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บทที่ 1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 
เป�นเรื่องธรรมดาท่ีสมัยวัยรุ�นของทุกคนต�องเผชิญกับป ญหารุมเร�าตลอดเวลา ป ญหา

บางอย�างอาจมีผลต�ออนาคต อาทิ เรื่องเรียน เรื่องความรัก เป�นต�น โดยเรื่องเรียน ช�วงใกล�จบชั้น
มัธยมปลาย หลายคนต�องตัดสินชีวิตว�าจะเลือกเดินเส�นทางไหน ด�านความรักในวัยเรียนท่ีทุกคน
ประสบ คนเราจะทําได�ดีแค�ไหนเม่ือเวลาส�วนใหญ�นั้นก็ต�องเรียนแล�วยังต�องมีเรื่องความรักอีก รักครั้ง
แรกหรือว�าการแอบชอบคนหนึ่งนั้น เป�นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนได�ในทุกคนในบางครั้งคนเราไม�ทราบว�า
ควรทําอย�างไรในการท่ีจะเข�าไปทําความรู�จักกับคนๆหนึ่ง  

คนเราจะทําได�ดีแค�ไหนเม่ือต�องเผชิญกับความรักไปพร�อมกับการเรียน โดยเฉพาะหาก
รักนั้นคือรักครั้งแรกท่ีแอบชอบ ไม�กล�าเผยความในใจ ซ่ึงยากนักท่ีจะรับมือแก�ป ญหา หลายคนจึง
เลือกลอกเลียนพฤติกรรมจากสิ่งท่ีเคยพบเจอมาเป�นหนทางในการแก�ป ญหาชีวิต 

พฤติกรรมการลอกเลียนแบบคือการสร�างลักษณะนิสัยใหม�ๆ เรียนรู�ท่ีจะสังเกตและ
เลียนแบบพฤติกรรมของสิ่งแวดล�อมหรือประสบการณ6เป�นตัวกําหนดพฤติกรรมและการเรียนรู�จะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการเชื่อมโยงระหว�างสิ่งเร�าและการตอบสนอง การแสดงพฤติกรรมจะมีความถ่ีมากข้ึนถ�า
หากได�รับการเสริมแรง 

ความใส�ใจ (Attention) จัดได�ว�าเป�นสิ่งท่ีสําคัญมาก เพราะถ�าผู�เรียนไม�มีความใส�ใจใน
การเรียนรู� โดยการสังเกตหรือเลียนแบบก็จะไม�เกิดข้ึน 

การจดจํา (Retention) เม่ือผู�เรียนมีความสนใจในการเรียน ผู�เรียนก็จะสามารถจดจําสิ่ง
ต�างๆ เหล�านั้นได� 

การลอกเลียนแบบ (Reproduction) เป�นกระบวนการท่ีผู�เรียนแปรสภาพสิ่งท่ีจําได� 
ออกมาเป�นการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมท่ีเหมือนหรือใกล�เคียงตัวแบบ 

แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึงการเสริมแรง ซ่ึงการเสริมแรงอาจจะมาจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยตรง หรือจากการคาดหวังว�าจะได�รับรางวัลเหมือนตัวแบบ (Vicarious) หรือจากการ
ท่ีต้ังมาตรฐานด�วยตนเองและได�ให�ข�อเสนอแนะว�าพฤติกรรมทางสังคมหลายๆชนิดอาจจะเรียนรู�ได�
โดยการเลียนแบบจากตัวแบบ 

ภาพยนตร6สั้นเรื่องนี้ เป�นภาพยนตร6ท่ีแสดงถึงช�วงวัยรุ�นของเด็กคนหนึ่งท่ีกําลังจะจบ
การศึกษามัธยมปลาย แต�ทว�าก�อนท่ีเขาจะจบนั้น ก็ได�ไปพบกับผู�หญิงคนหนึ่งท่ีทําให�หัวใจเขาเต�นแรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

และสิ่งๆเดียวท่ีจะทําให�เข�าใกล�เธอได�คือการตีแบดมินตัน ระหว�างการทุ�มเทให�แบดมินตันเพ่ือได�
ใกล�ชิดกับผู�หญิงท่ีตนชอบมากข้ึน กับการใส�ใจการเรียนอย�างท่ีพึงเป�น เขาควรเลือกให�ความสนใจด�าน
ไหนมากกว�ากัน 
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วัตถุประสงค� 
1 .เพ่ือสื่อสารว�าชีวิตวัยรุ�นนั้นเราเลือกได� 
2. เพ่ือศึกษาข้ันตอนการผลิตภาพยนตร6 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ� 

ศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ�น 
 
ข้ันตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ6 
2. รวบรวมข�อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง  

2.1 ศึกษาแหล�งอ�างอิงท่ีต�องการจะนําเสนอในผลงาน 
2.2 ค�นคว�าทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาพยนตร6 

3. การศึกษา ตีความ ข�อมูล 
3.1 ตีความจากข�อมูล นํามาเรียบเรียงความ แล�วสรุป 

4. ข้ันตอนก�อนการถ�ายทํา (Pre-Production) 
4.1 คิดแก�นเรื่อง (Theme) โครงเรื่อง (Plot)  
4.2 คิดคาแรคเตอร6ตัวละคร (Character Profile) 
4.3 เขียนบทภาพยนตร6 (Screenplay) 
4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
4.5 หาสถานท่ีถ�ายทํา (Scout Location) 

5. ข้ันตอนการถ�ายทํา (Production) 
5.1 เริ่มถ�ายทําภาพยนตร6 

6. ข้ันตอนหลังการถ�ายทํา (Post-Production) 
6.1 ลําดับและตัดต�อภาพยนตร6 
6.2 ใส�เสียงและเทคนิคพิเศษ 

7. เสนอผลงานการสร�างสรรค6ภาพยนตร6 
7.1 เผยแพร�ภาพยนตร6ให�คณะกรรมการได�รับชม สอบถามข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ

ต�างๆ เพ่ือเป�นประโยชน6ในการปรังปรุงชิ้นงาน และการทําผลงานชิ้นต�อๆไป  
8. การสรุปผลและจัดทํารูปเล�ม 
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แผนการดําเนนิงาน 

ต�อไปนี้เป�นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป�นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-1 แสดงตารางแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

คิดโครงเรื่อง แก�นเรื่อง คาแรคเตอร6ตัวละคร           

เขียนบทภาพยนตร6           

ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
และวางแผนการถ�ายทํา 

          

ข้ันตอนการถ�ายทํา (Production)           

ข้ันตอนการตัดต�อ (Post-Production)           

ทํารูปเล�ม           

หมายเหตุ : ตารางการดําเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
ผลท่ีคาดว,าจะได.รับ 

ได�เผยแพร�ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ ทฤษฏีแรงจูงใจ แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับทักษะ
ความสัมพันธ6ระหว�างบุคคล พฤติกรรมนิยม รวมท้ังนําความรู�ไปใช�ในกระบวนการผลิตภาพยนตร6 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 

จากท่ีมาและความสําคัญในเรื่องการท่ีแอบชอบผู�หญิงคนหนึ่ง ได�นําไปสู$พฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบของมนุษย,เพ่ือท่ีจะได�สิ่งๆหนึ่งมา ผู�จัดทําจึงได�ทําการศึกษาค�นคว�า และรวบรวม
แนวคิดและทฤษฎีท่ีมีส$วนเก่ียวข�อง เพ่ือใช�เป0นข�อมูลในการสร�างภาพยนตร,ขนาดสั้นเรื่อง ศึกเกมรัก
ลูกขนไก$ สะท�านฟ4า 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ1 

ทฤษฎีการตัดสินใจท่ีแสดงถึงวงจรกระบวนการตัดสินใจ โดยเริ่มจากจุดมุ$งหมายหรือ
วัตถุประสงค,และเพ่ือบุคคลมีความประสงค,ท่ีต�องการตัดสินใจ บุคคลนั้นก็ประสงค,ท่ีจะได�รับ
ข�อสนเทศ โดยเขาจะรวบรวมข�อมูลให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค,ของการตัดสินใจของเขาต$อจากนั้น
บุคคลก็จะพิจารณาข�อมูลท่ีได�รับและพยายามนํามาประยุกต,ใช�ให�สอดคล�องกับการเลือกพิจารณา
ความเป0นไปได�ของการเลือก สําหรับการทํานายผลอาจจะข้ึนอยู$กับความสําเร็จของประสบการณ,ใน
อดีต และข�อบังคับความปรารถนาของบุคคลนั้นซ่ึงการทํานายผลท่ีจะมีประสิทธิภาพหรือไม$เพียงใด
จะข้ึนอยู$กับ  ประเภท คือข�อมูลท่ีรวบรวมได�และน้ําหนักในการคาดคะเนมีความเหมาะสมหรือไม$  

1. ป#จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจ 
ความหมายของการตัดสินใจ คําว$า การตัดสินใจ (decision making) มีผู�ให�ความหมาย

ไว�หลายทัศนะ ดังต$อไปนี้  
เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ ได�กล$าวถึงการตัดสินใจของบุคคลท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นข้ึนอยู$

กับเป4าหมายหรือความมุ$งหวังท่ีเขาต้ังเอาไว�ด�วย ซ่ึงความมุ$งหวังหรือเป4าหมายนี้เป0นผล จากทัศนคติท่ี
มีต$อสภาพแวดล�อม หรือสิ่งเราท่ีเก่ียวข�องกับการตัดสินใจนั้นๆ และทัศนคติดังกล$าวนี้ เชิดศักด์ิ       
โฆวาสินธุ ได�เน�นว$าเกิดจากการเรียนรู�และจากประสบการณ, 

โกวิท กังสนันท, ให�ความหมายของการตัดสินใจว$าการตัดสินใจเป0นการสะท�อนเห็นถึง
สภาวะท่ีผู�ตัดสินใจมีตัวเลือกหลาย ๆ ตัว และตัวเขาจะต�องเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากตัวเลือกต$างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
1กิตติพงศ, ทาจี, วิทยานิพนธ,เรื่องปMจจัยท่ีมีอิทธิพลต$อการตัดสินใจ, เข�าถึงเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ, 
2557 .  เข�าถึงได�จาก http://library.uru.ac.th/dbresearch/images/31-0028-ch2.pdf 
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ถวัลย, วรเทพพุฒิพงษ, ได�ให�ความหมายของการตัดสินใจไว�ว$าเป0นกระบวนการเลือก
หนทางปฏิบัติอย$างใดอย$างหนึ่งจากบรรดาทางเลือกต$าง ๆ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค,ท่ีต�องการ โดย
อาศัยหลักเกณฑ,บางประการประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ 

แสวง รัตนมงคลมาศ ให�ความหมายของการตัดสินใจเอาไว�ว$า การตัดสินใจหมายถึง การ
เลือกบนทางเลือก (Choice of alternative) ซ่ึงทางเลือกนั้นจะต�องมี 

 1) ทางเลือกหลายทาง หากมีทางเลือกทางเดียวไม$ถือว$าเป0นการตัดสินใจ 
 2) ต�องใช�เหตุผลประกอบการพิจารณาโดยใช�ข�อมูลตัวเลขต$างๆมาพิจารณาตัดสินใจ

ด�วย 
 3) จุดมุ$งหมายท่ีแน$นอน การตัดสินใจนั้นกระทําไปเพ่ืออะไร 
ชัช หะซาเล็ม ได�ให�ความหมายของการตัดสินใจไว�ว$า หมายถึง การท่ีบุคคลท่ีเข�าไปสู�การ

เสี่ยงโดยมีการรวบรวมและประเมินข�อมูล มีทางเลือกหลายทางและมีสิ่งประกอบอ่ืนๆ ท่ีสําคัญอัน
นําไปสู$การตัดสินใจเลือก 

ตินปรัชญพฤทธิ์ ได�ให�ความหมายของการตัดสินใจ (decision making)ไว�ว$าเป0นการ
เลือกดําเนินการหรือไม$ดําเนินการ ท่ีเห็นว$าดีท่ีสุดหรือเลวท่ีสุดจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยมี
ข้ันตอนของการตัดสินใจดังนี้ 

 1) การทําความเข�าใจในปMญหาและข�อเท็จจริงต$าง ๆ 
 2) การรวบรวมข$าวสารและข�อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 3) การวิเคราะห,ข$าวสารและข�อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 4) การเลือกปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเพียงทางปฏิบัติเดียว 
 5) การดําเนินการให�เป0นไปตามผลของการตัดสินใจ 
 6) การติดตามและประเมินผลของการดําเนินการ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 
วิไล จิระวัชร ได�ให�ข�อคิดเห็นเก่ียวกับความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจว$าในความเป0นจริง

การตัดสินใจท่ีมีเหตุผลสมบูรณ,ท่ีสุดนั้นมักไม$เกิดข้ึนเนื่องจากการตัดสินใจมักมีข�อจํากัดในเรื่องความรู�
ความ สามารถตลอดจนข�อจํากัดในการรวบรวมข�อมูลเพ่ือใช�ในการตัดสินใจนอกจากจะมีนิสัยค$านิยม
ในตัวผู�ตัดสินใจเป0นตัวแปรสําคัญ ท่ีจะทําให�การตัดสินใจเอนเอียงไปทางใดก็ได�ไซมอนจึงมีความเห็น
ว$าการแก�ปMญหาต$าง ๆ ทางการบริหารจึงไม$อาจหวังผลเลิศได�เสมอไปเหมือนกับการตัดสินใจ
แก�ปMญหาอ่ืน ๆ เหตุนี้การตัดสินใจจึงเก่ียวกับการเลือกทางและปฏิบัติตามทางเลือกท่ีเห็นว$าน$าจะ
ให�ผลเป0นท่ีน$าพอใจ 
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3. กระบวนการตัดสินใจ 
3.1 กําหนดเป4าหมายในการเลือก โดยกําหนดตัวเลือกตามความต�องการในการเลือก

อาชีพอาจมีหลายตัวเลือกหลาย ๆ อย$างก็ได� 
3.2 รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับตัวเลือกเหล$านั้น ถ�าหากเป0นตัวเลือกการศึกษา ก็ควร

รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของผู�สมัคร จํานวนผู�เรียนท่ีสถานศึกษารับไว�ได�เป0นต�น และการ
เลือกอาชีพก็ควรรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับความต�องการของตลาดแรงงาน คุณสมบัติของผู�ประกอบ
อาชีพสวัสดิการท่ีได�รับ รายได�และการฝiกอบรมเพ่ือเข�าสู$อาชีพ เป0นต�น นอกจากนี้บุคคลต�องรวบรวม
ข�อมูลเก่ียวกับตนเองด�วย เป0นต�นว$า ความสนใจ ค$านิยม ความสามารถ และทัศนคติ 

3.3 นําข�อมูลเก่ียวกับอาชีพหรือการศึกษาท่ีได�รวบรวมไว�แล�วนั้น มาเปรียบเทียบกับ
ข�อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือทํานายถึงความเป0นไปได�และผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการตัดสินใจเลือกแล�ว 

3.4 ทําความกระจ$างกับระบบค$านิยมของตนเอง แล�วนํามาประกอบการพิจารณา
การตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองให�มากท่ีสุด 

3.5 ประเมินตัวเลือกท้ังหมดแล�วตัดสินใจแบบเด็ดขาดหรือแบบค�นหาข�อมูลเพ่ิมเติม
อีกถ�าเป0นการตัดสินใจแบบเด็ดขาด บุคคลก็จะประเมินถึงการทํานายผลท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจนั้น
อีกครั้งหนึ่งเพ่ือความม่ันใจ และถ�าหากเป0นการตัดสินใจแบบค�นหาข�อมูลเพ่ิมเติมอีก บุคคลก็จะกลับ
ไปสู$ข้ันใหม$ดําเนินการจนครบทุกข้ันจนสามารถตัดสินใจได� 

4. วงจรการตัดสินใจ 
วงจรกระบวนการตัดสินใจประกอบด�วยข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี ้
4.1 จุดมุ$งหมาย บุคคลต�องการตัดสินใจเม่ือมี 
4.2 ข�อสนเทศ บุคคลจะต�องค�นหาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับ 
4.3 ความเป0นไปได�โดยจะต�องค�นหาความเป0นไปได�ท้ังหมดของกิจกรรมทางเลือกนั้น 

ๆ ทางเลือกอย$างน�อย 2 ทาง 
4.4 ความเป0นไปได�ของผลท่ีได�รับ โดยจะต�องตรวจสอบลําดับความเป0นไปได�ในแต$ละ

ทางเลือก 
4.5 ความน$าจะเป0นของผลท่ีได�รับ โดยการทํานายความน$าจะเป0นจริงของแต$ละ

ระดับ 
4.6 ค$านิยมโดยการประเมินความต�องการของบุคคลแต$ละระดับ 
4.7 การประเมินโดยการประเมินความเหมาะสม และเลือกการตัดสินใจ 
4.8 การตัดสินใจ มีการตัดสินใจเกิดข้ึนซ่ึงอาจจะเป0นการตัดสินใจสิ้นสุดลง 
อาภรณ,พันธ, จันทร,สว$าง ได�สรุปข้ันตอนของการตัดสินใจเป0น 4 ข้ันตอนใหญ$ๆ คือ 

1) การพิจารณาถึงตัวปMญหา เพ่ือดูว$าปMญหาท่ีแท�จริงคืออะไรแน$ 
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2) การพิจารณาหนทางเลือกต$างๆ เพ่ือการตัดสินใจ กล$าวคือ ภายหลังจากท่ีพบ
ปMญหาแล�วจะต�องพิจารณาทางเลือกต$างๆ ท่ีจะใช�แก�ปMญหาซ่ึงย$อมมีหลายวิธี 

3) การประเมินผลทางเลือกต$างๆ เหล$านั้น เป0นการประเมินผลทางเลือกว$า
ทางเลือกใดเป0นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือ ดีกว$าเป0นทางเลือกอ่ืนๆท้ังหมด 

4) การตัดสินเลือกทางเลือกท่ีนําไปใช�แก�ปMญหา เม่ือได�ทางเลือกแล�วก็ตัดสินใจ
เลือกทางนั้นสําหรับแก�ปMญหาต$อไป 

5. พฤติกรรมการตัดสินใจ 
การตัดสินใจโดยท่ัวไป เป0นเรื่องของการตัดสินใจเลือกทางเลือกสําหรับการแก�ไข

ปMญหาเน�นการเลือกทางเลือกท่ีมีหลายทาง เพ่ือให�การดําเนินงานเป0นไปด�วยความราบรื่น คําว$าการ
ตัดสินใจ (Decision making) บางท$านใช�คําว$า การตัดสินใจสั่งการ การวินิจฉัยสั่งการซ่ึงความหมาย
ท่ีแท�จริงก็คืออันเดียวกัน ในท่ีนี้จะใช�คําว$า การตัดสินใจ (Decision making) ซ่ึงมีผู�ให�ไว�ดังนี้ 

พีรพล ตัณฑโอภาส ให�ความหมายการตัดสินใจว$ากระบวนการสร�างทางเลือกการ
ดําเนินใด ๆ ไว�หลาย ๆ ทางเลือก แล�วพิจารณาตรวจสอบประเมินผล ทางเลือกเหล$านั้นเพ่ือทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนําไปดําเนินการจากความหมายของการตัดสินใจกล$าวมาสรุปได�ว$าการตัดสินใจ หมายถึง 
การพิจารณาอย$างรอบคอบเพ่ือเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

6. ธรรมชาติของการตัดสินใจ 
การตัดสินใจเป0นกระบวนการเลือกในระหว$างทางเลือกต$าง ๆ แต$ในกระบวนการ

เลือกทางเลือกต$าง ๆ ดังกล$าวนั้นมีสิ่งท่ีเข�ามาเก่ียวข�องหลายประการ วุฒิชัย จํานน ให�ความเห็นว$า
การตัดสินใจมีระดับความสําคัญอยู$ 3 ระดับ  

6.1 กิจกรรมด�านเชาว,ปMญญา (intelligence activity) หมายถึงการสืบเสาะหาข�อมูล
ข�าวสาร สภาพสิ่งแวดล�อมสําหรับใช�ในการตัดสินใจ 

6.2 กิจกรรมการออกแบบ (design activity) เป0นการสร�างการพัฒนา และการ
วิเคราะห,แนวทางต$าง ๆ ท่ีน$าจะนําไปปฏิบัติได� 

6.3 กิจกรรมการคัดเลือก (choice activity) คือการเลือกทางเลือกอันเหมาะสมท่ีจะ
นําไปปฏิบัติจริงได� 

ข้ันตอนท้ังสามประการนี้ทําให�เห็นธรรมชาติท่ีสําคัญของการตัดสินใจว$าเป0น
กระบวนการตามลําดับข้ัน อันท่ีจะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมาสําหรับใช�ในการปฏิบัติดังนั้น
หลักการตัดสินใจมิได�สิ้นสุดท่ีการเลือกแนวทางปฏิบัติ แต$จะสิ้นสุดท่ีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีเลือกไว�
แล�วนั่นเอง 
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7. ข้ันตอนของการตัดสินใจ 
วุฒิชัย จํานงค, กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง วิธีการในการตัดสินใจอย$างมีระบบ มี

ข้ันตอน ตามลําดับและได�เสนอข้ันตอนหรือการตัดสินใจไว� 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
7.1 การแยกแยะตัวปMญหา (problem identification) ถือเป0นข้ันตอนท่ีสําคัญใน

กระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงจะต�องจับประเด็นปMญหาให�ถูกต�อง ค�นปMญหาท่ีแท�จริงให�พบและถือว$าการ
ค�นหาจนรู�ปMญหาท่ีแท�จริงเสมือนการแก�ปMญหาเสร็จแล�วครึ่งหนึ่งทีเดียว แล�วแยกแยะปMญหานั้น ๆ ให�
ละเอียดทุกแง$มุม หรือวิเคราะห,ปMญหาให�ละเอียดนั่นเอง 

7.2 การหาข�อมูลข$าวสารท่ีเก่ียวข�องกับปMญหา (information search) ได�แก$การเก็บ
รวบรวมข�อมูล ข$าวสาร ข�อเท็จจริงต$าง ๆ ท่ีเก่ียวกับปMญหาเพ่ือค�นหาสาเหตุของปMญหาซ่ึงอาจพบท้ัง
เหตุโดยตรง และโดยอ�อม ข$าวสารท่ีได�จะต�องเก่ียวข�องกับสาเหตุของปMญหามากท่ีสุดจําเป0นต$อการ
แก�ปMญหา ตลอดจนมีปริมาณมากพอจะช$วยให�การตัดสินใจได�แน$นอนข้ึน 

7.3 การประเมินค$าของข$าวสาร (evaluation of information) ได�แก$ข้ันตอนในการ
ตัดคัดเลือกจัดระบบข$าวสารท่ีเก่ียวข�องกับปMญหา ข�อมูล ข$าวสาร ความรู�หรือข�อเท็จจริงใด ๆ ท่ีไม$
เก่ียวข�องกับปMญหา สาเหตุของปMญหาหรือไม$ช$วยในการตัดสินใจได�ดีข้ึน ควรตัดท้ิงไป คงไว�แต$ข$าวสาร
ความรู�ท่ีต�องการเท$านั้น 

7.4 การกําหนดทางเลือก (listing of alternatives) ถือเป0นข้ันตอนท่ีสําคัญมากท่ีสุด
ในกระบวนการตัดสินใจพอ ๆ กับข้ันตอนความรู�ตลอดจนข�อเท็จจริงท่ีได�ประมวลมาจากข้ันตอนท่ี 3 

ทางเลือกต�องมีหลาย ๆ ทางแก�ปMญหาท่ีหนึ่ง ข้ันตอนนี้จะสมบูรณ,หรือไม$ข้ึนอยู$กับข$าวสารได�หลาย ๆ 
ระดับ และควรจัดลําดับความสําคัญเพ่ือสะดวกในการเลือกไว�ด�วย 

7.5 การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ (selection of alternative) เป0นข้ันตอนใน
การตัดสินใจอย$างแท�จริง โดยเลือกแนวทางตามข้ันตอนท่ีประเมินแล�วว$าเหมาะสมท่ีสุด 

7.6 ปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implementation of decision)ได�แก$ข้ันตอนท่ีปฏิบัติ
ตามทางเลือกในข้ันท่ี 5  การปฏิบัติในการแก�ไขปMญหา  เม่ือผลการตัดสินปMญหาปรากฏออกมาเช$นไร
ต�องมีการประเมินผลอีกครั้ง เพ่ือสรุปว$าการตัดสินใจนั้นเหมาะสมกับปMญหาเพียงใดเพราะคนเราต�อง
มีการตัดสินใจอยู$ตลอดเวลา ท้ังในเรื่องเล็กๆ น�อยๆ และเรื่องสําคัญต$างๆ การตัดสินใจจึงเป0น
กิจกรรมท่ีมนุษย,ทุกคนกระทําอยู$เป0นประจําโดยท้ังท่ีรู�ตัวและไม$รู�ตัวท้ังใช�หลักเหตุผลและไม$ใช�หลัก
เหตุผลการตัดสินใจเนื่องจากมีผลกระทบต$อตนเอง บุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล�อม การตัดสินใจใดๆ ก็
ตามจึงควรคํานึงถึงวัตถุประสงค,ไว�ล$วงหน�าเสมอว$า การตัดสินใจครั้งนี้ทําเพ่ืออะไร มีความสําคัญมาก
น�อยเพียงใด จะเกิดผลประโยชน,ต$อตนเองและสังคมอย$างไร จะประสบผลสําเร็จมากหรือน�อยและ
คุ�มค$าหรือไม$ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป0นกิจกรรมเก่ียวกับการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ,
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หนึ่งๆกล$าวโดยสรุป การท่ีบุคคลจะตัดสินใจกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็ข้ึนอยู$กับจุดประสงค,หรือความ
ต�องการของบุคคล โดยผ$านกระบวนการและข้ันตอนการตัดสินใจจนสามารถตัดสินใจได� 
 
ทฤษฎีแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย, อันเกิดจากความต�องการ  
(Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรนเพ่ือให�บรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค, ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู�ก็ได� แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร�า
ท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได�แก$ ความรู�สึกต�องการ หรือขาดอะไรบางอย$าง 
จึงเป0นพลังชักจูง หรือกระตุ�นให�มนุษย,ประกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนสิ่งท่ีขาดหรือต�องการนั้น ส$วน
ภายนอกได�แก$ สิ่งใดก็ตามท่ีมาเร$งเร�า นําช$องทาง และมาเสริมสร�างความปรารถนาในการประกอบ
กิจกรรมในตัวมนุษย, ซ่ึงแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร�าภายในหรือภายนอก แต$เพียงอย$างเดียว หรือท้ัง
สองอย$างพร�อมกันได� อาจกล$าวได�ว$า แรงจูงใจทําให�เกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความต�องการของมนุษย, 
ซ่ึงความต�องการเป0นสิ่งเร�าภายในท่ีสําคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร�าอ่ืน ๆ เช$น การ
ยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ีเป0นมิตร การบังคับขู$เข็ญ การให�รางวัลหรือกําลังใจหรือการทํา
ให�เกิดความพอใจ ล�วนเป0นเหตุจูงใจให�เกิดแรงจูงใจได� 

ทฤษฎีแรงจูงใจแบ$งออกได�เป0นทฤษฎีใหญ$ ๆ 4 ทฤษฎี คือ 
1) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation)  

ทฤษฎีนี้ให�ความสําคัญกับประสบการณ,ในอดีต (Past Experience) ว$ามีผล
ต$อแรงจูงใจของบุคคลเป0นอย$างมาก ดังนั้นทุกพฤติกรรมของมนุษย,ถ�าวิเคราะห,ดูแล�วจะเห็นว$าได�รับ
อิทธิพลท่ีเป0นแรงจูงใจมาจากประสบการณ,ใน อดีตเป0นส$วนมาก โดยประสบการณ,ในด�านดีและ
กลายเป0นแรงจูงใจทางบวกท่ีส$งผลเร�าให�มนุษย,มีความต�อง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมาก
ยิ่งข้ึนทฤษฎีนี้เน�นความสําคัญของสิ่งเร�าภายนอก (Extrinsic Motivation) 

2) ทฤษฎีการเรียนรู�ทางสังคม (Social Learning View of Motivation)  
ทฤษฎีนี้เห็นว$าแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู�ทางสังคม โดยเฉพาะอย$างยิ่งการ

สร�างเอกลักษณ,และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลท่ีตนเองชื่นชม หรือ
คนท่ีมีชื่อเสียงในสังคมจะเป0นแรงจูงใจท่ีสําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

3) ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) 
ทฤษฎีนี้เห็นว$าแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมของมนุษย,นั้นข้ึนอยู$กับการ

รับรู� (Perceive) สิ่งต$าง ๆ ท่ีอยู$รอบตัว โดยอาศัยความสามารถทางปMญญาเป0นสําคัญ มนุษย,จะได�รับ
แรงผลักดันจากหลาย ๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม ซ่ึงในสภาพเช$นนี้ มนุษย,จะเกิดสภาพความไม$
สมดุล (Disequilibrium) ข้ึน เม่ือเกิดสภาพเช$นว$านี้มนุษย,จะต�อง อาศัยขบวนการดูดซึม 
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(Assimilation) และการปรับ (Accommodation) ความแตกต$างของประสบการณ,ท่ีได�รับใหม$ให�เข�า
กับประสบการณ,เดิมของตนซ่ึงการจะทําได�จะต�องอาศัยสติปMญญาเป0นพ้ืนฐานท่ีสําคัญทฤษฎีนี้เน�น
เรื่องแรงจูง ใจภายใน (intrinsic Motivation) นอกจากนั้นทฤษฎีนี้ยังให�ความสําคัญกับเป4าหมาย 
วัตถุประสงค, และการวางแผน ทฤษฎีนี้ให�ความสําคัญกับระดับของความคาดหวัง (Level of 
Aspiration) โดยท่ีเขากล$าวว$าคนเรามีแนวโน�มท่ีจะต้ัง ความคาดหวังของตนเองให�สูงข้ึน เม่ือเขา
ทํางานหนึ่งสําเร็จ และตรงกัน ข�ามคือจะต้ังความคาดหวังของตนเองตํ่าลง เม่ือเขาทํางานหนึ่งแล�ว
ล�มเหลว 

4) ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) 
แนวความคิดนี้เป0นของมาสโลว, (Maslow) ท่ีได�อธิบายถึงลําดับความต�องการ

ของมนุษย, โดยท่ีความต�องการจะเป0น ตัวกระตุ�นให�มนุษย,แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู$ความต�องการนั้น 
ทําให�เราไม$จําเป0นต�องสืบพฤติกรรมเลย ดังนี้ถ�าเข�าใจความต�องการของมนุษย,ก็สามารถ อธิบายถึง
เรื่องแรงจูงใจของมนุษย,ได�เช$นเดียวกัน 

