี้เปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาเปนตารางดังตอไปนี้

ตาราง 1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน

กิจกรรม
2556 2557

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ศึกษาและเสนอหัวขอ
จุลนิพนธ
รวบรวมเอกสารท่ี
เกี่ยวของ
การศึกษาขอมูล
วิเคราะหขอมูล
ข้ันพัฒนาบทภาพยนตร
(Development)
ข้ันตอนกอนการผลิต
(Pre-production)
ข้ันตอนการผลิต
(Production)
ข้ันตอนหลังการผลิต
(Post-production)
สรุปผลและจัดทํารูปเลม

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1. สามารถถายทอดแนวคิด ของผูจัดทํา ผานภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spel,baund/ ได
2. สามารถพัฒนาทักษะทางภาพยนตร รวมถึงไดเรียนรู ในทุกกระบวนการของการผลิต

ภาพยนตร ท้ังข้ันตอนกอนการผลิต ข้ันตอนการผลิต ตลอดจน ข้ันตอนหลังการผลิต
ไดดวยตนเอง

3. ผูชมไดเขาใจและเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตรสั้นเรื่องนี้

นิยามศัพท
คําศัพทท่ี 1 /’spel,baund/ เปนตัวอักษรสําหรับอานออกเสียง เชนเดียวกับ สัทอักษร
(phonetic alphabet) ของคําวา Spellbound ท่ีแปลวา ความลุมหลง,หลงใหล
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ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การสรรสรางภาพยนตรสั้นท่ีวาดวยการเรียนรูและยอมรับคุณคาในตนเอง เรื่อง
/’spel,baund/ เปนการศึกษาบุคลิก ลักษณะของตัวละครหลักในเรื่องท่ีชื่อ ม้ิว ซึ่งเปนเด็กหญิงท่ี
ตองการยอมรับจากคนรอบขาง เธอจึงจําเปนตองหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ นั่นทําใหเธอ
กลายเปนนักลาเกียรติบัตร เพ่ือสะสมเกียรติยศ ตลอดจนไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนท่ัวไป
โดยเฉพาะแมของเธอเอง ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีมนุษยนิยม รวมท้ังเทคนิคการเลาเรื่องดวยภาพ
ของภาพยนตร อาทิ สี ขนาดและมุมกลอง นอกจากนี้ยังเปนการสรรสรางภาพยนตรท่ีมุงเนนใหเกิด
อารมณรวม เขาใจถึงนัยยะท่ีแอบแฝงในภาพยนตร อีกท้ังยังกอใหเกิดความเพลิดเพลินแกผูชมอีกดวย

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูจัดทําไดทําการศึกษารวบรวม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใช
เปนแนวทางในการทําวิจัย ดังนี้

1. ทฤษฎีมนุษยนิยม
2. ทฤษฎีการเลาเรื่อง
3. ขนาดภาพและมุมกลอง
4. ทฤษฎีสี

1. ทฤษฎีมนุษยนิยม¹
ทฤษฎีมนุษยนิยม(Humanism)

ทฤษฎีมนุษยนิยมมีวิวัฒนาการมาจากทฤษฎีกลุมท่ีเนนการพัฒนาตามธรรมชาติ แตก็จะ
มีความเปนวิทยาศาสตร คือเปนกระบวนการมากยิ่งข้ึน กลุมทฤษฎีมนุษยนิยม เปนทฤษฎีท่ีคัดคาน
การทดลองเก่ียวกับพฤติกรรมของสัตวแลวมาใชอางอิงกับมนุษยและปฏิเสธท่ีจะใชคนเปนเครื่อง
ทดลองแทนสัตว นักทฤษฎีในกลุมนี้เห็นวามนุษยมีความคิด มีสมอง อารมณและอิสรภาพในการ
กระทํา การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีนี้เชื่อวาผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน การจัดการเรียน
การสอนจึงมุงใหเกิดการเรียนรู ท้ังดานความเขาใจ ทักษะและเจตคติไปพรอม ๆ กันโดยให
ความสําคัญกับความรูสึกนึกคิด คานิยม การแสดงออกตลอดจนการเลือกเรียนตามความสนใจของ
ผูเรียนเปนหลัก บรรยากาศในการเรียนเปนแบบรวมมือกันมากกวาการแขงขันกันอาจารยผูสอนทํา
หนาท่ีชวยเหลือใหกําลังใจและอํานวยความสะดวกในขบวนการเรียนของผูเรียนโดยการจัดมวล
ประสบการณ เอ้ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อานเพ่ิมเติมใน

1 อานเพ่ิมเติมใน ณัชชากัญญ วิรัตนชัยวรรณ. ทฤษฎีการเรียนรู. [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ
29 มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจาก http://www.learners.in.th/blog/natchakan/386486.
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หลักการหรือความเชื่อของทฤษฎีมนุษยนิยม คือ
1. มนุษยมีธรรมชาติแหงความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู
2. มนุษยมีสิทธิในการตอตานหรือไมพอใจในผลท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งตางๆ แมสิ่งนั้นจะไดรับ

การยอมรับวาจริง
3. การเรียนรูท่ีสําคัญท่ีสุดของมนุษยคือการท่ีมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด หรือ

มโนทัศนของตนเอง
ลักษณะสําคัญ
นักทฤษฎีกลุมนี้มีความเชื่อวามนุษยมีอิสระท่ีจะเรียนรูในสภาพแวดลอมท่ีดีจากการ

สนับสนุน หรือสงเสริมของครูผูสอน ผูนําความคิดท่ีสําคัญไดแก Rogers และ Maslow ทฤษฏีนี้ เชื่อ
วาผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน การจัดการเรียนการสอนจึงมุงใหเกิดการเรียนรูท้ังดานความ
เขาใจ ทักษะและเจตคติไปพรอม ๆ กันโดยใหความสําคัญกับความรูสึกนึกคิด คานิยม การแสดงออก
ตลอดจนการเลือกเรียนตามความสนใจของผูเรียนเปนหลัก

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม²
ความสําคัญของความเปนมนุษยและมองมนุษยวามีคุณคา มีความดีงาม มี

ความสามารถ มีความตองการ และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตน หากบุคคลมี
อิสรภาพและเสรีภาพ มนุษยจะพยายามพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ทฤษฏีและ
แนวคิดท่ีสําคัญๆ ในกลุมนี้มี 2 ทฤษฏีและ 5 แนวคิด คือ

ทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว (Maslow, 1962 )
1. มนุษยทุกคนมีความตองการพ้ืนฐานตามธรรมชาติเปนลําดับข้ันตอน คือ ข้ันความ

ตองการทางรางกาย ( physical need) ข้ันความตองการความม่ันคง ปลอดภัย ( safety need) ข้ัน
ความตองการความรัก ( love need) ข้ันความตองการยอมรับและการยกยองจากสังคม (esteem
need) และข้ันความตองการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี (self - actualization) หาก
ความตองการข้ันพ้ืนฐานไดรับการตอบสนองอยางพอเพียงสําหรับตนในแตละข้ัน มนุษยจะสามารถ
พัฒนาตนไปสูข้ันท่ีสูงข้ึน

2. มนุษยมีความตองการท่ีจะรูจักตนเองและพัฒนาตนเองประสบการณท่ีเรียกวา
“peak experience” เปนประสบการณของบุคคลท่ีอยูในภาวะดื่มด่ําจากการรูจักตนเองตรงตาม
สภาพความเปนจริง มีลักษณะนาตื่นเตน เปนความรูสึกปติ เปนชวงเวลาท่ีบุคคลเขาใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอยางถองแท เปนสภาพท่ีสมบูรณ มีลักษณะผสมผสานกลมกลืน เปนชวงเวลาแหงการรูจักตนเอง
อยางแทจริง บุคคลมีประสบการณเชนนี้บอยๆจะสามารถพัฒนาตนไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

²อานเพ่ิมเติมในทิศนา แขมมณี. .ศาสตรการสอน:องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการ
เรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพ. [ออนไลน]. เขาถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2556 เขาถึงไดจาก
http://www.novabizz.com/Learning _Cognitive.html .
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ทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของทฤษฏีนี้ คือ มนุษยทุกคนมี
ความตองการพ้ืนฐานตามธรรมชาติเปนลําดับข้ัน และตองการท่ีจะรูจักตนเองและพัฒนาตนเอง
หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้เนนการเขาถึงความตองการพ้ืนฐานของผูเรียน และ
ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานนั้นอยางพอเพียง ใหอิสรภาพและเสรีภาพแกผูเรียนในการเรียนรู มี
การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูซึ่งชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดประสบการณในการรูจักตนเองตาม
สภาพความเปนจริง Maslow’s Hierachy of Needs Abraham Maslow อธิบายวาความตองการท่ี
ทําใหมนุษยเกิดแรงจูงใจในการทําพฤติกรรมวาแบงเปน 2 ระดับ ไดแกความตองการท่ีจําเปนในการท่ี
จะมีชีวิตอยูได ซึ่งตองไดรับการตอบสนองกอนจึงจะมีแรงจูงใจในการทําพฤติกรรมเพ่ือความตองการ
อ่ืน ความตองการระดับนี้ ถือเปนความตองการระดับต่ํา ประกอบดวย

1. ความตองการทางกายไดแก ตองการอาหาร น้ํา อากาศ ฯลฯ
2. ความตองการความปลอดภัย
3. ความตองการการยอมรับเปนสมาชิกของกลุมและความรัก
4. ความตองการความนิยมนับถือ เกียรติยศชื่อเสียง อีกระดับหนึ่งเปนความตองการ

ระดับสูง คือความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูความเจริญแหงตน ประกอบดวย
5. ความตองการรูและเขาใจ
6. ความตองการสุนทรีย (ซาบซึ้งในศิลปะและดนตร)ี
7. ความตองการท่ีจะทําในสิ่งท่ีตนมีศักยภาพอยางเต็มท่ี (ตองการทําสิ่งตาง ๆ ใหเต็ม

ศักยภาพของตน) มนุษยตองไดรับการตอบสนองในแตละข้ันตั้งแตข้ันแรกกอนจะมีแรงจูงใจในการทํา
พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการในข้ันตอไป เชน อ่ิมกอนจึงจะแสวงหาความปลอดภัย แลวจึง
ทําพฤติกรรมเพ่ือใหไดรับความรัก เม่ือไดแลวจึงแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงตอไป เม่ือความตองการใน
ระดับต่ํานี้ลดลง (ไดรับแลว) แรงจูงใจในการทําพฤติกรรมเพ่ือสนองความตองการระดับสูงจึงเกิดข้ึน
คือแสวงหาความรูความเขาใจ สุนทรียทางศิลปและดนตรี แลวจึงทําทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือพัฒนาตนเอง
ใหเต็มความศักยภาพท่ีมีอยู

ทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว (Maslow) แนวความคิดท่ีไดอธิบายถึงลําดับความตองการ
ของมนุษย โดยท่ีความตองการจะเปน ตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสูความตองการนั้น
ดังนี้ถาเขาใจความตองการของมนุษยก็สามารถ อธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษยไดเชนเดียวกัน ใน
เรื่องความตองการ (Need) ของมนุษย ถาเรามีความเขาใจเรื่องความตองการของมนุษยแลว เราจะ
สามารถเขาใจ พ้ืนฐานพฤติกรรมของมนุษยไดมากยิ่งข้ึน ความตองการของมนุษยตามแนวความคิด
ของมาสโลว (Maslow) มาสโลว ไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน 5 ข้ันเรียงตามลําดับ
ดังนี้ The five needs

ข้ันท่ี 1 ความตองการทางกาย (Physiological Needs) คือความตองการปจจัยพ้ืนฐาน
ในการดํารงชวีิต

ข้ันท่ี 2 ความตองการความ ม่ันคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือความ
ตองการท่ีจะมีชีวิต ท่ีม่ันคง ปลอดภัย

ข้ันท่ี 3 ความตองการความรักและการเปนท่ียอมรับของกลุม (Love and Belonging
Needs) มนุษยเม่ือเขาไปอยูในกลุมใดก็ตองการใหตนเปนท่ีรักและยอมรับในกลุมท่ีตนอยู
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ข้ันท่ี 4 ความตองการได รับการยกยองจากผูอ่ืน (Self -Esteem Needs) เปนความ
ตองการในลําดับตอมา ซึ่งความตองการในชั้นนี้ถาไดรับจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจใจตนเอง

ข้ันท่ี 5 ความตองการในการเขาใจและรูจักตนเอง (Self-Actualization Needs) เปน
ความตองการชั้นสูงของมนุษย ซึ่งนอยคนท่ีจะประสบไดถึงข้ันนี้ มาสโลวไดกลาวเนนวา ความ
ตองการตาง ๆ เหลานี้ตองเกิดเปนลําดับข้ัน และจะไมมีการขามข้ัน ถาข้ันท่ี 1 ไมไดรับการตอบสนอง
ความตองการในลําดับข้ันท่ี 2-5 ก็ไมอาจเกิดข้ึนได การตอบสนองท่ีไดรับในแตละข้ันไมจําเปนตอง
ไดรับท้ัง 100% แตตองไดรับบางเพ่ือจะไดเปนบันไดนําไปสูการพัฒนาความตองการในระดับท่ีสูงข้ึน
ในลําดับข้ันตอไป

ทฤษฎีการเรียนรูของรอเจอรส ( Rogers, 1969)
มนุษยจะสามารถพัฒนาตนเองไดดีหากอยูในสภาพการณท่ีผอนคลายและเปนอิสระ การ

จัดบรรบากาศการเรียนท่ีผอนคลายและเอ้ือตอการเรียนรู (Supportive atmosphere) และเนนให
ผูเรียนเปนศูนยกลาง (student-centered teaching) โดยครูใชวิธีการสอนแบบชี้แนะ (non-
directive) และทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหแกผูเรียน (facilitator) และการเรียนรู
จะเนนกระบวนการ (process learning) เปนสําคัญ

ทฤษฎีการเรียนรูของรอเจอร แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของทฤษฏีนี้ คือ มนุษย
สามารถพัฒนาตนเองไดดีหากอยูในสภาวะท่ีผอนคลายและเปนอิสระ การจัดบรรยากาศท่ีผอนคลาย
และเอ้ือตอการเรียนเรียนรูและเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยครูเปนผูชี้แนะและทําหนาท่ีอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูใหแกผูเรียนและการเรียนรูจะเนนกระบวนการเปนสําคัญ หลักการจัดการ
เรียนการสอนตามทฤษฏีนี้เนนการเรียนรูกระบวนการเปนสําคัญ ควรจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
ใหอบอุน ปลอดภัย ครูควรสอนแบบชี้แนะโดยใหผูเรียนเปนผูนําทางในการเรียนรูของตนและคอย
ชวยเหลือผูเรียนใหเรียนอยางสะดวกจนบรรลุผล

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของโคมส (Combs)
ความรูสึกของผูเรียนมีความสําคัญตอการเรียนรูมาก เพราะความรูสึกและเจตคติของผุ

เรียนมีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของโคมส เชื่อวาความรูสึกของผูเรียนมีความสําคัญตอการ

เรียนรูมาก เพราะความรูสึกและเจตคติของผู เรียนมีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้จึงเนนถึงความรูสึกของผูเรียนเปนหลัก การสราง
เจตคติท่ีดีตอการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของ โนลส (Knowles)
1.ผูเรียนจะเรียนรูไดมากหากมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง
2.การเรียนรูของมนุษยเปนกระบวนการภายใน อยูในความควบคุมของผูเรียนแตละคน

ผูเรียนจะนําประสบการณ ความรู ทักษะและคานิยมตางๆเขามาสูการเรียนรูของตนเอง
3.มนุษยจะเรียนรูไดดีหากมีอิสระท่ีจะเรียนในสิ่งท่ีตนตองการและดวยวิธีการท่ีตนพอใจ
4.มนุษยทุกคนมีลักษณะเฉพาะตน ความเปนเอกัตบุคคลเปนสิ่งท่ีมีคุณคา มนุษยควร

ไดรับการสงเสริมในการพัฒนาความเปนเอกัตบุคคลของตน
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5.มนุษยเปนผูมีความสามารถและเสรีภาพท่ีจะตัดสินใจ และเลือกกระทําสิ่งตางๆตามท่ี
ตนพอใจ และรับผิดชอบในผลของการกระทํานั้น

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของโนลส เชื่อวาผูเรียนจะเรียนรูไดมากหากมีสวนรวมในการ
เรียนรู มีอิสระท่ีจะเรียนและไดรับการสงเสริมในการพัฒนาดวยตนเอง หลักการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดนี้เนนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกสิ่งท่ีเรียนและ
วิธีเรียนดวยตนเอง ลงมือกระทําและยอมรับผลของการตัดสินใจหรือการกระทําของตนเอง

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของแฟร (Faire)
เปาโล แฟร (Faire) เชื่อในทฤษฎีของผูถูกกดข่ี (pedagogy of the oppressed) เขา

กลาววาผูเรียนตองถูกปลดปลอยจากการกดข่ีของครูท่ีสอนแบบเกา ผูเรียนมีศักยภาพและมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคท่ีจะกระทําสิ่งตางๆดวยตนเอง

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของแฟร เชื่อวาผูเรียนตองถูกปลดปลอยจากการกดข่ีของครูท่ี
สอนแบบเกา ผู เรียนมีศักยภาพและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ ดวย
ตนเอง หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้เนนการใหอิสรภาพและเสรีภาพในการเรียนรูแก
ผูเรียน

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของอิลลิช (Illich)
อิวาน อิลิช (Ivan Illich) ไดเสนอความคิดเก่ียวกับการลมเลิกระบบโรงเรียน

(deschooling) ไววา สังคมแหงการเรียนรูเปนสังคมท่ีตองลมเลิกระบบโรงเรียน การศึกษาควรเปน
การศึกษาตลอดชีวิตแบบเปนไปตามธรรมชาติ โดยใหโอกาสในการศึกษาเลาเรียนแกบุคคลอยางเต็มท่ี

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของอิลลิช เชื่อวาสังคมแหงการเรียนรูเปนสังคมท่ีตองลมเลิก
ระบบโรงเรียน การศึกษาควรเปนการศึกษาตลอดชีวิตแบบเปนไปตามธรรมชาติ โดยใหโอกาสใน
การศึกษาเลาเรียนแกบุคคลอยางเต็มท่ี หลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้เนนการจัด
การศึกษาตอเนื่องไปตลอดชีวิตไปตามธรรมชาติ

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของนีล (Neil)
นีล (Neil) กลาววา มนุษยเปนผูมีศักดิ์ศรี มีความดีโดยธรรมชาติหากมนุษยอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีอบอุน บริบูรณไปดวยความรัก มีอิสรภาพและเสรีภาพมนุษยจะพัฒนาไปในทางท่ีดี
ท้ังตอตนเองและสังคม

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของนีล เชื่อวามนุษยเปนผูมีศักดิ์ศรี มีความดีโดย
ธรรมชาติ หากมนุษยอยูในสภาพแวดลอมท่ีอบอุน บริบูรณดวยความรัก มีอิสรภาพและ
เสรีภาพ มนุษยจะพัฒนาไปในทางท่ีดีท้ังตอตนเองและสังคม หลักการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดนี้ คือ การใหเสรีภาพอยางสมบูรณแกผูเรียนในการเรียน จัดใหเรียนเม่ือพรอมจะเรียนจะ
ชวยใหผูเรียนพัฒนาไปตามธรรมชาติ

กลาวโดยสรุป มนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดดีหากอยูในสภาวะท่ีผอนคลายและเปน
อิสระ การจัดบรรยากาศท่ีผอนคลายและเอ้ือตอการเรียนเรียนรูและเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง โดย
ครูเปนผูชี้แนะและทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหแกผูเรียนและการเรียนรูจะเนน
กระบวนการเปนสําคัญ หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้เนนการเรียนรูกระบวนการเปน
สําคัญ ควรจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหอบอุน ปลอดภัย ครูควรสอนแบบชี้แนะโดยใหผูเรียน
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เปนผูนําทางในการเรียนรูของตนและคอยชวยเหลือผูเรียนใหเรียนอยางสะดวกจนบรรลุผล โดยท่ี
ความตองการจะเปน ตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสูความตองการนั้น ดังนี้ถาเขาใจความ
ตองการของมนุษยก็สามารถ อธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษยไดเชนเดียวกัน ในเรื่องความตองการ
(Need) ของมนุษย ถาเรามีความเขาใจเรื่องความตองการของมนุษยแลว เราจะสามารถเขาใจ
พ้ืนฐานพฤติกรรมของมนุษยไดมากยิ่งข้ึน

ในภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spel,baund/ ตัวละครนั้นมีแนวคิดในแบบมนุษยนิยม กลาวคือ
ม้ิว มีความตองการของมนุษยตามหลักท่ีมาสโลวกลาวไวท้ัง 5 ข้ัน สิ่งท่ีอยูภายในพ้ืนฐานจิตใจและ
ความนึกคิดของม้ิว ลวนแลวแตแสดงออกมาใหเห็นโดยในทายท่ีสุดแลว ตัวละครเองไดเรียนรูและ
ตระหนักถึงการมองเห็นคุณคาในตนเอง

2. ทฤษฎีการเลาเรื่อง 3

ในภาพยนตรสวนใหญ เราไดรับการกระตุนโดยวิธีการท่ีเหตุการณตางๆ ไดรับการถายทํา
และวิธีการท่ีเรื่องราวน้ันๆ ถูกนําเสนอ โดยใหเราไปยึดครองตําแหนงอันหน่ึงซึ่งนําพาตัวเองใหไปเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธกับตัวละครหลักตางๆ หรือเนนอยูกับพวกเขา ย่ิงไปกวาน้ัน ปกติแลว
เราไดรับการเชื้อเชิญใหเขาใจตัวละครเหลาน้ีในเชิงจิตวิทยา มากกวาในเชิงสังคม น่ันคือ เราไดรับการ
กระตุนใหถามถึงความประพฤติหรือส่ิงดลใจในฐานะปจเจกชน แทนท่ีจะดํารงอยูกับบริบทของสังคม,
การเมือง, และเศรษฐกิจท่ีใหญกวา ซึ่งทําใหเขาใจการดํารงอยูของพวกเขา เราไดถูกใหเหตุผลในเชิง
จิตวิทยา จากชีวิตความเปนอยูในอดีตและปจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ีพวกเขารูสึกและปฏิบัติ

