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13600605: สาขาวิชานิเทศศาสตร 

เรื่อง: การสรางสรรควิดีโอส้ันเก่ียวกับมุมมองที่มตีอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ) 

 

                จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษากระบวนการสรางวิดิโอส้ันในรูปแบบวิดีโอ

ส้ันแนว สรางแรงบันดาลใจ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอวิดีโอส้ันของกลุมเปาหมายที่ไมไดมีความ

คล่ังไคลในการตูนแบบโอตาคุ ความยาวประมาณ 30 นาที โดยผูวิจัยไดทำการสืบคนขอมูลตาง ๆ 

จากเอกสาร งานวิจัย และผลงานภาพยนตรที่เก่ียวของ รวมทั้งสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) ผู เชี ่ยวชาญดานการผลิตภาพยนตร และกลุมคนผูคลั่งไคล โดยทำการคนควาและหา

ขอมูลเก่ียวกับการเขียนบทวิดีโอส้ัน การผลิตวิดีโอ เพ่ือนำชอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและคนความา

เปนแนวทางในการเขียนบทวิดีโอส้ัน และหลังจากทำการผลิตวิดีโอส้ันส้ันเสร็จเรียบรอยแลว ไดนำ

ผลงานไปใหกลุมเปาหมายรับชมเปน จำนวน 10 ทาน และทำการสัมภาษณเพ่ือประเมินผล 

                 ผลการวิจัยพบวากลุมเปาหมายสวนใหญมคีวามพึงพอใจในดานการนำเสนอ ช่ืนชอบใน

เร ื ่องของการผลิต และพึงพอใจในการแสดงของตัวนักแสดง วิด ีโอสั ้นเร ื ่องนี ้สามารถทำให

กลุมเปาหมายเขาใจปญหามุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล (โอตาคุ) ในสังคมมากย่ิงข้ึน และนำเสนอ

ในดานรสนิยมที่แตกตางกันน้ันไมใชเรื่องที่ผิดออกมาไดอยางเขาใจงาย และคอนขางนาสนใจ อีกทั้ง

เรื่องราวยังมีความมีความสนุกอยากที่จะติดตามตอ แตถาหากปรับใหส้ันลงและกระชับย่ิงข้ึนกวาน้ีจะ

สามารถผลิตผลงานที่ม ีความนาสนใจไดมากขึ ้น โดยภาพรวมของช้ินงาน ทำออกมาไดตรงตาม

วัตถุประสงค มีเน้ือหาที่แปลกใหม นาสนใจ มีการเลาเรื่องที่มีความคดิสรางสรรค 
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กิตติกรรมประกาศ 

จุลนิพนธฉบ ับนี ้สำเร ็จลุลวงดวยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยสกล เต ียเจริญ, 

อาจารยทัพพเทพ ภาปราชญ, อาจารยปวาฬ เกษกาญจน, อาจารยนหณัช ชัยวิมล และอาจารยพุทธิ

พงษ อรุณเพ็ง ที่กรุณาใหคำปรึกษา คำแนะนำ และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา สงผลให

จุลนิพนธฉบับน้ีสมบูรณย่ิงข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรู คำแนะนำ และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทำให

ศิษยคนน้ีประสบความสำเร็จไดดวยด ี นอกจากน้ีจุลนิพนธฉบับน้ีจะไมสามารถสำเร็จได หากไมไดรบั

ความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมคณะกลุมสังคมโอตาคุ ผูเช่ียวชาญในการผลิตภาพยนตร คายมวยพีเค

แสนชัยมวยไทยยิม สนามมวย World Saim Stadium ทีมพันนาสตั้น และทีมงานทุกทานที่สละเวลา

ให ขอมูลอันเปนประโยชนอยางย่ิง ขอขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสน้ีดวย 

คุณคา หรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยที่อบรมส่ังสอน แนะนำ ใหการสนับสนุน และใหกำลังใจอยางดย่ิีงเสมอมา 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

ที่มาและความสำคัญของปญหา 

ปจจุบันวัฒนธรรมญ่ีปุนเขามามีอิทธิพลและไดรับความนิยมอยางมากมายหลายประเภท

ไมวาจะเปนวัฒนธรรมอาหาร เส้ือผา หรือแมกระทั่งเพลง ทวายังมีอีกวัฒนธรรมหน่ึงที่มีความสำคัญ

ย่ิงของประเทศญ่ีปุนจนเปนที่รูจักกันไปทั่วทั้งโลกคือ “การตูน” ซ่ึงประกอบไปดวยการตูน ภาพน่ิง 

(Manga) และการตูนภาพเคล่ือนไหว (Animation, Anime) โดยไดเริ่มเปนที่รูจักข้ึนมาในชวงหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่การตูนไดกลายเปนสวนหน่ึงของระบบ อุตสาหกรรมที่ประเทศญ่ีปุนนำมาใชใน

การแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ และไดมีการโฆษณาผานส่ือหลากหลายประเภทจึงสงผลใหการตนูญ่ีปุน

เริ่มเปนที่นิยมมากข้ึน เมื่อกลุมผูบริโภคขยายออกเปนวงกวางมากข้ึนก็ไดทำใหการตนูเริ่มมีการเติบโต

และมีประเภทที่หลากหลาย จนในที่สุดการตูนก็ไดกลายเปนส่ิงที่มีบทบาทกับคนในทุกเพศทุกวัย 

พรอมกับเปนที ่นิยมอยางกวางขวางในประเทศญี ่ปุน (ปนประภา ศ ักด ิ ์สิรวณิช : 2556) และ

ตางประเทศอยางมากมาย และความนิยมน้ันไมไดจบลงเพียงการบริโภคตัวผลงานการตนูเพียงเทาน้ัน 

หากแตยังมีการบริโภคสินคาอ่ืนที่เก่ียวของกับการตูนเหลาน้ันดวย (ปุณชรัสมิ์ หิรัญลาภ : 2556) การ

บริโภคอยางตอเน่ืองน้ันเองไดกอใหเกิดคนกลุมหน่ึงที่หลงใหลในโลกของการตูนคือ “โอตาคุ” น่ันเอง 

(นภัค จิตศานติกุล: 2557)  

“โอตาคุ” (Otaku) ศัพทคำน้ีมาจากทางประเทศญ่ีปุนซ่ึงใชเรียก บุคคลที่มีความสนใจ 

หรือมีความหมกมุนในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนพิเศษ โดยมีหลักฐานการถูกนำมาใชในชวงแรกๆ กับผูที่มี

ความสนใจเก่ียวกับเรื่องการตูน อะนิเมช่ัน เกมส และกลุมดาราศิลปนตางๆ โอตาคุน้ันมักถูกสังคม

มองวามีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่คอนขางเก็บตัวแตไมใชทุกคนเสมอไป ซ่ึงอาการเก็บตัวหรือไมคอย

เขาสังคมของโอตาคุน้ันมีบุคลิกที่แตกตางจาก Introvert สำหรับคนประเภท Introvert คือ กลุมคนที่

มีโลกสวนตัวคอนขางสูง มีความสุขกับการอยูคนเดียว ขาดการเขาสังคม หรือขาดการพบปะหมูคน

มาก และมักถูกเขาใจผิดวากาวราว เน่ืองจากรักสันโดษ มักจะไมคอยพูดคุยเรื่องไรสาระ หรือเรื่อง

ทั่วไป น่ันทำใหถูกมองวาเปนคนไมนาคบหา หรือสนทนาพูดคยุดวย ซ่ึงมีความแตกตางกัน โอตาคุโดย

บางสวนมักจะใชชีวิตอยูกับการเสพส่ือภาพยนตร  แอนิเมช่ัน เกม ไอดอลและการอานการตูน อาจทำ

ใหมีจํานวนเพ่ือนหรือกลุมสังคมไมมากนัก แตโอตาคุมักจะเขารวมกิจกรรมที่ตนเองสนใจเชน การไป

รวมงานเกม การตูน ภาพยนตร แอนิเมช่ัน เพ่ือพบปะสังสรรคกับกลุมที่มีความชอบเหมือนกัน ซ่ึงเมื่อ

ไดรวมกลุมกันน้ัน พฤติกรรมของกลุมโอตาคุมักมีพฤติกรรมทีเ่ปนเอกลักษณเฉพาะ น่ันคือการใช
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คําพูดที่มาจากภาพยนตร แอนิเมช่ัน เกม หรือการตูน หากโอตาคุไดมีการส่ือสารกับ

บุคคลที่ไมไดเสพส่ิงเหลาน้ี ก็จะเกิดความไมเขาใจเน่ืองจากเปนคําพูดที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุม 

อีกทั้งคนกลุมน้ีมีความมั่นใจมาก กลาแสดงออกหากตนเองอยูกับกลุมเพ่ือนที่มีความชอบและคล่ังไคล

เหมือนกัน  

จากการวิจัยของคุณนภัค จิตศานติกุล ในอดีตประเทศญี่ปุนเองมักมีทัศนคติ (attitude) 

ทางลบตอผู ที ่ถูกเร ียกวาโอตาคุ เนื ่องจากคดี “Miyazaki” คดีลักพาตัวเด็กผู หญิงวัยอนุบาลแลว

สังหารถึง 4 ราย ซ่ึงจากการสอบสวนพบวานาย Miyazaki Tsutomu น้ัน เปนโรคขอเช่ือมกระดูก

บกพรองโดยกำเนิด ทำใหเขาไมสามารถหงายฝามือข้ึนดานบนได จึงเกิดเปนปมดอยที่ทำใหเปนคน

พูดนอยและเก็บตัวออกจากสังคม เมื่อเขาสูวัยรุนก็หมกนอยูกับส่ืออนาจารใหไมตั้งใจทำงานและเขา

กับคนรอบขางไมไดจึงถูกไลออกและกลายเปนคนที่ชอบเก็บตัวอยูแตในหองเปนเวลากวาหลายเดือน 

อีกทั้งเพราะปมดอยเรื่องขอมือของเขาทำใหแมวาจะมมีารดาทีพ่ยายามจัดงานดตูัวใหถึง 4 ครั้งแตเขา

ก็ถูกปฏิเสธหลังการดูตัวทุกครั้ง หรือคดีของ Tomohiro Kato ที่ไดกอคดีฆาตกรรมบรเิวณใจกลาง

เมือง อากิฮาบาระ เมื่อไดมีการสืบประวัติจึงพบวาเขาเปนคนหน่ึงที่เกงทั้งทางดานวิชาการและดาน

กีฬา เพียงแตตัวของเขาเองกลับไมสามารถทนตอแรงกดดันของครอบครัวที่คาดหวังตอตัวของเขาได 

จึงทำใหผลการเรียนของเขาแยลงจนตัวเขาส้ินหวังและละทิ้งการสอบเขามหาวิทยาลัยไป ซ่ึงจากการ

สัมภาษณครอบครัวของ Kato ทำใหทราบวาครอบครัวของเขาไดกดดันอยางหนักหากทำไมไดก็จะถูก

ลงโทษตั้งแตการทานอาหารทีพ้ื่นหรือการเฆ่ียนตี สงผลใหตัวเขาเคยคิดฆาตวัตายในป พ.ศ. 2549 แต

ไมประสบความสำเร็จ นอกจากน้ีแรงกดดันดังกลาวจึงไดสงผลใหเขากลายเปนคนวางงานและหลบหนี

มาหลงไหลในการตูนและวีดีโอเกมในที่สุดซ่ึงก็ไดถูกคนรอบขางมองวาเปนคนที่ไมเอาไหน จนกระทั่ง

แรงกดดันเหลาน้ันไดผลักดันใหเขากอคดีข้ึนในทีสุ่ด  

เพราะฉะน้ันปรากฎการณรายแรงทั้ง 2 น้ีเองไดสงผลให "โอตาคุ" กลายเปนที่รูจักและ

หวาดกลัวสำหรับคนในสังคมอยางมาก ผูที่เปนโอตาคุสวนหน่ึงมักมีบุคลิกภาพที่เขาสังคมไมเกง มี

ความหมกมุนครุนคิดในเรื่องที่ตนเองสนใจอยางมากจนบางครั้ง เลยถูกสังคมมองวาเปนการเสพติด 

(addicted) แยกตัวเองออกจากความเปนจริง จนอาจแสดงออกถึงพฤติกรรมตอตานสังคม (anti-

social) พฤติกรรมกาวราว (aggressive) และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน (deviant)  ดังน้ันแลวคำวา "โอ

ตาคุ" น้ันเปนเสมือนการตีตราใหคนกลุมหน่ึงกลายเปนกลุมคนที่อาจจะกอเหตุการณรายแรงอยางคดี

ทั้งสองได และการตูนที่เปนตนกำเนิดของคนกลุมดังกลาวน้ันไมไดคงอยูเพียงแตในสังคมญ่ีปุนเพียง

เทาน้ัน หากแตยังมีการแพรกระจายออกไปดวยอำนาจของระบบการส่ือสารและการขนสงที่ไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองอีกดวย (Istrong  Mental Health : 2560) 

           ในประเทศไทยน้ันพบวาผูที่มีลักษณะของโอตาคุก็อยูในสถานะไมแตกตางจาก

โอตาคุในอดีตของประเทศญ่ีปุน คือ มักถูกมองในภาพลักษณทางลบเน่ืองจากถูกตัดสินจากสังคมผาน
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พฤติกรรมของกลุมโอตาคุที่แสดงออกแคการใชชีวิตที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป หรือบางกลุมที่แสดง

ออกมาอยางไมเหมาะสม ทำใหเหมารวมวาผูที่เปนโอตาคุ ‘ทุกคน’ มีลักษณะไมดีเหมือนกันหมด การ

นำเสนอภาพของโอตาคุในแงลบผานทางส่ือมวลชนดังเชน ภาพยนตรเรื่อง “มหาลัยเที่ยงคืน” ที่ใน

เร ื ่องไดม ีตัวละครหนึ่งถูกเรียกวาเปนโอตาคุและไดถูกนำเสนอในภาพของตัวละครที ่มีนิสัยลามก

อนาจาร ถูกนำเสนอผานส่ือโดยใชคำวา “โรคจิต” โดยพฤติกรรมที่ถูกนำเสนอก็เปนการแอบถายรูป

ผูหญิงในหองน้ำ ส่ิงเหลาน้ีทำใหภาพของโอตาคุที่ผูรับชมไดรับรูกลับกลายเปนภาพที่มีความเก่ียวโยง

กับความไมปกติทางจิต มีพฤติกรรมที่เก่ียวของกับเรื่องทางเพศที่ไมเหมาะสม และภาพของการที่ไม

สามารถเขาสังคมไดดวยการพูดคุยแบบคนปกตมิากย่ิงข้ึนไปอีก 

ผูวิจัยเห็นวา กลุมคนผูคล่ังไคลการตูนอยางโอตาคมุักจะถูกสังคมนำเสนอผานส่ือตางๆวา

เปนเพียงกลุมคนที่ทำไดเพียงกอความวุนวาย มีความผิดปกติทางจิต หรือกระทำการทีขั่ดตอศีลธรรม

ของสังคม เชน ภาพยนตรเรื่อง มหาลัยเที่ยงคืน (2559) ,โลกโซเช่ียล (2561) จึงจัดทำข้ึนเพ่ือนำมา

พัฒนาเปนวิดีโอส้ัน และศึกษางานสรางทั้งหมดของวิดีโอส้ัน โดยนำเสนอคนที่เปนโอตาคุในแงมุมที่ดี 

วามีความรูสึกนึกคิดที่เหมือนกับคนทั่วไป  และสะทอนใหสังคมเห็นวาแทจริงแลวโอตาคุไมไดเปนคน

มีอาการผิดปกติอยางทีห่ลายคนเขาใจ และในมุมของกลุมคนที่มีความคล่ังไคลเหลาน้ีเขาก็ไมไดรูสึกวา

ตัวเขาน้ันเปนปญหาแตเขาตองรูสึกวาเขาเปนปญหาเพราะวาเขาถูกสังคมตราหนาวาเขาเปนตัวปญหา 

พรอมกับถายทอดใหเห็นวาทุกคนก็ลวนมีสิ่งที่ตัวเองชอบ เหตุใดเราถึงตองมาตดัสินกันเพียงแค

รูปลักษณ หรือพฤติกรรมการใชชีวิตของผูอ่ืน พรอมทั้งเปล่ียนภาพจำและมุมมองในแงลบที่สังคมมอง

กลุมคนที่มีความคล่ังไคลการตูนใหดข้ึีน 

 

วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางวิดิโอส้ันในรูปแบบวิดโีอส้ันแนว สรางแรงบันดาลใจ 

               2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอกลุมคนทีไ่มไดมีความคล่ังไคลในการตนูแบบโอตาคุ 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจลุนพินธ  