ประเภทของแรงจูงใจ 
นักจิตวิทยาได�แบ$งลักษณะของแรงจูงใจออกเป0นประเภทใหญ$ๆ ได�ดังนี้ 

1) แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused Motive) คือ แรงจูงใจท่ีกระตุ�นให�มนุษย,แสดง
พฤติกรรม ออกมาทันทีทันใด แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) 
คือแรงจูงใจท่ีมีอยู$แต$ไม$ได�แสดงออกทันที จะค$อย ๆ เก็บสะสมไว�รอการแสดงออกในเวลา ใดเวลา
หนึ่งต$อ 

2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือแรงจูงใจท่ีได�รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร�า
ภายในตัวของบุคคลผู�นั้นแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือแรงจูงใจท่ีได�รับอิทธิพลมาจากสิ่ง
เร�าภายนอก 

3) แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือแรงจูงใจอันเนื่องมาจากความ
ต�องการท่ีเห็นพ้ืนฐานทางร$างกาย เช$น ความหิวโหย, กระหายเหือด แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary 
Motive) คือแรงจูงใจท่ีเป0นผลต$อเนื่องมาจากแรงจูงใจข้ันปฐมภูมิ 
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แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับทักษะความสัมพันธ2ระหว'างบุคคล2 
 
ความหมายของมนุษยสัมพันธ2 

มนุษยสัมพันธ,จัดเป0นท้ังศาสตร,  )Science  (และศิลป|   )Art  (เนื่องจากมีหลักการและ
ทฤษฎีท่ีเป0นข�อความรู� และการนําหลักการหรือทฤษฎีไปปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จได�นั้นต�องอาศัย
เทคนิควิธีการซ่ึงถือว$าเป0นศิลปะเฉพาะตัวของแต$ละบุคคล นักศึกษาจะสังเกตเห็นได�อย$างหนึ่งว$าคน
แต$ละคนมีความสามารถในการติดต$อกับผู�อ่ืนไม$เท$ากัน บางคนเป0นท่ีพอใจของคนหมู$มาก มีเพ่ือนมาก
หน�าหลายตา และมีคนท่ีอยากพูดคุยติดต$อหรือทํางานร$วมกับเขามากมาย ในขณะท่ีบางคนไม$ค$อยมี 
ใครอยากจะเข�าใกล�หรือทํางานร$วมด�วย นั่นเป0นเพราะเขาขาดศิลปะในการติดต$อกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจ
เป0นเพราะไม$รู�หลักการว$าควรทําอย$างไร หรือเป0นเพราะนําหลักการไปใช�ไม$ถูกวิธี ดังนั้น การท่ีคนเรา
จะมีมนุษยสัมพันธ,ท่ีดีกับบุคคลอ่ืน จึงจําเป0นต�องเรียนรู�ท้ังภาคทฤษฎีและหม่ันฝiกฝนให�เกิดความ
เชี่ยวชาญ จนสามารถนําหลักการท่ีเป0นข�อความรู�ทางทฤษฎีไปใช�ได�อย$างเป0นธรรม 

การเข�าใจความหมายของมนุษยสัมพันธ,เป0นสิ่งจําเป0นและการปูพ้ืนฐานแนวคิดเบื้องต�น
ท่ีถูกต�องของการเรียนรู�ท่ีจะเป0นผู�มีมนุษยสัมพันธ, ผู�สนใจศึกษาเรื่องมนุษยสัมพันธ,ได�ให�ความหมาย
ของคําว$ามนุษยสัมพันธ,ไว�ในขอบข$ายท่ีตนศึกษาและสนใจไว� ดังนี้ 

มนุษยสัมพันธ, หมายถึง การติดต$อระหว$างมนุษย,อันจะเป0นสะพานไปสู$การสร�างมิตร 
ชนะมิตร และจูงใจคนรวมท้ังการสร�างหรือพัฒนาตนเองให�เป0นท่ีรู�จักรักใคร$ชอบพอแก$คนท่ัวไปอย$าง
กว�างขวางได�รับการสนับสนุนร$วมมือจากบุคคลทุกฝ}าย เป0นการสร�างตนให�เป0นคนดีต$อสังคม พร�อม
ท้ังแสดงให�เห็นลักษณะสําคัญของการเป0นผู�นําในอนาคตอีกด�วย ในอีกนัยยะหนึ่ง มนุษยสัมพันธ, อาจ
หมายถึง แรงกระตุ�นของกลุ$มบุคคลท่ีทําให�เกิดวัตถุประสงค,ของหน$วยงานซ่ึงจะทําให�บุคคลได�ร$วมมือ
กันทํางานอย$างมีประสิทธิภาพ ยังให�เกิดผลท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดย
ความสัมพันธ,ทางสังคมระหว$างมนุษย, ซ่ึงจะก$อให�เกิดความเข�าใจอันดีต$อกัน มนุษยสัมพันธ,เป0นเรื่อง
ของการเข�ากับบุคคลอ่ืนได� 

โดยสรุปข�างต�น อาจกล$าวได�ว$า มนุษยสัมพันธ, หมายถึง วิชาท่ีเป0นท้ังศาสตร,และศิลป| 
ในการสร�างเสริมความสัมพันธ,อันดีกับบุคคล เพ่ือให�ได�มาซ่ึงความรักใคร$ ความนับถือ ความร$วมมือ
ความจงรักภักดี ความสําเร็จในหน�าท่ีการงานและการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะทําให�บุคคลได�ร$วมมือกัน
ทํางานอย$างมีประสิทธิภาพ ยังให�เกิดผลท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในชีวิตของคนแต$ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_______________________ 
2อัญชนา ลักษณ,วิรามสิริ, รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการด�านความสัมพันธ,ระหว$างบุคคลและความ
รับผิดชอบด�วยวิธีการจัดการเรียนรู� , เข�าถึงเม่ือวันท่ี8 กุมภาพันธ, 2557.เข�าถึงได�จาก 
http://manage.dusit.ac.th/userfiles/files/02-CLASS-RSH-ANCHANA-154.pdf 
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ละวันนั้นต�องสัมพันธ,อยู$กับบุคคลหลายประเภท แต$ละประเภทล�วนมี ปทัสถานในการปฏิบัติต$างกัน
ออกไปนักวิชาการได�จัดจําแนกประเภทความสัมพันธ,ระหว$างบุคคลโดยอาศัยระดับความสัมพันธ,เป0น
เกณฑ, จากผิวเผินไปสู$ลึกซ้ึง การจัดประเภทเช$นนี้จะทําให�เรารู�ล$วงหน�าว$าจะคาดหวังอะไรจากกัน
และกันได�และจะเตรียมตัวติดต$อกันอย$างไรจึงจะไม$เกิดปMญหา ความสัมพันธ,ระหว$างบุคคลในท่ีนี้
จําแนกเป0น 3  ระดับ ได�แก$  

1) คนรู�จัก เป0นความสัมพันธ,ท่ีผิวเผิน การสื่อสารกันมักเป0นเรื่องของข�อเท็จจริงและจาก 
ข�อเท็จจริงก็จะประเมินว$า ควรจะสร�าง ความสัมพันธ, ในระดับต$อไปหรือไม$ คนรู�จักกันนั้นจะใช�
ยุทธวิธีในการสื่อสารเพ่ือหาข�อเท็จจริงจากกันและกันใน 3  ประเภท ได�แก$  

- แบบการต้ังรับ หมายถึง ใช�การสังเกตการณ,กระทําของคนอ่ืนแทนท่ีจะซักถามหรือ
เข�าไปร$วมในสถานการณ,  

- แบบรุก หมายถึง การเข�าไปจัดการกับสถานการณ,ทางสังคมเพ่ือให�ได�ข�อมูลมากข้ึน 
เช$น ใช�การคุย การถาม หรือการสัมภาษณ,  

- แบบปฏิสัมพันธ, หมายถึง ใช�การสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน ข�อเท็จจริงและความ
คิดเห็นระหว$างกันและกัน ควบคู$กันไปกับการสังเกต  

จากข�อมูลท่ีได�มาไม$ว$าจะโดยวิธีใด คนเราจะใช�ข�อมูลเหล$านั้นเพ่ือกรองว$าเราจะ
สัมพันธ,กับคนผู�นั้นต$อไปในระดับใด ความสัมพันธ,อาจเป0นไปในระดับเดิมหรือเพ่ิมระดับไปสู$ความ
ลึกซ้ึง หากข�อมูลท่ีรับมาก$อให�เกิดความพอใจ แต$หากข�อมูลท่ีรับมาเป0นข�อมูลท่ีไม$น$าพอใจเราก็อาจ
เลือกท่ีจะไม$พบกันต$อไปอีก  

2) เพ่ือน เป0นคําท่ีพูดง$ายแต$ให�ความหมายยาก เพราะเพ่ือนเป0นบทบาทท่ีเกิดข้ึนได�ในคู$
สัมพันธ,ทุกประเภท ต้ังแต$เพ่ือน กับเพ่ือนจริง ๆ เพ่ือนในระหว$างสามีภรรยา นายกับลูกน�อง ครูกับ
ศิษย, หรือแม�แต$พ$อแม$กับลูก เ ม่ือเอ$ยถึงคําว$าเพ่ือน นักมนุษยสัมพันธ,ได� เสนอว$า หมายถึง 
ความสัมพันธ,ท่ีมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ 

- เพ่ือนมีสถานะพิเศษในชีวิต เป0นคนท่ีเราไว�ใจและเป0นท่ียอมรับ ยิ่งไปกว$านั้น 
ความสัมพันธ,ระหว$างเพ่ือนเป0น ความสัมพันธ,แบบ ไม$เอาเปรียบ ท้ังนี้มิได�หมายความว$าคนเราจะ ไม$
รับสิ่งใดจากเพ่ือน แต$การได�สิ่งใดจากเพ่ือนนั้นเป0นการได�มาโดยไม$ทําให�อีกฝ}ายหนึ่งรู�สึกว$าตน ถูก
บังคับหรือขู$เข็ญ  

- เพ่ือนมีฐานอยู$บนความเท$าเทียมกัน หมายถึงว$า ระหว$างเพ่ือนไม$มีใครมีอํานาจหรือ 
อิทธิพลเหนือใคร แม�ว$าอีกคนหนึ่ง จะมีสถานภาพเหนือกว$า และตรงจุดนี้เป0นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�
บุคคลมีเพ่ือนท่ีมีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจต$างจากตนเองมาก ๆ ได� เนื่องจากอาจเกิด 
ความขัดแย�งระหว$างบทบาทข้ึน   
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- เพ่ือนต�องยอมรับซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะรู�ได�จากการสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ}ายหนึ่ง
ว$าคล�อยตามกฎของความเป0นเพ่ือนหรือไม$ กฎของความเป0นเพ่ือนโดยท่ัวไปประกอบด�วย เม่ือมีข$าว
ใดเก่ียวกับความสําเร็จก็บอกให�เพ่ือนรู� แสดงการสนับสนุนทางอารมณ, เสนอความช$วยเหลือเม่ือ
ต�องการ พยายามทําให�มีความสุขเม่ืออยู$ร$วมกัน เสนอตัวทํางานแทนถ�าเพ่ือนขาดไป  

นักวิชาการบางท$านได�สํารวจกฎดังกล$าวและเสนอว$ากฎเหล$านี้ต้ังข้ึนมาเพ่ือให�รางวัล
สําหรับความเป0นเพ่ือน โดยพยายามหลีกเลี่ยง ความขัดแย�งซ่ึงเป0นปรากฏการณ,อีกด�านหนึ่งท่ีเกิดข้ึน
ได�ในระหว$างเพ่ือน สําหรับการท่ียอมรับใครเข�ามามีความสัมพันธ,ในระดับเพ่ือนนั้น เป0นไปตามทฤษฎี
การเกิดความสัมพันธ,และสาเหตุการเกิดความสัมพันธ, ซ่ึงจะได�กล$าวต$อไป  

ระดับความสัมพันธ,ลึกซ้ึง  ความสัมพันธ,ท่ีเกิดข้ึนช�า ๆ เป�ดตนเองต$อกันมาก ข้ึนต$อ
กัน และกันสูง มีเรื่องของอารมณ,เข�ามาเก่ียวข�องมาก ความสัมพันธ,เช$นนี้ปรากฏอยู$ในสามี -ภรรยา 

พ$อแม$-ลูก พ่ี-น�อง เพ่ือนสนิท คู$รัก หรือลักษณะอ่ืน ๆ มีข�อค�นพบท่ีน$าสนใจสําหรับความสัมพันธ,
ประเภทนี้ ดังนี้  

-  คู$สัมพันธ,ระดับลึกซ้ึงมักคาดหวังจากกันและกันสูง เกินกว$าขอบเขตท่ีเป0นจริง เม่ือ
ไม$เป0นไปตามท่ีคาดก็มักกล$าวโทษอีกฝ}ายหนึ่ง  

- ความสัมพันธ,ระดับนี้มิได�ข้ึนอยู$กับคู$สัมพันธ,อย$างเดียว การสื่อสารจากคนอ่ืน ๆ ก็มี 
อิทธิพลต$อความสัมพันธ,นั้นด�วย  

- ความสัมพันธ,ระดับลึกซ้ึงท่ีเรียกว$าความรักนั้น จําแนกได�เป0น 3 ประเภท 
ประเภทท่ี 1 แบบหลงใหล ซ่ึงปรกติจะอยู$นอกเหนือการควบคุมเป0นเรื่องของ

อารมณ,แท�มากกว$าเหตุผล มักกระตุ�นให�เกิดการตอบสนองอย$างฉับพลัน พฤติกรรมระหว$างคู$สัมพันธ,
มักพยากรณ,ไม$ได� และไม$เป0นฐานความสัมพันธ,ท่ียั่งยืน การได�อยู$ร$วมกันเป0นประจําหรือการท่ีได�มี
ความสัมพันธ,ทางเพศสมํ่าเสมอจะทําให�ความต่ืนเต�นอันเกิดจากความหลงใหลลดลง  

ประเภทท่ี 2 แบบจริงใจ พัฒนามาจากแบบแรก เกิดข้ึนทีละน�อยและอยู$ภายใต�
การควบคุมของคนท่ีเข�ามาเก่ียวข�อง มีการตอบแทนกันและกัน มองความสัมพันธ,ในลักษณะสมดุล  

ประเภทท่ี 3 รักแบบเอ้ืออาทร เป0นรักท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน ซ่ึงมีส$วนเพ่ิม
ชีวิตชีวาให�กับความรักแบบท่ี 2 

3) พฤติกรรมท่ีสื่อให�เห็นความสัมพันธ,ลึกซ้ึงนั้น เป0นได�ท้ังภาษาถ�อยคําและท$าทาง 
ภาษาเหล$านี้ส$อให�เห็นว$า คู$สัมพันธ,มีความใกล�ชิดกัน ท้ังกายและใจ อาจเห็นได�จากการมองตา การใช�
เวลาอยู$ร$วมกันมาก การยิ้ม การยืนใกล�กัน หรือการสัมผัส เป0นต�น  
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องค2ประกอบพ้ืนฐานในการสร�างความสัมพันธ2ระหว'างบุคคล  
หลักพ้ืนฐานในการสร�างความสัมพันธ,ระหว$างบุคคลก็คือเพ่ือความประทับใจร$วมกัน 

ความรักใคร$ ความชอบพอกัน เป0นมิตรกัน เป0นหนทางท่ีนําไปสู$มิตรภาพ การใช�ชีวิตร$วมกัน ตลอดจน
การทํางานร$วมกัน โดยความสัมพันธ,ของบุคคลเกิดจากองค,ประกอบ 3 ประการ ได�แก$  

1) ความใกล�ชิด การท่ีบุคคลอยู$ใกล�ชิดกันจะก$อให�เกิดความสัมพันธ,มากกว$าบุคคลท่ี
อยู$ห$างไกลกัน  

2) ความเหมือนกันหรือความคล�ายกัน ซ่ึงโดยทฤษฏีแล�วมนุษย,มีแนวโน�มท่ีจะสร�าง
ความสัมพันธ, และมีความชอบพอกับคนท่ีมีความเหมือนหรือคล�ายกับตัวเอง  

3) สถานการณ,เป0นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีทําให�มนุษย, เกิดความสัมพันธ,ท่ีดีต$อกัน เช$นการ
มีโอกาสได�แลกเปลี่ยนความรู�สึกท่ีดีร$วมกัน การมีโอกาสได�ปรับตัวเข�ากับบุคคลอ่ืน ความกระตือรือร�น
ในการท่ีจะพบปะกับผู�อ่ืน การถูกแยกตัวออกจากสังคมนาน ๆ และการเติมเต็มความต�องการของกัน
และกัน  
 
บทบาทหน�าท่ีของการส่ือสารระหว'างบุคคล  

โดยท่ัวไปแล�วการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร�างความสัมพันธ,ระหว$างบุคคลนั้น  
จะหมายถึงความใกล�ชิด ความสัมพันธ, และความสอดคล�องกันของผู�ส$งสาร แหล$งข�อมูลกับผู�รับสาร   
อันนําไปสู$ความหมายท่ีร$วมกันสมบูรณ,แบบ ดังนั้นการสื่อสารระหว$างบุคคลจึงมีข้ึนเพ่ือ 

1. การสร�างความเข�าใจร$วมกัน ก็คือการสื่อสารท่ีมุ$งเน�นให�ผู�ท่ีสื่อสารเข�าใจเนื้อหา
หรือข�อมูลร$วมกันอย$างถูกต�อง ลักษณะเช$นการสื่อสารภายในองค,การเพ่ือการปฏิบัติงานร$วมกัน  

2. การสื่อสารเพ่ือสร�างความชื่นชอบ การสื่อสารโดยท่ัวไปมิใช$มุ$งเฉพาะสื่อสารแต$
ข�อมูลข$าวสารเท$านั้น การมีอารมณ,ร$วมและความพึงพอใจ จะช$วยสร�างสัมพันธภาพและความรู�สึกชื่น
ชอบในการสื่อสารซ่ึงกันและกัน 

3. การสื่อสารเพ่ือสร�างอิทธิพลต$อการมีทัศนคติร$วมกัน ความล�มเหลวในการสื่อสาร
บางครั้งเกิดจากความไม$เข�าใจในความคิดและทัศนคติท่ีแตกต$างกัน ดังนั้นการจะสร�างความเข�าใจ
ร$วมกันให�ตรงกันจึงจะทําให�สามารถดําเนินชีวิตอยู$ร$วมกันได�  

4. การสื่อสารเพ่ือยกระดับความสัมพันธ, ปMจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสามารถ
ส$งผลต$อความสําเร็จในการสื่อสารก็คือความรู�สึกท่ีดีต$อกัน ดังนั้นการสื่อสารเพ่ือสร�างความสัมพันธ,
ระหว$างกันจะช$วยให�การสื่อสารในครั้งต$อ ๆ ไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

5. การสื่อสารเพ่ือทําให�  เ กิดการกระทําตามความต�องการ ในการสื่อสาร 
วัตถุประสงค,อันหนึ่งท่ีมักจะเกิดตามข้ึนมาก็คือการสร�างความมุ$งหมายร$วมกันเพ่ือให�เกิดความคิดเห็น
ร$วมกันและการกระทําร$วมกันในสิ่งท่ีต�องการ  
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การส่ือสารเพ่ือความสัมพันธ2ระหว'างบุคคล  
โดยท่ัวไปมนุษย,จะสื่อสารเพ่ือสร�างความสัมพันธ,ระหว$างบุคคลก็ต$อเม่ือ มีบรรยากาศ

ของความไว�ใจกัน ความเข�าใจกัน โดยความสัมพันธ,ของมนุษย,สามารแบ$งได�เป0น 2   ประเภท  
1. ความสัมพันธ,ด�านกายภาพ (Physical Relationship) 
2. ด�านสภาพแวดล�อมทางสังคมและจิตใจ (Climate or Social Psychological 

Relationship) 
โดยความสัมพันธ,จะพัฒนาข้ึนได�จะต�องประกอบด�วยองค,ประกอบต$าง ๆ ดังนี้ 

1. ภาพแวดล�อมทางสังคมและจิตใจ การสร�างบรรยากาศของการสื่อสารให�เอ้ือและ
สนับสนุนผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการสื่อสารจะช$วยเกิดการสร�างความสัมพันธ,ท่ีดีข้ึน เช$นการเป0นเพ่ือนเก$ากัน 
การเคยพบปะกันมาก$อน เคยทํางานงานร$วมกัน หรือแม�กระท่ังการเข�าอกเข�าใจกัน  

2. ระยะเวลา ในการสร�างความสัมพันธ,ระหว$างกันเวลาจะเป0นองค,ประกอบ ท่ีทําให�
เกิดความสัมพันธ,เพ่ิมมากข้ึน ยิ่งเวลานานข้ึน ก็จะทําให�เกิดความเข�าใจร$วมกัน ไว�วางใจซ่ึงกันและกัน  

3. การแลกเปลี่ยนข�อมูลข$าวสารร$วมกัน การแลกเปลี่ยนข$าวสารของมนุษย,เพ่ือสร�าง
ความสัมพันธ,ระหว$างกัน สามารถแบ$งได�เป0น 2  แบบคือ แลกเปลี่ยนข�อมูลกันในแนวกว�าง    Breadth

และแนวลึกDeptในแนวกว�างนั้นจะเป0นการแลกเปลี่ยนข�อมูลท่ัว ๆ ไปในระดับผิวเผิน เช$นเพ่ิงรู� จัก
กันก็จะคุยกันในหัวข�อท่ีหลากหลายอย$างเก่ียวกับดินฟ4าอากาศ อาหารการท$องเท่ียว  แต$ถ�าเป0นแนว

ลึกก็จะเป0นเรื่องท่ีเป0นส$วนตัวมากข้ึน อาจเก่ียวกับครอบครัวและหน�าท่ี การงานซ่ึงจะเกิดการสื่อสาร
ข้ึนในแบบใดนั้น ก็ข้ึนอยู$กับว$าผู�สื่อสารมีความต้ังใจท่ีจะให�เกิดความสัมพันธ,ข้ึนในระดับใด  

4. การไว�วางใจซ่ึงกันและกัน การท่ีบุคคลมีความไว�ใจ รู�สึกปลอดภัย สบายใจ ต$อ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็มีแนวโน�มท่ีทําให�เกิดความสัมพันธ,ได�ง$ายข้ึน  

5. ความรักและการควบคุมซ่ึงกันและกัน ความรัก ความเกลียด การควบคุม การ
ชี้นํา การช$วยเหลือกัน การร$วมมือกัน สามารถส$งผลให�เกิดความสัมพันธ,ได�ในแบบ คือ การพ่ึงพาซ่ึง
กันและกัน คือท้ังสองฝ}ายได�รับการตอบสนองจุดมุ$งหมายร$วมกันจากความสัมพันธ,และได�รับ
ผลประโยชน,ท้ังคู$ ในอีกแบบก็คือความสัมพันธ,แบบถาวร โดยการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนบ$อย ๆ จะช$วยสร�าง
ความสัมพันธ,ท่ีเกิดให�ยืนยาวข้ึน  
พลวัตของความสัมพันธ2ระหว'างบุคคล  

ในการสร�างความสัมพันธ,ระหว$างบุคคล ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ,เกิดข้ึน ซ่ึง
โดยเหตุผลท่ัวไป มีอยู$ 3 ข้ันตอน ได�แก$ 

1. ข้ันการเริ่มสร�างความสัมพันธ, ถือเป0นข้ันตอนแรกของการสร�างความสัมพันธ, 
เพ่ือท่ีจะสร�างความคุ�นเคยก$อนนําไปสู$ความสัมพันธ,ท่ีลึกซ้ึงต$อไป ซ่ึงก็จะเป0นการพูดคุยหรือสนทนาใน 
เรื่องสัพเพเหระท่ัว ๆ ไป  
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2. ข้ันการรักษาความสัมพันธ,ให�ยืนยาว หลังจากท่ีเกิดความสัมพันธ,ข้ันแรกก็จะก�าว
เข�าสู$ข้ันของการรักษาความสัมพันธ,นั้นไว� เพ่ือให�เกิดความยั่งยืนและสมบูรณ,แบบ ซ่ึงเป0นข้ันตอนท่ีทํา
ได�ยากและต�องใช�ความพยายาม และมักจะต�องสร�างความสมดุลระหว$างบุคคลให�เกิดข้ึน เพ่ือให�เข�าใจ
ซ่ึงกันและกัน และยังต�องใช�การเติมเต็มความคาดหวังซ่ึงกันและกันทําให�เกิดความรู�สึกทางบวกต$อกัน
และกัน ก็จะรู�สึกมีความคุ�มค$าท่ีได�มีความสัมพันธ,กัน  

3. ข้ันหยุดหรือเลิกความสัมพันธ,ท่ีมีต$อกัน ข้ันตอนนี้นับเป0นข้ันถดถอยหลังจากท่ี
เกิดความสัมพันธ,ในข้ันสูงสุดแล�ว โดยจะเป0นการยุติความสัมพันธ, แบ$งออกได�เป0น 2  ลักษณะ คือ การ
บอกหยุดความสัมพันธ,โดยทางตรง Directnessซ่ึงเป0นการให�เหตุผลโดยตรงและอาจทําให�เป0นการทํา

ร�ายจิตใจอีกฝ}ายหนึ่ งได�  และอีกลักษณะหนึ่ ง คือกา รบอกหยุดความสัมพันธ, โดยทางอ�อม 
Indirectnesd เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําร�ายความรู�สึกของอีกฝ}าย 

 
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 3  

นักจิตวิทยาในกลุ$มนี้ ได�ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเห็นชัด สามารถวัดได� สังเกตได�และ
ทดสอบได� แนวความคิดของกลุ$มนี้ถือว$าสิ่งแวดล�อมหรือประสบการณ,จะเป0นตัวกําหนดพฤติกรรม
และการเรียนรู�จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเชื่อมโยงระหว$างสิ่งเร�าและการตอบสนอง การแสดงพฤติกรรมจะมี
ความถ่ีมากข้ึนถ�าหากได�รับการเสริมแรง แต$นักจิตวิทยาบางคนในกลุ$มนี้ไม$เห็นด�วย และได�เสนอความ
คิดเห็นว$าการเรียนรู�จะเกิดข้ึนถ�าหากได�รับการเสริมแรง แต$นักจิตวิทยาบางคนในกลุ$มนี้ไม$เห็นด�วย 
และได�เสนอความคิดเห็นว$าการเรียนรู�จะเกิดข้ึนได�ถ�ามีความใกล�ชิดระหว$างสิ่งเร�า และการตอบสนอง 

กมลรัตน,  หล�าสุวงษ, ได�สรุปแนวความคิดของกลุ$มพฤติกรรมนิยมไว�ว$าพฤติกรรมทุก
อย$างจะต�องมีสาเหตุ สาเหตุนั้นมาจากวัตถุหรืออินทรีย, ซ่ึงเรียกสิ่งเร�า (Stimulus) เม่ือมากระตุ�น
อินทรีย, จะมีพฤติกรรมแสดงออกมาเรียกว$า การตอบสนอง (Response) ซ่ึงก็คือพฤติกรรมจะเกิดข้ึน
เม่ือมีสิ่งเร�ามาเร�าอินทรีย,นั่นเอง 

กลุ$มพฤติกรรมนิยมสามารถจําแนกทฤษฎีการเรียนรู�หลัก ๆ ได� 3 ทฤษฎี  คือ 
1. Classical Conditioning หมายถึง การเรียนรู�ใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงมีลักษณะการเกิด

ตามลําดับข้ัน ดังนี้ 
1.1 ผู�เรียนมีการตอบสนองต$อสิ่งเร�าใดสิ่งเร�าหนึ่ง โดยไม$สามารถบังคับได� มีการ

สะท�อนกลับ (Reflex) ท่ีเกิดข้ึนโดยไม$มีการเรียนรู� Unlearned หรือ Unconditione   เป0นไปโดย 
อัตโนมัติ ผู�เรียนไม$สามารถควบคุมพฤติกรรมได� 
 

 
 
______________________________________________ 
3กมลรัตน,  หล�าสุวงษ,, แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการเรียนรู�, เข�าถึงได�เม่ือวันท่ี 11   กุมภาพันธ,.2557 เข�า 
ถึงได�จาก http://www.tumcivil.com/engfanatic/board/gen.php?topic_id=13741&hit=1 
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1.2 การเรียนรู�เกิดข้ึนเพราะความใกล�ชิด และการฝiกหัดโดยการนําสิ่งเร�าท่ีมีลักษณะ
เป0นกลาง คือ ไม$สามารถทําให�เกิดการตอบสนองได�มาเป0น Conditioned Stimulus (CS) โดยนํามา
ควบคู$กับสิ่งเร�าท่ีทําให�เกิดการตอบสนองในช$วงท่ีผู�เรียนเกิดการตอบสนองต$อสิ่งเร�าท่ีเคยเป0นกลางนั้น
เรียกว$า เกิดการเรียนรู� ชนิดมี Conditioned 

2. Operant Conditioning ทฤษฎีของ Skinner นี้อาจนํามาใช�ในการวัดพฤติกรรมหรือ
ปลูกฝMงพฤติกรรมท่ีผู�เรียนเกิดพฤติกรรมท่ีจะต�องการปลูกฝMง นั่นคือถ�าผู�เรียนกระทําพฤติกรรมท่ี
ต�องการจะให�เกิดหรือ สร�างลักษณะนิสัยใหม$ ๆ ได� วิธีการวัดพฤติกรรมนี้จําเป0นจะต�องใช�สิ่งเสริมแรง 
เข�าช$วยในระยะพฤติกรรมแล�วจะต�องรีบให�รางวัลโดยทันที 

3. Social Learning หรือ การเรียนรู�ทางสังคม Bendura มีความเห็นว$า คนเรียนรู�ท่ีจะ
สังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ  )ซ่ึงตัวแบบแจจะได�รับแรงเสริมหรือไม$ได� (  กระบวนการ
เรียนรู�ทางสังคมจะประกอบด�วย 

3.1 ความใส$ใจ (Attention) จัดได�ว$าเป0นสิ่งท่ีสําคัญมาก เพราะถ�าผู�เรียนไม$มีความใส$
ใจในการเรียนรู� โดยการสังเกตหรือเลียนแบบก็จะไม$เกิดข้ึน 

3.2 การจดจํา   (Retention) เม่ือผู�เรียนมีความสนใจในการเรียน ผู�เรียนก็จะสามารถ
จดจําสิ่งต$างๆ เหล$านั้นได� 