การเลาเรื่องตางๆของผูคน มีแนวโนมเก่ียวกับสิทธิพิเศษบางอยาง หรืออยางนอยท่ีสุดได
แสดงใหเห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากวาเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธถึงอุดมคติท้ังหมด
เก่ียวกับลัทธิปจเจกชนนิยมท่ีแทรกซึมอยูในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ท่ีมันทํางานอยูใน
ตัวอยางทางประวัติศาสตรซึ่งพวกเราไดรับการสอน โดยจารีตแลว ประวัติศาสตรไดถูกนําเสนอ

1. หนาท่ีเลาเรื่องของภาพยนตร (Narrative Function)
การเลาเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดา เนนการสื่อ

อารมณ มีการปรุงแตงดวยเทคนิค เพ่ือการเราอารมณและการดําเนินเรื่องใหเปนไปไดดวยดี ไมตลก
ไมบู ไมหวือหวา เปนเรื่องหนักสมอง

2. วิธีการดําเนินเรื่อง โครงสรางของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)
2.1 แกนเรื่อง (Theme)

คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องท่ีจะนําเสนอ
ซึ่งอาจประกอบดวยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได แตตองไมออกนอกแนวความคิดหลัก

สําหรับในภาพยนตรสั้นเรื่อง สวนสนุก มีประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนเรื่อง
คือ การยึดติดกับความทรงจําในอดีต

3 อานเพ่ิมเติมใน ประวิทย แตงอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ: ไบโอสโคป พลัส,
2551
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2.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบงออกไดดังนี้
2.2.1 การเลาเรื่องลําดับเหตุการณอยางมีเหตุผล เหตุการณทุกเหตุการณ

จะตองสงเสริมประเด็นหลักของเรื่องไดชัดเจน ไมใหหลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบดวยเหตุการณ
หลัก (Main Plot) และเหตุการณรอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณรองท่ีใสเขาไป ตองผสมกลมกลืนเปน
เหตุเปนผลกับเหตุการณหลัก

2.2.2 ตัวละคร (Character) มีหนาท่ีดําเนินเหตุการณจากจุดเริ่มตนไปสู
จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเปนนามธรรมไมมีตัวตนก็ได การสรางตัว
ละครข้ึนมาตองคํานึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความตองการ อันกอใหเกิดพฤติกรรม
ตางๆของตัวละครนั้นๆ ตัวละครแบงออกเปนตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือ
ตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะตองสงผลตอเหตุการณนั้นๆ มากนอยตามแตบทบาทของตน ตัวเอก
ยอมมีความสําคัญมากกวาตัวรองเสมอ

1) ตัวละครแบน คือ ตัวละครท่ีมีข้ัวขาว ดําชัดเจน ไมมีมิติทางอารมณ
(Type Character)

2) ตัวละครกลม คือ ตัวละครท่ีมีท้ังความดี ความเลวปนกันใน 1 คน โดย
แบงยอยมาอีกเปน (Round Character)

- ตัวละครท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือใหผูชมเอาใจชวย (Protagonist)
- ตัวละครท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนเหมือนตัวราย (Antagonist) โดยการ

เพ่ิมความเลวรายเขาไป หรือสรางข้ึนมาใหไมเห็นดวยกับโครงเรื่อง
3) การกระทําของตัวละคร (Action) ใคร ทําอะไร

สําหรับภาพยนตรสั้นเรื่อง สวนสนุก มีตัวละครหลักสองตัวคือ ตัว
ละครวัยรุนกับตัวละครวัยเด็ก ใชชื่อตัวละครวา เพ ซึ่งลักษณะบุคลิกนิสัยของตัวละครท้ังสองวัยจะมี
ความคลายคลึงกัน กลาวคือ มีนิสัยชอบเก็บความรูสึกไวในใจ และไมคอยพูด โดยภูมิหลังของตัวละคร
ผูจัดทําเลาถึงตัวละครในชวงวัยเด็กท่ีเปนลูกชาวสวน ใชชีวิตอยูท่ีบานสวนกับพอแม และเปนสวน
สนุกสําหรับตัวละครไปดวยในตัว เม่ือตัวละครโตข้ึน ไดยายบานไปอยูท่ีอ่ืน ซึ่งหลังท่ีพอเสียชีวิตจึง
กลับมาท่ีบานสวนอีกครั้ง และทําใหตัวละครคิดถึงชีวิตเม่ือตอนวัยเด็ก จึงทําใหเรื่องราวตางๆชวงวัย
เด็กของตัวละครหวนกลับมาอีกครั้ง

3. การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development)
3.1 การเปดเรื่อง (Exposition) เชน บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ

เหตุการณในขณะนั้น
3.2 สถานการณท่ีเริ่มสงเคาถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งท่ีสงผลให

เกิดเหตุการณตางๆ
3.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละครเรียกไดอีกอยางวา “ความ

ขัดแยง” (Conflict)
3.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือใหคนดูพักจากการ

ตื่นเตนจากจุดหักเห
3.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณท่ีคับขันและตึงเครียด
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3.6 จุดสุดยอด (Climax) จุดหรือวินาทีท่ีตัวละครเอกสะสางจุดวิกฤตใหลุลวง
3.7 การคลี่คลาย (Conclusion) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน

สถานการณคลีคลาย เนื่องจากหลักการเลาเรื่องนั้นเปนกุญแจสําคัญในการท่ีจะผลักดันใหผลงานชิ้นนี้
นาสนใจ และนาติดตาม

ในภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spel,baund/ มีการพัฒนาเนื้อเรื่องเปนไปตามหลักท่ัวไป ท่ี
เริ่มดวยตัวละครมีบางสิ่งบางอยางท่ีตองทําใหสําเร็จ นั่นก็คือการกระทําซึ่งนํามาใหไดซึ่งเกียรติบัตรใบ
ท่ี 100 และนั่นหมายถึงการไดรับการยกยอองเชิดชู จากบุคคลรอบขาง แตแลวก็ตองมีสถานการณท่ี
ทําใหเธอตองตัดสินใจ เปลี่ยนแปลง หักเหความคิด และทัศนคติของเธอ และเม่ือเธอตัดสินใจเลือกท่ี
จะท้ิงเกียรติบัตรใบนั้น นั่นก็ทําใหความคิดของเธอท่ีมีตอตนเอง บุคคลรอบขาง ตอการมองเหนคุณคา
ของตัวเองโดยไมตองพ่ึงกระดาษ หรือเกียรติบัตรสักใบ

3. ขนาดภาพและมุมกลอง⁴
ขนาดภาพจัดวาเปนสิ่งท่ีสําคัญมากอยางหนึ่งในการถายภาพยนตร เพราะภาพสามารถ

ถายทอดความรูสึกของนักแสดง บอกเลาเรื่องราวตางๆใหกับผูชมไดเขาใจถึงเนื้อหาของ
ภาพยนตร ขนาดภาพจึงเปนตัวกําหนดสิ่งท่ีตองการนําเสนอ วาตองการใหผูชมเห็นรือไมเห็นสิ่งใดใน
ฉาก องคประกอบตางๆเหลานี้เกิดข้ึนจากผูสรางภาพยนตร ท่ีจะเลือกตั้งกลองในมุมใด ระยะหาง
จากสิ่งท่ีถายเทาใด และใชภาพขนาดใดเปนตัวบอกเลาเรื่อง ขนาดภาพจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนมากท่ี
จะตองเรียนรูพอๆกับเรื่องอ่ืน ในการสรางภาพยนตร โดยมีขนาดภาพท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรดังนี้

1. ช็อตระยะไกล (Long Shot หรือ LS)
ขนาดภาพนี้ไมสามารถกําหนดระยะหางระหวางกลองกับสิ่งท่ีถายได แตจะกําหนด

โดยประมาณวาสิ่งท่ีถายจะอยูในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถาเปนคน ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพ
ดานบน สวนกรอบภาพดานลางก็จะพอดีกับเทา ซึ่งสามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการแสดง การ
เคลื่อนไหว ตําแหนงท่ีอยูในการแสดงหรือในฉาก ดวยเหตุนี้จึงสามารถใชเปนภาพแนะนําตัว
ละคร หรือเริ่มฉากใหมได บางครั้งอาจใชเปนภาพในฉากเริ่มเรื่องไดเชนเดียวกันกับช็อตระยะไกล
มาก และบางครั้งช็อตระยะไกลยังมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing
Shot) สวนองคประกอบรอบขางผูชมจะไดเห็นรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน

โดยในภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spel,baund/ ไมคอยมีการเลือกใชช็อตระยะไกล สวน
ใหญถามีจะเปนการเปดฉากใหรูวาอยูท่ีใด มีตัวละครใดบาง

⁴ อานเพ่ิมเติมใน infinity_frame. ขนาดภาพและมุมกลอง. เขาถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2557.
เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=66294.
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2. ช็อตระยะปานกลาง (Medium Shot หรือ MS)
ขนาดภาพลักษณะนี้ถาเปนภาพบุคคล ผูชมจะไดเห็นตั้งแตเอวของนักแสดงข้ันไป

จนถึงศีรษะ สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียดของฉากหลังพอสมควร ซึ่ง
พอท่ีจะเขาใจเรื่องราวตางๆได จึงถือไดวาเปนภาพท่ีถายทอดเหตุการณในเรื่องไดดีช็อตระยะปาน
กลาง เปนขนาดภาพท่ีนิยมใชมากท่ีสุด เพราะใชเปนภาพเชื่อมตอ กลาวคือ การเปลี่ยนจากช็อตระ
ยะไกลมากมาเปนช็อตระยะไกลหรือจากช็อตระยะไกลเปนช็อตระยะไกลมาก ซึ่งจะตองเปลี่ยนมา
เปนช็อตระยะปานกลาง เสียกอน ท้ังนี้เพ่ือไมใหขัดตออารมณความรูสึกของผูชม เนื่องจากภาพจะ
กระโดดนอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใชถายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรือท่ีเรียกกัน
วา ภาพ Two Shot ซึ่งนิยมใชกันมากในภาพยนตรบันเทิง

ในภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spel,baund/ เลือกใชช็อตะยะปานกลางในฉากท่ีมีบท
สนทนาของตัวละคร และ ฉากท่ีใชเลาการกระทําของตัวละครอีกดวย

3. ช็อตระยะใกล (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS)
ผูชมจะมองเห็นนักแสดงตั้งแตไหลข้ึนไป เปนขนาดภาพท่ีผูชมสามารถเขาถึง

อารมณของนักแสดงไดมากท่ีสุด เพราะการใชช็อตระยะใกลถายบริเวณใบหนาของนักแสดง จะ
สามารถภายถอดรายละเอียด เก่ียวกับอารมณความรูสึกท่ีอยูภายในของนักแสดงไดอยางชัดเจน
มาก นอกจากนี้ยังจะทําใหผูชมไดรูสึกใกลชิดกับสิ่งท่ีถายอีกดวยท้ังนี้เพ่ือทําใหเขาใจถึงรายละเอียด
ของวัตถุตางๆ ตามเนื้อหาท่ีกําลังนําเสนอ และช็อตระยะใกลนี้ยังสามารถบังคับใหผูชมสนใจในวัตถุท่ี
กลองกําลังถาย หรือสิ่งท่ีกําลังนําเสนอ

ในภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spel,baund/เลือกใชช็อตระยะใกล ในการถายทอด
อารมณ สีหนา แววตาของตัวละครในฉากท่ีตองการเนนในเรื่องอารมณ นอกจากนี้ยังมีการใชชอต
ระยะใกล เพ่ือบอกเลาสิ่งท่ีตัวละครเห็น หรือ ภาพท่ีตองการใหคนดูเห็นในระยะใกลอีกดวย

4. ทฤษฎีสี₅

นักจิตวิทยาไดทําการทดลองเก่ียวกับสีในดานการมองเห็น (Vision) แลวสรุปไดวา
1. สีตางๆมีอิทธิพลในการสรางอารมณใหแกคน
2. สีมีคุณสมบัติทําใหเกิดการมองเห็นใกลหรือไกลก็ได
3. สีมีขีดจํากัด และมีผลตอสีอ่ืนๆ
การใชสีใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา จะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษยอยางไร

จึงจะใชไดอยางเหมาะสม ความรูสึกเก่ียวกับสี สามารถจําแนกออกไดหลายสี โดยมีสีท่ีเก่ียวของกับ
ภาพยนตรดังนี้

⁵ อานเพ่ิมเติมใน เสนห ธนารัตนสฤษดิ.์ ทฤษฏีส.ี กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2519.
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1. สีเขียว (Green) ใหความรูสึกงอกงาม พักผอน สดชื่น แสดงถึงธรรมชาติสีเขียว
รมเย็น มักใชสื่อความหมายเก่ียวกับการ อนุรักษธรรมชาติ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม การเกษตร การ
เพาะปลูก การเกิดใหม ฤดูใบไมผลิ การงอกงาม ในเครื่องหมายจราจรหมายถึงความปลอดภัย ใน
ขณะเดียวกัน อาจหมายถึงอันตราย ยาพิษ เนื่องจากยาพิษ และสัตวมีพิษก็มักจะมีสีเขียวเชนกัน

2. สีน้ําเงิน (Blue) ใหความรูสึกสงบ ผอนคลาย สงางาม ทึม แสดงถึงความเปน
สุภาพบุรุษมีความสุขุม หนักแนน และยังหมายถึงความสูงศักดิ์ในธงชาติไทย สีน้ําเงินหมายถึง
พระมหากษัตริย ในศาสนา คริสตเปนสีประจําตัวแมพระ โดยท่ัวไป สีน้ําเงินหมายถึงโลก ซึ่งเราจะ
เรียกวา โลกสีน้ําเงนิ (Blue Planet) เนื่องจากเปนดาวเคราะหท่ีมองเห็น จากอวกาศโดยเห็นเปนสีน้ํา
เงินสดใส เนื่องจากมีพ้ืนน้ําท่ีกวางใหญ

3. สีแดง (Red) ใหความรูสึกถึงความอันตราย เรารอน รุนแรง ม่ันคง อุดมสมบูรณ มี
ความอบอุน รอนแรง เปรียบดังดวงอาทิตย นอกจากนี้ยังแสดงถึง ความมีชีวิตชีวา ความรัก ความ
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ค่ังอุดมสมบูรณและอํานาจ
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การใชสีตามหลักจิตวิทยา สามารถกอใหเกิดประโยชนไดหลายประการ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ลักษณะการใชงาน ประโยชนท่ีไดรับนั้น เชน ประโยชนในดานแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพ
เพราะสีบรรยากาศในภาพนั้น จะแสดงใหรูวาเปนภาพตอนเชา ตอนกลางวันหรือตอนบาย เปนตน
นอกจากนี้ การเลือกใชสีในภาพ ก็ยังบงบอก สภาพ สภาวะในจิตใจของตัวละครนั้นไดอีกดวย
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การเก็บขอมูล

ในการศึกษาขอมูลทําจุลนิพนธในครั้งนี้ ผูจัดทําไดรับแรงบันดาลใจของเนื้อเรื่องสวนหนึ่ง
มาจากคนใกลตัว นั่นก็คือ เพ่ือนของผูจัดทํา โดยนําบุคลิกบางอยาง ลักษณะนิสัยเฉพาะตัว มาปรับใช
กับตัวละครหลัก รวมถึงเหตุการณสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงและกลายเปนจุดผลิกผันของตัวละครในเรื่อง
วันหนึ่งเม่ือผูจัดทํามีโอกาสไดนั่งสนทนากับเพ่ือนคนดังกลาวถึงเหตุการณท่ีเลวรายท่ีสุดในชีวิต เริ่มตน
ท่ีคืนวันลอยกระทง มีการปลอยโคมลอยยี่เปง เพ่ือนของผูจัดทําเลาวา คืนวันนั้นเม่ือกลับจากลอย
กระทง เขาพบวาบานของตนเองถูกไฟไหม ทรัพยสินท้ังหมดนั้นถูกไฟเผาจนวอดวาย และท่ีนาเศราใจ
ท่ีสุดสุดคือมีคุณตาท่ีเปนอัมพาตชวงลางติดอยูในกองไฟไมสามารถออกมาได

หลังจากเหตุการณในครั้งนั้น เม่ือเขาไดยอนกลับไปในท่ีเกิดเหตุ อีกสิ่งหนึ่งท่ีเขาเสียใจ
และรองไห นั่นก็คือเกียรติบัตรกวารอยใบเปนเวลากวา 13 ป ท่ีเก็บสะสมอยูในแฟมท่ีตกแตงอยาง
สวยงาม เปนสิ่งท่ีเขาภาคภูมิใจท่ีสุด ก็ถูกเผาจนแทบไมเหลือฝุน และนั่นก็ทําใหเขาคิดถึงบางสิ่งไดวา
เกียรติบัตรท่ีถูกเผาท้ังหมดมันเปนเพียงแคกระดาษ แตสิ่งท่ียังคงอยูคือความสามารถและฝมือของเขา
ท่ีไมถูกเผาไปดวย เขาจึงตั้งปณิธานกับตนเองวาเขาจะตั้งใจทําในทุกอยางและพิสูจนใหคนรอบขาง
เห็นวาเขาก็เปนคนท่ีมีความสามารถคนหนึ่ง

ผูจัดทําจึงนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชกับการศึกษาจุลนิพนธ ซึ่งนอกเหนือจาก
เรื่องราวขางตน ผูจัดทําไดทําการศึกษาหาขอมูลทฤษฎีและแนวคิดตางๆ เพ่ือสรางภาพยนตรสั้นเรื่อง
นี้ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเขาใจและอารมณของผูจัดทํา ดังนั้นผูจัดทําจึงไดศึกษาภาพยนตรเรื่อง
อ่ืนๆเพ่ือเปนตัวอยางในการสรางตัวละคร และการดําเนินเรื่อง โดยจะมีการศึกษาขอมูลอางอิง
(Reference) และอารมณของภาพยนตร (Mood and tone) เพ่ือท่ีจะนํามาประยุกตใชในภาพยนตร
สั้นเรื่อง /’Spel,baund/ โดยแบงไดดังนี้
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ขอมูลอางอิง (Reference)
1. ภาพยนตรเรื่อง Akeelah and the Bee (2006) กํากับภาพยนตรโดย Doug

Atchison

ภาพท่ี 3-1 โปสเตอรของภาพยนตรเรื่อง Akeelah and the Bee

ภาพท่ี 3-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Akeelah and the Bee

อาคีลาห อัจฉริยะนอยกองโลก เปนเรื่องราวของ อาคีลาห แอนเดอรสัน เด็กสาวอายุ 11
ป ท่ีฉลาดเกินอายุและมีพรสวรรคดานการสะกดคําเปนเลิศ จากลอสแองเจิลลิสทางตอนใต ถึงแมเธอ
จะไมไดรับการสนับสนุนจาก ธันยา แมแทๆของเธอ แตอาคีลาหก็สามารถเขาแขงขันสะกดคําไดใน
ท่ีสุด ดวยความชวยเหลือของ ดร.ลาราบี คุณครูท่ีคอยฝกสอนอยางเขมขน ความสามารถพิเศษของ
เธอเปดโอกาสใหเธอไดเขาแขงขันในรายการท่ียิ่งใหญระดับชาติ ซึ่งทําใหเธอกลายเปนแรงบันดาลใจ
ในฐานะสาวนอยมหัศจรรย
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จากภาพยนตรเรื่อง Akeelah and the Bee ผูจัดทําไดนํารูปแบบในการแขงขัน
Spelling bee ของภาพยนตรเรื่องนี้มาปรับใช เชนในเรื่องของกติกาการแขงขัน การจัดตําแหนงใน
การ ยืน นั่ง ของผูเขาแขงขัน หรือแมกระท่ังการวางตําแหนงของกรรมการดวย รวมถึงตําแหนงในการ
วางมุมกลองของการแขงขัน ผูจัดทําไดทําการประยุกตขอมูลอางอิงดังกลาวมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ภาพยนตรสั้นเรื่อง /’Spel,baund/

2. ภาพยนตรเรื่อง ตั้งวง (2013) กํากับภาพยนตรโดย คงเดช จาตุรัตนรัศมี

ภาพท่ี 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง ตั้งวง ฉากการแขงขันในหอประชุม 1

ภาพท่ี 3-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง ตั้งวง ฉากการแขงขันในหอประชุม 2

ภาพยนตรเรื่องตั้งวง เปนเรื่องราวของวัยรุนในยุคปจจุบัน เด็กวัยรุน 4 คนท่ีประสบ
ปญหาแกชีวิต อับจนหนทางในการแกไขปญหา ยากท่ีจะหาทางออกใหกับปญหาเหลานี้ได จึงมาบน
บานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจําเปนตองมาฝกฝนรําไทยกับนางรํา เพ่ือรําแกบนตามท่ีไดบนบานเอาไว

จากภาพยนตร เรื่องนี้  มีอยูฉากหนึ่ ง ท่ี เปนฉากการแขงขันการตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งฉากหลังเปนหอประชุมของโรงเรียนแหงหนึ่ง ผูจัดทําเล็งเห็นวาฉากดังกลาวเหมาะสม
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กับฉากหลักในภาพยนตรสั้นเรื่อง /’Spel,baund/ ท้ังนี้ผูจัดทําจึงไดนําขอมูลอางอิงขางตนมาปรับให
เขากับภาพยนตรสั้นเรื่อง /’Spel,baund/ ดวย

อารมณของภาพยนตร (Mood and tone)
1. ภาพยนตรเรื่อง Now is good (2012) กํากับภาพยนตรโดย Ol Parker