ขอบเขตดานเน้ือหา 

                ผูศึกษามุงศึกษาวิธีการและข้ันตอนกระบวนการเขียนบทวิดีโอส้ัน โดยแบงเปนโครงเรื่อง

(Plot) เรื่องยอ (Synopsis) อธิบายตัวละคร (Character Describe) บท (Screenplay) จำนวน 1 

เรื่องและมีเน้ือเรื่องจบภายในตอน ความยาว 30 นาที รวมถึงมีการเก็บขอมูลเพ่ือประมวลผล 

ขอบเขตของกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย : กลุมคนที่ไมไดมีความคล่ังไคลในการตนูแบบโอตาค ุ 
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ข้ันตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย เอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และ 

ผลงานที่เก่ียวของ 

2. ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับการผลิตวิดีโอส้ัน 

2.1 ศึกษารูปแบบของวิดีโอส้ันทั้งของไทยและตางประเทศ 

2.2 ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับความสัมพันธของตัวละคร 

2.3 ศึกษากระบวนการผลิตช้ินงาน 

3. ข้ันตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

3.1 จัดทำโครงรางวิดีโอส้ัน (Proposal) 

3.2 จัดทำบทวิดิโอส้ัน 

3.3 จัดทำเอกสารประกอบการถายทำทัง้หมด 

3.4 คัดเลือกนักแสตง 

3.5 เตรียมสถานที่ถายทำ 

3.6 เตรียมอุปกรณประกอบฉากและอุปกรณถายทำ 

4. ข้ันตอนการผลิต (Production) 

4.1 ดำเนินการถายทำในสถานที่จริง 

5. ข้ันตอนการดำเนินการหลังการผลิต (Post-Production) 

5.1 กระบวนการลำดับภาพ เสียงและกราฟกใหเหมาะสมกับช้ินงาน 

6. ทดลองนำเสนอเพ่ือประเมินผลเพ่ือนำผลที่ไดมาปรบัปรุงและพัฒนางานตอไป 

 

แผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงาน "การสรางสรรควิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผู

คล่ังไคล(โอตาคุ)" มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดำเนินงานการสรางสรรควิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมอง

ที่มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาค)ุ 
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กิจกรรม 2563 2564 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ 

ศึกษาขอมูลและ

เสนอหัวขอจุลนิพนธ 

         

ศึกษาทฤษฎีที่

เก่ียวของและ 

ทบทวนวรรณกรรม 

         

ข้ันตอนการ

เตรียมการผลิต 

         

กระบวนการผลิต          

ข้ันตอนหลังการผลิต          

สรุปการทํางานและ

แกไขจัดทํารูปเลมให

สมบูรณ 

         

นําเสนอผลงาน          

 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดพัฒนาทักษะทางกระบวนการผลิตวิดีโอส้ันและนำทฤษฎีที่เปนประโยชน ไปใชตอ

ยอดในวิชาชีพจริง 

2. เพ่ือศึกษาเพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของกลุมเปาหมายทีไ่มไดมคีวามคล่ังไคลในการตนู

แบบโอตาคุ 

 

นิยามศัพท 

โอตาคุ หมายถึง เปนคำเรียกบุคคลอีกประเภทที่มีความสนใจ หรือมีความหมกมุนใน

เรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนพิเศษ โดยมีหลักฐานการถูกนำมาใชในชวงแรกๆ กับผูที่มีความสนใจเก่ียวกับ

เรื่องการตูน อนิเมช่ัน เกมส และกลุมดาราศิลปนตางๆ 

ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่ถูกสรางข้ึนดวยจินตนาการความคิดของคนที่ เ กิดข้ึนจาก

การรับขอมูลขาวสารและประสบการณทัง้ทางตรงและทางออม วิจัยน้ีระบุถึงภาพที่ถูกกำหนดขาวสาร 

ขอมูล และประสบการณ ของกลุมผูคล่ังไคล (โอตาคุ) 
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คลั่งไคล หมายถึง เจตคติหรือความรูสึกของบุคคลมีตอส่ิงที่ช่ืนชอบ มีลักษณะของการ

หมกมุนและเสพติด อันเปนลักษณะหน่ึงของการมีปฏิสัมพันธทางสังคมก่ึงความจริง สำหรับความรูสึก

ที่บุคคลมีตอส่ิงที่ช่ืนชอบในลักษณะแฟนคลับ 

ความตองการพ้ืนฐานดานจิตใจ หมายถึง ความอยากได ใครไดหรอืประสงคจะได และ

เมื่อเกิดความรูสึกดังกลาวจะทำใหรางกายเกิดการความขาดสมดุลเน่ืองมาจากมีส่ิงเรามากระตุน มี

แรงขับภายในเกิดข้ึน ทำใหรางกายไมอาจอยูน่ิงตองพยายามดิน้รน และแสวงหาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการน้ันๆ เมื่อรางกายไดรับตอบสนองแลว รางกายมนุษยก็กลับสูภาวะสมดุลยอีกครั้งหน่ึง และก็

จะเกิดความตองการใหมๆ  เกิดข้ึนมา ทดแทนวนเวียนอยูไมมีที่ส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาจุลนิพนธเรื่อง “การสรางสรรควิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองที่มีตอกลุม

คนผู คลั ่งไคล(โอตาคุ)” ด ังนั้นผูศึกษาจึงไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี ่ยวของเพื่อใชเปน

แนวทางประกอบการศกึษา ดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสรางสรรควิดโีอส้ัน 

2.   งานวิจัยที่เก่ียวของแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของ  กลุม

คนผูคล่ังไคล(โอตาคุ) 

3.   แนวคิดเก่ียวกับความคล่ังไคล 

4.   แนวคิดเก่ียวกับความตองการพ้ืนฐานดานจิตใจ 

5.   ผลงานที่เก่ียวของ 

 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการสรางสรรควิดีโอสั้น 

โดยในการผลิตวิดีโอส้ันข้ึนมาหน่ึงช้ินน้ัน ประกอบดวยกระบวนการ   หลากหลาย 

ข้ันตอนจำแนกข้ันตอนเตรียมการถายทำไวดังน้ี 

1.1 ข้ันเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

นับเปนข้ันตอนที่มีความสำคัญเปนอยางย่ิงกอนเริ่มทำการผลิตรายการ ไดแก การเตรยีม

ขอมูล การกำหนดหรือวางเคาโครงเรื ่อง การประสานงาน กองถายกับสถานทีถ่ ายทำประชุมวาง

แผนการผลิต การเขียนบท การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการถายทำ อุปกรณการบันทึกเสียง หอง

บันทึกเสียง หองตัดตอ กลองวีดีโอถายทำ อุปกรณประกอบฉาก อุปกรณแสงการเตรียมตัวนักแสดง 

ทีมงาน ทุกฝาย การเดินทาง อาหาร ที่พัก ฯลฯ หากจัดเตรียมรายละเอียดในข้ันตอนน้ีไดดี ก็จะสงผล

ใหข้ันตอนการผลิตทำไดงายและรวดเร็วย่ิงข้ึน ข้ันเตรียมการผลิต (Pre-Production) ประกอบดวย 

ดังน้ี 

1.1.1 การแสวงหาแนวคิด เปนการหาแนวทางเรื่องราวที ่จะนำมาผลิตเปนวิดีโอ

ส้ัน ซ่ึงถือวาเปนภารกิจแรกของผูผลิตที่จะตองตั้งคำถามใหกับตัวเองวา แนวคิดที่ไดน้ันดอียางไร และ

จะใหประโยชนอะไรตอผูชม การหาแนวคิดหรือเรื่องราว จึงเปนงานที่จะตองใชความคิดสรางสรรค

และจินตนาการคอนขางสูง 

1.1.2 การกำหนดวัตถุประสงค (Objective) เมื ่อได เรื ่องที่จะทำการผลติแลว 

เปนการคาดหวังถึงผลทีจ่ะเกิดกับผูชมเมื่อไดรบัชมไปแลว ทุกเรื่องที่นำมาจัดและผลิตผูผลิตจะตอง
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กำหนดวัตถุประสงความุงจะใหผูรับไดรบัหรือเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือ

พฤติกรรมในดานใดบาง การกำหนดวัตถุประสงคอาจตั้งหลายวัตถุประสงคก็ได 

1.1.3 การว ิ เคราะห กล ุ  ม เป  าหมาย  (Target audience) เม ื ่ อได กำหนด

วัตถุประสงคแลว ข้ันตอไปวิเคราะหกลุมเปาหมายหรือผูชมวามีลักษณะอยางไร เปนการทำความรู 

ผูชมในแงมุมตาง ๆ เก่ียวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความสนใจ ความตองการ และจำนวนผูชม 

เพ่ือใหสามารถผลิตรายการไดตรงความตองการมากที่สุด 

1.1.4 การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) เปนกระบวนการศึกษาเน้ือหา

และขอมูลที่เก่ียวกับเรื่องที่จะทำการผลิตแลวนำมาวิเคราะห เพ่ือใหไดเน้ือหาสาระ และขอมูลที่

ถูกตองทันสมัย นาสนใจ และเพ่ิมความนาเช่ือถือ การวิเคราะหเน้ือหาเปนหนาที่ของผูผลิตที่จะตอง

ทำการศึกษาจาก ตำรา เอกสาร ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และขอมูล และขอมูลจากแหลงตาง ๆ อยาง

ครบถวน ทำการลำดับเน้ือหาจากงายไปยาก เพ่ือการนำเสนอที่เหมาะสม และสรางความรู ความ

เขาใจใหกับกลุมเปาหมายเปนอยางด ี

1.1.5 การเขียนบท (Script Writing) เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองจากการกำหนด

แนวคิดจนถึงการวิเคราะหเน้ือหา จนไดประเด็นหลักและประเด็นยอยแลวนำมาเขียนเปนบท ซ่ึงเปน

การกำหนดลำดับกอนหลังของการนำเสนอภาพและเสียง เพื ่อให ผู ชมได ร ับเนื ้อหาสาระตาม

วัตถุประสงคที ่กำหนดไว โดยระบุลักษณะภาพและเสียงไวชัดเจน นอกจากนั ้นบทยังถายทอด

กระบวนการในการจัดรายการออกมาเปนตัวอักษรและเครือ่งหมายตาง ๆ  เพ่ือส่ือความหมายใหผูรวม

การผลิตรายการไดทราบ และดำเนินการผลิตตามหนาทีข่อง แตละคน  

1.1.6 การกำหนดวัสดุ และอุปกรณในการผลิตรายการ โดยที่ผูผลิตจะตองทราบ

วาตองใชวัสดุอุปกรณใดบาง ซ่ึงตองกำหนดรายละเอียดตาง ๆ  เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ ดังกลาว เพ่ือเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดหาและเตรยีมการตอไป  

1.1.7 การกำหนดผูแสดง หรือผูดำเนินรายการ ตองเปนไปตามความเหมาะสม

ของเน้ือหาและรูปแบบของรายการที่จะนำเสนอ  

1.1.8 การจัดทำงบประมาณ โดยทั่วไปจะมีการตัง้งบประมาณไวกอนแลว แตใน

ข้ันน้ีจะเปนการกำหนดการใชงบประมาณโดยละเอียด ซ่ึงจะเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดำเนินการ

ผลิต เชน คาตอบแทนผูรวมดำเนินการผลิตวิดโีอส้ัน คาวัสดุอุปกรณประกอบฉาก คาเบี้ยเล้ียงเดินทาง 

และคาพาหนะ เปนตน  

2.1 ข้ันการผลิต (Production)  

เปนข้ันตอนการดำเนินการถายทำตามเสนเรื่องหรือบทตามสครปิตทมีงานผูผลิต ไดแก ผู

กำกับ ชางภาพ ชางไฟ ชางเทคนิคเสียง ชางศิลป และทีมงานจะทำการบันทึกเทปวิดีโอส้ัน รวมทั้ง

การบันทึกเสียง ตามที่กำหนดไวในสคริปต อาจมีการเดินทางไปถายทำยังสถานที่ตาง ๆ  ทั้งในรมและ
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กลางแจง จัดฉากจัดสถานที่ภายนอกหรือในสตูดิโอ ข้ันตอนน้ีอาจมีการถายทำแกไขหลายครั้งจนเปน

ที่พอใจ (take) นอกจากน้ีอาจจะเปนตองเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศทั่วไป ภาพเฉพาะมุมเพ่ิมเติมเพ่ือ

ใชในการขยายความ(insert) เพ่ือใหผูชมไดเห็นและเขาใจรายละเอียดมากย่ิงข้ึน โดยทั่วไปจะมีการ

ประชุมเตรียมงาน และมอบหมายงานใหกับผูเช่ียวชาญในแตละดานและน้ันคือการทำงานของทีม 

โดยองคประกอบของข้ันการผลิต (Production) มีดังน้ี  

2.2.1 ดานบุคลากร ในการผลิตรายการวีด ิท ัศนเป นการทำงานที่เป นทีม 

ผูรวมงานมาจากหลากหลายอาชีพที่มีพ้ืนฐานที่ตางกัน ซ่ึงการทำงานรวมกันจะประสบความสำเร็จ

หรือไมนั ้น ขึ ้นอยู กับทีมงานที ่ดี มีความความเขาใจกัน พูดภาษาเด ียวกัน ร ู จ ักหนาที่ และให

ความสำคัญซ่ึงกันและกัน  

2.2.2 ดานสถานที่ สถานที่ในการผลิตรายการ แบงออกเปน 2 แหง คือ ภายใน

หองผลิตรายการ และภายนอกหองผลิตรายการ สำหรับการผลิตรายการในหองผลิตรายการ 

(Studio) น้ัน ผูผลิตจะตองเตรียมการจองหองผลิต และตัดตอรายการลวงหนา กำหนดวันเวลาที่

ชัดเจน กำหนดฉากและวัสดุอุปกรณประกอบฉากใหเรียบรอย สวนการเตรียมสถานที่นอกหองผลิต

รายการ ผูผลิตจะตองดูแลในเรื่องของการควบคุมแสงสวาง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะตองมีการ

สำรวจสถานที่จริงกอนการถายทำ เพ่ือทราบขอมูลเบื้องตน และเตรียมแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได 

เพ่ือจะไดประหยัดเวลาในการถายทำ  

2.2.3 ดานอุปกรณในการผลิตรายการ โดยผูกำกับฝายเทคนิคจะเปนผู ส่ังการ

เร ื ่องการเตรียมอุปกรณในการผลิต เชน กลองวีด ิท ัศน ระบบเสียง และระบบแสงและเครื ่อง

บ ันทึกภาพ นอกจากนั้นยังจำเปนตองเตรียมอุปกรณสำรองบางอยางใหพรอมดวย ทั ้งนี้เพื ่อชวย

แกปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที  

2.2.4 ดานนักแสดง การเตรียมผูจะปรากฏตัวบนจอโทรทศันเปนส่ิงที่จำเปน โดย

เริ่มจากการคัดเลือก ติดตอ ซักซอมบทเปนการลวงหนา โดยใหนักแสดงไดศึกษาและทำความเขาใจใน

บทของตนเองที่จะตองแสดง เพ่ือจะไดไมเสียเวลาในการถายทำ  

3.1 ข้ันหลังการผลิต (Post-Production)  

การตัดตอลำดับภาพ หรือเปนข้ันตอนการตัดตอเรียบเรียงภาพและเสียงเขาไวดวยกัน

ตามสคริปตหรือเน้ือหาของเรื่อง ข้ันตอนน้ีจะมีการใสกราฟกทำเทคนิคพิเศษภาพ การแตงภาพการ

ยอมสี การเช่ือมตอภาพ/ฉาก อาจมีการบันทึกเสียงในหองบันทึกเสียงใสเสียงพูดซาวนบรรยากาศตาง 

ๆ เพ่ิมเติม อ่ืน ๆ อาจมีการนำดนตรีมาประกอบเรื่องราวเพ่ือเพ่ิมอรรธรสในการรบัชมย่ิงข้ึน ข้ันตอนน้ี

สวนใหญจะดำเนินการอยูในหองตัดตอแตมีขอจำกัดหลายอยางเชน การเพ่ิมเทคนิคพิเศษตาง ๆ ซ่ึง

ตองใชเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยและซับซอนมากย่ิงข้ึนมีเฉพาะชางเทคนิคที่เก่ียวของและ ผูกำกับ

เทาน้ันโดยองคประกอบในข้ันตอนหลังการผลิตมดีังน้ี  
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3.3.1 การลำดับภาพ หรือการตัดตอ (Editing) เปนการนำภาพมาตัดตอใหเปน