3.3 การลอกเลียนแบบ (Reproduction) เป0นกระบวนการท่ีผู�เรียนแปรสภาพสิ่งท่ีจํา
ได� ออกมาเป0นการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมท่ีเหมือนหรืใกล�เคียงตัวแบบ 

3.4 แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การเสริมแรง ซ่ึงการเสริมแรงอาจจะมาจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตรง หรือจากการคาดหวังว$าจะได�รับรางวัลเหมือนตัวแบบ (Vicarious) หรือ
จาการท่ีต้ังมาตรฐานด�วยตนเองและได�ให�ข�อเสนอแนะว$า พฤติกรรมทางสังคมหลาย ๆ ชนิด เช$น 
ความก�าวร�าวอาจจะเรียนรู�ได�โยการเลียนแบบจากตัวแบบ นอกจากนั้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวข�องกับด�าน
วิชาการก็สามารถเรียนรู�ได�จาการสังเกตและเลียนแบบจากตัวแบบ เช$น ความมานะพยายาม ความ
เชื่อม่ัน ในตัวเองและทักษะทางสติปMญญา 
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ป#ญหาพฤติกรรมวัยรุ'น 5  
วัยรุ$นเป0นวัยท่ีมีปMญหาสุขภาพจิตได�มากท่ีสุดวัยหนึ่ง ซ่ึงแสดงออกเป0นปMญหาพฤติกรรม

ได�หลายประการ เช$น ด้ือ ไม$เชื่อฟMง ละเมิดกฎเกณฑ,กติกาต$างๆ มีแฟนและมีเพศสัมพันธุ, ใช�ยาเสพ
ติด ทําผิดกฎหมาย ปMญหาพฤติกรรมบางอย$างมักเกิดข้ึนมานาน จนทําให�การแก�ไขมักทําได�ยาก การ
ป4องกันปMญหาจึงมีความจําเป0น และสําคัญมากกว$าการแก�ไขปMญหาท่ีเกิดข้ึนแล�ว การป4องกัน
ดังกล$าว ควรเริ่มต้ังแต$การส$งเสริมสุขภาพจิตต้ังแต$เด็ก เด็กท่ีมีพัฒนาการของบุคลิกภาพดี จะมีภูมิ
ต�านทานโรคทางจิตเวชต$างๆ และช$วยป4องกันปMญหาสุขภาพจิตในวัยรุ$นได�อย$างมากเช$นกัน พ$อแม$
และครูอาจารย,และผู� ท่ีทํางานเก่ียวข�องกับเด็กท้ังหลาย จึงควรให�ความสําคัญกับการส$งเสริม
สุขภาพจิตต้ังเด็กจนถึงวัยรุ$นเป0นอย$างยิ่ง นอกจากนี้ สังคมและสิ่งแวดล�อมก็ควรมีส$วนร$วมในการ
ส$งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ$นเช$นเดียวกัน 
 
ทฤษฎีภาพยนตร2 5  
 
ทฤษฎีการเล'าเรื่อง 

ในภาพยนตร,ส$วนใหญ$ เราได�รับการกระตุ�นโดนวิธีการท่ีเหตุการณ,ต$างๆ ได�รับการถ$าย
ทํา และวิธีการท่ีเรื่องราวนั้นๆ ถูกนําเสนอ โดยให�เราไปยืดครองตําแหน$งอังหนึ่งซ่ึงนําพาตัวเองให�ไป
เป0นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ,กับตัวละครหลักต$างๆ หรือเน�นอยู$กับพวกเขายิ่งไปกว$านั้น 
ปกติแล�ว เราได�รับการเชื้อเชิญให�เข�าใจตัวละครเหล�านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว$าในเชิงสังคม นั่นคือเรา
ได�รับการกระตุ�นให�ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปMจเจกชน  

แทนท่ีจะดํารงอยู$กับบริบทของสังคม  ,การเมือง ,และเศรษฐกิจท่ีใหญ$กว$า ซ่ึงทําให�เข�าใน
การดํารงอยู$ของพวกเขา เราได�ถูกให�เหตุผลทางจิตวิทยา จากชีวิตความเป0นอยู$ในอดีตและปMจจุบัน

ของพวกเขาสําหรับหนทางท่ีพวกเขารู�สึกและปฏิบัติการเล$าเรื่องต$างๆของผู�คน มีแนวโน�มเก่ียวกับ
สิทธิพิเศษบางอย$าง หรืออย$างน�อยท่ีสุดได�แสดงให�เห็นถึงวามสนใจในเรื่องจิตวิทยามากกว$าเรื่องทาง
สังคม อันนี้สัมพันธ,ถึงอุดมคติท้ังหมดเก่ียวกับลัทธิปMจเจกนิยมท่ีแทรกซึมอยู$ในสังคมตะวันตก เรา
สามารถเห็นถึงสิ่งนี้ท่ีมันทํางานอยู$ในตัวอย$างทางประวัติศาสตร,ได�ถูกนําเสนอ ในกรณีต$างๆของบุคคล
สําคัญทางประวัติศาสตร,ความเป0นวีรบุรุษต$างๆ ซ่ึงสร�าง, พวกเราต$างเรียนรู�เ ก่ียวกับลักษณะ 
ประวัติศาสตร,ในคริสศตวรรษท่ี 19 ก็มีการทําความเข�าใจเรื่องปMจเจก ยกตัวอย$างเช$น พวกเขา
สามารถท่ีถูกจํากัดโดยอัตลักษณ,ท่ีน$าสนใจซ่ึงมีมาต้ังแต$กําเนิด 
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ประวิทย, แต$งอักษร, มาทําหนังกันเถอะ  )กรุงเทพ : ไบโอสโคปพลัส,2551) 
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การเล$าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องภาพยนตร,ส$วนใหญ$ จะโฟกัสไปท่ีตัวละหลักหัวหรือสอง
ตัวเท$านั้น มันเชื้อเชิญเราให�สนใจในตัวละครเหล$านี้ ความสนใจจองเราถูกยึดครองโดยการทําตัว
ละครดังกล$าวเป0นท่ีน$าสนใจ เช$น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร�าย น$ารัก และอ่ืนๆ โดยดาราต$างๆ 
ซ่ึงตัวละของดาราเหล$านี้บ$อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป0นคนท่ีมีเสน$ห, ซ่ึงจะ
แสดงในส$วนนี้ แต$สิ่งซ่ึงสําคัญยิ่งกว$านั้นก็คือ แบบแผนท่ัวๆไปของการเล$าเรื่องนั้น แสดงให�เห็นว$า ตัว
ละครหลักต$างๆจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิต เติบโต และพัฒนาการไปใน
ลักษณะท่ีเป0นปMจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณ,อันหนึ่งข้ึนมาทดสอบพวก
เขา จะต�องดําเนินชีวิตไปโดยผ$านปMญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระทําดังกล$าว พวกเขาจะ
แก�ไขอัตลักษณ,ท่ีเป0นข�อบกพร�องของตนเอง พวกเราจะดําเนินชีวิตไปโดนผ$านกระบวนการอันหนึ่ง
ของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามข้ึนทางด�านอัตลักษณ, อันนี้มิได�เกิดข้ึนเสอมๆ ตัวละคร
บางตัวยังคงติดตายอยู$กับสถานการณ,ท่ีเป0นข�อบกพร$องของพวกเขา และจบลงอย$างไม$เป0นสุข การ
เน�นในเรื่องของการเจริญเติบโตของปMจเจกดังกล$าว และการแก�ไขอุปสรรค, ได�ไปขับไล$ไสส$งประเด็น
ปMญหาทางสังคมต$างๆออกไป และนําพาให�เรื่องดังกล$าวกลายเป0นเรื่องรองๆ ในการดําเนินเรื่อง
ท้ังหลายของภาพยนตร,กระแสหลัก 
 

2. หน�าท่ีเล'าเรื่องของภาพยนตร2 NarrativeFunction  
2.1 การเล$าเรื่องแบบสัจนิยม Realist  

มุ$งเล$าเรื่องใช�ความจริงเป0นส$วนใหญ$ ให�ความสําคัญกับการถ$ายทอดความจริง
ตามท่ีสายตามองเห็นการใช�เทคนิคเข�ามาปรับปรุงแต$งน�อย เช$น ภาพยนตร,สารคดี  

2.2 การเล$าเรื่องแบบหนังชีวิต Drama 
เรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดา เน�นการลื่ออารมณ, มีการปรุงแต$งด�วยเทคนิค 

เพ่ือเร�าอารมณ,และการดําเนินเรื่องให�เป0นไปได�ด�วยดี ไม$ตลก ไม$บู� ไม$หวือหวา เรื่องหนักสมอง  
2.3 การเล$าเรื่องแบบเหนือจริง Surrealist 

มีการปรุงแต$งในทุกๆด�าน อย$างมากการเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน�น 
สัญลักษณ,ในการเล$าเรื่อง  
 
                3. วิธีการดําเนินเรื่อง 

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

3.2 โครงเรื่อง (Plot) ซ่ึงแบ$งออกได�ดังนี้ 
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1) การเล$าเรื่อง  ลําดับเหตุการณ,อย$างมีเหตุผลเหตุการณ,ทุกเหตุการณ,จะต�อง
ส$งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได�ชัดเจน ไม$ให�หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด�วยเหตุการณ,หลัก 
(Main Plot) และเหตุการณ,รอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณ,รองท่ีใส$เข�าไปต�องผสมกลมกลืนเป0นเหตุ
เป0นผลกับเหตุการณ,หลัก 

2) ตัวละคร (Character) มีหน�าท่ีดําเนินเหตุการณ, จากจุดเริ่มต�นไปสู$จุดสิ้นสุด
ของเรื่อง ตัวละครอาจเป0นคน สัตว, สิ่งของ หรือเป0นนามธรรมไม$มีตัวตนก็ได� การสร�างตัวละคร
ข้ึนมาต�องคํานุงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไปบุคลิกนิสัย ความต�องการ อันก$อให�เกิดพฤติกรรมต$างๆ 
ของตัวละครนั้น ๆ ตัวละครแบ$งออกเป0นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํ า และตัวแสดงสมทบหรือตัว
แสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต�องส$งผลต$อเหตุการณ,นั้นๆ มากน�อยตามแต$บทบาทของตน ตัวเอกย$
อมมีความสําคัญมากกว$าตัวรองเสมอ 

- ตัวละครแบน คือ  ตัวละครท่ีมีข้ัวขาวดําชัดเจน ไม$มีมิติทางอารมณ, (Type 
Character)   

- ตัวละครกลม คือ  ตัวละครท่ีมีท้ังความดี  ความเลวปนกันไปในหนึ่งคน 
(Round Character) 

3) การกระทําของตัวละคร ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อย$างไร เม่ือไร 
            

4. การพัฒนาเนื้อเรื่อง )Story Development) 
4.1 การเป�ดเรื่อง (Exposition) เช$น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ

เหตุการณ,ในขณะนั้น 
4 .2 สถานการณ,ท่ีเริ่มส$งเค�าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งท่ีส$งผลให�

เกิดเหตุการณ,ต$างๆ 
4.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได�อีกอย$างว$า 

Conflict  
4.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให�คนดูพักจากการ

ต่ืนเต�นจาก Turning Point 
4.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ,ท่ีคับขันและตรึงเครียด 
4.6 จุดสุดยอดหรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax)  เป0นช$วงท่ีเผชิญหน�ากับปMญหาครั้งสุด ท�

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

ในทางท่ีดีข้ึน และสถานการณ,คลี่คลาย 
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5. ขนาดของภาพกับการส่ือความหมาย 
ในภาพยนตร, องค,ประกอบแรกท่ีไม$อาจหลีกเลี่ยงได�ก็คืองานด�านการถ$ายภาพ จนมัก

มีคํากล$าวว$า หนังเล$าเรื่องหรือสื่อความหมายด�วยภาพ ซ่ึงแม�จะไม$ถูกต�องนักเพราะหนังแต$ละเรื่อง
อาศัยเทคนิคหลายๆอย$างท้ังทางด�านภาพ เสียง ดนตรี บทสนทนา บทภาพยนตร,หรือแม�กระท่ังการ
แสดงของผู�แสดง แต$แน$นอนว$า ในบรรดาองค,ประกอบท้ังหมด งานด�านภาพนับเป0นหนึ่งในช$องทาง
ของการสื่อความหมายท่ีสําคัญท่ีสุด 

การศึกษาเรื่องขนาดของภาพกับการสื่อความหมาย เป0นการศึกษาเรื่องความสัมพันธ,
ระหว$างกล�องกับสิ่งท่ีถูกถ$าย ความแตกต$างระหว$างภาพในแต$ละขนาดข้ึนอยู$กับจํานวนตัวละครหรือ
วัตถุท่ีปรากฏบนกรอบภาพ อย$างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ขนาดของภาพมีความหลากหลายและไม$
สามารถกําหนดได�ตายตัว ภาพระยะปานกลางสําหรับผู�กํากับคนหนึ่ง อาจจะกลายเป0นภาพขนาดใกล�
ของผู�กํากับอีกคนหนึ่งก็เป0นได� แม�ว$าขนาดของภาพท่ีปรากฏแต$ส$วนใหญ$แล�ว สามารถแบ$งได�เป0น 6 
ขนาดหลักๆด�วยกัน ดังนี � 

5.1 ภาพ Extreme long shot จะถ$ายจากระยะไกลมาก แสดงให�เห็นถึงอาณา
บริเวณอันกว�างใหญ$ไพศาล บางครั้งภาพ extreme long shot ก็ใช�เป�ดเพ่ือเชื่อมต$อกับภาพในระยะ
ท่ีใกล�กว$า เหมือนเป0นการเกริ่นเป�ดเรื่อง 

5.2 ภาพ Long shot ภาพขนาดนี้เผยให�เห็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ, เช$น ใน
ห�อง บนท�องถนน หรือพ้ืนท่ีโล$งกว�าง ขณะท่ีตัวละครในภาพก็จะมองเห็นได�เต็มตัว 

5.3 ภาพ Full shot จะเผยให�เห็นขนาดของบุคคลเต็มตัว ส$วนหัวจะอยู$ใกล�กับ
ขอบบนของกรอบภาพ เช$นเดียวกับเท�าจะอยู$ใกล�กับขอบล$าง 

5.4 ภาพขนาด medium shot ยึดเอาระยะต้ังแต$หัวเข$าหรือเอวของตัวละครข้ึน
ไป มักใช�ในฉากสนทนาระหว$างตัวละคร เพราะจะแสดงอากัปกิริยาท$าทางและการแสดงออกของตัว
ละครมองเห็นได�ชัดเจนข้ึน ภาพ medium shot อาจใช�เป0นช็อตเชื่อมกลางระหว$างภาพ close-up 
กับภาพ long shot หรือบางครั้งก็ใช�เม่ือผู�กํากับต�องการเริ่มต�นประเด็นใหม$ของเรื่อง ภาพในขนาด 
medium shot ยังสามารถแยกย$อยออกได�อีกหลายลักษณะด�วยกัน อาทิ ภาพขนาด two shot ท่ี
แสดงให�เห็นตัวละครสองคนในกรอบภาพโดยจับต้ังแต$เอวข้ึนไป และ ภาพ three shot ก็เป0นไปใน
ลักษณะคล�ายคลึงกัน 

5.5 ภาพ Close-up กินอาณาเขตของพ้ืนท่ีน�อยมาก มักใช�เพ่ือแสดงรายละเอียด
ของอะไรก็ตามท่ีมีขนาดเล็ก ปกติแล�ว คนทําหนังมักจะใช�เพ่ือแสดงความสัมพันธ,ในระยะใกล�ชิด
ระหว$างผู�ชมกับตัวละคร หรือเพ่ือเป�ดโอกาสให�ผู�ชมได�สํารวจตรวจสอบปฏิกิริยาบนใบหน�าของตัว
ละคร 
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5.6 ภาพ Extreme close-up เป0นภาพท่ีเจาะจงเฉพาะสิ่งท่ีมีขนาดเล็กมากๆ 
เช$น ดวงตาหรือปากของนักแสดง หรือสิ่งของต$างๆท่ีมองเห็นได�ไม$ชัดเจนในภาพขนาดปกติ โดยท่ัวไป
มักใช�เพ่ือเน�นความสําคัญของสิ่งท่ีถูกถ$ายนั้นๆ 

 
สรุป 

จากแนวคิดทฤษฎีท่ีศึกษาเรื่องการตัดสินใจ การลอกเลียนแบบ แนวคิดท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพันธ,ในวัยรุ$นรวมถึงระบบการทํางานของสมองนั้น นําไปสู$ประเด็นท่ีใช�เล$าเรื่องในภาพยนตร,
สั้นเรื่อง ศึกเกมรัก ลูกขนไก$ สะท�านฟ4าเพ่ือชี้ให�เห็นว$าการกระทําต$างๆ ของตัวเอกในภาพยนตร,ได�มี
พฤติกรรมลอกเลียนแบบหนังสือการ,ตูนเรื่องหนึ่ง รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ$นท่ีมีอารมณ,
มากมาย อีกท้ังยังสามารถนํามารวมกับทฤษฎีทางภาพยนตร, ในเรื่องของการเล$าเรื่อง ท่ีทําให�ผู�จัดทํา
สามารถสร�างเหตุการณ,ท่ีมีความสัมพันธ,กับตัวบทภาพยนตร,และสามารถสร�างเรื่องราว โครงเรื่อง 
รวมถึงมิติของตัวละครได�เป0นอย$างดี ทําให�บทภาพยนตร,สั้นมีความสมบูรณ,และน$าสนใจมากยิ่งข้ึน 
ท้ังนี้ผู�จัดทํายังศึกษาถึงข้ันตอนก$อนการผลิตภาพยนตร, ข้ันตอนการผลิตภาพยนตร,และข้ันตอนหลัง
การผลิตภาพยนตร, เพ่ือทําให�ภาพยนตร,สั้นเรื่องนี้ออกมามีความสมบูรณ,และเป0นระบบมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  3 

การเก็บขอมูล 

การสร�างภาพยนตร�เก่ียวกับความรักในช�วงมัธยมปลาย ท่ีทําให�เด็กคนหนึ่งมีพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบหนังสือการ�ตูน ในการออกกําลังกายเพ่ือท่ีจะได�เข�าไปใกล� ผู�หญิงท่ีแอบชอบอยู�
พฤติกรรมการลอกเลียนแบบนั้นมีหลายป/ยจัยเช�น ความใส�ใจ การจดจํา แรงจูงใจ 

ซ่ึงผู�จัดทําได�นําประเด็นในการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครๆหนึ่งมา มาเป2น
แกนความคิดหลัก (Concept) ของการสร�างภาพยนตร�และวิจัยครั้งนี้ เพ่ือความเข�าใจ อารมณ�ของ
ภาพยนตร� ผู�จัดทําได�หาข�อมูลเพ่ือใช�ในการอ�างอิง (Reference) และเข�าถึงอารมณ� บรรยากาศของ
ภาพยนตร� (Mood and Tone) จากภาพยนตร�เรื่องอ่ืนๆ ท่ีสามารถอธิบายถึงลักษณะ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
ภาพยนตร�สั้นเอง ศึกเกมรัก ลูกขนไก� สะท�านฟHา 
 
ขอมูลอางอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร#เรื่อง เยสแมน (Yes man) กํากับโดย เพย�ตัน รีด (Peyton Reed) และ
ออกฉายปM 2008 

เรื่องราวของนายธนาคารผู�มีชีวิตอันหดหู�และย่ําอยู�กับท่ี เขามักเก็บตัวอยู�ในห�อง
เงียบๆ คนเดียว และพูดแต�คําว�า “ไม�” อยู�เสมอ จนกระท่ังเขาบังเอิญได�พบเพ่ือนเก�าคนหนึ่ง ผู�ซ่ึง
แนะนําจากประสบการณ�ตรงให�คาร�ลหรือจิม แคร�รี่ ให�เข�าร�วมโครงการพัฒนาตัวเอง ท่ีเขาจะต�องพูด
คําว�า “ได�”กับทุกคนและทุกอย�าง การปลดปล�อยพลังของคําว�า “ได�” เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของคาร�ล
ไปในทางท่ีน�ามหัศจรรย�อย�างคาดไม�ถึง ทําให�เขาได�รับการเลื่อนตําแหน�งงาน และได�พบ อัลลิสัน ซ่ึง
ทําให�เขาเปUดประตูหัวใจให�กับรักครั้งใหม� อีกท้ังเม่ือใดท่ีเขาลองพูดคําว�า “ไม�” เรื่องร�ายๆ ก็มักจะเกิด
ข้ึนอยู�เสมอ แต�แล�วความกระตือรือร�นท่ีจะรวบเอาทุกๆโอกาสไว� อาจจะเปลี่ยนจากเรื่องดีๆ เป2นเรื่อง
ยุ�งๆก็ได� เม่ืออัลลิสันเข�าใจว�าคาร�ลสามความสัมพันธ�กับเธอ เพียงเพราะเขาไม�อาจปฏิเสธได�เท�านั้น
จากนั้น ชีวิตของคาร�ลก็กลับกลายเป2นยุ�งเหยิงข้ึนเรื่อยๆ จนเขาต�องทําความเข�าใจเสียใหม�ว�าเขาควร
จะใช�คําว�า “ไม�” และ “ได�” อย�างไรดี 

จากภาพยนตร�เรื่อง เยส แมน (Yes Man) นั้นมีความชัดเจนด�านการเล�าเรื่องและ
วิธีการดําเนินเรื่องด�วยมุมมองและทัศนคติของตัวละครหลักนั้นเยอะมาก และท�ายท่ีสุดตัวละครก็ต�อง
เลือกหลักท่ีจะต�องตัดสินใจกับการเลือกสิ่งๆหนึ่งท่ีมีนําหนักทางความคิดพอๆกัน ดังนั้นผู�จัดทําจึง
เลือกภาพยนตร�เรื่องนี้มาเป2นข�อมูลอ�างอิงด�านเนื้อหาของเรื่อง และนําจุดเด�นในด�านการเล�าเรื่องผ�าน
ตัวละครหลักเพียงตัวเดียวไปพัฒนาต�อเป2นบทภาพยนตร�ของภาพยนตร�สั้นเรื่อง ศึกเกมรัก ลูกขนไก� 
สะท�านฟHา 
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ภาพท่ี 3-1 ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง เยส แมน (Yes Man) 
 

2. ภาพยนตร#เรื่อง บอล ออฟ ฟ-วรี่ (Ball of fury) กํากับโดย เบน กาแรนต� (Ben 
Garant) และออกฉายปM 2007 

เรื่องราวเริ่มต�นข้ึนเม่ือ แรนด้ี เดย�โทน�า (แดน ฟอกเลอร�) อดีตแชมป`นักกีฬาตีปUงปอง
ฝMมือชั้นเซียน ถูกเอฟบีไอชวนให�มาสืบหาตัวเจ�าพ�อท่ีมีชื่อว�า เฟง (คริสโตเฟอร� วอลเคน) อาชญากร
คนสําคัญผู�ท่ีคลั่งกีฬาปUงปองอย�างมาก จนกลายเป2นหัวหน�าใหญ�ในการจัดการแข�งขันปUงปองของโลก
ใต�ดิน โดยมีชีวิตเป2นเดิมพัน... ท่ีใครตีปUงปองแพ�มีแต�ตายสถานเดียว แรนด้ีตอบรับเป2นสายสืบทันที 
เพราะเขาเองก็อยากเจอหน�าคนท่ีเคยฆ�าพ�อของเขาระหว�างการแข�งขันตีปUงปองอันร�อนระอุ และเขาก็
จะแพ�ไม�ได�เป2นอันขาด โดยมีเอฟบีไอสาวสวยสุดเซ็กซ่ี (แมกก้ี คิว) ท่ีเก�งกาจท้ังกังฟูและตีปUงปอง 
แถมด�วยความสามารถพิเศษท่ีมือหนึ่งตีปUงปอง แต�อีกมือและอีกสองขาสามารถต�อสู�ไปพร�อมๆ กันได� 
มาเป2นคู�หูในการแข�งขันตีปUงปองท่ีแสนบ�าระห่ํานี้ด�วย 

จากภาพยนตร�เรื่อง บอล ออฟ ฟUวรี่ (Ball of fury) ท่ีมีความโดดเด�นในเรื่องการเล�า
เรื่องตลกท่ีใช�กีฬาอย�างปUงปองเป2นอย�างมาก และในการตัดต�อบางอย�างทําให�ภาพยนตร�ดูสนุกข้ึน 
ดังนั้นผู�จัดทําจึงเลือกภาพยนตร�เรื่องนี้มาเป2นข�อมูลอ�างอิงด�านเนื้อหาของเรื่อง และนําจุดเด�นในด�าน
การเล�าเรื่องผ�านตัวละครหลักเพียงตัวเดียวไปพัฒนาต�อเป2นบทภาพยนตร�ของภาพยนตร�สั้นเรื่อง ศึก
เกมรัก ลูกขนไก� สะท�านฟHา 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3-2 ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง บอล ออฟ ฟUวรี่ (Ball of fury) 
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3. หนังสือการ#ตูนเรื่อง สแมร#ท (Smash) เขียนโดย คาโอริ ซากิ (Kaori Saki) และ
ออกจําหน�ายในปM 2006 

จากหนังสือการ�ตูนเรื่อง สแมร�ท (Smash) ใช�ในการเป2นการอ�างอิงของมุมกล�องใน
ข้ันตอนถ�ายทําการตีแบดมินตันเหมือนกับในหนังสือการ�ตูน มีส�วนท่ีมีความจําเป2นมาก ในการศึกษา
พฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ�นในภาพยนตร�สั้นเรื่อง ศึกเกมรัก ลูกขนไก�สะท�านฟHา 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3-3 ภาพจากหนังสือการ�ตูนเรื่อง สแมร�ท Smash 
 
อารมณ#ของภาพยนตร# (Mood and Tone) 

1. ภาพยนตร#เรื่อง มิราเคิล อิน เซลล# นัมเบอร# เซเว>น (Miracle in Cell No.7) 
กํากับโดย ลี ฮุน เคียว (Lee Hwan-Kyung) และออกฉายในปM 2013 

เป2นเรื่องราวเก่ียวกับ ยงกู คุณพ�อท่ีเป2นโรคออทิสติกใสซ่ือบริสุทธิ์ เขามีลูกสาวอายุ 7 
ขวบท่ีชอบเซเลอร�มูนมากเขาต้ังใจว�าจะนํากระเปuาเซเลอร�มูนไปให�เป2นของขวัญลูกในวันเข�าโรงเรียน 
แต�ก็เกิดเรื่องไม�คาดคิดว�าเขาต�องกลายเป2น หนึ่งในผู�ร�าย และต�องย�ายเข�าไปในคุกหมายเลข 7 คุณพ�อ
ออทิสติกได�เข�ามาในแหล�งรวมผู�ร�ายอาชญากรรมสุดโหดในห�องหมายเลข 7 พ�อท่ีมีสมองเท�าลูกสาวท่ี
อายุ 7 ขวบ และลูกสาวของเขา เยชิง ท่ีต�องมาใช�ชีวิตร�วมกับนักโทษในห�องขังหมายเลข 7 ห�องท่ีห�าม
คนนอกเข�าเด็ดขาด แต�เธอกลับถูกพาตัวเข�ามา 

ภาพยนตร�เรื่องนี้จะใช�เป2นข�อมูลอ�างอิงด�านสีและองค�ประกอบภาพภายในเรื่อง ซ่ึง
จะใช�โทนสีส�มเป2นหลักแล�วนําองค�ประกอบสีน้ําเงินมาเสริมให�ดูมีชีวิตชีวา โอยในเรื่องท่ีนักโทษอยู�ใน
คุกนั้น ในห�องขังจะมีแต�สีท่ีตรงข�ามกับความเป2นจริง ทําให�บรรยากาศดูอบอุ�น 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3 – 4 ภาพจากภาพยนตร�เรื่อง Miracle in Cell No. 7 
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บทที่  4 

ผลการวิจัย 

ในการสรรสร
างภาพยนตร�ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย� 
เป%นภาพยนตร�ท่ีผู
จัดทําต
องการนําเสนอประเด็นสภาวะของวัยรุ-นคนหนึ่ง ท่ีตัดสินใจทําพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบหนังสือการ�ตูน เพ่ือท่ีจะเข
าไปใกล
ชิดกับผู
หญิงคนหนึ่งท่ีแอบชอบอยู- ซ่ึงตัวละครของ
เรื่องจะทําตามหนังสือการ�ตูนท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการออกกําลังกายโดยชนิดกีฬาตีแบดมินตัน ท่ีจะเป%น
หนทางเดียวท่ีจะเข
าใกล
ชิดผู
หญิงคนนั้นได
 และการสร
างภาพยนตร�ให
ออกมาตามความต
องการของ
ผู
จัดทํานั้น ต
องผ-านกระบวนการงานสร
างภาพยนตร�ดังจะปรากฏในข้ันตอนต-อไปนี้ 

 
การเตรียมบทภาพยนตร� 

1. แนวความคิด (Concept) 
ถ
านําหนังสือการ�ตูนมาทําเป%นชีวิตจริง จะเป%นอย-างไร 

2. แก'นเรื่อง (Theme) 
มีทางเลือกสําหรับเราเสมอ อยู-ท่ีตัวเรา 

3. เรื่องย'อ (Synopsis) 
ภูมิเด็กหนุ-มท่ีโดนพ-อแม-วางกรอบในการใช
ชีวิตต้ังแต-เด็ก ไม-เคยได
เลือกอะไรเลยใน

ชีวิต ภูมิได
แอบชอบผู
หญิงอยู-คนหนึ่งเธอคนนั้นเป%นลูกเจ
าของคอร�ทแบทแห-งหนึ่ง ภูมิตัดสินใจ
พยายามจะเข
าไปจีบโดยการออกกําลังกายแต-โดยพ้ืนฐานแล
วเป%นคนท่ีไม-ออกกําลังกาย ภูมิจึงนํา
หนังสือการ�ตูนมาเป%แนวทางในการเข
าไปใกล
ชิดแต-สุดท
ายแล
วภูมิต
องเลือกระหว-างเรื่องเรียนกับเรื่อง
กีฬา ภูมิซึ่งค
นพบแล
วว-ามีทางเลือกให
ตัวเองเสมอเขาจะเลือกทางไหนกันแน- 
               4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

Scene 1 ห
องพระเอก / ภายใน / เช
า 
ภูมิกําลังนอนอ-านการ�ตูนอยู-บนเตียงในห
อง ทันใดนั้นแม-ก็ตะโกนข้ึนมาว-า “ไป