ภาพท่ี 3-5 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Now is good

Now is good เปนเรื่องของเทสซา เด็กสาววัย 17 ป ท่ีใชชีวิตอยางเต็มท่ีหลังจากท่ีเธอ
ทราบขาวรายวาเธอกําลังปวยเปนโรคราย เธอจึงตัดสินใจท่ีจะใชชวงเวลาทุกวินาทีท่ีเหลืออยู รวบรวม
ลิสตของสิ่งท่ีเธอคิดวาวัยรุนคนหนึ่งควรไดมีประสบการณ รวมถึงการเสียพรหมจรรยและการทดลอง
ยาเสพติดดวย ซึ่งเธอไดรับความชวยเหลือจาก โซอ้ีเพ่ือนสนิทท่ีสุดของเธอ เธอก็เริ่มเดินหนาทําตาม
ลิสตท่ีวานี้ดวยความสนุกสุดขีด ในขณะท่ีครอบครัวของเธอรับมือกับความกลัวและความโศกเศรา
เสียใจในแบบท่ีตางกับเธออยางสิ้นเชิง วันหนึ่งโลกก็เลนตลกกับเธอเม่ือเธอไดพบกับ อดัม เพ่ือนบาน
คนใหมท่ีเพ่ิงยายเขามาอยู เธอตกหลุมรักอดัมสเขาอยางจัง และแนนอนวาอดัมไมไดเปนหนึ่งในลิสต
ของเธอท่ีเธออยากทํา แตอดัมกําลังจะกลายเปนโลกใบใหมท่ีเธออยากเขาไปใชชีวิตอยูโลกเดียวกับ
เขา เพราะเขาทําใหหัวใจของเธอเตนระรัวผิดปกติ
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ภาพยนตรเรื่องนี้เต็มไปดวยความหวังของตัวละคร โดยท่ีสีในภาพยนตรออกไปในทาง
อบอุน ดวยสีสมและสีเหลือง ซึ่งผูจัดทํานํามาปรับใชกับภาพยนตรสั้นเรื่อง /’Spel,baund/ เนื่องดวย
ตัวละครหลักของภาพยนตรนี้ก็มีความหวังเชนเดียวกัน

2. ภาพยนตรเรื่อง Bee Season (2005) กํากับภาพยนตรโดย Scott McGehee,
David Sieg

ภาพท่ี 3-6 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Bee Season

เอลิซา เด็กสาววัย 11 ป ไดเขาแขงขัน Spelling Bee และไดรับชัยชนะ เม่ือผูเปนพอ
ทราบขาวก็ทุมเทเวลาท้ังหมดใหกับลูกสาว แตพอไดมาสัมผัสกับลูกสาวจึงไดรูวา สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับลูก
สาวตัวเองไมใชแคความสามารถ ไมไดเกิดจากการทองจํา แตเปนพรสวรรคท่ีไปคลายกับสิ่งท่ีพอกําลัง
ศึกษาอยูจากนั้นจึงแปรเปลี่ยนเปนความเค่ียวเข็นท่ีดูมากเกินไป จนหลงลืมสมาชิกท่ีเหลืออีกสองคน
ในครอบครัว และนั่นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญกับครอบครัวนี้

จากภาพยนตรเรื่องนี้ เลาเรื่องดวยความสัมพันธ ท่ีคอนขางไมปกติธรรมดาในครอบครัว
การเลือกใชสีในโทนอุน ดวยสีสมและสีเหลือง ทําใหบรรยากาศภายในภาพยนตรรับรูไดถึง
ความสัมพันธท่ีเรียกวาครอบครัว ท่ีถึงแมวาสถานการณในภาพยนตรจะคอนขางกระอักกระอวน แต
ดวยโทนสีของหนั ง ก็สามารถสัมผัสได ถึ งความรัก ท่ี มี ใหแก กัน ซึ่ ง ในภาพยนตรสั้ น เรื่ อง
/’Spel,baund/ ก็เปนไปในแบบท่ีคลายคลึงกัน ผูจัดทําไดนํามาปรับใชในเรื่องของโทนสีของภาพ
เพ่ือใหรับรูไดถึงความสัมพันธของตัวละครหลัก ท่ีถึงแมวาตัวละครจะมีทาทีท่ีหมางเมินตอกัน แตดวย
โทนสีก็สามารถทําใหรับรูไดถึงสายใยของครอบครัวท่ีไมมีวันตัดขาดได
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บทที่ 4

ผลการศึกษา

จากการศึกษาขอมูลทางเทคนิคการผลิตภาพยนตรและแนวคิดตางๆขางตน ผูจัดทําได
รวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการสรรคสรางภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spel,baund/ ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับการ
เรียนรูและยอมรับคุณคาในตนเอง จากนั้นผูจัดทําไดศึกษาในเรื่องของการอางอิง (Reference) และ
อารมณของหนัง (Mood and Tone) ซึ่งไดศึกษาจากภาพยนตรเรื่อง Akeelah and the bee,
Now is good, Bee Season และ ตั้งวง พัฒนาจากแนวความคิดมาเปนแกนเรื่อง (Theme) ของ
ภาพยนตร จากนั้นจึงรวบรวมขอมูลตาง ๆ รวมท้ังความทรงจําในเหตุการณของเพ่ือนผูจัดทําท่ีนํามา
เปนแรงบันดาลใจ และนํามาบันทึก วิเคราะหจนไดบทภาพยนตรท่ีสมบูรณ

เม่ือบทภาพยนตรเสร็จสมบูรณผูจัดทําจึงเริ่มข้ันตอนกอนการผลิตไดแก การคัดเลือก
นักแสดง (Casting) หาสถานท่ีถายทํา (Scouting location) อุปกรณประกอบฉากและเสื้อผา
(Props) อุปกรณในการถายทําภาพยนตร ทําเบรกดาวนบทภาพยนตรและตารางการถายทํา (Break
down) และบทถายทําภาพยนตร (Shooting Script) หลังจากนั้นจึงเริ่มข้ันตอนการผลิต ตามดวย
ข้ันตอนหลังการผลิต โดยการตัดตอภาพยนตรสั้น ปรับโทนสี และใสเสียงประกอบในภาพยนตรจน
ออกมาเปนภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spel,baund/

1. ข้ันตอนพัฒนาบท (Development)
1.1 แกนเรื่อง (Theme)

คุณคาและความสําเร็จของคนไมได ข้ึนอยู กับกระดาษ หากแตวัดไดดวย
ความสามารถ

1.2 โครงเรื่อง (Plot)
เม่ือเด็กหญิง อายุ ราว ม ตน คนหนึ่ง ตระเวนลาเกียรติบัตร จากทุกๆโอกาส และ

ความสามารถ ท่ีเปดใหมีการแขงขัน แตเธอตองเสียใจและพลาดทาใหกับการแขงขัน สะกดคํา
ภาษาอังกฤษ( Spelling Bee) เม่ือฤดูกาลท่ีแลว พอจนถึงปนี้ เธอจึงกลับมาเพ่ือท่ีจะควาเกียรติบัตร
ในรายการ การแขงขันปนี้ใหได (ผูชนะเทานั้นท่ีจะไดรับ โล และเกียรติบัตร) เธอจึงเตรียมตัวและ
ฝกฝนมาเปนอยางดี แตทวา ระยะทางนั้นไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ เม่ือคูแขงคนสําคัญไดรับความ
ชวยเหลือจากกรรมการการแขงขัน เธอจะทําอยางไร เพ่ือท่ีจะใหไดชัยครั้งนี้มา
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1.3 เรื่องยอ (Synopsis)
เด็กหญิง ม ตน ท่ีมีความภูมิใจ ในเกียรติบัตร ทุกใบท่ีเธอไดมา เธอสะสมและ

เก็บมันไวในแฟมอยางสวยหรู เหลืออีกเพียงใบเดียว ในชีวิต ม ตน ของเธอ นั่นจะทําใหเธอมีครบ
หนึ่งรอยใบ และเม่ือการแขงขัน สะกดคําภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) เริ่มตนข้ึน เธอจึงตั้งม่ันท่ีจะ
ควาเกียรติบัตรฉบับนี้ใหจงได

เม่ือวันแขงขันมาถึง เธอสามารถพาตัวเอง เขาไปสูรอบสองคนสุดทาย การ
แขงขันเปนไปอยางดุเดือด ไมมีใครยอมใคร แตเธอก็รูสึกถึงสิ่งท่ีไมชอบมาพากลเธอก็สังเกตเห็นวา
คูแขงของเธอนั้นไดรับความชวยเหลือจากกรรมการ เธอตัดสินใจ พูดเรื่องนี้ แตไมมีใครเขาขางเธอ
จนกระท่ังคูแขงของเธอเปนฝายสะกดผิด พอมาถึงตาของเธอ จะตองสะกดถูกเทานั้น ถึงจะชนะ แต
แลวเหตุการณไมคาดฝนก็เกิดข้ึน ไมคของเธอจูๆก็ดับลง ขณะท่ีเธอสะกดตัวอักษรสองตัวสุดทาย
กลองท่ีบันทึก ภาพเหตุการณเกิดขัดของ ผูชมตางก็ไดยินไมถนัด การตัดสินของกรรมการ ออกมาวา
เธอสะกดคํานั้นผิด ไมมีใครรูความจริง ไมมีใครบอกเธอไดวาเธอสะกดถูกจริงหรือไม เด็กนอยยืน
กรานท้ังน้ําตา วาเธอสะกดถูก และเธอไดรับความไมเปนธรรม การตัดสินนั้นออกมาวา ท้ังคูตองแขง
ใหม เด็กสาวไมมีกําลังใจจะแขงตอ การแขงขันถูกพักลง และเธอก็ตัดสินใจ เดินหนีการแขงขันครั้งนี้
ไป อีกฝายจึงเปนผูชนะโดยทันที

เม่ือเธอกลับถึงบาน เธอหยิบแฟมท่ีใสเกียรติบัตรท้ังหมดใสตู และลอคกุญแจ
มันไวตลอดกาล

1.4 โครงเรื่องยอขยาย (Treatment)
SC1(open scene)/int./day

แสงไฟสาดสองลงบนกลางเวที มีไมคท่ีตั้งไวตรงกลางดานหนาเวที ขางหลังของ เต็มไป
ดวยเกาอ้ีมากมาย ท่ีมีท้ังเด็กหญิง เด็กชายนั่งอยู ทุกสายตาจับจองมาท่ีหนาเวที เหมือนรออะไร
บางอยาง และแลวการแขงขันก็เริ่มข้ึน เด็กหญิงท่ีอยูหัวแถวสุด ถูกเรียกใหลุกข้ึน เธอคอยๆเดินไปท่ี
กลางเวที ดวยทาทางประหมาเล็กนอย เม่ือเธอมาหยุดอยูท่ีไมคกรรมการชายคนหนึ่งก็บอกคําศัพท
ใหเธอสะกดทันที “determination” (ความม่ันใจ) เด็กหญิงเบอร 1 เงียบไปสักพัก กอนท่ีจะสะกด
คํานัน้ อยางม่ันใจ กรรมการหญิงขางๆ ขานวาเธอเธอสะกดถูก เด็กหญิงเบอร 1 กระโดดโลดเตนดวย
อาการดีใจ ผูชมตางก็ปรบมือ ใหกําลังใจ โดยเฉพาะ คุณครูของเธอ ท่ีนั่งอยูแถวท่ีสาม ถัดจาก
กรรมการ เด็กหญิง เบอร 1 เดินกลับไปนั่งท่ีเกาอ้ี เด็กชายท่ีนั่งขางๆ ม้ิวลุกข้ึนทันที เขาเดินมาท่ีไมค
เสียงปรบมือหยุดไป แลวกรรมการ ก็บอกคําศัพทใหกับเขา “alternate” (ตัวสํารอง) เด็กชาย เบอร
สองนิ่งเงียบ กอนท่ีเขาจะขอความหมายจากกรรมการ กรรมการชายคนเดิม อธิบายความหมายของ
คําเปนภาษาอังกฤษ เด็กชายนิ่งเงียบไปอีกสักพัก เขาตัดสินใจสะกด คํานั้น ดวยน้ําเสียง ท่ีไมม่ันใจ
และเม่ือกรรมการ ใหสัญญาณ วาเขาสะกดถูก เด็กชายชูมือดีใจและ กลับไปนั่งท่ีเกาอ้ีตัวเดิม ม้ิว
เด็กหญิงผูเต็มไปดวยความมุงม่ัน เธอยิ้มใหเขา กอนท่ีจะถึงตาของตัวเอง เธอคอยๆเดินไปท่ีไมค คํา
ของเธอก็คือ “honor” (เกียรติยศ) ม้ิวนิ่งไปสักพักเชนเดียวกัน กอนท่ีเธอจะตอบอยางฉะฉาน ม่ันใจ
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กรรมการใหสัญญาณ วาเธอสะกดถูกตอง เด็กหญิงยิ้มรับอยางดีใจ เสียงปรบมือ ท่ัวท้ัง หอประชุมดัง
อีกครั้ง เธอนึกถึงเหตุการณบางอยาง
SC2/int./day บานม้ิว หองรับแขก

ม้ิว เด็กหญิง ม ตน ท่ีหนาตามีรอยยิ้มอยูบนใบหนาของเธอเสมอ เธออาศัยอยูกับแมของ
เธอ วันนี้มีแขกคนสําคัญมาท่ีบาน  ปานิดไดมาเยี่ยมนองสาว และหลานของเธอ ปาและแมของม้ิว
คุยกันตามประสาพ่ีนองท่ี ไมไดเจอกันนาน ตางฝายตางถามความเปนอยูของอีกฝาย วาเปนอยางไร
และอีกหนึ่งหัวขอท่ีถูกหยิบยกมาคุย เม่ือปานิดคุยอวดถึงลูกชายตนเองท่ีสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ได แมของม้ิวจึงคุยโววาลูกสาว เปนคนเกงและฉลาด เด็กหญิงนั่งอยูในวงสนทนายิ้มนอมรับ
ความสําเร็จของตัวเองท่ีผูเปนแมคุยฟุง แมถามหาแฟมเกียรติบัตรท่ีเปนของสะสมของม้ิวบอกวาให
เอามาใหปานิดดูหนอย ม้ิวตอบรับ และเดินไปหยิบแฟมมาใหแมและปาชื่นชม เธอเห็นดังนั้นจึงยิ้ม
ดวยความภูมิใจอยางท่ีสุด

SC3/int./night บานม้ิว  หองรับประทานอาหาร
ชวงเวลานี้ คือชวงเวลาอาหารเย็นของครอบครัว แมและม้ิว กําลังรับประทานอาหารกัน

อยู ขางๆจานขาวของม้ิวมีกระดาษท่ีจดคําศัพทไวมากมาย ในขณะท่ีเธอกําลังกินขาว สายตาของเธอ
ก็ยังคงจับตองท่ีกระดาษใบนั้น จนผูเปนแมตองเอยปากเตือน วาอยาไรมารยาทบนโตะอาหาร ม้ิว
อธิบายวาพรุงนี้เธอจะมีการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ เธอรีบกินขาวจนเสร็จ

SC4/int/night หองนอนม้ิว
ม้ิวรีบเอาคําศัพทตางๆมาทบทวน เธอเปดดิกชั่นนารีหลายเลมท่ีกองอยูบนโตะ และ

พยายามทองคําศัพททุกคําท่ีผานตาแฟมใบเดิมวางอยูบนท่ีนอนเธอลุกข้ึน และเดินไปท่ีเตียงลมตัวลง
นอน และหยิบแฟมนั้นข้ึนมาเปดขางในเปนเกียรติบัตรมากมายท่ีจัดวางไวอยางเปนระเบียบ เธอชื่น
ชมเกียรติบัตรของเธออยูสักพักใหญ จนเธอเปดมาถึงหนาสุดทายซึ่งเปนชองวางท่ีจะใสเกียรติบัตรใบ
สุดทายไดอีกหนึ่งฉบับ เธอมองมันอยูครูหนึ่ง เธอปดแฟม และลุกข้ึนมานัง่ทองคําศัพทอยางขมักเขมน

SC5int/day หองประชุมสนามแขงขัน
พิธีกร สะกิด ม้ิว ท่ียืนอยูกลางเวที เธอมองลงไปเบื้องลางท้ังกรรมการ คุณครูท่ีพยักหนา

ใหทุกสายตาจับจองมาท่ีม้ิวอีกครัง้ เธอหันไปมองดานหลัง เกาอ้ีของผูแขงขันวางไปสามตัว ผูแขงขันท่ี
เหลือ ทุกคนมองม้ิวอยางไมละสายตา เด็กชาย เบอร 9 ดวยเชนกัน ม้ิวหันหนากลับมาแลวเธอก็ให
กรรมการทวนคําศัพทอีกรอบ “indulgence” (ความหลงระเริง) เธอทวนคําศัพทท่ีกรรมการพูด และ
เธอก็สะกดคํานั้นอยางชาๆ  และเธอก็ทําสําเร็จอีกครั้ง ม้ิวเดินยิ้มกลับไปนั่งท่ีเกาอ้ีของเธอ

- montage การแขงขัน ตัดสลับ เด็กท่ีสะกดคํา ท้ังผิดบาง ถูกบาง/ กรรมการ ท่ีตัดสิน
ท้ังใหความหมายคําศัพท ท้ังตัดสินวาสะกดถูก และผิด/ ภาพใบหนาดีใจของเด็กท่ีตอบถูก อาการ
เสียใจของเด็กท่ีตกรอบ/ เกาอ้ีท่ีวางเปลาลงเรื่อยๆ / กองเชียรท่ีตบมือ แสดงความยินดี/ม้ิวเดินไปยัง
กลางเวที คําศัพท ของเธอครั้งนี้คือ “admittedly” (เปนท่ียอมรับ) นั่นทําใหเธอนิ่งเงียบไปชั่ว
ขณะหนึ่ง เธอขอความหมาย และรากศัพท ม้ิวคอยๆสะกดคํา a /d/m/i/t จูๆเธอก็เงียบไป เธอขอ
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สะกดใหมอีกครั้ง กรรมการอนุญาติ แตหามเปลี่ยนตัวอักษรท่ีไดสะกดไปแลว ม้ิวหลับตา และ
พยายามนึก คําศัพท ซึ่งคําศัพทเปนคําท่ีม้ิวนั่งทองบนโตะอาหาร แตก็ตองถูกแมของเธอเบรคเอาไว
เธอหลับตา และเพงอยางสุดกําลัง ตัวอักษรแตละตัวคอยๆหลุดออกมา ประกอบกับท่ีเธอนึกถึงหนา
แมของเธอ แลวเธอก็ตอบถูก ม้ิวดีใจสุดขีด /หนา คุณครู ม้ิวดีใจ

จนกระท่ังเหลือ สามคนสุดทาย คือ เด็กหญิง เบอร 1, ม้ิว เบอร 3, และเด็กชาย เบอร 9
เด็กชายเบอร 9 ลุกข้ึนยืนและเดินตรงมาท่ีไมค  กรรมการบอกคําศัพทกับเขา เด็กชายนิ่งเงียบไปสัก
พักใหญ จนบรรยากาศในหองประชุมเริ่มเงียบลง ม้ิวมองไปท่ีเด็กชายท่ีดูทาทีวาครั้งนี้ เขาจะพลาด
แตแลวจูๆ เขาก็สะกดคําศัพทตัวแรกออกมาได  เธอแอบเห็นสายตาของเด็กชายท่ีเหลือบไปมอง
คุณครูของเขา ม้ิวเห็นคุณครูของเด็กชายกําลังบอกแตละตัวอักษรใหกับลูกศิษย เธออดแปลกใจไมได
วาทําไมคนอ่ืนๆหรือแมแตกรรมการมองไมเห็น การโกงครั้งนี้กรรมการขานวาเขาสะกดถูก คุณครู
ของเขาทําทาโลงใจ ทันใดนั้นม้ิวยกมือข้ึน และพูดอยางเสียงดังวา เขาโกง ทุกคนในหองประชุมตกใจ
เด็กชายเบอร 9 นาถอดสีทันที พิธีกรเดินข้ึนมาบนเวที และสอบถามเธอ เธอยืนกรานวาเธอเห็น
คุณครูของเขาบอกคําศัพทใหกับลูกศิษย การแขงขันหยุดลงชั่วขณะหนึ่ง พิธีกรบอกกับเธอวา เธอตอง
รับผิดชอบในสิ่งท่ีเธอพูด ม้ิวยืนยันวาเธอพูดความจริง พิธีกรถามคุณครูวาไดทําผิดตามท่ีกลาวหา
หรือไม คุณครปูฏิเสธเสียงแข็งแลวหาวา อยาปรักปรํา ตัวเองเปนถึง นายกสมาคมคุณครู ประจําเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ไมมีวันทําเรือ่งท่ีเสื่อมเกียรติได จนพิธีกรหันมาถามเด็กชาย เด็กชายกมหนากอนท่ีจะ
หันมาสบตา กับพิธีกรและกรรมการวา เขาสามารถสะกดคํานั้นไดจริง เกิดเสียงแซแซดข้ึนใน
หอประชุม กรรมการท้ังหมดหันหนาคุยกัน ชั่วครูหนึ่งผลการตัดสินออกมาใหเด็กชายเบอร 9 แขงตอ
ได คํากลาวหาตกไปเพราะไรหลักฐาน และ พยานม้ิวอ้ึงและไมสามารถพูดสิ่งใดได คําตัดสินประกาศ
มาแลว เด็กหญิงเบอร 1 เขยิบมานั่งใกลม้ิว แลวแตะไหลม้ิวเบาๆ ม้ิวถามเด็กหญิงเบอร 1 วาเธอก็
เห็นเหมือนกันใชไหม เด็กหญิงเบอร 1 ตอบแตเพียงวา เธอไมเห็น และเธอก็เชื่อวาม้ิวไมไดโกหก และ
เธอก็เชื่ออีกวาคุณครูคนนั้นคงไมมีทางทําแบบนั้นเชนกัน เด็กหญิงเบอร 1 ถูกเรียกใหไปแขงขันตอ
และเธอก็พลาดทา ตกรอบ

