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บทท่ี 7 
การสรางภาพยนตรส้ัน 

 

หลักคิดและหลักการพ้ืนฐานและวิธีการสรางภาพยนตร ไดกลาวไวโดยละเอียดแลว ในบทท่ี 1 – 6 
นักศึกษาท่ีเริ่มฝกหัดสรางภาพยนตร (film school) ผูเริ่มตนสรางภาพยนตรในแนวของตนเอง หรือ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจสรางภาพยนตรแนวนอกกระแส (independent: inde) ไมวาจะสรางกันเลนๆ เพ่ือ
ทดสอบ หรือเลียนแบบ หรือจะสรางเพ่ือเผยแพรกันทางอินเทอรเน็ต ใหชมกันในกลุม (fan film | 
sweded film) หรือแมกระทั่งการสรางภาพยนตรโฆษณาผลิตภัณฑ หรือเพื่อการประชาสัมพันธ รณรงค 
ก็ตองใชหลักคิดและหลักการพ้ืนฐานเหลาน้ัน ในการออกแบบงานสราง ตั้งแตขึ้นเริ่มตน เขียนบท ถายทํา 
และตดัตอ 

ภาพยนตรสั้น มักใชเกณฑเรื่องความยาวของเรื่องท่ีฉาย มาเปนเกณฑจัดประเภท แมกระท่ังช่ือ
เรียก ก็มักเรียกวา “หนังสั้น” หนังสั้น จัดอยูในกลุมภาพยนตรตนทุนต่ํา แตภาพยนตรตนทุนต่ํา อาจไมใช
หนังสั้น เพราะภาพยนตรบันเทิงหลายเรื่อง ใชทุนไมมากนัก (แตก็สูงกวาหนังสั้น) ภาพยนตรโฆษณาบาง
เรื่อง แมจะใชตนทุนสูง (เม่ือเทียบกับความยาวของเรื่อง 30 วินาที – 3 นาที) แตก็จัดอยูในประเภทหนัง
สั้น เพราะอยางไรเสียถาเปรียบเทียบตนทุนสรางกับภาพยนตรบันเทิง ความยาว 2 ช่ังโมง ก็ยังใชทุนต่ํา
กวาอยูน่ันเอง ภาพยนตรเพลงหรือภาพยนตรประกอบเพลง ก็จัดอยูในหนังสั้นเชนกัน เพราะมีความยาวไม
เกินไปกวา 5 นาที (จบภายใน 1 เพลง)  

7.1 ปจจัยเร่ืองทุนสราง 
ภาพยนตรสั้น หรือหนังสั้น กับภาพยนตรตนทุนต่ํา หรือหนังตนทุนต่ํา มีสวนเหมือนกันในดานทุน

สราง แตตางกันในดานอิสระทางความคิด และความยาวของภาพยนตร หนังสั้น ใชเวลานอยกวาฉายนอย



340 การผลิตภาพยนตรดิจิตัล  

 

กวา หนังตนทุนต่ํา และมีแนวทางในการนําเสนอเร่ืองราวหลากหลายกวา หนังตนทุนต่ํา ก็คือหนังบันเทิง
ความยาว 100 – 120 นาที น่ันเอง เพียงแตจํากัดท่ีวงเงินทุนสราง ปจจัยท่ีทําใหงานสรางภาพยนตร ตอง
ใชทุนสูงกวาการผลิตสื่อประเภทอ่ืน[1] คือ 

(1) บทภาพยนตร (screenplay)  

เปนปจจัยแรก ท่ีผูสรางจะนํามาคิดคํานวณตนทุน โดยเฉพาะการออกแบบฉากและตัวละคร ใน
ภาพยนตร เชน ฉากสงคราม ฉากประวัติศาสตร หนังยอนยุค ฉากแฟนตาซี หากตองใชสถานที่จริง จะใช
งบประมาณสูงมาก ตัวเอกของเรื่อง จําเปนตองใชนักแสดงอาชีพหรือไม วิธีหลีกเลี่ยงคือ เลือกบท
ภาพยนตรท่ีออกแบบฉากแลว ใชเงินลงทุนใหนอยท่ีสุด โดยการใชกราฟคคอมพิวเตอรชวย หาฉากอื่นแทน 
เชน การตอสูในรถไฟความเร็วสูง ก็อาจเปล่ียนเปนบนรถยนตบรรทุก หรือไมก็บนเรือ ลดบทพูดของตัว
ละครหลักๆ ลงบาง เลือกนักแสดงหลัก (พระเอก นางเอก) ท่ีมีคาตัวไมแพงเกินไป อาจเปล่ียนอาชีพของ
ตัวละคร เชน หมอ มาเปน ครู (ฉากและเครื่องประกอบฉาก สําหรับอาชีพแพทย ยุงยากกวา หาสถาน
ท่ีมาใชเปนฉาก ไดยากวา อาชีพครู) หรือหานักแสดงแทนในบางฉาก เปนการลดคิวแสดงของนักแสดงลง 
จะทําใหลดคาใชจายได เลือกทีมงาน ท่ีสามารถเลนเปนตัวละคร (ตัวประกอบ) ในเร่ืองได  

บทภาพยนตร ผูสรางสามารถเขียนขึ้นใหมดวยตนเองได ก็ควรทํา ไมตองซื้อ บทภาพยนตรท่ีเขียน
ข้ึนใหม ตามองคประกอบของและสภาพแวดลอมของฉาก ท่ีผูเขียนบทจะเขียนไดงายกวา และตรงกับ
สภาพความเปนจริง ทําใหคํานวณงบประมาณไดงายกวา 

(2) สถานท่ีถายทํา (location)  

ถาใชสถานท่ีจริงตามบทท่ีเขียนมา อาจตองใชงบประมาณสูง ในดานคาเชา และคาใชจายในการ
เดินทางของทีมงาน ก็ควรหาสถานท่ีทดแทน หรือถาหาไมไดจริงๆ เชน ฉากประเภท แฟนตาซี ก็เลี่ยงโดย
ตกแตงหรือสรางข้ึนเอง ภายในหองสตูดิโอ หากตองการลดคาใชจายลงอีก ก็เลี่ยงดวยการใหฉากท่ีสราง
ข้ึนมีบทบาทแคเปนฉากประกอบ หรือเปนฉากหลังของตัวละคร ถายดวยภาพชัดตื้น หลีกเลี่ยงการ
ถายภาพชัดลึก แตท่ีนิยมทํากันมากท่ีสุดคือ การใชฉากเขียว (green screen) ซ่ึงอาจเปนสีเขียว หรือสีนํ้า
เงินบังไว แลวใชคอมพิวเตอรลบสีเขียวออก เพื่อนําภาพท่ีสรางจากคอมพิวเตอร มาใสแทน ฉากสํานักงาน 
อาจใชหองรับแขกในบาน แทนก็ได  

สิ่งท่ีตองพิจารณาเปนพิเศษ ในการเลือกฉาก คือ การเดินไป–กลับ การตกแตงสถานท่ีได โดยไม
กระทบกระเทือนในการรื้อถอน ไมมีเสียงรบกวน หากตองขออนุญาตเจาหนาท่ี ก็ควรเลือกสถานท่ีท่ีมี
เจาหนาท่ีใจดี เอ้ือเฟอ และตองดูดวยวา การยายกองถายจากสถานท่ีภายนอก ไปสูภายใน หรือภายในไปสู

                                     
1 Cleve, Bastian.  (2006)  Film Production Management. 3rd ed., London: Focal Press,  

pp.56-66 
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ภายนอก ทําใหยากหรืองายอยางไร ตลอดจนเร่ืองความสะดวกในดานสวัสดิการ หองนํ้า หองเก็บของ 
หองเปลี่ยนเส้ือผา แตงตัวนักแสดง ถนนหนทาง สะดวก ปลอดภัย ไมมีรถวิ่งพลุกพลาน 

(3) กลองถายภาพ และอุปกรณการถายภาพ  

การสรางหนังตนทุนต่ํา และหนังสั้นทุกประเภท มักไมมีปญหาในเรื่องการเลือกใชกลองดิจิตัล 
เหมือนการถายดวยฟลม สําหรับภาพยนตรดิจิตัลทุกประเภท ปญหาอาจไมมากนัก หากหลีกเลี่ยงการเชา
กลองดิจิตัลระดับอาชีพ ดวยการใชกลอง DSLR แทน เพียงแตหาเลนสท่ีเหมาะสมกับกลอง เชน เลนส 50 
มม. เลนสมุมกวาง และเลนสถายไกล หากมีเลนสซูมระยะ 18 – 300 มม. ก็นับวาเพียงพอแลว สําหรับ
การทําหนังสั้น แตก็ควรมีเลนส 50 มม. ไวใชดวย เพราะเลนสมาตรฐาน จะชวยใหการคํานวณขนาดภาพ 
มุมภาพ และระยะ ระหวางนักแสดงกับตัวกลอง ทําไดงายข้ึน โดยเฉพาะฉากแอคช่ัน ซึ่งตองมีการเคลื่อน
กลองบอยๆ  

กลองวิดีโอ ท่ีนํามาใชรวมกับกลอง DSLR อาจมีปญหาเร่ืองสีของภาพ ควรหลีกเลี่ยง หากตองใช
กลองถายภาพมากกวา 2 ตัวข้ึนไป ควรเลือกใชกลองประเภทเดียวกัน เพราะสีจะไมผิดเพ้ียนมากเกินไป 
นอกจากน้ี คอมพิวเตอรสําหรับตัดตอในปจจุบันก็มีความสามารถตัดตอภาพ ระดับความละเอียดสูงไดแลว 
ยกเวนภาพสามมิติ ซ่ึงตองเสียคาเชาท้ังกลอง ท้ังหองแล็บตัดตอ ในอัตราสูง ดนตรี และเพลงประกอบ
ภาพยนตร ถาไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ ก็จะชวยลดคาใชจายลงไดมาก ควรจางผูตัดตอท่ีมีความชํานาญ แต
ยอมรับคาแรงในอัตราท่ีเหมาะสมได หากในทีมงานสามารถตัดตอไดเอง ก็จะลดคาใชจายลงไดอีกเชนกัน 

(4) ทีมงาน (executive board and crew)  

สําหรับงานสรางหนังสั้น ทีมงานบริหาร จําเปนท่ีสุดท่ีตองหาบุคคลท่ีไววางใจ และมีความสามารถ
หลายดาน ท้ังในดานการเขียนบท การกํากับการแสดง การออกแบบงานศิลป ตลอดจากการถายภาพและ
การตัดตอ ทีมงานบริหาร อาจมีแค 1 – 3 คน ทําหนาท่ีเขียนบท เปนผูอํานวยการสราง ผูจัดการงานสราง 
และผูกํากับภาพยนตร อีกคนหน่ึงเปนฝายศิลปและถายภาพ แลวจางผูชวยกองถายอีกสองสามคน ทํา
หนาท่ีจัดไฟ จัดฉาก เก็บติดตั้งอุปกรณตางๆ สวนนักแสดง ก็รับผิดชอบจัดหาเครื่องแตงกายมาเอง 
แตงตัวแตงหนาเอง โดยมีฝายศิลปดูแลกํากับอีกตอหน่ึง การเดินทาง อาหาร ท่ีพัก ถาทุกคนรับผิดชอบ
ตัวเองไดก็จะดีมาก หรือแลวแตจะตกลงกัน ท่ีจะชวยประหยัดคาใชจายใหมากท่ีสุด ทีมงานทุกคนตองมี
วินัยในตัวเอง ไมด่ืมสุรา ไมเลนพนัน และไมประพฤติตนใหมีปญหา ในระหวางการถายทํา 

ถาเปนหนังตนทุนต่ํา ในทีมงานจะตองมีคนระดับมืออาชีพมารวมงานดวย ดวยการจาง ท่ีจําเปนคือ 
ผูกํากับภาพยนตร ซึ่งสามารถรับภาระงาน กํากับการแสดง กํากับภาพ และกํากับแสงได นอกน้ัน ใหคนใน
ทีมงาน เปนผูชวย และอยาลืมวา คนในทีมงานทุกคน สามารถเปนนักแสดงประกอบ และนักแสดงแทนได
ดวยกจ็ะดีมาก 
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(5) นักแสดง (actors) 

การสรางภาพยนตรทุกเร่ือง มักมีปญหาเรื่องนักแสดง เพราะตางก็ตองการนักแสดงอาชีพ ซึ่งมี
คาจางแพง และมักไมมีคิวใหเลน ผูสรางจึงตองหันไปเชานักแสดงอันดับรองลงมา ซ่ึงมีเวลามาเลนให หนัง
ตนทุนต่ําก็มีปญหาเชนเดียวกัน วิธีที่ดีที่สุดคือ จางนักแสดงอาชีพเพียงคนเดียว เลนเปนตัวละครหลัก 
นอกน้ันก็หานักแสดงอันดับรองๆ เชน นักแสดงละครทีวี ผูผานงานประกวดความสามารถดานการแสดง 
ซ่ึงมีคาจางถูกกวามาก หรืออาจใหทีมงานเลนเปนตัวประกอบ สวนการสรางหนังสั้น โอกาสท่ีจะจาง
นักแสดงอาชีพแทบไมมีเลย อยางดีก็นักแสดงรับเชิญ ท่ีทีมงานมีความสัมพันธสวนตัวและเชิญใหมารับบท
ได ดังน้ัน ทีมงานตองหา หรือสรางนักแสดงเอง และไมลืมวาทีมงานทุกคนตองเลนเปนตัวประกอบได 
หรือไมก็อาจขอรองญาติๆ หรือคนรูจัก อาสาสมัคร ใหมาเลนดวย หนังสั้นโฆษณา มักมีงบประมาณจัดไว
ใหแลว ทีมงานจะตองจัดสรรคาใชจาย ไวเปนคาจางนักแสดงอาชีพตามความเหมาะสม 

(6) อุปกรณ (equipment)  

สําหรับงานสรางหนังสั้น มักไมมีปญหามากนัก โดยเฉพาะหนังสั้นนักศึกษา อาจขอยืมอุปกรณจาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันท่ีตนศึกษาอยู ถาเปนประชนท่ัวไป ทําหนังสั้นประเภทหนังแนวอิสระ หนังแฟน
ฟลม หรือหนังสวีด ก็จัดสรางจัดหาอุปกรณกันเอง เพียงแคมีกลอง DSLR พรอมเลนส โคมไฟสองตัวใหญ 
(สัก 1,000 วัตต) อุปกรณอื่นๆ ก็สรางกันขึ้นมาเอง เชน เครน ดอลลี่ ฉากเขียว เลือดปลอม เสื้อผาแนว
แฟนตาซี ก็ออกแบบตัดเย็บกันเอง หรือไมก็หาหยิบยืม มาดัดแปลง ใชโฟมแทนแผนสะทอนแสง ผาขาว
กรองแสง เสาโคมไฟ เสายึดอุปกรณ ก็อาจใชทอพีวีซีแทน หรือแมกระท่ัง ไมไผลวก ก็นํามาดัดแปลงเปน
อุปกรณราวฉาก หาสเก็ตบอรดมาแทนดอลลี่ ถาในทีมงาน มีอุปกรณวิทยุบังคับ เชน โดรน รถบังคับ ท่ี
สามารถติดกลองได ก็นํามาประยุกตเปนกลองถายหนังได 

สําหรับหนังตนทุนต่ํา ก็หาเชาอุปกรณท่ีจําเปน จากผูใหเชาราคาไมแพง เชน ไฟสอง 2,000 วัตต 
เครนแขนยาว หรือแมกระท่ังเครื่องบินวิทยุบังคับชนิดสี่ใบพัด (โดรน) นอกน้ัน ก็จัดหาหรือจัดทําเทาท่ี
จําเปน เหมือนการทําหนังสั้น สวนหนังโฆษณา ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไวแลว ก็เปนหนาท่ีของ
ผูจัดการงานสราง ท่ีจะแบงงบประมาณไวเปนคาเชาอุปกรณหลักๆ ถางบประมาณไมพอ ก็อาจจัดสรางกัน
ข้ึนเอง 

(7) การตัดตอ  

อุปกรณท่ีจําเปนตองมี คือ คอมพิวเตอรสําหรับตัดตอ ถาเชาพรอมหองแล็บ ก็อาจเสียคาใชจาย 
ข้ึนอยูกับคุณภาพและอุปกรณของแตละแหง รวมท้ังหองแล็บเสียง ถาในภาพยนตร จําเปนตองมีเพลง
ประกอบ ก็อาจเสียคาใชจายคาแตงเพลงเพ่ิมขึ้น ถาดนตรีประกอบภาพยนตร หาซ้ือมาไดก็ไมจําเปนตองใช
หองแล็บเสียง ถาไมมีงบประมาณจริงๆ ก็ตองจัดหาคอมพิวเตอรท่ีมีศักยภาพสูงมากพอ ท่ีจะตัดตอ
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ภาพยนตรระดับความละเอียดสูง (HD) ได สวนการบันทึกเสียงหลังการถายทํา (non-diegetic sound) 
ถาผูตัดตอ มีความสามารถในการตกแตงเสียงไดเอง ก็จัดหาไมโครโฟนและเคร่ืองบันทึกเสียง (digital 
sound recorder) คุณภาพดีๆ ไวสักเคร่ือง ซ่ึงปจจุบันมีราคาไมแพงแลว ถาเทียบกับการเชาหองแล็
บเสียงแลว อาจเสียคาใชจายเทากัน หรือแตกตางกันไมมากนัก 

(8) เทคนิคพิเศษ (special effects) 

ในภาพยนตรหลายเรื่อง มีการสรางเทคนิคพิเศษเพ่ิมเขามา เสริมความสมจริงใหแกฉาก เทคนิค
พิเศษ อาจทําจากเครื่องจักรกล เชน เครื่องทําหมอกควัน เคร่ืองพนไฟ เครื่องทําประกายไฟ พัดลมกําลัง
สูงสรางพายุ หรือดอกไมไฟ แทนการยิงกระสุนปน เปนตน หรือจากการออกแบบงานศิลป เชน ทํา
บาดแผล เลือดปลอม รอยกระสุน เปนงานคอนขางหนักสําหรับผูกํากับฝายศิลป ในการทําหนังสั้น อาจทํา
ไดไมแนบเนียนเหมือนหนังอาชีพ สวนหนังสั้นโฆษณาและหนังตนทุนต่ํา จะใหความสําคัญกับเทคนิคพิเศษ
มาก เพราะมันชวยลดคาใชจายในการสรางเอฟเฟคจากของจริง โดยเฉพาะการใชกราฟคคอมพิวเตอร 
รวมกับการใชฉากเขียว 
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ภาพท่ี  7.1 เปรียบเทียบ ทุนและรายได ของภาพยนตรตนทุนตํ่า 12 ลําดับ 

ท่ีมา: http://www.listmonde.com/entertainment/film/12-
cheapest-successful-films-ever-produced/. 
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7.2 การเตรียมงานสราง  
ศิลปะการเลาเรื่อง ไมวาจะเปนนิทาน นิยาย ละคร หรือ ภาพยนตร มีรากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎี

แบบเดียวกัน คือ มาจากการเลาเรื่อง (narratology) เรื่องราวท่ีเกิดข้ึน อาจเปนเรื่องของมนุษย สัตว พืช 
หรือ สิ่งของ จักรกล หรือ สิ่งลี้ลับ ท่ีเกิดขึ้น ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ณ สถานท่ีใดท่ีหน่ึง แลวก็จบมี
ความสุข แบบผิดหวัง หรือไดอยางเสียอีกอยาง องคประกอบสําคัญของเร่ือง คือ ตัวละคร ฉาก–สถานที่ 
และ เวลา  เร่ืองท่ีนํามาสรางภาพยนตร มาจากหลายแหลง และเม่ือไดเร่ืองมาแลว ก็จะนํามาเขียนบท
ภาพยนตร ไมวาจะเปนบทหนังสั้น หรือหนังยาว ก็อยูภายใตกฏเดียวกัน  