เรื่องราวตามบทวีดิทศัน โดยใชเครื่องตัดตอ หรือเครื่องคอมพิวเตอร  

3.3.2 การบันทึกเสียง (Sound Recording) จะกระทำหลังจากไดดำเนินการตดั

ต อภาพตามบทวีดิทัศนเปนที ่เรียบรอยแลว จึงทำการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียง

ประกอบลงไป  

3.3.3 การฉายเพ่ือตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดตอภาพ และบันทึกเสียง

เรียบรอยแลวจะตองนำมาฉายเพ่ือตรวจสอบกอนวามีอะไรที่จะตองปรับปรงุแกไขหรือไม  

3.3.4 ประเมินผล (Evaluation) การประเมินรายการหลังการผลิต ซึ ่งมี 3 

ลักษณะคือ  

1) ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเปนการประเมินดานความถูกตองของ

เน้ือหาคุณภาพของเทคนิคการนำเสนอ ความสมบูรณของเทคนิคการผลิต โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 

ผูเขียนบท ผูกำกับรายการ ทีมงานการผลิต  

2) การประเมินผลผลิต ซ่ึงจะเปนการประเมินโดยกลุมเปาหมายเปนหลัก โดยจะ

ประเมนิในดานของความนาสนใจ ความเขาใจในเน้ือหา และสาระที่นำเสนอ  

3) การเผยแพร ควรมีรูปแบบทีห่ลากหลาย เพ่ือใหเขาถึงเปาหมายใหไดมากทีสุ่ด 

เทาที่จะทำได และควรเก็บขอมูล ขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูใช เพ่ือนำมาแกไขเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

 

2.งานวิจัยที่เกี่ยวของเกีย่วกับแนวคิดรูปแบบพฤติกรรมและการดําเนนิชีวิตของกลุมโอตาคุ              

แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของกลุมโอตาคุ วีระรัตน กิจเลิศ

ไพโรจน (2552) ไดมีการนำเสนอพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของกลุมคนผูคล่ังไคลที่มี ช่ือเรื่องวา 

พฤติกรรมผูบริโภคและรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุมคล่ังไคลการตูนญ่ีปุน(โอตาคุ) ไดสรุปออกมาวา

โอตาคุแตละกลุมมีลักษณะทางประชากรศาสตรรปูแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมดงัตอไปน้ี 

กลุมที่ 1 โอตาคุอนุรักษนิยม (Conservative Otaku)โอตาคุอนุรักษนิยมสวนใหญจะ

เปนเพศชาย มีอายุมากกวาโอตาคุกลุมอ่ืน เน่ืองจากมีสัดสวนของผูที่มีอายุระหวาง 26-35 ป และ

มากกวา 35 ป ที่สูงอยางเห็นไดชัดสวนใหญโอตาดุกลุมน้ีจะเปนนักเรียน-นักศึกษา โอตาคุอนุรักษ

นิยมสวนใหญจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี โอตาคุอนุรักษนิยมจะมีความค ล่ังไคล

การตูนนอยที่สุด เน่ืองจากโอตาดุกลุมน้ีจะทำกิจกรรม และมีความสนใจในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับ

การตูนญี่ปุนนอยกวาโอตาคุสวนใหญ ไมวาจะเปนเรื่องความคล่ังไคลการตูนญ่ีปุน การอานหนังสือ

การตูนการบริโภคส่ือการตูน และมีกิจกรรมปฏิสัมพันธกับโอตาคุดวยกัน การเขารวมงานคอสเพลย

และงานการตูน การซ้ือและสะสมของเลนและของสะสมเก่ียวกับการตูน การเลนเกม การใชและ

พกพาส่ิงของเก่ียวกับการตูน ความสนใจดานภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน และการทำกิจกรรมวัยรุน
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ญ่ีปุนตามสมัยนิยม ซ่ึงโอตาคุกลุมน้ีจะทำกิจกรรมและสนใจเรื่องตางๆ ขางตนนอยกวาโอตาคุใน

ภาพรวม เน่ืองจากโอตาดุกลุมน้ีมีความคิดเห็นในเชิงอนุรักษนิยมมากกวาโอตากุกลุมอ่ืน โดยความ

คิดเห็นดังกลาวไดแก ความเห็นในแงลบตอการเปนโอตาคุ (เปนโอตาคุ แตไมตองการแสดงออกใหคน

รอบขางรับรู) เห็นควรใหภาครัฐเซ็นเซอรการตูนที่โป-เปลือย และมีฉากรุนแรงภาครัฐควรจัดเรทติ้ง

การตูน และควรจับกุมและดำเนินคดีกับผูละเมิดลิขสิทธ์ิอยางจริงจัง และประเทศไทยไมควรเปดกวาง

เรื่องส่ือทางเพศเหมือนในญ่ีปุน นอกจากน้ัน โอตากอนุรักษนิยม ยังชอบใชเวลาวันหยุดพักผอนอยู

บานและใชเวลาสวนใหญกับกรอบครับ รวมถึงเปนพวกที่ขาดอุปกรณส่ือสาร เชน โทรศัพทมือถือ 

ไมไดอีกดวย 

กลุมที่ 2 โอตาคุสุดโตง (Extreme Otaku) โอตาคุกลุมน้ีสวนใหญจะเปนเพศชาย และมี

แนวโนมที่จะมีอายุนอยวาโอตาคุกลุมอ่ืนๆ โอตาคุสุดโตง สวนใหญจะเปนนักเรียน-นักศึกษา อีกทั้งโอ

ตาดุกลุมน้ีสวนใหญยังเปนผูที่ไมมีรายไดจากการประกอบอาชีพสาเหตทุี่ผูวิจัยใหนิยามโอตาดกุลุมน้ีวา

เปน "โอตาคุสุดโตง" เน่ืองจากโอตาดุกลุมน้ีทำกิจกรรม มีความสนใจและมีความคิดเห็นที่สุดโตงใน

เกือบทุกคน ไมวาจะเปนเรื่องลักษณะพ้ืนฐานของความเปนผูคล่ังไคลการตูนญ่ีปุน การอานหนังสือ

การตูน การบริโภคส่ือการตูน และการปฏิสัมพันธกับโอตาดุดวยกัน การเขารวมงานคอสเพลยและ

งานการตูน การซ้ือและสะสมของเลนและของสะสมเก่ียวกับการตูน การเลนเกมตางๆ การใชและ

พกพาส่ิงของเก่ียวกับการตูน ความสนใจดานภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุนและการทำกิจกรรมวัยรุน

ญ่ีปุนตามสมัยนิยม ความสนใจคนเทคโนโลยีและการส่ือสาร รวมถึงความช่ืนชอบตอผลิตภัณฑซ่ึงเปน

ของดั้งเดิมจากญ่ีปุนดวย 

กลุมที่ 3 โอตาคุหัวกาวหนา (Progressive Otaku)โอตาคุกลุมน้ีเกือบทั้งหมดจะเปนเพศ

ชาย และสวนใหญจะมีอาจอยูในชวงวัยรุนคือ อายุระหวาง 18-25 ป ทั้งน้ีสวนใหญโอตาคุหัวกาวหนา

จะเปนนักเรียน-นักศึกษา แตที่นาสนใจคือ โอตาคุกลุมน้ีมีสัดสวนผูประกอบธุรกิจสวนตัว-คาขายมาก

ที่สุดเมื่อเทียบกับโอตาคุกลุมอ่ืน โอตาคุหัวกาวหนาจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมี

สัดสวนผูสำเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากที่สุดและมผูีสำเร็จการศึกษาต่ำกวามัธยมปลายนอย

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับไอตาคุกลุมอ่ืน นอกจากน้ัน โอตาคุกลุมน้ีมีความแตกตางจากโอตาคุกลุมอ่ืน

ตรงที่ โอตาคุกลุมน้ีสวนใหญ จะมีรายไดเปนของตนเอง และเมื่อเปรียบเทียบกับโอตาคุกลุมอ่ืน โอตา

คุหัวกาวหนาจะมีความเปนผูคล่ังไคลการตูนไมสูงมากนัก เน่ืองจากมีคาเฉล่ียการทำกิจกรรม และ

ความสนใจ ในเร ื่องเก่ียวกับลักษณะพื้นฐานของการเปนผูคลั่งไคลการตูนญี่ปุน การอานหนังสือ

การตูน การบริโภคส่ือการตูนและมีกิจกรรมปฏิสัมพันธกับโอตาคุดวยกัน การสะสมสินคาเก่ียวกับ

การตูนและการตอแบบจำลองตางๆการใชและพกพาส่ิงของเก่ียวกับการตูน กิจกรรมวัยรุนญ่ีปุนตาม

สมัยนิยม รวมถึงความสนใจคนเทคโนโลยีและการส่ือสารต่ำกวาโอตาคุในภาพรวม เน่ืองจากโอตาดุ

กลุมน้ีเปนผูที่ความตองการประสบความสำเร็จในหนาที่การงานที่เก่ียวของกับวงการการตูน และคิด
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วาความรูเก่ียวกับการตูนสามารถนำมาเล้ียงชีพได มีความเห็นในแงบวกตอการเปนโอตาคโุดยไมคดิวา

การเปนผูใหญแลวยังชอบการตูนจะเปนเรื่องนาอาย และไมเห็นดวยถาหากรัฐจะ เขามา เซ็นเซอร

การตูนที่โป-เปลือยหรือมีฉากรุนแรง แตภาครัฐควรจัดเรทติ้งการตูนอยางจริงจัง และคิดวาประเทศ

ไทยควรเปดกวางเรื่องส่ือทางเพศเหมือนในญ่ีปุน การตูนรักรวมเพศไมใชเรื่องเสียหาย และการละเมดิ

ลิขสิทธิเปนเรื่องปกติในสังคมไทย นอกจากน้ันโอตาคุหัวกาวหนา ยังใหความสำคัญตอการพัฒนา

ตนเองเห็นไดจากการมีคาเฉล่ียในเรื่อง การเขารับการอบรมเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมในดานตางๆ ความ

สนใจคนภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน รวมถึงการทำงานพิเศษหารายไดเสริม สูงกวาโอตาคุในภาพรวม 

โอตาคุกลุมน้ี เมื่อเทียบกับโอตาคุภาพรวมแลวจะอยูไมติดบาน และไมคอยใชเวลากับครอบครัว โดย

กิจกรรมนอกบานไดแก การเขาเย่ียมชมงานประกวดคอสเพลย และงานการตูน งานโดจิน อีกทั้งยังไป

เดินเลือกซ้ือของเลน-ของสะสมตามแหลงตางๆอีกดวย ทั้งน้ีกิจกรรมทีโอตาคุหัวกาวหนาชอบทำ 

ไดแก ฟงและสะสมเพลงการตูน ดาวนโหลดภาพยนตรและเพลงการตูนจากอินเทอรเน็ต รวมถึงการ

เลนเกมชนิดตางๆ 

กลุมที่ 4 โอตาคุผูหลงใหลขอมูล (Information Craze Otaku) โอตาคุกลุมน้ีสวนใหญ

จะเปนเพศชาย กระจุกตัวอยูในชวงอายุ 18-25 ป และต่ำกวา 18 ป เปนนักเรียน-นักศึกษาเสียเปน

สวนใหญ โอตาคุผูหลงใหลขอมูลโดยมากจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร ีและสวนใหญยังเปน

ผูที่ไมมีรายไดจากการประกอบอาชีพ ซ่ึงเราจะเห็นไดวามีลักษณะทางประชากรศาสตรของโอตาคุ

กลุ มนี ้มีลักษณะใกลเคียงกับกลุ มท ี่ 2 (โอตาคุสุดโตง) มากที ่สุด  เนื ่องจากโอตาดุกลุมนี้ชอบทำ

กิจกรรมสนใจ และใหความสำคัญกับเรื่องที่เก่ียวกับขอมูลขาวสารชน จะสืบคนขอมูลเก่ียวกับการตูน 

แบบตั้งใจทุมเทและเจาะลึกใหมากที่สุด ช่ืนชมผูที่รูขาวสาร-ขอมูลเก่ียวกับการตนูมากกวาและเร็วกวา

ผูอ่ืน เลือกพักผอนนอยเพ่ือจะไดมีเวลาหาขอมูลเก่ียวกับการตูนไดมากๆ มักถายทอดความรู-ขอมูล 

ใหคนรอบขาง ใหความสนใจกับการตูนหรือของซ่ึงเก่ียวกับการตูนที่ออกใหมอยูเสมอ รวมถึงมีมุม

สวนตัวในบนเพ่ือใชทำงานอดิเรกเก่ียวกับการตูนที่ชอบโดยจะเห็นไดจากคาเฉล่ียในเรื่องดังกลาวสูง

กวาคาเฉล่ียของโอตาคุในภาพรวมและที่สำคัญที่สุดคือ โอตาดุกลุมน้ีมีคาเฉล่ียในปจจัยที่เก่ียวกับการ

บริโภคส่ือการตูน และทำกิจกรรมปฏิสัมพันธกับโอตาดุดวยกันสูงสุด โดยโอตาดุกลุมน้ีจะบริ โภค

ขอมูลเก่ียวกับการตูนจากส่ือรอบทิศทาง เปนสมาชิกสมาคม-ชมรมการตูนตางๆ อีกทั้งพบปะสังสรรค 

พูดคุยและเผยแพรขอมูลใหแกผู อ่ืนผานส่ือตางๆ รวมถึงไมใสใจตอเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิ และมี

แนวโนมจะเปนสวนหน่ึงของการละเมิดลิขสิทธ์ิดวย ซ่ึงความเปนผูหลงใหลขอมูล โอตาคุกลุมน้ีชอบใช

เวลาอยูบานมากที่สุด และใหความสนใจนอยตอกิจกรรมนอกสถานที่ ไมวาจะเปนกิจกรรมคอสเพลย 

กิจกรรมงานการตูน กิจกรรมเก่ียวกับของเลนและของสะสม การเลนเกมตางๆ การใชและพกพา

ส่ิงของเก่ียวกับการตูน ความสนใจคนภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมทั่วไป รวมถึงกิจกรรมวัยรุนญี่ปุน

ตามสมัยนิยม 
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กลุมที่ 5 โอตาคุข้ันตน (Preliminary Otaku) โอตาดุกลุมน้ีแตกตางจากโอตาคุกลุมอ่ืน

อยางเห็นไดชัด ตรงทีโอตาดุกลุมน้ีเปนชาย และหญิงในจำนวนไลเล่ียกัน โดยมีสัดสวนของเพศหญิง

มากกวาเล็กนอย โอกาสข้ันตนสวนใหญจะเปนนักเรียน-นักศึกษา โคยมีอายุการศึกษา และรายได

นอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืน(สวนใหญยังไมมีรายไดจากการประกอบอาชีพ) เมื่อเปรียบเทยีบ

กับโอตาคุในภาพรวม โอตาคุข้ันตนจะมีความคล่ังไคลการตูนนอยกวา เห็นไดจากโอตาดุกลุมน้ี จะไม

คอยตั้งใจ ทุมเท และจริงจังกับการสืบคน สะสม และเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการตูนญ่ีปุนเทาใดนัก แต

โอตาคุกลุมน้ีมีคาเฉล่ียสูงกวาภาพรวมในเรื่อง ความภาคภูมิใจตอการเปนผูคล่ังไคลการตูน ความรู

เก่ียวกับการตูนสามารถนำมาเล้ียงชีพได ฝนที่จะเปดรานขายสินคาเก่ียวกับการตูน สนใจการตูนและ

สินคาที่เก่ียวของที่ออกใหม มีมุมสวนตัวในบานเพ่ือใชทำกิจกรรมเก่ียวกับการตูนที่ชอบชางฝนและมี

จินตนาการสูง เห็นไดจาก การพูดคุยกับโมเดล หรือตัวการตูนเสมือนหน่ึงมีชีวิต เห็นวานิสัยของตัว

การตูนที่คุณชอบดีกวาคนจริงๆ และเห็นวาตัวการตูนสามารถบงบอกถึงบุคลิกภาพของผูที่ช่ืนชอบได

เปนอยางดี นอกจากน้ีกลุมไอตาคุข้ันตน ยังชอบการอานการตูนญ่ีปุนและรับประทานอาหารญ่ีปุน แต

กลับไมสนใจดานภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุนนอยกวาโอตาคุในภาพรวม เน่ืองจากโอตาคุกลุมน้ี สวน

ใหญจะเปนวัยรุน อายุนอย และยังไมมีรายได เปนพวกที่ช่ืนชอบอะไรตามกระแส กำลังหาจุดยืนของ

ตนอง ต องการแสดงตัวตน และไมใสใจคนรอบขาง (ยกเวนกลุ มเพื ่อน) เห ็นไดจากโอตาคุกลุมน้ี

พยายามใชความช่ืนชอบในการตูนญ่ีปุนเพ่ือแสดงอัตลักษณ (Identiy) ของตนเอง เห็นไดจากคาเฉล่ีย