การแขง ขันยังคงดํ าเนินตอไป ม้ิว ถูกเรียกใหมาสะกดคํา และคํา ท่ี เธอได คือ
“constituent” (ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย) เกิดความเงียบสงัดข้ึนมาในหองประชุม
เด็กหญิงเงียบไป สายตามองไปท่ีเทาของตัวเอง กรรมการเรียกชื่อเธออีกครั้ง ม้ิวคอยๆ สะกดคํานั้น
อยางชาๆ และเธอก็ทํามันไดอีกครั้ง เด็กหญิงเดินกลับไปนั่งท่ีทันที ไมหันไปมองรอบขางใดๆ และก็ถึง
ตาของเด็กชายเบอร 9 คําศัพทท่ีเขาได คือ “rectitude” เด็กชายนิ่งไปอีกครั้งเขาคอยๆ สะกดคํา
นั้นอยางไมม่ันใจ  ม้ิวหันไปมองคุณครแูละดูเหมือนหลายสายตา ในหอประชุม ก็หันไปมองคุณครูของ
เขาเชนกัน เด็กชาย อํ้าๆ อ้ึงๆ ท่ีจะสะกด และแลวเขาก็สะกดคํานั้นผิด ม้ิวเหมือนเรียกความหวัง
ข้ึนมาไดอีกครั้ง เด็กชายเบอร 9 ชักสีหนา ไมพอใจ และเดินกลับไปนั่งท่ีเกาอ้ี สิทธิ์ตกเปนของม้ิว
พิธีกรย้ําวาหากเธอสะกดคํานี้ถูกเธอจะกลายเปนผูชนะทันที เด็กสาวเดินมาท่ีไมคเธอถามกลับ
กรรมการวา คํานี้มีความหมายวาความถูกตอง เท่ียงธรรม ยุติธรรมใชไหม กรรมการตอบวาใช เด็ก
สาวยิ้มและตอบอยางม่ันใจ แตแลวกอนถึงตัวอักษรสองตัวสุดทาย ทุกอยางเกิดข้ึนเร็วมาก จูๆไมค
ของเธอก็ดับลง กรรมการขานวาเธอสะกดผิด และรีบสวนคําตอบท่ีถูกออกมาในทันทีทันใด เด็กสาว
ตกใจและนิ่งไปชั่วขณะ หนูสะกดถูก หนูรูคําศัพทนั้น เด็กหญิงยืนกรานอยางหนักแนนน้ําตาเธอเออ
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คลอและพูดซ้ําๆ กรรมการตัดสินใหแขงขันใหมอีกครั้ง เด็กสาวโวยวาย คุณครูของเธอรีบวิ่งข้ึนมาบน
เวที และพูดคุยกับเธอ เด็กหญิงไดแตย้ําใหคุณครูของตัวเองฟงวาเธอสะกดถูก จนคุณครูของเธอตอง
ขอเบรคการแขงขัน กรรมการอนุญาต การแขงขันถูกพักลงผูคนงุนงงกับเหตุการณ ตางก็หันไปถาม
คนขางๆวาไดยินไหม แตก็ไมมีใครไดยิน(คนดูก็ไมไดยิน) ม้ิวและคุณครูเดินออกจากหอประชุมไป

ม้ิวและคุณครูเดินลงมานั่ง ขางลางเวที คุณครู หยิบน้ํา และพัดให ไดแตปลอบใหลูก
ศิษยใจเย็น ม้ิวขอตัวไปเขาหองน้ํา คุณครูบอกจะไปเปนเพ่ือนแตเธอปฏิเสธ ม้ิวเดินออกจากหอง
ประชุมไป

SC6/int/day หนาหอประชุม
ม้ิวและคุณครูเดินออกมานั่ง ขางหนาหอประชุม คุณครูหยิบน้ําและพัดให ไดแตปลอบ

ใหลูกศิษยใจเย็น ม้ิวขอตัวไปเขาหองน้ํา คุณครูบอกจะไปเปนเพ่ือนแตเธอปฏิเสธ ม้ิวเดินออกไป

SC7/int/day หองน้ําหญิง
เด็กหญิงเกิดความสับสน งุงงงวาเธอควรจะทําอยางไรตอ ดูเหมือนสิ่งท่ีเธอกําลังตอสูอยู

มันไมใชในแบบท่ีเธอคิด เธอลางหนาและดูตัวเองในกระจกอยูครูหนึ่ง และเธอก็เดินออกจากหองน้ํา

SC8 int/day หองประชุมสนามแขงขัน
การแขงขันใกลจะเริ่ม คุณครูของม้ิวมองไปท่ีเด็กชายเบอร 9 กับคุณครูของเขา ท่ียืนคุย

อยูมุมหองอยางเครงเครียด และแลวพิธีกรก็ใหสัญญาณใหผูเขาแขงขันข้ึนเวที คุณครูของม้ิวมองดู
นาฬิกา เด็กชายเบอร 9 เดินข้ึนไปบนเวที และนั่งลงท่ีเกาอ้ีตัวเดิมของเขา คุณครูของม้ิวชะเงอหาลูก
ศิษย แตก็ไมมีทาวาจะโผลมา คุณครูเริ่มนั่งไมติดเกาอ้ี พิธีกรก็เรียกหาเด็กหญิง คุณครูพยายามโทร
หาม้ิวแตก็ไมติด พิธีกรย้ําวาหากเด็กหญิงเบอร 3 ไมข้ึนเวทีแขงขันตอนั่นเทากับสละสิทธิ์ ผูชนะจะตก
เปนของเด็กชาย เบอร 9 ทันที คุณครูออกไปตามหาม้ิว

SC9/int/day หองน้ําหญิง
คุณครูมายังหองน้ํา ดูทุกหองวาไมมี ลูกศิษย ของตัวเอง เธอพยายามติดตอม้ิวอีกครั้ง

แตก็ไมติด คุณครูตัดสินใจโทรหาแมของม้ิว และถามวา ม้ิวไดติดตอไปหรือเปลา ปลายสายตอบรับ
และบอกวา ม้ิวเพ่ิงโทรบอกใหแมไปรับ ตอนนี้ แมของม้ิวกําลังขับรถไปรับม้ิว  คุณครูถอนหายใจ
เฮือกใหญ และเดินออกจากหองน้ําไป

SC10/int/night
ชวงเวลาอาหารเย็น อีกครั้ง เด็กหญิงนิง่เงียบไมคอยพูดจา ผูเปนแมถามเรื่องการแขงขัน

เธออธิบายแควาเธอแพการแขงขัน ม้ิวรีบกินขาว และขอตัวข้ึนหอง

SC11/int/night หองนอนม้ิว
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ม้ิวนอนมองเพดานหองอยูครูหนึ่ง เธอก็พลิกตัว มาหยิบแฟมเกียรติบัตร และเปดดูทีละ
หนาจนถึงหนาสุดทาย เธอตัดสินใจ เก็บแฟม ถวย และเหรียญรางวัลท่ีเธอมีท้ังหมด เก็บใสลิ้นชัก
ลางสุดของโตะและ เธอก็หยิบกุญแจมาไขลอค มันเอาไว

1.5 บทภาพยนตร (Screenplay)
SC1(open scene)/int./day

แสงไฟสาดสองลงบนกลางเวที มีไมคท่ีตั้งไวตรงกลางดานหนาเวที ขางหลังของ เต็มไป
ดวยเกาอ้ีมากมาย ท่ีมีท้ังเด็กหญิง เด็กชายนั่งอยู ทุกสายตาจับจองมาท่ีหนาเวที เหมือนรออะไร
บางอยาง และแลวการแขงขันก็เริ่มข้ึน กรรมการกลาวทักทาย

กรรมการ 1
Good morning and welcome everybody.

I’m glad to be here with you today,
And I think we’re ready to get started with round number 1.

I will be giving you a pronunciation, if you need to ask for anything additional.
Please do OK!

And good luck to all of us speller.
Alright! I think we’re ready to begin.

Our first speller can step up.

เด็กหญิงท่ีอยูหัวแถวสุด ถูกเรียกใหลุกข้ึน เธอคอยๆเดินไปท่ีกลางเวทีดวยทาทาง
ประหมาเล็กนอย เม่ือเธอมาหยุดอยูท่ีไมคกรรมการชายคนหนึ่งก็บอกคําศัพท ใหเธอสะกดทันที

กรรมการ 2
The word is “determination” /ความม่ันใจ/

เด็กหญิงเบอร 1 เงียบไปสักพัก กอนท่ีจะสะกดคํานั้น อยางม่ันใจ

เด็กหญิงเบอร 1
Determination

d-e-t-e-r-m-i-n-a-t-i-o-n
กรรมการ 1

That’s correct
เด็กหญิงเบอร 1 กระโดดโลดเตนดวยอาการดีใจ ผูชมตางก็ปรบมือ ใหกําลังใจ

โดยเฉพาะ คุณครูของเธอ ท่ีนั่งอยูแถวท่ีสาม ถัดจากกรรมการ เด็กหญิง เบอร 1 เดินกลับไปนั่งท่ี
เกาอ้ี เด็กชายท่ีนั่งขางๆ ม้ิวลุกข้ึนทันที เขาเดินมาท่ีไมค เสียงปรบมือหยุดไป แลวกรรมการ ก็บอก
คําศัพทใหกับเขา
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กรรมการ 2
The word is “alternate” /ตัวสํารอง/

เด็กชาย เบอรสองนิ่งเงียบ กอนท่ีเขาจะขอความหมายจากกรรมการ
เด็กชายเบอร 2

Definition
กรรมการ 2

It’s means to happen or exist one after the other repeatedly.
กรรมการคนเดิม อธิบายความหมายของคําเปนภาษาอังกฤษ เด็กชายนิ่งเงียบไปอีกสัก

พัก เขาตัดสินใจสะกด คํานั้น ดวยน้ําเสียง ท่ีไมม่ันใจ

เด็กชายเบอร 2
Alternate

a-l-t-….e-r-n-a-…………t-e
กรรมการ 1

That’s correct
เด็กชายชูมือดีใจและ กลับไปนั่งท่ีเกาอ้ีตัวเดิม ม้ิวสงยิ้มใหเขา กอนท่ีจะถึงตาของตัวเอง

เธอคอยๆเดินไปท่ีไมค คุณครูของเธอสงยิ้มใหจากดานลางเวที

กรรมการ 2
The word is “honor” (เกียรติยศ)

ม้ิวนิ่งไปสักพัก กอนท่ีเธอจะยิ้มและตอบอยางม่ันใจ

ม้ิว
h-o-n-o-r
honor

กรรมการ 1
That’s correct

เด็กหญิงยิ้มรับอยางดีใจ เสียงปรบมือ ท่ัวท้ัง หอประชุมดังอีกครั้ง เธอนึกถึงเหตุการณ
บางอยาง

-ตัดไป-
SC2/int./day บานม้ิว หองรับแขก

ม้ิว เด็กหญิง ม ตน ท่ีหนาตามีรอยยิ้มอยูบนใบหนาของเธอเสมอ เธออาศัยอยูกับแม
ของเธอ วันนี้มีแขกคนสําคัญมาท่ีบาน  ปานิดไดมาเยี่ยมนองสาว และหลานของเธอ ปาและแมของ
ม้ิวคุยกันตามประสาพ่ีนองท่ี ไมไดเจอกันนาน

นิด
ดูผอมลงนะ ทํางานหนักหรอ
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นก
ก็หนักข้ึนทุกวันๆ แหละคะพ่ี ตองรับผิดชอบเยอะ

คาใชจายในบานเอย เลี้ยงลูกเอย อะไรเอย
นิด

ก็อยาโหมงานใหมันมาก
จนไมดูแลตัวเองเลย เดี๋ยวเปนอะไรข้ึนมาลูกจะแย

นก
นก ไมเปนอะไรงายๆหรอกคะพ่ีนิด

ยังมีหวงอยูแบบนี้
ม้ิวคอยๆเดินเขามา และยกน้ําเสิรฟใหปาของเธอ

นิด
โอโห โตข้ึนกองเลย

สวยนะเนี่ย  โตข้ึนปนนางเอกได
เด็กสาวยิ้ม ดวยทาทีขวยเขิน

จบมาอยากเปนอะไรหละ
ปาถามหลานสาว ม้ิวเงียบลงสักพัก เธอกมลงมองพ้ืน กอนท่ีจะตอบ

ม้ิว
หนูยัง...ไมรูเลยคะ

แตอยากทําอะไรก็ไดท่ีไดเงินเดือนเยอะๆ
นิด

ไมชอบอะไรเปนพิเศษหรอ
แบบ วิชาท่ีชอบเรียน สิ่งท่ีชอบทํา

ม้ิว
หนูชอบวิชาภาษาอังกฤษ

กับ คณิตศาสตรคะ
นก

ม้ิว มันเรียนเกง เทอมท่ีผานมา ก็สอบไดท่ีหนึ่งของหอง
เห็นลูกเอาตัวรอดได ไอเราก็สบายใจไปเปลาะหนึ่ง

นกพูดอยางโลงใจ
มันเรียนจบ เราก็สบาย

แมลูกสบตากัน

นิด
วางๆก็พาม้ิวมาบานพ่ีบาง จะไดเจอไออาทมัน
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พ่ีนองรูจักกันไว
นก

เออ แลวอาทเปนไงบางคะพ่ี
นิด

โอโห รายนั้นนี่หายหวงไดเลย
เพ่ิงเรียนจบ รับปริญญา แลวก็ไดเขาทํางาน

เงินเดือนเดือนแรกก็เอามาใหพ่ี น้ําตาไหลเลย
เราก็ดีใจท่ีลูกประสบความสําเร็จ ดูแลตัวเองได

แถมยังดูแลเราไดดวย คนเปนพอเปนแม ก็ตองการแคนี้แหละ
วันท่ีมันไดปริญญา แลวเอามากราบพ่ี พ่ีนี่ดีใจตื้นตันบอกไมถูก

นก
ดีแลวคะพ่ี

โชคดี เราท้ังคู มีลูกดี
นี่ก็เพ่ิงไปแขงตอบปญหาชนะมา

เจานี่ลงแขงหมด ไมวาอะไรตออะไร
นกหันไปพูดกับพ่ีสาว กอนท่ีจะหันมาพูดกับลูกของเธอ

ไปหยิบแฟมมาใหปาเขาดูสิลูก
เด็กหญิงมองหนาผูเปนแม กอนจะยิ้มรับ และเดินออกจากวงสนทนาไป

นก
นกเห็นมันไปแขงโนนแขงนี่อยูเรื่อย

และก็ชนะตลอด มันชอบสะสมเกียรติบัตร
เปนสี่สิบ หาสิบใบแลวม้ัง

นิด
โอโห
นก

คนเปนแมก็ไดแตสนับสนุน สิ่งท่ีลูกชอบ
เห็นมันเกงแบบนี้ เราก็ภูมิใจ

เด็กสาวเดินกลับเขามาในวงสนทนา ในมือมีแฟมสีดําเลมคอนขางหนา เธอคอยๆ
กลับมานั่งในวงสนทนาอีกครั้ง เด็กสาวยื่นแฟมใหแม ท่ีแฟมมีสติ๊กเกอรหลากสีสันติดอยู รวมถึง ภาพ
การตูนวาดมือ ท่ีแปะท้ังหนาและหลังของปกแฟม นกรับมันไปและยื่นใหกับนิด นิดคอยๆเปดดูทีละ
หนา

นิด
ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตร

นักเรียนทุนเรียนดี
อันนี้อะไร
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โอ ชนะเลิศแตงกลอนวันสุนทรภู
รูไหม

ผูเปนปา หันมาคุยกับหลานสาว
อันนี้ นี่ไดเชื้อปามานะเนี่ย เรื่องแตงกง แตงกลอน

ฮาๆๆๆๆ
..........

เรานี่ใชเลนนะเนี่ย เกงมาก
นิดชื่นชมหลานสาวของเธอ เธอเปดแฟมไปปเรื่อย จนถึงหนาสุดทาย

นี่ เราเปนนักลาเกียรติบัตรใชไหม
ม้ิว

ปาวหรอกคะ
หนูไดเปนตัวแทนบอยๆ

ตัวแทนหองบาง  โรงเรียนบาง
นิด

ม้ิวนี่เกงจังเลยนะ
นี่ก่ีใบแลวเนี่ย ถึงรอยยัง

ม้ิว
เกาสิบเกาใบแลวคะ

นิด
โอโห

นี่จะรอยแลวจริงๆดวย
ม้ิว
คะ
นิด

เอาเลยลูก ปาสนับสนุน
เอาใหครบรอยใบ สองรอยใบ

อยางนอยมันก็เปนเกียรติของเรา
คนเขาจะไดรูวาเราเกง

เด็กสาวยิ้มอยางภาคภูมิ แมของเธอดวยเชนกัน
-ตดัไป-

SC3/int./night บานม้ิว  หองรับประทานอาหาร
ชวงเวลานี้ คือชวงเวลาอาหารเย็นของครอบครัว แมและม้ิวกําลังรับประทานอาหารกัน

อยู กับขาวสองอยาง ตั้งอยูบนโตะ แมและม้ิวนั่งกันคนละฝงท้ังคูหันหนาเขาหากันขางๆจานขาวของ
ม้ิว มีกระดาษท่ีจดคําศัพทไวมากมาย ในขณะท่ีเธอกําลังกินขาวสายตาของเธอก็ยังคงจับตองท่ี
กระดาษใบนั้น จนผูเปนแมตองเอยปากเตือน
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นก
เอาสักอยางสิ ม้ิว

ตอนนี้มันเวลาทานขาว อยาเพ่ิงทําอยางอ่ืนไดไหม
ม้ิว

ก็ยังเหลือศัพท อีกตั้งเยอะท่ีม้ิวตองทบทวน
พรุงนี้หนูก็ตองไปแขงอีกแลว

นก
แมไมวานะท่ีลูกกําลังทําอยู

หมายถึงเรื่องแขงขันอะไรท้ังหลาย
มันดีแลว ดีมาก

แตเวลานี้คือเวลาทานขาว
ลูกตองแยกแยะนะ

เด็กสาวมองหนาแม ดวยแววตาเซื่องซึมลงอยางเห็นไดชัด เธอเก็บกระดาษคําศัพทของ
เธอ เอาลงจากโตะอาหาร พับและเหน็บมันไวท่ีขา

ม้ิว
คะ

บรรยากาศ เงียบลง จนผูเปนแมตั้งคําถาม
นก

คราวนี้ไปแขงอะไร
ม้ิว

แขงสะกดคําคะ
นก

Spelling bee หรอ
ม้ิว

คะ แม
นก

เดี๋ยวพรุงนี้แมไปสงท่ีโรงเรียน
ตองไปเชากวาเดิมหรือเปลา

ม้ิว
ตองไปถึงท่ีโรงเรียน แปดโมงอะคะ

นก
คงไมตองหวงม้ัง ยังไงก็ชนะ

ม้ิวนิ่งเงียบไปชั่วครู กอนพูดข้ึนมา
ม้ิว

แมไมไปดูม้ิวแขงหรอ
นก
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โถ ม้ิวแมงานยุงจะตาย
พรุงนี้แมตองรีบเขาไปเคลียงานแตเชาดวย

ม้ิวมีสีหนาผิดหวัง
ม้ิว
คะ

เด็กหญิงทานขาวอีกสองสามคําจนหมด เธอดื่มน้ําจนหมดแกว เธอลุกข้ึนหยิบจานและ
แกวไปเก็บ ผูเปนแมมองตามลูกสาว

-ตัดไป-

SC4/int/night หองนอนม้ิว
ม้ิวรีบเอาคําศัพทตางๆมาทบทวน เธอเปดดิกชั่นนารีหลายเลมท่ีกองอยูบนโตะ และ

พยายามทองคําศัพททุกคําท่ีผานตา แฟมใบเดิมวางอยูบนท่ีนอนเธอลุกข้ึน และเดินไปท่ีเตียง ลมตัว
ลงนอนและหยิบแฟมนั้นข้ึนมาเปดขางในเปนเกียรติบัตรมากมายท่ีจัดวางไวอยางเปนระเบียบ เธอชื่น
ชมเกียรติบัตรของเธออยูสักพักใหญจนเธอเปดมาถึงหนาสุดทาย ซึ่งเปนชองวางท่ีจะใสเกียรติบัตรใบ
สุดทายไดอีกหนึ่งฉบับ เธอมองมันอยูครูหนึ่งเธอปดแฟม และ ลุกไปท่ีโตะทํางานเธอเปดสมุดท่ีจด
คําศัพทอีกครั้ง และอานออกเสียงเพ่ือจะไดจดจํา

ม้ิว
attempt

a-t-t-e-m-p-t
completeness

c-o-m-p-l-e-t-e-n-e-s-s
ambition

a-m-b-i-t-i-o-n

-ตัดไป-

SC5/int/day หองประชุมสนามแขงขัน
พิธีกรสะกิดม้ิวท่ียืนอยูกลางเวที เธอมองลงไปเบื้องลางท้ังกรรมการคุณครูท่ีพยักหนา

ให ทุกสายตาจับจองมาท่ีม้ิวอีกครั้ง เธอหันไปมองดานหลังเกาอ้ีของผูแขงขันวางไปสามตัว ผูแขงขันท่ี
เหลือทุกคนมองม้ิวอยางไมละสายตา ม้ิวหันหนากลับมา

ม้ิว
Can you repeat it again?

กรรมการ 2
The word is “indulgence” /ความหลงระเริง/

เธอทวนคําศัพทท่ีกรรมการพูด และเธอก็สะกดคํานั้นอยางชาๆ
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ม้ิว
Indulgence

i-n-d-u-l-g-e-n-c-e
Indulgence
กรรมการ 1

That’s correct
และเธอก็ทําสําเร็จอีกครั้ง ม้ิวเดินยิ้มกลับไปนั่งท่ีเกาอ้ีของเธอ
- montage การแขงขันตัดสลับเด็กท่ีสะกดคําท้ังผิดบาง ถูกบาง/ กรรมการท่ีตัดสิน

ท้ังใหความหมายคําศัพท ท้ังตัดสินวาสะกดถูกและผิด/ ภาพใบหนาดีใจของเด็กท่ีตอบถูก อาการ
เสียใจของเด็กท่ีตกรอบ/ เกาอ้ีท่ีวางเปลาลงเรื่อยๆ / กองเชียรท่ีตบมือแสดงความยินดี/

ม้ิวเดินไปยังกลางเวที
กรรมการ 2

The word is “admittedly” /เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป/
นั่นทําใหเธอนิ่งเงียบไปชั่วขณะหนึ่ง เธอขอความหมาย

ม้ิว
May I have a definition please?

คุณครูภัทรินนั่งลุนจนไมติดเกาอ้ี
กรรมการ 2
Admittedly

used for saying that you admit something is true,
especially when this makes your main idea weaker

ม้ิว
Can I have a sentence please?

กรรมการ 2
I'm sure it was her although, admittedly, she was wearing a different coat.

