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ค าน า 

 

 การเรียนการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น ก าหนดให้มีทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติั  โดยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้จากเอกสารการสอนและเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ

ภาคสนาม หลังจากการศึกษาหาความรู้จากเอกสารการสอนแล้ว นักศึกษาต้องเข้าสอบข้อเขียน

ในวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะภาคสนาม 

การฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น แบ่งการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ

ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การท าแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะด้วยตนเองเป็นรายบุคคล และ (2) การ

เข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะภาคสนาม ซึ่งก าหนดไว้ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 

2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

(นักศึกษาจะได้รับหนังสือแจ้งให้ไปเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะจากฝ่ายจัดฝึกปฏิบตัิเสริม

ทักษะ ส านักบริการการศึกษา) 

 แบบฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะด้วยตนเองฉบบันี ้จัดท าขึน้เพ่ือมอบหมายให้นักศึกษาเนือ้หา

เก่ียวกับการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้นจากเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้นและ /

หรือจากแหล่งความรู้อ่ืนๆ และท ากิจกรรมท่ีก าหนดให้ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดงันี ้

กิจกรรมที่  1 การวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์  

กิจกรรมที่  2 การเรียนรู้เก่ียวกับกล้องภาพยนตร์ดิจิทัล เลนส์ อุปกรณ์การจัดแสง 

และอุปกรณ์การบันทึกเสียง 

กิจกรรมที่  3 การออกแบบช็อต 

การวัดและประเมินผลการเรียนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น จะมีทัง้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบตัิ คือ ภาคทฤษฎี โดยการสอบข้อเขียน ร้อยละ 40 และภาคปฏิบัติ โดยท าแบบฝึก

ปฏิบตัิเสริมทักษะด้วยตนเองเป็นรายบุคคล และเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะภาคสนาม ร้อยละ 

60 

 นักศึกษาต้องส่งแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ 
ที่หัวหน้าวิทยากรการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 ภายในวันที่  15 ตุลาคม 2560 
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กิจกรรมที่  1 การวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ 

 

 กิจกรรมท่ี 1 มีขัน้ตอนและรายละเอียดของงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฎิบตัิเสริม
ทักษะด้วยตนเอง ดงันี ้
 กิจกรรมที่  1.1 ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น หน่วยท่ี 5 

8 10 และ 13  

 กิจกรรมที่ 1.2 ชมภาพยนตร์เร่ือง Citizen Kane (Orson Welles, 1941) และ Psycho  

(Alfred Hitchcock, 1960) ทัง้นีน้ักศึกษาสามารถหาชมภาพยนตร์ทัง้สองเร่ือง ผ่านส่ือต่างๆ เช่น  

อินเทอร์เน็ต  และ ส่ือดีวีดีท่ีจ าหน่ายทั่วไป 

 กิจกรรมที่  1.3 การเขียนวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ โดยเลือกฉากท่ีนักศึกษาคิดว่าเด่น

ท่ีสุดเพียงฉากเดียวของแต่ละเร่ือง 

 

 กิจกรรมที่  1.1 ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้นหน่วยท่ี 5 

8 10 และ 13  

 ให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น หน่วยท่ี 5 8 10 และ 

13 เพ่ือท าความเข้าใจในเร่ืองมีส-ออง-แซง ภาษาภาพยนตร์ เสียง แสง และการตดัต่อภาพยนตร์ 

ก่อนท ากิจกรรมท่ี 1.2 และกิจกรรมท่ี 1.3 

 ความรู้พืน้ฐาน 

 ภาพยนตร์ ใช้ภาษาเฉพาะของตนเองในการส่ือความหมายและอารมณ์ ความรู้สึก ใน

การศึกษาวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้นและท ากิจกรรมการชุดวิชานี ้ นักศึกษาจ าเป็นต้องเข้าใจ 

ภาษาภาพยนตร์ เพ่ือจะน าไปสู่  

1. การออกแบบช็อต  เพ่ือส่ือความหมาย และ อารมณ์ ความรู้สกึ 

2. การออกแบบ Mise en scene ของฉากตา่งๆ  ท่ีน าไปสูแ่นวคดิหลกัของเร่ือง  (Concept) 

3. การออกแบบ  Film Form and Genre  ซึง่เป็นรูปแบบ หรือ ประเภทของภาพยนตร์ 

 ดงันัน้ในขัน้พืน้ฐานนี ้นักศึกษาต้องฝึกวิเคราะห์ช็อตต่างๆ ว่าใช้ภาษาภาพยนตร์อะไรบ้าง 

และ ใช้อย่างไร ส าหรับค าศพัท์ย่อต่างๆ ท่ีใช้ในการออกแบบภาษาภาพยนตร์ ประกอบด้วย 5  

ส่วน ได้แก่ 
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 1) การใช้ศัพท์ด้านภาพ 