ความแตกตางระหวาง นวนิยาย (novel & tale story) กับบทภาพยนตร (movie script) คือ นว
นิยาย (novel) เรื่องสั้น (short story | tale) จะถูกเลาเรื่องโดย บทบรรยายฉาก เหตุการณ (scene | 
ambience) แอ็คชั่นของตัวละคร อารมณความรูสึกในใจ (feeling) ทัศนคติ (attitude) มุมมอง (vision) 
แรงจูงใจ (motive) ความพึงพอใจ (appreciate) ของตัวละคร และบทสนทนา (dialog) สวนภาพยนตร 
(movie script) จะถูกเลาและนําเสนอจากบุคคลหลายฝาย คือ  

(1) ผูเขียนบท (copy writer) จะเลาเร่ืองผาน บทบรรยายฉาก เหตุการณ แอ็คช่ัน ของตัวละคร 
และ บทสนทนา 

(2) ผูสราง (producer) ผูกํากับและทีมงานสราง จะเปนผูนําบทภาพยนตร จากผูเขียนบท
โดยตรง มาตีความหมาย ท่ีปรากฏในฉาก เหตุการณ เรื่องราว และในคําพูดของตัวละคร เพื่อออกแบบ
งานสรางใหเกิดภาพและเสียง ดําเนินไปตามเร่ืองราว บทของผูสราง จึงมีความแตกตางจากบทท่ีผูเขียน 
(copy writer) เขียนโดยตรง เพราะมีความซับซอนกวา และเกี่ยวของกับผูรวมงาน นักแสดง งบประมาณ 
และสถานท่ีถายทํา บทภาพยนตร ในข้ันตอนสราง จะเรียกวา บทถายทํา (shooting) มีนักแสดง ผูกํากับ 
ผูถายภาพ เปนองคประกอบสําคัญ ท่ีตางก็มีหนาท่ีจัดวางองคประกอบการแสดง ใหถูกตองเหมาะสม ใน
ระหวางบันทึกภาพ 

(3) ผูตัดตอ ลําดับภาพ (editor) จะเปนผูเลาเรื่องในลําดับสุดทาย ดวยการจัดเรียงจัดวาง 
องคประกอบภาพและเสียง ใหเหมาะสม กลมกลืน ถูกตองตามหลักองคประกอบศิลปอีกคร้ังหน่ึง หลังจาก 
ภาพท่ีไดมา ผานขั้นตอนการถายภาพ จากผูถายภาพมาแลวก็ตาม 

ในบทภาพยนตร ไมวาผูเขียนจะเปนใครก็ตาม จะไมอธิบายหรือบอกอารมณความรูสึก ทัศนคติ 
มุมมองของตัวละคร เพราะส่ิงเหลาน้ัน เปนหนาท่ีของตัวละคร ท่ีจะแสดงออกทางจอภาพ ใหคนดูเปนผู
วินิจฉัยดวยตนเอง กฏขอหามขอหน่ึงของการเขียนบทภาพยนตร คือ อยาแสดงความหมาย หรือเลาเรื่อง
ซํ้ากันดวย ฉาก แอ็คช่ัน และบทสนทนา ในเวลาเดียวกัน ท่ีถูกตองเหมาะควร คือ จะใหตัวละครแสดง
แอ็คช่ัน แทนคําพูดก็ได หรือใชคําพูดแทนแอ็คชั่นก็ได อยางใดอยางหน่ึง ผูดูจะทราบนิสัย ความตองการ
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ของตัวละคร ผานแอ็คช่ัน หรือผานคําพูดก็ได หรือผานสถานการณใดสถานการณหน่ึงก็ได 

ท้ังนวนิยาย และ บทภาพยนตร มีกฏเกณฑท่ีเหมือนกันอยูอยางหน่ึง คือ การบอกเลาเรื่องราว 
เหตุการณตางๆ ในเร่ือง ผูเขียนจะไมผูเลาเสียคนเดียวจนหมด จะตองปลอยให ตัวละครเปนผูเลา อาจจะ
ดวยแอ็คช่ัน หรือบทสนทนาก็ได (อยางใดอยางหน่ึง ถาเปนเรื่องเดียวกัน) โดยเฉพาะ อารมณความรูสึกใน
ใจ ผูเขียนอยาบรรยาย เสมือนวาตนเองเปนตัวละครในเรื่องเสียเอง 

สรุปวา ภาพยนตรสั้น คือ การเลาเร่ืองดวยภาพและเสียง ท่ีมีประเด็นเดียว แตไดใจความ และไม
ยาวนัก ประมาณ 5 – 10 นาที หรือ อยางยาว ไมเกิน 30 นาที [2] 

กอนงานสรางภาพยนตรสั้นจะเริ่มข้ึน ตองผานข้ันตอนการเขียนบทภาพยตรสั้น เสียกอน ดังน้ี 

(1) การคนควาหาขอมูล (research)  

คือ การคนหาวัตถุดิบ แนวคิดและแรงบันดาลใจ พ้ืนฐานของการคนหา แนวคิด มาจากการอาน
มาก ฟงมาก ศึกษาคนความาก โดยเฉพาะพื้นฐานความคิดท่ีมาจาก กระบวนทัศนของมนุษย ปรัชญา 
ลวนแตเปนแหลงขอมูล แหลงความคิดท่ีดี สิ่งท่ีตองคนหาใหได ตองการจะพูดอะไร ตองการจะสื่อสารเรื่อง
อะไร ที่เกี่ยวกับ “ตัวละคร” คือ ใคร/อะไร? “แนวความคิด” คิดอะไร/คิดอยางไร “เหตุการณ” เริ่มอยางไร/
จบอยางไร? “สถานท่ี” ท่ีไหน? “เวลา” เม่ือไร เริ่ม–จบ เม่ือไร?  

เม่ือพบประเด็นของเรื่องแลว จึงลงมือคนควาหาขอมูล เพื่อนํามาประกอบในการเลาเรื่องราว ใหได
เร่ืองราวที่ถูกตอง จริง ชัดเจน และมีมิติ คุณภาพของภาพยนตรจะดีหรือไม จึงอยูท่ีการคนควาหาขอมูล 
ไมวาภาพยนตรน้ันจะมีเน้ือหาใดก็ตาม 

(2) การกําหนดประโยคหลักสําคัญ (premise) 

ประโยคหลักสําคัญในภาพยนตร มาจาก แนวความคิดงายๆ ธรรมดา มักตั้งเปนประโยคคําถาม 
เชน “เกิดอะไรข้ึนถา...” (what if) เชน 

–เม่ือความจริงถูกเปดเผย คุณจะทําอยางไร? (ภาพยนตร เรื่อง “ฆาตกรรมมืด” The Murderer) 

–เกิดอะไรขึ้น ถาโรเมโอ กับ จูเลียต เกิดข้ึนกลางกรุง นิวยอรค (West Side Story) 

                                     
2 Shortfilm609. "การเขียนบทภาพยตรส้ัน." (online) source: ThaiShotFilm  

http://www.thaishortfilm.com/T013_screenplay.html (28-05-2008) 

นิตยสารสตารพิค ฉบับท่ี 741 (ปกษหลัง ธันวาคม 2551) 

 Amin. "คูมือทําหนังส้ัน ฉบับกันเอง (ตอนท่ี 1-4)." (online) source: Thaishortfilm an independent 
filmmaker community http://www.thaishortfilm.com/board/viewtopic.php?t=5066, 5081, 

5113, 5184. 
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–เกิดอะไรข้ึน ถามนุษยดาวอังคารบุกโลก (The Invasion of Mars) 

–เพราะเหตุใด มิกกี้จึงไมรูสึกสะทกสทาน กับภาพเงาคลายคนราย ในระหวางท่ีเธอกําลังสับหมูบน
เขียง (มิคกี้ หมูสับ) 

(3) การเขียนเคาโครงเร่ือง (outline) และ เรื่องยอ (synopsis) 

คือ การวางเคาโครงเรื่อง (plot) น่ันเอง อยาลืมวา เคาโครงเร่ือง คือ สวนหน่ึงของเรื่องราวท้ังหมด 
ท่ีหามาได หรือท่ีรวบรวมได ซ่ึงไมสามารถนํามาบรรจุลงในภาพยนตรไดท้ังหมด แตจะนําตอนหน่ึง หรือ 
ชวงหนึ่ง (plot) เทาน้ัน มาเสนอผานภาพยนตรสั้น 

การวางเคาโครงเร่ือง จะตองตอบคําถาม หรือขยายประโยคหลักสําคัญใหได จากน้ัน จึงนําเรื่องราว 
เหตุการณ ท่ีไดมาเขียนโครงเรื่อง วาใคร (พระเอก นางเอก) มีอุปนิสัยอยางไร มีความปรารถนาอะไร ทํา
อะไร มีใคร หรือ อะไร (ผูราย) มาเปนอุปสรรค ขัดแยงกันเรื่องอะไร เพราะอะไร รุนแรงแคไหน มีอะไรมา
เปนจุดหักเห ใหเกิดความขัดแยง และความขัดแยงไดพัฒนาไปเร่ือยๆ จนถึงขีดสุด (climax) และสุดทาย 
จบอยางไร ใครได ใครเสีย หรือวามีท้ังเสียและได เรื่องราวท่ีวางไวดังกลาว จะทําไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับ
ขอมูล วัตถุดิบ ประสบการณชีวิต มุมมอง แนวคิด ปรัชญาของผูเขียนแตละคน ความเขาใจมนุษย เปน
เรื่องลึกซ้ึง หากผูเขียนบท เขาใจสิ่งเหลาน้ีไดกวาง ลึกซ้ึงมากเทาไร ก็จะถายทอดเร่ืองราวผานภาพยนตร 
ไดลึกมากขึ้นเทาน้ัน  

เม่ือความคิดตกผลึก ไดคําตอบท่ีชัดเจน ก็ลงมือเขียนเรื่องยอ เปนรอยแกว หรือเรียงคํา เรียงความ 
ใหกระชับ และส้ัน ความยาวต้ังแตหน่ึงยอหนา ไปจนถึงครึ่งหนา A4 หรือ จะเขียนเปนเคาโครงเร่ือง 
(outline) บอกตอนเร่ิมตน กลางเรื่องและตอนจบคราวๆ แตยาวไมเกินหน่ึงหนา A4 

ตัวอยางบทโครงรางภาพยนตรสั้น เรื่อง มิคกี้ หมูสับ ความยาวเร่ือง 2 – 3 นาที (สูดิน ชาวหินฟา 
26 ตุลาคม 2557) 

“มิคกี้ หมูสับ” 

ทองฟาย่ิงมืดมิด ดวงดาวก็ย่ิงโดดเดน แตคืนนี้ เมฆฝนมันตั้งเคามาตั้งแตหัวค่ําแลว จึงไมมี
ดวงดาวใหเห็นแมแตดวงเดียว นอกจากแสงสวางจากอาคารตึกท่ีขอบฟา และแสงประกายของฟา
แลบแปลบปลาบ ซึ่งสวางใหเห็นเปนระยะ 

บานหลังหน่ึง ดูเหมือนวาเจาของบานยังไมหลับ สงสัยจะหิวแย เพราะแสงไฟในหองครัว ยัง
สวางจาถาเดาไมผิด เจาของบานคงมีงานในครัวคางอยูแนๆ  

หองครัวท่ีอยูหลังบาน ก็ดูไมใหญนัก แตภายในทาสีสดใสหวานแหวว ผนังดานหนึ่งของ
หองครัว ที่อยูติดกับหนาตางบานหนึ่ง ติดตั้งห้ิงใสอุปกรณทําครัว ลางลงมา มีเตาแกสและกะทะ
เปลาวางอยูบนเตา หางจากผนังหองราวเมตรครึ่ง เปนโตะประกอบอาหาร 
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บนโตะ มีเขียงไมอันหนึ่ง ขนาดยอมๆ ทําจากตนมะขามวางอยู บนเขียง มีเนื้อหมูกอนหน่ึง 
และ มีดปงตอ วางอยูขางๆ มันถูกเตรียมไว รอเจาของกลับมา ซึ่งคงไปทําธุระอะไรสักอยาง 
ดานซายของเขียง มีขวดซีอ้ิว ซอส และกระปุกใสเครื่องปรุง 2-3 กระปุก มีกระดาษแผนหน่ึงวางอยู 
ไมรูวาวางเอาไวทําอะไร สวนดานขวา มีตูนํ้าเย็นและแกวน้ําใบหน่ึง 

หนาตางหองครัว ยังคงเปดคางไวต้ังแตหัวค่ํา มองเห็นฟาแลบท่ีขอบฟาไกลๆ เสียงฟา
คํารามเบาๆ ความงามของทองฟากําลังจะเปล่ียนไป ในอีกไมนานน้ี 

รอชั่วอึดใจ มิคก้ี ในชุดคลุมทอง แตใสรองเทาสนสูง บนหัวยังมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว 
เดินเขาไปในซอก ระหวางโตะทําอาหาร กับห้ิงใสอุปกรณครัว เธอย่ืนมือไปความีดสับลงไปที่เนื้อหมู  

ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! 
โตะส่ันสะเทือน ตามแรงสับ แกวนํ้าเขยาและเขย้ือน นํ้าในตูนํ้าเย็นกระเพ่ือมเปนจังหวะ มีด

ปงตอ ยังคงสับลงไปท่ีกอนเน้ือไมหยุด โดยไมเกรงใจสิ่งของท่ีอยูบนโตะตัวน้ันเลย พวกมันคงจะรูสึก
รําคาญเสียงดัง ปก! ปก! ปก! เสียเต็มประดา แตพวกมันก็จําเปนตองทน แตมีส่ิงหน่ึงคงทนไมได
แนๆ คือ กอนเน้ือหมู ท่ีถูกสับครั้งแลวครั้งเลา จนมันเริ่มแตกเปนเสนๆ 

ขณะที่ มิคกี้ ยังคงเมามันกับการสับเน้ือหมู แกวนํ้าที่วางอยูขางๆ ตูน้ําเย็น ก็หลนลงไป 
หลังจากที่มันเตนระบําอยูนานสองนาน ท่ีขอบโตะ 

เพรง! 
แตมิคก้ี กลับไมสนใจใยดีอะไรเลย เธอรับรูมันแควา แกวมันเคยวางอยูในที่ของมัน แตตอนน้ี

มันคงทนไมไดกับเสียงสับหมู มันจึงเปล่ียนใจ ท้ิงตัวเองลงไปนอนท่ีพ้ืน แนละ โตสูงซะขนาดนั้น มัน
ฆาตัวตายชัดๆ  

ทันใดนั้น ไฟฟาในหองก็ดับวูบลง แลวก็ติดสวางข้ึนมาแวบหนึ่ง และก็ดับอีก มิคกี้ไมรูสึก
แปลกใจอะไร เพราะบานของเธอ ไฟฟามันก็ติดๆ ดับๆ อยางนี้มาเปนเดือนแลว โดยเฉพาะหนาฝน 
เธอคิดวาอาจเปนเพราะฝนกําลังจะตก ไฟฟามันก็เลยประทวงเอาเสียด้ือๆ โดยไมเกรงใจคนใชไฟฟา
เลยสักนิด เธอมองไปรอบๆ หอง ผานหนาตางไป เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ตรงหนาตางนั่น 
ปรากฏเงาของคนถือสิ่งของมีคมคลายมีด เพ่ิงเดินผานไป แตก็อยาเพ่ิงไปตําหนิมิคกี้เลย เธออาจ
มองไมเห็นก็ได 

แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาท่ีหิ้งใสอุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ท่ีแขวนไว
ในหิ้ง เปนประกาย แตมิคก้ี ก็ยังรูสึกเฉยๆ เธอชางใจเย็นเสียเหลือเกิน เธอไมรูสึกตัวหรืออยางไรวา 
อันตรายขางนอก กําลังคืบคลานใกลเขามา มันนากลัวจะตายไป สําหรับผูหญิงคนเดียวในหองมืดๆ 

ไฟฟากลับมาติดสวางเหมือนเดิม มิคก้ี สับหมูตอ เสียงสับหมู ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! กับ
เสียง เคาะประตู กัก! กัก! กัก! ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน มิคก้ี หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แต
เงียบ ไมมีอะไร เธอจึงสับหมูตอ จนเนื้อหมูถูกสับเกือบละเอียด  

เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู ก็ดังขึ้นพรอมกันอีกครั้ง มิคกี้ หยุดฟง ก็ไมมีอะไรอีกตาม
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เคย เธอสายหนารูสึกรําคาญเล็กนอย ที่มันมารบกวนกิจกรรมสับหมูของเธอ มิคก้ี รีบสับหมูของเธอ
ใหเสร็จ แตคราวน้ี เสียงเคาะประตู ดังข้ึนกวาเกา มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ  

เสียงเคาะประตู ก็อก! ก็อก! ก็อก! ดังมาจากประตูหนาบานจริงๆ มิคกี้ รูสึกโกรธ จึงสับมีด
ปงตอลงไปท่ีเขียงอยางแรง  

ฉึก!  
คมมีดสับคาเขียงคางอยู มิคก้ี เอ้ียวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกที่พ้ืน ไปท่ีประตู

หองครัว บิดลูกบิดประตู ประตูเปดออก แลวเดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมไว เสียงรองเทาสน
สูงกระทบกับพ้ืน คอยๆ เงียบหายไป เพียงครูเดียว ก็เกิดเรื่องขึ้นมาจนได 

กรี๊ดดดดดดดดดดด! 
เสียงกรีดรองของ มิคก้ี ดังลั่นเขามาถึงในหองครัว พรอมกับเสียงประตูบานใหญปดดัง ปง! 

ไมมีใครรูวา มันเกิดอะไรขึ้นกับมิคกี้ สาวนอยผูนาสงสาร  
แตจากนั้นอีกเพียงไมนาน เสียงรองเทาย่ําท่ีพ้ืน ก็คอยๆ ดังขึ้นอีกครั้ง คงเปนคนรายแนๆ 

แต ... เอะ! เสียงนั่น มันดูคุนๆ อยูนะ มันมาหยุดอยูที่หนาประตูหองครัว กระแสลมพัดมาวูบหน่ึง 
สงแรงผลักใหประตูหองครัวปดตัวเอง แต ชาไป มือของใครคนหน่ึง ย่ืนมาจับที่ขอบประตูไวทัน 
พรอมกับเสียงฟาคํารามล่ัน ครืน! 