โรงเรียนได
แล
วลูก” ภูมิอ-านการ�ตูนต-ออีกซักแปป ภูมิก็เดินไปท่ีตู
หนังสือแล
วเขาก็หยิบหนังสือเรียนท่ี
อยู-ข
างหน
าออกแล
วนําหนังสือการ�ตูนไปเก็บไว
ข
างหลังหนังสือเรียน พอเก็บเสร็จภูมิก็เดินไปหยิบ
กระเปBาเรียนท่ีวางอยู-บนโตCะแล
วก็รีบวิ่งลงไปหาแม- ภูมิออกไปเห็นภาพปฏิทินท่ีห
อยไว
อยู- 
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Scene 2 ท่ีเรียนพิเศษ / ภายใน – ภายนอก / เย็น 
ภูมิกับเพ่ือนๆได
เปHดประตูเข
ามาท่ีเรียนพิเศษท่ียังไม-เริ่มสอน ภูมิกับเพ่ือนก็เดินมานั่ง

ท่ีเดิมคือหลังห
อง เม่ือทุกคนนั่งกันก็คุยกันเรื่องเกมส�ท่ีเล-นกันเม่ือคืน ทันใดนั้นแนนก็เดินเข
ามาภายใน
ห
องภูมิก็เหลือบไปมอง เพ่ือนๆภูมิเห็นก็แซวไปว-าคนนี้ใช-ม้ัยท่ีภูมิแอบชอบอยู- ภูมิก็พูดปIดๆไปว-า
ไม-ใช-ๆ แนนก็หันมามองแต-ก็ไม-ได
สนใจอะไรก็เดินไปนั่งอยู-กลางห
องกับเพ่ือนเขาภูมิก็มองตามไป ครูท่ี
สอนพิเศษก็สอนตามปกติเป%นภาพท่ีภูมิก็เรียนอยู-แต-ก็แอบมองแนนเป%นระยะๆ เม่ือเลิกเรียนภูมิเดิน
ลงมาจากบันไดมาก-อนเพราะว-าหิว มีร
านท่ีขายของทอดอยู-ข
างๆท่ีเรียนพิเศษ ภูมิก็เลยเดินไปแวะซ้ือ
ของทอดอยู-คนเดียวระหว-างซ้ืออยู-นั้นแนนก็เดินลงมาจากบันได ภูมิเลยตัดสินจะหาเรื่องคุยโดยการท่ี
จะเข
าไปขอโทษเรื่องท่ีเพ่ือนๆแซว เม่ือซ้ือเสร็จภูมิก็เดินเข
าไปแต-ขณะท่ีภูมิกําลังเดินจะไปทัก พวก
เพ่ือนท่ีตามมาทีหลังก็วิ่งลงบันไดมาและตะโกนมาว-า “ภูมิรอด
วยดิ” ทําให
ภูมิสะดุ
งแล
วก็หันกลับไป
มองโดยเอาตัวบังแนนไว
 แนนก็เดินไปโดยท่ีไม-มีอะไรเกิดข้ึน เม่ือเพ่ือนวิ่งมาก็บอกเพ่ือนไปว-าเออมา
รอตรงนี้ไง ภูมิก็หันหลังไปมองแนนว-าไปรึยัง แนนก็เดินหายไปภูมิกับเพ่ือนก็แยกย
ายกลับบ
าน ก-อน
ถึงบ
านภูมิเดินผ-านร
านการ�ตูนร
านประจําก็เลี้ยวแวะเข
าไป 

 
Scene 3 บ
านภูมิ / ภายใน / กลางคืน 
ภูมิเปHดประตูบ
านมาในมือถือหนังสือการ�ตูนอยู-สองเล-มและเม่ือเข
ามาในบ
านก็เอาไป

เก็บไว
ในกระเปBาเรียน ภูมิเข
าไปสวัสดีแม-ท่ีกําลังจะทํากับข
าว แม-กําลังเตรียมทํากับข
าวให
ทุกคนอยู-
โดยกําลังหั่นผักไรบางอย-างอยู- แม-ก็ทักทายว-าวันนี้เรียนเป%นยังไงบ
าง ภูมิก็ตอบเหมือนท่ีเคยตอบไปว-า
ก็เรื่อยๆอะแม- พูดคุยกันเสร็จภูมิก็เดินข้ึนห
องไป ระหว-างท่ีรอทางข
าวกับพ-อแม- ภูมิก็ข้ึนห
องเปHดคอม 
ขณะท่ีเล-นคอมอยู-เพ่ือนในกลุ-มคนหนึ่งก็ทักแชทเฟสมาว-ารู
นะว-าภูมิจะเดินไปไหนตอนรออยู-ข
างล-าง 
ภูมิก็แก
ตัวไปว-าก็มารอพวกมึงแหละ ระหว-างท่ีเล-นเฟสอยู-ก็นึกอะไรออก ภูมิจึงเดินไปท่ีปฏิทินแล
ว
เขียนอะไรบางอย-างท่ีปฏิทินท่ีห
อยไว
ตรงโตCะทํางาน ปฏิทินนี้เป%นสิ่งท่ีภูมิจะมาเขียนอยู-ประจําๆ ว-าวัน
ไหนต
องทําอะไรบ
าง ขณะท่ีเขียนๆอยู-แม-ก็ตะโกนข้ึนมาว-าให
มาทานข
าวได
แล
วภูมิก็ปHดคอมแล
วรีบวิ่ง
ไปข
างล-าง 
 

Scene 4 ซอยแห-งหนึ่ง / ภายนอก / เย็น 
หลังเลิกเรียนระหว-างทางกลับบ
าน ภูมิก็เดินๆอยู-ก็ไปเห็นแนนกําลังเดินกลับบ
านอยู-

เลยแอบเดินตามไป ภูมิแอบตามไปเรื่อยๆโดยแอบตามท่ีซ-อนได
ต-างๆ พอภูมิเลี้ยวตามไปในซอยหนึ่งก็
คลาดกัน ภูมิเดินอยู-รอบๆก็ไม-เจอเลยตัดสินใจจะกลับ 
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Scene 5 คอร�ทแบด / ภายใน / เย็น  
ภูมิเดินผ-านคอร�ทแบดแห-งหนึ่ง แล
วตอนนั้นภูมิกําลังหิวน้ําพอดีเลยแวะเข
าไปซ้ือน้ํา 

ภูมิเดินเข
ามาในคอร�ทพบกับบรรยากาศของคอร�ทแบด คนท่ีมาออกกําลัง มาตีแบทกัน ภูมิก็เดินเข
า
ไปตรงเคาเตอร�น้ํา ภูมิก็มองๆอยู-ว-าจะกินอะไรดีพอตัดสินใจได
ก็เดินไปหยิบน้ําแต-ตอนท่ีจะจ-ายเงินนั้น
ภูมิก็ไม-เห็นคนขายของอยู-เลยตะโกนไปว-า “ซ้ือน้ําหน-อยครับ” ทันใดนั้นแนนก็เดินออกมาจากหลัง
คอร�ทแบดทําให
ภูมิตกใจอย-างมาก แนนเดินออกมาด
วยชุดลําลองธรรมดามากคือเสื้อกล
าม กางเกง
ออกกําลัง ภาพท่ีภูมิเห็นจะเซ็กซ่ีมาก ขณะท่ีภูมิกําลังตะลึงอยู-นั้นแนนก็เดินมาถึงท่ีเคาเตอร� แนนก็บ
อกราคาน้ํามา ภูมิก็ยังคงตะลึงอยู-ก็เริ่มได
สติจึงรีบหาเงินในกระเปBา แต-ขณะท่ีหาอยู-ก็กระเปBาตังไม-เจอ 
ทําให
ยิ่งรนไปใหญ-คือหาของท่ัวตัวแบบเร็วๆเปHดกระเปBาหา แนนเห็นก็แอบยิ้มเบาๆ สุดท
ายก็หา
กระเปBาตังเจอ ก็หยิบเงินให
ไป แล
วแนนก็เดินไปหลังคอร�ทแบด ภูมิก็มองตามไปด
วยความท่ีตกใจอยู-
หน-อยๆ ทําให
ภูมิทําไรไม-ถูกก็เลยเดินไปนั่งกินน้ําอยู-ตรงท่ีพัก เม่ือเริ่มคิดอะไรออกก็มองไปรอบๆคอร�
ทแบด ก็เห็นคนมาตีแบทเป%นวัยรุ-น เด็ก คนแก- มาตีแบดเป%นคู-กันหมดทุกคนดูมีความสุขกับชีวิตรัก 
แล
วภูมิมองท่ีไหนก็เป%นคู-ไปหมด เช-นลูกแบดตีตกอยู-ก็คู-กัน กระบอกใส-ลูกก็คู-กัน ขนานขวดน้ํายังคู-กัน 
ภูมิเลยคิดว-าการออกกําลังกายมันคงทําให
เราเข
าใกล
ชิดแนนได
 ภูมิเลยรีบออกไปจากคอร�ทแบด 

 
Scene 6 ร
านการ�ตูน / ภายใน / เย็น 
ระหว-างทางกลับบ
านภูมิก็คิดได
ว-าตัวเองไม-เคยออกกําลังกายมาก-อน ภาพท่ีเห็นคือ

ภูมิพยายามเล-นกีฬาแล
วจริงๆในอดีต ไม-ว-าจะเป%นว-ายน้ําก็จะว-ายไม-เป%น เตะบอลก็ไม-เพ่ือนเตะ 
แม
กระท่ังเปตองเม่ือโยนลูกไปบนพ้ืนปุPปลูกแตกทันที ในระหว-างท่ีเดินอยู-ภูมิก็เดินผ-านร
านการ�ตูนร
าน
ประจําเลยแวะเข
าไปหาอะไรอ-านดู ในร
านการ�ตูนจะเต็มไปด
วยการ�ตูนมากมาย เป%นร
านท่ีไม-ใหญ-โต
จนเกินไป ระหว-างท่ีเลือกดูอยู-ภูมิก็เหลือบไปเห็นการ�ตูนเรื่องPrince of tennisเป%นการ�ตูนท่ีว-าด
วย
การตีเทนนิส วางอยู-ท่ีใกล
เคาเตอร�จ-ายเงิน ภูมิจึงตัดสินใจหยิบลองมาอ-านดู ก็เห็นว-าน-าสนใจเก่ียวกับ
กีฬาด
วยเลยซ้ือติดไม
ติดมือกลับบ
าน 

 
Scene 7 คอร�ทแบด / ภายใน / เย็น 
ตอนเย็นภูมิก็รีบไปท่ีคอร�ทแบดแล
วก็สังเกตคนอ่ืนๆท่ีตีแบทอยู-ตรงท่ีนั่งกินน้ํา แนนก็

สังเกตเห็นว-าภูมิมาอีกแล
วอยู-หลังเคาเตอร�ขายน้ํา ตลอดเวลาท่ีภูมิสังเกตจะเป%นภาพการ�ตูนท้ังหมด 
ภูมิสังเกตว-ามีอยู-คนหนึ่งท-าทางโหดมากถอดเสื้ออยู-กล
ามเป%นมัดกําลังจะลงสนาม พอเริ่มตีก็ฝYมือใช
ได
 
แต-ทันใดนั้นโดนฝIZงตรงข
ามตบมาทําให
ตกใจแต[วเลยออกทันที ภูมิก็ส-ายหน
าเบาๆเลยลองมองหาคน
อ่ืนอีก ไปเห็นกลุ-มวัยรุ-นตีแบดเสียงดังอยู-ก็ไม-ได
สนใจอะไรมองหาต-อไป ไปเจออีกคนเป%นผู
ชายคนนี้มี
ชุดพร
อมตีแบทแบบครบครัน คือเอาไม
ตีแบทมาแขวนไว
หมด มีกระบอกลูกสามสี่อัน มีพวกผ
าเช็ดตัว
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ต-างๆว-างไว
รอบกาย มีรองเท
ากระเปBาครบ พอจะเริ่มตีรู
ทันทีว-าตียังไม-เป%น ภูมิก็คิดว-าผู
ชายไม-ได
เรื่อง
ซักคน เลยเริ่มมองหาจากผู
หญิงม่ังแต-ผู
หญิงส-วนใหญ-ก็ตีพอใช
ได
ไม-มีท่ีโดดเด-นไร ขณะท่ีนั่งดูอยู- ก็ได

ยินเสียงทะเลาะกันตรงท่ีสนามแบท เป%นพ-อของแนนนั่นเองท่ีกําลังทะเลาะกับกลุ-มวัยรุ-นท่ีเล-นแบทอยู- 
วัยรุ-นกลุ-มนั้นก็บอกว-าลุงเก-งจริงชนะพวกผมได
แล
วจะไป พ-อแนนเลยไปหยิบไม
แบทท่ีวางอยุ-ตรงตู

โชว�มาแล
วตีแข-งกับพวกวัยรุ-น เริ่มจากตีเด่ียวก-อนพ-อแนนตีชนะขาดกลุ-มวัยรุ-นก็เริ่มเข
ามาทีละคน
สองคนแต-พ-อแนนก็ไม-หวั่น ภูมิเห็นเป%นภาพในหนังสือการ�ตูนหมด ภูมิจึงตัดสินใจว-าคนนี้แหละต
อง
เป%นอาจารย�เราให
ได
เลยเดินเข
าไปถามว-าอยากมาขอเป%นลูกศิษย� พ-อแนนเลยตอบกลับมาว-าไม-ได
เขา
เลิกสอนใครมานานแล
วตอนนี้มีลูกศิษย�เยอะอยู-แล
ว ภาพก็แพนไปตามคนตีต-างๆ และอีกอย-างฉัน
กําลังอยากจะฝ^กแนนให
เป%นเจ
าของคอร�ทแบทคนต-อไป คงไม-มีเวลามาสอนหวังว-าคงเข
าใจนะ ภูมิได

ยินดังนั้นก็พอจะเข
าใจ แล
วก็กลับบ
านไปด
วยความผิดหวัง 
 

Scene 8 ซอยแห-งหนึ่ง / ภายนอก / เย็น 
พอวันต-อมาระหว-างทางกลับบ
านภูมิก็เดินกินขนมมาอยู- ได
ไปเห็นแนนกําลังโดนรุม

แซวอยู- เป%นภาพท่ีแนนเดินๆอยู-แล
วมีกลุ-มวัยรุ-นเดินแซวตามตลอดทาง ระหว-างท่ีพวกผู
ชายมารุมนั้น
ก็เริ่มจับเนื้อต
องตัวแนน โดยการไปจับท่ีแขน ภูมิเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปหาแนนแล
วโยนถุงขนมท้ิง โดย
ส-วนตัวแนนมีทักษะปPองกันตัวอยู-บ
างท่ีพ-อสอนมา พอพวกผู
ชายมาจับแขนก็สะบัดออกแล
วแนนก็เตะ
ไปท่ีผู
ชายคนหนึ่งล
มลงไปอีกคนเข
ามาจับแขนแนนก็สะบัดออกเสร็จก็ต-อยไปอีกทีแต-ภูมิก็ยังวิ่งมาไม-
ถึงซักที กลุ-มผู
ชายยังเหลืออยู-อีกคนแนนก็ต้ังท-าสู
 ผู
ชายเห็นดังนั้นก็จะเข
ามาจับแนนอีกคน แนนก็มุด
ตัวหลบแล
วต-อยไปท่ีท
องอีกที เม่ือแนนจัดการพวกผู
ชายหมด ภูมิวิ่งมาถึงพอดีเลยได
ถามแนนว-า 
“เป%นอะไรมากไหม” แนนเห็นภูมิท่ีพยายามจะมาช-วยก็เลยตอบไปว-า “ไม-เป%รอะไรหรอก ขอบใจนะ” 
ในขณะท่ีกําลังจะออกจากท่ีเกิดเหตุ ภูมิก็ปากระเปBาใส-พวกท่ีล
มแล
วอยู-ทีนึงแล
วก็รีบวิ่งไป ในวันนั้น
ท้ังสองคนได
เดินกลับบ
านพร
อมกันภูมิได
มาส-งแนนถึงคอร�ทแบท ก-อนจากกันแนนเลยบอกว-าเด๋ียวคุย
กับพ-อให
เรื่องท่ีภูมิอยากมาตีแบท ภูมิได
ยินดังนั้นจึงดีใจมาก ระหว-างทางกลับบ
านเลยซ้ือการ�ตูนมา
อ-านตามปกติและเดินกลับบ
านด
วยความร-าเริง 
 

Scene 9 บ
านภูมิ / ภายใน / กลางคืน 
พอมาถึงบ
านภูมิก็เจอพ-อกับแม-รอกินข
าวอยู- แม-ก็ถามว-าทําไมวันนี้เลิกดึกจังภูมิก็แก


ตัวไปว-าท่ีเรียนพิเศษปล-อยช
า แล
วก็เดินไปนั่งกินข
าวกับครอบครัว แม-ก็ถามว-าวันนี้เรียนเป%นไงม่ัง
เหมือนปกติ ภูมิก็ตอบเหมือนเดิมว-า “เรื่อยๆอะแม-” พ-อก็ไม-พูดอะไรอยู-แล
วเพราะเป%นคนเงียบๆ 
ตอนกินข
าวเสร็จแม-ก็ถามพ-อว-าพรุ-งนี้กินอะไรดีพ-อ พ-อก็บอกว-า “ก็แล
วแต-แม-ละกัน” ภูมิกินข
าวเสร็จ
ก็เอาจานชามไปช-วยแม-ล
างระหว-างท่ีล
างอยู-แม-ก็บอกว-า “วันนี้ไปเจอเพ่ือนแม-มาคนหนึ่งลูกเค
านะไป
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เรียนต-างประเทศมาแหนะ เพ่ิงกลับมาเม่ือสัปดาห�ก-อนนี้เอง ถ
าภูมิได
ไปเรียนต-างประเทศม่ังคงดีนะ
ลูก” ภูมิก็ไม-ได
พูดอะไรพอล
างเสร็จก็หยิบของ เดินข้ึนห
องไป ระหว-างท่ีอ-านการ�ตูนอยู-แนนก็ทักเฟส
มาบอกว-า “พ-อโอเคแล
วนะ พรุ-งนี้มาเลยก็ได
” ภูมิก็ดีใจท่ีจะได
ไปตีแบท ก-อนนอนภูมิอ-านการ�ตูนจบ 
แล
วก็ไปเขียนบนปฏิทินเหมือนเดิมว-าต
องทําอะไรแล
วเข
านอน 
 

Scene 10 คอร�ทแบท / ภายใน / เย็น 
มาถึงตอนเย็นภูมิอยู-ท่ีคอร�ทแบท พ-อแนนพูดถึงอย-างแรกเลยคือ “กฏข
อแรกของท่ีนี่

เลยท่ีแกต
องรู
ไว
คือหนึ่งห
ามจีบลูกสาวฉันเข
าใจไหม” ภูมิได
ยินก็พยักหน
าตอบแล
วคิดในใจว-า “ได

เวลาเริ่มภารกิจจีบหญิงได
ละ” ภูมิก็เริ่มฝ^กโดยเริ่มจากพวกท-ากายบริหารต-างๆแล
วก็เริ่มฝ^กตีลูกเสริฟ
ลูก วิ่งคอร�ทบางทีแนนก็ได
มาช-วยพ-อสอนภูมิ จากเดิมแล
วแนนเป%นคนท่ีตีเก-งท่ีสุดในคอร�ทนี้ ท้ังสอง
คนก็ได
ใกล
ชิดกันมากข้ึน มีตอนท่ีซ
อมตีกันอยู-แนนก็ได
มาตีกับภูมิแนนใช
ท-าแบบในหนังสือการ�ตูนเลย 
ทําให
ส-วนใหญ-ภูมิก็สู
ไม-ค-อยได
 ภูมิจะจินตนาการท-าตัวเองม่ังแต-ส-วนใหญ-จะตีไม-ค-อยโดน ทุกวันท่ีมา
ซ
อมก็จะได
ไปท่ีคอร�ทแบทมาพร
อมกับแนนตลอด ก็จะได
คุยกันตลอดเวลา ทําให
ท้ังสองคนสนิทสนม
กันมากข้ึน ก็ได
รู
ว-าอีกสองเดือนท่ีจะถึงจะมีการแข-งขันระหว-างคอร�ทแบทกันเหมือนกระชับมิตร 
 

Scene 11 คอร�ทแบท / ภายใน / เย็น 
ผ-านไปหลายอาทิตย�ภูมิก็เริ่มตีเป%นมากข้ึนท-าการตีของภูมิเริ่มเปBนท-าแบบในหนังสือ

การ�ตูน ทุกวันท่ีเขาฝ^กเสร็จก็จะซ้ือการ�ตูนมาอ-านด
วยทุกวัน วันละเล-มสองเล-ม ภูมิจะนําบางสิ่ง
บางอย-างท่ีเขาเจอในหนังสือการ�ตูนมาใช
ในชีวิตประจําวันเพ่ือท่ีจะได
เป%นนักกีฬาท่ีมีชื่อเหมือนใน
หนังสือการ�ตูน ภาพตลอดเวลานี้จะเป%นแบบตัดสลับผ-านเหตุการณ�มาเรื่อยๆ จนมีอยู-วันหนึ่งได
มีลูก
ศิษย�คนหนึ่งได
กลับมาท่ีคอร�ทแบท เขาคนนั้นชื่อแม็ก ภูมิก็เดินไปคุยกับแนนว-าคนนั้นคือใคร แนนก็บ
อกว-าแม็กเคยเป%นมือหนึ่งของท่ีนี้มาก-อนจนกระท่ังได
เกิดอุบัติเหตุท่ีทําให
เขาต
องหยุดเล-นไปเข
า
โรงพยาบาลและอีกอย-างแม็กเคยตีคู-แนนมาก-อนด
วย แม็กกลับมาฝ^กเหมือนเดิมพร
อมกับภูมิเพราะ
แม็กเพ่ิงกลับมาเลยยังฝ^กหนักไม-ค-อยได
 ในตอนแรกภูมิก็เฉยๆเพราะคิดว-าเป%นคนท่ีบาดเจ็บอยู-แล
วคง
ไม-น-ากลับมาตีเก-งได
อีกครั้ง จนมาอยู-วันหนึ่งได
มีเพ่ือนคนหนึ่งอยากแข-งกับแม็ก แม็กก็ได
เดินไปคุย
กับพ-อแนนว-าจะเอายังไง พ-อแนนก็โอเคให
ลองดูเผื่อท่ีจะได
เช็คสภาพร-างกายของแม็กด
วย เม่ือแม็ก
เริ่มตีเท-านั้น อีกฝaายแพ
ราบคาบ(ภูมิเห็นภาพท่ีแม็กตีแบบในการ�ตูน) ภูมิก็บอกกับตัวเองว-าไม-ได
การ
ละ สงสัยต
องเก-งกว-านี้ให
ได
 เด่ียวแนนจะถูกแย-งไป 
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Scene 12 บ
านภูมิ / ภายใน / กลางคืน 
หลังจากแข-งวันนั้นระหว-างทางกลับบ
านภูมิก็มาคิดว-าทําอย-างไรดีให
สนิทกับแนนกว-า

เดิมเพราะกลัวว-าแม็กจะไปสนิทกับแนนแทน เม่ือถึงบ
านแล
วก็เจอพ-อแม-รอทานข
าวอยู- เม่ือเข
าไป
ตรงโตCะกินข
าวแม-ก็ถามว-าทําไมเด๋ียวนี้ภูมิดูแปลกๆ เป%นอะไรรึปล-าวลูกมีอะไรคุยกับพ-อแม-ได
นะ ภูมิก็
ฟIงแต-ไม-ได
พูดไรออกไปแค-บอกไปว-าก็เรื่อยๆอะแม- ภูมิก็เดินข้ึนห
องไปอ-านการ�ตูนต-อ ในคืนนั้น
ระหว-างท่ีภูมิอ-านอยู-ก็สังเกตว-า ท่ีแท
แล
วพระเอกมันจะเก-งได
ต
องมีตัวโกงนี้เอง แม็กมันคงเป%นตัวโกง
สําหรับเรา วางแผนว-าจะทํายังไงดี ก็เขียนลงปฏิทินเหมือนเดิม 
 

Scene 13 คอร�ทแบท / ภายใน / เย็น 
วันต-อมาท่ีคอร�ทแบทภูมิก็พยายามเลียนแบบทุกอย-างท่ีแม็กทํา เช-น การบริหารกาย 

ท-าซ
อม จนถึงตอนซ
อมตี ในทุกๆวันระหว-างซ
อมแม็กก็คุยกับแนนตลอดเวลาเพราะแต-ก-อนสองคนนี้
เคยตีคู-กันมาก-อน มีอยู-บางจังหวะแม็กก็แอบจับตัวแนนบ
าง ตอนนั้นภูมิก็ทนไม-ไหวเลยไปท
าแม็กให

มาแข-ง 1-1 กัน ภูมิใช
ท-าทุกอย-างท่ีได
เรียนมาแต-แล
วสุดท
ายภูมิก็แพ
 แนนก็ทําท-าผิดผิดหวังท่ีอยู-ๆก็
ไปท
าแม็กแข-ง 

 
Scene 14 บ
านภูมิ / ภายใน / คํ่า 
ภูมิ ข้ึนห
องไปอ-านการ�ตูนระหว-างอ-านภูมิก็คิดได
ว-าตลอดเวลาหนังสือการ�ตูนไม-ได


ช-วยให
อะไรดีข้ึนเลย พระเอกในการ�ตูนมีหญิงตีเก-งแต-ภูมิไม-เห็นได
อะไรเลย ภูมิจึงตัดสินใจเลิกอ-าน
การ�ตูน เอาการ�ตูนท้ังหมดไปเก็บไว
แล
วก็เข
านอน ภูมิตื่นเช
ามาใช
ชีวิตเหมือนเดิมคือกลับไปต้ังใจเรียน
และเลิกไปตีแบท 
 

Scene 15 ท่ีเรียนพิเศษ / ภายใน / เย็น 
ภูมิก็ได
ไปเรียนพิเศษตามปกติแต-ในขณะท่ีเรียนอยู-ก็สังเกตว-า แนนไม-ได
มาเรียนด
วย 

ภูมิก็ไม-ได
เอะใจอะไรแต-พอผ-านมาหลายวัน แนนก็ยังคงไม-มาภูมิจึงตัดสินใจแวะไปดูท่ีคอร�ทแบทก็
เห็นแนนซ
อมอยู-เลยเข
าไปคุยกับพ-อแนนก็ได
ความว-าจะถึงวันแข-งขันใหญ-ระหว-างคอร�ท แนนจึงต
อง
ฝ^กซ
อมแต-ตอนนี้แม็กเพ่ิงกลับมาพ-อแนนเลยยังไม-แน-ใจว-าแม็กจะกลับมาตีได
จริง เลยจะจัดแข-งขันใน
คอร�ทตัวเองว-าถ
าใครชนะจะได
ตีคู-กับแนน เม่ือภูมิได
ยินดังนั้นจึงอยากกลับไปตีแบทอีกรอบ 
 

Scene 16 คอร�ทแบท – บ
านภูมิ / ภายใน / เย็น 
วันถัดมาภูมิก็เลิกไปเรียนพิเศษม่ังมาต้ังใจซ
อมต้ังแต-เย็น ภูมิฝ^กหนักกว-าครั้งก-อนๆ 

เพราะรู
สึกว-าต
องเอาหน-อยซักครั้งในชีวิตถึงจะไม-ได
ตีคู-กับแนน อย-างน
อยเขาก็รู
แล
วว-าชอบทําอะไร 
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ทุกๆวันเขาจะกลับไปเขียนในปฏิทินติดห
องว-าต
องทําอะไรบ
างในวันไหน พอเขียนไปได
ซักสัปดาห�
หนึ่งเขาก็เพ่ิงสังเกตวว-าในต
นเดือนธันวา ต
องไปสอบgat-pat ครั้งสุดท
ายแต-ในวันนั้นดันตรงกับวันท่ี
จัดแข-งขันกันในคอร�ท ภูมิจึงไม-รู
จะทํายังไงในระหว-างนั้นภูมิก็ยังคงไปตีแบทแต-ก็ยังคงอ-านหนังสือ
ด
วย มีอยู-วันหนึ่งท่ีคอร�ทแบทก็ได
ไปคุยกับแนนว-าต
องไปสอบคงจะไม-สามารถไปแข-งคัดตัวได
 
 

Scene 17 บ
านภูมิ / ภายใน / เช
า 
เม่ือมาถึงวันสอบภูมิกําลังเตรียมตัวจะออกไปสอบ ต่ืนตรงเวลาเก็บท่ีนอน อาบน้ํา

แต-งตัว ในเวลานั้นภูมิเอาปฏิทินลงมาจากผนังและเอาไม
แบทไปแขวนแทน ในขณะท่ีกําลังอ-าน
หนังสือทบทวนครั้งสุดท
ายก-อนสอบก็เหลือบไปเห็นว-าคอมยังไม-ได
ปHดก็กําลังจะปHดดันไปเห็นข
อความ
ท่ีแนนก็ทักแชทมาว-า “วันนี้ต้ังใจทําข
อสอบนะ ไว
ว-างๆมาตีแบทเล-นกันอีก” ทันใดนั้นแม-ก็ตะโกน
ข้ึนมาว-า ”ไปสอบได
แล
วลูก” ภูมิก็ปHดคอมรีบลงไปข
างล-างกําลังจะเปHดประตูออกไปจากบ
าน มือถือ
เต็มไปด
วยหนังสือเรียนท่ีจะไปอ-านระหว-างทาง พอเม่ือเขาเปHดประตูออกจากบ
าน ในมืออีกข
างเขา
ถือไม
แบทท่ีแขวนไว
บนห
องแล
วก
าวออกจากบ
านด
วยความภาคภูมิใจ 
 

5. บทภาพยนตร� (Screenplay) 
Scene 1 บ
านภูมิ / ภายใน / เช
า 

ภูมินั่งอ-านหนังสือการ�ตูนอยู-บนโตCะเขียนหนังสือในห
อง บนหัวโตCะมีปฏิทินแขวนผนังอยู-อันหนึ่ง 
แม- 

ไปโรงเรียนได
แล
วลูก 
ภูมิยังคงอ-านหนังสือการ�ตูนอีกแปปนึง ก็ลุกข้ึนจากโตCะเดินไปท่ีตู
เก็บหนังสือเรียนแล
วเขาก็หยิบ
หนังสือเรียนท่ีอยู-ข
างหน
าออก  แล
วนําหนังสือการ�ตูนไปเก็บไว
ข
างหลังหนังสือเรียน พอเก็บเสร็จเขาก็
วิ่งไปหยิบกระเปBาเรียนท่ีวางอยู-บนโตCะและรีบวิ่งลงบันไดไป 
 

Scene 2 ท่ีเรียนพิเศษkumon / ภายใน / เย็น 
เปHดด
วยบทสนทนาในโปรเจคเตอร�ท่ีสอนหนังสืออยู- มีเด็กนั่งอยู-ไม-มากนัก ภูมิกับเพ่ือนๆก็ได
เดินเข
า
มาท่ีเรียนพิเศษ 