 -ขนาดภาพ  ตัง้แต่ไกลสุด-ใกล้สุด เช่น ELS, LS, FS, MS, MCU, CU, BCU และ ECU 

 -มุมกล้อง  ได้แก่ ระดบัสายตานก (BIRD’S EYE VIEW), มุมสูง (HIGH ANGLE), ระดบั

สายตา (EYE LEVEL), มุมต ่า (LOW ANGLE) 

 -การเคล่ือนท่ีของกล้อง ได้แก่ DOLLY IN, DOLLY OUT, TRACK LEFT, TRACK 

RIGHT, PAN LEFT, PAN RIGHT, TILT DOWN, TILT UP 

 -การเคล่ือนเลนส์ ได้แก่ ZOOM IN หรือ ZI, ZOOM OUT หรือ ZO, BLUR 

 2) การใช้ศัพท์ด้านการเช่ือมโยงภาพ หรือ การตัดต่อภาพยนตร์ 

 -การเช่ือมโยงภาพ หรือ การตดัต่อ  ได้แก่ FADE IN หรือ FI, FADE OUT หรือ FO, CUT, 

WIPE, DISSOLVE, INSERT, SUPER IMPOSE หรือ SI 

 3)  การใช้ศัพท์ด้านแสง 

 - Low light, Day light, Night light, Hard light, Soft light, Contrast 

 4)  การใช้ศัพท์ด้านสี 

 - สีในภาพยนตร์ เป็นภาษาการถ่ายทอดความหมาย อารมณ์ ความรู้สึก ท่ีส าคญัมาก 

เพราะแต่ละสีให้ความรู้สึก และ ความหมายท่ีแตกต่างกัน สีส้ม อาจจะให้ความรู้อบอุ่น ร่าเริง สี

แดง หมายถึง ความท้าทาย น่ากลัว ความฉุกเฉิน สีเขียว หมายถึง ความสงบ สีฟ้า  หมายถึง 

ความอ่อนโยน เป็นต้น   

 ในการดูภาษาภาพยนตร์ ให้สังเกตว่า ภาพยนตร์นัน้ใช้ สีโทนหม่น สีโทนอบอุ่น สีโทนร้อน 

สีโทนเย็น  สีกลมกลืน สีตดัขัดแย้ง หรือ สีคู่ตรงข้าม    

 การวิเคราะห์การใช้สี หรือการเลือกใช้สีภาพยนตร์ ขึน้กับ วัฒนธรรมของสังคมนัน้ๆ  

บุคลิกและอารมณ์ตวัละคร สถานท่ี เวลา และ ความหมายของฉากนัน้ๆ  นักศึกษาต้องสังเกตสิ่ง

เหล่านีแ้ละ 

 5) การใช้ศัพท์ด้านเสียง 

 เสียงในภาพยนตร์ ประกอบด้วย เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงประกอบ และ

เสียงดนตรี ค าศพัท์เก่ียวกับเสียงได้แก่ FADE IN, FADE OUT, CROSS FADE, FADE UP, 

FADE UNDER 
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กิจกรรมที่  1.2 ชมภาพยนตร์เร่ือง Citizen Kane (Orson Welles, 1941) และ 

Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) 

ให้นักศึกษาชมภาพยนตร์ 2 เร่ืองต่อไปนี ้และศึกษา “ภาษาภาพยนตร์” อันประกอบด้วย 

ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคล่ือนกล้อง แสง สี เสียง และ การตดัต่อ โดยให้ดูภาพยนตร์ทัง้เร่ือง

อย่างพินิจพิเคราะห์ และคดัเลือกฉากท่ีเด่นท่ีสุดของแต่ละเร่ืองไว้  

เร่ืองท่ี 1  Citizen Kane  (Orson Welles, 1941) 

เร่ืองท่ี 2  Psycho  (Alfred Hitchcock, 1960)  

  

 กิจกรรมที่  1.3 การเขียนวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์   

 ให้นักศึกษาเขียนวิเคราะห์ภาษาภาพยนตร์ของแต่ละเร่ือง โดยเลือกฉากท่ีนักศึกษาคิดว่า

เด่นท่ีสุดเพียงฉากเดียวของแต่ละเร่ือง  

 

เร่ืองที่  1 Citizen Kane (Orson Welles, 1941) 

 ยกตวัอย่างฉาก 1 ฉาก และ วิเคราะห์ว่าฉากนีใ้ช้ ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคล่ือนกล้อง 

การเคล่ือนเลนส์ แสง สี เสียง และการตดัต่ออย่างไร   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

เร่ืองที่  2 Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) 

ยกตวัอย่างฉาก 1 ฉาก  และ วิเคราะห์ว่าฉากนีใ้ช้ ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคล่ือนกล้อง 

การเคล่ือนเลนส์ แสง สี เสียง และการตดัต่ออย่างไร   
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………… 

กิจกรรมที่  2 การเรียนรู้เก่ียวกับกล้องภาพยนตร์ดิจิทัล เลนส์  

               อุปกรณ์การจัดแสง และอุปกรณ์การบันทึกเสียง 

 