บรรยากาศคํ่าคืนนี้ ดูไมนาเปนมิตรเอาเสียเลย มีดท่ีแขวนอยูบนห้ิงสั่นไหวเล็กนอย ตามแรง
คํารามของฟา เหมือนมีสิ่งลึกลับซอนอยูในหองนี้ แตมิคก้ี ที่อยูขางนอกน่ัน จะเปนอยางไรบางนะ 

ทันใดน้ัน ... ประตูหองครัวก็เปดออก  
มิคก้ีผลักประตูเขามาในหอง ในมือกําตนกระเทียมสด ท่ีเพ่ิงขุดมาใหมๆ ชูขึ้น แลวเธอก็

หลับตา กระโดด กรีดรองอีกครั้ง ดวยความดีใจ  
กรี๊ด!  วาว!  วู! 
มิคก้ี รีบเดินไปท่ีเขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวท่ีขางๆ แผนกระดาษ ที่บนหัวของ

แผนกระดาษแผนน้ัน มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด"  
เสียงของมิคก้ี ตะโกนดวยความดีใจอีกครั้งวา "วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมม่ี ที่ไปขุด

กระเทียมให คราวนี้มิคก้ี จะทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง ประเด๋ียวก็เสร็จแลว ... ลันหลา ลัน
ลา ลันหลา ลั่นลาาาาาาา" 

จบ. 
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(4) การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) 

เม่ือไดโครงเรื่องมาเรียบรอยแลว จะทําใหมองเห็น รายละเอียดของฉาก (mise-en-scene) วาใน
เรื่องท้ังหมด มีกี่ตอน (sequence) มีกี่ฉาก (scene) และในแตละฉาก มีรายละเอียดอะไรบาง เชน ตัว
ละคร มีจํานวนเทาใด เปนใครบาง มีความปรารถนาอะไร มีอุปนิสัย พฤติกรรม ชอบไมชอบอะไร เปน
บุคคลลึกลับหรือไม หรือซอนอะไรไวในความคิด และจะทําอะไร ทําท่ีไหน ทําเมื่อไร ทําแลวสงผลกระทบถึง
ใคร หรือ กระทบอะไร ในท่ีสุดจะแกไขปญหาน้ันอยางไร แลวคําตอบท่ีได คืออะไร หรือจะท้ิงปริศนาใหผูชม
ไปคิดตอ รูปแบบการเขียนขยายโครงเรื่อง แมวาจะไมมีกฏเกณฑท่ีแนนอน ไมใชประเด็นสําคัญ แตท่ีสําคัญ
คือ กระบวนการคิด วาคิดอยางไรใหลึกซึ้ง คิดอยางไรใหสมเหตุสมผล จึงจะทําใหเร่ืองราวท่ีเลาน้ัน 
นาสนใจ มีสาระ  

โครงเร่ืองขยาย (treatment) มี 2 ขั้นตอน คือ การเขียนคําอธิบายรายละเอียดใหแก โครงเร่ือง 
(plot) ในรูปแบบของเร่ืองสั้น เพื่อนําไปเขียนบทภาพยนตร (screenplay) อีกข้ันตอนหน่ึง คือหลังเขียนบท 
screenplay เสร็จแลว เปนการขยายรายละเอียดของฉาก ตัวละคร เพื่อกําหนดการถายทํา โครงเร่ือง
ขยาย จะใชเปนแนวทาง ในการเขียนบทภาพยนตรท่ีสมบูรณตอไป ประโยชนอีกอยางหน่ึงของ โครงเร่ือง
ขยายคือ ใชเปนขอมูลสําหรับย่ืนขอรับการสนับสนุนทุนสราง การเขียนโครงเรื่องขยายท่ีดี ตองไมท้ิง
ประโยคหลักสําหคัญ (premise) ท่ีตั้งไวแตตน 

(5) บทภาพยนตร หรือบทแสดง (screenplay)  

บางครั้งเรียกวา สคริปท (script) ประกอบดวย เหตุการณ หรือ ตอน (master scene หรือ 
sequence) และฉาก (scene) บทภาพยนตร ประเภท screenplay ภายในจะบอก เรื่องราวของฉาก 
ภายนอก–ภายใน เวลา กลางวัน–กลางคืน ตัวละคร บทพูด คําอธิบายฉาก บรรยากาศของฉาก บทแสดง
ของตัวละคร ท้ังน้ี screenplay จะมีแบบฟอรมการเขียนท่ีถูกตองไวให เชน บทสนทนาอยูกึ่งกลาง
หนากระดาษฉาก เวลา สถานท่ี อยูชิดขอบหนาซายกระดาษ ไมมีตัวเลขกํากับช็อต และโดยหลักท่ัวไปบท
ภาพยนตรหน่ึงหนามีความยาวหน่ึงนาที 

บทแสดง (screenplay) จะมีความสมบูรณนอยกวาบทถายทํา (shooting script) เพราะเปนการ
เลาเรื่องตอจาก โครงเรื่องขยาย (treatment) ท่ีไดพัฒนามาแลว เปนลําดับ อยางมีข้ันตอน  

บท screenplay ภาพยนตรสั้น เรื่อง มิคกี้ หมูสับ [3] 
 

 

                                     
3 ดูรูปแบบบทท่ีถูกตอง ท่ี www.igoodmedia.net 

/@production/01_script/shooting/mickey_(2014)/02_Screenplay@_mickey 
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FADE IN: 

EXTREM LONG SHOT - ฟาแลบ  มองเห็นไกลๆ ท่ีขอบฟายามคํ่าของชุมชนเมือง  

ใน.  หองครัว  –  กลางคืน 

MEDIUM SHOT  –  PAN  หิ้งใสอุปกรณทําครัว  

ท่ีผนังหองดานติดกับหนาตาง เห็นมีดและอุปกรณครัว ลางลงมา เห็นเตาแกสและกะทะเปลาวางอยูบนเตา 
หางจากผนังราวเมตรครึ่ง เห็นโตะประกอบอาหาร 

ZOOM-IN / TRACKING  –  โตะประกอบอาหาร (ตอเน่ือง)   

เห็นเขียงไม มีดปงตอ  บนเขียง มีเน้ือหมูกอนหน่ึง  มีดปงตอ วางอยูขางซายของเขียง  /  
มีขวดซีอ้ิว ซอส และกระปุกใสเครื่องปรุง 2-3 กระปุก  ติดกัน มีกระดาษแผนหน่ึงวางอยู / ดานขวา มีตู
นํ้าเย็น และแกวนํ้าวางอยู 

MEDIUM SHOT  –  หนาตาง  

เห็นฟาแลบท่ีขอบฟาไกลๆ เสียงฟาคํารามเบาๆ 

ANGLE ON  -  มิคก้ี 

มิคกี้ ในชุดคลุมทอง แตใสรองเทาสนสูง บนหัวยังมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว เดินเขาไปในซอก ระหวางโตะ
ประกอบอาหาร กับ ห้ิงใสอุปกรณครัว ย่ืนมือไปควา มีดปงตอ 

MCU  -  มีดสับหมู 

มีดสับลงไปท่ีเน้ือหมู  

V.O. มีดสับ 
ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! 

CLOSE ON  –  พ้ืนโตะ / ขาโตะ / แกวน้ํา / ผิวนํ้าในตูน้ําเย็น 

โตะส่ันสะเทือน ตามแรงสับ แกวนํ้าเขยาและเขยื้อน นํ้าในตูนํ้าเย็นกระเพ่ือมเปนจังหวะ 

MCU  –  มีดสับหมู  (ตอเน่ือง) 

มีดปงตอ สับลงไปท่ีกอนเน้ือไมหยุด เนื้อหมู แตกเปนเสนๆ 

CLOSE ON  -  ใบหนามิคกี้ 

เมามันกับการสับเน้ือหมู 
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MEDIUM SHOT  –  ตูน้ําเย็น และ แกวน้ํา 

แกวนํ้า ส่ัน หลนจากโตะ เสียงดัง เพรง! 

MCU  –  มิคก้ี  (ตอเน่ือง) 

มิคกี้ รูสึกเฉยๆ มองไปท่ีตูนํ้าเย็น ไมเห็นแกววางอยู มองลงไปท่ีพื้น 

LONG SHOT  –  แกวแตก ที่พ้ืน 

แกวนํ้าแตกละเอียด / หลอดไฟฟาในหองดับ / ติดๆ / ดับๆ 

ANGLE ON  -  มิคก้ี  (ตอเน่ือง) 

มิคกี้ มองไปรอบๆ หอง  

TWO-SHOT  –  มิคก้ี / หนาตาง  

ในหองยังมืดอยู ท่ีหนาตาง มีเงาของคนถือ ส่ิงของมีคมคลายมีด เดินผานไป แตมิคกี้ไมเห็น แสงจากไฟ
ฉายขางนอก ลอดผานเขามาท่ีห้ิงใสอุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ท่ีแขวนไวในห้ิง เปนประกาย  

CU  –  หลอดไฟฟา  ติดสวางเหมือนเดิม  

ANGLE ON  -  มิคก้ี  (ตอเน่ือง) 

มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู  กับเสียง เคาะประตู ท่ีหนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน 

  V.O. มีด  V.O. เคาะประตู 
 ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!  กัก! กัก! กัก! กัก! กัก! 

มิคกี้ หยุดสับหมู เง่ียหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร มิคกี้สับหมูตอ 

เนื้อหมู  - ถูกสับจนเกือบละเอียด เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู ดังข้ึนพรอมกันอีกคร้ัง มิคกี้ หยุดฟง
อีก ก็ไมมีอะไร จึงสับหมูตอ แตเสียงเคาะประตู ดังข้ึนกวาเกา มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ  

เสียงเคาะประตู ก็อก! ก็อก! ก็อก! ดังมาจากประตูหนาบานจริงๆ 

CLOSE ON  -  เขียงหมู 

มิคกี้ สับมีดปงตอ ลงไปท่ีเขียงอยางแรง  

V.O. มีดสับ 
ฉึก!  

คมมีด สับคาเขียง คางอยู  
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ANGLE ON  -  มิคก้ี  

มิคกี้ เอ้ียวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกท่ีพื้น ไปท่ีประตูหองครัว บิดลูกบิดประตู ประตูเปดออก มิคกี้ 
เดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมอยู 

LONG SHOT  –  ประตู 

เสียงรองเทากระทบกับพื้น คอยๆ เงียบหายไป ครูหน่ึง 

มิคก้ี (O.C.) 
กร๊ีดดดดดดดดดดด! 

เสียงกรีดรองของ มิคกี้ ดังลั่นเขามาถึงในหองครัว พรอมกับเสียงประตูบานใหญปด 

MCU  –  ประตู  (ตอเน่ือง) 

เสียงรองเทากระทบพื้น คอยๆ ดังข้ึนอีกครั้ง มาหยุดอยูท่ีประตูหองครัว กระแสลมพัดมาวูบหน่ึง สงแรง
ผลักใหประตูหองครัว ปดตัวเอง เกือบหมดท้ังบาน 

มือของมิคกี้ ย่ืนมาจับท่ีขอบประตูไว กอนประตูปด พรอมเสียงฟาคําราม 

CLOSE ON  -  คมมีด 

มีดท่ีแขวนอยูบนห้ิงเก็บอุปกรณครัวขางผนัง สั่นไหว ตามแรงคํารามของฟา 

MEDIUM SHOT  –  ประตู  (ตอเน่ือง) 

ประตูหองครัวเปดออก มิคกี้เขามา ในมือกําตนกระเทียมสดท่ีเพ่ิงขุดมาใหมๆ ชูขึ้น หลับตากรีดรองอีกครั้ง 
ดวยความดีใจ  

มิคก้ี 
กร๊ีด!  วาว!  วู! 

TRACKING  –  มิคก้ี 

มิคกี้ เดินไปท่ีเขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวท่ี ขางแผนกระดาษ 

CU  -  บนหัวของแผนกระดาษ มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด" 
DISSOLVE IN 

มิคก้ี (O.S.) 
 (ดีใจ ตะโกน)  
วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมม่ี ท่ีไปขุดกระเทียมให คราวน้ีมิคกี้ 
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จะทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง ประเด๋ียวก็เสร็จแลว ... 
ลันหลา ลันลา ลันหลา ลั่นลาาาาาาา 

FADE OUT. 

THE END. 

บทขยาย (ขยายจากบท screenplay) กอนเตรียมเขียนบทถายทํา ภาพยนตรสั้น เรื่อง มิคกี้ หมูสับ 

FADE IN: 

EXTREM LONG SHOT – ฟาแลบ. มองเห็นไกลๆ ท่ีขอบฟายามค่ําของชุมชนเมือง  

ใน.  หองครัว – กลางคืน 

MASTER SHOT MEDIUM SHOT – EYE TO HIGH – TRACKING หิ้งใสอุปกรณทําครัว   
PAN TO - หนาตาง - ผนังหองดานติดกับหนาตาง เห็นมีด ถวยชาม อ่ืนๆ ในหิ้ง - PAN ลงมา 
เห็นเตาแกสและกะทะเปลาวางอยูบนเตา  PAN TO - โตะประกอบอาหาร 
shot ZOOM-IN / TRACKING – โตะประกอบอาหาร (ตอเน่ือง).  
TRACK TO – ตูน้ําเย็น แกวนํ้า – เขียงไม - มีดปงตอ  - กอนเน้ือหมู – ขวดซีอิ้ว ซอส กระปุก
ใสเครื่องปรุง – แผนกระดาษ 

shot MEDIUM SHOT – หนาตาง. เห็นฟาแลบที่ขอบฟาไกลๆ เสียงฟาคํารามเบาๆ 

MASTER SHOT LONG SHOT – HIGH – โตะประกอบอาหาร 

IN FRAME – มิคกี้. ชุดคลุมทอง ใสรองเทาสนสูง บนหัวมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว เดินเขาไปในซอก 
ระหวางโตะประกอบอาหาร กับ หิ้งใสอุปกรณครัว ความีดปงตอ สับเนื้อหมู 
shot CU – EYE – มือ. ควา มีดปงตอ สับ เน้ือหมู 

V.O. มีดสับ 
ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! 

shot CU – EYE - พ้ืนโตะ / ขาโตะ / แกวน้ํา / ผิวน้ําในตูน้ําเย็น. โตะส่ันสะเทือน ตามแรงสับ 
แกวนํ้าเขยาและเขยื้อน นํ้าในตูนํ้าเย็นกระเพ่ือมเปนจังหวะ 

shot MCU – EYE - มีดสับหมู  (ตอเน่ือง). มีดปงตอ สับลงไปท่ีกอนเนื้อไมหยุด เน้ือหมู แตกเปนเสนๆ 

shot CU – LOW – ใบหนามิคกี.้ เมามันกับการสับเนื้อหมู 

shot MEDIUM SHOT – ตูน้ําเย็น และ แกวน้ํา. แกวนํ้า สั่น หลนจากโตะ เสียงดัง เพรง! 

shot MCU – LOW – ใบหนามิคกี้  (ตอเน่ือง). มิคกี้ เฉย มองไปท่ีตูนํ้าเย็น ไมเห็นแกววางอยู มอง
ลงพ้ืน 
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shot LONG SHOT – HIGH - แกวแตก ท่ีพ้ืน. แกวนํ้าแตกละเอียด / หลอดไฟฟาในหอง ติดๆ ดับๆ 

shot MEDIUM SHOT - EYE - มิคกี้  (ตอเนื่อง). มิคกี้ มองไปรอบๆ หอง  

shot BMS – EYE – TWO-SHOT – มิคกี้/หนาตาง. ในหองยังมืดอยู ที่หนาตาง มีเงาของคนถือ 
สิ่งของมีคมคลายมีด เดินผานไป มิคก้ีไมเห็น  

shot MEDIUM SHOT – EYE – มีด. แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาที่ห้ิงใสอุปกรณครัว 
ไปกระทบกับคมมีด ท่ีแขวนไวในหิ้ง เปนประกาย  

shot CU – หลอดไฟฟา  ติดสวางเหมือนเดิม  

MASTER SHOT LONG SHOT - HIGH - มิคกี้  (ตอเนื่อง) 
ไฟฟาติดแลว มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู  กับเสียง เคาะประตู ที่หนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน 
  V.O. มีด  V.O. เคาะประตู 
 ปก! ปก! ปก! ปก! ปก!  กัก! กัก! กัก! กัก! กัก! 
มิคกี้ หยุดสับหมู เง่ียหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร มิคกี้สับหมูตอ 
-ช็อตตอไป ถายซ้ําเปน INSERT SHOT- 
shot CU – มือมิคกี้. หยุดสับหมู  

shot CU – ใบหนามิคกี้. เงี่ยหูฟง  เงียบ ไมมีอะไร  

shot CU – มือมิคกี้ (ตอเนื่อง). สับหมูตอ เนื้อหมู ถูกสับจนเกือบละเอียด เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะ
ประตู ดังข้ึนพรอมกันอีก 

shot MEDIUM SHOT – LOW – มิคกี้.  มิคก้ี หยุดฟงอีก ก็ไมมีอะไร จึงสับหมูตอ เสียงเคาะประตู 
ดังขึ้นกวาเกา มิคก้ีหยุดสับหมูครูใหญ มองไปท่ีประตูหองครัว (ตรงกับที่มาของเสียงเคาะประตู – ประตูครัว 
กับ ประตูหนาบานอยูตรงแนวเดียวกัน) 

shot LONG SHOT – ประตูหองครัว. เสียงเคาะประตู ดังมาจากประตูใหญหนาบาน 

shot MCU – HIGH – เขียงหมู ผานไหลมิคกี้. มิคกี้ สับมีดปงตอ ลงไปที่เขียงอยางแรง คมมีด 
สับคาเขียง คางอยู  

MASTER SHOT LONG SHOT - HIGH - มิคกี้  

มิคกี้ เอ้ียวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกท่ีพ้ืน ไปท่ีประตูหองครัว บิดลูกบิดประตู ประตูเปดออก มิคกี้ 
เดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมอยู (แอ็คช่ัน อยาครอมจังหวะ) 
-ช็อตตอไป ถายซ้ําเปน INSERT SHOT- 
shot CU – EYE – กองแกวแตก. เทาของมิคก้ี กาวขามผานไป 

shot CU – EYE – ลูกบิดประตู. มือของ มิคกี้ บิดลูกบิดประตู ผลักประตูเปดออก  
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shot CU – EYE – เทาของมิคกี้ ตรงประตู. มิคกี้ กาวเทาเดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมไว 

shot LONG SHOT – ประตูครัว ซ่ึงเปดแงมไว. เสียงรองเทากระทบกับพ้ืน คอยๆ เงียบหายไป ครู
หนึ่ง 

มิคกี้ (O.C.) 
กรี๊ดดดดดดดดดดด! 

เสียงกรีดรองของ มิคก้ี ดังลั่นเขามาถึงในหองครัว พรอมกับเสียงประตูบานใหญปด 

เสียงรองเทากระทบพ้ืน คอยๆ ดังข้ึน มาหยุดอยูท่ีหนาประตู กระแสลมพัดมาวูบหนึ่ง สงแรงผลักใหประตู
หองครัว ปดตัวเอง เกือบหมดทั้งบาน 

มือของมิคกี้ ยื่นมาจับที่ขอบประตูไว กอนประตูปด พรอมเสียงฟาคําราม 

shot CU – EYE – คมมีด. มีดท่ีแขวนบนหิ้งเก็บอุปกรณครัวขางผนัง สั่นไหว ตามแรงคํารามของ
ฟา 

MASTER SHOT MEDIUM SHOT – ประต ู (ตอเนื่อง) 
ประตูหองครัวเปดออก มิคกีเ้ขามา ในมือกําตนกระเทียมสดที่เพ่ิงขุดมาใหมๆ ชูขึ้น หลับตากรีดรองอีกครั้ง 
ดวยความดีใจ  

มิคกี้ 
กรี๊ด!  วาว!  วู! 

-ช็อตตอไป ถายซ้ําเปน INSERT SHOT- 
shot CU – EYE – ธรณีประตู. ประตูหองครัวเปดออก เทาของมิคกี้ ยางเขามา  

shot CU – ตนกระเทียมในกํามือของมิคกี้. ในมือกําตนกระเทียมสดท่ีเพ่ิงขุดมาใหมๆ ชูขึ้น  

shot TRACKING MEDIUM SHOT – มิคกี้. เดินไปที่เขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวที่ ขาง
แผนกระดาษ 

shot CU - บนหัวของแผนกระดาษ มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด" 
 FADE OUT. 

มิคกี้ (O.S.) 
 (ดีใจ ตะโกน)  
วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมมี่ ที่ไปขุดกระเทียมให 
คราวนี้มิคก้ี จะทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง 
ประเดี๋ยวก็เสร็จแลว ... ลันหลา ลันลา ลันหลา ล่ัน
ลาาาาาาา 

THE END. 
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คําอธิบาย 

เหตุการณ MASTER SHOT (ตัวเอียง)  
–แพนใหเห็นสภาพแวดลอมภายในหองครัว 
–มิคก้ี เขามาในเฟรม แลวสับหมู 
–มิคก้ี ไดยินเสียงเคาะประตู แตไมแนใจ สับหมูตอ 
–มิคก้ี ออกจากหองครัว 
–มิคก้ี กลับเขามา พรอมตนกระเทียมสด 

INSERT SHOT ถายซ้ํา MASTER SHOT เปนภาพใกล เพ่ือนํามา CUT-IN หรือ CUTAWAY
นอกน้ัน เปนช็อต สําหรับ CUT-IN, CUTAWAY,  REACT 

 

(6) บทถายทํา (shooting script) 

เปนข้ันตอนสุดทายของการเขียนบท ไมมีรูปแบบแนนอนตายตัว ข้ึนอยูกับความตองการของผูกํากับ
ภาพยนตร แตจะตองระบุเรื่องสําคัญหลักๆ ไว ประกอบดวย เหตุการณ หรือ ตอน (master scene หรือ 
sequence) ตอนจะถูกแบงออกเปน ฉาก (scene) และฉาก จะถูกยอยออกเปน ช็อท (shot) หลายช็อต 
รวมกันเปนฉาก หลายฉาก รวมกันเปนตอน หลายตอน รวมกันเปนเรื่องหน่ึงเรื่อง 

บทถายทํา จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากบท screenplay คือ ขนาดภาพ มุมกลอง การเคลื่อน
กลอง การเช่ือมช็อต เชื่อมฉาก (transition) แบบตางๆ เชน คัท (cut) การเลือนภาพ (fade) การละลาย
ภาพ หรือการจางซอนภาพ (dissolve) การกวาดภาพ (wipe) หรือ การใชภาพพิเศษ (effect) อ่ืนๆ 

สวนหัวของฉาก ช็อต จะใสหมายเลขกํากับไวดวย (หมายเลขเหลาน้ี จะไปปรากฏในแผนสเลทเพ่ือ
ชวยในการเรียงคัตเรียงซีน) เรียงลําดับไปจนจบเรื่อง ท่ีหัวของฉาก อาจบอกรายละเอียดเก่ียวกับ ชุดแตง
กาย แตงหนา ทรงผม เสียงดนตรี เสียงพิเศษ วัสดุอุปกรณประกอบฉาก ตัวแสดงประกอบฉาก แมกระท่ัง 
การจัดไฟสอง หรือ การกําหนดสีของภาพ ก็เขียนใหเสร็จเสียในขั้นตอนน้ี  

บทถายทํา ภาพยนตรสั้น เรื่อง มิคกี้ หมูสับ 
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SCENE กอน: 00 SCENE NO.– (SINGLE SCENE) SCENE ตอไป: – 
ใน.  หองครัว – กลางคืน. 