ที่สูงกวาโอตาคุภาพรวมในเรื่อง การใชและการพกพาส่ิงของ เก่ียวกับการตูน ซ่ึงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

โอตาดุกลุมอ่ืน การไปเลือกซ้ือและสะสมสินคาเก่ียวเน่ืองจากการตูน การมีของสะสมที่เก่ียวของกับ

การต ูนเปนจำนวนมากทำใหมีความสุข มีความคิดสมัยใหม โดยไมเห็นดวยถาภาครัฐจะเขามา

เซ็นเซอรการตูนที่โป-เปลือย หรือมีฉากรุนแรง และคิดวาประเทศไทยควรเปดกวางเรื่องส่ือทางเพศ

เหมือนในญ่ีปุน รวมถึงการตูนรักรวมเพศไมใชเรื่องเสียหาย โอตาคุกลุมน้ี บริโภคส่ือการตูนไมมาก แต

ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธกับพวกเดียวกัน เห็นไดจากการเปนสมาชิกกลุมที่เก่ียวของกับการตูน มักมีนัด

พูดคุย พบปะ สังสรรค และตองการคบเพ่ือนที่มีรสนิยมการตนูคลายๆ กันโอตาคุกลุมน้ีทำกิจกรรรมที่

แสดงถึงความเปนวัยรุนทั่วไป เชนดูหนัง ช็อปปง เที่ยวเลนบานเพ่ือน เรียนพิเศษ และทำกิจกรรม

วัยรุนญี่ปุนตามสมัยนิยม รวมถึงการวาดภาพและทำงานศิลปะ เลนกีฬา ออกกำลังกาย และใชเวลา

อยูบาน ใหเวลากับครอบครวั และ ไมนิยมเลนเกม 

 

3.แนวคิดเกี่ยวกับความคลัง่ไคล 

ความคล่ังไคลในรูปแบบของศิลปนไอดอลน้ันมีความคลายคลึงกับกลุมคนที่มีความคล่ัง

ไคลแบบอาโตคุเพราะ กลุมคนเหลาน้ีมีลักษณะนิสัยที่มีความหมกมุนหลงไหล และสนใจในส่ิงที่ตนช่ืน
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ชอบไมวาจะเปนศิลปน สินคา หรือตัวการตูน โดย McCutcheon และคณะ (2002) ได แบงรูปแบบ

ของความคล่ังไคลศิลปนไอดอล ตามระดบัความหมกมุน หลงใหล โดยออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 

รูปแบบที่ 1 - การช่ืนชอบเพ่ือความบันเทิง-สังคม (entertainment-social celebrity  

1. ความตองการเปนที่ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) ความรูสึกที่เกิดข้ึนภายในตัว

บุคคล เมื่อบุคคลมีการประเมินคุณคาของตนเองทั้งในภาพรวม เชน ความสามารถ ความถนัด และ

เฉพาะดาน เชน รูปลักษณ เปนตน ซ่ึงการประเมินน้ี เปนไดทั้งการประเมินในทางบวกและทางลบก็ได 

ข้ึนอยูกับการรับรูที่บุคคลมีตอตนองและความสัมพันธระหวางตนองกับผูอ่ืนและส่ิงแวดลอม โดย 

บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง จะประเมินตนเองในทางบวก มองวาตนเองมีความศักยภาพทีจ่ะ

ทำส่ิงตางยอมรับและเคารพในตนเอง และประเมินลักษณะและความสามารถของตนเองตามจริง สวน

บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองตำ่ จะขาดการยอมรับนับถือตนเอง มองวาตนเองไมมีคุณคา รูสึกวา

ตนเองบกพรอง และมีความวิตกกังวลเกี ่ยวกับความบกพรองนั ้น ไมพอใจกับสิ ่งที ่ตนเองเปน 

แสดงออกดวยการพ่ึงพาส่ิงภายนอก หรือใชกลไกการปองกันตนเอง ความภูมิใจในตนเองของมนุษย 

หรือการเคารพและยอมรับนับตนเองน้ันเปนหน่ึงในแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานของมนุษย มนุษยน้ันไมอยาก

อยูแบบการรูสึกไมภาคภูมิใจหรอืขาดความภาคภูมิใจในตนเอง มนุษยอยากมีความมั่นใจ พอใจตัวเอง

ในการดำรงอยู ไมอยางน้ันมนุษยจะไมสามารถมชีีวิตอยูในสังคมได 

                 2. ความตองการไดรับความรักและการยอมรับ (Sense of Belonging) 

มนุษยตองการเขาสังคม การอยูรวมกลุมเปนสัญชาตญาณพ้ืนฐานของมนุษยมาตั้งแตยุคโบราณ ไดรบั

ความรักและการยอมรับ การอยูรวมกันเปนกลุม ทำใหมนุษยรูสึกปลอดภัย ความตองการที่จะอยู

รวมกันของมนุษย ทำใหยากตอการถูกทำรายจากภัยภายนอกกลุม ซ่ึงจะทำใหสามารถสรางสรรคใน

ส่ิงที่ตัวคนเดียวไมสามารถทำได เมื่อพ้ืนฐานของมนุษยตองการรวมกลุมและอยากกลมกลืนไปกับคน

หมูมาก คนเราจึงไมอยากทำอะไรที่แปลกแยกหรือแตกตาง ซ่ึงมีทั้งขอดีและขอเสีย โดยเฉพาะถาอยู

ในสังคมที่เกิดส่ิงไมดีผูคนอาจจะทำตาม ๆ  กันไป เน่ืองจากไมตองการแปลกแยกจากสังคมที่อาศัยอยู 

ซ่ึงก็อาจจะเปนอันตรายตอตนเองและผูอ่ืนได 

                 3. ความตองการในการควบคุมตนเอง (Self-control) ความสามารถใน

การเปลี ่ยนหรือยับยั ้งอารมณ พฤติกรรม และความปรารถนาตามธรรมชาติของบุคคล ในการ

ตอบสนองตอเปาหมายระยะส้ันที่มีความดึงดูดใจเพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายในระยะยาว และเพ่ือเปน

การกระทำตามกฎหรือบรรทัดฐานของสังคมความปลอดภัยในชีวิตเปน ปจจัยพ้ืนฐานการดำรงชีวิต 

ซ่ึงความรู สึกปลอดภัยนี้ม ีความเชื่อมโยงกันกับความรูสึกวาตนเองควบคุมสถานการณได ซึ ่งการ

ควบคุมตนเองไมไดหมายถึงการที่มนุษยตองการควบคุมตนเองได แตหมายถึงการที่มนุษยตองการ

ควบคุมสถานการณบางอยางที่เกิดข้ึนในชีวิตได มนุษยอยากมีตัวตนในวงสังคม มนุษยจะรูสึกไม

ปลอดภัยเมื่อเกิดความรูสึกวาตนเองไมมีอำนาจพอที่จะควบคุมบางส่ิงบางบางอยาง เมื่อมนุษยรูสึกไม
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ปลอดภัย ก็จะเกิดอารมณตาง ๆ ข้ึนมามากมาย เชน ความเครียด ความกังวล ความกลัว ช่ึงอารมณ

ต าง ๆ  เหลานี้ถามีมากเกินไปและไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสม ก็อาจทำใหเกดิปญหาดาน

สุขภาพจิตที่รุนแรงตามมาได 

4. ความตองการการมีตัวตน (Meaningful existence) ความตองการมีตัวตนอยางมี

คุณคา หรือไดรับการเคารพและยอมรับจากผูอ่ืนเปนอีกหน่ึงในแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานของมนุษย จาก

ทฤษฎี Terror management theory เปนการศึกษาเก่ียวกับการบรหิารจิตใจเพ่ือลดระดบัของความ

หวาดกลัวที่เกิดข้ึนจากความตาย มนุษยจะมีความตระหนักถึงชีวิตของตนเองวาไมสามารถอยูไดคงทน

ตลอดการ การที่จะทำใหตัวตนน้ันยังคงอยูไดก็คือการทิ้งเรื่องราวบางอยางไวใหแกสังคม มนุษยจะ

สามารถใชชีวิตอยูตอไปไดเมื่อรูสึกวาตนเองมีตัวตน 

ซ่ึงความตองการพ้ืนฐานทางดานจิตใจเหลาน้ีเปนที่ตองการพ้ืนฐานของมนุษย และมี

ความจำเปนตอการใชชีวิตในสังคม เมื่อขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปอาจทำใหเกิดปญหา ทำใหมนุษยสูญเสีย

ความมีตัวตนของตนเองไป เสียความรูสึกการไดรับการยอมรับ รูสึกวาตนเองดอยคา ไมมีตัวตน โดย

จะทำใหเกิดปญหาตามมาซ่ึงจะสงผลถึงสุขภาพจิตของมนุษย และอาจเปนอันตรายตอตนเองและ

ผูอ่ืนได 

4. แนวคิดเกี่ยวกับความตองการพ้ืนฐานดานจติใจ 

                แนวคิดเกี่ยวกับความตองการพื้นฐานของมนุษยที ่อธิบายถึงวามนุษยทุกคนมีความ

ตองการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาดานจิตใจ โดยพจนานุกรมในไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 

(2526) กลาวถึง “ความตองการ” วาหมายถึง ความอยากได ใครไดหรือประสงคจะได และเมื่อเกิด

ความรูสึกดังกลาวจะทำใหรางกายเกิดการความขาดสมดุลเน่ืองมาจากมีส่ิงเรามากระตุน มีแรงขับ

ภายในเกิดข้ึน ทำใหรางกายไมอาจอยูน่ิงตองพยายามดิน้รน และแสวงหาเพ่ือตอบสนองความตองการ

น้ันๆ เมื่อรางกายไดรับตอบสนองแลว รางกายมนุษยก็กลับสูภาวะสมดุลยอีกครั้งหน่ึง และก็จะเกิด

ความตองการใหมๆ เกิดข้ึนมา ทดแทนวนเวียนอยูไมมีที่ส้ินสุด โดยแนวคิดเก่ียวกับความตองการ

พ้ืนฐานของมนุษยมีดังน้ี 

                1. ความตองการเปนที่ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) ความรูสึกที่เกิดข้ึนภายในตัว

บุคคล เมื่อบุคคลมีการประเมินคุณคาของตนเองทั้งในภาพรวม เชน ความสามารถ ความถนัด และ

เฉพาะดาน เชน รูปลักษณ เปนตน ซ่ึงการประเมินน้ี เปนไดทั้งการประเมินในทางบวกและทางลบก็ได 

ข้ึนอยูกับการรับรูที่บุคคลมีตอตนองและความสัมพันธระหวางตนองกับผูอ่ืนและส่ิงแวดลอม โดย 

บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง จะประเมินตนเองในทางบวก มองวาตนเองมีความศักยภาพทีจ่ะ

ทำส่ิงตางยอมรับและเคารพในตนเอง และประเมินลักษณะและความสามารถของตนเองตามจริง สวน

บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองตำ่ จะขาดการยอมรับนับถือตนเอง มองวาตนเองไมมีคุณคา รูสึกวา

ตนเองบกพรอง และมีความวิตกกังวลเกี ่ยวกับความบกพรองนั ้น ไมพอใจกับสิ ่งที ่ตนเองเปน 
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แสดงออกดวยการพ่ึงพาส่ิงภายนอก หรือใชกลไกการปองกันตนเอง ความภูมิใจในตนเองของมนุษย 

หรือการเคารพและยอมรับนับตนเองน้ันเปนหน่ึงในแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานของมนุษย มนุษยน้ันไมอยาก

อยูแบบการรูสึกไมภาคภูมิใจหรอืขาดความภาคภูมิใจในตนเอง มนุษยอยากมีความมั่นใจ พอใจตัวเอง

ในการดำรงอยู ไมอยางน้ันมนุษยจะไมสามารถมชีีวิตอยูในสังคมได 

                2. ความตองการไดรับความรักและการยอมรับ (Sense of Belonging) มนุษยตองการ

เขาสังคม การอยูรวมกลุมเปนสัญชาตญาณพ้ืนฐานของมนุษยมาตั้งแตยุคโบราณ ไดรับความรักและ

การยอมรับ การอยูรวมกันเปนกลุม ทำใหมนุษยรูสึกปลอดภัย ความตองการทีจ่ะอยูรวมกันของมนุษย 

ทำใหยากตอการถูกทำรายจากภัยภายนอกกลุม ซ่ึงจะทำใหสามารถสรางสรรคในส่ิงที่ตัวคนเดียวไม

สามารถทำได เมื่อพ้ืนฐานของมนุษยตองการรวมกลุมและอยากกลมกลืนไปกับคนหมูมาก คนเราจึง

ไมอยากทำอะไรที่แปลกแยกหรือแตกตาง ซ่ึงมีทั้งขอดีและขอเสีย โดยเฉพาะถาอยูในสังคมที่เกิดส่ิงไม

ดีผูคนอาจจะทำตาม ๆ กันไป เน่ืองจากไมตองการแปลกแยกจากสังคมที่อาศัยอยู ซ่ึงก็อาจจะเปน

อันตรายตอตนเองและผูอ่ืนได 

               3. ความตองการในการควบคุมตนเอง (Self-control) ความสามารถในการเปล่ียนหรือ

ยับย้ังอารมณ พฤติกรรม และความปรารถนาตามธรรมชาติของบุคคล ในการตอบสนองตอเปาหมาย

ระยะส้ันที่มีความดึงดูดใจเพ่ือที่จะบรรลุเปาหมายในระยะยาว และเพ่ือเปนการกระทำตามกฎหรือ

บรรทัดฐานของสังคมความปลอดภัยในชีวิตเปน ปจจัยพ้ืนฐานการดำรงชีวิต ซ่ึงความรูสึกปลอดภัยน้ีมี

ความเช่ือมโยงกันกับความรูสึกวาตนเองควบคมุสถานการณได ซ่ึงการควบคมุตนเองไมไดหมายถึงการ

ที่มนุษยตองการควบคุมตนเองได แตหมายถึงการที่มนุษยตองการควบคุมสถานการณบางอยางที่

เกิดข้ึนในชีวิตได มนุษยอยากมีตัวตนในวงสังคม มนุษยจะรูสึกไมปลอดภัยเมื่อเกิดความรูสึกวาตนเอง

ไมมีอำนาจพอที่จะควบคุมบางส่ิงบางบางอยาง เมื่อมนุษยรูสึกไมปลอดภัย ก็จะเกิดอารมณตาง ๆ 

ข้ึนมามากมาย เชน ความเครียด ความกังวล ความกลัว ช่ึงอารมณตาง ๆ เหลาน้ีถามีมากเกินไปและ

ไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสม ก็อาจทำใหเกิดปญหาดานสุขภาพจิตที่รนุแรงตามมาได 

               4. ความตองการการมีตัวตน (Meaningful existence) ความตองการมีตัวตนอยางมี

คุณคา หรือไดรับการเคารพและยอมรับจากผูอ่ืนเปนอีกหน่ึงในแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานของมนุษย จาก

ทฤษฎี Terror management theory เปนการศึกษาเก่ียวกับการบรหิารจิตใจเพ่ือลดระดบัของความ

หวาดกลัวที่เกิดข้ึนจากความตาย มนุษยจะมีความตระหนักถึงชีวิตของตนเองวาไมสามารถอยูไดคงทน

ตลอดการ การที่จะทำใหตัวตนน้ันยังคงอยูไดก็คือการทิ้งเรื่องราวบางอยางไวใหแกสังคม มนุษยจะ

สามารถใชชีวิตอยูตอไปไดเมื่อรูสึกวาตนเองมีตัวตน 

ซ่ึงความตองการพ้ืนฐานทางดานจิตใจเหลาน้ีเปนที่ตองการพ้ืนฐานของมนุษย และมี

ความจำเปนตอการใชชีวิตในสังคม เมื่อขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปอาจทำใหเกิดปญหา ทำใหมนุษยสูญเสีย

ความมีตัวตนของตนเองไป เสียความรูสึกการไดรับการยอมรับ รูสึกวาตนเองดอยคา ไมมีตัวตน โดย



17 
 

จะทำใหเกิดปญหาตามมาซ่ึงจะสงผลถึงสุขภาพจิตของมนุษย และอาจเปนอันตรายตอตนเองและ

ผูอ่ืนได 

 

 

6.ผลงานที่เกี่ยวของ 

ภาพยนตรเร ื ่อง Otaku ni Koi wa Muzukashii เป นภาพยนตรของประเทศญี ่ปุน 

ออกอากาศเมื่อป 2020 ผลิตโดย Toho และสรางมาจากหนังสือการตูนในช่ือเดียวกันของคุณ Fujita 