ม้ิวสูดหายใจเขาเต็มปอด และตั้งสมาธิ
ม้ิว

a-d-m-….i-t………
จูๆเธอก็เงียบไป

Can I start over?
กรรมการ 1
You may,

But you cannot changes the letter that you already spell.
ม้ิวหลับตา และ พยายามนึก คําศัพท ซึ่งคําศัพท เปนคําท่ีม้ิวนั่งทองบนโตะอาหาร แต

ก็ตองถูกแมของเธอเบรคเอาไว เธอหลับตา และ เพงอยางสุดกําลัง ตัวอักษรแตละตัวคอยๆหลุด
ออกมา ประกอบกับท่ีเธอนึกถึงหนาแมของเธอ
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ม้ิว
a-d-m-i-t-t-e-d-l-y

admittedly
กรรมการ 1

That’s correct
ม้ิวดีใจสุดขีด /หนา คุณครู ม้ิวดีใจ
จนกระท่ังเหลือ สามคนสุดทาย คือเด็กหญิง เบอร 1 ,ม้ิว เบอร 3, และเด็กชายเบอร 9

เด็กชายเบอร 9 ลุกข้ึนยืนและเดินตรงมาท่ีไมค
กรรมการ 2

The word is “knavery” /การกระทําท่ีไมซื่อ ,การคดโกง/
เด็กชายนิ่งเงียบไปสักพักใหญ จนบรรยากาศ ในหองประชุมเริ่มเงียบลง ม้ิวมองไปท่ี

เด็กชาย ท่ีดูทาที วาครั้งนี้ เขาจะพลาด แตแลวจูๆ เขาก็สะกดคําศัพทตัวแรก ออกมาได
เด็กชายเบอร 9

k
ม้ิวแอบเห็นสายตาของเด็กชาย ท่ีเหลือบไปมองคุณครูของเขา ม้ิวเห็นคุณครูของ

เด็กชายกําลังบอกใบเปนพรายกระซิบแตละตัวอักษรใหกับลูกศิษย
n-….a-….v-

ม้ิวอดแปลกใจไมไดวาทําไมคนอ่ืนๆ หรือ แมแตกรรมการ มองไมเห็น การโกงครั้งนี้
e-r-y

knavery
กรรมการ 1

That’s correct
กรรมการ ขานวา เขาสะกด ถูก คุณครูของเขาทําทาโลงใจ เสียงปรบมือแสดงความ

ยินดีดังข้ึน ทันใดนั้น ม้ิวยกมือข้ึน และพูดอยางเสียงดัง
ม้ิว

เขาโกงคะ (ตะโกน)
ทุกสายตาจับจองมาท่ีเด็กสาว เสียงปรบมือคอยๆเงียบลง คุณครูของม้ิว ลุกข้ึนยืนดวย

ความตกใจ
หนูเห็น คุณครูคนนั้น

ม้ิวชี้ไปท่ีคุณครู มณีรัตน
หนูเห็นเขาบอกคําตอบ

ทุกคนในหองปประชุมหันไปมองคุณครู มณีรัตน เด็กชายเบอร 9 นาถอดสีทันที พิธีกร
เดินข้ึนมาบนเวที เพ่ือแกไขสถาณการณ

พิธีกร
เออ ขอโทษนะคะ

ขอใหทุกคนใจเย็นกอนนะคะ
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พิธีกรเดินเขามาหาม้ิวและพูดกับเธอ
เกิดอะไรข้ึน

ม้ิว
หนูเห็นคะ

หนูเห็นคุณครูคนนั้นเขาบอกคําตอบ กับ ลูกศิษยเขา
พิธีกร

เรื่องแบบนี้ไมใชเรื่องลอเลนนะคะ หนู
ม้ิว

หนูเปลาโกหกนะคะ หนูเห็นจริงๆ
พิธีกรหันไปหา คุณครูมณีรัตน ท่ีนั่งอยูดานลางเวที ทุกคนก็หันตามเชนเดียวกัน เธอ

ไมไดพูดอะไร เธอถามคุณครูมณีรัตนดวยสีหนา คุณครูมณีรัตน คอยๆยืนข้ึน ท้ังหองประชุมเงียบสนิท

คุณครูมณีรัตน
ดิฉันเปนคุณครู คุณครูมีหนาท่ีอบรมสั่งสอนนักเรียนของตนเอง

ใหประพฤติดี และ เรียนรูท่ีจะอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
ดิฉันมีหนาท่ีและตําแหนง ท่ีตองรับผิดชอบ

ซึ่งการกระทําท่ีดิฉันถูกกลาวหา มีแตจะสรางความเสียหาย
ใหกับตัวดิฉัน สมาคมคุณครู และรวมถึงเด็กนักเรียนชายคนนั้นท่ีอยูบนเวที

ดิฉันจะกลาเสี่ยง ทําแบบนั้นหรอคะ
ในเม่ือสิ่งนั้นมันได ไมคุมเสียอยางแนนอน

ทุกคนในหองประชุมเงียบกริบ ม้ิวดวยเชนกัน ความรูสึกของม้ิวตอนนี้ เหมือนโดนน้ํา
เย็นจัดสาดหนา น้ําตาเธอเออคลอ พิธีกรหันมาหาม้ิว และเธอก็ถามคําถามแกเด็กชายเบอร 9

พิธีกร
นี่คอนขางเปนเรื่องท่ีสําคัญนะคะ

ผูเขาแขงขันเบอร 9
คุณครูของเธอไดบอกคําตอบกับเธอหรือเปลา

เด็กชายกมหนา กอนท่ีจะหันมาสบตา กับพิธีกรและกรรมการ
เด็กชายเบอร 9

ผมสามารถสะกดคํานั้นไดจริงๆครับ
คุณครูไมไดบอกผม

เกิดเสียงแซแซดข้ึนอีกครั้ง ม้ิวทรุดตัวนั่งบนเกาอ้ีอยางผูแพกรรมการท้ังหมดหันหนา
คุยกันชั่วครูหนึ่งผลการตัดสินออกมา

พิธีกร
เอาหละคะ

เนื่องจากเกิดเรื่อง ท่ีไมสามารถหาหลักฐานใดๆได
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การแขงขันจะยังคงดําเนินตอไป
หนึ่งในสามผูเขาแขงขันนี้ จะเปนผูชนะในการแขงขันครั้งนี้

อยางเทาเทียม
ม้ิวนั่งกมหนาตลอดการพูดของพิธีกรเด็กหญิงเบอร 1 เขยิบมานั่งใกลม้ิวแลวแตะไหล

ม้ิวเบาๆ
ม้ิว

เธอเห็นเหมือนฉันหรือเปลา
ม้ิวถามเด็กหญิงเบอร 1

เด็กหญิงเบอร 1
เปลาหรอก

แตฉันเชื่อวาเธอคงไมไดโกหก
และฉันก็เชื่อวาคุณครูคนนั้นก็คงไมมีทางทําแบบนั้นเชนกัน

เด็กท้ังคูมองหนากัน
กรรมการ 1
Let’s start

เด็กหญิงเบอร 1 ถูกเรียกใหไปแขงขันตอ
กรรมการ 2

The word is “inhabitant”
เด็กหญิงเบอร 1

i-n-h-a-….b-e-t-a-n-t
inhabitant

“กริ๊งงง” เสียงสัญญาณดัง วาเธอสะกดผิด เด็กหญิงเบอร 1 โคงคํานับยอมรับการ
ตัดสิน  เธอหันมายิ้มใหม้ิวกอนท่ีจะลงเวทีไป

กรรมการ 1
Ok

Now we have last 2 contestants
ม้ิวหันไปมองหนาคุณครู คุณครูของเธอยิ้มสงกําลังใจ

In this round
If a contestant misspelled. The opponent will have to spell it correctly.

That becomes a winner.
Let’s continue

ม้ิวสูดหายใจลึกอีกครั้ง เธอคอยๆลุกข้ึน สายตาจับจองไปท่ีไมคท่ีอยูดานหนา ไมมอง
รอบขางใดๆ เธอยืนอยูหนาไมคสักพัก

กรรมการ 2
You’re fine

ม้ิว
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I’m good
เธอมองไปท่ีเทาของเธอ ไมไดหันมองไปท่ีกรรมการเลย

กรรมการ 2
The word is “constituent” /ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย/

เกิดความเงียบสงัดข้ึนมาในหองประชุม เด็กหญิงเงียบไป สายตา ยังคงมองไปท่ีเทา
ของตัวเอง เธอยืนอยุอยางนั้นชั่วครู ผูคนดานลางบางคนชะเงอดู วาเธอเปนอะไร สักพัก เธอเงยหนา
ข้ึนมา และสะกดคํานั้น อยางชาและม่ันใจ

ม้ิว
c-o-n-s-t-i-t-u-e-n-t

constituent
กรรมการ 1

That’s correct
ม้ิวหันไปมองคุณครูของเธอ คุณครูยิ้มใหเธอ เด็กหญิงสบตากรรมการกอนท่ีจะเดินไป

นั่งท่ีเกาอ้ีและ ไมหันไปมองรอบขางใดๆ และก็ถึงตาของเด็กชายเบอร 13 เขาคอยๆลุกข้ึนยืนและเดิน
มาท่ีไมค

กรรมการ 2
The word is “rectitude”

เด็กชายนิ่งไปอีกครั้ง เขาคอยๆ สะกดคํานั้นอยางไมม่ันใจ
เด็กชายเบอร 9

r-…………e-
ม้ิวหันไปมอง คุณครูมณีรัตน  และดูเหมือนหลายสายตา ในหอประชุม ก็หันไปมอง

คุณครูของเขาเชนกัน เด็กชาย อํ้าๆ อ้ึงๆ ท่ีจะสะกด

g-……..t-i-…..t-u-….d-e
Rectitude

“กริ๊ง” สัญญาณดังบอกวาเขาตอบผิด ผิด ม้ิวเหมือนเรียกความหวังข้ึนมาไดอีกครั้ง
เด็กชายเบอร 13 ชักสีหนา ไมพอใจ คุณครูนั่งนิ่งไมแสดงสีหนาใดๆ เด็กชายเดินกลับไปนั่งท่ีเกาอ้ี
สิทธิ์ตกเปนของม้ิว

กรรมการ 1
You must to spell that word correctly

And you will become a winner
เด็กสาว เดินมาท่ีไมค ดวยรอยยิ้ม

ม้ิว
The world mean

Honesty and correct moral behavior
กรรมการ 1
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That’s correct.
คุณครูภัทริน กํามือลุนจนแนน เด็กสาว ยิ้มและ และโนมตัวไปตอบอยางม่ันใจ

ม้ิว
Rectitude

r-e-c-t-i-t-u-
ทุกอยางเกิดข้ึนเร็วมากจูๆไมคของเธอก็ดับลง ในขณะท่ีม้ิวกําลังพูดสองคําสุดทาย

“กริ๊ง” เสียงสัญญาณดังข้ึน นั่นหมายถึงกรรมการตัดสินใหเธอสะกดผิด เด็กหญิงหนาเหวอและอ้ึง
ในทันที กรรมการรีบสวนคําตอบข้ึนมา หลังจากท่ีกดสัญญาณ

กรรมการ 1
Rectitude is spell
r-e-c-t-i-t-u-d-e

Let’s start again
เด็กสาวตกใจ และนิ่งไปชั่วขณะ

ม้ิว
หนูสะกดถูก

ม้ิวเริ่มตะโกน ดั่งไมไดสติ
หนูสะกดคํานั้นถูก หนูพูดออกมาแลว

หนูรูคํานั้น
เด็กหญิงยืนกรานอยางหนักแนนน้ําตาเธอเออคลอ และพูดซ้ําๆคุณครูภัทรินลุกออก

จากท่ีนั่ง
หนูสะกดถูกแลว

หนูพูดออกมาแลว
ทุกคนในหองประชุมตางงุนงงอีกครั้งกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตรงหนา พิธีกรรีบข้ึนมา

บนเวที และคุยกับม้ิว

พิธีกร
ใจเย็นนะหนู

ม้ิว
หนูสะกดถูก หนูสะกดถูก (สะอึกสะอ้ืน)

คุณครูภัทริน รีบข้ึนมาคุยกับลูกศิษยบนเวที เธอโผเขากอดม้ิว
คุณครูภัทริน

ใจเย็นนะม้ิว ใจเย็น
ขอพักสักสิบนาทีไดไหมคะ

คุณครูภัทริน หันไปคุยกับพิธีกร
พิธีกร
คะ

   ส
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เธอพยักหนาตอบรับ และหันไปประกาศใสใหม
พิธีกร

เนื่องจากเกิดเหตุขัดของทางดานอุปกรณ
เราจึงขอทําการพักเบรคชั่วครู เปนเวลาสิบหานาทีนะคะ

เพ่ือ ตรวจสอบ และ ใหผูเขาแขงขันไดพักคะ
การแขงขันถูกพักลง ม้ิวและคุณครูเดินลงมานั่ง ขางลางเวที บริเวณหลังหองประชุม

ผูคนมองตามเด็กหญิงดวยสีหนาสงสัย คุณครู หยิบน้ํา และพัดให ไดแตปลอบใหลูกศิษยใจเย็น
คุณครู 1

เธอไดยินท่ีเด็กคนนั้นสะกดหรือเปลา
คุณครู 2

ฉันก็ไดยินไมคอยถนัด
คุณครู

แตกรรมการอยูใกล คงจะไดยินม้ัง
ม้ิวและคุณครู เดินออกจากหอประชุม

-ตัดไป-

SC6/int/day ทางเดินหนาหอประชุม
ม้ิวและคุณครู เดินมานั่งท่ีระเบียงเกาอ้ีตรงทางเดิน

คุณครูภัทริน
ใจเย็นนะม้ิว

บอกครูซิ วาเกิดอะไรข้ึน
ม้ิวนิ่งเงียบไมไดพูดอะไร ไดแตสะอ้ืนไหอยูอยางนั้น

คุณครูภัทริน
หายใจลึกๆ ใจเย็นนะ

ม้ิวสะอ้ืนออกมาเปนคําพูด
ม้ิว

หน..หนู ขอ ตัว ไป เขา หอง น้ํา
คุณครูภัทริน

ใหครูไปดวยไหม
เด็กหญิงสายหนาปฏิเสธ

โอเคงั้น ไปลางหนาลางตา
ทําใจเย็นๆกอนก็ได

ม้ิวหยักหนาหงึกๆ เธอหยิบกระเปา และเธอก็ลุกออกจากหอประชุมไป ผูคนมองตาม
เธอไปจนสุดประตู

-ตัดไป-
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SC7/int/day หองน้ําหญิง
เด็กหญิงเกิดความสับสนงุงงงวาเธอควรจะทําอยางไรตอ ดูเหมือนสิ่งท่ีเธอกําลังตอสู

อยู มันไมใชในแบบท่ีเธอคิด เธอลางหนาและดูตัวเองในกระจก อยูครูหนึ่ง และเธอก็เดินออกจาก
หองน้ํา

SC8 int/day หองประชุมสนามแขงขัน
การแขงขันใกลจะเริ่ม คุณครูของม้ิวมองไปท่ีเด็กชายเบอร 9 กับคุณครูของเขา ท่ียืน

คุยอยูมุมหองอยางเครงเครียด และแลว พิธีกรก็ใหสัญญาณ ใหผูเขาแขงขันข้ึนเวที
พิธีกร

ขอเชิญผูเขาแขงขันสองคนสุดทาย
ข้ึนมาบนเวทีคะ

คุณครูของม้ิวมองดูนาฬิกา เด็กชายเบอร 13 เดินข้ึนไปบนเวที และนั่งลงท่ีเกาอ้ีตัว
เดิมของเขา คุณครูภัทริน ชะเงอหาลูกศิษย แตก็ไมมีทาวาจะโผลมา คุณครูเริ่มนั่งไมติดเกาอ้ี

พิธีกร
ผูเขาแขงขันอีกคนหนึ่งอยูไหนคะ

พิธีกรก็เรียกหาเด็กหญิง คุณครูพยายามโทรหาม้ิวแตก็ไมติด คุณครูเดินไปท่ีหนาเวที
มือยังคงกดท่ีโทรศัพท

คุณครูภัทริน
เดี๋ยวรอสักครูนะคะ เดี๋ยวดิฉันไปตามให

พิธีกร
หากผูแขงขันไมลงสนาม นั่นหมายถึงสละสิทธิ์นะคะ

คุณครูภัทริน
คะ

คุณครูออกไปตามหาม้ิว

SC9/int/day หองน้ําหญิง
คุณครูมายังหองน้ํา ดูทุกหองวาไมมี ลูกศิษย ของตัวเอง เธอพยายามติดตอม้ิวอีกครั้ง

แตก็ไมติด คุณครูตัดสินใจโทรหาแมของม้ิว
คุณครูภัทริน

ฮัลโหล คุณแมของม้ิว ใชไหมคะ
คือม้ิวไดโทรหาคุณแมหรือเปลาคะ

............................
คะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39

นี่ม้ิวอยูกับคุณแมแลวใชไหมคะ
...........................

คะ
ดิฉันตกใจมาก

อยูๆม้ิวก็หายไป ไมข้ึนเวทีแขงตอ
ดิฉันรูวาแกรูสึกยังไง

แตก็ไมคิดวาแกจะหนีออกไปเลย
ไดยินวาม้ิวอยูกับคุณแมแลวก็โลงใจคะ

................................
ขอบคุณนะคะ คุณแม

สวัสดีคะ
คุณครูถอนหายใจ เฮือกใหญ และเดินออกจากหองน้ําไป

SC11/int/night บานม้ิว
ชวงเวลาอาหารเย็น อีกครั้ง เด็กหญิงนิ่งเงียบไมคอยพูดจา ผูเปนแมถามเรื่องการ

แขงขัน
นก

เกิดอะไรข้ึนม้ิว
วันนี้
ม้ิว

หนูแพ
ม้ิวตักขาวเขาปากแมมองหนาลูกสาวท่ีกมมองแตจานขาวตัวเองบรรยากาศเริ่มเงียบ

ลง
นก

ไดยินวาเดินลงจากเวที
ไมแขงตอ

ม้ิว
คะ
นก

ทําไมถึงทําแบบนั้นหละ
ม้ิว

หนู ก็ไมรู
นก

เสียใจหรือเปลา
เด็กหญิงนิ่งเงียบ
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ม้ิว
หนูไมรู วาความรูสึกตอนนี้คืออะไร

เสียใจ อาจจะใช
แตหนูไมไดเสียใจท่ีแพ

นก
แตม้ิวก็ไมนา หนีออกมาแบบนั้น

นี่ลูกท้ิงโอกาส
เด็กหญิงรีบสวน

ม้ิว
แมไมรูวาหนูโดนอะไรมาบาง
หนูไมอยากจะแขงตอแลว

นก
แตลูกของแม

ไมเคยเดินหนีออกมาแบบนี้
ม้ิวเงยหนาข้ึนมามองแมของตัวเอง

ม้ิว
หนูยืนอยูบนนั้น

ท่ีๆหนู ไมเห็นโอกาสวาตัวเองจะชนะไดเลย
หนูไมรูหนูจะแขงไปทําไม

นก
แตการท่ีลูกเดินหนีออกมา

นั่นคือการไมใหเกียรติ
ท้ังการแขงขัน คุณครู และรวมถึงม้ิวไมไดใหเกียรติตัวเอง

แมไมรูวา เหตุผลท่ีลูกเดินหนีออกมาคืออะไร
แลวแมจะไมเซาซี้ถามวาทําไมถึงทําแบบนั้น

แมหวังวาม้ิวจะรูคําตอบในสิ่งท่ีม้ิวทํา
คิดใหมาก เวลาจะทําอะไร

ม้ิว
แตหนูแคไมแนใจวา ท่ีผานมาท้ังหมด

ทุกความตั้งใจ มันเพ่ืออะไร
นก

ลูกหมายถึงอะไร
ม้ิว

เกียรติบัตรเหลานี้
หนูคิดวา มันทําใหใครตอใครมองวาหนูเกง
วันนี้ หนูไปแขงเพ่ือใหไดเกียรติบัตรใบนั้น
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นก
ฟงแมนะ

แมรูมาตลอด วาม้ิวเกง
ถึงแมจะไมรูวาม้ิวทําอะไรไดบาง

แตอยางหนึ่งแมก็ภูมิใจ
อยางนอยแมก็มีเรื่องไปคุยอวดชาวบานเขาได

วาลูกแมเกง
ผูเปนแมมองหนาลูกสาว

ตอใหม้ิวมีเกียรติบัตร รอยใบ สองรอยใบ
แตถาม้ิวไมไดเกงจริงมันก็เทานั้น

กระดาษพวกนี้ เปนสิ่งท่ีคนอ่ืนมองเห็นคุณคาของเรา
แตม้ิวตองเริ่มมองเห็นคุณคาของตัวเองกอน

ไมงั้นเราจะไปทําอะไรได ไปสูใครได
ม้ิวกมลงกินขาวตอ บทสนทนาหยุดไป เปนม้ิวท่ีกินเสร็จกอน และเอาจานไปเก็บ แลว

เธอก็เดินข้ึนหอง แมมองตามลูกสาว
-ตัดไป-

SC11/int/night หองนอนม้ิว
ม้ิวนอนมองเพดานหองอยูครูหนึ่ง เธอก็พลิกตัว มาหยิบแฟมเกียรติบัตร และเปดดูที

ละหนาจนถึงหนาสุดทาย เธอตัดสินใจ เก็บแฟม ถวย และเหรียญรางวัลท่ีเธอมีท้ังหมด เก็บใสลิ้นชัก
ลางสุดของโตะและ เธอก็หยิบกุญแจมาไขลอค มันเอาไว

จบ
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2. ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-production)
2.1 การคัดเลือกนักแสดง (Casting)

2.1.1 ม้ิว
- เด็กหญิงกัณฐชนก งามขํา

ภาพ 4-1 ภาพนักแสดงบท ม้ิว

ม้ิว เด็กหญิงวัย 15 ป เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนเด็กสาวท่ีฉลาดและมีความออน
นอม มองโลกในแงดี มีรอยยิ้มอยูบนใบหนาเสมอและตองการความนิยมชมชอบจากคนรอบขาง เธอ
สะสมเกียรติบัตรจากการเขาแขงขันแทบจะทุกรายการท่ีทางโรงเรียนของเธอจัดข้ึน รวมถึงการเปน
ตัวแทนไปแขงขันตอบปญหาในวิชาตางๆ นอกโรงเรียน เธอจึงมีความภูมิใจกับทุกรางวัลท่ีเธอไดรับ
เปนอยางมาก เธอมีจุดมุงหมายในการสะสมเกียรติบัตรในชั้นมัธยมศึกษาชั้นตนใหครบ 100 ใบซึ่ง
ตอนนี้เธอมีแลว 99 ใบ