SHOT: 01 EXTREM LONG SHOT – ฟาแลบ. 
ภาพ: ขอบฟายามคํ่าของชุมชนเมือง มองผานหนาตางในหองครัว 
เคลื่อนไหว: เห็นสายฟาแลบบนทองฟา เปนระยะ ดอลลี่ออก จนเห็นขอบหนาตาง 
เสียง–พูด: เสียงฟาคํารามเบาๆ 

MASTER SHOT [SHOT 02 - 06] 
SHOT: 02 

ภาพ: MEDIUM SHOT – EYE TO HIGH – TRACKING  

หิ้งใสอุปกรณทําครัว   
เคลื่อนไหว: PAN TO – หนาตาง – ผนังหองดานติดกับหนาตาง เห็นมีด ถวยชาม อ่ืนๆ ใน

ห้ิง – PAN ลงมา เห็นเตาแกสและกะทะเปลาวางอยูบนเตา  PAN TO – โตะ
ประกอบอาหาร 

เสียง–พูด: – 
SHOT: 03 

ภาพ: LONG SHOT – HIGH – โตะประกอบอาหาร 
มิคก้ี ชุดคลุมทอง ใสรองเทาสนสูง บนหัวมีโรวมวนผมติดอยูเต็มหัว 

เคลื่อนไหว: IN FRAME – มิคกี้ เดินเขาไปในซอก ระหวางโตะประกอบอาหาร กับ ห้ิงใส
อุปกรณครัว ความีดปงตอ สับเน้ือหมู 

เสียง–พูด: เสียงสับหมู 
SHOT: 04 

ภาพ: LONG SHOT - HIGH - มิคกี้สับหมู  

เคลื่อนไหว: มิคกี้ สับหมูตอ เสียงสับหมู  กับเสียง เคาะประตู ท่ีหนาบาน ดังเปนจังหวะเดียวกัน 
มิคกี้ หยุดสับหมู เงี่ยหูฟง แตเงียบ ไมมีอะไร มิคกี้สับหมูตอ 

เสียง–พูด: ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! 
กัก! กัก! กัก! กัก! กัก! 

SHOT: 05 
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ภาพ: LONG SHOT - HIGH - มิคกี ้
เคลื่อนไหว: มิคกี้ เอ้ียวตัว เดินออกจากซอก ขามแกวแตกท่ีพื้น ไปท่ีประตูหองครัว บิดลูกบิดประตู 

ประตูเปดออก มิคกี้ เดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมอยู (แอ็คช่ัน อยาครอม
จังหวะ) 

เสียง–พูด: – 
SHOT: 06 

ภาพ: MEDIUM SHOT – ประตูครัว 
เคลื่อนไหว: ประตูหองครัวเปดออก มิคกี้เขามา ในมือกําตนกระเทียมสดท่ีเพิ่งขุดมาใหมๆ ชูข้ึน 

หลับตากรีดรองอีกครั้ง ดวยความดีใจ  
เสียง–พูด: มิคกี้ “กรี๊ด!  วาว!  วู!” 

SHOT: 07 
ภาพ: ZOOM-IN / TRACKING – โตะประกอบอาหาร 
เคลื่อนไหว: TRACK TO – ตูนํ้าเย็น แกวนํ้า – เขียงไม - มีดปงตอ  - กอนเน้ือหมู – 

ขวดซีอ้ิว ซอส กระปุกใสเคร่ืองปรุง – แผนกระดาษ 
เสียง–พูด: -  

 

SHOT: 08 
ภาพ: CU – EYE – มือ 
เคลื่อนไหว: ควา มีดปงตอ สับ เน้ือหมู 
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเน้ือหมู  ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! 

SHOT: 09  A, B, C, D 
ภาพ: CU – EYE – A-พ้ืนโตะ / B-ขาโตะ / C-แกวน้ํา / D-ผิวน้ําในตูน้ําเย็น.  
เคลื่อนไหว: โตะส่ันสะเทือน ตามแรงสับ แกวนํ้าเขยาและเขยื้อน นํ้าในตูนํ้าเย็นกระเพ่ือมเปน

จังหวะ 
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเน้ือหมู  ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! 

SHOT: 10 
ภาพ: MCU – EYE - มีดสับหมู  (ตอจาก SHOT 08) 
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เคลื่อนไหว: มีดปงตอ สับลงไปท่ีกอนเน้ือไมหยุด เนื้อหมู แตกเปนเสนๆ 
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเน้ือหมู  ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! 

SHOT: 11 
ภาพ: CU – LOW – ใบหนามิคก้ี 
เคลื่อนไหว: เมามันกับการสับเน้ือหมู 
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเน้ือหมู  ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! 

SHOT: 12 
ภาพ: MEDIUM SHOT – ตูน้ําเย็น และ แกวน้ํา.  
เคลื่อนไหว: แกวนํ้า ส่ัน หลนจากโตะ 
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเน้ือหมู  ปก! ปก! ปก! ปก! ปก! 

เสียงแกวแตก  เพรง! 
SHOT: 13 

ภาพ: MCU – LOW – ใบหนามิคก้ี (ตอจาก SHOT 11) 
เคลื่อนไหว: มิคกี้ รูสึกเฉยๆ มองไปท่ีตูนํ้าเย็น ไมเห็นแกววางอยู มองลงไปท่ีพื้น 
เสียง–พูด: – 

SHOT: 14 A., B. 
ภาพ: 14-A, LONG SHOT – HIGH - กองแกวแตก ที่พ้ืน 

14-B, LONG SHOT - หลอดไฟฟาบนเพดานหอง 
เคลื่อนไหว: 14-A, กองแกวนํ้าแตกท่ีพ้ืน มีแสงไฟฟากระพริบติดๆ ดับๆ สองผาน   

14-B, หลอดไฟฟา ติดๆ / ดับๆ 
เสียง–พูด: เสียงครางของหลอดไฟฟา 

SHOT: 15 
ภาพ: MEDIUM SHOT - EYE - มิคก้ี 
เคลื่อนไหว: มองไปรอบๆ หอง 
เสียง–พูด: – 

SHOT: 16 
ภาพ: BMS – EYE – TWO-SHOT – มิคก้ี/หนาตาง 
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เคลื่อนไหว: ในหองยังมืดอยู ท่ีหนาตาง มีเงาของคนถือ ส่ิงของมีคมคลายมีด เดินผานไป มิคกี้ไม
เห็น 

เสียง–พูด: – 
SHOT: 17 

ภาพ: MEDIUM SHOT – EYE – มีด 
เคลื่อนไหว: แสงจากไฟฉายขางนอก ลอดผานเขามาท่ีห้ิงใสอุปกรณครัว ไปกระทบกับคมมีด ท่ี

แขวนไวในห้ิง เปนประกาย 
เสียง–พูด: – 

SHOT: 18 
ภาพ: CU – หลอดไฟฟาบนเพดานหองครัว (หลอดเดิม) 
เคลื่อนไหว: ติดสวางจา 
เสียง–พูด: – 

SHOT: 19 
ภาพ: CU – EYE - มือมิคก้ี. (ตอเน่ืองจาก SHOT 04)  
เคลื่อนไหว: หยุดสับหมู 
เสียง–พูด: เสียงมีดสับเน้ือหมู  ปก! ปก! ปก!  หยุด 

SHOT: 20 
ภาพ: CU – ใบหนามิคก้ี.  
เคลื่อนไหว: เง่ียหูฟง  เงียบ ไมมีอะไร 
เสียง–พูด: – 

SHOT: 22 
ภาพ: CU – มือมิคก้ี (ตอจาก SHOT 20).  
เคลื่อนไหว: สับหมูตอ เนื้อหมู ถูกสับจนเกือบละเอียด เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู ดังข้ึน

พรอมกันอีก 
เสียง–พูด: เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประต ู

SHOT: 23 
ภาพ: MEDIUM SHOT – LOW – มิคก้ี 
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เคลื่อนไหว: –มิคกี้ หยุดฟง ไมมีอะไร สับหมูตอ เสียงเคาะประตู ดังข้ึนกวาเกา  
–มิคกี้หยุดสับหมูครูใหญ มองไปท่ีประตูหองครัว (ตรงกับท่ีมาของเสียงเคาะประตู – 
ประตูครัว กับ ประตูหนาบานอยูตรงแนวเดียวกัน) 

เสียง–พูด: เสียงสับหมู กับ เสียงเคาะประตู 
SHOT: 24 

ภาพ: LONG SHOT – ประตูหองครัว 
เคลื่อนไหว: – 
เสียง–พูด: เสียงเคาะประตู ดังมาจากประตูใหญหนาบาน 

SHOT: 25 
ภาพ: MCU – HIGH – เขียงหมู ผานไหลมิคก้ี 
เคลื่อนไหว: มิคกี้ สับมีดปงตอ ลงไปท่ีเขียงอยางแรง คมมีด สับคาเขียง คางอยู 
เสียง–พูด: เสียงสับมีดปงตอ ปก! 

SHOT: 26 (ตอเน่ืองจาก SHOT 05) 
ภาพ: CU – EYE – กองแกวแตก 
เคลื่อนไหว: เทาของมิคกี้ กาวขามผานไป 
เสียง–พูด: - 

SHOT: 27 (ตอเน่ืองจาก SHOT 05) 
ภาพ: CU – EYE – ลูกบิดประตู 
เคลื่อนไหว: มือของ มิคกี้ บิดลูกบิดประตู ผลักประตูเปดออก 
เสียง–พูด: เสียงบิดประตู 

SHOT: 28 (ตอเน่ืองจาก SHOT 05) 
ภาพ: CU – EYE – เทาของมิคกี้ ตรงประต ู
เคลื่อนไหว: มิคกี้ กาวเทาเดินหายออกไป ปลอยประตูหองแงมไว 
เสียง–พูด: – 

SHOT: 29 (ตอเน่ืองจาก SHOT 05) 
ภาพ: LONG SHOT – ประตูครัว ซึ่งเปดแงมไว 
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เคลื่อนไหว: –กระแสลมพัด สงแรงผลักประตู ปดตัวเอง เกือบหมดท้ังบาน 
–มือของมิคกี้ ย่ืนมาจับขอบประตู กอนประตูปด พรอมเสียงฟาคําราม 

เสียง–พูด: –เสียงรองเทากระทบกับพ้ืน คอยๆ เงียบหายไป ครูหน่ึง 
–มิคกี้  “กร๊ีด ด ด ด ด ด ด ด” ดังลั่นเขามาถึงหองครัว ... เสียงประตูบานใหญปด 
–เสียงรองเทากระทบพ้ืน คอยๆ ดังข้ึน มาหยุดอยูท่ีหนาประตู 
–เสียงฟาคําราม 

SHOT: 30  
ภาพ: CU – EYE – คมมีด  
เคลื่อนไหว: มีดท่ีแขวนอยูบนห้ิงเก็บอุปกรณครัวขางผนัง สั่นไหว ตามแรงคํารามของฟา 
เสียง–พูด: เสียงฟาคําราม 

SHOT: 31 (ตอเน่ืองจาก SHOT 06) 
ภาพ: CU – EYE – ธรณีประตู. ประตูหองครัวเปดออก เทาของมิคกี้ ยางเขามา 
เคลื่อนไหว:  
เสียง–พูด:  

SHOT: 32 (ตอเน่ืองจาก SHOT 06) 
ภาพ: CU – ตนกระเทียมในกํามือของมิคก้ี.  
เคลื่อนไหว: ในมือกําตนกระเทียมสดท่ีเพิ่งขุดมาใหมๆ ชูขึ้น 
เสียง–พูด:  

SHOT: 33 
ภาพ: TRACKING MEDIUM SHOT – มิคก้ี 
เคลื่อนไหว: เดินไปท่ีเขียงหมู วางตนกระเทียมสดไวท่ี ขางแผนกระดาษ 
เสียง–พูด: - 

SHOT: 34 
ภาพ: CU - บนหัวของแผนกระดาษ มีขอความเขียนวา "สูตรทําหมูสับกระเทียมสด" 
เคลื่อนไหว: FADE OUT 
เสียง–พูด: - 

SHOT: 35 
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ภาพ: BLACK 

เคลื่อนไหว: END CAST 
เสียง–พูด: มิคกี้ ดีใจ ตะโกน  วู! ขอบคุณมากนะ ลุงทอมม่ี ท่ีไปขุดกระเทียมให คราวน้ีมิคกี้ จะ

ทําใหอรอยไปเลย รอแปบนึงนะลุง ประเดี๋ยวก็เสร็จแลว ... ลันหลา ลันลา ลันหลา 
ลั่นลาาาาาาา 

จบ. 
 

(7) บทภาพ หรือ สตอรีบอรด (storyboard) และ ผังบล็อคกิ้ง (blocking) 

สตอรีบอรด เปนภาพรางใหเห็น ขนาดและตําแหนง ของตัวละคร ฉาก เครื่องประกอบฉาก ทิศ
ทางการเคลื่อนไหวของตัวละคร อาจแสดงตําแหนงกลองดวยก็ได (แตไมจําเปน) น่ีคือ สตอรีบอรด ซ่ึงเปน
หนาท่ีของผูกํากับภาพยนตรและทีมงาน ท่ีจะชวยกันจัดทําขึ้น สวนผังบล็อคกิ้ง จะเปนภาพรางในมุมสูง 90 
องศา คลายแผนท่ี หรือแผนผัง แสดงตําแหนงของนักแสดง ตําแหนงของกลอง โคมไฟ ไมคบูม แสดง
ทิศทางการเคลื่อนไหวของนักแสดง และกลอง จากจุดเริ่มตนของช็อทไปถึงจุดสิ้นสุดของช็อท 

สตอรีบอรด จัดทําข้ึนเพื่อใหเห็นความตอเน่ืองของช็อต มีคําอธิบายประกอบ เชน เหตุการณอะไร 
ใชเสียงดนตรีอะไร บทพูดวาอยางไร ทิศทางของภาพ ไป-มา อยางไร (เพื่อประโยชนในการเคลื่อนกลอง) 
ท้ังหมด ใชเปนแนวทางสําหรับการถายทํา หรือ การคาดคะเนภาพไวลวงหนา (pre-visualizing) กอนการ
ถายทํา สตอรีบอรดจะตองมีเลขท่ีลําดับช็อตกํากับไวดวย ภาพยนตรเร่ืองหน่ึง ไมจําเปนวาจะตองเขียนสตอ
รีบอรดตลอดท้ังเรื่อง อาจสรางบทภาพเฉพาะตอนท่ีเขาใจยาก หรือ ซับซอน ท้ังน้ี บทภาพ จะชวยให
ทีมงานถายทํา มีความเขาใจในเร่ืองภาพที่ตรงกัน ในภาพยนตรสั้นโฆษณา จําเปนตองเขียนสตอรีบอรด 
โดยละเอียด เพื่อใหเจาของงานตรวจสอบแกไข กอนนําไปถายทําจริง 

การเขียนบทภาพยนตรในแตละข้ันตอน อาจมีการเปล่ียนแปลง แกไข ใสรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ 
ตัดขอความ คําพูด บางตอนออกไปบาง บทถายทําก็เชนกัน อาจมีการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดท้ิง 
จากท่ีมีในบท screenplay และ ในบทขยาย treatment จะไมมีการกลับไปแกไขบทกอนหนาน้ัน  

 



บทท่ี  7 การสรางภาพยนตรส้ัน 365 

D i g i t a l  Mov i e  P r odu c t i o n   by  SUDIN  CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   

ภาพที่ 7.2    
ปจจัยวิเคราะหงานสรางภาพยนตร  

ประกอบดวย องคประกอบงานสราง 4 สวน 
คือ (1) บุคคลในทีมงานสราง  (2) บท
ภาพยนตร  (3) กองถาย และลําดับขั้นตอนใน
การถายทํา  (4) การตัดตอลําดับภาพ 

ปจจัยสนับสนุนงานสราง 5 ดาน คือ  (1) 
งบประมาณ  (2) เทคโนโลยี  (3) ระยะเวลา 
และการบริหารเวลา  (4) ความคิดสรางสรรค  
(5) ความเสี่ยง และการบริหารความเส่ียง 

 

 

7.3 การสรางภาพยนตรโฆษณา 
ภาพยนตรโฆษณา มีโครงสรางคลายภาพยนตรสั้น ภาพยนตรโฆษณาท่ีดี จะชวยเสริมแรงใหแกตัว

ผลิตภัณฑ ท่ีอยูในเรื่อง สามารถโนมนาวใจผูชม ใหเห็นคลอยตาม โดยอาศัยการวางโครงเร่ือง และตัว
ละคร แบบงายๆ กระชับ เนนเรื่องการเราใจมากกวาเน้ือหาสาระ หัวใจสําคัญของการผลิตภาพยนตร
โฆษณา คือ ทําอยางไร ตัวผลิตภัณฑ ในภาพยนตร จึงจะเขาไปสูกระแสการรับรูของผูบริโภค เพ่ือให
ผูบริโภค ตัดสินใจ อยางใดอยางหน่ึงกับสินคาน้ัน เชน รับรู–รูจัก–สนใจ (attention) ทดลองใช (trial) 
บริโภคซํ้า (repeatedly) ยอมรับในสินคา (brand name) ท้ังหมดน้ี เปนหนาท่ีของผูผลิตสื่อ ท่ีจะตอง
วิเคราะหผูบริโภค ความตองการของเจาของผลิตภัณฑ เปนปจจัยหลัก บริบทแวดลอม ท่ีมีอิทธิพลตอสื่อ
ภาพยนตรโฆษณา ซ่ึงถือเปนสื่อสารมวลชนประเภทหน่ึง 

7.3.1 รูปแบบในการเสนอสื่อโฆษณาแกลกูคา 

การเสนองานของผูผลิตสื่อ ตอเจาของผลิตภัณฑ จะตองระบุรายการสื่อ และรายละเอียดตาง วามี
อะไรบาง เชน เปนภาพยนตรโฆษณาทางทีวี (Television Commercial Advertisement หรือ TVC) ที่มี
ความยาว 15 วินาที หรือ 30 วินาที หรือ 60 วินาที นําเสนอโลโกสินคา แบบ Freeze Logo หรือ 
Dynamic Logo ดวยเอฟเฟคและเทคโนโลยีท่ีเราความสนใจอยางไร มีการเสนอขาวสาร (scoop) ท่ีเนน
การใหขอมูล ขอเท็จจริง ผลประโยชน เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ และบริษัทผูผลิตสินคา ผานภาพ เสียง 
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มัลติมีเดีย สอดแทรก บทสัมภาษณผูบริหาร รวมถึงจุดขายตางๆ ของสินคาและบริการ ซ่ึงสามารถ
ตอเช่ือมการเผยแพร ไปยังชองทางส่ือสารในเครือขายเดียวกันได หรือเผยแพรไดหลายชองทางในเวลา
เดียวกัน ผานอินเทอรเน็ต ทีวีดาวเทียม ไดท่ัวประเทศ 