ที่ลงอยูบนเว็บ comic POOL และไดรับการตีพิมพฉบับรวมเลมโดยสำนักพิมพ Ichijinsha ปจจุบัน

ออกมาแลวทั้งหมด 7 เลม และเคยถูกนำมาทำเปนอนิเมะเมื่อป 2018 โดยจะเปนเรื่องราวความรัก

ของพนักงานหญิงที่แอบซอนความเปนโอตาคุไมใหคนรอบตวัรูนามวา Momose Narumi อายุ 26 ป 

กับเพ่ือนรวมงาน Nifuji Hirotaka และยังเปนเพ่ือนสมัยเด็กของเธอดวย ซ่ึงเขามีหนาตาดีแถมยัง

ทำงานเกง แตจริงๆแลวเขาติดเกมหนักมาก ซ่ึง Narumi จะแสดงธาตุแทของความเปนโอตาคุใหแค

เพ่ือนๆโอตาคุและ Hirotaka เห็นเทาน้ัน เวลาเลิกงานทั้งสองก็จะไปแวะรานเหลาดวยกันเสมอ วัน

หน่ึงขณะที่ Narumi กำลังบนที่หาแฟนไมได Hirotaka ก็เลยออกความเห็นวาถางั้นก็เปนแฟนกับโอ

ตาคุดวยกันไมดีกวาเหรอ? และน่ันก็ทำใหเรื่องราวความรักของทั้งสองคนเริ่มตนข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 2-1 ภาพยนตรเรื่อง Otaku ni Koi wa Muzukashii  

ที่มา: online-station. Otaku ni Koi wa Muzukashii. เขาถึงเมื่อ 28 กันยายน 2563. เขาถึงไดจาก 

https://www.online-station.net/movie/view/150418 

 

https://www.online-station.net/movie/view/150418
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ซีรียเรื่อง Densha Otoko เปนซีรียของประเทศญี่ปุน ออกอากาศเมื่อป 2005 ผลิตโดย 

Fuji Television และสรางมาจากนิยายขายดี กลายมาเปนหนังสือการตูน Densha otoko เปนเรื่อง

เก่ียวกับ ชายหนุมเซลลแมน ที่เปนผูคล่ังไคล หรือบา อนิเมะมังกะ โมเดล หนังสือการตูนมากๆ หรือที่

ญ่ีปุนเคาเรียกกันวา พวกโอตาคุ ไดไปชวยสาวสวย เพอรเฟคในทุกๆดาน จากการลวนลามบนรถไฟ 

ทำใหทั้งสองไดรูจักกัน และฝายชายที่ไมมีความรูในเรื่องความรักเลย จึงไดพยายามจะจีบสาวสวยคน

น้ีโดยมีเหลาพวกพองในอินเตอรเน็ตคอยใหคำปรึกษาและกำลังใจ 

 

 
 

ภาพที่ 2-2 ซีรียเรื่อง Densha Otoko : ลุนรักนายโอตากุ 

ที่มา: wikipedia. Densha Otoko. เขาถึงเมื่อ 28 กันยายน 2563. เขาถึงไดจาก 

https://en.wikipedia.org/wiki/Densha_Otoko_(TV_series) 

 

ซีรียเรื่อง “โลกโซเช่ียล”(SOCIAL SYNDROME) ตอน The Lucky One เปนซีรียของ

ประเทศไทย ออกอากาศเมื ่อป 2018 ผลิตโดยบริษัท ภาพดีทวีสุข ซีร ียท ี่ตีแผมุมมืดของ “โลก

โซเช่ียล” เปนเรื่องราวเก่ียวกับ เครื่องดื่มแมนเวย ปลอยแคมเปญใหมลาสุดออกมาสูสายตาผูคนก็

สรางความตกตะลึงไปทั้งวงการมารเก็ตติ้ง เมื่อผูโชคดีเพียง 1 คนที่ซ้ือสินคาแลวสงรหัสใตฝามารวม

สนุก จะไดใชเวลาภายในหองสองตอสองกับ  มิวมิ้น ไอดอลสาวช่ือดังของ พ.ศ.น้ี และสามารถทำ

อะไรกับเธอก็ไดภายในระยะเวลาดังกลาว แคมเปญน้ีกลายเปนกระแสสังคมอยางรวดเร็ว และถูก

วิพากษวิจารณจากผูคนโซเชียลเปนวงกวางจนสรางยอดขายใหกับสินคาอยางถลมทลาย กระทั่งผล

การจับรางวัลประกาศวา ปอม หนุ มฟรีแลนซหนึ่งในแฟนคลับของมิวมิ้นไดกลายมาเปนผูโชคดี

https://en.wikipedia.org/wiki/Densha_Otoko_(TV_series)
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ชนะเลิศในแคมเปญดังกลาว โดยที ่เขาไมรู ตัวเลยวาโชคดีที ่ไดรับในครั ้งนี้จะพาตัวเองไปพบกับ

บทเรียนครั้งสำคัญในชีวิต 

 

 
 

ภาพที่ 2-3 ซีรียเรื่อง โลกโซเช่ียล (SOCIAL SYNDROME) : ตอน The Lucky One 

ที่มา: LineTV. โลกโซเช่ียล (SOCIAL SYNDROME). เขาถึงเมื่อ 28 กันยายน 2563. เขาถึงไดจาก 

https://tv.line.me/socialsyndrome 

  

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาจะนำขอมูลทั้งหมดทีก่ลาวมาน้ีจะถูกนำไปเปนชุดขอมูลออก

แบบสอบถามและรวมกับกระบวนการสรางสรรควิดีโอส้ัน ซ่ึงสงผลไปถึงคำถามทีจ่ะไปเก็บจากบท

ระเบียบวิธีวิจัยที่เสร็จสมบูรณตอไป 

 

 

 

 

 

https://tv.line.me/socialsyndrome


 
 

 

บทท่ี 3 

การเก็บขอมูล 
 

การศึกษา “การสรางสรรควิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองทีม่ีตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอ

ตาคุ)" เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูล เพ่ือการผลิตวิดีโอส้ัน โดยผูศึกษาไดกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค มุงเนนสำรวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายและคำแนะนำ

จากผูเช่ียวชาญในดานตาง ๆ  รวมไปถึงผูมีประสบการณตรง เพ่ือใหไดแนวทางในการผลิตที่สอดคลอง

กับกลุมเปาหมายมากที่สุด รวมถึงมีการประเมินผลความคิดเห็นในการรับชมเพ่ือสงเสริมความเขาใจ 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

รูปแบบในการวิจัย 

ในการศึกษาการ “การสรางสรรควิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ัง

ไคล(โอตาคุ)" เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมุงเนนใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงเก่ียวกับมุมมองที่มีตอ

กลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ) ผูศึกษาจะทำการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนำขอมูลที่ไดมาใชประโยชนใน

การเตรียมการวางแผนกอนการผลิตช้ินงาน โดยการเก็บขอมูลแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)สำหรับเก็บขอมูล ทัศนคติพฤติกรรม รวมถึง

ขอเสนอแนะตาง ๆ และนำขอมูลที่ได มาวิเคราะหเปนแนวทางในการผลิตเน้ือหาของวิดโีอส้ัน 

ผูศึกษาจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล จาก

ผูเช่ียวชาญดานการผลิตส่ือ ซีรีย ภาพยนตร ที่มีเน้ือหามุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)และนำ

ขอมูลที่เปนประโยชนมาประยุกตใชในการผลิตภาพยนตรส้ัน อีกทั้งการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) จะนำไปประเมินผลช้ินงานหลังการผลิตเพ่ือใหผูศึกษาสามารถนำขอมูลที่ไดไปพัฒนา

ผลงานตอไป 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร (Population) ในการศึกษาการผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองที่

มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)แบงออกเปน 2 กลุมดังตอไปน้ี 

1.1 ประชากรที่เปนผูเช่ียวชาญและมีประสบการณในดานที่เก่ียวของคือ ผูเช่ียวชาญ 

ผูกำกับ นักเขียนบท ในดานการสรางสรรคเน้ือหาที่จะคอยใหคำแนะนำในการผลิตภาพยนตรส้ัน

มุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)เพ่ือใหขอมูลที่เก่ียวของกับเน้ือหาในการสรางสรรควิดโีอส้ัน 
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1.2 ประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษากอนการผลิตภาพยนตรส้ัน (Pre-Test) และ

หลังผลิตวิดีโอส้ัน(Post-Test) หมายถึง เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอกลุมคนที่ไมไดมีความคล่ังไคลใน

การตูนแบบโอตาคุ 

2. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการศึกษาการผลิตภาพยนตรส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ

มุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)จะเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะ เจาะจง 

(purposive Sampling) โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) และกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม(Questionnaire) เพ่ือประเมินผลดังตอไปน้ี 

2.1 กลุ มต ัวอยางที่ใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ มผูเชี ่ยวชาญ ผู

กำกับ ผูเขียนบท รวมถึงการผลิตวิดีโอส้ัน มีดังน้ี 

นอกจากน้ียังสัมภาษณในกลุมผูที่มีความคล่ังไคล(โอตาค)ุเพ่ือศึกษาจากประสบการณ

และความคิดเห็นเพ่ือนำมาตอยอดการเขียนบทวิดโีอส้ัน โดยสัมภาษณจาก 

              1. คุณตอลาภ        ลาภพาณิชยกุล   อายุ 23 ป     อาชีพ   Graphic Designer 

              2. คุณปณิตตรา      นาวาทอง           อายุ 22 ป     อาชีพ    Bussiness Deverlopment 

        2.2 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม หมายถึง กลุมประชากรทั่วไป จำนวน 

100 คน ที่อยูในกลุมคนที่มีมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ) เพ่ือสำรวจวามีผูใหความสนใจตอ

วิดีโอส้ันที่ผูศึกษาจะผลิตมากนอยเพียงใดและนำไปพัฒนาบทวิดโีอส้ัน 

        2.3 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือทราบถึง

ความพึงพอใจตอ กลุมตัวอยางอายุอยูในชวง 15 - 25 ป จำนวน 10 คนดังน้ี ที่ไมไดมีความคล่ังไคล

ในการตูนแบบโอตาค ุ

               1. คุณพชร                 อำนาจนิมิต               อายุ 22 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

               2. คุณวริศ                  สิรสุนทร                  อายุ 24 ป     อาชีพ   วิศวกร 

               3. คุณชนาภา              อิศรเวชกุลชัย            อายุ 22 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

               4. คุณทิฆัมพร             ไชยโคตร                  อายุ 24 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

                5. คุณวิริทธ์ิพล            ไทม มหคุณวรรณ       อายุ 23 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

                6. คุณภัคศรัตน           สมิทธิวราวัฒน           อายุ 22 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

                7. คุณศุภสุตา              สุริยันต                   อายุ 21 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

               8. คุณวรากร               สินนอก                   อายุ 15 ป     อาชีพ   นักเรียน 

               9. คุณฤทธิโรจน           กัลยา                      อายุ 16 ป     อาชีพ   นักเรียน 

              10. คุณชาญเลิศ             ชาญเฉลียว               อายุ 15 ป     อาชีพ   นักเรียน 
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โดยในการประเมินผูศึกษาจะทำการสงผลงานใหกลุมเปาหมายไดรับชม จากน้ันทำการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม(Focus Group) ในดานของขอเสนอแนะและความพึงพอใจ

จากการรับชมช้ินงาน รวมไปถึงประโยชนที่ไดรบั เพ่ือนำมาทำการประเมินผลงานที่ผลิตข้ึนตอไป 

 

 

เครื่องมือในการวิจยั 

ในการศึกษา “การสรางสรรควิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล

(โอตาคุ)” ผูศึกษาไดกำหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษาโดยแบงออกเปน 2 สวน คือเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บขอมูลกอนการผลิต และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังจากการผลิต ดังตอไปน้ี 

1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตภาพยนตรส้ัน มีดังน้ี 

1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื ่อทำการสัมภาษณผูที ่มคีวาม

เช่ียวชาญที่สามารถใหขอมูลเก่ียวกับการสรางสรรค และผลิตวิดีโอส้ันมี โดยแบงคำถามออกเปน 4 

สวน ดังน้ี 

1.1.1 คำถามทั่วไปเก่ียวกับการผลิตวิดโีอส้ัน 

1.1.2 คำถามดานเน้ือหาของการผลิตวิดีโอส้ันควรประกอบดวยส่ิงใด 

1.1.3 คำถามดานรูปแบบ การเลาเรื่อง รวมถึงวิธีการนำเสนอเน้ือหาในวิดีโอส้ัน 

1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือการสัมภาษณกลุมคนที่เปนผู

คล่ังไคล(โอตาคุ) 

1.2.1 คำถามเก่ียวกับการยอมรับของคนในสังคม 

1.2.2 คำถามเก่ียวกับความรูสึก 

1.2.3 คำถามเก่ียวกับความขัดแยงและการรบัมอื 

1.3 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) สำหรับการสัมภาษณกลุมคนที่มี

มุมมองตอผูคล่ังไคล(โอตาคุ) ดังน้ี 

1.3.1 คำถามเก่ียวกับดูส่ือที่มีความเก่ียวของกับกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาค)ุ 

1.3.2 คำถามเก่ียวกับมุมมองและทัศนคติเก่ียวกับ Stereotype ของกลุมคนผู

คล่ังไคล(โอตาคุ) 

1.4 แบบสอบถาม สำหรับสอบถามบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน ที่มีมุมมองตอกลุม

คนผูคล่ังไคล(โอตาคุ) มีแนวคำถามแบงเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูทำแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมภาพยนตรส้ัน 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นทางความตองการดานเน้ือหาที่ตองการรับชม 
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลหลังการผลิตวิดีโอส้ัน คือ การ

สัมภาษณเชิงลึก(In-Depth Interview) โดยให ผู ชมที ่เปนกลุ มเป าหมายจำนวน 10 คน เปนผู

ประเมินผล เพ่ือทราบความพึงพอใจในหัวขอ “ความพึงพอใจและความเขาใจในกลุมคนผูคล่ังไคล(โอ

ตาคุ) ที่ไดรับจากการรับชมวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)” โดย

ประกอบไปดวย 

2.1 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของวิดีโอส้ัน 

- ดานความคิดเห็นเก่ียวกับเน้ือหาที่ส่ือสารออกมาผานวิดีโอส้ัน รวมถึงความพึง

พอใจในรูปแบบการนำเสนอแบบภาพยนตรส้ัน 

- ดานวิธีการนำเสนอที่ทำใหงานออกมามีคุณภาพ เหมาะสม และเขาใจไดงาย 

อีกทั้งตรงตามวัตุประสงคความพึงพอใจตอคุณภาพของผลงานที่นำเสนอออกมา 

- ดานการผลิต 

- ดานการตัดตอ 

- ดานการแสดงของนักแสดง 

2.2 ความพึงพอใจตอภาพรวมของภาพยนตรส้ัน (Overview) 

- ขอเสนอแนะ 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาครั ้งนี ้ผู ศ ึกษาใชเคร ื ่องมือการวิจ ัยท ั ้งการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) และการทำแบบสอบถาม (Questionnaie) ในขั ้นตอนกอนการผลิตวิดีโอสั้น และการ

สนทนาแบบกลุ ม (Focus Group) ในขั ้นตอนหลังผลิตภาพยนตรสั ้น ผู ศ ึกษาจึงทำการทดสอบ

เครื่องมือโดยนำแนวทางที่ใชในการทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา 

การตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของเน้ือหา การใชภาษา และตรงตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย แลวนำขอเสนอแนะมาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมในการเก็บขอมูลจรงิ 

 

 

ข้ันตอนและวิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาและผลิตช้ินงานครั้งน้ี ผูศึกษาจะใชบททีใ่นการศกึษา “การสรางสรรควิดีโอ

ส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)” โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือการ

เก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตภาพยนตรส้ัน และการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินผล ดังน้ี 

1. ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมขอมูลกอนการผลติ 
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1.1 ผู ศ ึกษาได ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ค ันควาจากงานวิจัย 

วิทยานิพนธ และหนังสือตาง ๆ รวมถึงบทความทางอินทอรเน็ตที่เก่ียวของกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผู

คล่ังไคล    (โอตาคุ) ส่ือ ซีรีย ภาพยนตร ที่แสดงอัตลักษณและบรรทัดฐานของกลุมคนผูคล่ังไคล (โอ

ตาคุ) และนำมาเปนขอมูลในการสรางสรรค ผลิตเน้ือหาและกำหนดรปูแบบวิดโีอส้ัน ผูศึกษาไดทำการ