ภูมิ 
เห
ย เมิงได
ท่ีเรียนยังวะ 

ปอม 
ยังเลยวะ แต-เล็งๆไว
ละ ท่ีบ
านกูอยากให
เข
าวิศวะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 

ภูมิ 
เชี่ยเอ
ย จะไปอยู-ไหนดีวะ 

ดรีม 
เด๋ียวค-อยคิด ยังอีกนาน 

ทุกคนก็เดินมานั่งท่ีเดิมคือหลังห
อง 
ปอม 

แต-เม่ือคืนแม-งอย-างโหดเลย 
ภูมิ 

เออดิถ
าพวกเมิงไม-ได
กู ตายกันไปนานละ ดีนะไอดรีมมาช-วยทัน 
ดรีม 

ก็พวกเมิงอะ โคตรกากเลยสัด 
ภูมิ 

โห- พ-อคนเก-งอุตส-าห�ชงให
 
ดรีม 

เออๆ เม่ือวานโทริโกะออกเริ่มใหม-ได
ซื้อกันปaาววะ 
ทันใดนั้นแนนก็เดินเข
ามาภายในห
อง เพ่ือนภูมิเห็นเข
าก-อนเลยแซวเข
าไป 

ปอม 
เห
ยภูมิ มาแล
ววะ 

ภูมิ 
ไรวะ 
ปอม 

เนาะๆ ทําเป%นไม-รู
เรื่อง 
แนนหันมามอง 

ภูมิ 
ไรของพวกเมิงวะ สัด 

ดรีม 
แหม พ-อยอดนักรัก 

แนนก็ไม-ได
สนใจอะไร ภูมิก็แกล
งๆ ทําเป%นเรียน ขณะท่ีเรียนอยู- 
ปอม 

เห
ย มองไรวะ ตาไม-กระพิบเลย 
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ภูมิ 
ปaาว กูก็เหล-สาวไปเรื่อย 

ปอม 
ไม-ใช-ละ กูเห็นเมิงมองแนนอีกละ เมิงชอบเขาทําไมไม-เข
าไปคุยวะ 

ภูมิ 
โห-สัดเมิงดู เขาน-ารักขนานนั้น ต
องมีแฟนอยู-แล
วแหละ ไม-เชื่อเมิงถาม ไอดรีม 

ปอมกับภูมิหันไปหาดรีมนั่งหลับอยู-ในห
อง 
ภูมิ 

เชี่ยนิ ไม-เคยช-วยไรกูได
เลย หลับท้ังวัน 
ท้ังหมดก็นั่งเรียนไปตามปกติ โดยสภาพห
องจะไม-ค-อยมีคนต้ังใจเรียน เล-นโทรศัพท�ม่ัง อ-านการ�ตูนม่ัง 
 

Scene 2.1 ข
างนอกท่ีเรียนพิเศษ / ภายนอก / เย็น 
เม่ือเลิกเรียนภูมิเดินลงมาจากบันไดมาก-อนแล
วจะหาจังหวะไปคุยกับแนน 

ดรีม 
ภูมิ รอด
วยดิวะ จะรีบไปไหน 

ภูมิสะดุ
งแล
วก็หันกลับไปมอง แนนก็เดินไปโดยท่ีไม-มีอะไรเกิดข้ึน เม่ือเพ่ือนวิ่งมา 
ภูมิ 

ก็กูลงมารอพวกเมิงข
างล-างไงสัด 
ภูมิก็หันหลังไปมองแนนว-าไปรึยังแนนเดินหายไปแล
ว  

ปอม 
กลับบ
านกัน กุหิวข
าวสัด 

ภูมิ 
เออๆ 

ก-อนถึงบ
านภูมิเดินผ-านร
านการ�ตูนร
านประจําก็เลี้ยวแวะเข
าไป 
 

Scene 3 บ
านภูมิ / ภายใน / กลางคืน 
ภูมิเปHดประตูบ
านมาในมือถือหนังสือการ�ตูนอยู-มาสองเล-มและเอาหนังสือการ�ตูนเก็บไว
ในกระเปBา
เรียน ภูมิเข
าไปสวัสดีแม-ท่ีกําลังจะทํากับข
าว  

ภูมิ 
แม- หวัดดีคับ 

แม-กําลังเตรียมทํากับข
าวให
อยู-โดยกําลังหั่นผักไรบางอย-างอยู- 
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แม- 
เป%นไงม่ังอะลูก วันนี้เรียนเป%นยังไงบ
าง 

ภูมิ 
เรื่อยๆ อะแม- เหมือนเดิม ไม-ค-อยมีไร 

ทักทายเสร็จภูมิก็เดินข้ึนห
องไป ภูมิก็ข้ึนห
องเปHดคอม ขณะท่ีเล-นคอมอยู-เพ่ือนในกลุ-มก็ทักแชทเฟสมา 
ปอมทักมาว-า “รู
นะสัด ว-าเดินไปหาใครอะตอนเย็น” 
ภูมิพิมตอบไป “ก็มารอพวกเมิงไง” 
ปอมพิมตอบ “แหมๆ ทีพวกกูอะไม-รอ ห-วงแต-จะม-อหญิงอะเมิง” 
ภูมิพิมตอบ “โห- พวกเมิงนี่นะ” 
ระหว-างท่ีเล-นเฟสอยู-ก็นึกอะไรออก ภูมิเดินไปท่ีปฏิทินท่ีแขวนอยู-บนโตCะแล
วเขียนว-า “อาทิตย�หน
า
ต
องอ-านหนังสือ” 

แม- 
กินข
าวได
แล
ว ภูมิ 

ภูมิก็ปHดคอมแล
วรีบวิ่งไปข
างล-าง 
 

Scene 4 ซอยแห-งหนึ่ง / ภายนอก / เย็น 
หลังเลิกเรียนระหว-างทางกลับบ
าน ภูมิก็เดินๆอยู-ก็ไปเห็นแนนกําลังเดินกลับบ
านอยู-เลยแอบเดินตาม
ไป ภูมิแอบตามไปเรื่อยๆ จนไปถึงโค
งนึงภูมิเห็นว-าใกล
มากพอแล
วเลยหยุดก-อน พอภูมิเลี้ยวตามไปใน
ซอยปุPปก็เจอผู
หญิงอ
วนคนหนึ่ง  

ภูมิ 
เหี้ย  เอ-อ เออ ขอโทษครับ 

ภูมิก็ผงะออกมา เจ
อ
วนก็ไม-สนใจไรก็เดินแยกกันออกจากเฟรม 
ภูมิ 

โหเจ
 เดินทีบังทางหมด 
พอออกมาได
ก็คลาดกัน ภูมิเดินอยู-รอบๆก็ไม-เจอเลยตัดสินใจจะกลับ 
 

Scene 5 คอร�ทแบด / ภายใน / เย็น  
ภูมิเดินผ-านคอร�ทแบดในขณะท่ีวิ่งตามมาทําให
เหนื่อยๆเลยแวะเข
าไปซ้ือน้ําภูมิเดินเข
ามาในคอร�ทพบ
กับบรรยากาศของคอร�ทแบด ภูมิก็เดินเข
าไปตรงเคาเตอร�น้ํา ภูมิก็มองๆอยู-ว-าจะกินอะไรดีพอ
ตัดสินใจได
ก็เดินไปหยิบน้ําแต-ตอนท่ีจะจ-ายเงินนั้นภูมิก็ไม-เห็นคนขายของอยู- 
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ภูมิ 
เจ
ๆ ซ้ือน้ําหน-อยครับ 

ทันใดนั้นแนนก็เดินออกมาจากหลังคอร�ทแบดทําให
ภูมิตกใจ แนนเดินออกมาด
วยชุดลําลองธรรมดา
คือเสื้อกล
าม กางเกงออกกําลัง ขณะท่ีภูมิกําลังตะลึงอยู-นั้นแนนก็เดินมาถึงท่ีเคาเตอร�  

แนน 
13 บาท จCะ 

ภูมิเห็นแนนก็เริ่มลน ก็รีบหาเงินในกระเปBา 
ภูมิ 

อ
อ ครับ 
แนนเห็นก็ยิ้มเบาๆ ก็หยิบเงินให
ไป แล
วแนนก็เดินไปหลังคอร�ทแบด ภูมิมองตาม ทําให
ภูมิทําไรไม-ถูก
ก็เลยเดินไปนั่งกินน้ําอยู-ตรงท่ีพัก เม่ือเริ่มคิดอะไรออกก็มองท่ีประตูคอร�ทแบด ก็เห็นคนมาตีแบดท่ีมา
ตีแบดกันเป%นคู-ๆ ทุกคนดูมีความสุขกับชีวิตรัก แล
วคิดได
ว-าต
องออกกําลังเลยลุกออกไป 
 

Scene 6 ซอยแห-งหนึ่ง / ภายใน / เย็น 
ระหว-างทางกลับบ
านภูมิก็คิดได
ว-าตัวเองไม-เคยออกกําลังกายมาก-อน  

ภูมิ 
ลืมเลยเราแม-งไม-เคยออกกําลังกายมาก-อน 

ภาพท่ีเห็นคือภูมิพยายามเล-นกีฬาแล
วจริงๆในอดีต นึกภาพตอนเขากระโดดเชือก เตะตะกร
อ เตะ
บอล  

ภูมิ 
เชี่ยเอ
ย ทําไงดีวะ 
(ข
างบนตัดออก) 

ในระหว-างท่ีเดินอยู-ภูมิก็เดินผ-านร
านการ�ตูนร
านประจําเลยแวะเข
าไปหาอะไรอ-านดู  
แม-ค
า 

มาหาแม-หรอ ภูมิ 
ภูมิ 

อ
อ ครับ 
ระหว-างท่ีเลือกดูอยู-ภูมิก็เหลือบไปเห็นการ�ตูนเรื่อง Smash เป%นการ�ตูนท่ีว-าด
วยการตีแบด วางอยู-ท่ี
ใกล
เคาเตอร�จ-ายเงิน ภูมิจึงตัดสินใจหยิบลองมาอ-านดู ก็เห็นว-าน-าสนใจเก่ียวกับกีฬาด
วยเลยซ้ือกลับ
บ
าน 
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Scene 6.1 บ
านภูมิ / ภายใน / คํ่า 
ภูมิเปHดประตูเข
ามาพร
อมกับหนังสือการ�ตูนแล
วต้ังหน
าต้ังตาอ-านท่ีโตCะ ขณะท่ีอ-านๆอยู-ก็คิดอะไร
ข้ึนมาได
  

ภูมิ 
สงสัยต
องมีอาจารย� 

ก-อนเข
านอนก็เข
าไปเขียนท่ีปฏิทินว-า ไปตามหาอาจารย�ท่ีคอร�ทแบด 
 

Scene 7 คอร�ทแบด / ภายใน / เย็น 
ภูมิไปท่ีคอร�ทแบดแล
วก็เดินสังเกตคนอ่ืนๆท่ีตีแบดอยู- แนนก็สังเกตเห็นว-าภูมิมาอีกขณะเดินเก็บน้ําอยู- 
ภูมิหันไปสังเกตคนนึงท่ีเตรียมพันผ
าอยู- เป%นเจ
กะเทยนั่งพันผ
าอยู- 

เพ่ือนเจ
กะเทย 
แกๆ 

เจ
กะเทย 
ห
ะ 

เพ่ือนเจ
กะเทย 
ไปตีแบดกัน 

 
เจ
กะเทย 
ไปสิแก 

ภูมิ 
เชี่ย เอ
ย หุ-นแม-งแมนกว-ากุอีก 

ภูมิ เลยเริ่มมองหาจากผู
หญิงม่ังแต-ผู
หญิงส-วนใหญ-ก็ตีพอใช
ได
ไม-มีท่ีโดดเด-นไร ขณะท่ีนั่งดูอยู- ก็ได
ยิน
เสียงคนตะโกนมา 

คนตีแบด 1 
เห
ย ระวัง 

ลูกแบดพุ-งมาท่ีภูมิพ-อแนนเดินเข
ามาเอาไม
แบดรับไว
  
ภูมิ 

โทษครับลุงเป%นพ-อแนนใช-ม้ัยครับ สุดยอดเลยนะครับตะก้ี 
พ-อแนน 

อ
อไม-เท-าไหร- แค-เดินผ-านมา  
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ภูมิ 
ถ
าเป%นไปได
ช-วยสอนผมตีแบดได
ม้ัยครับ 

พ-อแนน 
ไม-ได
หรอก พอดีพ-อวางมือมานานแล
ว 

ภูมิ 
ซักนิดไม-ได
เลยหรอครับ เอาแค-พอเป%นก็ได
 

 
พ-อแนน 

ไม-ได
ๆ พ-อเลิกสอนคนอ่ืนมานานแล
ว 
ตอนนี้พ-อพยายามสอนเจ
าแนนมันตีแบดอยู- 

ภูมิ 
อ
อ คับ 
พ-อแนน 

พ-อก็อยากจะสอนอยู-หรอก 
แต-พ-อไม-มีเวลาให
จริงๆ 

คงเข
าใจนะ 
ภูมิได
ยินดังนั้นก็พอจะเข
าใจ ก็เดินออกจากคอร�ทไป  
 

Scene 8 ซอยแห-งหนึ่ง / ภายนอก / เย็น 
พอวันต-อมาระหว-างทางกลับบ
านภูมิก็เดินดูดน้ํามาอยู- ได
ไปเห็นแนนกําลังโดนรุมแซวอยู- ซักพักมีคน
มายืนขวางหน
า เม่ือแนนจัดการพวกผู
ชายหมด ภูมิวิ่งมาถึงพอดี 

ภูมิ 
เป%นอะไรมากม้ัย 

แนน 
ไม-เป%นไรหรอก แค-นี้เอง 

ขอบใจนะท่ีมาช-วย 
ภูมิก็ทําหน
าเออออตาม ในขณะท่ีกําลังจะออกจากท่ีเกิดเหตุ ภูมิก็ด
วยความเหนื่อย 

ภูมิ 
อุตส-าห�วิ่งมาต้ังไกล 

เลยเตะพวกท่ีล
มแล
วอยู-ทีนึง เด็กแวนซ�ก็สะดุ
งข้ึนมา ภูมิตกใจนิดๆแล
วก็รีบวิ่งไป  
ในวันนั้นท้ังสองคนได
เดินกลับบ
านพร
อมกันภูมิได
มาส-งแนนถึงคอร�ทแบด 
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แนน 
ขอบใจอีกทีนะเรื่องวันนี้ 

เด๋ียวเราคุยกับพ-อให
นะเรื่องท่ีภูมิอยากมาตีแบด 
ภูมิ 

อ้ือ ขอบใจมากนะ 
แนน 

กลับบ
านดีๆละ แล
วเจอกัน 
ภูมิ 

โอเค แนนกลับบ
านดีๆ ด
วยละ 
แนน 

กลับไรละ ถึงบ
านเราแล-ว 
แนนก็หัวเราะเบาๆ ก็แยกย
ายกัน ระหว-างทางกลับบ
านเลยซ้ือการ�ตูน  
 

Scene9 บ
านภูมิ / ภายใน / กลางคืน 
พอมาถึงบ
านภูมิก็เจอแม-รอกินข
าวอยู-  

แม- 
ทําไมวันนี้เลิกดึกจัง 

กินอะไรมายัง 
ภูมิ 

ยังเลยครับ พอดีวันนี้เค
ามีเรียนต-ออีกหน-อย เลยปล-อยช
า 
แล
วก็เดินไปนั่งกินข
าวกับแม- ขณะท่ีนั่งกินข
าวอยู-  

แม- 
วันนี้เรียนเป%นยังไงบ
าง สนุกม้ัย 

ภูมิ 
เรื่อยๆอะแม- 

แม- 
วันนี้ไปเจอเพ่ือนแม-มาคนหนึ่ง ลูกเค
าไปเรียนต-างประเทศมาแหนะ 

เพ่ิงกลับมาเม่ือสัปดาห�ก-อนนี้เอง ถ
าภูมิได
ไปเรียนต-างประเทศม่ังคงดีนะลูก 
ระหว-างท่ีอ-านการ�ตูนอยู-แนนก็ทักเฟสมาบอกว-า “พ-อโอเคแล
วนะ พรุ-งนี้มาเลยก็ได
” ภมิูก็แอบดีใจ
เบาๆ ก-อนนอนภูมิอ-านการ�ตูนจบ แล
วก็ไปเขียนบนปฏิทินว-าภารกิจเริ่มได
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Scene 10 คอร�ทแบด / ภายใน / เย็น 
มาถึงตอนเย็นภูมิอยู-ท่ีคอร�ทแบด พ-อแนนกําลังจะอธิบายกฏ 

พ-อแนน 
กฏข
อแรกของท่ีนี่เลยท่ีแกต
องรู
ไว
คือ หนึ่งห
ามจีบลูกสาวฉันเข
าใจไหม 

ภูมิได
ยินก็พยักหน
า 
พ-อแนน 

ไปวิ่งก-อนเลย เพ่ือวอมร-างกาย 
ภูมิก็ไปวิ่งในขณะท่ีวิ่งอยู-ก็แอบยิ้มเบาๆ แล
ววิ่งต-อไป 
มอนทาจฉากในสนาม 
ฝ^กกายบริหารมีคนมาช-วยดันหลัง ภูมินึกว-าแนนเลยแอบยิ้ม  
ซักพักรู
สึกมือหนักเป%นอีเจ
นักกล
ามมาช-วย 
ฝ^กตีลูกเสริฟ ตอนนี้ยังเสริฟไม-โดนลูก แนนเห็นก็หัวเราะเบาๆ 
มีการฝ^กวิ่งคอร�ท พอวิ่งไปซักระยะก็เหนื่อยกล
องแพนไปเห็นพ-อแนนยืนอยู-ภูมิก็ตกใจรีบวิ่งต-อ 
ฉากท่ีภูมินั่งพักอยู-แถวแนนเดินเอาน้ํามาให
 พ-อแนนหันมาคว
าน้ําไปกินเอง 
ในขณะท่ีตีอยู-ๆ ภูมิก็แอบหันไปมองแนน พ-อแนนเห็นเข
าก็ตีลูกมาโดนภูมิ แล
วทําหน
าดุๆ 
แนนกับภูมิมาตีแบบเต็มคอร�ทด
วยกัน 
 

Scene 10.1 ซอยระหว-างกลับบ
าน / ภายใน / เย็น 
ภูมิเดินกลับมาพร
อมกับแนนหลังจากท่ีเรียนพิเศษเสร็จ 

แนน 
ภูมิก็ตีมาหลายอาทิตย�แล
วนะ เป%นไงสนุกมะ 

ภูมิ 
ก็สนุกดีนะ แต-กว-าจะเก-งเท-าแนนคงอีกนาน 

แนน 
ไม-ขนานนั้น เออนิภูมิอยากเข
าคณะไรอะ เห็นมาเรียนพิเศษ 

ภูมิ 
เรายังไม-รู
เลยว-าอยากเรียนอะไร 

เรียนไปง้ันๆอะ 
แนน 

หรอ เออดีเนาะ 
พ-อเรานะ อยากให
เรียนไว
 เผื่ออาชีพตีแบดไม-รุ-งจะได
มีทางไป 
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ภูมิ 
หรอ อย-างแนนไปได
อยู-ละ 

แล
วเรื่องท่ีเพ่ือนเราชอบแซว ขอโทษด
วยนะ 
แนน 

อ
อ ไม-เป%นไรหรอก เราโดนมาบ-อยละ คนสวยก็เง่ียะ 
ท้ังคู-หัวเราะด
วยกัน 

แนน 
เออนิภูมิอีกประมาณ 2 เดือน มันจะมีแข-งขันใหญ-ท่ีคอร�ทเรา 

เตรียมตัวไว
ด
วยละ 
ภูมิ 

อือ ได
เลย 
 

Scene 11 คอร�ทแบด – ร
านการ�ตูน / ภายใน / เย็น 
มอนทาจภูมิตีในสนาม 
ภูมิเดินเข
าไปซ้ือการ�ตูนในร
าน 
ภูมิวิ่งคอร�ท ฝ^กวิ่งกับเจ
กะเทย ฝ^กตีกับพ-อแนน  

ภูมิ 
โห แม-งน-ากลัวเหมือนกันนะนิ 

 
Scene 11.1 คอร�ทแบด / ภายใน / เย็น 

จนมีอยู-วันหนึ่งได
มีลูกศิษย�คนหนึ่งได
กลับมาท่ีคอร�ทแบท เขาคนนั้นชื่อแม็ก แม็กก็เดินไปคุยกับคนใน
คอร�ทอยู-  

ภูมิ 
แนน คนนั้นใครอะดูสนิทกับคนในคอร�ทดีนะ 

แนน 
อ
อ คนนั้นชื่อแม็กเคยตีคู-เรามาก-อนนะ 

แต-มีอยู-วันนึงแม็กข่ีมอไซไปล
ม 
เลยมีแผลท่ีข
อเท
า ทําให
ต
องไปนอนโรงพยาบาล 

ต้ังหลายเดือน 
ภูมิ 

คงตีเก-งไม-เท-าแนนใช-มะ เราว-า 
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แนน 
ผิดเลยแหละแต-ก-อนแม็กเคยเป%นท่ี 1 ของคอร�ทนี้มาก-อน 

แม็กกลับมาฝ^กเหมือนเดิมพร
อมกับภูมิเพราะแม็กเพ่ิงกลับมาเลยยังฝ^กหนักไม-ค-อยได
 
ภาพท่ีเห็นคือเป%นการวิ่งคอร�ทของแม็กแล
วภูมินั่งทํากายบริหารอยู- ระหว-างท่ีวิ่งอยู-นั้นแม็กก็เจ็บหัว
เข-าข้ึนมากระทันหันภูมิเห็นก็แอบหัวเราะใส- แนนหันมาพูด 

แนน 
หัวเราะไรอะ 

ภูมิ 
ปaาวๆ ไม-มีไร 

 
 

Scene 12 บ
านภูมิ / ภายใน / กลางคืน 
ภูมิยืนจ
องท่ีปฏิทินอยู-แล
วภาพตัดไปท่ีปฏิทินวันท่ีต
องแข-งกับคอร�ทอ่ืน แล
วเขียนในช-องของวันนี้ว-า 
ต
องฝ^กหนักกว-าเดิม ภูมิเดินลงบันไดมาเจอแม-รอทานข
าวอยู- เม่ือเข
าไปตรงโตCะกินข
าว 

แม- 
ภูมิเด๋ียวนี้ดูแปลกๆนะ 

ภูมิทําหน
าเซงๆ 
ภูมิ 

อ
อ พอดีช-วงนี้เรียนหนักอะคับ 
แม- 

ดูเงียบๆไปนะ 
ภูมิ 

ก็ปกติแหละ 
ภูมิทําหน
าหน-ายๆ 
เม่ือกินข
าวเสร็จ ภูมิก็เก็บจานข
าวเสร็จก็เดินข้ึนห
องไปอ-านการ�ตูนต-อ 
 

Scene 13 คอร�ทแบด / ภายใน / เย็น 
ภูมินั่งทําท-ากายบริหารอยู-ระหว-างท่ีทําๆอยู- ก็หันไปมองแม็กกับแนนท่ีนั่งคุยกันอยู- 
ในตอนท่ีซ
อมตีอยู- แม็กก็คู-กับแนน ส-วนภูมิคู-กับอีกคนเป%นเจ
นักกล
าม ระหว-างท่ีตีๆอยู- ภูมิก็มัวแต-
สนใจแนน ทําให
โดนลูกตีอัดเข
าท่ีลําตัว นักกล
ามท่ีตีคู-ด
วยก็หันมาแซว 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 

นักกล
าม 
นิ ต้ังใจ หน-อยสิ เธอ 

ภูมิก็ทําหน
าแบบงงๆ อํ้าอ้ึงไปหน-อย พอตีเสร็จวันนั้นในขณะท่ีเก็บของอยู-  
แนน 

เออ แม็กตีเสร็จแล
วไปหาไรกินกันมะ 
แม็ก 

ได
ดิ กําลังหิวพอดี ไม-ได
กินไรแต-เท่ียงละ 
ในขณะท่ีกําลังจะออกไปแม็กก็ดึงแขนแนนไว
 

แม็ก 
เรารู
จักร
านนึงอร-อยมากเด่ียวพาไป 

ทําให
ภูมิเริ่มมีน้ําโหเลยเดินไปหาแม็ก 
ภูมิ 

แม็ก จะกลับละหรอ มาตีแข-งกันหน-อยมะ 
ไหนๆ เวลาก็เหลือ 

แม็ก 
ไม-เป%นไร พอดีจะไปกินข
าวกับแนนละ 

แม็กกําลังเก็บของอยู- 
ภูมิ 

ท่ีแท
ก็ไม-กล
า นิเอง 
แม็กหยุดเก็บของทุกอย-างแล
วหยิบไม
ข้ึน แนนก็มองท้ังคู-แบบงงๆว-าเกิดอะไรข้ึน 
ภาพตัดไป2คนนนี้เริ่มแข-งกัน เม่ือแข-งเสร็จภูมิก็แพ
 และมองไปท่ีแนน แนนทําหน
าแบบผิดหวังแล
ว
เดินออกจากนามไป 
 

Scene 14 บ
านภูมิ / ภายใน / คํ่า 
ภูมิข้ึนห
องไปอ-านการ�ตูนระหว-างอ-าน ภูมิก็น้ําตาไหลลงมาท่ีหนังสือการ�ตูน คอมท่ีเปHดอยู-มีแชทเฟส
ทักมาจากแนนว-า เป%นอะไรวันนี้ ทําไมอยู-ๆถึงไปท
าแม็กแข-ง  
เสร็จภูมิก็ไปเขียนท่ีปฏิทินว-าต้ังใจเรียน แล
วภูมิก็เดินหลุดเฟรมไป 
 

Scene 15 ท่ีเรียนพิเศษ / ภายใน / เย็น 
 ภูมิก็ได
ไปเรียนพิเศษตามปกติแต-ในขณะท่ีเรียนอยู- 
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ปอม 
ไปไหนมาวะต้ังหลายวัน 

ดรีม 
ดูดิ เมิงกลับมาเรียนที แม-สาวทรงโตเมิงไปเลย 

ภูมิ 
แนนไม-ได
มาเรียนเลยหรอวะ 

ดรีม 
เออไม-เห็นมาจะอาทิตย�นึงละ 

ผ-านมาหลายวัน บรรยากาศในห
องเรียนก็เหมือนเดิม คือมีคนท่ีตั้งใจเรียน คนท่ีไม-ตั้งใจเรียนนั่งเล-น
ไอโฟนนั่งเล-นเกม แนนก็ยังคงไม-มาภาพตัดไปท่ีเก
าอ้ีของแนนและเพ่ือนแนนก็นั่งอยู-แต-แนนไม-มา 
 

Scene 16 คอร�ทแบด / ภายใน / เย็น 
ภูมิเดินเข
าไปดูท่ีคอร�ทแบดก็เห็นแนนซ
อมอยู-เลยเข
าไปคุยกับพ-อแนน 

ภูมิ 
พ-อแนน สวัสดีครับ 

พ-อแนน 
เออว-าไงละภูมิ ไม-ได
เจอต้ังหลายวัน 

ภูมิ 
ช-วงนี้เตรียมสอบนิดหน-อยครับ เลยไม-ได
เข
ามาเลย 

และนี่แนนเค
าไม-ได
ไปเรียนพิเศษแล
วหรอครับ 
พ-อแนน 

อ
อ เออใช-พ-อบอกเค
าเองแหละ ช-วงนี้ใกล
วันแข-งแล
ว เลยให
หยุดเรียนไปก-อน 
ภูมิ 

อ
อ หรอคับ 
พ-อแนน 

เรื่องเรียนหน-ะ ตอนไหนก็ได
มีเวลาท้ังชีวิต 
แต-ของแบบนี้ถ
าผ-านแล
วมันผ-านเลย 
พ-อเลยไม-อยากให
แนนท้ิงโอกาสนี้ไป 

ภูมิ 
อ
อคับ การแข-งครั้งนี้สําคัญขนานนั้นเลยหรอคับ 
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พ-อแนน 
สําคัญสิ ถ
าคอร�ทเราชนะก็จะมีหน
ามีตาข้ึนมา 

เด๋ียวนี้คนไม-ค-อยมาตีแบดละ 
ภูมิ 

ไม-น-า ช-วงนี้ดูเงียบๆไป 
พ-อแนน 

เออ นี่แล
วรู
รึยัง พ-อจะจัดแข-งกันเองก-อน ในคอร�ทเรา 
เจ
าแม็กก็ยังตีได
ไม-เต็มร
อย 

เลยว-า ถ
าใครชนะ ก็จะได
เป%นตัวแทน ได
ไปตีกับแนน 
พ-อแนนพูดยังไม-ได
จบภูมิก็ออกจากคอร�ทไป 

พ-อแนน 
แต-ว-านะ .. ไปไหนละ 

 
Scene 17 บ
านภูมิ / ภายใน / เช
า 

เม่ือมาถึงวันสอบภูมิกําลังเตรียมตัวจะออกไปสอบ ต่ืนตรงเวลาเก็บท่ีนอน อาบน้ําแต-งตัว ในเวลานั้น
ภูมิเอาปฏิทินลงมาจากผนังและเอาไม
แบดไปแขวนแทน ในขณะท่ีกําลังอ-านหนังสือทบทวนครั้ง
สุดท
ายก-อนสอบก็เหลือบไปเห็นว-าคอมยังไม-ได
ปHดก็กําลังจะปHดดันไปเห็นข
อความท่ีแนนก็ทักแชทมา
ว-า “วันนี้ตั้งใจทําข
อสอบนะ ไว
ว-างๆมาตีแบดเล-นกันอีก” ขณะท่ีภูมิกําลังอ-านข
อความอยู- 

แม- 
ไปสอบได
แล
วลูก 

ภาพตัดมาท่ีไม
แบดวางไว
บนกองหนังสือเรียน ภูมิก็ปHดคอมรีบลงไปข
างล-างกําลังจะเปHดประตูออกไป
จากบ
าน มือถือเต็มไปด
วยหนังสือเรียนท่ีจะไปอ-านระหว-างทาง พอเม่ือเขาเปHดประตูออกจากบ
าน ใน
มืออีกข
างเขาถือไม
แบทอยู- ไม
แบดท่ีแขวนไว
บนห
องหายไป ภูมิก็ก
าวออกจากบ
านไป 
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ข้ันตอนการผลิตภาพยนตร� (Pre-Production) 
 
1. เลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 ภูมิ นําแสดงโดย นายณัฐพงศ� พรสุภาพ (บอส) อายุ 22 ปY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4 – 1 นักแสดงบท ภูมิ 