เปนสื่อท่ีสามารถถายทอด กิจกรรมสด (live broadcast) บนพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรม ท่ีบริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑจัดขึ้น เชน งานแสดงสินคา นิทรรศการ งานโรดโชว อีเวนทตางๆ และเปนสื่อโฆษณาที่ทําหนาท่ี
ประชาสัมพันธ กิจกรรมท่ีจะจัดใหผูบริโภคไดรับทราบ ไมวาจะเปนการจัดคอนเสิรต การจัดงานกิจกรรม
สงเสริมสินคาในสถานท่ีตางๆ 

 
ภาพท่ี 7.3  ไตรภาคีส่ือสารมวลชน 

7.3.2 ข้ันตอนการผลิตภาพยนตรโฆษณา [4] 

(1) การเตรียมงานกอนการถายทํา (pre–production) 

ผูผลิตสื่อ (media house production) กําหนดแผนการผลิต การดําเนินงาน งบประมาณ และ
ระยะเวลา ใหเปนไปตามความตองการของ บริษัทตัวแทนโฆษณาและลูกคา ซ่ึงเปนเจาของผลิตภัณฑ 
(agency and dealer) เพื่อใหสื่อโฆษณา ถูกเผยแพรไปยังลูกคา หรือผูบริโภค (customer) ไดตรงกับ
กลุมเปาหมาย (ดูภาพท่ี 7.2) มีข้ันตอนท่ีสําคัญคือ 

1.1) ประชุมกําหนดแนวทางปฏิบัติ (internal meeting)  

ผูกํากับภาพยนตร และบริษัทตัวแทนโฆษณา กําหนดขอตกลงและทําความเขาใจรวมกัน เกี่ยวกับ
บทภาพยนตรโฆษณา จากน้ันก็เลือกรูปแบบ แนวทางงานสราง ผูกํากับภาพยนตรและทีมงาน เปน
ผูดําเนินการ จัดเตรียมหาสถานที่ นักแสดง เสื้อผา อุปกรณ และฉาก 

1.2) จัดหาสถานท่ีถายทํา (location) 

                                     
4 รายงาน เร่ือง “ธุรกิจการผลิตภาพยนตรโฆษณา” บริษัท แม็ทช่ิง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน).  
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สถานท่ีถายทําภายนอก และหองสตูดิโอ ตองคํานึงถึงความสะดวกในการถายทํา ความเหมาะสม
ของสถานท่ี ใหเหมาะกับสินคาท่ีจะนําเสนอ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม สถานที่ถายทํา ตองมี
คุณสมบัติ และคุณคา สอดคลองกับแนวคิด (concept) การโฆษณา ตามท่ีตกลงกันไว  

1.3) การคัดเลือกผูแสดง (casting)  

ผูแสดง ถือเปนองคประกอบสําคัญ ในการผลิตภาพยนตรโฆษณา ท่ีตองอาศัยนักแสดงอาชีพท่ีมี
ช่ือเสียง ชวยดึงดูดความสนใจในสินคา หรือ ผลิตภัณฑท่ีนําเสนอ แหลงขอมูลในการคัดเลือกดารา เชน 
จากฐานขอมูลของกลุมบริษัท ซ่ึงมีหนวยงานท่ีคัดเลือกผูแสดง แยกเปนกลุมๆ ไว เพื่องายตอการคัดเลือก 
บริษัทผูจัดหาผูแสดง (modeling) และตัวนักแสดงอาชีพ หรือ บุคคลในวงสังคม (คนเดน คนดัง) หรือ 
นักแสดง ท่ีบริษัทหาไวแลว 

1.4) การเตรียมอุปกรณเครื่องมือถายทํา และอุปกรณประกอบฉาก  

เปนหนาท่ีของ บริษัทผูผลิตสื่อ ท่ีจะตองมีไวพรอมแลว ตั้งแตอุปกรณถายทํา คอมพิวเตอรตัดตอ 
อุปกรณสรางเอฟเฟค และอุปกรณอื่น ท่ีจะตองจัดหา จัดสราง เปนกรณีพิเศษ ก็ควรตกลงกันใหเรียบรอย 
ในดานคาใชจาย วาเปนภาระหนาท่ีของฝายใด 

1.5) การจัดทําบทโฆษณา 

บทภาพยนตรโฆษณา จะครอบคลุมรายละเอียดในการถายทําทุกอยาง ตั้งแต ฉาก มุมกลอง ขนาด
ภาพ ความยากงายของนแตละฉาก แอ็คช่ัน บทพูดของผูแสดง เม่ือบทภาพยนตรเรียบรอยแลว ทีมงาน
สราง ก็จะประชุม ติดตาม ความคืบหนา ซักซอมความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน หากมีการแกไข ปรับปรุงใน
สวนใด ก็สามารถรับรูรวมกัน แลวนําไปปฏิบัติ 

(2) การถายทํา (production) 

เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด ของกระบวนการผลิตภาพยนตรโฆษณา ฝายคิดสรางสรรค (creative) จะ
ทําหนาท่ีท้ัง ออกแบบงานสราง และประเมินงานสรางไปในเวลาเดียว โดยทํางานรวมกับผูกํากับภาพยนตร 
ซ่ึงเปนผูมีความเขาใจในบทภาพยนตรเปนอยางดี เปนผูดูแล กํากับ ควบคุม การถายทํา รวมกับทีมงานคน
อ่ืนๆ  

ทีมงานบริหาร (executive production) มีผูอํานวยการผลิต (producer) รวมกับ ผูเขียนบท 
(script writer) และ ผูออกแบบงานสราง (produced designer) รวมกันกําหนด นโยบาย แนวทางการ
ผลิต และมีผูกํากับภาพยนตร เปนผูรับนโยบายและแนวทางดังกลาว มาผลิตเปนภาพยนตรโฆษณา ดังน้ัน 
ผูกํากับ จึงเปนหัวหนารับผิดชอบผลงานสรางท้ังหมด โดยมีผูชวยผูกํากับ (assistant director) อยูในทีม
ดวย ถาเปนทีมงานสรางขนาดเล็ก ผูอํานวยการผลิต กับผูกํากับภาพยนตร อาจเปนบุคคลคนเดียวกัน 
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ทีมสนับสนุนงานสราง (production service คือ ทีมงาน ท่ีลงมือปฏิบัติในกองถายทํา ทีมน้ีนับเปน
กลไกสําคัญในการผลิต ประกอบดวย ฝายสรางสรรคงานศิลป ฝายถายภาพ (camera) ฝายจัดหาผูแสดง 
(casting) ฝายศิลปกรรม (art) และพนักงาน เจาหนาท่ี ผูชวยทุกระดับ 

(3) ขั้นตอนหลังการถายทํา (post–production)  

การถายทําภาพยนตรโฆษณา ไมมีความยุงยากซับซอน เหมือนภาพยนตรบันเทิง ผูสรางมักจะถาย
ทําใหเสร็จเสียในคราวเดียว และตัดตอ ตกแตงกราฟกภาพ กราฟกเสียง ดวยคอมพิวเตอร (computer 
graphic) แลวนําภาพและเสียงเหลาน้ัน มารอยเรียงใหเปนเรื่องราวท่ีโฆษณา ในสวนของการตัดตอ 
จะตองอาศัยบุคลากร และเครื่องมือท่ีทันสมัย มีความสามารถในดานเทคนิค และความเร็ว มีความชํานาญ
ในการตัดตอ  

7.4 การสรางภาพยนตร เพ่ือการประชาสัมพันธและการรณรงค 
การสรางภาพยนตร เพ่ือใชในกิจกรรมประชาสัมพันธ และการณรงค รวมทั้งการเผยแพรขาวสาร 

การโนมนาวใจ มักมีเน้ือหาสาระท่ีเปนสาธารณะ มีวัตถุประสงค เพื่อโนมนาวใจผูชม ใหรวมกัน หรือมี
สวนรวม ในการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬา การทองเท่ียว ตลอดจนความชอบธรรมทาง
การเมือง ความยาวของภาพยนตรประเภทน้ี ประมาณ 5 – 25 นาที หรือยาวกวานิดหนอย มักเปน
ภาพยนตรแนวสารคด ีจึงจัดอยูในกลุมภาพยนตรสั้น 

หากใชแนวสารคดี มาสรางเปนภาพยนตรประชาสัมพันธ อาจไมเปนท่ีนาสนใจ สําหรับยุคท่ีมีการ
แขงขันการเลือกชองทางส่ือสารท่ีหลากหลาย สื่อภาพยนตรแนวสารคดี อาจไมมีพลังมากพอท่ีจะดึงดูความ
สนใจของผูชมได เพราะขึ้นช่ือวาภาพยนตรสารคดี มักมีกลุมผูชมอยูจํากัด ทางเลือกหนึ่งท่ีผูสราง
ภาพยนตรรุนใหม ควรตองปรับแนวคิดและวิธีการของการนําเสนอดวยภาพยนตร คือ การสอดใสกลยุทธ
ของแนวภาพยนตรแนวอ่ืนๆ ผสมลงไป เชน ใหมีแอ็คชั่น การผจญภัย (adventure) แฟนตาซี (fantasy) 
วิทยาศาสตร (science fiction) หรือ กําลังภายใน (material art) ฯลฯ ไมใชมีแตนิยายชีวิต (drama) 
เพียงอยางเดียว เพราะผูบริโภคส่ือในปจจุบัน มักใหการยอมรับ จัดลําดับคุณคา ของภาพยนตรแนวสารคดี 
อยูในลําดับรองหรือทายสุด และมีทัศนคดียอมรับ พึงพอใจตอภาพยนตรแนวแอ็คช่ันมากกวา ผูสราง
ภาพยนตรเพื่อการประชาสัมพันธ จึงตองปรับกระบวนทัศนเสียใหม ดวยการเอาใจใสกับการพล็อตเรื่องราว
ชีวิต สารคดี ใหมีอรรถรสของภาพยนตรแอ็คช่ัน และการผจญภัย หรือแนวอ่ืนๆ ผสมลงไปดวย 

ตัวอยางเชน การสรางภาพยนตรสงเสริมการทองเที่ยว แนวสรางเรื่องใหมีฉากแอ็คชั่น และการ
ผจญภัย หนุมอานนท นักศึกษาปสี่ มหาวิทยาลัยแหงหน่ึง มีแฟนสาว ชื่อพลอย ตั้งแผงลอยขายของท่ี
ระลึก อยูท่ีเขาวัง ซึ่งเปนสถานท่ีทองเที่ยวช่ือดัง ของเมืองเพชรบุรี ชวงปดเทอม หนุมอานนท จะกลับบาน
ไปหาแฟนสาว ไปรอข้ึนรถท่ีสถานีขนสงหมอชิต ตีตั๋วไปเพชรบุรีเรียบรอยแลว รอรถออก ดวยนิสัยเจาชู จึง
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ไปจีบสาวอีกคนหน่ึง ซ่ึงมีหนุมใหญสองคนผูมีอิทธิพลตัดพันอยู จึงเกิดเรื่อง อานนทถูกไลทําราย เขาจึงรีบ
ข้ึนรถซ่ึงไดเวลารถออกพอดี เขารอดพนวิกฤติไปได ระหวางน่ังรถ เขาเพลิดเพลินไปกับบริการรถทัวร มอง
ทิวทัศนสองขางทาง พรอมคําแนะนําจากพนักงานบนรถ ดวยความออนเพลียนจึงหลับไป ... ตื่นขึ้นมา ก็
พบวา ถึงเขาวังท่ีหมายแลว เขาจึงลงจากรถ จากน้ัน ก็ประสานสายตากับไกดสาวงามอีกคนหน่ึง ท่ีพา
นักทองเที่ยวชาวจีนทัวรเขาวัง เขาจึงตามติดไปตีสนิทดวย โดยไมรูวา มีพลอยแอบตามมาเห็นเขา ระหวาง
การเท่ียวชมเขาวัง ความใกลชิดทําใหเขาเพลิดเพลินไปกับการบรรยายของสาวไกด จนกระท่ังสิ้นสุด
ระยะทาง เขาแนะนําตัวเอง เหตุการณนาจะไปดวยดี พลอยแอบเห็นพฤติกรรมของ อานนท ก็เดินตรงเขา
ไปหาเขา โดยท่ีเขาไมรูตัว แตสิ่งท่ีอานนทเห็นก็คือ หนุมใหญคูอริสองคน กําลังเดินตรงมา เขาจึงรีบผละไป 
สวนพลอยก็เขาใจผิด คิดวาอานนททําผิดถูกเธอจับไดแลวหนี ก็เลยจะตามไปตอวา อานนทหนีไปขึ้นรถทัวร
อีกคันหน่ึง ซ่ึงกําลังเคลื่อนตัวออกพอดี ทําใหหนุมใหญสองคนตามไมทัน เขาติดไปกับรถทัวรอีกคันหน่ึง 
ตรงไปยังหาดชะอํา และฟงบรรยายจากไกดทัวรบรรยายใหฝรั่งฟง ซ่ึงก็เปนเรื่องซํ้าๆ ซากๆ ท่ีเขาฟงมา
หลายรอบแลว ในท่ีสุดก็ถึง หาดชะอํา เขาลงจากรถ ดูความสดช่ืนของทะเลและหาดทรายสวย รูสึกหิว ก็
เดินเขาไปหาของกิน เขาไปท่ีรานอาหารแหงหน่ึง มีสูตรอาหารสําหรับนักทองเท่ียวหลายสูตร เขาไดรับการ
ตอนรับ พรอมคําแนะนําเมนูอาหารอรอยสําหรัดหาดชะอํา เขาน่ังกินจนอ่ิม จายคาอาหารแลว ก็รูสึกวา 
เงินหมด จะข้ึนรถกลับเขาวังก็ไมมีคารถ เขาจึงตัดสินใจโบกรถกลับ แตเขาก็พบกับโชคราย เม่ือรถปกอัพ
คันท่ีจอดรับเขา ก็คือหนุมใหญสองคนน่ันเอง ตามมาเอาเรื่องเขาถึงท่ีน่ี เขาหนีไมทัน ถูกจับตัวไปกดจมน้ํา
ทะเล อานนทรูสึกอึดอัด หายใจไมออกคลายจะสําลักนํ้าตาย ... แตสติสุดทายก็กลับคืนมา เม่ือ ... พลอย 
คนรัก สะกิดท่ีแขนปลุกใหเขาตื่น เธอบอกวา “ตาบา! มัวหลับอยูได รถมาถึงเขาวังตั้งนานแลว” ... อานนท 
รูสึกวา เหมือนไดชีวิตใหมกลับคืนมา ... จบ. 

จากการวางพล็อตเร่ืองขางตน ผูสรางสามารถใสรายละเอียดของฉาก เกี่ยวกับการทองเท่ียว ลงไป
ในภาพยนตร ทําใหคนดูรูสึกวา ภาพยนตรท่ีเขากําลังดูอยูน้ัน ไมใชภาพยนตรสารคดีทองเท่ียว แตเปน
หนังแอ็คช่ันผจญภัย มีหักมุมตอนทายเรื่อง  

จุดสําคัญของการสรางภาพยนตร เพื่อการประชาสัมพันธและการรณรงค คือ การนําจุดไคลแมกซ 
ของเร่ืองใหจบลงที่การเชิญชวน หรือโนมนาวใจประชาชนใหมีสวนรวม หรือจิตอาสาในงานสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสวนรวม ไมอยางใดอยางหน่ึง สุดแลวแตวัตถุประสงคของเน้ือหา เชน การอนุรักษ การ
ตอตาน หรือการสงเสริม ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

การสรางภาพยนตรเพื่อการประชาสัมพันธ จําเปนตองใชทุนสรางจํานวนหน่ึง หากมีการเพิ่มฉาก
แอ็คช่ัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเขามา หากเปนงานประชาสัมพันธภาครัฐ ก็อาจขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ หากเปนงานประชาสัมพันธภาคเอกชน ก็ทําโครงการเสนอตอผูบริหารองคกรโดยตรง แต
อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๒ และ ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร
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และวีดิทัศนแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๒ ได
จัดสรรงบประมาณบางสวน สนับสนุนแกผูสรางภาพยนตรประเภทน้ี ซ่ึงสามารถขอรับการสนับสนุนได ท้ัง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ดูรายละเอียด หัวขอ 5.4 กฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร และการสนับสนุนการ
สรางภาพยนตร บทท่ี 5) 

ข้ันตอนและวิธีการ การเตรียมงานสราง ผูสรางจะตองเตรียมจัดหาทีมงานสรางไวกอนลวงหนา 
และเขียนบทภาพยนตรไวลวงหนา (กรณีโครงการสรางอิสระ ควรมีบท screenplay ไวลวงหนา) จากน้ัน 
ก็การเขียนโครงการสราง นําเสนอขออนุมัติหนวยงานตนสังกัดเรื่อง บอกรายละเอียด ช่ือเรื่อง 
วัตถุประสงค เร่ืองยอ ระยะเวลาสราง ทีมงาน แผนงานสราง (กิจกรรม เวลาเร่ิมตน–สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ) 
การติดตามและประเมินผล (ดูรายละเอียดท่ี ภาคผนวก การเขียนโครงการและขอเสนอในการสราง
ภาพยนตร บทท่ี 5) หนวยงานตนสังกัดเรื่อง อาจเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได สวนใหญจะ
สนับสนุนงบประมาณใหอยูแลว จํานวนหน่ึง ถาเห็นวาไมพอ หรือเปนโครงการสรางอิสระ (ไมตองมี
หนวยงานสังกัด) ก็ขอรับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ กรมสงเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หรือขอรับทุนจากองคกรธุรกิจ ในลักษณะผูสนับสนุน (sponsor)  

เม่ือผานการอนุมัติโครงการสรางแลว ทีมงานก็จัดทําบทสราง สตอรีบอรด ดูสถานท่ีถายทํา 
คัดเลือกนักแสดง จัดหาอุปกรณสราง กลอง ไฟสอง ฉากและอุปกรณประกอบฉาก (ดูรายละเอียด ในบทท่ี 
2 – 5) 

ตัวอยางโครงการสราง ภาพยนตรรณรงค การไปใชสิทธ์ิเลือกตั้ง 

 
โครงการสรางวีดิทัศนเพลงคาราโอเกะ สงเสริมการเลือกตั้งท่ีขาวสะอาด 

เพลง “มนตรัก ประชาธิปไตย” (My Democracy) 
(ก.)  สวนนํา 

ชื่อเรื่อง เพลงคาราโอเกะ “มนตรักประชาธิปไตย” 
ประเภทเน้ือหาสาระ ประเภท สงเสริมการเรียนรู และควรสงเสริมใหมีการดู  และ 
 ประเภท ท่ีเหมาะสมกับผูดูทั่วไป 
ประเภทสื่อท่ีผลิต วีดิทัศนเพลงคาราโอเกะ (Musical Video Karaoke CD) 
ความยาวเรื่อง ประมาณ 7 นาที (เฉพาะเพลง 4 นาที) 
ชื่อผูสราง คณะนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
 สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ ภาคพิเศษ รุน 13–16 
 มหาวิทยาลัยเกริก 
ระยะเวลาโครงการ ดําเนินการสราง  เดือน ธันวาคม 2553 เผยแพร ประชาสัมพันธ  
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 สรุปประเมินโครงการ เดือน มกราคม 2554  เปนตนไป 
กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป 
ชองทางเผยแพร (1)  บานพักอาศัย 
 (2) สถานศึกษา / ศูนยฝกอบรมท่ีมีวัตถุประสงคพัฒนาคุณภาพชีวิต
 (2) ทีวีสาธารณะ (โอกาสพิเศษ) ทีวีผานดาวเทียม และ เคเบิลทีวี)
 (3) อินเทอรเน็ต 

(ข.)  โครงการ   
1. ความสําคัญ และ ความเปนมา 

การเมืองในประเทศไทย ยังตกอยูในวังวนของการทุจริตคอรัปชั่น มีระบบการเลือกตั้ง และ
การตรวจสอบ ที่ออนแอมาตลอด เปนระบอบการเมืองท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐาน การแลกเปล่ียนซื้อขาย
อํานาจ ระหวางประชาชน เจาของอํานาจท่ีแทจริง กับ นักการเมือง ท่ีเปนตัวแทน วงจรสภาพ
ปญหาท้ังหมดน้ี เกิดขึ้นเพราะ นโยบายที่มุงพัฒนาแตดานวัตถุวิสัยเปนหลัก ละเลยระบบคุณคา และ
ความเชื่อมโยงสัมพันธของวิถีชีวิตของประชาชน ดังน้ัน การเมืองไทยจะตองยกระดับ ตั้งแตแนวคิด 
ไปจนถึงรูปแบบ และกระบวนการ ที่มุงผลประโยชนประชาชนเปนหลัก  