 ให้นักศึกษาศึกษาเนือ้หาสาระเก่ียวกับกล้องภาพยนตร์และอุปกรณ์ประกอบ เลนส์ 

อุปกรณ์การจัดแสง และอุปกรณ์การบนัทึกเสียงส าหรับภาพยนตร์ จากเอกสารการสอนชุดวิชาการ

ผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น หน่วยท่ี 2 3 6 7และ 8 และให้นักศึกษาท ากิจกรรมการฝึกปฏิบตัิเสริม

ทักษะด้วยตนเอง ดงันี  ้

 กิจกรรมที่  2.1 การเรียนรู้เก่ียวกับกล้องภาพยนตร์ดิจิทัล 

ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคญัเก่ียวกับกล้องภาพยนตร์ดิจิทัลในหัวข้อต่อไปนี  ้

(ขอให้นกัศึกษาค้นคว้าความรู้เก่ียวกับกล้องภาพยนตร์ดิจิทลั 

จากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือจาก youtube เช่น คลิปเร่ือง The ultimate Introduction to DSLR 

Filmmaking | Basic TutorialCanon EOS 70D (Body Design) Review 

(https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14f12b880552d549) หรือ 

 คลิปเร่ือง Canon EOS 70D (Body Design) Review 

(https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14f12b880552d549) ฯลฯ) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w8BzeZEGEYY
https://www.youtube.com/watch?v=w8BzeZEGEYY
https://www.youtube.com/watch?v=R6hBU_lHlUY
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14f12b880552d549
https://www.youtube.com/watch?v=R6hBU_lHlUY
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14f12b880552d549
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)  

 

  

 

1) กลไกและการท างานของกล้องภาพยนตร์ดจิิทลั 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………………

……..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=R6hBU_lHlUY
https://www.youtube.com/watch?v=w8BzeZEGEYY
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……..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) หลกัการถ่ายท าภาพยนตร์ด้วยกล้องภาพยนตร์ดจิิทลั 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………

…….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรมที่  2.2  การเรียนรู้เก่ียวกับเลนส์ส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์   

ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคญัเก่ียวกับเลนส์ส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์ ในหัวข้อต่อไปนี  ้

1) ธรรมชาตแิละลกัษณเฉพาะของเลนส์ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

2) ชนิดของเลนส์และการใช้งานการถ่ายท าภาพยนตร์ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรมท่ี 2.3  การเรียนรู้เก่ียวกับแสงส าหรับภาพยนตร์  

ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคญัเก่ียวกับแสงส าหรับการถ่ายท าภาพยนตร์ ในหัวข้อต่อไปนี  ้

1) ธรรมชาตแิละอณุหภมูิสีของแสง 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) อปุกรณ์ในการจดัแสงส าหรับภาพยนตร์ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……… 

3) รูปแบบการจดัแสงส าหรับภาพยนตร์ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………..……… 

 

กิจกรรมที่ 2.4   การเรียนรู้เก่ียวกับเสียงส าหรับภาพยนตร์  

ให้นักศึกษาสรุปสาระส าคญัเก่ียวกับเสียงส าหรับภาพยนตร์ ในหัวข้อต่อไปนี  ้

1) ธรรมชาตแิละประเภท(องค์ประกอบ)ของเสียงส าหรับภาพยนตร์ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) อปุกรณ์การบนัทกึเสียงส าหรับภาพยนตร์ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรมที่  3 การออกแบบช็อต 

 ขอให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น  หน่วยที่ 11 การ

เขียนบทภาพยนตร์สัน้ แล้วจึงอ่านเร่ืองสัน้ “สามัญ สามัญ” ของอุทิศ เหมะมูล (รายละเอียดอ่าน

ได้จากด้านล่าง) จากนัน้ให้น าเร่ืองสัน้ดงักล่าวโดย เน้นเฉพาะฉากที่ขีดเส้นใต้ในบทด้านล่าง 

น ามาปรับเป็นบทถ่ายท า (shooting script) โดยระบุ shot บทสนทนา เสียงประกอบ เพ่ือน ามาฝึก

ปฎิบตัิการถ่ายท าภาพยนตร์ภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ความยาวประมาณ 3-

5 นาที ทัง้นี ้นักศึกษาสามารถดดัแปลงบทดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม  (ดูตวัอย่างในหน่วยท่ี 

12 หน้า 12-34 ถึง 12-42) 
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ตัวอย่างการออกแบบช็อต  โดยเขียนเป็น Shooting Script   
ขอยกตวัอย่างโดยตดัตอนเร่ืองสัน้ สามัญ สามัญ ในช่วงแรกมาดงันี  ้