 
บุคลิกและนิสัย ส-วนสูง 175 ซ.ม. น้ําหนัก 70 กก. ผมสีดํา ไม-มีหนวดเครา แต-งตัว

สะอาดเรียบร
อย ไม-ใส-แว-น นาฬิกาชอบสีเทา ชอบกินขนมขบเค้ียว น้ําอัดลมระหว-างทางไปโรงเรียน 
กลับบ
านภูมิจะอ-านหนังสือการ�ตูนทุกครั้งและตอนขากลับถ
าผ-านร
านหนังสือการ�ตูนก็จะแวะไปดู
การ�ตูนเรื่องใหม-ๆภูมิมีนิสัยท่ีต
องซ-อนพวกหนังสือการ�ตูนไว
ไม-ให
ท่ีบ
านรู
เพราะท่ีบ
านไม-สนับสนุน จะ
มีพวกหนังสือติดตัวตลอดเวลา ชอบอ-านหนังสือ เวลาอยู-คนเดียวจะชอบอ-านการ�ตูนในทุกๆวันภูมิ
จะต
องไปเรียนพิเศษตามท่ีพ-อแม-ได
คิดไว
ให
 ขณะอยู-กับครอบครัวจะเป%นคนเงียบๆเพราะท่ีบ
านไม-
ชอบให
มีปากเสียง ต
องเชื่อฟIงพ-อแม-ตลอดเวลา ตัดสินใจเองอะไรไม-ได
 โดนวางกรอบการใช
ชีวิตต้ังแต-
เด็ก ครอบครัวฐานะปานกลาง อาศัยอยู-กรุงเทพ เป%นลูกคนเดียวพฤติกรรมของภูมิจะเรียกได
ว-าเป%น
คนท่ีด้ือเงียบ คือรับฟIงคําท่ีพ-อแม-สั่งสอนแต-ก็ไม-ได
ทําตาม แต-เม่ือออกจากบ
านจะมีอีกบุคลิกนึง คน
ตรงต-อเวลา ชอบสีเทาตอนเด็กๆไม-ค-อยได
เล-นข
างนอกบ
าน เลยไม-ค-อยมีกิจกรรมทํา รวมถึงไม-ค-อยได

ออกกําลังกาย ไม-สู
คน เพ่ือนวัยเด็กไม-ค-อยมี ด
วยความท่ีไม-เคยตัดสินใจอะไรใดๆ เลยทําให
ไม-เคยมี
แฟน แต-ลึกๆแล
วมีคนท่ีภูมิแอบชอบอยู- แต-ไม-กล
าเข
าไปคุยภูมิอยู-ท่ีโรงเรียนชายล
วน ทําให
ภูมิมีเพ่ือน
อยู-กลุ-มหนึ่งท่ีสนิทกันมากและภูมิชอบโดนเพ่ือนๆในกลุ-มแซว เป%นเด็กนั่งกลางห
องเวลาต้ังใจจะทํา
สิ่งๆหนึ่งก็จะทําให
ได
 มีความพยายามค-อนข
างสูง เป%นคนเรียนเก-ง มีระเบียบแบบแผนในการใช
ชีวิต
ก-อนนอนทุกคืน ภูมิจะเอาหนังสือการ�ตูนข้ึนมาอ-าน และชอบเขียนปฏิทินวางแผนล-วงหน
ามีคําติด
ปากเวลาพูดกับแม-คือ “เรื่อยๆอะแม-” เวลาอยู-กับเพ่ือน “ไงก็ได
 แล
วแต-พวกเมิง” 
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เหตุผลในการเลือก : หลังจากท่ีคัดนักแสดงมาหลายคนไม-มีใครสามารถเล-นได
ดีเท-าคนนี้
เพราะเหตุว-าผมคิดตัวละครข้ึนจากคนๆนี้จริงๆ เลยทําให
เวลาเล-นออกมาได
ดีกว-าคนอ่ืนๆ ผมจะ
เล็งเห็นอะไรในตัวเขาบางอย-าง ว-านี่แหละพระเอกภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ของผม 

1.2 แนน นําแสดงโดย นางสาวกัลยรัตน� พิศาลธนกุล (นุ-น) อายุ 20 ปY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 –2 นักแสดงบท แนน 

               บุคลิกและนิสัยส-วนสูง 160 – 165 ซ.ม. น้ําหนัก 55 กก. ผมสีดําไม-ทําผม แต-งตังเรียบ
ง-ายเป%นคนง-ายๆ อะไรก็ได
 คนข้ีสงสารในบางเรื่อง ชอบกินเค
กเป%นลูกเจ
าของคอร�ทแบท มีฝYมือดีท่ีสุด
ในคอร�ทนั้น โดยมีพ-อเป%นผู
สอนมีสกิลปPองกันตัวอยู-บ
างซ่ึงเรียนมาจากพ-อเพราะเป%นเลี้ยงลูกมาคน
เดียว ลูกสาวเลยจะออกห
าวๆไปทางพ-อหน-อย พ-อเลี้ยงมาแต-เด็กอัธยาศัยดี เข
ากับคนอ่ืนได
ง-าย เชื่อ
ฟIงพ-อทุกอย-างและรักมาก แต-จะชอบมีคนเข
ามาจีบบ-อยๆอยู-โรงเรียนสหศึกษา แต-จะชอบคนกับพวก
ผู
หญิงด
วยกัน มีเพ่ือนเยอะไม-สวยมากแต-น-ารักมีเสน-ห� เป%นคนมุ-งม่ันเพราะต
องแบกรับคอร�ทแบท 
               เหตุผลในการเลือก : บทนี้เป%นบทท่ีค-อนข
างเลือกยากมากเพราะเหตุหนึ่งเลยคือ ในตัว
บทแล
วเป%นถึงลูกสาวเจ
าของคอร�ทแบด ทําให
ในการจะคัดนักแสดงนั้นพ้ืนฐานเลยคือ ต
องตีแบดเป%น
แล
วไม-ใช-แค-เป%น ต
องมีทักษะในระดับหนึ่ง ผมก็ได
คัดเลือกมาจํานวน 3-4 คน แต-เม่ือนํามาคัด
นักแสดง ผมจึงเลือกคนนี้เลยเหตุเกิดจากว-าเหตุผลค-อนข
างเหมือนพระเอกเลยคือเห็นความท่ีมันเข
า
กับบท ได
ในระดับหนึ่งแล
วลุคดูเป%นคนท่ีจะติดพ-อผมจึงเลือกคนนี้มาแสดงบทนางเอก 
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1.3 แม็ก นําแสดงโดย นายกิตติศักด์ิ กําสุวรรณ (เจอาร�) อายุ 18 ปY 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 –3 นักแสดงบท แม็ก 

บุคลิกและนิสัย ส-วนสูง 170 น้ําหนัก 70-80 กก. ผมดําคนท่ีแต-งตัวเนี้ยบ ทุกอย-างดู
หรู เซตผมตลอดเวลา ชอบแข-งขัน เคยเป%นมือหนึ่งและเคยจับคู-แข-งขันคู-ผสมกับแนนมาก-อน ท้ังสอง
คนเคยได
แชมปpคู-ผสมกันมาก-อน จึงมีความม่ันใจในตัวเองสูง รักการท
าทายอยู-โรงเรียนสหศึกษา มี
เพ่ือนเยอะ เป%นคนเข
าสังคม เป%นท่ีชอบพอของคนอ่ืนต
องเข
าโรงพยาบาลเพราะว-าประสบอุบัติเหตุ
ทางรถยนต�มาก-อน 

เหตุผลในการเลือก : บทนี้เป%นอีกบทท่ีมีความยากในการคัดเลือกเป%นอย-างมาก
เพราะว-าต
องตีแบดมินตันได
เป%นอย-างดี แล
วประจวบเหมาะกับท่ีว-ามีเพ่ือนท่ีบังเอิญมีน
องชายท่ีตี   
แบดเก-งอยู- ผมเลยลองนํามาเล-นบทนี้ดู ก็เข
ากับบทได
ดีจึงตัดสินใจเลือกน
องคนนี้ 

 
1.4 พ'อ 

นําแสดงโดย นายประสิทธิ์สินธุ� ตัณประเสริฐสุภา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 –4 นักแสดงบท พ-อแนน 
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บุคลิกและนิสัย ส-วนสูง 165 ซม. น้ําหนัก 75 -80 กก. อายุ 45 ปY เคยเป%นครูฝ^กสอน
แบดมินตัน แต-ปIจจุบันวางมือและหันมาพยายามปIqนแนนเป%นพิเศษ พยายามปIqนแนนให
เก-งท่ีสุดเคย
เป%นโค
ชทีมแข-งขันแบดมินตันมาก-อน เลยมีทักษะอยู-พอสมควรหย-ากับเมียไป จึงต
องเลี้ยงลูกมาคน
เดียวตามใจลูกอยู-ระดับหนึ่งเพราะเป%นลูกคนเดียว 

เหตุผลในการเลือก : ในการคัดเลือกนักแสดงบทนี้ ได
ต้ังใจคัดนักแสดงคนนี้อยู-แล
ว 
เพราะว-าเป%นพ-อกับเพ่ือนท่ีรู
จักดีแล
วเป%นคนท่ีตีแบดมินตันอยู-แล
ว ประกอบกับเม่ือนํามาจับคู-กับบท
นางเอก ก็เข
ากันได
ดี จึงตัดสินใจเลือกนักแสดงคนนี้ 

 
2. สถานท่ีถ'ายทํา (Location) 

จากภาพยนตร� เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร�สั้นเรื่อง ศึกเกมรัก ลูกขนไก- สะท
านฟPา 
นั้นดําเนินเรื่องภายใต
สถานท่ี คือสนามแบดมินตันเป%นส-วนใหญ- สถานท่ีเลือกใช
ในการถ-ายทํานั้นจะมี
อาทิเช-น สนามแบดมินตัน บ
านพระเอก ร
านการ�ตูน ท่ีเรียนพิเศษ และตามทางเดินกลับบ
าน 

สถานท่ีต-างๆท่ีผู
จัดทําได
เลือกใช
ในการถ-ายทํานั้นยังสามารถช-วยบอกเล-ารายละเอียด
อ่ืนๆท่ีไม-ได
การพูดถึงในภาพยนตร� ซ่ึงจะถูกกล-าวถึงในรายละเอียดต-อไปของแต-ละสถานท่ี 

2.1 สนามแบดมินตันสมพงศ� 
เนื่องจากผู
จัดทําคุ
นเคยกับสถานท่ีนี้เป%นอย-างมาก คอร�ทแบดสมพงศ�นั้น เป%น

คอร�ทแบดท่ีมีมานานแล
วทําให
สภาพโดยรวมจะค-อนข
างเก-า ทําให
ในบางพ้ืนท่ีช-วยส-งเสริมนัยยะ
บางอย-างให
กับภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ได
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 –5 คอร�ทแบดสมพงศ� 

2.2 บ
านภูมิ 
เนื่องด
วยบ
านหลังนี้เป%นบ
านท่ีอยู-มานานแล
วทําให
ดูเป%นบ
านไม
แบบเก-าๆ แต-

ยังคงความมีระเบียบไว
 บ
านเด่ียวหลังนี้จะมีแต-พ้ืนท่ี ท่ีค-อนข
างเล็ก ประจบเหมาะกับการท่ีในตัวบท
นั้นบ
านหลังนี้ เป%นบ
านของพระเอก ทําให
จะได
บรรยากาศท่ีอึดอัดตลอดเวลา ในขณะท่ีอยู-บ
านหลังนี้ 
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ภาพท่ี 4 –6 บ
านภูมิ 

2.3 ท่ีเรียนพิเศษ Kumon 
เนื่องด
วยท่ีเรียนพิเศษแห-งนี้มีความเป%นเอกลักษณ�มากในส-วนท่ีนั่งเรียนจะ

มีลูกกรงอยู-ตรงกับคนเรียนท้ังหมดเป%นการสื่อความหมายว-า ในการท่ีเรามาเรียนพิเศษข
างนอกท่ีได
มี
อิสระเต็มท่ี แต-เรากลับเลือกท่ีจะมาอยู-ในกรง กรงใหม-อีกเป%นการสะท
อนความล
มเหลวในระบบ
การศึกษา และประจวบเหมาะกับอุปกรณ�การเรียนต-างๆ ท่ีอยู-ในสภาวะโดนบังคับเรียนอาทิเช-น เก
าอ้ี
กับโตCะท่ีนั่งหรือนอนลําบากทําให
ตัวผู
เรียนนั้นหลับได
ยากมาก นั่นเป%นสาเหตุหลักๆท่ีเลือกสถานท่ี
แห-งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 –7 ท่ีเรียนพิเศษ Kumon 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. อุปกรณ�ประกอบฉาก (Props) 
3.1 หนังสือการ�ตูนเป%นจุดเริ่มต
นของพฤติกรรมเลียนแบบท้ังหมดท่ีเกิดภายในเรื่อง 

ตัวละครหลักจะเป%นคนท่ีชอบอ-านการ�ตูนอยู-แล
ว สาเหตุท่ีเลือกเรื่องนี้คือ เป%นการ�ตูนท่ีเก่ียวกับการตี
แบดมินตัน จึงสามารถนํามาใช
กับภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ได
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 –8 หนังสือการ�ตูน 

3.2 อุปกรณ�กีฬาหรืออุปกรณ�ตีแบดมินตัน ในเรื่องท่ีเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ตัว
ละครจะไปตีแบดมินตันเพ่ือเข
าใกล
ผู
หญิงท่ีชื่นชอบ ท่ีเลือกใช
เพราะว-าจําเป%นต-อการดําเนินเลือกเป%น
อย-างมาก 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 –9 อุปกรณ�กีฬา 

3.3 อุปกรณ�การเรียน ตัวละครหลักยังคนเรียนหนังสืออยู-ในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายทําให
อุปกรณ�การเรียนจําเป%นในการดําเนินเรื่องอีกเช-นกัน 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 –10 อุปกรณ�การเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.4 ปฏิทินแขวนผนัง ตัวละครมีนิสัยเรียบร
อยมากทําให
 เวลาจะทําอะไรในแต-ละครั้ง
จะมีแบบแผนตลอดเวลา  ปฏิทินแขวนผนัง เป%นอุปกรณ�อีกชิ้นหนึ่งในการเล-าถึงบุคลิกและนิสัยของ
ตัวละครได
ดี และในบทแล
วปฏิทินอันนี้มีบทบาทในเรื่องเป%นอย-างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 –11 ปฏิทินแขวนผนัง 

4. เครื่องแต-งกายนักแสดง (Wardrobe) 
เสื้อผ
าเครื่องแต-งกายถือเป%นสิ่งจําเป%นมากสําหรับใช
ในการบ-งบอกบุคลิกนิสัยของตัว

ละครแต-ละตัวท่ีแตกต-างกันออกไป อีกท้ังยังช-วยควบคุมอารมณ�ละโทนสีของภาพให
ดูไปกันได
อีกด
วย 
โดยผู
จัดทําได
แบ-งเครื่องแต-งกายของตัวละครออกเป%น 2 กลุ-มชุด คือ ชุดนักเรียนมัธยม และชุดออก
กําลังกายดังท่ีจะปรากฏในรายละเอียดต-อไปนี้ 

4.1 ภูมิ บ-งบอกว-าบุคลิกเลาอยู-บ
านจะเป%นท่ีเรียบร
อย เชื่อฟIงผู
ใหญ- แต-เม่ือออกมาตี
แบดมินตันตามท่ีตัวเองต้ังใจไว
 สีจะออกไปในทาง เหลืองหรือส
ม ซ่ึงเป%นสีท่ีค-อนข
างสับสนหรือมี
ความวุ-นวายในตัวเองสูง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 – 12 เครื่องแต-งกายของภูมิ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2 แนนเป%นเด็กมัธยมปลายท่ีพ-อเลี้ยงดูมาต้ังแต-เด็ก เลยทําให
การปแต-งตังจะออก
แนวผู
หญิงๆหน-อย สีก็จะเป%นพวกสีชมพู สีน้ําเงิน จะพยายามให
สีไปขัดกับพระเอกภายในเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 – 13 เครื่องแต-งกายของแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. การวางแผนการถ'ายทํา (Breakdown) 
ตารางที่ 4-1 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 1 
Day 1 สนามแบดมินตันสมพงศ�ปHZนเกล
า           วันเสาร�ที่ 21 ธันวาคม 2556 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  12 LS จากที่นั่งพักถึงครึ่งคอร�ทหน
า ลูกแบดพุ-งมา         VO คนพูด "ระวัง" 

  13 MS กดๆหน-อย พอพ-อแนนยื่นไม
มา แพนตาม         12,15 ต-อเนื่อง 

  14 CU พ-อแนนยืนเก็ก ภูม ิ ภูมิ 1 ไม
แบด     

11 
17 

LS 2 
Shot 

ภูมิเดินเข
ามา พ-อแนนเก็บของเสรจ็ ก็นั่งลงหลังคอร�ท พ-อแนน พ-อแนน 1 เปBาแบด   17,21 ต-อเนื่อง 

  16 MS พ-อแนนกําลังเก็บไม
แบด     ที่ใส-ลูก   อยากให
ผ
าพันสเีหลือง 

  18 CU รับหน
าพ-อ         ของพ-อแนน 

  19 LS รับหน
าภมู ิ           

  1 LS ด
านหน
าตรงภูมินั่งกับพื้น พ-อแนนยืนพูดอยู-ข
างหน
า           

  2 CU ภูมิกระโดดตบ ตีธรรมดา           

  4 MS หน
าภูมิกําลังวิ่งซักพักยิ้ม         มีพ-อเป%นแบรคกราว 

14 11 LS วิ่งคอร�ทกล
องแพนไปซ
ายพ-อแนนยืนเท
าสะเอวอยู- ภูม ิ ภูมิ 2 ไม
แบด     

  13 LS รับภูมิที่ตีอยู-กับพ-อแนน มุมเฉียงข
าง ภูมิมองไปที่แนน พ-อแนน พ-อแนน 2 เปBาแบด     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 1 (ต-อ) 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

 
15 MS รับหน
าภมูิลูกแบดลอยมา ทําท-าเจ็บๆ 

  
ที่ใส-ลูก 

  

 
16 MS รับหน
าพ-อแนน เดี่ยวโดนๆ 

     

 
12 MS 

ภูมินั่งพักอยู- แนนเอาน้ํามาให
 ภมูริับน้ํากล
องแพนไปซ
าย พ-อ
แนนหยิบน้ําไปดูดเอง 

แนน 
   

เอาไว
สดุท
าย 

 
7 LS ข
างตีกับพ-อแนน เฉียงคนละมมุ ภูม ิ ภูม1ิ,2 ไม
แบด 

  
15 8 MS รับหน
า ภูม ิ พ-อแนน พ-อแนน 2 เปBาแบด 

  

 
9 MS รับหน
าพ-อแนน 

  
ที่ใส-ลูก 

  

 
7 MS ตัดกลับมาที่พ-อแนน dialogue ภูม ิ ภูมิ 2 ไม
แบด 

  

17 8 
MS 2 
Shot 

แนนพูด มีพ-อแนนติดอยู-หน-อยๆ พ-อแนน พ-อแนน 1 เปBาแบด 
  

 
9 MS ภูมิทําท-ามั่นใจ แล
วหยิบไม
แบดออกไป 

  
ที่ใส-ลูก 

  

22 1 LS พ-อแนนนั่งดูแนนตีแบดอยู- ภูมิเดนิเข
ามา เล-นยาวจนวิ่งออกไป ภูม ิ
ชุดนักเรียน

บอส 
ไม
แบด 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-1 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 1 (ต-อ) 
 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

22 3 MS ภูมิเดินมาหาพ-อแนน แล
วนั่งลง 

พ-อแนน พ-อแนน1 
เปBาแบด 
ที่ใส-ลูก 

  

 
4 MS รับหน
าภมู ิ

  

 
5 LS รับหน
าพ-อแนน 

 
25 คัท 

 

ตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 2 
 

Day 2 สนามแบดมินตันสมพงศ�ปHZนเกล
า             วันที่ 11   กุมภาพันธ� 2557 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

5 

2 LS ด
านหน
าคอร�ดแบด ภูมิเดินเข
ามาในเฟรมแบบเหนื่อยๆ 
บอส 

Extra 3 
คน 

เสื้อนักเรยีน 
หนังสือ
เรียน 

8โมงครึ่ง 
 

6 LS 
ยิงจากตรงที่นั่งพัก หันไปเจอตู
เยน็วางขวดน้ําเดินเข
าไปหยิบ

กล
องtrackตาม  
6 8 ถ-ายต-อเนื่อง 

 

 

   ส
ำนกัหอ

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

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

 
7 CU ขวดน้ําที่อยู-ในตู
ภูมิเอามือยื่นเข
ามาหยิบไป 

     

 
9 LS หน
าภูมิตะโกนเรียกเจ
 Master 

   
9โมงครึ่ง 9 17 ถ-ายต-อเนื่อง 

 
10 MS 

แนนเดินออกมาจากหลังบ
าน อยากได
แบ-งช-องการ�ตูน 10-13 
ถ-าย 50 เฟรมหมด 

นุ-น เสื้อกีฬา 
  

10 15 ถ-ายต-อเนื่อง 

 
11 CU เสื้อกล
าม 

    
10 - 13 ถ-าย50เฟรม 

5 12 CU กางเกงขาสั้น 
     

 
13 CU ปาก 

     

 
14 MS หน
าภูม ิ

    
14 16 ถ-ายต-อเนื่อง 

 
18 MS เฟรมนิ่งไว
ภมูิเดินเข
าเฟรมมาที่โตCะ ภูมิหันหน
าเข
าประต ู

    
หันหน
าไปทางประต ู

 
19 MS ถ-ายประตคูอร�ทแบดที่ถูกเปHด คนเดินไปเดินมา 

   
10โมงครึ่ง 

 
11 20 LS คู-รักที่ตีแบด นุ-น เสื้อกีฬา 

   
  

   ส
ำนกัหอ

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

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  21 LS  คู-รักที่นั่งพัก           

  
  

  
  

22 MS เป%นคู-ที่ภูมิตีอยู-กับแนน มีความสุข  นุ-น เสื้อกีฬา        

1 CU ปPายสมพงศ� (ไม-ใช
เปHด)           

1 CU กระบอกลูกแบดต
องตรงกับตั้งหนังสือ 

บอส 
นุ-น 

Extra 8 
คน 
โอ
ต 
  

  

ชุดกีฬาบอส 
ชุดกีฬานุ-น 

  

ผ
าก็อต 
ฟPอกกี้ 

  

เที่ยงถ-าย   

2 LS ภูมิเปHดประตูเข
ามาแล
วเดินไปตามหลังคอร�ท   ชุดลิ้กไหล- 

  3 LS ผ-านคนที่ตีๆอยู- ภูมิมองหาคน 
  

ลางดอลลี ่

4 MS แนนเก็บน้ําอยู-หันไปหาภูม ิแล
วแนนก็ยิ้มเบาๆ     

  5 MS ภูม ิมองไปมองมา แล
วทําหน
าแบบเห็นไรซักอย-าง  บ-ายโมงครึ่ง 5 10 ถ-ายต-อเนื่อง 

11 6 POV เจอกะเทยมีกล
าม     

  7 MS Dolly in เจ
กะเทยกําลังพันผ
าอยู- ที่แขน     

  8 CU เหงื่อที่ไหลตามใบหน
าเจCกะเทย     

  

   ส
ำนกัหอ

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

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  

9 MS 
คัทมาข
างเจ
กะเทยทําหน
าอย-างเครียด เพื่อนเดินมาแล
วทัก 
ทักปุPปหน
าเด
งหายเครียด กล
องแพนตาม เจCกะเทยลุกตาม    

สองโมงครึ่ง   

  13 LS รับหน
าภมูิเดินเข
ากล
องมา           

  21 MS แนนเดินเก็บน้ํา       สามโมงครึ่ง   

 
 

ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 3 
Day 3 สนามแบดมินตันสมพงศ�ปHZนเกล
า             วันที่ 12  กุมภาพันธ� 2557 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

14  5 MS 
มอนทาจ MS ภูมินั่งทํากายบริหารอยู-มีคนมาช-วยดันหลัง ซัก

พักเริ่มหนัก 
โอ
ต 

เสื้อนุ-นที่ใส-
ตอนเคาเตอร� 

    เสื้อส
ม 

  6 MS  รับหน
าภูมิ MS ภูมิหันไป  นุ-น         

  

   ส
ำนกัหอ

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

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  7 MS  รับหน
าภูมิ MS เจCกะเทย บอส         

  9 MS เล-นยาวฝ^กเสริฟ 2-3ครั้ง ไม-โดน หลายมมุ           

  10 OS ภูมิไปที่แนนหัวเราะ           

14 11 MS  แนนหัวเราะเบาๆอยู- ฝIZงตรงข
ามที่รอตีอยู-            

  12 MS กลับมาทําแบบเขิลๆ ละตลีูกเสริฟ ธรรมดาไป           

  20 MS มุมเฉียงข
างตีอยู- แนน ยิ้มๆหน-อย           

  21 LS มุมข
างตีกัน         ถ-ายแก
shot 4 ชุดลิ้ก 

  
4A LS ภูมิวิ่งตามขอบสนาม 

  
  

ถ-ายทีหลัง
ได
   

shot งอก 

  4 MS หน
าภูมิกําลังวิ่งซักพักยิ้ม           

  1 LS ภูมิกระโดดตบ         เสื้อเหลือง 

  
2 MS ถ-ายเก็บตอนภมูิต ี โอ
ต เสื้อนุ-นสีขาว   

  

อยากให
เก็บหลายๆแอ
คติ้งหน-อย 

15 3 MS ถ-ายเก็บตอนภมูิต ีอีกมุมm นุ-น       เผื่อเอาไปตัด 

  4 LS ภูมิวิ่งคอร�ทอยู- จู-ๆสังเกตไปเห็น บอส         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

61 
ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 3 (ต-อ) 
 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

 15 5 MS เจ
กะเทยตีโหด           

  6 MS รับหน
าภมู ิ           

  1 MS ภูมินั่งเช็ดเหงื่ออยู-         เสื้อเหลือง 

  2 POV  เห็นแม็กเดินเข
ามา jr         

  3 MS ต-อเนื่องจาก 1 หันไปถามแนน บอส       

  
4 MS 2 shot นุ-น 

เสื้อที่ใส-เคา
เตอร�     

  

  5 MS รับหน
าแนน           

16 6 CU แฟลชแบค MS แม็คต ี           

  7 LS แม็กวิ่งตีธรรมดา           

  8 MS  กระโดดตบ           

  9 CU หน
าแม็ก           

  10 LS รับหน
าแม็ก เห็นภูมิเป%นแบคกราวด�            

  11 MS แม็กเจ็บเข-า           

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

62 
ตารางที่ 4-4 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 4 
 

Day 4 สนามแบดมินตันสมพงศ�ปHZนเกล
า                   วันที่ 7 มีนาคม 2557 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  1 LS พ-อแนนนั่งดูแนนตีแบดอยู- ภูมิเดนิเข
ามา เล-นยาวจนวิ่งออกไป   

ชุดไปรเวท 
ที่ต-อเนื่องกับ
วันที่เรียน

พิเศษ 

      

  2 MS แนนตีแบด           

  3 MS  ภูมิเดินมาหาพ-อแนน แล
วนั่งลง           

22 4 MS รับหน
าภมู ิ           

  5 MS  รับหน
าพ-อแนน           

  6 MS  แม็คต ี         ย
ายไปอีกวัน 

  7 LS คนอื่นที่มาตีแบด         7 - 8ถ-ายทีหลัง 

  8 LS  ขอสองคัท           

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

63 
ตารางที่ 4-4 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 4 (ต-อ) 
 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  14 LS กว
างหน-อย จากภูมิถึงครึ่งคอร�ทหลัง ลูกแบดพุ-งมา 50 เฟรม  
  

บอสเสื้อ
เหลือง 

  
  

  

11 15 MS 
กดๆหน-อย ภูมิทําหน
าเสียวพ-อแนนยืนไม
มา ลูกเด
งโดนไม
 

กล
องแพนตามเห็นพ-อแนนเท-ๆ  
  

พ-อขาวน้ําเงิน   

  

ตอนแรกพ-อไม-มองภูมิ
กล
องแพน พ-อหันผับ 

  16 OS ภูมิไปที่พ-อเดินเข
าคอร�ทไป  (14-16 แก
หน-อย)           

  
14 MS 

ภูมินั่งพักอยู- แนนเอาน้ํามาให
 ภูมริับน้ํากล
องแพนไปซ
าย พ-อ
แนนหยิบน้ําไปดูดเอง   

พ-อเปลี่ยชุด
หน-อย 

  
  

  

  
15 LS 

รับภูมิที่ตีอยู-กับพ-อแนน มุมเฉียงข
าง ซํกพักภูมิตีลูกตกไปที่ฝIZง
พ-อ แล
วภูมิมองไปที่แนน   

    
  

  

14 16 POV ภูมิมองไปที่แนน           

  17 MS รับหน
าภมูิลูกแบดลอยมา ทําท-าเจ็บๆ           

  18 MS รับหน
าพ-อแนน เดี่ยวโดนๆ           

  19 MS มุมเฉียงข
างตีอยู- ภมู ิยิ้มๆหน-อย            

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

64 
ตารางที่ 4-4 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 4 (ต-อ) 
 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

5 
3 LS คนที่ตีแบดอยู-   

  
  

พ-อเปลี่ยชุด
หน-อย 

  
  
  
  
  
  

      

4 LS คนที่ตีแบดอยู- อีกมุม         

 
5 LS ตาข-ายที่เป%นแถวยาวๆ ลูกแบดลอยไปลอยมา          

11 
11 LS ถ-ายเก็บคนตีแบด Stock Shot         

12 LS ขอ สอง คัท         

22 

9 LS เก็บบรรยากาศที่ว-างเปล-า Stock Shot         

10 CU ลูกแบดที่ตกตามท-อ         

11 MS หลอดไฟที่ดับบางดวง         

  12 CU ปPายสมพงศ�         

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

65 
ตารางที่ 4-5 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 5 
 

 

Day 5 สนามแบดมินตันสมพงศ�ปHZนเกล
า                   วันที่ 8 มีนาคม 2557 
 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  1 LS หน
าคอร�ท บอส 
เสื้อนักเรยีน

ทั้งคู- 
กระเปBา
นักเรียน 

  1 , 4 รวบ 

  2 MS แนน นุ-น         

12.1 3 MS ภูม ิ           

  4 LS ต-อเนื่องจาก 1 แนนเดินเข
าคอร�ทไป           

  