การผลักดันและยกระดับคุณภาพการเมืองไทย สวนหน่ึง จําเปนตองอาศัยส่ือ เปนเครื่องมือ 
ส่ือท่ีสามารถเขาถึงประชาชนไดดี และมีบทบาทสําคัญ คือ ส่ือวีดิทัศน สื่อทีวี เปนลําดับสําคัญ สวน 
ส่ือส่ิงพิมพ และสื่ออินเทอรเน็ต เปนลําดับรอง กลุมนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา
การสื่อสารการเมืองบูรณาการ ภาคพิเศษ รุน 13 – 16 (ปการศึกษา 2553) พรอมดวยอาจารย
ประจําวิชา การผลิตส่ือสําหรับองคกรการเมือง จึงรวมกันผลิตส่ือวีดิทัศนข้ึน เพ่ือสรางการมีสวน
รวมทางการเมืองที่ขาวสะอาด ตามเจตนารมณของสาขาวิชา 
2. วัตถุประสงคการผลิต 

เพื่อใชเปนสื่อสงเสริมการใชสิทธิเลือกตั้งท่ีขาวสะอาด และการเผยแพรแนวคิด การเมืองภาค
ประชาชน หรือ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน (Participative Politics)  
3. แนวคิดในการดําเนินเรื่อง  

แนวคิดของการนําเสนอบทเพลง มุงเนนการเมืองภาคประชาชน ที่ประชาชนมีสวนรวม
รับผิดชอบ โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตของชาวบาน ซึ่งมีทั้งความสําเร็จ ความลมเหลว 
ความสุข ความทุกขยาก ความรัก และ ความสูญเสีย ในสังคมมนุษย ลวนมีที่มา จากความ
ปรารถนา และ กิเลสมนุษย เพ่ือใหสังคมอยูรอดได และอยูอยางมีความสุข ประชาชน จึงจําเปนตอง
มอบ “อํานาจ” (ซ่ึงนั่นหมายถึง การยอมสูญเสีย “อิสรภาพ” สวนหน่ึง ของตนไป) ใหแกคนผูหนึ่ง 
หรือ คนกลุมหน่ึง เปนใชอํานาจน้ัน เพ่ือ ควบคุม กิเลส และ ตอบสนอง ความปรารถนาตางๆ 
ดังนั้น ผูใด หรือ กลุมคณะใด ไดรับมอบ “สิทธิ”์ ใหเปนผูใช “อํานาจ” ของประชาชน จะตองเปนผู
ท่ีมี ความเห็นแกตัวนอย (ลดกิเลส) จึงจะเห็นแกผูอ่ืน (ประชาชน) และมุงตอบสนอง ความปรารถนา 
ของประชาชน เปนหลัก สวนประชาชน ก็จะเปนผูเลี้ยงดูบุคคลผูนั้น กลุมนั้น และเคารพบูชา ดุจ 
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“พอ” ของประชาชน 
เน้ือหาในบทเพลง ใชสัญลักษณของ สะพานไม เปนสื่อแทน ประชาธิปไตย ซึ่งทุกคนใน

ชุมชนตองใชรวมกัน ทําใหทุกคนตองสามัคคีกัน ชวยกันซอมและรักษาสะพานไม ไวใหเปนมรดกของ
หมูบานตอไป สวนสัญลักษณ ความเปนตัวแทนอํานาจ อิงอยูกับความเสียสละ ซ่ือสัตย จริงใจ และ
ความใกลชิด ของตัวผูสมัคร  

แกนของเรื่อง (theme) “พัฒนาการเมือง พัฒนาตน เอื้อมวลชน … มนตรัก 
ประชาธิปไตย” 

4. แนวทางการนําเสนอ และ เรื่องยอ – คํารอง 
บทเพลงคาราโอเกะ มนตรักประชาธิปไตย แบงการนําเสนอ ออกเปน 3 ชวง คือ ชวงแรก

กอนเขาเพลง (intro) เปนละครสั้น ความยาว 3 นาที แสดงถึงบรรยากาศทางวัฒนธรรม ความคิด 
วิถีชีวิต ความเปนอยูของชาวชุมน “บานแสงสุข” ซ่ึงเปนชุมชนท่ีถูกอางอิงในบทเพลง ชวงที่สอง 
บทเพลง ความยาว 4 นาที ประกอบดวย คํารอง ทํานอง ดนตรี ท่ีสามารถเลือก คํารองพรอมดนตรี 
และ แยกคํารอง กับ ดนตรี ชวงทายเพลง เปนละครสั้นตอนจบ หรือ ปดเรื่อง (เหตุการณ ชาว
ชุมชน ชวยกันซอมสะพานไม) ความเยาว 30 วินาที 
เริ่มเรื่องกอนเขาเพลง (Intro) 

เหตุการณ เกิดข้ึนในชุมชนบานแสงสุข ซ่ึงเปนชุมชนท่ีอยูรอยตะเข็บ ระหวางเมือง กับ 
ชนบท ผูคนในชุมชน ตางไมแนใจระหวาง การยอมรับกระแสวัฒนธรรมคนเมือง กับ การรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิม และสิ่งท่ีพวกเขาไมรูตัวเลยวา มีสิ่งหนึ่งท่ีกําลังครอบงําความคิด ของพวกเขาอยู 
สิ่งน้ันก็คือ เทคโนโลยีการสื่อสาร ท่ีทําใหพวกเขา เริ่มมีความแปลกแยก แตกตาง มากย่ิงขึ้น แมวา
ทุกคน จะถูกวางตําแหนงในสังคม ไมเหมือนกัน (เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได) แตทุกคน ก็มี
เสรีภาพ ในการพูด และแสดงความคิดเห็น ผานเวทีสภาของพวกเขา ซึ่งเรียกวา “สภากาแฟ” โดย
อาศัย รานกาแฟของ นายบุญชู ลูกครึ่งจีนไทย เปนศูนยกลางการติดตอส่ือสาร พูดคุยกัน 

ในรานกาแฟ ตอนเชา /ตัวละคร : บุญชู (เจาของราน) มะยม (สาวนักขายตรง) พอใหญคํา
ผาย (ปราชญชาวบาน) สมภพ (นักขาว) นางสุณี (ชาวสวน) เพียงใจ (ลูกสาวบุญชู) พงษพัฒน (ลูก
ชายครูเพ็ญพร) แบงค (ลูกชายจอมเกเร ของ กํานันมัด) กับ อารท (เพ่ือนของ แบงค) ดํารง กับ นา
หมาน (ข้ีเหลาประจําซอย) หนูนา (หลานสาวของบุญชู อายุ 5 ขวบ) กับ เด็กชายแตม (หลานชาย
ของบุญชู อายุ 5 ขวบ) 

ประเด็นท่ีสรางความสับสน ในสภากาแฟของพวกเขา คือ การยอมรับ หรือ ปฏิเสธ 
พฤติกรรม การซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง ของนักการเมือง กับ ประชาชน บางกลุม ซ่ึงไดกลายเปนปญหา 
ขอขัดแยงทางความคิด ระหวาง ใช /ไมใช ชอบธรรม /ไมชอบธรรม เพราะมันไดกลายเปน “ปญหา
โลกแตก” เพราะพฤติกรรมเหลาน้ี กําลังเปน “วัฒนธรรมทับซอน” ที่เกิดข้ึน และนับวัน จะแกไขยาก  

ดํารง กับ นาหมาน (สมาน) น่ังดื่มเหลา อยูมุมหน่ึงของราน คอยพูดขัดคอ (แซว) คนอื่นๆ 
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สวนพอใหญคําผาย กับ สมภพ น่ังท่ีมาน่ังขางๆ กําลังสนทนากับ บุญชู ซึ่งกําลังชงกาแฟ  เพียงใจ 
กําลังจัดขาวของในราน 

สุณี มาขอซ้ือยาแกปวด และน้ําปลา บุญชู เรียก เพียงใจ ใหมาขายของ แตยังไมทันท่ี เพียง
ใจ จะออกมา แบงค กับ อารท ขี่รถจักรยานยนต มารบกวน พอดี มะยม เดินเขามาสมทบ ขอคุย
ดวย จึงดานักเลงรถมอเตอรไซตเตลิดไป สมภพ เห็นเขา จึงพูดแซว หาวา มะยม จะมาจีบ บุญชู 
นาหมาน พูดสอดขัดคอ สมภพ หาวาเปนคนขี้อิจฉา  

ระหวางรอ สุณี ก็บน เรื่องโรคภัย ความจน ขณะท่ี หนุมหนามนคนรูปหลอ หนุย หรือ พงษ
พัฒน พรอมเปสะพายหลัง กําลังเดินผานหนาราน เพ่ือไปเรียนตอท่ีกรุงเทพฯ  ทุกคนหยุดมอง 
เพียงใจ รีบเดินออกมาทัก พงษพัฒน โดยไมสนใจวาจะมีใครมอง และปลอยให สุณี คอยซื้อของเกอ 

กอนกลับ พอใหญคําผาย จึงถือโอกาส เดินไปหา พงษพัฒน ขณะท่ี หนูนา กับ เด็กชาย
แตม หลานของ บุญชู (ลูกของนางพอใจ พ่ีสาว เพียงใจ) ในชุดนักเรียนอนุบาล เพ่ิงกลับจาก
โรงเรียน เดินเขาไปหา ตา บอกวา วันน้ี ท่ีโรงเรียน มีเลือกตั้งหัวหนานักเรียน ทําใหบรรยากาศการ
สนทนา ถูกหักเห ไปใหความสําคัญกับคําวา “เลือกตั้ง” 

ทุกคนมองไปท่ีเด็กท้ังคู พรอมพูดอุทานพรอมกันวา “เลือกต้ัง” 
เสียงประกาศเชิญชวน จากรถขยายเสียงของเจาหนาที่ ใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ัง ในวัน

พรุงน้ี ตามดวยขบวนแหกลองยาว ถือปายเชิญชวน ใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อขบวนแหผาน
หนารานกาแฟ ทุกคนหยุดภาระกิจของตัวเองลง เด็กนอยสองคน เดินจูงมือผูใหญเขาไปสมทบกับ
ขบวนแห ทุกคนออกมารายรํา และรวมสนุกไปกับ ขบวนแหผานไปยังตลาด ชุมชน ท้ังหมูบาน 
เขาเพลง (musical karaoke) 

ข้ึนช่ือเพลง “มนตรัก ประชาธิปไตย” คํารอง – ทํานอง – ดนตรี – นักรอง (ขบวนกลอง
ยาว รายรําไป ตามถนน มีชาวบาน มาสมทบมากขึ้น มากข้ึนเรื่อยๆ จนจบเพลง.) 

-เพลง มนตรักประชาธิปไตย- 
ชวนกันไป ชวนกันไปเลือกต้ัง  

เลือกคนดีดี เขาไปน่ังเปนตัวแทน 
ชาวบานอยางเรา ยิ่งจนขนแคน (รองหมู ซ้ํา) 
แตวาผูแทน ยิ่งรวยเงินตรา 

ดูดีดี ดูใหดีกอนเลือก 
ผูแทนเปลือกเปลือก มีอยูเต็มสภา 
ความหลอความรวย ชวยกันโฆษณา (รองหมู ซ้ํา) 
ใหคนเชื่อวา สมราคาผูนํา 

*โลกาถึงคราวินาศ การเมืองข้ีขลาดโคนท้ิงคุณธรรม 
 คนดีตองกลาชี้นํา ตองกลาตอกยํ้าเปนตัวอยางท่ีดี 
 การเมืองตองเสียสละ ยืนยันสัจจะกลาทํางานฟรี 
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 ซื่อสัตยจริงใจพาที กินอยูพอดีไมเปนหนี้สังคม 
 ถึงคราตองยุงการเมือง คนดาหาเรื่องยอมเปนอีแรงโสมม 
 ขอประกาศการเมืองบุญนิยม (ซํ้า)  
 สิ่งดีตองขมสิ่งชั่วรายพายไป ไป ไป ไป ไป ไป 

ตัดสินใจ ตัดสินใจใหแน 
ผูแทนที่แทมีคุณสมบัติอยางไร 
ไมตองหาเสียง ใหสูญเงินเปลาดาย (รองหมู ซํ้า) 
เลือกเขาเขาไป ประเทศไทยไชโย 
เลือกเขาเขาไป ประเทศไทยไชโย ไชโย ไชโย  ไชโย ไชโย ไชโย 
ทายเพลง (outro) 

พงษพัฒน กับ เพียงใจ สงย้ิมใหแกกันและกันอยางหวานชื่น ระหวางชวยกันซอมสะพาน
ขามคลองของหมูบาน รวมกับชาวบานคนอื่นๆ เมื่อมองออกไปกวางๆ เห็นปายหาเสียงของ พงษ
พัฒน อยูเบื้องหลัง มันถูกจัดวาง และออกแบบไมเหมือนใคร แตดูนาสนใจ และ นาเชื่อถือ เพราะ
เผยใหเห็นบรรยากาศภาพ กิจกรรมการมีสวนรวมของคนในชุมชน แสดงถึงความสําคัญ ความ
เสียสละ ความสามัคคี เปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน ระหวาง คนหนึ่งคน กับคนอีกหลายๆ คน และสัมผัส
ไดถึงความอบอุน จริงใจ  

พรอมดวย ขอความสะดุดใจ ที่อานแลว ทําใหระลึกถึงคน คนหน่ึง ที่ชาวบานรูจัก และตาง
จดจําคําพูดนั้นได จนข้ึนใจ เพราะเปนคําพูดที่บงบอกตัวตนท่ีแทจริงของ พงษพัฒน ผูซ่ึงให
ความสําคัญกับการมีสวนรวม ของคนทุกคนในชุมชน  

อีกมุมหน่ึงของสะพาน มะยม สงยิ้มหวาน ใหกับ บุญชู และเขินอาย ระหวางชวยกัน จัดเก็บ
ขาวของท่ีนํามาบริการชาวบาน ที่มาชวยกันซอมสะพาน หนูนา กับ เด็กชายแตม ยิ้มหัวเราะรา 
ขณะชวยกันถือปาย ขอความ “พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาตน เอื้อมวลชน … มนตรัก
ประชาธิปไตย” 

จบ. 
5. แผนดําเนินงานสราง 

5.1 คณะทํางาน และแผนกิจกรรมงานสราง 
คณะทํางาน ประกอบดวย ฝายอํานวยการผลิต และทีมงานผลิต 
ฝายอํานวยการผลิต รับผิดชอบการผลิต ในวงเงินงบประมาณ ใหไดวีดิทัศน ท่ีไดคุณภาพ 

และคุณสมบัติ ตามวัตถุประสงค และเปาหมาย ของโครงการ ตลอดจน การทําโฆษณา 
ประชาสัมพันธผลงานสรางท่ีเสร็จแลว และการประเมินโครงการผลิต ประกอบดวย (1) ประธาน
บริหารการผลิต (Executive producer)  (2) ผูอํานวยการสราง (Producer)  (3) ผูเขียนบท–
ประพันธเพลง  (4) ผูออกแบบงานสราง (Director)  

ทีมงานผลิต ทําหนาท่ี ออกแบบ วางแผน จัดทําบท ทําเพลง ลําดับการถายทํา ถายทําใน
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และนอกสถานที่ ลําดับภาพ ตัดตอ จนเปนแผนซีดี พรอมนําออกเผยแพร ประกอบดวย  (1) ผูกํากับ
งานสราง (Director) (2) ฝายจัดทําบทเพลง ดนตรี–คํารอง (3) เจาหนาท่ีฝายปฏิบัติงานกองถายทํา 
(4) เจาหนาท่ีฝายตัดตอลําดับภาพ (5) เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนงานสราง (6) นักแสดง 

5.2 แผนกิจกรรมดําเนินงานสราง และการประชาสัมพันธ 
–เดือน ตุลาคม 2553 ประชุมทีมงาน มอบหมายงาน จัดทําบทเพลง ดนตรี–คํารอง จัดทํา

บทถายทํา คัดเลือกนักแสดง เตรียมสถานท่ีถายทํา 
–เดือน ธันวาคม 2553 ถายทํา ตัดตอลําดับภาพ ทดสอบ 
–เดือน มกราคม 2554 เผยแพรประชาสัมพันธ ผานกิจกรรม อินเทอรเน็ต โทรทัศนผาน

ดาวเทียม และโทรทัศนชอง 11 (NBT) สถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา โดยการสนับสนุนของ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา (สนับสนุน
ชองทางเผยแพร ตามโอกาสเหมาะสม) 

5.3 งบประมาณการผลิต 
ทีมงานผูสราง เปนผูจัดหาทุนสราง แตขอรับการสนับสนุนดานชองทางเผยแพร จาก

หนวยงานภาครัฐ คือ (1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ (2) สถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา 
6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และผลกระทบ (impact) 

6.1 ดานกายภาพ 
ส่ือวีดิทัศนสงเสริมการเลือกต้ังท่ีขาวสะอาด ผานสื่อสารมวลชนในประเทศ (สถานีวิทยุ

โทรทัศน สถานีวิทยุกระจายเสียง อินเทอรเน็ต) นับเปนส่ือทางเลือกอีกชองทางหนึ่ง ในการรวมดวย
ชวยกันสรางสรรคสังคม การเมืองไทย ใหมีการเลือกตั้งท่ีขาวสะอาด สรางการเมืองท่ีมีคุณธรรม 
ผานส่ือสาระการเมืองท่ีพึงประสงค ไฟลขอมูลวิดีทัศน “มนตรักประชาธิปไตย” ประชาชนทุกคน
สามารถ ดาวนโหลด ไดท่ี https://www.youtube.com/watch?v=YTRW03ijlDQ เว็บไซต 
www.igoodmedia.net 

6.2 ดานจิตภาพ 
แนวคิดการเมืองใหม ซ่ึง หมายถึง การเมืองภาคประชาชน หรือ การเมืองที่ประชาชนมีสวน

รวม เปนการสรางความเขาใจใหแกประชาชนวา มิติของการเมือง กับวิถีชีวิตจริง มันเก่ียวโยงและ
สงผลกระทบถึงกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได การเมืองเปนเรื่องของ อํานาจ สิทธิ หนาที่ ความ
รับผิดชอบ ของทุกคน มิใชของตัวแทนแตฝายเดียว ดังนั้น คุณสมบัติของความเปนตัวแทน จึงเปน
ประเด็นสําคัญ จากวีดิทัศน ชี้ใหเห็นถึง คุณสมบัติอยางไร ท่ีตรงกับความตองการของชาวบาน 
สามารถตรวจสอบผูแทนของตนเองไดงายและโดยตรง และ ไมสรางปญหาทุจริตคอรัปช่ันใหแก
สวนรวม 
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7. คณะทํางานโครงการผลิต 
รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการอํานวยการสราง ทีมงานสราง 
ดร.ไพจิตร ศุภาวรี ประธานบริหารโครงการ ท่ีปรึกษา 
นายอมรเทพ ศรีวงศ ประธานอํานวยการสราง  
นายอภิชา ธราอินทาราม รองประธาน  
นางภิญญดา ฐากูรธนภัทร ประชาสัมพันธ และ การเงิน  
ด.ต.ธนกร ย้ิมพิรัตน เหรัญญิก  
นางนวพร เอี่ยมธีระกุล เลขานุการ  
นักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ กรรมการ 

 สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ รุน 13 – 16  (ปการศึกษา 2553) 
อาจารยสูดิน  ชาวหินฟา กรรมการอํานวยการสราง ผูอํานวยการสราง 

   บทประพันธเพลง   
   ออกแบบงานสราง 

อาจารยบดินทร  ดุก กรรมการอํานวยการสราง ผูกํากับงานสราง 
อาจารยไพโรจน สังวริบุตร กรรมการอํานวยการสราง ผูประเมินงานสราง 
นายอภิชาติ เกตุดวง เจาหนาท่ี ตัดตอ ลําดับภาพ 
 

   