 ออกจากส านักงานตอนเวลาพักเท่ียง เร่งรุดไปยังท่ีนัดหมายในห้องอาหารไทยแห่งหนึ่งซึ่ง
อยู่ห่างจากอาคารส านักงานมาหกช่วงตึก เขานัดเธอไว้ท่ีร้านนี ้จึงรีบก้าวเข้าห้องอาหารแล้วนั่งลง
ที่โต๊ะติดผนังกระจก สามารถมองเห็นคลื่นคนคลาคล ่าทยอยออกจากส านักงานด้วยจุดประสงค์
เดียวกัน คือ พักทานข้าวเท่ียง แม้โดยปกติเขากับเพื่อนร่วมงานมักแวะทานอาหารริมทางเท้าหรือ
ตรอกซอยอยู่เป็นประจ า แต่วันนีเ้ขานัดเจอเธอและต้องการความเป็นส่วนตวับ้าง – สิ่งอันเล็กน้อย
ที่แผกไปจากชีวิตประจ าวัน – นั่งในห้องแอร์ จ่ายค่าอาหารเพิ ่มขึน้อยู่ในสถานที่ที่เขาและเธอ
หมายตาเอาไว้ว่า น่าจะลองมา – เท่านีก็้เพียงพอแล้วต่อเหตุผลทางใจทัง้หมด 
 บริกรส่งเมนูให้เขาหนึ่งเล่ม เขาขอเมนูเพิ่มอีกเล่มส าหรับเธอและว่าเด๋ียวจะสั่งอาหารที
หลัง………………………………………………….. 

Shooting Script 
ฉาก1  ภายนอก / หน้าส านักงาน / เที่ยง 
Shot 1  LS  อาคารส านักงาน สามัญเดินออกประตูใหญ่ ท่าทางกระฉับกระเฉงมีความสุข ผมและ
เสือ้ผ้าดูดี โทนเสือ้สีเทา แสงกระด้างตอนเท่ียง Ambient เสียงคนจอแจ เสียงรถ 

 cut 
Shot 2  MS  เห็นหน้า สามัญยิม้แย้มมีความหวัง  เดินผ่านพนักงานบริษัทมากมาย  ผ่านหน้า
กล้อง  กล้อง pan ตามแล้วไปหยุดนิ่งท่ีด้านหลังสามัญ แสงกระด้าง เร่ิมมีเสียง Background 
music โรแมนติก fade in เบาๆ  คลอไป  

       cut    
 
 
ฉาก 2  ภายใน / ร้านอาหาร/  เที่ยง  
Shot 1  MS  สามัญเปิดประตูร้านอาหารเข้ามา  กวาดสายตามองไปรอบๆ ร้านอาหาร เสียง  
Background music เพลงเดิมยังคลอเบาๆ   แสงนุ่มโทนสดใส   
Shot 2  LS   กล้องแพนร้านอาหารช้าๆ แทนสายตาสามัญ  เห็นสภาพร้านดูดี สวยงาม ร้านตบ
แต่งด้วยสีแดงสลับเทา แพนไปถึงโต๊ะสองท่ีนั่งริมกระจก เสียงเพลงเร่ิมดงัขึน้ 

Cut 
Shot 3  MS  รับหน้าสามัญก้าวเดินจากประตูมายังโต๊ะริมกระจก และนั่งลง กล้องแพนตาม  
เสียงเพลงคลอตาม  โทนแสงไม่สว่างมาก สดใส   
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Cut 
Shot 4  MS  /Low angle   หน้าบริกรยิม้  ทักทาย 
    บริกร 
   สวสัดีครับ มาก่ีท่านครับ 

cut 
Shot 5  MS/ High angle   หน้าสามัญ  ยิม้สดใส 
    สามัญ 
    สองครับ 

เสียงบริกร 
เมนูครับ 
CU หน้าสามัญ 

ขอบคุณครับ  เดี๋ยวขออีกเล่มนะครับ รอเพื่อนอีกคน 
Shot 6   Zoom in  หน้าสามัญเล็กน้อย  หน้าท่ีมีรอยยิม้เบนมองไปท่ีกระจกเบลอของร้าน มอง
ออกไปด้านนอก เห็นผู้คนเดินขวักไขว่ กล้อง shift focus จากหน้าสามัญเป็นกระจกของร้าน แล้ว
เบลอภาพ เสียงเพลงดงัขึน้อีกเร่ือยๆ    

Dissolve  
ฉาก 3  ภายนอก  /ริมถนน / พลบค ่า 
Shot 7  MS  ค่อยๆ Dolly out ช้าๆ เห็นรถเวสป้าจอดอยู่ สามัญใส่เสือ้ยืดสีเทา ก าลังจะขึน้ขับ มี
หญิงสาว หน้าตาน่ารักคนหนึ่งซ้อนท้าย สวมชุดสีแดง เสียงเพลงเดิมยังคลอตลอด  แสงพลบค ่า 
อบอุ่นโทนสีส้ม  ใบหน้าทัง้สองยิม้มีความสุข  กล้อง  Tracking  ตามเวสป้า วิ่งไปตามถนน  
    เสียงผู้หญิงดงัขึน้แทรกเสียงดนตรี 
                          สวสัดีค่ะ   

Dissolve 
 
ข้อสังเกตในการออกแบบช็อต 

1. การเขียน Shooting Script ในบทภาพยนตร์ นิยมเขียนแบบหนึง่คอลมัน์ การเขียนสองคอลมัน์