5 MS 
แนนกําลังเดินเข
าสนาม แล
วหันไปหาภูมิแล
วหันกลับมา  

แนนแอบยิ้มเบาๆ มีแนนเป%นโฟรกราวด� ภูมเิป%นแบคกราวด� 
  

  

    

  

16 2 POV เห็นแม็กเดินเข
ามา  เจอา       คุยกับเอ
กตร
า 

 18 
1 

LS 2 
Shot 

เฉียงตีภูมติีแบด ผ-านตะข-าย บอส 
บอสเสื้อ
เหลือง 

กระเปBา
แบด   

1,3,6 รวบ 

  2 POV ไปที่แม็กกับแนนที่นั่งอยู-ข
างหลัง เจอา   ไม
แบด    2,5 รวบ 

      
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

66 
ตารางที่ 4-5 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 5 (ต-อ) 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  3 
LS 2 
Shot 

เพื่อนอีกคนเรียก แม็ก “แม็ก มาตีกัน” แล
วบอสก็หันไปมอง
คนพูด 

บอส 
เจอา 

บอสเสื้อ
เหลือง  

  

กระเปBา
แบด 

ไม
แบด 
 

  
  

18  4 MS รับหน
าภมูิแล
วเดินออกไปจากคอร�ทที่ตีอยู-ตอนแรก ไปทางขวา 

  

  

  5 POV dolly ตามมา แม็กลงสนาม         

  
6 

LS 2 
Shot 

คนที่เรียกก็ทําหน
างงๆ ว-าเข
ามาทําไม แล
วก็ไปตีอีกคอร�ท 
  

    
  

  

  7 MS ครึ่งตัว ภูมิเสริฟ แล
ววิ่งออก         7,9,13,16ถ-ายต-อเนื่อง 

19 8 LS ผ-านตาข-าย รับลูกเสริฟแล
วตโีด-งไป           

  9 MS บอสกระโดดตบ           

  10 LS อยู-ที่พื้นฝIZงแม็กลูกบินตกพื้นมาที่กล
อง           

  11 MS แม็กเสริฟ           

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

67 
ตารางที่ 4-5 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 5 (ต-อ) 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  
19 

12 LS ตีดาดกัน         12,14 รวบ 

13 MS หน
าภูมิตดีาด           

14 LS ต-อเนื่อง 12 แม็กตบ           

15 LS อยู-ที่พื้นฝIZงภูมิลูกบินตกพื้นมาที่กล
อง                                 

16 MS ภูมิเสริฟ           

17 LS แม็กกระโดดตบ           

18 MS ภูมิเสริฟ อีกมุม           

19 LS แม็กกระโดดตบ อีกมุม           

20 POV ภูมิไปที่แม็ก ตั้งท-ารอต ี           

  21 MS รับหน
าภมูิอีกที           

22 6 MS แมคตี ธรรมดา จากมุมมองคนด ู           

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

68 
ตารางที่ 4-6 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 6 
 

 

Day 6 บ
านภูมิ                              วันที่ 8 มีนาคม 2557 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  1 LS ยิงจากหลังเห็นโตCะ กับของ Master     
หนังสือ
การ�ตูน 

  1,3,5 ถ-ายต-อเนื่อง 

1 4 MS 
กดๆหน-อย ภูมิกําลังเก็บหนังสือการ�ตูนแล
วหยิบหนังสือเรียน

ขึ้นมา 
ภูม ิ เสื้อนักเรยีน กระเปBานร.   แสงเช
า 

  2 CU มือที่จับหนังสือการ�ตูนอยู-      ปฏิทิน     

  
6 LS ยิงจากหลังเห็นโตCะ กับของ Master     

หนังสือ
การ�ตูน 

  6,8,10 ถ-ายต-อเนื่อง  

3 7 CU ปอมทักแชทมา ภูม ิ เสื้อนักเรยีน กระเปBานร.   แสงกลางคืน 

  9 CU มือเขียนปฏิทิน     ปฏิทิน     

 
10 

1 LS ยิงจากหลังเห็นโตCะ กับของ Master  
ภูม ิ

  
เสื้อนักเรยีน 

หนังสือ
การ�ตูน   

1,3 ถ-ายต-อเนื่อง 

2 CU มือที่อ-านการ�ตูน กระเปBานร.   แสงกลางคืน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

69 
ตารางที่ 4-6 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 6 (���) 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  4 CU ช-องที่เขียนว-า ตามหาอาจารย�     ปฏิทิน     

  5 CU ตั้งหนังสือที่วางอยู-           

  10 LS ยิงจากหลังเห็นโตCะ กับของ Master 
    

หนังสือ
การ�ตูน   

เสื้อผ
าเซิงๆหน-อย 

  
11 OS ภูมิอ-านการ�ตูนอยุ- เสียงแชทดัง หันไป 

ภูม ิ เสื้อนักเรยีน 
กระเปBา

นร.   
แสงกลางคืน 

13 12 CU ทักแชทเฟส     ปฏิทิน     

      
  13 MS รับภูมิ ยิม้หน-อย           

  1 LS ยิงจากหลังเห็นโตCะ กับของ Master 
    

หนังสือ
การ�ตูน   

  

18 
2 CU ช-องที่เขียน 

ภูม ิ เสื้อนักเรยีน 
กระเปBา

นร.   
แสงกลางคืน 

  3 LS ภูมิเดินลงมานั่ง     ปฏิทิน     

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

70 
ตารางที่ 4-6 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 6 (���) 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  1 LS ยิงจากหลังเห็นโตCะ กับของ Master     
หนังสือ
การ�ตูน 

  1,5 ถ-ายต-อเนื่อง 

20 
2 OS ภูมิไปที่หนังสือการ�ตูน เศร
าจนตัวสั่น     

กระเปBา
นร. 

  แสงกลางคืน 

3 CU น้ําตาหยดลงตรงหนังสือการ�ตูน ภูม ิ เสื้อนักเรยีน ปฏิทิน     

  4 CU แนนทักแชทเฟสมา           

  6 CU มือที่เขียนปฏิทิน           

  
1 CU ผ
าที่พับไว
  

  
  

หนังสือ
การ�ตูน   

4,8,14 ถ-ายต-อเนื่อง 

 25 2 CU น้ําที่หยดจากฝIกบัว 
  

เสื้อนักเรยีน 
กระเปBา

นร.   
แสงเช
า 

  3 CU หนังสือเรียนที่ถูกเปHดอ-าน     ปฏิทิน     

  4 LS ยิงจากหลังเห็นโตCะ กับของ Master     ไม
แบด     

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

71 
ตารางที่ 4-6 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 6 (���) 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  
5 CU  เอาไม
ไปแขวนแทน 

  

เสื้อนักเรยีน 
 
 

หนังสือ
การ�ตูน   

  

  
6 OS ภูมิไปที่หนังสือเรียน แล
วสังเกตคอมไม-ได
ปHด 

ภูม ิ
กระเปBา

นร.   
  

  7 CU แชทเฟสกําลังเด
ง แม-พูด   ปฏิทิน     

25 9 CU มือที่ถือหนังสือเรียนลงมา   ไม
แบด     

  10 CU เท
าที่เดินลงมา         

  11 MS กําลังจะบิดประตูออก เห็นแค-ซีกซ
ายที่ถือเปBาเรียน         

  12 CU  ลูกบิดประตูที่โดนหมุน         

  
13 MS 

ภูมิเดินหลดุออกจากประตูมา เพลงขึ้น เห็นมืออีกข
างหอบไม

แบดออกมาด
วย         

  15 MS ครึ่งล-างเห็นแค-ขาตอนแรกแล
ว ภมูิเอาไม
ลงมา         

  16 MS เห็นแค-ปาก ภูมิยิ้มแล
วก
าวเดินออกไป         
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

72 
ตารางที่ 4-7 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 7 
 

 

Day 7 บ
านภูมิ                        วันที่ 8 มีนาคม 2557 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  1 LS ภูมิเปHดประตูเข
ามาในบ
าน     
หนังสือ
การ�ตูน 

  กลางคืน 

  
2 MS เห็นแค-กลางลําตัว ภูมิเอาหนังสือการ�ตูนเก็บใส-กระเปBา ภูม ิ

เสื้อนักเรยีน
บอส 

กระเปBา
นักเรียน 

    

3 3 MS 
เฟรมค
างไว
ที่แม-ทํากับข
าว ภูมิเดนิเข
ามาในเฟรมเป%น Over 

shoulder  เข
าDialogue 
แม- ชุดแม-อยู-บ
าน กับข
าว   หาไรคัดแสงข
างนอก 

  
4 CU แม-หั่นผัก     

ผ
ากัน
เป�qอน 

    

  5 CU เปHดฝาหม
อที่ต
ม           

 13 
1 CU หนังสือการ�ตูน ที่ถืออยู- 

  
  

หนังสือ
การ�ตูน   

กลางคืน 

  
2 LS 

ภูมิเดินเข
าบ
านมา แม-นั่งรออยู-ที่บ
าน โฟกราวเป%นแม- แบ
คกราวเป%นภมู ิ   

  
กระเปBา
นักเรียน   

เล-นจนบอสเดินถือจาน
ออกไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

73 
ตารางที่ 4-7 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 7 (ต-อ) 
 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  
3 MS 2 shot ตอนนั่งแล
ว 

ภูม ิ
เสื้อนักเรยีน

บอส 
เอกสาร
สอบตรง   

2,8 ถ-ายต-อเนื่อง 

13 
4 CU เอกสารเกี่ยวกับพวกใบเสร็จการเรยีนสอบตรง  

แม- 
ชุดแม-อยู-บ
าน 

1 
กระเปBา
นักเรียน   

  

  5 CU กระเปBาภูมิที่ล
มอยู-     ทีวี     

  6 MS รับแม-     กับข
าว     

  7 MS รับภูม ิ           

  9 CU ทีวีที่เปHดเรื่องสอบตรง           

  3 LS ภูมิเดินลงมานั่ง     กับข
าว   กลางคืน 

18 4 MS  2 shot เริ่ม dialogue  
ภูม ิ

เสื้ออยู-บ
าน
บอส 

หนังสือ
การ�ตูน   

  

  
6 MS  รับหน
าภูม ิ

แม- 
ชุดอยู-บ
านแม- 

2     
  

  7 MS  รับหน
าแม-           

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

74 
ตารางที่ 4-7 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 7 
 

 

Day 7 บ
านภูมิ                        วันที่ 8 มีนาคม 2557 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  2 LS ยิงจากด
านข
างไปเห็นกรง   นักเรียน โปรเจคเตอร� 
8.40 
ถ-าย 

  

2 3 
MS 3 
shot ภูมิเดินมาถึงโตCะที่เรียน พร
อมเพื่อน 

    หนังสือการ�ตูน     

  4 LS แนนและเพื่อนเดินเข
ามา           

  5 MS ภูมินั่งจ
องแนนอยู-          5,7 ต-อเนื่อง 

  6 MS คัทมาเฉียงๆ ไปที่ดรมีนั่งหลับอยู-           

  1 MS โปรเจคเตอร�ที่ฉายอยู-มีเด็กนั่งเรียนอยู-นิดหน-อย           

  
2 LS Shot เดียวกับ Scene 2 Cut4  

  
ลําลอง   

10.30 
ถ-าย 

  

21 1 
MS 3 
shot 

ภูมินั่งเรียนกับเพื่อนๆ 
  

    
  

  

  4 LS มุมข
างที่เห็นลูกกรง           

  6 MS ภูมินั่งเรียนคนเดยีว           

  7 pov ภูมิมองโปเจคเตอร�           

  3 MS โปรเจคเตอร�ที่ฉายติวเตอร�           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

    

 

    

75 
ตารางที่ 4-7 แสดงการวางแผนการถ-ายทํา 7 (ต-อ) 
 

SC Shot 
Shot 
size 

Description Cast Costume Prop Time Remark 

  8 MS ปอมนั่งเล-นมือถือ           

  9 MS ดรีมนั่งหลับ           

  10 CU มือที่เล-มเกมของปอม           

  5 CU  มือที่จดหนังสือ           

2 
8 MS ด
านล-างของที่เรียนรับๆข
าง 

      
14.00 
เลิกกอง 

แสงเย็นๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 

จากการศึกษาข	อมูล ทฤษฎี แนวคิด และนํามาเขียนบทภาพยนตร! เม่ือผ%านกระบวนการ
ก%อนการผลิตภาพยนตร! (Pre-Production) มาแล	ว จะนํามาสู%กระบวนการผลิตภาพยนตร!เรื่อง ศึก
เกมรัก ลูกขนไก% สะท	านฟ8า ซ่ึงมีรายละเอียดของแต%ละฉาก และความหมายดังต%อไปนี ้
 

Scene 1 ห	องพระเอก / ภายใน / เช	า 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 – 1 ฉากท่ี 1 

ภูมิกําลังนอนอ%านการ!ตูนอยู%บนเตียงในห	อง ทันใดนั้นแม%ก็ตะโกนข้ึนมาว%า “ไปโรงเรียน
ได	แล	วลูก” ภูมิอ%านการ!ตูนต%ออีก ภูมิก็เดินไปท่ีตู	หนังสือแล	วเขาก็หยิบหนังสือเรียนท่ีอยู%ข	างหน	าออก
แล	วนําหนังสือการ!ตูนไปเก็บไว	ข	างหลังหนังสือเรียน พอเก็บเสร็จภูมิก็เดินไปหยิบกระเปIาเรียนท่ีวาง
อยู%บนโตJะแล	วก็รีบวิ่งลงไปหาแม% ภูมิออกไปเห็นภาพปฏิทินท่ีห	อยไว	อยู% 

ฉากเปLดเรื่องเปMนฉากท่ีภูมินั่งอ%านการ!ตูนก%อนไปโรงเรียนแล	ว แม%มาตามให	ไปโรงเรียน 
ภูมิจึงต	องนําหนังสือการ!ตูนท่ีอ%านอยู%มาซ	อนไว	หลังตู	หนังสือ แล	วจึงเดินออกไปโรงเรียนซ่ึงผู	จัดทํา
สร	างข้ึนเพ่ือให	ผู	ชมได	รู	ว%าตัวละครนี้ ชอบอ%านการ!ตูนแต%ว%าท่ีบ	านไม%สนับสนุน มุมในห	องนี้ส%วนใหญ%จะ
เปMนมุมเดิมเกิดข้ึนจากอยากให	รู	สึกว%าทุกวันท่ีมันทําอยู%นั้น เปMนอะไรท่ีจําเจ หน	าเบื่อ ซํ้าซากมาก ถ	า
จะไปคัทอ่ืนก็จะไปแคบเท%านั้น อยากบอกว%าตัวละครแม	กระท่ังอยู%ในห	องของตัวเองยังรู	สึกอึดอัด 
 

Scene 2 ท่ีเรียนพิเศษ / ภายใน – ภายนอก / เย็น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 5 – 2 ฉากท่ี 2 
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ภูมิกับเพ่ือนๆได	เปLดประตูเข	ามาท่ีเรียนพิเศษท่ียังไม%เริ่มสอน ภูมิกับเพ่ือนก็เดินมานั่งท่ี
เดิมคือหลังห	อง เม่ือทุกคนนั่งกันก็คุยกันเรื่องเกมส!ท่ีเล%นกันเม่ือคืน ทันใดนั้นแนนก็เดินเข	ามาภายใน
ห	องภูมิก็เหลือบไปมอง เพ่ือนๆภูมิเห็นก็แซวไปว%าคนนี้ใช%ม้ัยท่ีภูมิแอบชอบอยู% ภูมิก็พูดปTดๆไปว%า
ไม%ใช%ๆ แนนก็หันมามองแต%ก็ไม%ได	สนใจอะไรก็เดินไปนั่งอยู%กลางห	องกับเพ่ือนเขาภูมิก็มองตามไป ครูท่ี
สอนพิเศษก็สอนตามปกติเปMนภาพท่ีภูมิก็เรียนอยู%แต%ก็แอบมองแนนเปMนระยะๆ เม่ือเลิกเรียนภูมิเดิน
ลงมาจากบันไดมาก%อนเพราะว%าหิว มีร	านท่ีขายของทอดอยู%ข	างๆท่ีเรียนพิเศษ ภูมิก็เลยเดินไปแวะซ้ือ
ของทอดอยู%คนเดียวระหว%างซ้ืออยู%นั้นแนนก็เดินลงมาจากบันได ภูมิเลยตัดสินจะหาเรื่องคุยโดยการท่ี
จะเข	าไปขอโทษเรื่องท่ีเพ่ือนๆแซว เม่ือซ้ือเสร็จภูมิก็เดินเข	าไปแต%ขณะท่ีภูมิกําลังเดินจะไปทัก พวก
เพ่ือนท่ีตามมาทีหลังก็วิ่งลงบันไดมาและตะโกนมาว%า “ภูมิรอด	วยดิ” ทําให	ภูมิสะดุ	งแล	วก็หันกลับไป
มองโดยเอาตัวบังแนนไว	 แนนก็เดินไปโดยท่ีไม%มีอะไรเกิดข้ึน เม่ือเพ่ือนวิ่งมาก็บอกเพ่ือนไปว%าเออมา
รอตรงนี้ไง ภูมิก็หันหลังไปมองแนนว%าไปรึยัง แนนก็เดินหายไปภูมิกับเพ่ือนก็แยกย	ายกลับบ	าน ก%อน
ถึงบ	านภูมิเดินผ%านร	านการ!ตูนร	านประจําก็เลี้ยวแวะเข	าไป 

ฉากนี้ต	องการเสนอว%า ภูมินั้นมาเรียนพิเศษท่ีนี่ทุกเย็นแล	วได	พบกับผู	หญิงท่ีภูมิแอบชื่น
ชอบอยู% โดยในฉากนี้อารมณ!ของตัวละครนั้นจะต%างกับตอนอยู%บ	านจะดูร%าเริงข้ึน เพราะว%าทุกครั้งท่ีได	
ออกจากบ	านภูมิ จะรู	สึกดีมาก โดยในซีนนี้เม่ือพบกับพวกเพ่ือนของภูมิ ภูมิจะทําตัวแบบไม%ค%อยเกรง 
เปMนตัวของตัวเองมากข้ึน โดยในฉากนี้จะเปMนการใช	องค!ประกอบในภาพช%วยเล%าเรื่องว%าลูกกรงข	าง
หลังนั้น เปรียบเสมือนกับภูมิหนีออกมาจากบ	าน หรือ ท่ีโรงเรียน มาใช	ชีวิตอิสรเสรีท่ีเรียนพิเศษแห%งนี้
ก็ไม%ต%างกับการย	าย กรงจากอีกกรงหนึ่งมาอยู%ในกรงใหม% โดยจะให	ภูมินั้นนั่งตรงกับลูกกรงพอดี 
 
Scene 3 บ	านภูมิ / ภายใน / กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 –3 ฉากท่ี 3 

ภูมิเปLดประตูบ	านมาในมือถือหนังสือการ!ตูนอยู%สองเล%มและเม่ือเข	ามาในบ	านก็เอาไปเก็บ
ไว	ในกระเปIาเรียน ภูมิเข	าไปสวัสดีแม%ท่ีกําลังจะทํากับข	าว แม%กําลังเตรียมทํากับข	าวให	ทุกคนอยู%โดย
กําลังหั่นผักไรบางอย%างอยู% แม%ก็ทักทายว%าวันนี้เรียนเปMนยังไงบ	าง ภูมิก็ตอบเหมือนท่ีเคยตอบไปว%าก็
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เรื่อยๆอะแม% พูดคุยกันเสร็จภูมิก็เดินข้ึนห	องไป ระหว%างท่ีรอทางข	าวกับพ%อแม% ภูมิก็ข้ึนห	องเปLดคอม 
ขณะท่ีเล%นคอมอยู%เพ่ือนในกลุ%มคนหนึ่งก็ทักแชทเฟสมาว%ารู	นะว%าภูมิจะเดินไปไหนตอนรออยู%ข	างล%าง 
ภูมิก็แก	ตัวไปว%าก็มารอพวกมึงแหละ ระหว%างท่ีเล%นเฟสอยู%ก็นึกอะไรออก ภูมิจึงเดินไปท่ีปฏิทินแล	ว
เขียนอะไรบางอย%างท่ีปฏิทินท่ีห	อยไว	ตรงโตJะทํางาน ปฏิทินนี้เปMนสิ่งท่ีภูมิจะมาเขียนอยู%ประจําๆ ว%าวัน
ไหนต	องทําอะไรบ	าง ขณะท่ีเขียนๆอยู%แม%ก็ตะโกนข้ึนมาว%าให	มาทานข	าวได	แล	วภูมิก็ปLดคอมแล	วรีบวิ่ง
ไปข	างล%าง 

ฉากนี้จะเปMนฉากท่ีเจอกับแม%ครั้งแรก  แสดงให	เห็นถึงความสําพันธ!ระหว%างแม%กับลูกว%า 
มีความห%างเหินกันอยู%มาก และเม่ือเข	าไปในห	องมุมก็จะเหมือนเดิม ไม%ก็แคบเพ่ือแสดงให	เห็นถึงความ
อึดอัดเม่ืออยู%ในบ	าน 

 

Scene 4 ซอยแห%งหนึ่ง / ภายนอก / เย็น 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 5 –4 ฉากท่ี 4 
 

หลังเลิกเรียนระหว%างทางกลับบ	าน ภูมิก็เดินๆอยู%ก็ไปเห็นแนนกําลังเดินกลับบ	านอยู%เลย
แอบเดินตามไป ภูมิแอบตามไปเรื่อยๆโดยแอบตามท่ีซ%อนได	ต%างๆ พอภูมิเลี้ยวตามไปในซอยหนึ่งก็
คลาดกัน ภูมิเดินอยู%รอบๆก็ไม%เจอเลยตัดสินใจจะกลับ 

ฉากนี้จะเล%าว%าภูมินั้นพยายามอยู%หลายครั้งเหมือนกัน ในการท่ีจะหาทางเข	าไปคุยกับ
ผู	หญิงท่ีชื่นชอบ แต%ในทุกๆครั้งก็จะมีอุปสรรคอาทิเช%น เจอเพ่ือนมาขวาง ตามตัวแนนไม%เจอ 
 

Scene 5 คอร!ทแบด / ภายใน / เย็น  
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ภูมิเดินผ%านคอร!ทแบดแห%งหนึ่ง แล	วตอนนั้นภูมิกําลังหิวน้ําพอดีเลยแวะเข	าไปซ้ือน้ํา ภูมิ
เดินเข	ามาในคอร!ทพบกับบรรยากาศของคอร!ทแบด คนท่ีมาออกกําลัง มาตีแบทกัน ภูมิก็เดินเข	าไป
ตรงเคาเตอร!น้ํา ภูมิก็มองๆอยู%ว%าจะกินอะไรดีพอตัดสินใจได	ก็เดินไปหยิบน้ําแต%ตอนท่ีจะจ%ายเงินนั้น
ภูมิก็ไม%เห็นคนขายของอยู%เลยตะโกนไปว%า “ซ้ือน้ําหน%อยครับ” ทันใดนั้นแนนก็เดินออกมาจากหลัง
คอร!ทแบดทําให	ภูมิตกใจอย%างมาก แนนเดินออกมาด	วยชุดลําลองธรรมดามากคือเสื้อกล	าม กางเกง
ออกกําลัง ภาพท่ีภูมิเห็นจะเซ็กซ่ีมาก ขณะท่ีภูมิกําลังตะลึงอยู%นั้นแนนก็เดินมาถึงท่ีเคาเตอร!แนนก็บ
อกราคาน้ํามา ภูมิก็ยังคงตะลึงอยู%ก็เริ่มได	สติจึงรีบหาเงินในกระเปIา แต%ขณะท่ีหาอยู%ก็กระเปIาตังไม%เจอ 
ทําให	ยิ่งรนไปใหญ%คือหาของท่ัวตัวแบบเร็วๆเปLดกระเปIาหา แนนเห็นก็แอบยิ้มเบาๆ สุดท	ายก็หา
กระเปIาตังเจอ ก็หยิบเงินให	ไป แล	วแนนก็เดินไปหลังคอร!ทแบด ภูมิก็มองตามไปด	วยความท่ีตกใจอยู%
หน%อยๆ ทําให	ภูมิทําไรไม%ถูกก็เลยเดินไปนั่งกินน้ําอยู%ตรงท่ีพัก เม่ือเริ่มคิดอะไรออกก็มองไปรอบๆคอร!
ทแบด ก็เห็นคนมาตีแบทเปMนวัยรุ%น เด็ก คนแก% มาตีแบดเปMนคู%กันหมดทุกคนดูมีความสุขกับชีวิตรัก 
แล	วภูมิมองท่ีไหนก็เปMนคู%ไปหมด เช%นลูกแบดตีตกอยู%ก็คู%กัน กระบอกใส%ลูกก็คู%กัน ขนานขวดน้ํายังคู%กัน 
ภูมิเลยคิดว%าการออกกําลังกายมันคงทําให	เราเข	าใกล	ชิดแนนได	 ภูมิเลยรีบออกไปจากคอร!ทแบด 

ฉากนี้จะเปMนฉากการเปLดตัวครั้งแรกของสนามแห%งนี้ท่ีแนนได	ดูแลอยู% โดยอยากให	เห็นว%า
สนามแบดมินตันแห%งนี้มีความเก%าบางอย%าง ท่ีน%าดึงดูด ได	เห็นบรรยากาศคนตีแบด และได	รู	ครั้งแรก
ว%า นางเอกหรือแนน เปMนลูกเจ	าของท่ีนี่เอง 
 
Scene 6 ร	านการ!ตูน / ภายใน / เย็น 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 –6 ฉากท่ี 6 

ระหว%างทางกลับบ	านภูมิก็คิดได	ว%าตัวเองไม%เคยออกกําลังกายมาก%อน ภาพท่ีเห็นคือภูมิ
พยายามเล%นกีฬาแล	วจริงๆในอดีต ไม%ว%าจะเปMนว%ายน้ําก็จะว%ายไม%เปMน เตะบอลก็ไม%เพ่ือนเตะ 
แม	กระท่ังเปตองเม่ือโยนลูกไปบนพ้ืนปุ8ปลูกแตกทันที ในระหว%างท่ีเดินอยู%ภูมิก็เดินผ%านร	านการ!ตูนร	าน
ประจําเลยแวะเข	าไปหาอะไรอ%านดู ในร	านการ!ตูนจะเต็มไปด	วยการ!ตูนมากมาย เปMนร	านท่ีไม%ใหญ%โต
จนเกินไป ระหว%างท่ีเลือกดูอยู%ภูมิก็เหลือบไปเห็นการ!ตูนเรื่องPrince of tennisเปMนการ!ตูนท่ีว%าด	วย
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การตีเทนนิส วางอยู%ท่ีใกล	เคาเตอร!จ%ายเงิน ภูมิจึงตัดสินใจหยิบลองมาอ%านดู ก็เห็นว%าน%าสนใจเก่ียวกับ
กีฬาด	วยเลยซ้ือติดไม	ติดมือกลับบ	าน 

ฉากนี้เปMนฉากท่ีเข	าร	านการ!ตูนครั้งแรก ร	านการ!ตูนนี้ต้ังอยู%ในมหาวิทยาลัยแห%งหนึ่งและ
ไม%สามารถขายได	แค%การ!ตูน แสดงภาวะของเศรษฐกิจช%วงนี้ได	ดีว%า การขายแต%การ!ตูนอย%างเดียวนั้นไม%
สามารถอยู%รอดได	 

 

Scene 7 คอร!ทแบด / ภายใน / เย็น 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 –7 ฉากท่ี 7 

ตอนเย็นภูมิก็รีบไปท่ีคอร!ทแบดแล	วก็สังเกตคนอ่ืนๆท่ีตีแบทอยู%ตรงท่ีนั่งกินน้ํา แนนก็
สังเกตเห็นว%าภูมิมาอีกแล	วอยู%หลังเคาเตอร!ขายน้ํา ตลอดเวลาท่ีภูมิสังเกตจะเปMนภาพการ!ตูนท้ังหมด 
ภูมิสังเกตว%ามีอยู%คนหนึ่งท%าทางโหดมากถอดเสื้ออยู%กล	ามเปMนมัดกําลังจะลงสนาม พอเริ่มตีก็ฝbมือใช	ได	 
แต%ทันใดนั้นโดนฝTcงตรงข	ามตบมาทําให	ตกใจแตdวเลยออกทันที ภูมิก็ส%ายหน	าเบาๆเลยลองมองหาคน
อ่ืนอีก ไปเห็นกลุ%มวัยรุ%นตีแบดเสียงดังอยู%ก็ไม%ได	สนใจอะไรมองหาต%อไป ไปเจออีกคนเปMนผู	ชายคนนี้มี
ชุดพร	อมตีแบทแบบครบครัน คือเอาไม	ตีแบทมาแขวนไว	หมด มีกระบอกลูกสามสี่อัน มีพวกผ	าเช็ดตัว
ต%างๆว%างไว	รอบกาย มีรองเท	ากระเปIาครบ พอจะเริ่มตีรู	ทันทีว%าตียังไม%เปMน ภูมิก็คิดว%าผู	ชายไม%ได	เรื่อง
ซักคน เลยเริ่มมองหาจากผู	หญิงม่ังแต%ผู	หญิงส%วนใหญ%ก็ตีพอใช	ได	ไม%มีท่ีโดดเด%นไร ขณะท่ีนั่งดูอยู% ก็ได	
ยินเสียงทะเลาะกันตรงท่ีสนามแบท เปMนพ%อของแนนนั่นเองท่ีกําลังทะเลาะกับกลุ%มวัยรุ%นท่ีเล%นแบทอยู% 
วัยรุ%นกลุ%มนั้นก็บอกว%าลุงเก%งจริงชนะพวกผมได	แล	วจะไป พ%อแนนเลยไปหยิบไม	แบทท่ีวางอยุ%ตรงตู	
โชว!มาแล	วตีแข%งกับพวกวัยรุ%น เริ่มจากตีเด่ียวก%อนพ%อแนนตีชนะขาดกลุ%มวัยรุ%นก็เริ่มเข	ามาทีละคน
สองคนแต%พ%อแนนก็ไม%หวั่น ภูมิเห็นเปMนภาพในหนังสือการ!ตูนหมด ภูมิจึงตัดสินใจว%าคนนี้แหละต	อง
เปMนอาจารย!เราให	ได	เลยเดินเข	าไปถามว%าอยากมาขอเปMนลูกศิษย! พ%อแนนเลยตอบกลับมาว%าไม%ได	เขา
เลิกสอนใครมานานแล	วตอนนี้มีลูกศิษย!เยอะอยู%แล	ว ภาพก็แพนไปตามคนตีต%างๆ และอีกอย%างฉัน
กําลังอยากจะฝeกแนนให	เปMนเจ	าของคอร!ทแบทคนต%อไป คงไม%มีเวลามาสอนหวังว%าคงเข	าใจนะ ภูมิได	
ยินดังนั้นก็พอจะเข	าใจ แล	วก็กลับบ	านไปด	วยความผิดหวัง 
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ฉากนี้จะเล%าว%าภูมิได	พยายามค	นหาอาจารย!หรือครูท่ีจะมาสอนตีแบด ก็ได	เจอกับคน
มากมาย และสุดท	ายก็ได	พบกับพ%อ เทคนิคท่ีใช	คือการจัดแสงโดยรวมให	มืดหมดแล	วสว%างอยู%จุดเดียว
เลยท่ีวัตถุ ทําให	เห็นว%าตัวละครตัวนี้สําคัญมาก 