    
ภาพท่ี 7.4  สวนหน่ึงของ ช็อทภาพ ภาพยนตรรณรงคทางการเมือง “มนตรักประชาธิปไตย” My 

democracy (2010)  ชองเผยแพร: You tube / igoodmedia.net 
คําคน: You tube / my democracy sudin 
https://www.youtube.com/watch?v=YTRW03ijlDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=8YN_2-Nx25s 
https://www.youtube.com/watch?v=FbXmE7shUBA 
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7.5 กรณีศึกษา งานสรางภาพยนตร เร่ือง Act of God 
ภาพยนตรสั้น เรื่อง Act of God ในขณะเขียนบท screenplay ช่ือเดิมภาษาไทย คือ ชางมันเถอะ 

พระเจา แตเม่ือนํามาสรางจริง เม่ือป พ.ศ.2556 เปลี่ยนชื่อเปน “กรรม เปนของ ขา ชะตา เปนของ พระ
เจา” เขียนบทโดย สูดิน ชาวหินฟา เปนผลงานสรางรวมกันของนักศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกริก สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ รุน 37 – 39 และสาขาการส่ือสารการเมืองบูรณาการ 
รุน 23 รวมจํานวน 43 คน โดยอาจารยผูสอน เปนผูควบคุมดูแลงานสรางท้ังหมด ทุนสราง ประมาณ 
90,000 บาท ความยาวภาพยนตร 35 นาที ความละเอียดภาพ 1920 x 1080 pixel (HD) เผยแพรที่ 
https://www.youtube.com/watch?v=6GWpIfXXXmg ชองเผยแพร: igoodmedia.net หรือเขาถึง
ไดท่ี www.igoodmedia.net 

 
ภาพที่ 7.5a เบ้ืองหลังการเปดกลอง ภาพยนตร เรื่อง Act of God (2013) 

(1) บทภาพยนตร 

แนวคิดหลักของเร่ือง (theme) พระเจากับมนุษย ตางก็มีจิตใจ มีอารมณ มีความรูสึกความคิเห็น 
แตกตางกัน ตรงท่ี พระเจาไมตองรับผิดชอบใน วิบากกรรมท่ีมนุษยกอขึ้น แนวภาพยนตร (genre) 
แอคชั่น–แฟนตาซี (action–fantasy) ประโยคหลัก (premise) “อะไรจะเกิดข้ึน เม่ือพระเจากับมนุษยผูเปน
ขารับใช มีความเห็นไมตรงกัน ในการตัดสินพฤติกรรมของคนสามคน ท่ีขัดแยงกัน” 

เรื่องยอ (synopsis) นักโทษชายสองคน หลังพนโทษ กับตองมาผิดใจกันในทางชูสาว จนเปนเหตุ
เกิดการไลลาฆากันในสุสานรถเกาๆ ท้ังสองตอสูกัน ฝายเสียเปรียบหนีมาถึงทางตัน ไมรูจะใหใครชวย 
นอกจากออนวอนพระเจาใหชวยคุมครอง เม่ือพระเจากับมนุษยผูรับใช ซ่ึงกําลังจะไดเลื่อนช้ันเปนเทพ เห็น
เหตุการณน้ัน ตางก็มีความเห็นขัดแยงกัน วาจะชวยดีหรือไม เพราะอะไร แตไมวาพระเจาหรือมนุษย ก็ไม
อาจลิขิตชีวิตและกรรม ของคนอ่ืนได 

การดําเนินเรื่อง เปนการเลาเร่ืองแบบคูขนาน เรื่องราวของมนุษยปุถุชน 3 คน บนภาคพื้นดิน และ
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เรื่องราวความคิดเห็นขัดแยงกัน บนภาคสวรรค ระหวางมนุษยผูรับใชใกลชิดพระเจากับตัวพระเจาเอง 
เหตุการณบนสวรรค ระหวางมนุษยกับพระเจา ไดยกประเด็นความประพฤติของมนุษยสามคน คือ แมน 
กับ หลุยส ซึ่งเปนเพื่อนรักกัน และ หลิว ซ่ึงเปนตัวกลางและเปนสาเหตุใหคนท้ังสองทะเลาะกัน หลิวเคย
เปนภรรยาของแมนมากอน ตอมาก็กลายมาเปนภรรยาของหลุยส ตัวละครทุกตัวในเรื่องน้ี เปนตัวแทน
ความเลวของปุถุชน ผูมากดวยกิเลส แมพวกเขาจะภักดีกับพระผูเปนเจา แตก็เปนความภักดีในเชิง
สัญลักษณ แตในสายตาของพระเจา คิดวามนุษยท้ังหลายท่ีเคยกลาวรักษาศีลแลว ไปทําผิดในภายหลัง ใน
มุมมองของพระเจาถือวา เปนคนทรยศตอพระเจา ในครั้งแรกของการสนทนาระหวางมนุษยผูรับใช กับพระ
เจา มนุษยก็มีความเห็นคลอยตามกับสิ่งท่ีพระเจาพูด แตเมื่อเรื่องราวของคนสามคน ไดดําเนินมาถึงจุด
วิกฤต ในความรูสึกของมนุษยแลว พระเจาจะตองจัดการแกปญหาไมทางใดก็ทางหน่ึง จะชวยเหลือหรือ
ลงโทษ แตพระเจากลับไมทํา ปลอยใหทุกอยางเปนไปตามยถากรรม ทําใหมนุษยรูสึกไมพอใจ ท่ีพระเจา
ลําเอียง และไมปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ พระเจาผูเมตตา จึงเปนตนเหตุของการโตเถียง วาฝายใดผิดหรือฝาย
ใดถูก  

วัตถุประสงคของภาพยนตรเรื่องน้ี เพื่อสื่อใหเห็นวา สิ่งท่ีมนุษยคิดกับสิ่งท่ีพระเจาทํา น้ันแตกตางกัน 
แตท้ังมนุษยและพระเจาก็ไมอาจกําหนด หรือช้ีขาดเร่ือง วิบากกรรมของมนุษยได เพราะวิบากกรรม เปน
ทรัพยสินหรือผลลัพธของผูกระทํา ทําดียอมไดดี ทําช่ัวยอมไดช่ัว ไมทําอะไรเลย ก็ไมไดอะไรเลย ดู
เหมือนวาจุดจบของภาพยนตร จะจบลงตรงนี้ แตผูเขียนบทตองการหักมุมสุดทายของเรื่อง ดวยการเผย
ปมปริศนาไวกอนจบวา อยางไรเสียพระเจาก็คือพระเจา ยอมอยูเหนือทุกสิ่ง การท่ีมนุษยตองรับผลแหง
วิบากกรรมของตนน้ัน แทจริงเปนสิ่งท่ีพระเจาวางแผนไวแลว 

ผูเขียนบทไดวางตําแหนงมุมมอง ของพระเจาเปนตัวแทนของพระเจาทุกศาสนา เพื่อใหบท
ภาพยนตรสามารถเผยแพรไดทุกกลุมชนชาติ ภาษา และเผาพันธุ 

(2) ฉากและตัวละคร 

ฉากหลักๆ ในภาพยนตร คือ บนสวรรค มีพระเจากับมนุษย ยืนคุยกันท่ีบัลลังกสวรรค กับฉากบน
โลกมนุษย ฉากบนสวรรค เลือกใชโทนสีขาวสะอาด และแสงท่ีมีความสวาง (high key lighting) ไมมี
กลางคืน มีแตกลางวัน สวนฉากบนโลกมนุษยมีท้ังกลางคืนและกลางวัน ตามวิถีชีวิตของปุถุชน ผูสราง
เลือกใชอูซอมรถเปนสถานท่ีเกิดเหตุของจุดไคลแมกซของเรื่อง ในเวลากลางคืน แทนความหมายของความ
ช่ัวราย จําลองโกดังเก็บของเปนฉากเรือนจํา อุปกรณประกอบฉาก เชน อาวุธปน ปนยาวใชปนจริง ปนสั้น
ใชปนบีบีกัน กระสุนปนสรางขึ้นจากกราฟกคอมพิวเตอร กรงขัง หองขังเดี่ยว ประตูเรือนจํา ทีมงานผูสราง
จัดทําขึ้นเอง เสื้อผาเครื่องแตงกาย นักแสดงหามากันเอง  

ภาพยนตรเรื่องน้ี ใชเวลาถายทํา 2 ชวง คือ ชวงแรก เปนฉากเหตุการณวิถีชีวิตของ แมน หลุยส 
และ หลิว ใชเวลาเพียง 1 วันกับ 2 คืน ชวงท่ีสอง การถายทําฉากการสนทนาของมนุษยผูรับใช กับ พระ
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เจา เปนภาคสวรรค ใชเวลาถายทํา 1 วัน ภายในหองสตูดิโอ ใชฉากเขียวเปนฉากเบื้องหลัง แลวนําไปเขา
โปรแกรมแทนท่ีฉากเขียวดวยเมฆและทองฟา 

ตัวละคร มนุษยผูรับใชพระเจา เปนตัวแทนของมนุษยท่ัวไป ท่ีแสดงออกทางสัญญะ ผานทัศนคติที่มี
ตอพระเจา สวนพระเจา เปนตัวแทนทางสัญลักษณของพระเจาของทุกศาสนา ซ่ึงปฏิบัติตอมนุษยอยางเทา
เทียม คือ เปนผูกุมชะตาชีวิตของมนุษยทุกคนในโลกใบน้ี ใหไดรับผลกรรมของแตละคนอยางเทาเทียม แมน 
กับ หลุยส เปนตัวแทนของมนุษยผูมากดวยกิเลส ทําผิดกฏหมายจนตองถูกจําคุก แตก็ยังนับพระเจาเปน
สิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ แตทําไปในเชิงสัญลักษณเทาน้ัน หลิว รับบทบาทเปนผูหญิงท่ีมีชีวิตอยูในวังวนของการ
พนัน และสถานเริงรมณ หางไกลจากพระเจา 

 

 
ภาพที่ 7.5b (บน) สถานท่ีถายทํา (ลาง) และเบ้ืองหลังการถายทํา ภาพยนตร เรื่อง Act of God 

(3) นักแสดง  

ภาพยนตรเร่ืองน้ี มีตัวละครหลักๆ เพียง 5 คน คือ แมน หลุยส หลิว มนุษยผูรับใชพระเจา และ
พระเจา นักแสดง คัดเลือกจากนักศึกษาจํานวน 43 คน ในจํานวนน้ี มีนักแสดงอาชีพ 2 คน เลือกเอามา 1 
คน เลนเปน หลิว แมน กับ หลุยส เลือกจากนักศึกษา ซึ่งยังไมมีทักษะดานการแสดงมากอน เม่ือถึงเวลา
ถายทําจริง ก็พบปญหามากมาย ปญหาแรก คือ นักแสดงไมสามารถจําบทสนทนาได และมีเวลาซอมการ
แสดงนอย การกําหนดตัวนักแสดง ไมเปนไปตามแผน ผูกํากับภาพยนตรจึงตองเลือกตัวแทนมาแสดงแทน 
สวนนักแสดงประกอบไดรับความรวมมือจากทีมงานนักศึกษาเปนอยางดี  

(4) สถานท่ีถายทํา 
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ในการวางแผนและออกสํารวจสถานท่ีถายทํา ผูสรางเลือกสถานท่ีท่ีอยูในแวกเดียวกัน เพ่ือใหงาย
กับการยายกองถาย จํานวนฉากในภาพยนตร ท้ังหมด 28 ฉาก ใชสถานท่ีถายทํา ทั้งหมด 7 แหง ซ่ึงอยู
ไมหางกันมากนัก อุปสรรคสําคัญในการหาสถานท่ีถายทํา คือความรวมมือของเจาของสถานท่ี เน่ืองจาก 
สถานท่ีถายทํา (ในทองท่ีตําบลในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก) อยูในตางจังหวัด ทําใหการขอ
ความรวมมือจากเจาของสถานท่ี เปนไปดวยดี กองการถายทํามีขนาดเล็ก สถานท่ีถายทําอยูในท่ีปลอดภัย 
ใกลท่ีพัก การขนยายอุปกรณสะดวก ไมยุงยาก โชคดีตรงที่ อูซอมรถท่ีใชถายทําฉากชวงกลางคืน เคยใช
เปนสถานท่ีถายทําภาพยนตรมากอน เจาของสถานท่ีก็ใหความรวมมือเปนอยางดี 

   

   
ภาพท่ี 7.5c โปสเตอร ภาพยนตร เรื่อง  Act of God (2013) 
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(5) การถายภาพและการกํากับการแสดง 

เน่ืองจาก ภาพยนตรเรื่องน้ี จัดอยูในประเภทภาพยนตรสั้นแนวอิสระ ทีมงานสรางสวนใหญเปน
นักศึกษาฝกหัด แตไดผูถายภาพท่ีมีความชํานาญ ทําใหแกปญหาเรื่องภาพถายไปไดระดับหน่ึง 

บทถายทํา ไดรับการจัดทําข้ึนไวลวงหนา แตการจัดทําผังบล็อคกิ้ง มีการแกไขกันในหนากองถาย 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีถายทําหลายจุด อุปกรณกลองถายภาพ ใชกลอง DSLR จํานวน 2 กลอง 
ถายดวยความละเอียดระดับ HD มีการใชอุปกรณพื้นฐานในช็อทสําคัญ เชน เครน ดอลล่ี โคมไฟ 5K 2K 
และไฟคีโน องคประกอบภาพสวนใหญ มีการเคลื่อนกลองนอย เน่ืองจากมีเวลาถายทําจํากัด ปญหาเรื่อง
การจัดตําแหนงการแสดง มีนอยกวา นักแสดงจําบทไมได ทําใหตองสูญเสียเวลาในการกํากับ การถายซํ้า
หลายรอบ ของแตละช็อท สรางภาระใหแกนักแสดง ผูกํากับการแสดง และผูถายภาพ ไมนอย 

(6) การบันทึกเสียงและการตัดตอ 

ใชอุปกรณพื้นฐาน คือ เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก (sound recorder) ระดับคุณภาพการบันทึก 24 
บิต 2.1 ชองเสียง รวมกับ ไมคบูม เน่ืองจากการถายทําซํ้าหลายรอบ ของแตละช็อท ทําใหเกิดความสับสน
ในการบันทึกภาพและขอมูล สรางความยุงยากในขั้นตอนตัดตอ บางครั้งเจาหนาท่ีควบคุมเสียง ลืมกดปุม
บันทึก จึงจําเปนตองใชเสียงจากไมคหัวกลอง และไมมีโอกาสท่ีจะไปถายซํ้าไดอีก การพากยเสียงใน
ภายหลังก็มีอุปสรรค เพราะนักแสดงอยูไมเปนหลักแหลง 

แรงบันดาลใจท่ีทําใหการตัดตอภาพยนตรเร่ืองน้ีจนสําเร็จ คือ เรื่องราวของภาพยนตร มีจุดเดน และ
มีแงมุม ท่ีนาสนใจ ใหแงคิด ภาพถายท่ีถายไดแมจะขาดตอน การลําดับเรื่องราวไปบาง แตก็มีความ
สมบูรณในดานองคประกอบภาพ และมีภาพสํารองซ้ํา (footage) ไวมากพอท่ีจะแกไขขอบกพรองท่ีมี
ท้ังหมด ใหสามารถตัดตอและนําออกฉายได  

 

7.6 กรณีศึกษา งานสรางภาพยนตร เร่ือง มากกวาขอบคุณ (MERCI) 
มากกวาขอบคุณ เปนงานทดลองสรางภาพยนตร ตอยอดจากกิจกรรมการถายภาพน่ิงและภาพ

วิดีโอ ของกลุมนักเรียน dfilm school จํานวน 10 คน เปนนักเรียนช้ันประถมปลายและมัธยมตน มีสวน
รวมเปนนักแสดง และทีมงานสราง โดยเรียนรูรวมไปกับครูฝก ถายทําเม่ือเดือน เมษายน 2558 (ชวงปด
เทอม) ท่ีตําบลพลายชุมพล อําเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตัดตอท่ีหองสตูดิโอ igood media, 
phitsanulok ความยาว 95 นาที ความละเอียด 1920 x 820 (HD) สัดสวนภาพ 21:9 รูปแบบไฟล 
matroska video (mkv) ผลงานเผยแพรผานหนาเว็บไซต www.igoodmedia.net หรือ ชอง You tube 
/ igoodmedia.net ภาพยนตรเรื่องน้ี ใชทุนสราง ประมาณ 5,000 บาท เปนคาอาหารเล้ียงนักแสดง และ
คานํ้ามันเช้ือเพลิง อุปกรณทุกช้ินท่ีใชถายทํา รวมท้ังกลองถายภาพ และคอมพิวเตอร ขอยืมจากหอง
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สตูดิโอ igood media 

 

 

 
ภาพท่ี 7.6a ทีมงานสราง (บน) เบื้องหลังการถายทํา ภาพยนตร เรื่อง มากกวาขอบคุณ (กลาง, ลาง) 

(1) บทภาพยนตร และตัวละคร  

พัฒนามาจาก ภาพการตูนสําหรับเด็ก กลาวถึงเด็กชายผูหน่ึง เจาของเคร่ืองรอนกระดาษ เด็กเพื่อน
บานคนหน่ึง มาขอเลนดวย แตเขาปฏิเสธ แตเม่ือเคร่ืองรอนบินไปคางบนตนไม กลับไปขอรองใหเพื่อนคน
น้ันชวยเก็บให เขารูสึกเสียใจ ท่ีเพื่อนก็ปฏิเสธท่ีจะชวยเขาเชนกัน อาจารยสูดิน ชาวหินฟา ไดนํามาพล็อต
เร่ือง ใหเปนบทภาพยนตรสั้น 2 – 3 นาที ไมมีบทพูด เพิ่มฉากหักมุมเรื่องเขาไป ตอนท่ีเด็กเจาของเคร่ือง
รอน ไปขอรองเพ่ือนและถูกปฏิเสธ เขาผิดหวังเดินไปนั่งเสียใจท่ีร้ัวบาน สักครู ก็มีมือเล็กๆ ย่ืนเคร่ืองรอน
กระดาษใหเขา ซ่ึงก็คือเด็กซ่ึงเปนเพื่อนบานคนน้ัน ในท่ีสุดก็ทําใหเขาเปล่ียนนิสัยเห็นแกตัวได อีก 1 ปถัด
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มา พล็อตเรื่องไดรับการขยายเปนภาพยนตรสั้น 10 นาที มีความเปนชีวิต (drama) มากข้ึน มีบทแอ็คชั่น
เสริมเขาไป นับเปนการปรับปรุงบท ในรุนท่ี 2 

ตัวละครท้ังหมด เปนเด็ก เม่ือนํามาขยายเปนภาพยนตรสั้น ความยาว 30 นาที (ปรับปรุงบทในรุนท่ี 
3) มีบทพูด เพ่ิมบรรยากาศดานบันเทิงเขาไป และเม่ือมีนักเรียนวัยประถมปลาย เขามามีสวนรวม การวาง
โครงเรื่องในบทภาพยนตรจึงเลือกตัวละคร เปนเด็กวัย 10 – 12 ป ซ่ึงมีวิถีชีวิต และกิจวัตรประจําวัน 
คลายกับชีวิตจริง จึงทําใหงายขึ้นในการวางกรอบของการดําเนินเรื่อง และการคัดเลือกนักแสดง 

แนวคิดของเรื่อง (theme) หน่ึงนํ้าใจ กับ หน่ึงโอกาส คือ มิตรภาพ ท่ีเขา และ เธอ ควรแบงปน
ใหแกกันและกัน แนวภาพยนตร (genre) ชีวิต (drama) ประโยคหลัก (premise) เพราะอะไร แบงค จอม
เกเร ถึงกับเอยคําขอบคุณ นอยหนา เรื่องยอ (synopsis) ไมมีคําขอบคุณใดๆจากปากของ แบงค เด็ก
หนุมผูโอหัง ด้ือรั้น จอมเกเร เจาสําอาง ซึ่งถูกแมตามใจจนเสียนิสัย จนไมมีเพื่อนคบ แตทายท่ีสุด ก็มีสิ่ง
บันดาลใจท่ีบีบคั้นใหเขา ตองยอมจํานนท กลาวคําขอบคุณ นอยหนา เพื่อตอบแทนความมีนํ้าใจ ของเพ่ือน
ท่ียอมเสียสละใหเขาเปลี่ยนนิสัย 