รับชมวิดีส้ันตางๆจำนวนมาก และที่เปนประโยชนรวมถึงเก่ียวของกับเน้ือหาของผูศึกษา 

1.2 ผูศึกษาไดใชวิธีแจกแบบสอบถามใหแกกลุมเปาหมาย จำนวน 100 คน โดย

นำผลการศึกษา คนควาทางดานเอกสาร ตลอดจนผลการวิเคราะหรูปแบบและเน้ือหา มาเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามพฤติกรรมในการรับชมและความตองการในการรับชมทั้ง

ทางดานรูปแบบและเน้ือหาของวิดีโอส้ัน โดยนำผลที่ไดมาวิเคราะหและประยุกตในการผลิตตอไป 

1.3 ผูศึกษาไดทำการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เพ่ือขอขอมูลและ

ความคิดเห็นจากกลุมผูเช่ียวชาญและมีประสบการณในดานการผลิตและสรางสรรคภาพยนตรส้ัน ผูมี

ประสบการณในเนื้อหาที ่เกี่ยวของ เพื ่อนำผลที ่ไดจากการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล รวมถึง

อุปสรรคตาง ๆ  มาวิเคราะหเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับวิธีในการ

คัดเลือกเน้ือหาที่เหมาะสม วิธีการเลาเรื่องที่สามารถส่ือสารกับผูชม ตลอดจนปญหาในดานการผลิต 

และเน้ือหาของเรื่องที่นำเสนอที่แตกตาง ทำการรวบรวมขอมูลที่ไดทั้งหมดมาศึกษา และวิเคราะห 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการผลิตภาพยนตรส้ัน 

ผู ศึกษาไดทำการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth inteview) กับ กลุ มบ ุลคลที ่มี

มุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ) จำนวน 10 คน โดยผลการศึกษา คนควา รวมรวบขอมูลทางดาน

เอกสาร ตลอดจนการวิเคราะหผลทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหา การพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญรวมถึง

ผูเก่ียวของในดานตางๆ มาเปนแนวทางในการสรางคำถามเพ่ือใชในการสัมภาษความตองการทั้งใน

ดานเน้ือหา รูปแบบ การนำเสนอ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคภาพยนตรส้ัน 

1.4 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนผลิตภาพยนตรส้ัน (Pre-Production) โดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่ไดรับจากการทำวิจัย นำมาสรุปและวิเคราะห จัดทำโครงในการผลิตภาพยนตร

ส้ันรวมถึงเน้ือหาและรูปแบบ ศึกษาขอมูลเพ่ือทำการเขียนบทภาพยนตรส้ัน และการสรางสตอรีบ่อรด 

โดยการคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมและมีความพิเศษ สถานที่ถายทำที่มีความสอดคลองกับ

เรื่องราว เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับการถายทำตรงตามความตองการและสามารถดำเนินการวาง

แผนการดำเนินการกอนการผลิตภาพยนตรส้ันทั้งหมด 

2. ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินหลงัการผลิต 

ผูศึกษาจะนำเสนอผลงานการผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ัง

ไคล(โอตาคุ) โดยผูศึกษาจะนำเสนอผลงานตอกลุมตัวอยางซ่ึงเปน กลุมคนที่มีมุมมองตอกลุมคนผูคล่ัง

ไคล(โอตาคุ)จำนวน 10 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-DepthInterview) ในหัวขอ “มุมมองที่
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มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)ที่ไดรบัจากการรับชมวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับกลุมคนผูคล่ังไคล” 

จากนั ้นจึงนำขอมูลที ่ไดมาวิเคราะหผลการประเมินภาพยนตรสั้นที่ไดผลิตขึ้น ท ั ้งในดานรูปแบบ 

เน้ือหา เทคนิค รวมไปถึงภาพรวมของภาพยนตรส้ัน ซ่ึงนำไปสูการปรับปรุงแกไขช้ินงานใหสอดคลอง

กับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายมากทีสุ่ด 

 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการศึกษาเรื่อง "การสรางสรรควิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ัง

ไคล(โอตาคุ)" ในครั้งน้ีผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละสวน ดังตอไปน้ี 

1. ผูศึกษาไดทำกรรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความทางอินเทอรเน็ต งานวิจัยตาง ๆ

ผานทางเว็บไซต ในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

2. ผู ศ ึกษาไดทำการสัมภาษณเชิงลึก เพื ่อขอขอมูลและความคิดเห็นจากผู เชี่ยวชาญ

ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห รวมไปถึงทำการแจกแบบสอบถามเพ่ือ

ทำการสำรวจถึงพฤติกรรมการรับชมและความตองการของกลุมเปาหมาย จำนวน 100 คน ในชวง

เดือนธันวาคม พศ. 2563 ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห 

3. ผู ศ ึกษาไดทำการเตรียมการกอนผลิตภาพยนตรสั้น เร ิ ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูล 

จัดทำโครงสราง รูปแบบของภาพยนตรส้ัน (proposal) หาขอมูลในดานเน้ือหา การเขียนบท จัดหา

นักแสดง และสถานที่ถายทำ อุปกรณประกอบฉากรวมไปถึงวางแผนการถายทำตลอดจนดำเนินการ

ถายทำ ในชวงระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ.2564 

4. ศึกษาได ทำการดำเนินงานหลังการผลิตทั้งการลำดับภาพลำดับเสียงและแกไข

ขอบกพรองที่เกิดหลังการพบที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ในชวงระหวางเดือนมกราคม-เมษายน 

5. ผูศึกษาไดทำการประเมินผลวิดีโอส้ันดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (Interview) ของ

กลุมเปาหมายจำนวน 10 คน ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

 

การวิเคราะหขอมูล 

                 ในการศึกษาผลิตและสรางสรรควิดีโอส้ันในครั้งน้ี ผูศึกษาไดทำการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

นำไปใชในการสรางสรรควิดีโอส้ัน โดยในการวิเคราะหขอมูลน้ันจะแบงออกเปน 2 สวน คือ การ

วิเคราะหขอมูลกอนการผลิตภาพยนตรส้ันและการวิเคราะหขอมูลหลังจากการผลิตภาพยนตรส้ัน ดังน้ี 

                 1.การวิเคราะหขอมูลกอนการผลติวิดีโอสั้น 

         การวิเคราะหขอมูลกอนการผลิตภาพยนตรส้ัน ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรักของชายรักชายน้ัน 

มีวัตถุประสงคเพื่อนำขอมูลที ่รวบรวมไดและผลวิจัยมาจัดทำโครงราง (Proposal) โครงเร ื่องยาว 

(Treatment) เขียนบท (Script) โดยสรุปเปนข้ันตอน ดังน้ี 
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1.1 ผู ศ ึกษาไดทำการวิเคราะหผลขอมูลจากหนังสือ งานวิจัย บทความทาง

วิชาการ รวมถึงรับชมการผลิตภาพยนตรส้ัน มุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาค)ุ เทคนิคการเลาเรื่อง 

รวมถึงเทคนิคการตัดตอ โดยนำเน้ือหาและวิธีการนำเสนอของการผลิตภาพยนตรส้ัน ที่ศึกษา มา

จำแนกลักษณะของรูปแบบเน้ือหา เพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีและขอบกพรองที่สามารถนำมาปรบัใช

ในการสรางสรรควิดโีอส้ันได 

1.2 ผู ศ ึกษานำขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ของ

ผูเช่ียวชาญดานการผลิตและสรางสรรควิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตา

คุ)และผูที่มีความเก่ียวของ มาสรุปใจความสำคัญและวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดรูปแบบ

และเน้ือหาของภาพยนตรที่จะสรางสรรคข้ึน 

1.3 ผูศึกษาไดสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมเปาหมาย โดย

นำเสนอรูปแบบและเน้ือหาของการสรางสรรควิดีโอส้ันส้ันใหกลุมเปาหมายไดทราบเบื้องตน พรอมกับ

นำคำตอบที่ไดจากกลุมเปาหมายมาพัฒนา และปรับปรุงใหตรงกับความตองการกลุมเปาหมายมากข้ึน 

การวิเคราะหขอมูลหลังการผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล( โอตาคุ) ผู

ศึกษาไดทำการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุมเปาหมาย กลุมคนที่มีมุมมองตอผู

คล่ังไคล(โอตาคุ) จำนวน 10 คน เพ่ือนำผลการสัมภาษณความพึงพอใจและประโยชนที่ไดรับชมจาก

การสรางสรรควิดีโอส้ันที่ไดผลิตข้ึน โดยนำคำตอบที่ได ทั้งในดานความคิดเห็นความพึงพอใจและ

ประโชนที่ไดรับจกการรับชมวิดีโอส้ันของกลุมเปาหมายมาสรุปวิเคราะหอภิปรายผล และรวบรวม

ขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาวิดโีอส้ันใหสอดคลองกับความตองการ 

และความพึงพอใจของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

 

การนำเสนอขอมูลและช้ินงาน 

ในการศึกษาและผลิตวิดีโอส้ันครั้งน้ี ผูศึกษาไดทำการนำเสนอขอมูลและช้ินงานที่ไดจาก

การวิเคราะหขอมูลและการผลิตวิดโีอส้ันโดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 

1. การนำเสนอขอมูลในข้ันตอนกอนการผลติวิดีโอสั้น 

ขอมูลในข้ันตอนกอนการผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอ

ตาคุ)น้ันเปนการเก็บรวบรวมข้ึน เพ่ือนำมาใชเปนแนวทางในการผลิต ดังน้ี 

1.1 การนำเสนอในสวนของความคิดในการผลิตวิดีโอสั ้นโดยกำหนดรูปแบบ 

เนื ้อหา รวมถึงวิธีการนำเสนอถึงแนวคิดและวิธีการสรางสรรคในการดึงด ูดความสนใจจาก

กลุมเปาหมายเพ่ือเปนแนวทางในการผลิตและการสรางสรรคในข้ันตอนตอไป 

1.2 นำเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) จากผูเช่ียวชาญดานการผลิต และสรางสรรควิดโีอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุมคน
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ผูคล่ังไคล(โอตาคุ) ผูที่มีประสบการณเก่ียวของตามประเด็นคำถามที่กำหนดไว เพ่ือใหทราบถึงความ

คิดเห็นและคัดเลือกเนื้อหาที ่เหมาะสมกับกลุ มเปาหมาย อีกทั ้งกลวิธีในการคัดเลือกรูปแบบและ

เน้ือหาที่ดี เพ่ือนำมาใชเปน แนวทางในการผลิตวิดีโอส้ัน 

1.3 นำเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) ของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายของภาพยนตรส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุม

คนผูคล่ังไคล(โอตาคุ) จำนวน 10 คน เพ่ือใหผูชมไดรับรูและเขาใจถึงกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ) และ

การลดการสรางภาพจำรวมถึงการสรางบรรทดัฐานในสังคมกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)ตลอดจนความ

ตองการดานเน้ือหาของวิดีโอส้ันรวมถึงความคดิเหน็และขอเสนอแนะในการผลิตวิดีโอส้ัน 

 

2. การนำเสนอขอมูลในช้ันตอนการเตรยีมการผลิต 

ขอมูลในข้ันตอนเตรียมการผลิตวิดีโอส้ันน้ัน เก็บรวบรวมข้ึนมาเพ่ือนำมาใชในการวาง

แผนการผลิต ดังตอ 

ไปน้ี 

2.1 นำเสนอโครงสราง (Proposal) ของวิดีโอส้ันซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบ

ทุกสวน เชน เน้ือหาและรูปแบบของวิดีโอส้ัน 

2.2 นำเสนอโครงเรื่องยอ (Treatment) ของวิดีโอส้ัน  

2.3 บทของวิดีโอส้ันโครงสรางของเรื่องที่จะถายทำอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเมือ่

ถึงข้ันตอนการทำงานจริง    

2.4 นำเสนอตารางดำเนินงานในขั้นตอนการผลิตวิดีโอสั ้นสั้น (Time Table) 

เพ่ือใหทราบถึงระยะเวลาและเปาหมายการดำเนินงาน ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลไปจนถึงการ

ประเมินผลภาพยนตรส้ัน 

 

3. การนำเสนอการผลติภาพยนตรสัน้ที่เสร็จสมบูรณ 

นำเสนอตัวช้ินงานการผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตา

คุ) โดยมีความยาว 30 นาที นำเสนอผลการประเมินภาพยนตรสั้นท ี่ไดจากกลุมผู ชมดวยวธีิการ

รวบรวมขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความ

พึงพอใจ และประโยชนที่ไดรับ หลังจากการรับชมวิดีโอส้ันในดานของเน้ือหา วิธีการนำเสนอ รวมไป

ถึงขอเสนอแนะ จากน้ันนำผลที่ไดมาสรุปตามประเด็นเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและ

การผลิตวิดีโอส้ันตอไป 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

                 

 การศึกษาเรื่อง “การผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตา

คุ)” ในครั้งน้ีไดมีการเก็บและรวบรวมขอมูลกอนการผลิตเปน 2 สวน ไดแก 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญโดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางโดยใชการสัมภาษณแบบเชิงลึก 

 

1.การเก็บรวบรวมขอมูลโดยกำรสมัภาษณเชิงลึก 

เป นการสัมภาษณผู ท ี ่ม ีประสบการณดานการผลิตเนื ้อหาและการถายทำโดยการ

สัมภาษณผูผลิตผูศึกษาจะสัมภาษณถึงขอมูล รูปแบบและกระบวนการในการผลิต รวมไปถึงปญหา

และอุปสรรคที่ไดพบเจอในการถายทำวิดีโอส้ัน ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีผูศึกษาจะนำขอมูลและคำแนะนามา

ประยุกตใช ปรับปรุงและพัฒนา 

1.1 บทวิเคราะหการสัมภาษณผูมีประสบการณดานการผลิตภาพยนตร 

กัญจน ภูริจิตปญญา  ผูกำกับภาพยนตร ( สัมภาษณเม่ือ 3 ธันวาคม 2563) 

ภาพยนตรไทยที่ยังอยูในระบอบทุนนิยม ภาพยนตรเปนงานศิลปะ มีความหลากหลาย 

แตกตาง เฉพาะตัว ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท คือ ศิลปะที่เขาถึงผูคน และศิลปะที่เขาถึงเฉพาะบุคคล

หรือสรางข้ึนเพ่ือสนองความตองการของผูสรางงานศิลปะ ดังน้ันภาพยนตรที่สามารถเขาถึง ผูคน

ไดมากจะทำใหกอเกิดส่ิงใดส่ิงหน่ึงกับผูชม ทั้งตอตัวผูชมเองและสังคม ซ่ึงภาพยนตรที่ดีในความคิด

ของคุณกัญจน ภูริจิตปญญา คือ ภาพยนตรที่สามารถสงผลกระทบบางอยางตอสังคม ตอบโจทยกับ

แนวคิดในการสรางภาพยนตรช้ินน้ัน ๆ และยังพวงมาดวยความรับผิดชอบตอตัวเอง บริษัท สังคม 

และอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในปจจุบันสังคมไทยอยูในระบอบทุนนิยม ภาพยนตรหลายเรื่องถูก

สรางมาจากนายทุนที่ไมเขาใจในช้ินงานภาพยนตรจริง ๆ  ดังน้ันการสรางสรรคช้ินงานจึงตองเขาใจส่ิง

ที่ตองการส่ือสาร องคประกอบตาง ๆ ที่ทำใหภาพยนตรสามารถส่ือสารในส่ิงที่ผูสรางตองการ เลา

ออกไปใหกับคนหมูมากได 

การเปนผูกำกับที่ดีและมีแนวคิด จะตองมีความรับผิดชอบตอแนวคิดที่ไดนำเสนอผาน

ช้ินงานซ่ึงสงผลกระทบตอคนในสังคม ทุกวันน้ีแนวคิดหลาย ๆ อยางไดรับการยอมรับมารับมากข้ึน

จากสภาพสังคมที่เปดรับแนวคิดตาง ๆ  แมความคิดน้ันอาจขัดแยงกับกระแสแนวคิดในสังคมก็สามารถ

แสดงออกมาในช้ินงานได แตผูสรางสรรคช้ินงานตองรับผิดชอบตอสารและผลกระทบทีต่ามมา
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หลังจากช้ินงานน้ันไดถูกเผยแพรออกไป ผูสรางจึงตองมีวิจารณญาณของตนเองและการ

ใชพูดคุยเพ่ือหามุมมองตาง ๆ ของเรื่องเดียวกันน้ีกับผูอ่ืนในการกำหนดขอบเขตของเน้ือหา (กัญจน 

ภูริจิตปญญา, 3 ธันวาคม 2563) 

เนื้อหาภาพยนตรนั้นสามารถหยิบเรื่องราวทางสังคมที่เห็นไดรอบตัว ผนวกกับทัศนคติ

ของผูเลาตอเรื่องราวน้ัน ๆ และผูเลาจะตองเขาใจเรื่องราวน้ัน ๆ  อยางลึกซ้ึง กอนหยิบยกประเด็นตาง 