ผูจัดทําเลือกนักแสดงคนนี้ เนื่องจากมีลักษณะตรงตามท่ีผูจัดทําตองการ กลาวคือเปน
นักลาเกียรติบัตรเชนเดียวกับตัวละคร มีบุคลิกลักษณะท่ีออนนอม มีทักษะทางดานวิชาการ สวนท่ี
พิเศษของนักแสดงคือ มีปานอยูตรงบริเวณใบหนา ซึ่งผูจัดทําไมไดเขียนลงไปในบท แตผูจัดทําคิดวา
ไมใชสวนเสีย แตกลับเปนผลดีตอบุคลิกปูมหลังของตัวละครดวย
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2. ข้ันตอนกอนการผลิต (Pre-production)
2.1 การคัดเลือกนักแสดง (Casting)

2.1.1 ม้ิว
- เด็กหญิงกัณฐชนก งามขํา

ภาพ 4-1 ภาพนักแสดงบท ม้ิว
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2.1.2 เด็กชายเบอร 9
- เด็กชายรัชต ศานติวรวงศ

ภาพ 4-2 ภาพนักแสดงบท เด็กชายเบอร 9

เด็กชายวัย 15 ป เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาเปนตัวแทนจากอีกโรงเรียน มา
แขงขันในครั้งนี้ เปนคนขรึมและเงียบ สวนหนึ่งเพราะไดรับแรงกดดันจากคุณครู ใหควาชัยชนะใน
การแขงขันครั้งนี้ใหได

ผูจัดทําเลือกนักแสดงคนนี้ เนื่องจากมีลักษณะตรงตามท่ีผูจัดทําตองการ กลาวคือ
บุคลิกลักษณะของนักแสดง ท่ีเปนคนเงียบขรึม พูดนอย มีแววตาท่ีดูเหมือนคิดอะไรบางอยางอยูในหัว
ตลอดเวลา ตรงตามลักษณะของตัวละครท่ีผูจัดทําคิดไว และนักแสดงดูมีความกะตือรือรน และตั้งใจ
ตั้งแตในการทดสอบหนากลอง
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2.1.3 นก
-ศิริพร งามขํา

ภาพ 4-3 ภาพนักแสดงบท นก

นกแมเพียงคนเดียวของม้ิว หนึ่งในแรงผลักดันสําคัญใหลูกสาว มีความทะเยอทะยาน
นกอายุราว 40 ตนๆ เธอคือเสาหลักคนเดียวของครอบครัว ท่ีตองทํางานหาเลี้ยงชีพและลูกสาว นก
ทํางานธุรกิจสวนตัว จึงทําใหเธอมีงานรัดตัวท่ียุงวุนวาย เธอจึงไมคอยมีเวลาใหกับลูกสาวคนเดียวของ
เธอเทาไรนัก เธอรูแตเพียงวาลูกสาวของตนเปนคนเกง แตเธอไมรูวา ลูกของเธอมีความสามารถ
อะไรบาง

ผูจัดทําเลือกนักแสดงคนนี้เนื่องจาก นักแสดงเปนคุณแมแทๆ ของเด็กหญิงกัณฐชนก
นักแสดงหลัก ในบทท้ังสองตองเลนเปนแมลูกกัน นั่นทําใหผูจัดทํามองวาสิ่งหนึ่งท่ีไมตองสรางข้ึนมา
ใหม คือความสัมพันธท่ีแทจริงของตัวละครท่ีเปนแมลูกกัน อากัปกิริยาการแสดงออก สีหนาแววตา
ความหวงหา หวงใย และนักแสดงเองก็เปนผูหญิงทํางาน ซึ่งตรงตาม กับบุคลิกลักษณะของตัวละคร
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2.1.4 นิด
- ฐิติกา ลือวิพันธ

ภาพ 4-4 ภาพนักแสดงบท นิด

นิด พ่ีสาวของนก ท้ังคูอยูกันคนละท่ีพอมีวัน เวลาท่ีวาง ก็จะไปมาหาสูกัน นิดมีลูกชาย
คนเดียวชื่อวาอาท อาทเพ่ิงเรียนจบปริญญาและไดงานทําในทันที นั่นทําใหอาทดูเปนคนท่ีประสบ
ความสําเร็จในชีวิต และนั่นจึงกลายมาเปนแรงผลักดัน ขอเปรียบเทียบกับลูกสาวของนิด วาเธอจะ
สามารถประสบความสําเร็จไดอยางท่ีผูใหญสองคนตั้งความหวงัไวหรือไม

ผูจัดทําเลือกนักแสดงคนนี้เนื่องจาก นักแสดงเปนคนท่ีมีความเปนธรรมชาติ กลาวคือ
นักแสดงเองก็มีลูกนั่นจึงทําใหเขาใจถึงอารมณของคนเปนแมท่ีดีใจ ปลาบปลื้มใจเม่ือเห็นลูกประสบ
ความสําเร็จ และนักแสดงสามารถแสดงออกไดอยางนาเชื่อถือ และดูไมขัดเขิน
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2.1.5 คุณครูมณีรัตน
- อรสา จูรัตน

ภาพ 4-5 ภาพนักแสดงบท คุณครูมณีรัตน

คุณครูของเด็กชายเบอร 9 เธอมีตําแหนงเปนถึงหัวหนาคณะครูของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นั่นทําใหมีคนนับหนาถือตาจากสังคม ประวัติการทํางานรับราชการครูกวา 30 ป ไมวาเธอจะพูดสิ่งใด
คนรอบขางก็พรอมท่ีจะเชื่อ และเขาขางเธอ ภายนอกเธอเปนคนท่ีดูเปนคนเขมงวด ในการแขงขัน
ครั้งนี้ เธอไดสงเด็กลงแขง เพ่ือหวังใหเด็กของตนชนะ เพ่ือเปนหนาเปนตาในสังคม เธอจึงทําทุก
วิถีทางเพ่ือใหลูกศิษยของเธอชนะในการแขงขันครั้งนี้

ผูจัดทําเลือกนักแสดงคนนี้เนื่องจาก นักแสดงรับราชการครูตรงตามกับบุคลิกลักษณะ
ของตัวละคร เปนคุณครูท่ีมีลูกศิษยเคารพมากมาย และเขาใจ เขาถึงความคิดของตัวละคร จากการ
ทดสอบหนากลอง ท่ีดูมีความเปนธรรมชาติ ไมขัดเขินการแสดงออกตอหนากลอง และตอหนาผูคน
มากมาย
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2.1.6 คุณครูภัทริน
- ภัทริน ชัยศุภสกุล

ภาพ 4-6 ภาพนักแสดงบท คุณครูภัทริน

คุณครูประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ อายุราว 20 ปลายๆเธอเปนคนสงม้ิวลงแขงขัน และ
ตามไปเปนพ่ีเลี้ยงขางสนามใหกับลูกศิษยื ดวยความท่ีมีอายุราชการครูท่ีนอย เธอจึงคอนขางรูสึกวา
ตนเองยังไมมีอํานาจในหนาท่ีการงานมากนัก ไมกลาออกเสียงหรือทักทวงใดๆ เธอเปนคนเงียบ
เรียบรอย และเกรงใจขาราชการท่ีดูมีอายุและวุฒิภาวะท่ีมากกวา

ผูจัดทําเลือกนักแสดงคนนี้เนื่องจาก นักแสดงมีบุคลิกท่ีตรงตามกับตัวละคร ท้ังเรียบรอย
เงียบขรึม และมีความเกรงใจ เธอดูเปนคุณครูในอุดมคติของเด็กๆ ท่ีอยากมีคุณครูท่ีใจดี และเขาใจ
ลูกศิษย
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2.2 สถานท่ีถายทํา (Location)
จากบทภาพยนตรเรื่องราวท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตรสั้นเรื่อง /’Spel,baund/

ดําเนินเรื่องภายใตสองสถานท่ีหลัก นั่นก็คือบานของตัวละครหลัก และสถานท่ีแขงขันสะกดคํา
ภาษาอังกฤษท่ีฉากหลังเปนหอประชุมโรงยิมของโรงเรียนแหงหนึ่ง

สถานท่ีตางๆท่ีผูจัดทําได เลือกใชในการถายทํานั้นยังสามารถชวยบอกเลา
รายละเอียดอ่ืนๆท่ีไมไดมีการพูดถึงในภาพยนตร ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไปนี้

2.2.1 สนามแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ

ภาพท่ี 4–7 ภาพสนามแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ผูจัดทําเลือกสถานท่ีนี้ ท่ีเปนโรงยิมของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ซึ่งผูจัดทําเปน
ศิษยเกาท่ีโรงเรียนแหงนี้ จึงทําใหไมยุงยากในการขอสถานท่ี ตลอดจนไดรับการชวยเหลือจากคุณครู
เพ่ือนๆ และนองๆ ท่ีโรงยิมแหงนีมี้เวทีท่ีดูกวางขวาง และมีบริเวณโดยรอบท่ีสามารถควบคุมโทนของ
สี การจัดองคประกอบของภาพไดงาย พ้ืนท่ีขางลางเวทีท่ีดูกวางใหญ ชวยในเรื่องของอารมณท่ีดูวาง
เปลา และโหยหาอิสระ
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2.2.2 หองน้ํา

ภาพท่ี 4–8 ภาพหองน้ําในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ผูจัดทําเลือกสถานท่ีนี้ เนื่องจากเปนหองน้ําท่ีอยูภายในโรงเรียน ทําใหงายตอการ
เคลื่อนยายทีมงานและอุปกรณื รวมถึงสะดวกและประหยัดเวลา

2.2.3 บานของม้ิว

ภาพท่ี 4–9 ภาพภายนอกบานของม้ิว

ผูจัดทําเลือกสถานท่ีนี้ เนื่องจากเปนบานท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งอยูใกลกับโรงเรียนท่ีใชเปน
สถานท่ีถายทําฉากในการแขงขัน ซึ่งสะดวกตอนักแสดงและทีมงานในการเดินทาง บานหลังนี้เปน
บานของเพ่ือนผูจัดทํา จึงทําใหไมมีปญหาในการขอถายทํา
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2.2.4 หองรับแขกภายในบานของม้ิว

ภาพท่ี 4–10 ภาพหองรับแขกภายในบานของม้ิว

ภายในมีโซฟาตั้งอยู พ้ืนเปนกระเบื้อง ผามานสีเหลือง สามารถควบคุมโทนของสี
การจัดองคประกอบของภาพไดงาย

2.2.5 หองครัวภายในบานของม้ิว

ภาพท่ี 4–11 ภาพหองครัวภายในบานของม้ิว

ภายในเปนโตะไม พ้ืนท่ีมีขนาดเล็ก แสดงถึงความอึดอัดในฉาก โตะและเกาอ้ีจัด
แบบเปนการนั่งแบบเผชิญหนา
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2.2.6 หองนอนภายในบานของม้ิว

ภาพท่ี 4–12 ภาพหองรับแขกภายในบานของม้ิว

หองนอนของม้ิวจะเนนท่ีความเรียบงาย โทนสีมีความอึมครึม สรางบรรยากาศ
และบงบอกบุคลิกของม้ิวเปนหลัก มีขาวของเครื่องใช ของประดับตกแตงตามแบบเด็กผูหญิงท่ัวไป
ในฉากแสงจะสลัวเปนไปตามอารมณของตัวละคร
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2.3 อุปกรณประกอบฉาก (Props)

2.3.1 แฟมเกียรติบัตร

ภาพท่ี 4–13 ภาพแฟมเกียรติบัตร

เปนสิ่งท่ีตัวละครเชื่อวา เกียรติบัตรเปนตัววัดระดับความเกง และคุณคาของคนๆ
นั้น เธอใชเวลาสะสมเกียรติบัตรจนมีถึง 99 ใบ ผูจัดทําคิดวาแฟมเกียรติบัตรนี้หนาปกจะตองประดับ
หรือตกแตงดวยสติ๊กเกอร ภาพวาดตางๆ เพราะทําใหรูวาตัวละครหมกมุน ใหความสําคัญ และใช
เวลาไปกับของสิ่งนี้

2.3.2 สมุดจดคําศัพท และดิกชันนารี

ภาพท่ี 4–14 ภาพสมุดจดคําศัพท และดิกชันนารี

สิ่งท่ีม้ิวใชเตรียมตัวในการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ
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2.3.3 หมายเลขปายหอยคอผูเขาแขงขัน

ภาพท่ี 4–15 ภาพหมายเลขปายหอยคอผูเขาแขงขัน

ผูเขาแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษทุกคน จะตองหอยปายเพ่ือบอกหมายเลขของ
ตนเอง ในท่ีนี้มีปายตั้งแตหมายเลข1 ถึงหมายเลข 9 โดยม้ิวคือผูเขาแขงขันหมายเลข 3
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2.4 เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe)
2.4.1 ชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

ภาพท่ี 4–16 ภาพชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

ชุดนักเรียนแตงกายถูกตองตามระเบียบ ผูเขาแขงขันท้ังหมดจะใสชุดนักเรียนเพ่ือมา
แขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ
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2.5 Overall

ตารางท่ี 4-1 ตาราง Overall

SCENE D/N INT/
EXT

SET/LOCATION CAST DESCRIPTION REMARKS CUT

1 D1 INT โรงเรียน
(สนามแขงขัน)

ม้ิว
หมายเลข1
หมายเลข 2

Opening scene ผูแขงขันหมายเลข 1 ,หมายเลข
2 เดินมาสะกดคํา และม้ิวเดินมาสะกดคําศัพทของ
ตัวเอง

ปายหอยคอ

2 D2 INT บานม้ิว
(หองรับแขก)

ม้ิว,แมนก,ปานิด ปานิด มาเยี่ยม นองสาว ท่ีบานท้ังสามนั่งคุยกัน
ตางคนตางเอาลูกตนเองมาอวดกัน

Props. แฟมเกียรติบัตร

3 N1 INT บานม้ิว (หองครัว) ม้ิว ,แมนก ม้ิวและแมทานอาหาร ม้ิวเอาคําศัพทมาทอง ตอน
กินขาว จนโดนแมดุ

Props. กับขาว ,
กระดาษจดคําศัพท

4 N1 INT บานม้ิว
(หองนอน)

ม้ิว ม้ิวกลับข้ึนมาบนหอง ทองศัพท ดิกชันนารี
สมุดจดคําศพท

5 D1 INT สนามแขงขัน ม้ิว,คุณครูภัทริน
,คุณครู มณีรัตน,
เด็กชายเบอร 9,
กรรมการ 1,
กรรมการ2,
เด็กบนเวทีอีก 10 คน
, EXTRA ประมาณ
10-15 คน

ม้ิวตื่นจากภวังค การแขงขันดําเนินไปเรื่อยๆ มี
ผูตอบถูก และ ผิด มีการโกงกันเกิดข้ึน ม้ิวเสียใจ
โกรธ จนตองเบรคการแขงขัน

ปายหอยคอ
Montage การแขงขัน
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ตารางท่ี 4-1 ตาราง Overall (ตอ)

SCENE D/N INT/
EXT

SET/LOCATION CAST DESCRIPTION REMARKS CUT

6 D1 INT หนาสนามแขงขัน
โรงเรียน

ม้ิว
ครูภัทริน

ครูภัทรินปลอบม้ิว ปายหอยคอ

7 D1 INT หองน้ําหญิง ม้ิว ม้ิวเขาไปลางหนาและ ทบทวนความรูสึกท่ีเธอนึก
คิด อยูหนากระจกหองน้ํา ทําใหเธอตัดสินใจ
บางอยาง

8 D1 INT สนามแขงขัน คุณครูภัทริน, พิธีกร,
คุณครู มณีรัตน,
เด็กชายเบอร 9,

การแขงขันกําลังจะเริ่มข้ึนอีกครั้ง แตม้ิวยังไมมา
คุณครูกนะวนกระวายจนตองออกไปตามหา

ตัดใสกับเพลง

9 D1 INT หองน้ําหญิง คุณครูภัทริน คุณครูมาตามหาม้ิวในหองน้ํา แตก็ไมเจอ คุณครู
โทรหาแม และไดรูวา ม้ิวอยูกับแมแลว

ตัดใสกับเพลง
Prop. โทรศัพท

10 N2 INT บานม้ิว (หองครัว) ม้ิว ,แมนก แมคุยกับลูก ถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน และเหตุผลตางๆ
11 N2 INT หองนอนม้ิว ม้ิว ม้ิวตัดสินใจ เอา เกียรติบัตรท้ังหมด เก็บและลอคใส

ในลิ้นชัก
Prop. แฟมเกียรติบัคร
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2.6 การวางแผนการถายทํา (Breakdown)
วันถายทําท่ี 1 สถานท่ีถายทํา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตารางท่ี 4-2 ตารางแสดงการวางแผนการถายทําวันท่ี 1

Time Sc Int/Ext Location/set Cast Description Extras Wardrobe props Remarks
10.00-
11.00 น.

7 Int. โรงเรียนโพธิสาร/
หองน้ํา

ม้ิว ม้ิวเขาไปลางหนาและ ทบทวน
ความรูสึกท่ีเธอนึกคิด อยูหนา
กระจกหองน้ํา ทําใหเธอตัดสินใจ
บางอยาง

- ชุดนักเรียน ปายหอยคอ

11.00 –
12.00 น.

9 Int. โรงเรียนโพธิสาร/
หองน้ํา

ครูภัทริน คุณครูมาตามหาม้ิวในหองน้ํา แต
ก็ไมเจอ คุณครูโทรหาแม และได
รูวา ม้ิวอยูกับแมแลว

โทรศัพทมือถือ

12.00 –
13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –
14.00 น.

6 Int. โรงเรียนโพธิสาร/
หนาสนามแขงขัน

ม้ิว
ครูภัทริน

ครูภัทรินปลอบม้ิว ปายหอยคอ
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วันถายทําท่ี 2 สถานท่ีถายทํา บานแถวตลิ่งชัน (บานพลอย)

ตารางท่ี 4-3 ตารางแสดงการวางแผนการถายทําวันท่ี 2

Time Sc Int/Ext Location/set Cast Description Extras Wardrobe props Remarks
9.00-
11.30 น.

2 Int. บานม้ิว
(หองรับแขก)

ม้ิว,แมนก
,ปานิด

ปานิด มาเยี่ยม นองสาว ท่ีบาน
ท้ังสามนั่งคุยกัน ตางคนตางเอา
ลูกตนเองมาอวดกัน

- แฟมเกียรติ
บัตร

11.30 –
12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30-
14.30 น.

3 Int. บานม้ิว (หองครัว) ม้ิว ,แม
นก

ม้ิวและแมทานอาหาร ม้ิวเอา
คําศัพทมาทอง ตอนกินขาว จน
โดนแมดุ

- Props.
กับขาว ,
กระดาษจด
คําศัพท

14.30 –
16.30 น.

10 Int. บานม้ิว (หองครัว) ม้ิว ,แม
นก

แมคุยกับลูก ถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน และ
เหตุผลตางๆ
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วันถายทําท่ี 3 สถานท่ีถายทํา บานแถวตลิ่งชัน (บานพลอย)

ตารางท่ี 4-4 ตารางแสดงการวางแผนการถายทําวันท่ี 3

Time Sc Int/Ext Location/set Cast Description Extras Wardrobe props Remarks
10.00-
11.30 น.

4 Int. บานม้ิว (หองนอน) ม้ิว, ม้ิวกลับข้ึนมาบนหอง ทองศัพท - ดิกชันนารี
สมุดจด
คําศัพท

11.30 –
13.00 น.

11 Int. บานม้ิว (หองนอน) ม้ิว ม้ิวตัดสินใจ เอา เกียรติบัตร
ท้ังหมด เก็บและลอคใสใน
ลิ้นชัก

แฟมเกียรติ
บัคร
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วันถายทําท่ี 4 สถานท่ีถายทํา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตารางท่ี 4-5 ตารางแสดงการวางแผนการถายทําวันท่ี 4

Time Sc Int/Ext Location/set Cast Description Extras Wardrobe props Remarks
8.00-
12.30 น.

1,
5,
8

Int. โรงเรียน
(สนามแขงขัน)

ม้ิว,
ครูภัทริน
ครูมณีรัตน,
เด็กชาย
เบอร 9,
กรรมการ
2 คน

การแขงขันสะกดคํา คนดู 10-
15 คน

ปายหอยคอ ถายช็อตท่ีมี
คนดู และ
กรรมการ
ดานลางเวที
ท้ังหมด

12.30-
13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –
17.00 น.

1,
5,
8

Int. โรงเรียน
(สนามแขงขัน)

ม้ิว
ผูเขา
แขงขัน
เบอร 1 -9

การแขงขันสะกดคํา - ปายหอยคอ ถายชอตท่ี
เกิดข้ึนบน
เวทีท้ังหมด
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2.7 Call Sheet
ตารางท่ี 4-6 ตาราง Call Sheet วันถายทําวันท่ี 1

เบอรติดตอตางๆ
นักแสดง ปลายฟา ,เม เจอท่ีโลเคชั่น 09.30 น.
ตากลอง วัชรพล มือถือ 087-657-1996 09.00 น.
ผูชวยผูกํากับ จีระวัฒน มือถือ 081-615-3112 09.00 น.
อาหาร
มีการเลี้ยงขาวกลางวัน เวลา 12.00 และ 13.00 น.
#หมายเหตุ ทีมงานนัดเจอกันท่ี โลเคชั่น เวลา 09.00 น.