แบง่เป็นภาพ และเสียงสามารถท าได้ แตม่กัปรากฎในรายการโทรทศัน์มากกวา่ 

2. จะเห็นวา่ในการออกแบบช็อต ต้องค านงึถึงความหมายของฉาก อารมณ์ ความรู้สกึ และ

บคุลิกลกัษณะตวัละคร รวมทัง้ความต้องการของตวัละคร 
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3. การออกแบบช็อต จะอาศยัความรู้ ความเข้าใจจากการท ากิจกรรมท่ี 1 คือการวิเคราะห์ภาษา

ภาพยนตร์ทัง้ ขนาดภาพ มมุกล้อง การเคล่ือนกล้อง การเคล่ือนเลนส์ แสง สี เสียง และการตดั

ตอ่  ทัง้นีน้กัศกึษาโปรดสงัเกตในตวัอยา่ง มีการใช้โทนแสงกระด้างในบางฉาก โทนแสนนุม่

อบอุน่ในบางฉาก และมีเสียงหลายประเภท การเคล่ือนกล้องแบบตา่งๆ เชน่ pan tracking การ

ใช้สีของเสือ้ผ้า และของประกอบฉาก และการตดัตอ่ทัง้ cut, dissolve หรือ fade in, fade out   

นักศึกษาลองคิดวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเหตุใด จึงออกแบบช้อตเช่นนี ้ด้วยภาษา

ภาพยนตร์เหล่านี ้ต้องการจะส่ือความหมายและ ความรู้สึกอะไร   

4. การเขียนบทสนทนา ต้องเขียนไว้ตรงกลาง และค าสนทนามกัเป็นตวัเอน    

เร่ืองสัน้ สามัญ สามัญ ของอุทิศ เหมะมูล น ามาจากหนังสือรวมเร่ืองสัน้ สามานย์ สามัญ 

(2557) ส านักพิมพ์ จุติ กรุงเทพฯ  

ชีวิตที่หน่ึง 

ออกจากส านักงานตอนเวลาพักเท่ียง เร่งรุดไปยังท่ีนัดหมายในห้องอาหารไทยแห่งหนึ่งซึ่ง

อยู่ห่างจากอาคารส านักงานมาหกช่วงตึก เขานัดเธอไว้ท่ีร้านนี ้จึงรีบก้าวเข้าห้องอาหารแล้วนั่งลง

ที่โต๊ะติดผนังกระจก สามารถมองเห็นคลื่นคนคลาคล ่าทยอยออกจากส านักงานด้วยจุดประสงค์

เดียวกัน คือ พักทานข้าวเท่ียง แม้โดยปกติเขากับเพื่อนร่วมงานมักแวะทานอาหารริมทางเท้าหรือ

ตรอกซอยอยู่เป็นประจ า แต่วันนีเ้ขานัดเจอเธอและต้องการความเป็นส่วนตวับ้าง – สิ่งอันเล็กน้อย

ที่แผกไปจากชีวิตประจ าวัน – นั่งในห้องแอร์ จ่ายค่าอาหารเพิ ่มขึน้อยู่ในสถานที่ที่เขาและเธอ

หมายตาเอาไว้ว่า น่าจะลองมา – เท่านีก็้เพียงพอแล้วต่อเหตุผลทางใจทัง้หมด 

บริกรส่งเมนูให้เขาหนึ่งเล่ม เขาขอเมนูเพิ่มอีกเล่มส าหรับเธอและว่าเดี๋ยวจะสั่งอาหารที

หลัง ผู้คนมากหน้าทยอยเข้าร้าน เขานึกพอใจในความช่างกะเกณฑ์ของตนเองท่ีว่ายังดีท่ีเร่งรุดมา

จองที่นั่งไว้ก่อน แม้ร้านแห่งนีไ้ม่ใช่เพิ่งร้านอาหารริมทางเท้า ซึ่งช่วงเที่ยงย่อมพลุกพล่านไปด้วย

ผู้คนระดบัเดียวกับเขาเป็นธรรมดา แต่มันก็เป็นร้านที่เขาต้องแย่งพืน้ที่กับผู้คนในระดบัที่สูงกว่า

ทางสายงานซึ่งต้องการความปลอดโปร่ง สะดวกสบาย และความเป็นส่วนตวัในห้องอาหารนี ้

เช่นกัน 

ระหว่างเพลิดเพลินคิดสรรเร่ืองเล่ามากมายที่จะเลือกเล่าให้เธอฟังตอนทานข้าว สายตา

ของเขาทอดมองออกไปยังทางเท้าอันเป็นทิศทางซึ่งเธอจะต้องเดินออกมาจากส านักงาน ผู้คน

ยังคงหนาแน่น ร่างนับร้อยเคลื่อนไหวไร้ใบหน้าบนถนนอโศก มีเพียงใบหน้าเดียวที่เขามองหา 
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ใบหน้าขาวสะอ้าน เรือนผมยาวสลวยเคลียไหล่กับรูปร่างผอมสูงและการก้าวเดินเนิบช้าใส่ใจแต่