 

Scene 8 ซอยแห%งหนึ่ง / ภายนอก / เย็น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 –8 ฉากท่ี 8 
 

พอวันต%อมาระหว%างทางกลับบ	านภูมิก็เดินกินขนมมาอยู% ได	ไปเห็นแนนกําลังโดนรุม   
แซวอยู% เปMนภาพท่ีแนนเดินๆอยู%แล	วมีกลุ%มวัยรุ%นเดินแซวตามตลอดทาง ระหว%างท่ีพวกผู	ชายมารุมนั้น
ก็เริ่มจับเนื้อต	องตัวแนน โดยการไปจับท่ีแขน ภูมิเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปหาแนนแล	วโยนถุงขนมท้ิง โดย
ส%วนตัวแนนมีทักษะป8องกันตัวอยู%บ	างท่ีพ%อสอนมา พอพวกผู	ชายมาจับแขนก็สะบัดออกแล	วแนนก็เตะ
ไปท่ีผู	ชายคนหนึ่งล	มลงไปอีกคนเข	ามาจับแขนแนนก็สะบัดออกเสร็จก็ต%อยไปอีกทีแต%ภูมิก็ยังวิ่งมาไม%
ถึงซักที กลุ%มผู	ชายยังเหลืออยู%อีกคนแนนก็ต้ังท%าสู	 ผู	ชายเห็นดังนั้นก็จะเข	ามาจับแนนอีกคน แนนก็มุด
ตัวหลบแล	วต%อยไปท่ีท	องอีกที เม่ือแนนจัดการพวกผู	ชายหมด ภูมิวิ่งมาถึงพอดีเลยได	ถามแนนว%า 
“เปMนอะไรมากไหม” แนนเห็นภูมิท่ีพยายามจะมาช%วยก็เลยตอบไปว%า “ไม%เปMรอะไรหรอก ขอบใจนะ” 
ในขณะท่ีกําลังจะออกจากท่ีเกิดเหตุ ภูมิก็ปากระเปIาใส%พวกท่ีล	มแล	วอยู%ทีนึงแล	วก็รีบวิ่งไป ในวันนั้น
ท้ังสองคนได	เดินกลับบ	านพร	อมกันภูมิได	มาส%งแนนถึงคอร!ทแบด 

ฉากท่ีภูมิบังเอิญได	ไปเห็นแนนกําลังโดนแซวอยู%เลยจะวิ่งเข	าไปช%วย สุดท	ายท้ังสองคนก็
ได	รู	จักกัน  

 

Scene 9 บ	านภูมิ / ภายใน / กลางคืน 
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พอมาถึงบ	านภูมิก็เจอพ%อกับแม%รอกินข	าวอยู% แม%ก็ถามว%าทําไมวันนี้เลิกดึกจังภูมิก็แก	ตัว
ไปว%าท่ีเรียนพิเศษปล%อยช	า แล	วก็เดินไปนั่งกินข	าวกับครอบครัว แม%ก็ถามว%าวันนี้เรียนเปMนไงม่ังเหมือน
ปกติ ภูมิก็ตอบเหมือนเดิมว%า “เรื่อยๆอะแม%” พ%อก็ไม%พูดอะไรอยู%แล	วเพราะเปMนคนเงียบๆ ตอนกิน
ข	าวเสร็จแม%ก็ถามพ%อว%าพรุ%งนี้กินอะไรดีพ%อ พ%อก็บอกว%า “ก็แล	วแต%แม%ละกัน” ภูมิกินข	าวเสร็จก็เอา
จานชามไปช%วยแม%ล	างระหว%างท่ีล	างอยู%แม%ก็บอกว%า “วันนี้ไปเจอเพ่ือนแม%มาคนหนึ่งลูกเค	านะไปเรียน
ต%างประเทศมาแหนะ เพ่ิงกลับมาเม่ือสัปดาห!ก%อนนี้เอง ถ	าภูมิได	ไปเรียนต%างประเทศม่ังคงดีนะลูก” 
ภูมิก็ไม%ได	พูดอะไรพอล	างเสร็จก็หยิบของ เดินข้ึนห	องไป ระหว%างท่ีอ%านการ!ตูนอยู%แนนก็ทักเฟสมา
บอกว%า “พ%อโอเคแล	วนะ พรุ%งนี้มาเลยก็ได	” ภูมิก็ดีใจท่ีจะได	ไปตีแบท ก%อนนอนภูมิอ%านการ!ตูนจบ 
แล	วก็ไปเขียนบนปฏิทินเหมือนเดิมว%าต	องทําอะไรแล	วเข	านอน 

ฉากท่ีแม%รอทานข	าวอยู%แล	วแม%พยายามท่ีจะหาเรื่องคุย แต%โดยในบทแล	วซีนนี้จะแสดง
ให	เห็นว%า ตัวละครกับแม%ไม%ค%อยมีความสนิทกัน บรรยากาศจะอึดอัดหน%อยด	วยสีโทนเย็นๆ 
 

Scene 10 คอร!ทแบท / ภายใน / เย็น 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5 –10 ฉากท่ี 10 

มาถึงตอนเย็นภูมิอยู%ท่ีคอร!ทแบท พ%อแนนพูดถึงอย%างแรกเลยคือ “กฏข	อแรกของท่ีนี่เลย
ท่ีแกต	องรู	ไว	คือหนึ่งห	ามจีบลูกสาวฉันเข	าใจไหม” ภูมิได	ยินก็พยักหน	าตอบแล	วคิดในใจว%า “ได	เวลา
เริ่มภารกิจจีบหญิงได	ละ” ภูมิก็เริ่มฝeกโดยเริ่มจากพวกท%ากายบริหารต%างๆแล	วก็เริ่มฝeกตีลูกเสริฟลูก 
วิ่งคอร!ทบางทีแนนก็ได	มาช%วยพ%อสอนภูมิ จากเดิมแล	วแนนเปMนคนท่ีตีเก%งท่ีสุดในคอร!ทนี้ ท้ังสองคนก็
ได	ใกล	ชิดกันมากข้ึน มีตอนท่ีซ	อมตีกันอยู%แนนก็ได	มาตีกับภูมิแนนใช	ท%าแบบในหนังสือการ!ตูนเลย ทํา
ให	ส%วนใหญ%ภูมิก็สู	ไม%ค%อยได	 ภูมิจะจินตนาการท%าตัวเองม่ังแต%ส%วนใหญ%จะตีไม%ค%อยโดน ทุกวันท่ีมาซ	อม
ก็จะได	ไปท่ีคอร!ทแบทมาพร	อมกับแนนตลอด ก็จะได	คุยกันตลอดเวลา ทําให	ท้ังสองคนสนิทสนมกัน
มากข้ึน ก็ได	รู	ว%าอีกสองเดือนท่ีจะถึงจะมีการแข%งขันระหว%างคอร!ทแบทกันเหมือนกระชับมิตร 

ฉากนี้จะเปMนฉากท่ีพ%อของแนนเริ่มสอนภูมิ ท่ีบังเอิญได	เข	าไปช%วยแนนไว	 แล	วแนนได	ไป
ขอร	องให	พ%อช%วยสอนตีแบด เทคนิคช%วงนี้จะใช	การตัดแบบมอนทาจคือการท่ีเหตการณ!ต%างๆ ผ%าน
ช%วงเวลาไป 
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Scene 11 คอร!ทแบท / ภายใน / เย็น 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 –11 ฉากท่ี 11 

ผ%านไปหลายอาทิตย!ภูมิก็เริ่มตีเปMนมากข้ึนท%าการตีของภูมิเริ่มเปIนท%าแบบในหนังสือ
การ!ตูน ทุกวันท่ีเขาฝeกเสร็จก็จะซ้ือการ!ตูนมาอ%านด	วยทุกวัน วันละเล%มสองเล%ม ภูมิจะนําบางสิ่ง
บางอย%างท่ีเขาเจอในหนังสือการ!ตูนมาใช	ในชีวิตประจําวันเพ่ือท่ีจะได	เปMนนักกีฬาท่ีมีชื่อเหมือนใน
หนังสือการ!ตูน ภาพตลอดเวลานี้จะเปMนแบบตัดสลับผ%านเหตุการณ!มาเรื่อยๆ จนมีอยู%วันหนึ่งได	มีลูก
ศิษย!คนหนึ่งได	กลับมาท่ีคอร!ทแบท เขาคนนั้นชื่อแม็ก ภูมิก็เดินไปคุยกับแนนว%าคนนั้นคือใคร แนนก็บ
อกว%าแม็กเคยเปMนมือหนึ่งของท่ีนี้มาก%อนจนกระท่ังได	เกิดอุบัติเหตุท่ีทําให	เขาต	องหยุดเล%นไปเข	า
โรงพยาบาลและอีกอย%างแม็กเคยตีคู%แนนมาก%อนด	วย แม็กกลับมาฝeกเหมือนเดิมพร	อมกับภูมิเพราะ
แม็กเพ่ิงกลับมาเลยยังฝeกหนักไม%ค%อยได	 ในตอนแรกภูมิก็เฉยๆเพราะคิดว%าเปMนคนท่ีบาดเจ็บอยู%แล	วคง
ไม%น%ากลับมาตีเก%งได	อีกครั้ง จนมาอยู%วันหนึ่งได	มีเพ่ือนคนหนึ่งอยากแข%งกับแม็กแม็กก็ได	เดินไปคุยกับ
พ%อแนนว%าจะเอายังไง พ%อแนนก็โอเคให	ลองดูเผื่อท่ีจะได	เช็คสภาพร%างกายของแม็กด	วย เม่ือแม็กเริ่มตี
เท%านั้น อีกฝfายแพ	ราบคาบ(ภูมิเห็นภาพท่ีแม็กตีแบบในการ!ตูน) ภูมิก็บอกกับตัวเองว%าไม%ได	การละ 
สงสัยต	องเก%งกว%านี้ให	ได	 เด่ียวแนนจะถูกแย%งไป 

ฉากนี้อยากเล%าว%าสองคนนั้นสนิทกันมากข้ึนจน แม็กเพ่ือนเก%าแนนนั้นได	เข	ามา 
 
Scene 12 บ	านภูมิ / ภายใน / กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 –12 ฉากท่ี 12 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

หลังจากแข%งวันนั้นระหว%างทางกลับบ	านภูมิก็มาคิดว%าทําอย%างไรดีให	สนิทกับแนนกว%า
เดิมเพราะกลัวว%าแม็กจะไปสนิทกับแนนแทน เม่ือถึงบ	านแล	วก็เจอพ%อแม%รอทานข	าวอยู% เม่ือเข	าไป
ตรงโตJะกินข	าวแม%ก็ถามว%าทําไมเด๋ียวนี้ภูมิดูแปลกๆ เปMนอะไรรึปล%าวลูกมีอะไรคุยกับพ%อแม%ได	นะ ภูมิก็
ฟTงแต%ไม%ได	พูดไรออกไปแค%บอกไปว%าก็เรื่อยๆอะแม% ภูมิก็เดินข้ึนห	องไปอ%านการ!ตูนต%อ ในคืนนั้น
ระหว%างท่ีภูมิอ%านอยู%ก็สังเกตว%า ท่ีแท	แล	วพระเอกมันจะเก%งได	ต	องมีตัวโกงนี้เอง แม็กมันคงเปMนตัวโกง
สําหรับเรา วางแผนว%าจะทํายังไงดี ก็เขียนลงปฏิทินเหมือนเดิม 
                ฉากนี้จะเปMนการกินข	าวระหว%างแม%กับภูมิ ทําให	เห็นบรรยากาศท่ีอึดอัดมากในการกิน
ข	าว แม	ว%าจะอยู%บ	านแล	วก็ยังไม%สบายใจ 
 
Scene 13 คอร!ทแบท / ภายใน / เย็น 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 –13 ฉากท่ี 13 

วันต%อมาท่ีคอร!ทแบทภูมิก็พยายามเลียนแบบทุกอย%างท่ีแม็กทํา เช%น การบริหารกาย ท%า
ซ	อม จนถึงตอนซ	อมตี ในทุกๆวันระหว%างซ	อมแม็กก็คุยกับแนนตลอดเวลาเพราะแต%ก%อนสองคนนี้เคย
ตีคู%กันมาก%อน มีอยู%บางจังหวะแม็กก็แอบจับตัวแนนบ	าง ตอนนั้นภูมิก็ทนไม%ไหวเลยไปท	าแม็กให	มา
แข%ง 1-1 กัน ภูมิใช	ท%าทุกอย%างท่ีได	เรียนมาแต%แล	วสุดท	ายภูมิก็แพ	 แนนก็ทําท%าผิดผิดหวังท่ีอยู%ๆก็ไป
ท	าแม็กแข%ง 

 

Scene 14 บ	านภูมิ / ภายใน / คํ่า 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 –14 ฉากท่ี 14 
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ภูมิ ข้ึนห	องไปอ%านการ!ตูนระหว%างอ%านภูมิก็คิดได	ว%าตลอดเวลาหนังสือการ!ตูนไม%ได	ช%วย
ให	อะไรดีข้ึนเลย พระเอกในการ!ตูนมีหญิงตีเก%งแต%ภูมิไม%เห็นได	อะไรเลย ภูมิจึงตัดสินใจเลิกอ%านการ!ตูน 
เอาการ!ตูนท้ังหมดไปเก็บไว	แล	วก็เข	านอน ภูมิตื่นเช	ามาใช	ชีวิตเหมือนเดิมคือกลับไปต้ังใจเรียนและเลิก
ไปตีแบท 

ฉากนี้จะให	เห็นถึงว%าภูมิพยายามมากแค%ไหน แต%สุดท	ายก็ยังไม%ดีมากพอ 
 
Scene 15 ท่ีเรียนพิเศษ / ภายใน / เย็น 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 –15 ฉากท่ี 15 

ภูมิก็ได	ไปเรียนพิเศษตามปกติแต%ในขณะท่ีเรียนอยู%ก็สังเกตว%า แนนไม%ได	มาเรียนด	วย ภูมิ
ก็ไม%ได	เอะใจอะไรแต%พอผ%านมาหลายวัน แนนก็ยังคงไม%มาภูมิจึงตัดสินใจแวะไปดูท่ีคอร!ทแบทก็เห็น
แนนซ	อมอยู%เลยเข	าไปคุยกับพ%อแนนก็ได	ความว%าจะถึงวันแข%งขันใหญ%ระหว%างคอร!ทแนนจึงต	อง
ฝeกซ	อมแต%ตอนนี้แม็กเพ่ิงกลับมาพ%อแนนเลยยังไม%แน%ใจว%าแม็กจะกลับมาตีได	จริง เลยจะจัดแข%งขันใน
คอร!ทตัวเองว%าถ	าใครชนะจะได	ตีคู%กับแนน เม่ือภูมิได	ยินดังนั้นจึงอยากกลับไปตีแบทอีกรอบ 

 
Scene 16 คอร!ทแบท – บ	านภูมิ / ภายใน / เย็น 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 –16 ฉากท่ี 16 

วันถัดมาภูมิก็เลิกไปเรียนพิเศษม่ังมาต้ังใจซ	อมต้ังแต%เย็น ภูมิฝeกหนักกว%าครั้งก%อนๆ 
เพราะรู	สึกว%าต	องเอาหน%อยซักครั้งในชีวิตถึงจะไม%ได	ตีคู%กับแนน อย%างน	อยเขาก็รู	แล	วว%าชอบทําอะไร 
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ทุกๆวันเขาจะกลับไปเขียนในปฏิทินติดห	องว%าต	องทําอะไรบ	างในวันไหน พอเขียนไปได	ซักสัปดาห!
หนึ่งเขาก็เพ่ิงสังเกตวว%าในต	นเดือนธันวา ต	องไปสอบgat-pat ครั้งสุดท	ายแต%ในวันนั้นดันตรงกับวันท่ี
จัดแข%งขันกันในคอร!ท ภูมิจึงไม%รู	จะทํายังไงในระหว%างนั้นภูมิก็ยังคงไปตีแบทแต%ก็ยังคงอ%านหนังสือ
ด	วย มีอยู%วันหนึ่งท่ีคอร!ทแบทก็ได	ไปคุยกับแนนว%าต	องไปสอบคงจะไม%สามารถไปแข%งคัดตัวได	 
 
Scene 17บ	านภูมิ / ภายใน / เช	า 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 –17ฉากท่ี 17 

เม่ือมาถึงวันสอบภูมิกําลังเตรียมตัวจะออกไปสอบ ต่ืนตรงเวลาเก็บท่ีนอน อาบน้ําแต%งตัว 
ในเวลานั้นภูมิเอาปฏิทินลงมาจากผนังและเอาไม	แบทไปแขวนแทน ในขณะท่ีกําลังอ%านหนังสือ
ทบทวนครั้งสุดท	ายก%อนสอบก็เหลือบไปเห็นว%าคอมยังไม%ได	ปLดก็กําลังจะปLดดันไปเห็นข	อความท่ีแนนก็
ทักแชทมาว%า “วันนี้ต้ังใจทําข	อสอบนะ ไว	ว%างๆมาตีแบทเล%นกันอีก” ทันใดนั้นแม%ก็ตะโกนข้ึนมาว%า   
“ไปสอบได	แล	วลูก” ภูมิก็ปLดคอมรีบลงไปข	างล%างกําลังจะเปLดประตูออกไปจากบ	าน มือถือเต็มไปด	วย
หนังสือเรียนท่ีจะไปอ%านระหว%างทาง พอเม่ือเขาเปLดประตูออกจากบ	าน ในมืออีกข	างเขาถือไม	แบทท่ี
แขวนไว	บนห	องแล	วก	าวออกจากบ	านด	วยความภาคภูมิใจ 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

การศึกษาและค�นคว�าข�อมูลเพ่ือการสรรสร�างภาพยนตร�สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ พฤติกรรม
การลอกเลียนแบบ เรื่อง ศึกเกมรัก ลูกขนไก& สะท�านฟ(า มีวัตถุประสงค�เพ่ือนําเสนอประเด็นเก่ียวกับ 
พฤติกรรมของวัยรุ&นคนหนึ่งท่ีอยู&ในวัยเรียน แล�วต�องพบปะกับป0ญหามากมาย หลังจากท่ีเขาเลือกใน
การเลียนแบบบางสิ่งบางอย&าง ทําให�เขาได�เรียนรู�ว&าสิ่งท่ีเขาทําสามารถเลือกได�ด�วยตัวเองทุกอย&าง 
โดยผู�จัดทําได�ทําการเก็บข�อมูลทฤษฎี แนวคิด บทความ และแหล&งข�อมูลอ�างอิงต&างๆ เพ่ือนํามา
พัฒนาโครงเรื่อง บุคลิกของตัวละคร ความสัมพันธ�ของตัวละคร จนได�มาเป9นบทภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ� 
จนพร�อมสําหรับการถ&ายทํา และปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตร�สั้น ซ่ึงแบ&งออกเป9น 3 จั้นตอน
คือข้ันตอนก&อนการถ&ายทําภาพยนตร� (Pre-Production) ข้ันต�องการถ&ายทําภาพยนตร� 
(Production) และข้ันตอนการหลังถ&ายทําภาพยนตร� (Post-Production) ซ่ึงการทํางานตามข้ันตอน
ข�างต�นทําให�ผู�จัดทําได�เรียนรู�วิธีการสร�างภาพยนตร� โดยละเอียดและครบถ�วยสมบูรณ� โดยเริ่มต้ังแต&
แนวความคิด ทฤษฎีต&างๆ และค�นคว�า ข�อมูลอ�างอิงมาพัฒนาสู&บทภาพยนตร� การสรรหาสถานท่ีใน
การถ&ายทําให�เหมาะสมและคัดเลือกนักแสดงท่ีมีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร� การวางแผน
งานก&อนการถ&ายทํา การถ&ายทําและการบริหารเวลาในกองถ&าย การแก�ไขป0ญหาเฉพาะหน�าในกอง
ถ&ายทํา ไปจนถึงการตัดต&อภาพและเสียงของภาพยนตร�ท่ีต�องอาศัยความละเอียดท้ังด�านภาพและ
เสียง เพ่ือความสมบูรณ�ของภาพยนตร�ตามจุดประสงค�ท่ีผู�จัดทําได�คาดหวังไว� 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป9นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ
ดําเนินการตามแต&ละข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันตอนก&อนการถ&ายทําภาพยนตร� (Pre-Production) 
ข้ันตอนท่ีมีความยาก จึงจําเป9นต�องมีความละเอียดสูง และเป9นข้ันตอนท่ีสําคัญ

ท่ีสุดกว&าทุกๆข้ันตอน เพราะหากเตรียมการในข้ันตอนก&อนการถ&ายทําภาพยนตร�นั้นไม&สมบูรณ� การ
ทํางานในข้ันตอนการผลิตภาพยนตร� จะเกิดความลําบากและมีป0ญหาตามมาในภายหลังได� เนื่องจาก
ไม&มีความพร�อมท่ีจะออกไปทํางานและไม&มีการเตรียมความพร�อมงานมีความสมบูรณ�และสําเร็จลุล&วง
ได�ดี เริ่มต้ังแต&ข้ันตอนการคิด จุดเริ่มต�นของภาพยนตร� การพยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดท่ี
น&าสนใจได�แก& ทฤษฎีการตัดสินใจ นํามาใช�การตัดสินใจของตัวละคร ภูมิ ท่ีต�องเลือกระหว&างความรัก
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กับการเรียน ทฤษฎีแรงจูงใจ นํามาใช�ประกอบกับการตัดสินใจของภูมิ ท่ีมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
แนน หญิงสาวท่ีเขารัก แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับทักษะความสัมพันธ�ระหว&างบุคคล นํามาใช�ในการให�
ความสําคัญระหว&างความสัมพันธ�ของแม&กับภูมิ และภูมิกับแนน และได�นําแนวคิดพฤติกรรมนิยมมา
ใช�ในภาพยนตร� เพ่ือเป9นรูปแบบการนําเสนอแบบการ�ตูนญ่ีปุQน เนื่องจากพระเอกชอบอ&านหนังสือ
การ�ตูนญ่ีปุQน และเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบนําไปใช�เพ่ือได�ใกล�ชิดแนน หญิงสาวท่ีเขาชอบ จน
ไปสู&การค�นคว�าข�อมูลอ�างอิง เพ่ือสร�างบทภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ�แบบ จะลดอัตราการเกิดป0ญหานั้นน�อย
ท่ีสุด 

2. ข้ันตอนการถ&ายทําภาพยนตร� (Production) 
เนื่องจากเป9นการทํางานกับผู�ร&วมทีมและนักแสดงตลอดจนติดต&อประสานงาน

ต&างๆ จึงจําเป9นต�องมีความพร�อมจากข้ันตอนก&อนการถ&ายทําเป9นอย&างมากท้ังการบริหารเวลาในการ
ถ&ายทํา เพ่ือให�ได�ตรงตามเวลาท่ีวางไว� และปรหยัดงบประมาณมากท่ีสุด และการทํางานกับผู�คน
มากๆ มักจะทําให�ยุ&งยางมาก แต&หากวางแผนมาดีงานก็จะราบรื่นและมีป0ญหาน�อยท่ีสุด 

3. ข้ันตอนหลังการถ&ายทํา (Post-Production) 
ข้ันตอนนี้เป9นข้ันตอนสุดท�ายของการทําภาพยนตร� เป9นการใส&เทคนิคในการเล&า

เรื่องด�วยการตัดมันออก โดนการทําให�เป9นเรื่องเป9นราว ใส&เทคนิคทางภาพและเสียง เพ่ือให�
ภาพยนตร�สามารถเล&าได�และทําให�ภาพยนตร�สมบูรณ�ท่ีสุด ก&อนนําออกไปฉายจริงตามสถานท่ีต&างๆ 
โดยผู�จัดทําต�องอาศัยความละเอียดอ&อน ความรอบคอบและความรับผิดชอบเป9นอย&างมาก อีกท้ังยัง
ต�องใช�เวลาในการทํางานพอสมควร เพ่ือความเรียบร�อยและเกิดข�อผิดพลาดน�อยท่ีสุด ซ่ึงผลของการ
ตัดต&อภาพยนตร�สั้นเรื่อง ศึกเกมรัก ลูกขนไก& สะท�านฟ(า ก็ได�ออกมาเป9นท่ีน&าพอใจ เพราะผู�จัดทําได�
ทุ&มเวลาการทํางานในข้ึนตอนนี้เป9นอย&างมาก เพ่ือทําให�ภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ออกมาสมบูรณ�ท่ีสุดเท&าท่ี
จะทําได�ภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ต�องการนําเสนอป0ญหาช&วงวัยรุ&นท่ีต�องตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตของ
ตนเอง ในเรื่องภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้ได�ยกตัวอย&าง ชีวิตของ ภูมิ นักเรียนท่ีกําลังจะจบมัธยมปลายและ
ต�องตัดสินใจว&าจะทําอย&างไรต&อไปกับอนาคต และเขาก็ได�พบกับ แนน หญิงสาวท่ีเป9นนักกีฬา
แบดมินตัน เขาจึงเกิดทางเลือกระหว&างการต้ังใจเรียนหรือการตีแบดมินตันเพ่ือความรัก ในการ
ตัดสินใจท�ายท่ีสุดนั้น เราควรเลือกทําในสิ่งท่ีตนเองชอบ  เพราะเราจะอยู&กับสิ่งนั้นไปตลอด และจาก
การศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจและพฤติกรรมการลอกเลียนแบบนั้น นําไปสู&การเข�าใจและเรียนรู�
เก่ียวกับป0จจัยและแรงจูงใจในการตัดสินใจของคนเรา ทําให�ภาพยนตร�เรื่องนี้เป9นอีกหนึ่งสิ่งท่ีสามารถ
เป9นแรงบันดาลใจในการตัดสินใจได� 
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ข�อจํากัดและป ญหา 

ข�อจํากัดและป0ญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน สามารถสรุปเป9นข�อๆได�ดังต&อไปนี้ 
1. ป0ญหาเรื่องงบประมาณค&าใช�จ&าย 

พอมาถึงข้ันตอนการถ&ายทําภาพยนตร�นั้น แผนต&างๆท่ีวางไว�กลับไม&ค&อยเป9นไป
ตามนั้น เวลาถ&ายเลยเวลาท่ีกําหนดไว�แน&นอนว&าย&อมเสียค&าใช�จ&ายเพ่ิมข้ึน เม่ือพูดถึงการตีแบดมินตัน
ต�องใช�เอกตร�าจํานวนมากในการท่ีจะทําให�สนามแบดมินตันนั้นมีชีวิตข้ึนมา และแน&นอนเม่ือทีมงาน
เยอะค&าใช�จ&ายท่ีตามมาย&อมไม&พ�น ทําให�แต&ละครั้งในการถ&ายทําภาพยนตร�อะไรประหยัดได�ก็จะ
ประหยัดให�มากท่ีสุ 

2. ป0ญหาเรื่องนักแสดง 
เนื่องจากในภาพยนตร�สั้นเรื่องนี้มีคนหลายอายุวัยมาร&วมแสดง ทําให�ในการจัด

คิวแต&ละทีค&อนข�างเป9นไปได�ยากประจวบกับการขอสถานท่ีนั้นๆ ก็ทําได�ยาก เม่ือได�คิวนักแสดงมา คิว
สถานท่ีมักจะไม&ได� และเม่ือได�คิวสถานท่ีมา คิวนักแสดงก็จะไม&ได�ด�วยเช&นกัน เลยทําให�ในตอนแรกจะ
ทําให�เกิดความผิดพลาดค&อนข�างบ&อย จนต&อมาภายหลังต�องทําคิวให�ดีๆ ก&อนจะนัดออกกอง 

3. ป0ญหาเรื่องการตัดต&อ 
ภาพยนตร�กีฬาเป9นภาพยนตร�แนวหนึ่งท่ีคิดว&าถ&ายทํายากมากเพราะในการท่ีตัว

ละครตีแบดมินตันนั้น ในข้ันตอนการเตรียมงานได�คิดระยะภาพมาเรียบร�อยแล�ว แต&พอไปหน�ากอง
ถ&ายภาพยนตร�จริงๆ ดันลืมเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดไปคือความต&อเนื่องของการเคลื่อนไหวตัวละคร ทําให�
ต�องกลับมารีชู�ตกันใหม& แต&ก็แก�ป0ญหาได�บางส&วนโดยการนําการตัดต&อเข�ามาช&วย 

4. ป0ญหาเรื่องอุปกรณ�การถ&ายทํา 
เนื่องจากอุปกรณ�ในคณะมีความต�องการค&อนข�างสูง จึงจําเป9นต�องยืมอุปกรณ�แต&

พอดีในการถ&ายทําภาพยนตร�รอบนั้นๆ ทําให�เกิดความลําบากในการใช� เพราะจําเป9นต�องแบ&งกับ
เพ่ือนในชั้นปVเกือบทุกคน อีกท้ังอุปกรณ�บางอย&างนั้นว&างไม&ตรงกับวันท่ีจะถ&ายทําภาพรยนตร� เลยทํา
ให�ต�องไปยืมคนอ่ืนท่ีมีมาใช�ก&อน 
 

ข�อเสนอแนะ 

1. ภาพยนตร�สั้นเรื่อง ศึกเกมรักลูกขนไก& สะท�านฟ(า เป9นการยกตัวอย&างของวัยรุ&น
คนหนึ่งท่ีทําพฤติกรรมลอกเลียนแบบหนังสือการ�ตูนท่ีชื่นชอบ ดังนั้นความคิดของตัวละครอาจตรง
หรือไม&ตรงกับความคิดของผู�ท่ีมารับชม ท้ังนี้ข้ึนอยู&ประสบการณ�ทางการกระทําและความคิดท่ีผ&านมา
ของแต&ละรายบุคคล 
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2. การผลิตภาพยนตร�เรื่องนี้ ต�องมีความสนใจในระดับหนึ่ง ถ�าหารเราไม&มีความ
สนใจในมันแล�ว จะกลายเป9นงานท่ีไม&น&าสนใจไปเลยทันที และอาจทําให�ยกเลิกการถ&ายทําภาพยนตร�
ไปได� 
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