 (2) ฉากและสถานท่ีถายทํา  

เม่ือการถายทําดําเนินไปไดราว 70% ผูกํากับภาพยนตร เห็นวาเรื่องราวในเร่ือง ยังขาดความ
สมบูรณในการเลาเรื่อง จึงเพิ่มฉากตอนเริ่มตนและตอนจบ ใหตัวละคร แบงค กับ นอยหนา พบกันในวัยท่ี
เปนผูใหญแลว การพบกันครั้งน้ี เปนการเลาเรื่องยอนอดีตของเขาทั้งสองคน ในตอนเริ่มตน และจบลงดวย
การเช่ือมเอาฉากเหตุการณปจจุบัน มาเปนตอนปดเร่ือง 

เหตุการณในเรื่อง มีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย คือเปล่ียนจากแบงคกับลูกฟุตบอลหาย แลวไปขอรอง
ใหนอยหนาชวยคนหา เปลี่ยนเปน แบงคทํารถจักรยานหาย แลวนอยหนาเปนผูพบและนําจักรยานไปคืนให 
เหตุผลท่ีเปลี่ยนเพราะ ลดความยุงยากในการกํากับการแสดงลง และตองการเพิ่มนํ้าหนักของเรื่องราว 
เพราะแคทําลูกฟุตบอลหาย กับทําจักรยานราคาหลายหม่ืนบาทหาย มีอารมณแรงผลักตางกัน 

ฉากสวนใหญ เปนเหตุการณในชีวิตประจําวัน นอยหนา อาศัยอยูกับนาเพ็ญและลูกสาว รวมสาม
คน อาชีพหลักคือคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เลือกบานท่ีดูรกเลอะดวยกองขยะ เน่ืองจากความยากจนจึงไมมี
เวลาดูแลบริเวณบาน ทุกอยางปลอยใหเปนไปตามยถากรรม ฉากรานอาหาร โรงผลิตนํ้าด่ืม ก็ลวนแตเปน
คนท่ีรูจักกันในชุมชน จึงใหความรวมมือดวยดี ฉากโรงเรียนก็ขออนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษา ท่ีเด็กๆ 
เรียนอยู ซึ่งมีความคุนเคยกันดี จึงไมมีปญหาเรื่องการเดินทาง เขาออก การเลือกหองเรียน การเลือกจุด
วางกลอง ตําแหนงการแสดง นับวาสะดวกมาก บางช็อทมีการถายซ้ําหลายคร้ัง จนมี footage ท่ีถูกเก็บไว
เปนจํานวนมาก ผูกํากับจึงคิดหาวิธีขยายเรื่อง ตอพื้นท่ีเวลาของภาพยนตร ใหสอดรับกับบรรยาศดาน
บันเทิง ซ่ึงไมใชแคการรับชมภาพยนตรสั้น แตกลายมาเปนภาพยนตรบันเทิงตนทุนต่ํา 
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(3) นักแสดง  

นักแสดงสวนใหญ เปนเด็กนักเรียนในพื้นท่ี จึงสะดวกในการเดินทางไปกลับ อาหารก็นํามา
รับประทานกันเอง ทุกคนมาเลนมารวมกันทํางานดวยจิตอาสา ในฐานะเปนนักเรียนหลักสูตร dfilm 
school ซึ่งเทากับไดมาเรียนรูและฝกหัดดานงานโปรดัคชั่นหนังไปดวย นักแสดงท้ังนักแสดงหลัก และ
นักแสดงประกอบ ไดรับการอนุญาตจากพอแม ผูปกครองดวยปากเปลา เน่ืองจากเปนกิจกรรมท่ีทํากัน
เลนๆ และเปนกิจกรรมเรียนพิเศษในชวงปดเทอม โดยใชหองสตูดิโอ igood media เปนสถานที่เรียนรู
ฝกหัด ทุกคนท่ีมารวมกิจกรรม ฟรีไมมีคาใชจาย อาหารนําไปกันเอง กลองและอุปกรณ มีใหบริการฟรี 

พลอย (เด็กหญิงณัฐธิกา ตื้อปน) เลนเปน นอยหนา กับ เด็กชายภูธเนศ นาคสวาท (กัส) เลนเปน 
แบงค เด็กชายจิรานุวัตน ตื้อปน (หน่ึง) เลนเปน อ๋ัน เด็กชายอัจฉริยะ เมฆสุวรรณ (เดฟ) เลนเปน เดฟ 
เด็กหญิงเมริน สุขปอมปราการ เลนเปน เม สวนเด็กคนอ่ืนๆ อีก 4 คน เลนเปนตัวประกอบ (ด.ญ.วาสนา 
แซลอ  ด.ญ.ธัญสุดา สุดสวาท) เชิญคุณนิรันดร ดอนสุวรรณ (มุข) มารับบทเปนครู นักแสดงทุกคน มา
เลนใหดวยจิตอาสา 

 

 
ภาพท่ี 7.6b เบื้องหลังการถายทํา ภาพยนตร เรื่อง มากกวาขอบคุณ 

(4) การถายภาพ และอุปกรณงานสราง 

ภาพยนตรเร่ืองน้ี ถายดวยกลอง DSLR ย่ีหอ Nikon รุน D5100 พรอมเลนส Nikon AF-S DX 
18–300 mm. (ไดรับความเอ้ือเฟอจาก คุณสุชาย เวสารัชตระกูล) เปนกลอง 1 และ กลองวิดีโอ Handy 
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Cam ย่ีหอ SONY รุน HDR-PJ670 (ไดรับความเอ้ือเฟอจาก คุณกัญญาลักษณ โชติชนะประสิทธิ์ สราวุ
ทธิ อัสราษี และคุณพัชรปตถ ขาวสอาด) เปนกลอง 2 ถายภาพโดยอาจารยสูดิน ชาวหินฟา เด็กชายจิรา
นุวัฒน ตื้อปน เปนผูชวยกลอง และ ด.ญ.วาสนา แซลอ  ด.ญ.ธัญสุดา สุดสวาท  ด.ญ.จิตราวดี  จุลละ
นันทน  ด.ญ.อนันทิชา สุขฤทธ์ิชวยเข็นและควบคุมคอลลี่ เลื่อนเครน จัดไฟ  

กอนเร่ิมงานสราง ผูสรางไดจัดหาเครื่องมืออุปกรณเตรียมไวอยางพอเพียง ไดแก ไฟฟลัดหลอด
ฮาโลเจน 5,000 วัตต 1 ดวง 2,000 วัตต 1 ดวง ไฟดิจิตัล 1,200 วัตต 1 ดวง ไฟเสริม แบบดิจิตัล 600 
วัตต 1 ดวง ไฟฟลัด 250 วัตตอีก 3 ดวง พรอมสายไฟเมน ความยาว 100 เมตร และ 50 เมตร ดอลลี่ 
(ทําเอง) เครนขนาดยาว 8 – 14 ฟุต (ทําเอง) follow focus พรอมชุด match box 1 ชุด steady cam 
2 ชุด (รับนํ้าหนัก 3, กก. และ 7 กก.) car mount 1 อัน เครื่องบันทึกเสียง เปนเคร่ือง Linear PCM 
Recording ย่ีหอ SONY รุน ICD-SX850 1 เครื่อง และไมคช็อตกัน 1 ตัว สวนอุปกรณท่ีเปนเครื่อง
ประกอบฉาก ขอยืมจากคนรูจัก 

  
ภาพที่ 7.6c โปสเตอร ภาพยนตร เรื่อง มากกวาขอบคุณ 
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(5)  การกํากับการแสดง 

มีความยุงยากเกิดขึ้น สําหรับงานกํากับการแสดง เน่ืองจากผูแสดงทุกคน เปนเด็กนักเรียนท่ีไมเคย
ผานโรงเรียนการแสดงมากอน แตครูผูฝกสอนก็อาศัยความอดทน ความทุมเทของผูแสดง ท่ีมีจิตใจและ
เสียสละในงานการแสดง ฝกสอนให ซ้ําแลวซํ้าเลา มีการเลนซํ้าถายซํ้าเปนจํานวนมาก รวมระยะเวลาใน
การถายทํา 1 เดือนเต็ม ทามกลางแดดรอนกลางเดือนเมษายน แตนักแสดงและผูรวมงานทุกคนก็อดทนสู
กับภาวะอากาศรอน จนงานถายทําสําเร็จเสร็จสิ้น ภาพยนตรเรื่องน้ี มีบทพูดไมมาก และเปนบทพูดท่ีอยูใน
วิถีชีวิตประจําวันของเด็กอยูแลว ทําใหงายแกการจดจํา นักแสดงหลักท้ังสองคน (พลอย กับ กัส) เอาใจใส
ในการทองบทมาเปนอยางดี ทําใหการถายทําดําเนินไปจนบรรลุเปาหมาย แมจะเลนซํ้าหลายหน เพราะผู
กํากับตองการใหผลงานถายภาพออกมาดูดีท่ีสุด เน่ืองจากผูถายภาพ กับผูกํากับการแสดง ทําหนาท่ีเปนครู
ฝกไปดวย จึงตองทํางานหนักกวาปกติ แตทุกอยางก็ผานไปดวยดี 

 

 

 

 

คําถามทายบท 
(1) ภาพยนตรสั้น ภาพยนตรตนทุนต่ํา ภาพยนตรโฆษณา และภาพยนตรเพ่ือการประชาสัมพันธ 

แตกตางกันอยางไร 

(2) บุคลากรการผลิตภาพยนตรสั้น มีโครงสรางหนาท่ีอยางไร แตละสวน มีความสัมพันธกันอยางไร 

(3) ในแตละข้ันการผลิตภาพยนตร จําเปนตองมีผูรับผิดชอบดานใดบาง 

(4) ในการวางแผนสรางภาพยนตรสั้น มีขั้นตอนสําคัญอยางไร และตองเตรียมงานอะไรบาง 

(5) จงรวมกันเขียนแผนการผลิตภาพยนตรสั้น ไมเกิน 10 นาที ในแผนประกอบดวย แนวคิดของ
ภาพยนตร บทภาพยนตร ทีมงานผลิต พรอมระบุภาระกิจหนาท่ีท่ีจําเปน 

 

 

 

 



บทท่ี  7 การสรางภาพยนตรส้ัน 387 

D i g i t a l  Mov i e  P r odu c t i o n   by  SUDIN  CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คําศัพทเกี่ยวกับภาพยนตร 
Action 

คําสั่งของผูกํากับการแสดง ใหนักแสดงเริ่มแสดงตามคิว หลังจากท่ีสั่งใกลชางภาพเดินกลองแลว 
Angle 

มุมกลอง หมายถึงทิศทาง หรือมุมกลอง ท่ีกลองทํามุมสัมพันธกับวัตถุท่ีถาย 
Dutch Angle 

มุมเอียง คือ การตั้งกลองมุมเพื่อแสดงภาพ แทนความรูสึกของตัวละครตัวใดตัวหน่ึง หรือการสราง
บรรยากาศใหมีความรูสึก เวิ้งวาง วังเวง พิกล ผิดอาเพศ 

Eye level Angle 
มุมระดับสายตา กลองจะตั้งอยูในระดับสายตาของมนุษย ภาพท่ีถูกบันทึกจะใหความรูสึกเปนกันเอง 
เรียบงาย กับคนดู และเหมือนกับการดึงคนดูเขาไปอยูในเหตุการณ มุมภาพในระดับน้ี จะทําใหเราได
เห็นรายละเอียดเพียงดานเดียว เน่ืองจากลองจะตั้งในระดับเดียวกันกับวัตถุท่ีถาย 

High Angle 
มุมสูง หรือ มุมกม กลองจะตั้งอยูสูงกวาวัตถุ เวลาถายตองกดหนากลองลงมาเล็กนอย เพื่อท่ีจะ
ถายวัตถุท่ีอยูต่ํากวา ภาพในมุมน้ีจะทําใหคนดูเห็นวาวัตถุท่ีถายน้ันต่ําตอย ดอยคา ไรความหมาย 
ตกต่ํา สิ้นหวัง แพพาย และถาหากเปนภาพยนตรท่ีใชมุมลองเลนกับคนดูดวยแลว จะทําใหคนดูรูสึก
วา ตัวเองมีอํานาจ สูงสง เปนผูควบคุมสิ่งท่ีปรากฎอยูในภาพ ซ่ึงท้ังหมดน้ีก็จะตรงกันขามกับ Low 
Angle 

Low Angle 
มุมต่ํา หรือ มุมเงย กลองจะตั้งอยูต่ํากวาวัตถุแลวเงยหนากลองข้ึนมา เพ่ือถายวัตถุท่ีอยูสูงกวา 
ท้ังน้ีบางคร้ังนิยมถายภาพ เพื่อเนนสวนสําคัญ หรือสรางจุดสนใจใหกับวัตถุท่ีถาย เม่ือคนดูเห็นภาพ
ในมุมน้ีจะทําใหรูสึกวา วัตถุท่ีถายน้ันสูงสง มีคา ย่ิงใหญ อลังการ โออา นาเกรงขาม ในขนะ
เดียวกัน ก็จะทําใหคนดูรูสึกวาตัวเองน้ันต่ําตอยกวาวัตถุน้ันๆ นิยมถายโบราณสถาน 
สถาปตยกรรมขนาดใหญ เพ่ือทําใหรูสึกวาสถานที่แหงน้ันย่ิงใหญสูงคา นาเกรงขาม 

Subjective 
มุมแทนสายตาตัวละครตัวใดตัวหน่ึง ซ่ึงมุมจะเปล่ียนไปตามอิริยาบทของตัวละคร ที่กลองแทน
สายตาอยู ไมวาจะเดิน น่ังนอน 

Boom 
อุปกรณท่ีไวสําหรับแขวนไมคโครโฟน มีลักษณะเปนแทงยาวๆ สามารถเคล่ือนยายได ท่ีดานปลาย
จะมีไมคโครโฟนติดอยูไ วสําหรับบันทึกเสียงระหวางการถายทํา 
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Crane 
ปนจ่ันขนาดใหญ ท่ีมีไดสําหรับติดตั้งกลองภาพยนตร เพื่อนไวถายภาพมุมสูง 

Dolly  
พาหนะท่ีมีลอเลื่อนได สําหรับตั้งกลองเพื่อถายภาพในช็อตประเภท dolly shot, track หรือ truck 

Slate 
บอรดแสดงขอมูลการถายทําในแตละช็อต ซ่ึงจะมีขอมูลของช็อตน้ันท่ีกําลังจะถาย เชน ช่ือ
ภาพยนตร ฉาก ช็อต เทคท่ีเทาไรช่ือผูกํากับ ชางภาพ ถายกลางวันหรือกลางคืน ภายนอกหรือ
ภายใน ฟลมมวนท่ีเทาไร วันท่ีถาย เปนตน ซ่ึงกอนการถายผูกํากับตองสั่งใหทีมงานนํา Slate เขา
มาโชวท่ีหนากลองเพื่อบันทึกวาสิ่งท่ีกําลังจะถายตอไปน้ีคืออะไร เพื่อเปนประโยชนตอนตัดตอ 

Pan 
คือการหันกลองระหวางท่ีมีการถายทําจากซายไปขวา หรือจากขวาไปซาย หากเราตองการเนนสิ่ง
ใดใหแพนมาหยุดท่ีสิ่งน้ันเปนสงสุดทาย  

Tilt 
คือ การกดกลองลงหรือเงยข้ึน ระหวางท่ีถายทํา (ลักษณะจะคลาย pan แตเปลี่ยนจากซาย-ขวา เปน
บน-ลาง) การสื่อความหมายจะคลายกับ pan คือตองการเนนสิ่งใดก็ให Tilt ไปหยุดท่ีสิ่งน้ันเปนสิ่ง
สุดทาย 

Cue 
(อานวา "คิว") เปนสัญญาณบอกนักแสดงใหเริ่มแสดง สวนใหญจะเปน cue ท่ี 2 เปนตนไป เพราะ
cue แรกเปนการสั่ง action ของผูกํากับอยูแลว สัญญาณน้ีจะเปนอะไรก็ไดตามแตจะตกลงกัน 

Shot 
การบันทึกภาพในแตละครั้ง กลาวคือ เริ่มกดปุมบันทึกภาพหนึ่งครั้ง และกดปุมหยุดบันทึกอีกหน่ึง
ครั้ง นับเปน 1 shot 

Cut 
เปนการสั่งของผูกํากับ เพื่อใหหยุดการบันทึกของช็อตน้ัน ซึ่งทีมงานในกองถายอีกคนหน่ึงท่ี
สามารถสั่งได น้ันก็คือคนท่ีทําหนาท่ี Continuity 

Cut-Away 
ช็อตเหตุการณใกลเคียงกับเหตุการณท่ีกําลังดําเนินเร่ืองหลักอยู เชน "เจานายกําลังขับรถเลี้ยวเขา
บานตัดภาพเปน cut-away ท่ีภาพคนรับใช ท่ีกําลังออกมารอตอนรับ" เปนตน 

Cut-In  
ภาพระยะใกล (insert) ของเหตุการท่ีกําลังดําเนินอยู เชน ภาพระดับสายตาคนกําลังพายเรืออยูใน
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คลองแถวบาน และตัดเปนภาพ cut-in ไปท่ี ไมพายท่ีกําลังแหวกนํ้า 
Continuity 

ตําแหนงผูควบคุมความตอเน่ือง สวนใหญจะนิยมใหผูหญิงทําหนาท่ีน้ี เน่ืองจากตองใชความ
รอบคอบและความชางสังเกตุสูง หนาท่ีคือ ควบคุมความตอเน่ืองระหวางช็อตแตละช็อต เปนตนวา 
ช็อตแรกถายคนกําลังเปดประตูจากดานนอกดวยมือขวา เมื่อคัทช็อตมาถายดานใน ตอนเปดประตู
เขามาแลวก็ตองเปนมือขวาท่ีกําลังกําลูกบิดประตูอยู 

Script  
บทภาพยนตรท่ีใชสําหรับถายทําภาพยนตร อาจจะเขียนขึ้นมาใหมหรือดัดแปลงมาจากวรรณกรรม 
นวนิยาย เรื่องสั้น ก็ได การเขียนบทภาพยนตร มีข้ันตอนดังนี้ 
Theme –แกนของเรื่อง 
Synopsis - แนวความคิดหลัก และโครงสรางของภาพยนตรแบบกระชับ 
Plot – การวางโครงเร่ืองหลักๆ 
Treatment - เปนการขยายเร่ือง (Plot) ตั้งแตตนจนจบอกมาในลักษณะความเรียง 
Screenplay - บทภาพยนตรสําหรับนักแสดงเอาไวอาน ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวสถานท่ี วัน เวลา 
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นแตละฉาก พรอมบทสนทนา 
Storyboard - ภาพประกอบเหตุการณในแตละช็อต เพื่อใหการถายทําไดเห็นภาพเปนรูปธรรมมาก
ท่ีสุด ท้ังน้ีเพื่อใหทีมงานทุกฝายเขาใจตรงกัน 
Shooting Script - เปนบทถายภาพยนตรสําหรับทีมงาน ซึ่งจะมีขอมูลทางเทคนิค การวาง
ตําแหนงกลอง การเคลื่อนกลอง ขนาดภาพ มุมภาพ เปนศัพทและคํายอเฉพาะทางดานภาพยนตร
ท้ังสิ้น จึงเหมาะสําหรับทีมงานของกองถายน้ันๆ หรือผูท่ีศึกษามาทางภาพยนตรโดยเฉพาะ 
Break Down Script - การแตกบทภาพยนตรออกเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการถายทํา เพราะไม
จําเปนตองถายเรียงทีละฉากตามท่ีระบุไวใน Script และนํามาตัดตอภายหลัง หรือเรียกอีกอยางวา 
การเจาะถาย 

ในการถายทําภาพยนตรแตละช็อตน้ัน กอนท่ีผูกํากับจะสั่ง Action ผูกํากับจะเช็คความพรอมของนักแสดง
และทีมงานกอนเม่ือทุกอยางพรอม ผูกํากับจะสั่งใหผูควบคุมเทปเดินเทป และชางภาพเดินกลอง จากน้ันจะ
สั่งใหSlate Man นําSlate มามารคท่ีหนากลอง เสร็จแลวจึงสั่ง Action 
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