ๆ มาใสในตัวละครในเรื่อง เพ่ือไมใหเรื่องราวที่ตองการเลาดนูาเบื่อจนเกิดไป เชน ภาพยนตร เรื่อง หา

แพรง ตอนหลาวชะโอน คุณกัญจน ภูริจิตปญญา ไดหยิบประเด็นสังคมจากการอานขาว เรื่อง แกงค

ปาหินที่กระทำการโดยไมรูสึกผิดบาปและปญหาน้ีไมไดรับการแกไขจากตำรวจ, การบวชเพ่ือหนี

ความผิด และความตองการอยากสรางภาพยนตรที่มีผีเปรตเขามาเก่ียวของ เน่ืองจากคุณกัญจน ภูริ

จิตปญญา มีความสงสารในผีชนิดน้ี จึงนำประเด็นทางสังคมดังกลาวและความตองการทั้ง 3 ประการ

มาเรียบเรียงเปนเรื่องราวเพ่ือเตรียมสรางสรรคเปนช้ินงานภาพยนตร 

การหาแรงบันดาลใจในการสรางภาพยนตรและจัดการกบัไอเดียที่เกดิข้ึนสามารถเกิด

ไดจากทุกเหตกุารณที่ผานเขามาในชีวิตเราได  คุณกัญจน ภูริจิตปญญาไดใหวิธีการในการจดัการ

และการหาไอเดียไววา ตนเปนคนชอบดูขาวมาก ๆ เมื่อดูแลวบางขาวแลวเกิดความสนใจ คุณกัญจน 

ภูริจิตปญญาก็จะจดบันทกึไวในโทรศัพทมือถือเพ่ือนำมาใชตอยอดในการทำงาน ทั้งการสรางเรื่องราว 

การสรางตัวละคร การปูพ้ืนหลังของตัวละคร เพราะคุณกัญจน ภูริจิตปญญา เช่ือวาเรื่องที่นา

มหัศจรรยที่สุด คือ เรื่องราวที่เกิดข้ึนจริง อีกวิธีหน่ึงที่คุณกัญจน ภูริจิตปญญา ใชในการหาแรงบนัดาล

ใจ คือ การเดินทางโดยที่ตอนเปนผูน่ังสังเกตและตั้งคำถามส่ิงตาง ๆ ระหวางการเดนิทาง เชน การ

สังเกตพฤติกรรมของคนที่โดยสารบนรถไฟฟา BTS, การตั้งคำถามวาทำไมคนไทยเช้ือสายจีนถึงตอง

เดินขามสะพานไมในงานศพ นอกจากน้ีก็มีการหาแรงบนัดาลใจจากการดูภาพยนตร อานหนังสือ อาน

การตูน ซ่ึงเปนวิธีปกติทั่วไป 

การคนหาขอมูลเพ่ือการสรางสรรคช้ินงานที่หลากหลาย ในสมัยกอนคุณกัญจน ภูริจิต

ปญญาจะใชวิธีพูดคุยกับผูอ่ืน แตในปจจุบันที่มีอินเทอรเน็ต เมื่อมีไอเดียเกิดข้ึนในหัวก็จะทำการหา

ขอมูลบนโลกออนไลนหลาย ๆ บทความก็จะนำขอมูลในอินเทอรเน็ตที่ไดไปตรวจสอบกับผูเช่ียวชาญ

อีกครั้ง ซ่ึงเปนส่ิงที่จำเปนในการสรางตัวละครอยางมากเพ่ือเลาภูมิหลัง ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำ

ใหตัวละครเกิดการสมบูรณมากที่สุด ซ่ึงภูมิหลังของตัวละครสามารถเลาผานการสอดแทรกลงไปใน

การกระทำ ไมจำเปนตองมาเลาเปนเรื่องก็ได (กัญจน ภูริจิตปญญา, 3 ธันวาคม 2563) 

ผู กำก ับและนักเขียนบทนั ้นควรเขาใจถึงตัวละครอยางถองแท การอธิบายบทให

นักแสดงเปนส่ิงที่ยากมาก นักแสดงจะตองทำความเขาใจกับบทสูง ซ่ึงน่ันทำใหผูกำกับ นักเขียนบท

จะตองรูทุกดานของตัวละครและสามารถอธิบายใหนักแสดงเขาใจได หากยากรูวาคนแบบไหน นิสัย

พ้ืนฐานเปนอยางไร ลองเขาไปหาขอมูล เรื่อง นพลักษณ 9 ซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับบุคลิกของคน 9 แบบ 
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เราสามารถหยิบบุคลิก ขอดี ขอเสียของคนลักษณะตาง ๆ มาใชสรางตัวละครได ทำใหตัวละครมี

ความสมเหตุสมผล (กัญจน ภูริจิตปญญา, 3 ธันวาคม 2563) 

 

การจัดการวางแผนและแกปญหาเพ่ือสรางสรรคช้ินงานภาพยนตร ในชวงกอนการ

ถายทำหลังจากเขียนบทเสร็จ ก็จะทำการสรางโลกของภาพยนตรน้ันข้ึนมาดวยดวยองคประกอบตาง 

ๆ เชน Art direction, เส้ือผา, สถานที่ถายทำ เปนตน นำมาประกอบรวมกันคราว ๆ  กอนจะทำบทที่

ใชในการถายทำ (Shooting script) ซ่ึงระหวางการเตรียมการกอนถายทำสามารถปรบัเปล่ียนงานได 

และตองวางแผนใหชัดเจน เพ่ือใหไดส่ิงที่ดีที่สุด ในการถายภาพยนตรจำเปนตองรูจักการแกไขปญหา

เฉพาะหนา เพราะมีปจจัยอ่ืน ๆ  ที่ไมสามารถควบคุมไดเขามาอยางแนนอนในระหวางการถายทำ ส่ิงที่

สำคัญที่สุด คือ การเขาใจงานตัวเองมากที่สุด รูทิศทางของงานที่ตองการ วางแผนและพูดคุยกับ

ทีมงานใหชัดเจนที่สุดกอนลงพ้ืนที่ถายทำภาพยนตร 

  

ทีมงานคือหัวใจที่สำคญัที่สุดของกองถาย ในสวนการบริหารจดัการทมีงานในกองถาย

ทำภาพยนตร การส่ือสารกับทีมงานเปนเรื่องสำคญัมาก เราจะตองพูดคุยกับทมีงานใหเขาเขาใจในตวั

งานมากที่สุด เพ่ือชวยกันตอยอดงาน ย่ิงทำใหทีมงานเขาใจโลกทีมเราคดิไวมากเทาไหร ทีมงานจะชวย

ทำใหงานตรงตามความเขาใจเรามากเทาน้ัน แตตองเปดพ้ืนที่ใหทมีงานแสดงความคดิเห็นดวย ใน

ขณะเดียวกันทุกคนในกองจะตองรูหนาที่ทีชั่ดเจนของตัวเอง ไมกาวกายหนาที่งานของกันและกัน คุย

กันใหจบตั้งแตประชุมกองกอนถายทำ มิเชนน้ันอาจเกิดปญหาระหวางถายทำงานไดและสงผลใหการ

ดำเนินงานหยุดชะงักทั้งระบบ อีกส่ิงหน่ึงที่สำคัญสำหรับการบริหารทมีงานในกอง คือการรูจักเห็นอก

เห็นใจผูอ่ืน เอาแตใจเพ่ือใหไดงานที่ดไีมใชส่ิงทีผิ่ด แตอยาลืมทีมงานซ่ึงเปนผูมีพระคุณที่มาชวยงาน

ดวย มิเชนน้ันทีมงานอาจจะไมรวมงานกับเราอีกเลยก็เปนได (กัญจน ภูริจิตปญญา, 3 ธันวาคม 2563)   

 

คุณตอลาภ  ลาภพาณิชยกุล  ผูที่อยูในกลุมคนผูที่มีคลั่งไคล(โอตาคุ)   

จากการสัมภาษณคุณตอลาภ  ลาภพาณิชยกุล ไดรับคำแนะนำทัง้ในดานของการเขาใจ

และเขาถึงกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)ที่ถูกสังคมมองในแงมุมเดียวเพ่ือนำมาประยุกตใชในบทของวิดีโอ

ส้ันดังน้ี 

“ปกติเราเปนคนที่ช่ืนชอบการตนูหรือซีรียแนวไรเดอรหรือ tokukatsu มาตั้งแตเด็ก ซ่ึง

ปจจุบันก็ยังคงชอบอยูและถือวาตัวเองก็เปนหน่ึงคนทีส่ามารถเรียกวา โอตาคุ ได เพราะเราก็เปน

คนนึงที่คล่ังไคลในมาสกไรเดอรเหมอืนกัน โอตาคุก็คือกลุมคนที่มีความช่ืนชอบหรือคล่ังไคลในส่ิงใดส่ิง

หน่ึงซ่ึงไมจำเปนตองเปนการตนู สามารถเปนอะไรก็ไดที่เราสนใจมนัมากๆ ถาบางคนคล่ังไคลในการ

เลนเกมหรือสะสมเกมคนน้ันก็เปนโอตาคุได หรือสะสมอะไรก็ตามสามารถเรียกไดหมด ซ่ึงสังคมไทย
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เราน้ันยังมีภาพจำหรือมีมุมมองตอคนกลุมน้ีที่ผิดไปอยูพอสมควรมักจะมองวากลุมคนเหลาน้ีตองเปน

พวกที่ไมมีสังคมชอบอยูคนเดียว เน้ือตัวสกปรกมอมแมมอะไรแบบน้ี ซ่ึงเอาจริงๆมันก็ไมไดทุกคนเสมอ

ไป อยางตัวเราก็ไมใชเปนคนที่เปนแบบน้ัน ถามวาคนแบบทีห่ลายๆคนคดิมไีหม ใชมันมี แตก็ไมอยาก

ใหเหมารวมวาโอตาคน้ัุนตองเปนแบบน้ีทุกคน ซ่ึงชวงแรกที่เราเปดเพจไรเดอรในปจจบุันน้ันมักจะเจอ

เกรียนคียบอรดหลายๆคนเขามาคอมเมนเหน็บแนมอยูบอยๆ แตเราก็ไมสนใจนะเพราะเราไมไดเปน

แบบที่เขาคิด แตยอมรับวาถาเปนสมัยเรายังเปนเด็กๆหรือยังไมมีวุฒิภาวะกอนหนาน้ี ก็มีเก็บมาคดิ

บางจนเราก็อยากจะเลิกชอบในส่ิงเหลาน้ี ไปสนใจในส่ิงที่คนสวนใหญเขาสนใจดกีวาไหม แตสุดทาย

ตัวเราจะเปนคนรูเองวาส่ิงที่เราทำอยูน้ันถามันไมเบียดเบียนใครหรือทำใหใครเดอืดรอน เราก็ทำตอไป

เถอะเราโชคดีอยางหน่ึงที่คนในครอบครัวน้ันใหการสนับสนุนในส่ิงที่เราชอบและไมไดมองวาส่ิงเหลาน้ี

เปนส่ิงไรสาระ”  

 

คุณปณิตตรา  นาวาทอง ผูที่อยูในกลุมคนผูที่มีคลั่งไคล(โอตาคุ) 

จากการสัมภาษณคุณปณติตรา  นาวาทอง ไดรับคำแนะนำทัง้ในดานของการเขาใจและ

เขาถึงกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)ที่ถูกสังคมมองในแงมมุเดียว เพ่ือนำมาประยุกตใชในบทของ

ภาพยนตรส้ันดังน้ี 

 “เราเปนหน่ึงคนที่เรียกวาเปนโอตาคุเหมือนกัน แตส่ิงที่เราคล่ังไคลน้ันจะแปลกไปจาก

ผูหญิงคนอ่ืนๆมากกวา เราเปนผูหญิงคนหน่ึงที่ช่ืนชอบในไรเดอรซ่ึงผูหญิงทั่วไปน้ันนอยคนที่จะมา

สนใจในการตูนหรือซีรียที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการตอสูแบบน้ี เราก็มักจะถูกมองวาแปลกในสังคมผูหญิง

บาง แตเราไมเก็บมาคิดเพราะส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงเราคิดวาเราไมไดทำความเดือดรอนใหใครและในซีรีย 

tokukatsu น้ันไมไดมีขอจำกัดบอกวาดไูดแคผูชายเทาน้ัน แลวจะมองวาที่ดูเพราะชอบตัวละครทีเ่ปน

ผูชายที่มีหนาตาที่หลอไมไดมาดูเพราะช่ืนชอบในไรเดอรจริงๆซ่ึงเรามองวาเปนส่ิงที่แบบเราไมคอย

โอเคเทาไหร ที่เราเริ่มตนดูน้ันเปนเพราะเราชอบในดีไซนของตัวละครและตัวเน้ือเรื่องซ่ึงในซีรียไร

เดอรปจจุบันน้ันไมไดทำเน้ือเรื่องมาใหเด็กดูเพียงอยางเดียวแลว มีเน้ือเรื่องที่สอดคลองกับสังคมใน

ปจจุบันซ่ึงผูใหญหรือเด็กน้ันสามารถดูไดหมดทุกวัยจริงๆ แตเรายังไมเคยเจอแบบมาพูดตอหนานะ 

จะเคยเจอแตในเฟสบุคหรือในคอมเมนของยูทูปทีเ่ราทำอยูกับพ่ีเมง เรามองวาสังคมไทยยังมีการสราง 

mindset หรือ stereotype ที่มีตอโอตาคุผิดเพ้ียนไปหมดเลยอะ กลุมคนที่ไมอินหรือไมไดสนใจก็จะ

มีมุมมองตอคนเหลาน้ีวาตองเปนคนที่ตัวอวนมีกล่ินตัวที่เหม็นอะไรทำนองน้ี และบางคนก็จะมีความ

เบียวหรือจูนิเบียว มันคือการเอาคำพูดจากในการตูนมาใชในชีวิตจริงซ่ึงคนก็จะมองวาแปลกสวนตัว

เราคิดวาทุกคนก็มีความเบียวเปนของตัวเองอยูแลวอะคำวาเบียวมันไมไดเฉพาะเจาะจงกับคำพูดใน

การตูนเทาน้ันการกระทำของเราบางอยางก็เรียกวาเบียวไดอยางไมรูตวัเชนกัน”  
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2.บทวิเคราะหคำถามปลายเปดจากกลุมตัวอยางประชากรที่ม่ีมุมมองตอกลุมคนผู

คลั่งไคล (โอตาคุ) 

คุณพชร  อำนาจนิมิต  กลาววา  “เมื่อกอนคิดวา โอตาคุจะตองเปนคนบุคลิกเนิรด ๆ 

ใสแวน หุนคอนขางอวน เพราะพวกอนิเมะ, มังงะ ชอบนำเสนอแบบน้ัน แตจริง ๆ พอโตข้ึนก็รูวา โอ

ตาคุมีหลายแบบ คนไมใสแวนก็เปนโอตาคุได แลวคนที่ใสแวนก็ไมไดเปนโอตาคทุกุคน แตความเปนโอ

ตาคุมันถูก stereotype ไปแบบน้ัน อางอิงจากกลุมแฟนคลับบีเอนเค เราก็มองวาคนกลุมน้ันคือโอตา

คุนะ แลวก็เห็นวามีคนหลายแบบ แลวก็ไมไดมีแคผูชาย ผูหญิงก็มี เลยมองวาใคร ๆ  ก็เปนโอตาคุไดใน

ความคิดของเรา แคโอตาคุเปนกลุมคนที่คล่ังไคลกับส่ิง ๆ หน่ึงมากเทาน้ันเอง ไมเก่ียวกับรูปราง 

ลักษณะภายนอกแบบที่ส่ือพยายามยัดเยียด” 

คุณวริศ  สิรสุนทร  กลาววา “ดูเหมือนคนโรคจิต ดวยบุคลิกภาพของเขาดวย แตไม

ชัวรวาจะเปนแบบน้ีทุกคนหรือเปลา อาจจะไมตองอวน แตมีความลนๆเพราะอาจจะชอบอิงจากตัว

ละครจากการตูนมาเปนตัวเอง”          

คุณชนาภา อิศรเวชกุลชัย กลาววา “สวนตัวเราความรูสึกแรกคือคนที่มีลักษณะรูปราง

ผอมใสแวน หรืออวนใสแวน นึกถึงแบบคนที่คล่ังอนิเมะเยอะๆ เบียวๆ ชอบนำคำพูดจากตัวการตนูมา

ใชในชีวิตจริง ชอบแตงตัวตามอนิเมะ พูดคำพูดเหมือนหลุดออกมาจากโลก 2D ตลอดเวลา”               