จังหวะก้าวของตน ไม่วอกแวกต่อสิ่งเร้าความสนใจรายทางบนถนนรุดเร่ง บุคลิกภาพนีเ้องที่เขา

ปรับสัญญาณมองหา แม้คลาดเคล่ือนไปบ้างสามสี่ราย แต่สุดท้ายเขาก็เจอเธอซึ่งก าลังเดินตรงมา

ในระยะ 30 เมตร 

ขณะเธอเดินตรงมา เดี๋ยวผลุบเดี๋ยวโผล่ท่ามกลางคลื่นคน เขานึกขันเมื่อเห็นมโนภาพเธอ

ลอยเท้งเต้งอยู่กลางทะเลก าลังแหวกว่ายเข้าสู่เกาะแก่งท่ีเขานั่งอยู่ ระหว่างลอยคอมาต้องพบเจอ

กับปลาฉลามและคว้าไขว่หาสิ่งยึดเกาะ แม้มีความใส่ใจแต่จังหวะก้าวตนเป็นท่ีตัง้ แต่ยังต้ องชะงัก

กับสิ่งเร้ามากมายกว่าจะแหวกว่ายมาถึงเขา เธอผ่านมาด้วยดีกับเสียงร้องเชือ้ชวนของแผงผลไม้

ดอง ลูกชิน้ปิ้ง กาแฟสด แต่ต้องหยุดชะงักเมื่อชายคนหนึ่งย่ืนใบโฆษณาเงินกู้ ให้เธอ เดินมาหน่อย

ก็ได้รับใบสินเชื่ออีก เธอถือใบเหล่านัน้ในมือเหมือนปึกเอกสาร เธอใจแข็งพอจะไม่ให้ทานวนิพกตา

บอดซึ่งร้องเพลงขับขานสวนทางเธอมา เช่นเดียวกับหญิงพิการประคองลูกน้อยในอ้อมอกซึ่งนั่ง

ขอทานอยู่ริมทางเท้า แต่แล้วเธอต้องหยุดอีกเมื่อพนักงานมูลนิธิฯ ขวางเส้นทางเธอไว้ ขอร้องให้

บริจาคเงินซือ้โลงเพื่อศพไร้ญาติ เธอหยุดคุยกับพนักงานมูลนิธิฯ อยู่เป็นนาน หาทางบ่ายเบี่ยง

ออกมาเขามองเห็นและรู้ว่าคนจากมูลนิธิฯ จะไม่มีว ันได้เงินบริจาคจากเธอเพียงแต่เธอไม่รู้วิธี

ปฏิเสธเช่นเขาก็เท่านัน้ แน่นอนภายนอกเธอดูเป็นคนเด็ดขาดทะมัดทะแมง แต่ภายในหาใช่เป็น

คนแบบนัน้ เธอโลเล เอาแน่เอานอนไม่ได้ และถูกชักจูงได้ง่าย และเป็นเขาเองที่สอนเธอให้รู้จ ัก

รับมือและปฏิเสธสิ่งเหล่านีอ้ย่างเด็ดขาด ภาพเหล่านีคื้อ กระสายชีวิตท่ีพวกเขาต้องพบเจอทุกว่ีวัน 

ไยพวกเขาต้องรู้สึกผิด ใช่ว่า พวกเขาไม่เคยให้ทานและบริจาคโลงศพ... เขามองเธอรับมือกับ

พนักงานมูลนิธิฯ เธอออกอาการเงอะงะท าท่าว่าจะไม่รอดแหวกว่ายมาถึงเขาแล้ว ชั่วขณะนัน้เขา

หวามไหวไปด้วยความรักใคร่... ก็เพราะเธอเป็นอย่างนี ้เขาถึงรู้จักเธอ สนิทสัมพันธ์และรักกันใน

ท้ายท่ีสุด น่ีก็ปีกว่าแล้ว 

เธอเดินเข้าห้องอาหาร เขาลุกขึน้โบกมือเรียก  

“ไง ตวัเอง ใช้แผนอะไรถึงหลุดมาได้” เขาถาม 

“ก็แผนตวัเองนั่นแหละ” บอกพวกเขาว่าเคยบริจาคไปแล้ว แต่ก็ยังต๊ืออยู่นั่นแหละ” เธอว่า 

“ท่าทางต้องปรับแผนใหม่ เพราะแผนเก่าตวัเองไม่เวิร์คแล้วละ” 

“ท าไมไม่เวิร์คอะ” 
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“ก็พวกนัน้ว่า เคยบริจาคแล้วก็บริจาคได้อีก บุญน่ะ ท าไว้มากๆ ไม่เสียหาย ว่าแล้วพวกเขา

ก็เปิดแฟ้มภาพท่ีมีรูปคนตายให้ดู....” 