/’Spel,baund/
เบอรติดตอ ตากลอง: วัชรพล แสงอรุณโรจน
ผูกํากับ: ณัฏฐ เอ่ียมขันทองสุข(มิว)
091-010-4520
CALL SHEET
08/12/2013
วันถายทําท่ี 1
สถานท่ีถายทํา มาถึง ณ กองถายเวลา 09.00 น.
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ เลิกกอนโดยประมาณ 15.00 น.
TIME SCENE D/

N
Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT

10.00-
11.00

7 D Int. ม้ิวเขาไปลางหนาและ ทบทวนความรูสึก
ท่ีเธอนึกคิด อยูหนากระจกหองน้ํา ทําให
เธอตัดสินใจบางอยาง

ม้ิว

10.00-
12.00

9 D Int.. คุณครูมาตามหาม้ิวในหองน้ํา แตก็ไม
เจอ คุณครูโทรหาแม และไดรูวา ม้ิวอยู
กับแมแลว

ครูภัทริน

13.00-
14.00

6 D Int. ครูภัทรินปลอบม้ิว ม้ิว
ครูภัทริน
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ตารางท่ี 4-7 ตาราง Call Sheet วันถายทําวันท่ี 2

เบอรติดตอตางๆ
นักแสดง ปลายฟา

แมนองปลายฟา
แมเต็ม

เจอท่ีโลเคชั่น 08.30 น.

ตากลอง พีรพล มือถือ 085-906-3030 07.30 น.
ผูชวยผูกํากับ จีระวัฒน มือถือ 081-615-3112 07.30 น.
อาหาร
มีการเลี้ยงขาวกลางวัน เวลา 11.30 และ 12.30 น.
#หมายเหตุ ทีมงานนัดเจอกันท่ี โลเคชั่น เวลา 07.30 น.

/’Spel,baund/
เบอรติดตอ ตากลอง: พีรพล จิรปฐมสกุล
ผูกํากับ: ณัฏฐ เอ่ียมขันทองสุข(มิว)
091-010-4520
CALL SHEET
29/12/2013
วันถายทําท่ี 2
สถานท่ีถายทํา มาถึง ณ กองถายเวลา 08.00 น.
หมูบานดุลิยา ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เลิกกอนโดยประมาณ 17.00 น.
TIME SCENE D/

N
Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT

9.00-
11.30

2 D Int. ปานิด มาเยี่ยม นองสาว ท่ีบานท้ังสาม
นั่งคุยกัน ตางคนตางเอาลูกตนเองมา
อวดกัน

ม้ิว
แมนก
ปานิด

12.30-
14.30

3 D Int.. ม้ิวและแมทานอาหาร ม้ิวเอาคําศัพทมา
ทอง ตอนกินขาว จนโดนแมดุ

ม้ิว
แมนก

14.30-
16.30

10 D Int. แมคุยกับลูก ถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน และเหตุ
ผลตางๆ

ม้ิว
แมนก
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ตารางท่ี 4-8 ตาราง Call Sheet วันถายทําวันท่ี 3

เบอรติดตอตางๆ
นักแสดง ปลายฟา เจอท่ีโลเคชั่น 09.30 น.
ตากลอง พีรพล มือถือ 085-906-3030 09.00 น.
ผูชวยผูกํากับ จีระวัฒน มือถือ 081-615-3112 09.00 น.
อาหาร
มีการเลี้ยงขาวกลางวัน เวลา 13.00 น.
#หมายเหตุ ทีมงานนัดเจอกันท่ี โลเคชั่น เวลา 09.00 น.

/’Spel,baund/
เบอรติดตอ ตากลอง: พีรพล จิรปฐมสกุล
ผูกํากับ: ณัฏฐ เอ่ียมขันทองสุข(มิว)
091-010-4520
CALL SHEET
05/01/2013
วันถายทําท่ี 3
สถานท่ีถายทํา มาถึง ณ กองถายเวลา 09.00 น.
หมูบานดุลิยา ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เลิกกอนโดยประมาณ 14.00 น.
TIME SCENE D/

N
Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT

10.00-
11.30

4 D Int. ม้ิวกลับข้ึนมาบนหอง ทองศัพท ม้ิว

11.30-
13.00

11 D Int.. ม้ิวตัดสินใจ เอา เกียรติบัตรท้ังหมด เก็บ
และลอคใสในลิ้นชัก

ม้ิว
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ตารางท่ี 4-9 ตาราง Call Sheet วันถายทําวันท่ี 4

เบอรติดตอตางๆ
นักแสดง ปลายฟา ,เม

,พีท ,ครูอรสา
เอย ,นคร,
เอ็กซตราคนดู

เจอท่ีโลเคชั่น 07.30 น.

นักแสดง วันดี,เอ็กซตราผู
เขาแขงขัน

เจอท่ีโลเคชั่น 12.00 น.

ตากลอง วัชรพล มือถือ 087-657-1996 07.00 น.
ตากลอง 2 กิตติภัทร มือถือ 082-493-7887 07.00 น.
อาหาร
มีการเลี้ยงขาวกลางวัน เวลา 12.30 และ 13.00 น.
#หมายเหตุ ทีมงานนัดเจอกันท่ี โลเคชั่น เวลา 07.00 น.

/’Spel,baund/
เบอรติดตอ ตากลอง: วชัรพล แสงอรุณโรจน
ผูกํากับ: ณัฏฐ เอ่ียมขันทองสุข(มิว) ตากลอง 2: กิตติภัทร เตชะธรารักษ
091-010-4520
CALL SHEET
28/03/2013
วันถายทําท่ี 4
สถานท่ีถายทํา มาถึง ณ กองถายเวลา 07.00 น.
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ เลิกกอนโดยประมาณ 17.00 น.
TIME SCENE D/

N
Int./Ext. DESCRIPTION CAST CUT

8.00-
12.30

1,
5,
8

D Int. แขงขันสะกดคํา ม้ิว,
ครูภัทริน
ครูมณีรัตน,
เด็กชายเบอร 9,
กรรมการ 2 คน

13.00-
17.00

1,
5,
8

D Int.. แขงขันสะกดคํา ม้ิว พิธีกร
ครูภัทริน
ผูเขาแขงขันเบอร
1 -9
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บทที่ 5

การผลิตช้ินงาน

จากการดําเนินงานในข้ันตอนพัฒนาบท (Development) และข้ันตอนกอนการผลิต
(Pre-production) ในบทนี้ผูจัดทําจะกลาวถึงการดําเนินเรื่องของภาพยนตรพรอมท้ังอธิบายแนวคิด
รวมถึงเทคนิคการเลาเรื่องดวยภาพ และความหมายในแตละฉากของภาพยนตรสั้น เรื่อง
/’spel,baund/

ฉากท่ี 1

รูปท่ี 5-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 1

ฉากท่ี 1 เปนฉากเปดของเรื่อง มีเด็กผูหญิงคนท่ีหนึ่งเดินออกมาตรงกลางเวทีสะกดคํา
ภาษาอังกฤษ ตามมาดวยเด็กผูชายคนท่ีสอง และเด็กหญิงคนท่ีสาม ทันทีท่ีเด็กหญิงคนท่ีสามสะกดคํา
ภาษาอังกฤษไดถูกตอง เธอก็นึกถึงเหตุการณบางอยาง ตัดเขาฉากดํา ข้ึนตัวหนังสือ /’spel,baund/

ในฉากนี้ถายทําโดยการตั้งกลองไวขางหนาเวที ใหนักแสดงผลัดกันเดินเขามาในฉากท่ีละ
คน ตัดกับภาพดําท่ีมีเสียง voice over ของผูท่ีเปนกรรมการ เปนการเกริ่นเรื่องราวและเปดเรื่องวา
ฉากสําคัญของภาพยนตรอยูท่ีเวทีแหงนี้ ซึ่งเปนฉากหลังของการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ โดย
ผูจัดทําใชภาพขนาด Medium shot ใหเห็นหนานักแสดงท่ีเปนผูเขาแขงขัน พรมกับไมคท่ีตั้งอยูตรง
กลางเวที
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บทที่ 5

การผลิตช้ินงาน
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ฉากท่ี 2

รูปท่ี 5-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 2

ฉากท่ี 2 ม้ิว เด็กหญิง ม ตน ท่ีหนาตามีรอยยิ้มอยูบนใบหนาของเธอเสมอ เธออาศัยอยู
กับแมของเธอ วันนี้มีแขกคนสําคัญมาท่ีบาน  ปานิดไดมาเยี่ยมนองสาว และหลานของเธอ ปาและแม
ของม้ิว คุยกันตามประสาพ่ีนองท่ี ไมไดเจอกันนาน ตางฝายตางถามความเปนอยูของอีกฝาย วาเปน
อยางไร และอีกหนึ่ งหัวขอท่ีถูกหยิบยกมาคุย เม่ือปานิดคุยอวดถึงลูกชายตนเองท่ีสอบติด
มหาวิทยาลัยชื่อดังได แมของม้ิวจึงคุยโววาลูกสาว เปนคนเกงและฉลาด เด็กหญิงนั่งอยูในวงสนทนา
ยิ้มนอมรับความสําเร็จของตัวเองท่ีผูเปนแมคุยฟุง แมถามหาแฟมเกียรติบัตรท่ีเปนของสะสมของม้ิ
วบอกวาใหเอามาใหปานิดดูหนอย ม้ิวตอบรับ และเดินไปหยิบแฟมมาใหแมและปาชื่นชม เธอเห็น
ดังนั้นจึงยิ้มดวยความภูมิใจอยางท่ีสุด

ในฉากนี้ผูจัดทําวางตําแหนงของกลองไวสามมุม นั่นก็คือ การใชขนาดภาพแบบ ช็อต
ระยะไกล ท่ีใหเห็นนักแสดงท้ังสามนั่งคุยกันอยูในบาน สวนอีกสองมุม เปนขนาดภาพ ช็อตระยะปาน
กลางท่ีรับหนาปานิด และ รับหนาม้ิวและแมท่ีเปน two shot ผูจัดทําเลือกใช Mood and Tone
เปนสีอมเหลืองเพ่ือแสดงออกถึงความอบอุน ท่ีถึงแมความสัมพันธของตัวละครท้ังสามไมไดใกลชิด
สนิทสนมกันมากเทาไร
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ฉากท่ี 3

รูปท่ี 5-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 3

ฉากท่ี 3 ชวงเวลาอาหารเย็นของครอบครัว แมและม้ิว กําลังรับประทานอาหารกันอยู
ขางๆจานขาวของม้ิวมีกระดาษท่ีจดคําศัพทไวมากมาย ในขณะท่ีเธอกําลังกินขาว สายตาของเธอ ก็
ยังคงจับตองท่ีกระดาษใบนั้น จนผูเปนแมตองเอยปากเตือน วาอยาไรมารยาทบนโตะอาหาร ม้ิว
อธิบายวาพรุงนี้เธอจะมีการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษ เธอรีบกินขาวจนเสร็จ

ในฉากนี้ผูจัดทําวางตําแหนงของแม และลูกใหเผชิญหนากัน โดยใชขนาดภาพ ช็อต
ระยะปานกลาง ใหเห็นท้ังโตะอาหาร และ ใชช็อตระยะใกล เพ่ือรับสีหนาของนักแสดงท้ังสอง สวน
ช็อตท่ีใหเห็นกระดาษคําศัพทท่ีม้ิวทองบนโตะอาหาร ผูจัดทําเลือกใชเปนขนาดภาพระยะใกล เพ่ือให
เห็นตัวหนังสือบนกระดาษใหชัดเจน โทนสีในฉากจะออกสีมืดหมนเล็กนอย เนื่องจาก ตองการ
แสดงออกใหรับรูถึงความรูสึกของตัวละครในขณะนั้น
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ฉากท่ี 4

รูปท่ี 5-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 4

ฉากท่ี 4 ม้ิวรีบเอาคําศัพทตางๆมาทบทวน เธอเปดดิกชั่นนารีหลายเลมท่ีกองอยูบนโตะ
และพยายามทองคําศัพททุกคําท่ีผานตา แฟมใบเดิมวางอยูบนท่ีนอนเธอลุกข้ึน และเดินไปท่ีเตียง ลม
ตัวลงนั่ง และหยิบแฟมนั้นข้ึนมาเปดขางในเปนเกียรติบัตรมากมายท่ีจัดวางไวอยางเปนระเบียบ เธอ
ชื่นชมเกียรติบัตรของเธออยูสักพักใหญจนเธอเปดมาถึงหนาสุดทาย ซึ่งเปนชองวางท่ีจะใสเกียรติบัตร
ใบสุดทายไดอีกหนึ่งฉบับ เธอมองมันอยูครูหนึ่งเธอปดแฟม และ ลุกไปท่ีโตะทํางานเธอเปดสมุดท่ีจด
คําศัพทอีกครั้ง และอานออกเสียงเพ่ือจะไดจดจํา

ในฉากนี้เปนฉากท่ีผูจัดทําใหผูชมไดเห็นความใกลชิดของม้ิวกับเกียรติบัตรของเธอ
ประหนึ่งเปนกิจวัตรประจําวันท่ีม้ิวจะตองมาทักทายเกียรติบัตรเหลานี้ ผูจัดทําเลือกใชขนาดภาพ
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ฉากท่ี 4

รูปท่ี 5-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 4

ฉากท่ี 4 ม้ิวรีบเอาคําศัพทตางๆมาทบทวน เธอเปดดิกชั่นนารีหลายเลมท่ีกองอยูบนโตะ
และพยายามทองคําศัพททุกคําท่ีผานตา แฟมใบเดิมวางอยูบนท่ีนอนเธอลุกข้ึน และเดินไปท่ีเตียง ลม
ตัวลงนั่ง และหยิบแฟมนั้นข้ึนมาเปดขางในเปนเกียรติบัตรมากมายท่ีจัดวางไวอยางเปนระเบียบ เธอ
ชื่นชมเกียรติบัตรของเธออยูสักพักใหญจนเธอเปดมาถึงหนาสุดทาย ซึ่งเปนชองวางท่ีจะใสเกียรติบัตร
ใบสุดทายไดอีกหนึ่งฉบับ เธอมองมันอยูครูหนึ่งเธอปดแฟม และ ลุกไปท่ีโตะทํางานเธอเปดสมุดท่ีจด
คําศัพทอีกครั้ง และอานออกเสียงเพ่ือจะไดจดจํา

ในฉากนี้เปนฉากท่ีผูจัดทําใหผูชมไดเห็นความใกลชิดของม้ิวกับเกียรติบัตรของเธอ
ประหนึ่งเปนกิจวัตรประจําวันท่ีม้ิวจะตองมาทักทายเกียรติบัตรเหลานี้ ผูจัดทําเลือกใชขนาดภาพ
ช็อตระยะปานกลาง ท่ีใหเห็นสีหนาและเกียรติบัตรพรอมกันในขณะท่ีเธอกําลังชื่นชมมันอยางภูมิใจ
การเลือกใชสีของภาพยนตรในฉากนี้ ผูจัดทําเลือกใชสีท่ีดูหมนหมอง ไมคอยสวางขัดกับอารมณของ
ตัวละคร เพ่ือท่ีจะสื่อถึงสิ่งท่ีตัวละครลุมหลง หลงใหล และยังไมเปนอิสระกับสิ่งท่ีตัวละครยึดติด

69

ฉากท่ี 4

รูปท่ี 5-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 4

ฉากท่ี 4 ม้ิวรีบเอาคําศัพทตางๆมาทบทวน เธอเปดดิกชั่นนารีหลายเลมท่ีกองอยูบนโตะ
และพยายามทองคําศัพททุกคําท่ีผานตา แฟมใบเดิมวางอยูบนท่ีนอนเธอลุกข้ึน และเดินไปท่ีเตียง ลม
ตัวลงนั่ง และหยิบแฟมนั้นข้ึนมาเปดขางในเปนเกียรติบัตรมากมายท่ีจัดวางไวอยางเปนระเบียบ เธอ
ชื่นชมเกียรติบัตรของเธออยูสักพักใหญจนเธอเปดมาถึงหนาสุดทาย ซึ่งเปนชองวางท่ีจะใสเกียรติบัตร
ใบสุดทายไดอีกหนึ่งฉบับ เธอมองมันอยูครูหนึ่งเธอปดแฟม และ ลุกไปท่ีโตะทํางานเธอเปดสมุดท่ีจด
คําศัพทอีกครั้ง และอานออกเสียงเพ่ือจะไดจดจํา

ในฉากนี้เปนฉากท่ีผูจัดทําใหผูชมไดเห็นความใกลชิดของม้ิวกับเกียรติบัตรของเธอ
ประหนึ่งเปนกิจวัตรประจําวันท่ีม้ิวจะตองมาทักทายเกียรติบัตรเหลานี้ ผูจัดทําเลือกใชขนาดภาพ
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ฉากท่ี 5

รูปท่ี 5-5 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 5

ฉากท่ี 5 พิธีกรสะกิดม้ิวท่ียืนอยูกลางเวที ม้ิวตื่นจากภวังค เธอสะกดคําท่ีไดรับ การ
แขงขันดําเนินตอไป จนกระท่ังเหลือ สามคนสุดทาย คือ เด็กหญิง เบอร 1, ม้ิว เบอร 3, และเด็กชาย
เบอร 9 เด็กชายเบอร 9 ลุกข้ึนยืนและเดินตรงมาท่ีไมค  กรรมการบอกคําศัพทกับเขา เด็กชายนิ่ง
เงียบไปสักพักใหญ จนบรรยากาศในหองประชุมเริ่มเงียบลง ม้ิวมองไปท่ีเด็กชายท่ีดูทาทีวาครั้งนี้ เขา
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จะพลาด แตแลวจูๆ เขาก็สะกดคําศัพทตัวแรกออกมาได  เธอแอบเห็นสายตาของเด็กชายท่ีเหลือบไป
มอง คุณครูของเขา ม้ิวเห็นคุณครูของเด็กชายกําลังบอกแตละตัวอักษรใหกับลูกศิษย เธออดแปลกใจ
ไมไดวาทําไมคนอ่ืนๆหรือแมแตกรรมการมองไมเห็น การโกงครั้งนี้กรรมการขานวาเขาสะกดถูก
คุณครูของเขาทําทาโลงใจ ทันใดนั้นม้ิวยกมือข้ึน และพูดอยางเสียงดังวา เขาโกง ทุกคนในหองประชุม
ตกใจ เด็กชายเบอร 9 นาถอดสีทันที พิธีกรเดินข้ึนมาบนเวที และสอบถามเธอ เธอยืนกรานวาเธอเห็น
คุณครูของเขาบอกคําศัพทใหกับลูกศิษย การแขงขันหยุดลงชั่วขณะหนึ่ง พิธีกรบอกกับเธอวา เธอตอง
รับผิดชอบในสิ่งท่ีเธอพูด ม้ิวยืนยันวาเธอพูดความจริง พิธีกรถามคุณครูวาไดทําผิดตามท่ีกลาวหา
หรือไม คุณครูปฏิเสธเสียงแข็งแลวหาวา อยาปรักปรํา ตัวเองเปนถึง นายกสมาคมคุณครู ประจําเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ไมมีวันทําเรือ่งท่ีเสื่อมเกียรติได จนพิธีกรหันมาถามเด็กชาย เด็กชายกมหนากอนท่ีจะ
หันมาสบตา กับพิธีกรและกรรมการวา เขาสามารถสะกดคํานั้นไดจริง เกิดเสียงแซแซดข้ึนใน
หอประชุม กรรมการท้ังหมดหันหนาคุยกัน ชั่วครูหนึ่งผลการตัดสินออกมาใหเด็กชายเบอร 9 แขงตอ
ได คํากลาวหาตกไปเพราะไรหลักฐาน และ พยานม้ิวอ้ึงและไมสามารถพูดสิ่งใดได คําตัดสินประกาศ
มาแลว เด็กหญิงเบอร 1 เขยิบมานั่งใกลม้ิว แลวแตะไหลม้ิวเบาๆ ม้ิวถามเด็กหญิงเบอร 1 วาเธอก็เห็น
เหมือนกันใชไหม เด็กหญิงเบอร 1 ตอบแตเพียงวา เธอไมเห็น และเธอก็เชื่อวาม้ิวไมไดโกหก และเธอ
ก็เชื่ออีกวาคุณครูคนนั้นคงไมมีทางทําแบบนั้นเชนกัน เด็กหญิงเบอร 1 ถูกเรียกใหไปแขงขันตอ และ
เธอก็พลาดทา ตกรอบ

การแขงขันยังคงดําเนินตอไป ม้ิวถูกเรียกใหมาสะกดคํา และคําท่ีเธอไดคือ เกิดความ
เงียบสงัดข้ึนมาในหองประชุม เด็กหญิงเงียบไป สายตามองไปท่ีเทาของตัวเอง กรรมการเรียกชื่อเธอ
อีกครั้ง ม้ิวคอยๆ สะกดคํานั้น อยางชาๆ และเธอก็ทํามันไดอีกครั้ง เด็กหญิงเดินกลับไปนั่งท่ีทันที ไม
หันไปมองรอบขางใดๆ และก็ถึงตาของเด็กชายเบอร 9 เด็กชายนิ่งไปอีกครั้งเขาคอยๆ สะกดคํานั้น
อยางไมม่ันใจ  ม้ิวหันไปมองคุณครแูละดูเหมือนหลายสายตา ในหอประชุม ก็หันไปมองคุณครูของเขา
เชนกัน เด็กชาย อํ้าๆ อ้ึงๆ ท่ีจะสะกด และแลวเขาก็สะกดคํานั้นผิด ม้ิวเหมือนเรียกความหวังข้ึนมาได
อีกครั้ง เด็กชายเบอร 9 ชักสีหนา ไมพอใจ และเดินกลับไปนั่งท่ีเกาอ้ี สิทธิ์ตกเปนของม้ิว พิธีกรย้ําวา
หากเธอสะกดคํานี้ถูกเธอจะกลายเปนผูชนะทันที เด็กสาวเดินมาท่ีไมคและตอบอยางม่ันใจ แตแลว
กอนถึงตัวอักษรสองตัวสุดทาย ทุกอยางเกิดข้ึนเร็วมาก จูๆไมคของเธอก็ดับลง กรรมการขานวาเธอ
สะกดผิด และรีบสวนคําตอบท่ีถูกออกมาในทันทีทันใด เด็กสาวตกใจและนิ่งไปชั่วขณะ หนูสะกดถูก
หนูรูคําศัพทนั้น เด็กหญิงยืนกรานอยางหนักแนนน้ําตาเธอเออคลอและพูดซ้ําๆ กรรมการตัดสินให
แขงขันใหมอีกครั้ง เด็กสาวโวยวาย คุณครูของเธอรีบวิ่งข้ึนมาบนเวที และพูดคุยกับเธอ เด็กหญิงได
แตย้ําใหคุณครูของตัวเองฟงวาเธอสะกดถูก จนคุณครูของเธอตองขอเบรคการแขงขัน กรรมการ
อนุญาต การแขงขันถูกพักลงผูคนงุนงงกับเหตุการณ ตางก็หันไปถามคนขางๆวาไดยินไหม แตก็ไมมี
ใครไดยิน(คนดูก็ไมไดยิน) ม้ิวและคุณครูเดินออกจากหอประชุมไป