“ใจร้ายเนอะ” เขาเห็นใจ 

“ใช่ คนพวกนีใ้จร้ายจังเลย” เธอออดอ้อน 

เขาคว้ามือเธอมาจับต่างปลอบโยน “เร่ืองนีต้วัเองไม่จ าเป็นต้องรู้สึกผิดเลย จ าไว้นะ คน

พวกนีช้อบเล่นกับความรู้สึกผิดของคน เราไม่ใช่คนใจด าสักหน่อย งานการกุศลอะไรๆ ช่วยได้เราก็

ช่วยทัง้นัน้จริงมัย้” เขาให้ก าลังใจเธอ พลางใช้มือคลึงแหวนทองค าขาวที่นิว้นางของเธอเล่น มัน

เป็นแหวนท่ีเขามอบให้เธอ เธออารมณ์ดีขึน้ บริกรเดินมาท่ีโต๊ะ แล้วพวกเขาก็สั่งอาหาร  

ระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟ เขานั่งมองเธอด้วยสายตากะลิม้กะเหลี่ยส่อแววสัปดน เธอยิม้

รับขวยอายรู้ว่าเขาหมายถึงสิ่งใด ในบางสัปดาห์ของช่วงเท่ียงวันทัง้สองไปทานอาหารในห้องของ

โรงแรม ทว่า เธอได้บอกเขาไว้แล้วตอนต้นสัปดาห์ว่า ช่วงนีง้านเยอะทัง้วัน ไม่มีเวลาขยับตวัไปไหน

ได้เลย 

“ว่าไง เด็กสก๊อย” เขาอ า 

“อะไร แปลว่าอะไร” เธองงงัน 

เขาข ายกใหญ่ อธิบายว่า หมายถึงเด็กสาวที่ซ้อนมอเตอร์ไซต์ของพวกแก็งวัยรุ่นชาย เขา

ไม่ชอบค านี ้แต่ฟังแล้วข าดี จึงเอามาอ าเล่น  

“ท่ีเราคุยกันไว้ คืนนีจ้ะออกไปซิ่งกับเด็กแว้นหรือเปล่า” 

เธองงงันอีก เขาอธิบาย เขาคือ เด็กแว้น เธอคือเด็กสก๊อยของเขา  

เขามีมอเตอร์ไซค์เวสป้าหนึ่งคนั ทุกช่วงค ่าของวันศุกร์พวกเขามักรวมพลที่ลานพระบรม

รูปทรงม้า พูดคุยแลกเปลี่ยนเร่ืองราวต่างๆ ระหว่างกลุ่มก๊วน นี่คือ กิจกรรมช่วงกลางคืนท่ีเขาเข้า

ร่วมตัง้แต่ยังเป็นนักศึกษา ตอนนีเ้ขาท างานแล้ว แต่ยังคงกิจกรรมนีไ้ว้ ถือเป็นส่วนผ่อนคลายจาก

ชีวิตกร างานในช่วงวัยเช่นเขา 

เขาชวนเธอขับเวสป้าพร้อมกลุ่มก๊วนไปท่องราตรีนานๆ ครัง้เธอเห็นว่าอันตรายเพราะช่วง

ที่ผ่านมาต ารวจเข้มงวดกับแก๊งวัยรุ่นซิ่งมอเตอร์ไซค์เหลือเกิน เขาอธิบายให้เธอฟังว่า กลุ่มเขามี

สาระกว่ามาก อย่างน้อยก็ไม่เคยก่อกวนใครให้เดือดร้อน บางครัง้พร้อมจะช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบตัิเหตุบนท้องถนน เขาว่า “คนละแนวกันเลยตวัเอง” เธอยอมออกไปกับเขาบางครัง้ ไม่อยากให้

เขาน้อยใจ ยิ่งช่วงนีบ้้านเมืองไม่ค่อยสงบสุข มีรัฐประหาร กลุ่มอ านาจเก่าจากรัฐบาลที่ผ่านมา
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ยังคงรวมตวักันประท้วงที่ท้องสนามหลวงเพื่อขับไล่เผด็จการทหาร เธอยิ่งหวั่นใจ เขาโน้มน้าว

อธิบาย ไม่มีอะไรต้องกลัว เพราะกลุ่มเวสป้าของพวกเขารวมตวักันจัดตัง้กลุ่มสมานฉันท์ ตัง้ตวั

เป็นกลางอยากให้บ้านเมืองสงบสุขโดยเร็ว พวกเขาไม่ฝักใฝ่ทัง้ฝ่ายทหารและฝ่ายกลุ่มอ านาจเก่า 

รถของพวกเขามีริบบิน้สีเหลืองผูกทุกคนั – ยังมีอะไรต้องกลัว 

เธอตอบตกลงเอาใจเขา ระหว่างรับประทานอาหารเธอเล่าถึงเร่ืองราวของเธอกับเพื่อน

ร่วมงานทัง้เร่ืองขบขันและน่าหน่ายใจ เขาฟังอย่างใส่ใจ คอยชีแ้นะแนวทางแก้ปัญหาเป็นระยะ 

เขาอายุ 29 ปี ส่วนเธออายุ 25 ปี ประสบการณ์ชีวิตมากกว่า เธอจึงน้อมรับค าแนะน า 

“ได้รับแล้วนะ” เขาว่า “ฟอร์เวิร์ดเมล์ท่ีตวัเองส่งมา” 

“เป็นไง น่าเห็นใจเนอะ ชีวิตคนคนหนึ่ง จะเคราะห์ร้ายอะไรได้ขนาดนัน้ แล้วตวัเองฟอร์

เวิร์ดไปให้คนอ่ืนๆ อีกเปล่า” 

“ส่งไปแล้ว ส่งให้ทุกๆ คนท่ีเค้ารู้จักแหละ”  

เวลาเคลื่อนผ่านรวดเร็ว อีกห้านาทีบ่ายโมง เขาเรียกบริกรมาคิดเงิน บอกเธอว่า มือ้นีเ้ขา

ขอจ่ายเอง เธอคะยัน้คะยอขอแบ่งหาร เขาปากหวานว่า แค่คืนนี เ้ธอยอมเป็นเด็กสก๊อยของเขาก็ดี

ใจมากแล้ว เธอยิม้ น่ีแหละเขา ผู้ ชายที่เธอมองหา มุ่งมั่นในการงาน แต่มีอีกเสีย้วชีวิตท่ีเป็นหนุ่ม

รักอิสรเสรี แนะน าเธอได้ทุกเร่ือง ทัง้ยังมีอารมณ์ขัน และยังดูแลปกป้องเธอได้ในหลายด้าน ทัง้สอง

เดินออกจากห้องอาหาร บีบมือกระชับกันสองสามครัง้เป็นการแยกทาง ส านักงานเธออยู่ทางขวา 

ส่วนส านักงานของเขาอยู่ทางซ้าย   

   ************************************** 

 

 

ก่อนที่ นักศึกษาจะเร่ิมเขียน shooting script  ให้นักศึกษาระบุรายละเอียดดังนี  ้

1. ระบุอารมณ์ ความรู้สึก (mood and tone) ของภาพยนตร์ว่าต้องการให้ ภาพยนตร์

มีความรู้สึกออกมาเช่นไร สไตล์ใด เช่น  ให้ภาพยนตร์ส่ืออารมณ์รักโรแมนติก 

สไตล์วินเทจ   หรือ  ให้ภาพยนตร์ส่ืออารมณ์หลอนกึ่งโรแมนติก  สไตล์ลึกลับ   

2. ระบุ บุคลิกตัวละครแต่ละคนให้ชัดเจน เช่น อายุ อาชีพ นิสัย และปมปัญหาใน

ชีวิต   

3. ระบุสถานที่ ถ่ายท าให้ชัดเจนว่าต้องการใช้โลเคช่ันที่ไหน ลักษณะเป็นอย่างไร มี

บรรยากาศเช่นไร   
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จงเขียน shooting script ตามกิจกรรมที่  3 
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ค าชีแ้จง 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม 

 การฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะภาคสนาม เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะท่ีจ าเป็นในการผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น โดยนักศึกษาจะได้รับการแจ้งก าหนดการเข้ารับการ
ฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะทางจดหมายเป็นรายบุคคล งานที่ได้รับมอบหมายส าหรับกิจกรรมการฝึก
ปฏิบตัิเสริมทักษะภาคสนามจะมีลักษณะเป็นงานกลุ่มๆ ประมาณ 10-15 คน เน้นกระบวนการ
ท างานกลุ่ม โดยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม การเอือ้อ านวยประโยชน์ต่อกัน และผลการปฏิบตัิงาน   

กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิภาคสนาม ประกอบด้วย การบรรยายและการสาธิต การน าเสนอ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบทภาพยนตร์เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การวางแผน
ผลิต การเตรียมการถ่ายท าภาพยนตร์ การตดัต่อภาพยนตร์ การน าเสนอผลงาน การวิจารณ์และ
การประเมินผลงานภาพยนตร์ 

นักศึกษาที่มีอุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์ระบบดิจิทัล ได้แก่ กล้องภาพยนตร์
ดิจิทัล โน๊ตบุ๊คส าหรับตัดต่อภาพยนตร์ และอื่น ๆ ให้น ามาในช่วงเวลาที่เข้ารับการฝึก
ปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามด้วย 
 ให้นักศึกษาส่งแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองเป็นรายบุคคล ภายในวันที่  15 
ตุลาคม 2560 ตามท่ีอยู่ข้างล่าง หรือส่งทาง E-mail: npat.kae@gmail.com โปรดระบุช่ือ 
นามสกุล เลขทะเบียนนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ
สอบถามท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 02-504-8351-3, 02-504-8388 
 (กรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งส าเนาแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วย
ตนเองท่ีท ากิจกรรมครบทัง้ 3 กิจกรรม ไปท่ีหัวหน้าวิทยากรการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะชุดวิชาการ
ผลิตภาพยนตร์เบือ้งต้น ตามท่ีอยู่ข้างล่าง) 
            

            

            

            

             

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วเม่ือติดต่อกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้นักศึกษาระบุข้อมูลข้างล่างนี  ้

 
 
 

ส่ง 
 หัวหน้าวิทยากรการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 
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