ในฉากนี้เปนฉากใหญของภาพยนตร ฉากหลังเปนการแขงขันผูจัดทําใชกลองสองตัวใน
การบันทึกภาพ โดยกลอง A เปนกลองหลัก และกลอง B จะใชเก็บ insert ผูเขาแขงขัน คนดู ไป
พรอมๆกัน ผูจัดทําใชขนาดภาพช็อตระยะไกล เพ่ือเก็บภาพรวมท้ังเวทีการแขงขันรวมถึงใชขนาดภาพ
ช็อตระยะปานกลางและ ช็อตระยะใกล ในการเก็บสีหนาท้ังผูเขาแขงขันและ คนดู รวมถึงมีการใชมุม
กลอง แบบแทนสายตาของตัวละคร (Point of view camera angle) ในฉากท่ีม้ิวเห็นคุณครูของ
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เด็กชายเบอร 9 บอกใบคําศัพท และในฉากนี้จะเปนการผานเวลาในการแขงขัน ผูจัดทําจึงเลือกใช
การตัดตอแบบ montage ในการยนระยะเวลาในการแขงขันใหเร็วและกระชับยิ่งข้ึน รวมถึงการใส
ดนตรี เพ่ือสรางความสนุกสนานลงไปอีกดวย

ฉากท่ี 6

รูปท่ี 5-6 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 6
ม้ิวและคุณครูเดินออกมานั่ง ขางหนาหอประชุม คุณครูหยิบน้ําและพัดให ไดแตปลอบให

ลูกศิษยใจเย็น ม้ิวขอตัวไปเขาหองน้ํา คุณครูบอกจะไปเปนเพ่ือนแตเธอปฏิเสธ ม้ิวเดินออกไป
ในฉากนี้เปนฉากอารมณอีกฉากหนึ่ง ผูจัดทําเลือกใชฉากท่ีไมดูอึดอัดเกินไปซึ่งขัดกับ

อารมณของตัวละครซึ่งผูจัดทําตองการจะสื่อถึง สิ่งท่ีตัวละครหลักกําลังจะหลุดพนจากสิ่งท่ีตนเองยึด
ติดมาตั้งแตแรก
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ดนตรี เพ่ือสรางความสนุกสนานลงไปอีกดวย
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ฉากท่ี 7

รูปท่ี 5-7 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 7

ฉากท่ี 7 เด็กหญิงเกิดความสับสน งุงงงวาเธอควรจะทําอยางไรตอ ดูเหมือนสิ่งท่ีเธอ
กําลังตอสูอยู มันไมใชในแบบท่ีเธอคิด เธอลางหนาและดูตัวเองในกระจกอยูครูหนึ่ง และเธอก็เดิน
ออกจากหองน้ํา

ในฉากนี้ตัวละครจะตองมีการตัดสินใจ เธอตองใชความคิดและอยูกับตัวเอง ผูจัดทําเลือก
ท่ีจะไมตองกลองไวเฉยๆ แตใชการเคลื่อนกลองดวยมือ เพ่ือสื่อถึงภายในจิตใจของตัวละครท่ีวาวุน
และไมสงบนิ่ง การมองสะทอนตัวเองในกระจก เหมือนเปนการพูดกับตัวเอง ท่ีคนหนึ่งบอกใหแขงตอ
อีกคนบอกใหหนีไป ผูจัดทําใหนักแสดงมองกระจกอยูชั่วครู กอนท่ีจะเปลี่ยนฉาก
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ฉากท่ี 8

รูปท่ี 5-8 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 8

ฉากท่ี 8 การแขงขันใกลจะเริ่ม คุณครูของม้ิวมองไปท่ีเด็กชายเบอร 9 กับคุณครูของเขา
ท่ียืนคุยอยูมุมหองอยางเครงเครียด และแลวพิธีกรก็ใหสัญญาณใหผูเขาแขงขันข้ึนเวที คุณครูของม้ิวม
องดูนาฬิกา เด็กชายเบอร 9 เดินข้ึนไปบนเวที และนั่งลงท่ีเกาอ้ีตัวเดิมของเขา คุณครูของม้ิวชะเงอหา
ลูกศิษย แตก็ไมมีทาวาจะโผลมา คุณครูเริ่มนั่งไมติดเกาอ้ี พิธีกรก็เรียกหาเด็กหญิง คุณครูพยายามโทร
หาม้ิวแตก็ไมติด พิธีกรย้ําวาหากเด็กหญิงเบอร 3 ไมข้ึนเวทีแขงขันตอนั่นเทากับสละสิทธิ์ ผูชนะจะตก
เปนของเด็กชาย เบอร 9 ทันที คุณครูออกไปตามหาม้ิว

ในฉากนี้ ตัวละครหลักในฉากคือคุณครูภัทริน คุณครูของม้ิว ฉากนี้มีการใชมุมกลองแบบ
แทนสายตาของตัวละคร ในตอนท่ีคุณครูภัทรินมองไปท่ีคุณครู  มณีรัตนและลูกศิษยของเธอท่ีกําลัง
คุยอยูดานขางเวที ผูจัดทําเลือกใชภาพขนาด ช็อตระยะปานกลาง เพ่ือท่ีจะไดเห็นอากัปกิริยาของตัว
ละคร
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ฉากท่ี 9

รูปท่ี 5-9 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 9

ฉากท่ี 9 คุณครูภัทรินมายังหองน้ํา ดูทุกหองวาไมมี ลูกศิษย ของตัวเอง เธอพยายาม
ติดตอม้ิวอีกครั้ง แตก็ไมติด คุณครูตัดสินใจโทรหาแมของม้ิว และถามวา ม้ิวไดติดตอไปหรือเปลา
ปลายสายตอบรับ และบอกวา ม้ิวเพ่ิงโทรบอกใหแมไปรับ ตอนนี้ แมของม้ิวกําลังขับรถไปรับม้ิว
คุณครูถอนหายใจเฮือกใหญ และเดินออกจากหองน้ําไป

ฉากนี้ก็เปนไปในแบบท่ีคลายคลึงกับฉากท่ี 7 ตัวละครมีความวาวุน กังวลใจผูจัดทําจึง
เลือกใชการเคลื่อนกลองดวยมือ เพ่ือสื่อถึงสถาวะภายในจิตใจของตัวละคร
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ฉากนี้ก็เปนไปในแบบท่ีคลายคลึงกับฉากท่ี 7 ตัวละครมีความวาวุน กังวลใจผูจัดทําจึง
เลือกใชการเคลื่อนกลองดวยมือ เพ่ือสื่อถึงสถาวะภายในจิตใจของตัวละคร
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ฉากท่ี 10

รูปท่ี 5-10 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 10

ฉากท่ี 10 ชวงเวลาอาหารเย็น อีกครั้ง ม้ิวนิ่งเงียบไมคอยพูดจา ผูเปนแมถามเรื่องการ
แขงขัน เธออธิบายแควาเธอแพการแขงขัน แมวากลาวตักเตือนกอนท่ีม้ิวจะรีบกินขาว และขอตัวข้ึน
หองนอนของตนเอง

ฉากนี้เปนฉากท่ีกระอักกระอวนอีกครั้ง ผูจัดทําเลือกใชมุมกลองแบบ ช็อตระยะปาน
กลาง เพ่ือใหเห็นสีหนา และอากัปกิริยาของตัวละครท้ังสอง ตอบทสนทนาการเลือกใชโทนสีเปนไป
ในทางท่ีดหูมนกวาครัง้แรก ตามอารมณของตัวละครท้ังสองท่ีผิดหวัง ในเรื่องท่ีตางกัน และการนั่งท่ีดู
เผชิญหนากัน ปะทะกัน อีกครั้งหนึ่ง
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ฉากท่ี 11

รูปท่ี 5-11 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 11

ฉากท่ี 11 ม้ิวนอนมองเพดานหองอยูครูหนึ่ง เธอก็พลิกตัว มาหยิบแฟมเกียรติบัตร และ
เปดดูทีละหนาจนถึงหนาสุดทาย เธอตัดสินใจ เก็บแฟม ถวย และเหรียญรางวัลท่ีเธอมีท้ังหมด เก็บใส
ลิ้นชักลางสุดของโตะและ เธอก็หยิบกุญแจมาไขลอค มันเอาไว

ฉากสุดทายของภาพยนตรเรื่องนี้ ผูจัดทําเลือกโทนสีท่ีดูมืดมน ตามอารมณของตัวละคร
ท่ีมีท้ังความเสียใจ ผิดหวัง เสียดาย ตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน ตัวละครกําลังตัดสินใจทําอะไรบางอยาง ผูจัดทํา
เลือกชุดนักเรียนมาวางปดกระจกไว เพ่ือท่ีจะสื่อถึงในฉากท่ี 7 ท่ีมีกระจกสะทอนตนเอง ท่ีเธอยัง
สับสน แตในฉากนี้เธอตัดสินใจเลือกท่ีจะท้ิงสิ่งท่ีเธอยึดติดและคาดหวังกับมันมาตลอดชั่วชีวิตท่ีผานมา
และเก็บมันไวท่ีลิ้นชักชั้นลางสุด ประหนึ่งวาจะไมเปดมันออกมาดูอีกแลว ผูจัดทํา ใชขนาดภาพแบบ
ช็อตระยะใกล เพ่ือเห็นสีหนาและแววตาของตัวละครอยางชัดเจน และในช็อตสุดทายท่ี ผูจัดทํา
เลือกใชขนาดภาพแบบ ช็อตระยะปานกลาง เพ่ือท่ีจะใหเห็นองคประกอบของภาพโดยรวม

77

ฉากท่ี 11

รูปท่ี 5-11 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 11

ฉากท่ี 11 ม้ิวนอนมองเพดานหองอยูครูหนึ่ง เธอก็พลิกตัว มาหยิบแฟมเกียรติบัตร และ
เปดดูทีละหนาจนถึงหนาสุดทาย เธอตัดสินใจ เก็บแฟม ถวย และเหรียญรางวัลท่ีเธอมีท้ังหมด เก็บใส
ลิ้นชักลางสุดของโตะและ เธอก็หยิบกุญแจมาไขลอค มันเอาไว

ฉากสุดทายของภาพยนตรเรื่องนี้ ผูจัดทําเลือกโทนสีท่ีดูมืดมน ตามอารมณของตัวละคร
ท่ีมีท้ังความเสียใจ ผิดหวัง เสียดาย ตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน ตัวละครกําลังตัดสินใจทําอะไรบางอยาง ผูจัดทํา
เลือกชุดนักเรียนมาวางปดกระจกไว เพ่ือท่ีจะสื่อถึงในฉากท่ี 7 ท่ีมีกระจกสะทอนตนเอง ท่ีเธอยัง
สับสน แตในฉากนี้เธอตัดสินใจเลือกท่ีจะท้ิงสิ่งท่ีเธอยึดติดและคาดหวังกับมันมาตลอดชั่วชีวิตท่ีผานมา
และเก็บมันไวท่ีลิ้นชักชั้นลางสุด ประหนึ่งวาจะไมเปดมันออกมาดูอีกแลว ผูจัดทํา ใชขนาดภาพแบบ
ช็อตระยะใกล เพ่ือเห็นสีหนาและแววตาของตัวละครอยางชัดเจน และในช็อตสุดทายท่ี ผูจัดทํา
เลือกใชขนาดภาพแบบ ช็อตระยะปานกลาง เพ่ือท่ีจะใหเห็นองคประกอบของภาพโดยรวม

77

ฉากท่ี 11

รูปท่ี 5-11 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง /’spel,baund/ ฉากท่ี 11

ฉากท่ี 11 ม้ิวนอนมองเพดานหองอยูครูหนึ่ง เธอก็พลิกตัว มาหยิบแฟมเกียรติบัตร และ
เปดดูทีละหนาจนถึงหนาสุดทาย เธอตัดสินใจ เก็บแฟม ถวย และเหรียญรางวัลท่ีเธอมีท้ังหมด เก็บใส
ลิ้นชักลางสุดของโตะและ เธอก็หยิบกุญแจมาไขลอค มันเอาไว

ฉากสุดทายของภาพยนตรเรื่องนี้ ผูจัดทําเลือกโทนสีท่ีดูมืดมน ตามอารมณของตัวละคร
ท่ีมีท้ังความเสียใจ ผิดหวัง เสียดาย ตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน ตัวละครกําลังตัดสินใจทําอะไรบางอยาง ผูจัดทํา
เลือกชุดนักเรียนมาวางปดกระจกไว เพ่ือท่ีจะสื่อถึงในฉากท่ี 7 ท่ีมีกระจกสะทอนตนเอง ท่ีเธอยัง
สับสน แตในฉากนี้เธอตัดสินใจเลือกท่ีจะท้ิงสิ่งท่ีเธอยึดติดและคาดหวังกับมันมาตลอดชั่วชีวิตท่ีผานมา
และเก็บมันไวท่ีลิ้นชักชั้นลางสุด ประหนึ่งวาจะไมเปดมันออกมาดูอีกแลว ผูจัดทํา ใชขนาดภาพแบบ
ช็อตระยะใกล เพ่ือเห็นสีหนาและแววตาของตัวละครอยางชัดเจน และในช็อตสุดทายท่ี ผูจัดทํา
เลือกใชขนาดภาพแบบ ช็อตระยะปานกลาง เพ่ือท่ีจะใหเห็นองคประกอบของภาพโดยรวม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 6

สรุป และขอเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษารวบรวมขอมูลและสรรสรางภาพยนตรสั้นในหัวขอ “การสรรสรางภาพยนตร

สั้นท่ีวาดวยการเรียนรูและยอมรับคุณคาในตนเอง” มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแนวคิดของผูจัดทํา
ท่ีวา คุณคาของบุคคลนั้นข้ึนอยูกับผลของงาน ผานการผลิตภาพยนตรสั้น และเริ่มดําเนินการโดยการ
เก็บขอมูลในเรื่องของแนวคิดของมนุษย ทฤษฎีในเรื่อง มนุษยนิยม เทคนิคการเลาเรื่องดวยภาพของ
ภาพยนตร และประสบการณจริงจากความทรงจําของเพ่ือนผูจัดทํา แลวนํามาพัฒนาเปนบท
ภาพยนตรสั้น โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของการผลิตภาพยนตรสั้นท้ัง 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนกอนการ
ผลิตภาพยนตร ข้ันตอนการผลิตภาพยนตร และข้ันตอนหลังการผลิตภาพยนตร

จากการศึกษาผูจัดทําไดเรียนรูดานการผลิตภาพยนตรท้ังการเขียนบทรวมถึงการพัฒนา
บท การเตรียมงานในข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร ตั้งแตหานักแสดง หาสถานท่ีถายทํา หา
อุปกรณประกอบฉาก การติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนเพ่ือใหมารวมแสดงและการขอใชสถานท่ี การยืม
อุปกรณเพ่ือใชถายทํา การทําเอกสารสําหรับการถายทําภาพยนตร รวมถึงเรียนรูอุปกรณถายทํา และ
เทคนิคตางๆ ในข้ันตอนการถายทําภาพยนตร นอกจากนั้นผูจัดทําไดเรียนรูข้ันตอนหลังการถายทํา
ภาพยนตร อาทิ การตัดตอ การปรับโทนสี และใสเสียงประกอบในภาพยนตรสั้น จากการเรียนรู
ท้ังหมดทําใหผูจัดทําสามารถถายทอดเรื่องราวจากสิ่งท่ีสนใจ และนําความรูจากการศึกษารวบรวม
ขอมูลมานําเสนอและผลิตเปนภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spell,baund/ ไดจนประสบผลสําเร็จ

ขอจํากัดและปญหา

1. ปญหาดานนักแสดง
เนื่องจากนักแสดงหลักในเรื่องเปนเด็กมัธยมตน จึงสามารถถายทําไดเฉพาะแควัน

อาทิตยเทานั้น และนักแสดงยังขาดประสบการณดานการแสดง จึงตองใชเวลาในการเตรียมตัวและ
ฝกซอมเปนเวลานาน รวมถึงนักแสดงประกอบฉากอีกจํานวนมาก ท่ีตองไหววานเพ่ือน รุนนองท่ีรูจัก
มารวมประกอบฉากซึ่งคิวนักแสดงทุกคนท้ังหมด ท้ังแสดงหลักและนักแสดงประกอบ มีคิวท่ีคอนขาง
ไมตรงกัน และ ปญหาใหญอีกปญหาหนึ่งนั่นก็คือ เดิมทีในบทของกรรมการการแขงขัน ผูจัดทํา
ตองการใหไดชาวตางชาติมาเลน เพ่ือความสมจริงในบทบาท แตเม่ือถึงวันถายทําจริง ซึ่งเปนวันเปด
กอง นักแสดงชาวตางชาติ และ นักแสดงประกอบกวาอีกสิบคน ไมไดมาตามนัด จึงทําใหวันนั้นตอง
ถายทําเทาท่ีทําได ซึ่งวันนั้นถือวาเปนการเสียเลา และเสียทุนไปจํานวนหนึ่ง ซึ่งในภายหลังบท
ดังกลาว ผูจัดทําตัดสินใจใชเพ่ือนในรุนมาแสดงแทน
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2. ปญหาจากสถานท่ี
เนื่องจากสถานท่ีการถายทํา เปนโรงเรียนรัฐบาลท่ีไดรับการรองรับ จึงทําใหตลอด

หลายสัปดาห มีกิจกรรมตางๆมากมาย ถึงแมวาจะเปนวันหยุด ไมวาจะเปนการสอบวัดผลของภายใน
โรงเรียนเอง หรือ การเปนสนามสอบของระดับประเทศ จึงทําใหตองเลี่อนวันในการถายทําบอยครั้ง
ซึ่งผูจัดทําตัดสินใจใชสถานท่ีนี้ เนื่องดวยเพราะเปนสถานศึกษาเกาสมัยมัธยม รวมท้ัง นักแสดงหลัก
และ นักแสดงประกอบสะดวกในการเดินทางมาถายทําท่ีสถานนี้เปนสวนใหญ ผูจัดทําจึงตองหาวัน
เวลา ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ใหกับทุกฝาย จนลวงเลยมาจนไมทันการตรวจจุลนิพนธรอบสุดทาย

3. ปญหาเรื่องอุปกรณการถายทํา
เนื่องจากอุปกรณบางอยางมีราคาคอนขางสูง จึงจําเปนจะตองยืมอุปกรณจากทาง

คณะ แตดวยจํานวนอุปกรณท่ีมีจํากัด จึงทําใหเกิดความลําบากในการใช เพราะจําเปนท่ีจะตองแบง
ใชรวมกับเพ่ือนท้ังชั้นป ซึ่งใชในเวลาใกลเคียงกัน จึงทําใหตองเลื่อนวันหรือเสียเวลาในการตามหา
อุปกรณมาใชอีกดวย

4. ปญหาในการถายทํา
การออกไปแตละครั้ง ก็ประสบปญหา ถายทําไมทันเวลาทุกครั้งจนตองเรงการถาย

ทํา ซึ่งก็จะขาดการพิถีพิถันทางดานภาพ และ การแสดง ซึ่งปญหานี้เกิดจากการวางแผนท่ียังไม
รอบคอบ และ ทีมงานท่ีมาสายทุกครั้ง และในการถายทํามักจะเกิดปญหาตางๆมากมายท่ีไมได
เตรียมการ หรือไมไดคาดคิดไวลวงหนา อาทิ สภาพแวดลอมของสถานท่ีถายทําในคิวสุดทาย เปน
พ้ืนท่ีเปดโลง และบริเวณใกลเคียงมีการกอสราง ทําใหมีเสียงไมพึงประสงคเขามาทุกครั้ง ทําใหได
เสียงท่ีไมมีคุณภาพ

ขอเสนอแนะ
1. ผลงานภาพยนตรสั้นเรื่อง /’spell,baund/ เปนเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู

และยอมรับคุณคาในตนเอง ดวยเนื้อหาและเรื่องราว นักแสดงหลักจําเปนตองเขาใจตัวละคร และ
เขาถึงบทบาท ความรูสึกนึกคิด เพราะฉะนั้นจึงตองมีการเผื่อเวลาในการฝกซอมการแสดงใหกับ
นักแสดงท้ังหมด ท้ังการแสดงรวมกันในฉากท่ีเนนอารมณ และการแสดงรวมกันในฉากใหญของเรื่อง
เพ่ือใหการแสดงมีความสมจริง นาเชื่อ และเม่ือถึงข้ันตอนการถายทําภาพยนตร จะใหการถายทํามี
ความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากนักแสดงมีความเขาใจในบทบาทของตนเองแลว

2. ในเรื่องของการจัดเตรียมการถายทํา เรื่องสถานท่ี ควรหาสถานท่ีสํารองหรือเปน
ตัวเลือกท่ีสองและสามไว ไมควรรอสถานท่ีหลักใหวางเพียงอยางเดียว และควรวางแผนในเรื่องของ
การขอเอกสารสําหรับการขอใชสถานท่ีแตเนิ่นๆ เพ่ือประหยัดเวลาและสามารถจัดการและวางแผนได

3. การผลิตภาพยนตรนั้นไมสามารถทํางานไดเพียงคนเดียว ดังนั้นการทํางานเปนทีมจึง
มีความสําคัญมากท่ีชวยใหงานออกมาเสร็จสมบูรณ รวมท้ังการประชุมรวมกันของทีมงาน การ
วางแผนท่ีดี จะชวยสรางความเขาใจท่ีตรงกันและชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. ภาพยนตรท่ีดีจะตองอาศัยความทุมเท ความรับผิดชอบ และความรักในงานท่ีทํา
หากเรามีใจรักในงานภาพยนตรท่ีทํา การใชเวลาทุมเท ก็จะทําใหเกิดภาพยนตรท่ีไดดั่งท่ีตองการ
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