คุณทิฆัมพร ไชยโคตร กลาววา “เปนคนที่หมกมุนอยูในส่ิงที่ตัวเองชอบ แวนหนาเตอะ 

กระเปาเปติดหลัง เขาสังคมไมคอยเกง ไมวาจะเปน ไอดอลญี่ปุน, หนังสือการตูนญี่ปุน”         

คุณวิริทธิ์พล ไทม มหคุณวรรณ กลาววา “มีความหมกมุน แตเปนความหมกมุนทั้งใน

เชิงบวกและลบก็ไดแลวแตคน เพราะบางคนหมกมุนหรือสนใจส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนกลายเปนกูรูรูจริง แต

เราคิดวามันเปนเดิมเปนคำนิยามของคนที่ชอบส่ิงใดส่ิงนึง ตอมาเปนแสลงของผูช่ืนชอบความนิยม

บางอยางในเชิงที่ถูกรังเกียจจากสังคม” 

คุณภัคศรัตน  สมิทธิวราวัฒน กลาววา “เปนกลุมคนที่มีความเปนโลกสวนตัวที่สูง ชอบ

ใชเวลาอยูกับตัวเองหนาจอคอม มีของสะสมเปนตัวการตูนญ่ีปุนในบานเต็มไปหมด” 

คุณศุภสุตา  สุริยันต กลาววา “เรารูสึกวาเขาเปนกลุมคนที่มีคำพูดเฉพาะตัว ชอบใช

คำพูดใหดเูปนเอกลักษณสำหรับตวัเองหรือไมก็เอาคำพูดจากในการตนูมาพูดในชีวิตจริง” 

คุณวรากร   สินนอก  กลาววา “คนที่ติดการตูน หรือช่ืนชอบในการดูการตูน ใชเวลา

สวนใหญกับการสะสมของเลนที่เก่ียวกับอนิเมะ ” 

คุณฤทธิโรจน    กัลยา กลาววา “คนที่มีความเนิรด และสนใจในการตูนหรือของสะสม 

มักจะมีโลกสวนตัวสูงหนอยๆ กลุมเพ่ือนเขาจะนอยในโรงเรียน”                                                                                                  

กลุมเปาหมาย (Target) กลุมคนที่มีทัศนคติตอกลุมคนผูคล่ังไคล (โอตาคุ) อายุ 15-25 

ป 
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โครงเรื่อง (Plot) เรื่องราวของนักมวยที่เก็บความลับไววาตนเองน้ันเปนโอตาคุ ความลับ

ที่เขากุมไวตลอดชีวิตวาเขาน้ันไดถูกเปดเผยออกมาใหคายมวยคูอริไดรูเขาจึงอยากจะพิสูจนใหคนอ่ืน

เห็นวาเขาก็คือมนุษยคนหน่ึงที่มีความชอบ และแสดงใหเห็นวารสนิยมที่แตกตางกันไมใชเรื่องที่ผิด 

เรื่องยอ (Synopsis) เรื่องราวของแมนปจจุบันทำอาชีพนักมวยเพ่ือหาเล้ียงครอบครัว 

และเปนโอตาคุที่คล่ังไคลในมาสกไรเดอร ผูผดุงความยุติธรรม พรอมใชเวลาวางไปกับการแตงคอส

เพลยและสะสมโมเดลมาสกไรเดอร ม ีแค เพื่อนสนิทสมัยประถมและแมของเขาเองเทานั้นที ่รู  ส่ิง

เหลาน้ีเปนส่ิงที่เขาไดเก็บความลับไวมาตลอดชีวิต แตเหตุการณที่ไมคาดคดิก็ไดมาถึง ความลับที่เขา

กุมไวตลอดชีวิตวาเขาน้ันเปนโอตาคุคอสเพลยในคราบนักมวยของเขาน้ันไดถูกเปดเผยออกมาใหคาย

มวยคูอริไดรู ทำใหเขากลายเปนตัวตลกในสายตานักชกมวยคนอ่ืน เขาจึงอยากจะพิสูจนใหคนอ่ืนเห็น

วาเขาก็คือมนุษยคนหน่ึงที่มีความชอบ และแสดงใหเห็นวารสนิยมที่แตกตางกันไมใชเรื่องที่ผิด 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 5 

การผลิตช้ินงาน 
 

การศึกษาในหัวขอจุลนิพนธการศึกษาเรื่อง “การผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมอง

ตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)” โดยวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลงานวิดีโอส้ันที่ผูศึกษาไดสรางสรรคข้ึน

ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth Interview) โดยใหผูชมที่เปนกลุมเปาหมายเปนผูประเมินผล 

จากน้ันจึงนำไปสูการสรุปและการอภิปรายงานวิจัยตลอดจนผลิตช้ินงานออกมาไดเสร็จสมบูรณ โดย

การประเมินผลวิดีโอส้ันในครั้งน้ี ใชกลุมเปาหมายจำนวน 10 คน จากน้ันจึงนำขอมูลที่ไดมา สรุปผล

การประเมินวิดีโอส้ันตอไป 

โดยผลการศึกษามีดังน้ี 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินวิดีโอสั้น 

1.เก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) เพ่ือสำรวจความ

พึงพอใจและขอเสนอแนะในหัวขอ “การผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล  

(โอตาคุ)” ของกลุมเปาหมายคือ กลุมคนที่ไมไดมีความคล่ังไคลในการตูนแบบโอตาคุ อายุอยูในชวง 

15 - 25 ป จำนวนทั้งส้ิน 10 คน 

               1. คุณพชร                 อำนาจนิมติ               อายุ 22 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

               2. คุณวริศ                  สิรสุนทร                  อายุ 24 ป     อาชีพ   วิศวกร 

               3. คุณชนาภา              อิศรเวชกุลชัย            อายุ 22 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

               4. คุณทิฆัมพร             ไชยโคตร                  อายุ 24 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

                5. คุณวิริทธ์ิพล            ไทม มหคุณวรรณ       อายุ 23 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

                6. คุณภัคศรัตน           สมิทธิวราวัฒน           อายุ 22 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

                7. คุณศุภสุตา             สุริยันต                    อายุ 21 ป     อาชีพ   นักศึกษา 

               8. คุณวรากร               สินนอก                   อายุ 15 ป     อาชีพ   นักเรียน 

               9. คุณฤทธิโรจน           กัลยา                      อายุ 16 ป     อาชีพ   นักเรียน 

             10. คุณชาญเลิศ             ชาญเฉลียว               อายุ 15 ป     อาชีพ   นักเรียน 
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เครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจตอวิดีโอสั้น 

ผูศึกษาไดทำการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ในหัวขอ 

“การผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)” โดยใชขอคำถามในการ

การ สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 

                 สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอเน้ือหาของวิดีโอส้ัน (Content) 

                 สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานรูปแบบการนำเสนอของภาพยนตรส้ัน (Format) 

                 สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอคุณภาพของผลงานที่นำเสนอออกมา (Quality) 

                 สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโอส้ัน (Overview) 

             

ผลการประเมินประสิทธผิลวิดีโอสั้นรูปแบบภาพยนตรสัน้เรื่อง “ฮีโรหรือฮีรั่ว” 

ผูศึกษาไดทำการวิเคราะหผลการสัมภาษณแบบเจาะลึกในหัวขอ “ความพึงพอใจในการ

รับชมวิดีโอส้ันรูปแบบภาพยนตรส้ันเพ่ือใหผูชมไดความรู ความเขาใจตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ)”  

เพ่ือเปนการประเมินผลวิดีโอส้ันรูปแบบภาพยนตรส้ันที่ผลิตข้ึน ทำใหไดขอมูลทางดานความคิดเห็น 

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายในชวงอายุ 15-25 ป จำนวน 10 ทาน ที่มีความสนใจในวิดีโอส้ัน 

ดังน้ี            

สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอเนื้อหาของวิดีโอสั้น (Content) 

คุณพชร   อำนาจนิมิต กลาววา “พึงพอใจเปนอยางมาก มีความนาสนใจ เน้ือหามี

ความแปลกใหม สะทอนสังคมไดดี ในสวนของตัวเน้ือหาน้ันมีความชัดเจน ส่ือสารเน้ือหาของโอตาคุที่

สวนมากผูคนไมรูจักละคิดวาตองเปนคนที่อวนๆใสแวน แตหนังเรื่องน้ีส่ือสารออกมาลักษณะที่เขาใจ

งายและไดใจความอยางมาก” 

คุณวริศ   สิรสุนทร กลาววา “มีความนาสนใจ ชัดเจน เเละเขาใจไดงาย ตัวเรื่องน้ัน

แสดงใหเห็นถึงในประเด็นรสนิยมทีแ่ตกตางกันน้ันไมใชเรื่องที่ผิดแตอยางใด การที่เราชอบอะไรสัก

อยางหรือการเปนโอตาคุ แตคนอ่ืนกลับมองวาแปลกน้ัน ไมใชเรื่องที่ตองปกปดหรือเรื่องแปลก ถาส่ิง

ไหนทำแลวมีความสุขไมทำใหคนอ่ืนเดือดรอน ก็ไมจำเปนที่จำตองปดบงัหรือกลัววาคนอ่ืนจะมองไม

ดี” 

คุณชนาภา  อิศรเวชกุลชัย กลาววา “ประเด็นเน้ือหามีความนาสนใจและแปลกใหม 

เพราะคนสวนใหญมักจะมองวาพอโตหรือมีอายุทีม่ากข้ึนแลวการเลนของเลนหรือการเก็บของสะสม

เปนเรื่องตลกและเปนเรื่องไรสาระ ทั้งๆที่มันคือความชอบของแตละคน ” 

คุณทิฆัมพร ไชยโคตร กลาววา “มีความนาสนใจนาตดิตาม เปนพล็อตที่คอนขางแปลก

ใหมและเจาะจง กอนดูไมไดสนใจหรือตดิตามเก่ียวกับนักมวยขนาดน้ันแตหลังจากดูและไดเรียนรูทำ

ใหเราพบวา คนเรามีชีวิตหลายดานหลายมุมมากกวาที่คนอ่ืนเห็น ไมควรมองคนจากภายนอกหรือไป
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กำหนดใครวาถาทำอาชีพน้ีหรือเปนคนแบบน้ี ตองมีอุปลักษณะนิสัยอยางไร นอกตากน้ียังทำใหเห็น

วาการมองคนจากภายนอกไมสามารถบอกไดทัง้หมดวาเขาเปนคนอยางไร นอกจากน้ันยังไดเรียนรูใน

เรื่องของมิตรภาพจากความเปนเพ่ือน ความอบอุนและความเขาใจจากครอบครัวทีส่งผลใหตัวละคร

หลักเปนคนที่มีจิตใจด ีมองโลกในแงดี ไมยอทอและยอมแพตออุปสรรคทีเ่ขามา นอกจากน้ีในเรื่องที่

เห็นไดชัดเลยคือ การเอาชนะ บางทีคนเราอาจไมตองไดรับชัยชนะเสมอไป เพราะอุปสรรคตางๆ จะ

สอนใหเรารูจักเรียนรู ชัยชนะที่ดีที่สุดคือการชนะใจตัวเอง และสามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไปได” 

คุณวิริทธิ์พล ไทม มหคุณวรรณ กลาววา “มีความแปลกใหมด ีช่ืนชมผูกำกับที่เลา

มุมมองเก่ียวกับรสนิยมของแตละคนไดออกมาโดยไมไบแอสแตอยางใด ในประเด็นของการเปนโอตาคุ 

ซ่ึงจริงๆแลวมันไมใชเรื่องแปลกอะไร แตในสังคมไทยน้ันกลับมองวาการเปนโอตาคเุปนเรื่องแปลก 

เปนผูใหญที่โตแตตัว” 

คุณภัคศรัตน  สมิทธิวราวัฒน กลาววา “หลังจากที่ดูแลวรูสึกวามันเปนประเด็นที่

นาสนใจ นอยคนที่จะเลาผานมุมมองของไรเดอร รูสึกวามัน Relate กัน เพราะผูกเรื่องความชอบสวน

บุคคล ส่ิงที่เติบโตมา กับส่ิงที่เปนในปจจุบัน นอกจากน้ีตัวหนังส้ันน้ันทำออกมาใหเห็นถึงประ เด็น

คนเราเติบโตมาคนละแบบ ส่ิงที่เปน ส่ิงที่ตองการ ความฝนก็แตกตางกัน การที่เราเปนเราไมไดผิด 

และความชอบน้ันก็สามารถทำใหเราไปไดไกลมากกวาทีเ่ราคดิ ขอแคเราชอบในส่ิงที่เปน” 

คุณศุภสุตา  สุริยันต กลาววา “มีความนาสนใจ เพราะสวนตัวเราไมคอยเห็นภาพยนตร

ส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการเปนนักมวยและโอตาคุมากเทาไหร เลยรูสึกวามีความนาสนใจและเมื่อนำ

เน้ือหาทั้งสองอยางมารวมกันทำใหรูสึกวามันจะตองสนุก ตัวเน้ือเรื่องน้ันถายทอดออกมาไดอยาง

ชัดเจนและเขาใจงาย เพราะเปนเน้ือหาที่เก่ียวกับส่ิงที่คนสวนใหญมีมุมมองตอกลุมโอตาคุในแงลบซ่ึง

มีใหเห็นในสังคมไทยอยางมากมาย นอกจากน้ียังสามารถทำใหเราน้ันเปล่ียนมุมมองที่เก่ียวกับกลุมโอ

ตาคุไปในทางทีด่ไีด” 

คุณวรากร   สินนอก  กลาววา “มีความสนุกและสามารถดไูดเวลาเครียด สามารถคลาย

เครียดไดดีมากเขาใจงาย ฉากตอสูชกมวยในชวงใกลจบน้ัน มีความสนุกตื่นเตนดีมากๆ ” 

คุณฤทธิโรจน    กัลยา กลาววา “สวนตัวเปนคนที่ไมคอยไดรบัชมหรอืดูซีรียไอมดแดง

แบบน้ีสักเทาไหร แตพอจะเขาใจในความเปนฮีโรของตัวละครอยูบางเพราะคิดวานาจะมีความเหมือน

หรือคลายกับ Avenger อะไรแบบน้ี แตหลังจากดูรูสึกวาทำใหเราไดเขาใจและไดรูจักมากข้ึนเก่ียวกับ

ไอมดแดงยุคสมัยเกาซ่ึงมีความสอดคลองกับในเน้ือเรื่องไดเปนอยางดี สนุกดีครับ”             

คุณชาญเลิศ  ชาญเฉลียว กลาววา “ตัวเน้ือเรื่องน้ันไดมีการนำเสนอใหเห็นถึงมุมมอง

ของความชอบ มิตรภาพ หรือรสนิยมของแตละคนไดออกมาอยางชัดเจน ดูแลวมีกำลังใจในการใช

ชีวิตหรือทำเปาหมายใหสำเร็จตอ” 
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จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนำมาใชในการประเมินการสรางสรรควิดี โอส้ันรูปแบบ

ภาพยนตรส้ันแนว สรางแรงบันดาลใจ เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นกลุมเปาหมายไดรับจากการรบัชม

วิดีโอส้ันที่ผลิตข้ึน ซ่ึงนำไปสูความพึงพอใจในดานรปูแบบการนำเสนอของวิดีโอส้ันตอไป 

 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานรูปแบบการนำเสนอของวิดีโอสั้น (Format) 

คุณพชร   อำนาจนิมิต กลาววา “ภาพยนตรส้ันมีรูปแบบในการนำเสนอที่แตกตางไป

จากหลายๆเรื่องที่เคยดูมามีความคิดสรางสรรคในเรื่องที่นำความเปนไรเดอรและความเปนนักมวย

ถายทอดออกมาไดอยาง Relate กัน สอดคลองกันไดเปนอยางดี” 

คุณวริศ   สิรสุนทร กลาววา “มีการเลาเรื่องที่นาสนใจ การมีฉากเปนไอมดเเดงรูปเเบบ

เกาๆ ทำใหคิดถึงสมัยกอนรูสึกมีประสบการณรวม ทำใหอยากตดิตามและรูสึกอินไปกับมัน” 

คุณชนาภา  อิศรเวชกุลชัย กลาววา “รู สึกวามีการนำเสนอในแบบที ่มีความคิด

สรางสรรคอยางมาก ช่ืนชมที่ในหนังน้ันมีการเลาใหเห็นถึงความเปนไรเดอร มีความหลุดไปอยูในโลก

การตูนทำใหหนังสนุกมากข้ึนและเห็นภาพชัดมากข้ึน ทำใหเห็นวาไมวาชวงวัยไหนก็สามารถมีความ

ช่ืนชอบไดเหมือนกัน” 

คุณทิฆัมพร ไชยโคตร กลาววา “การเลาเรื่องนำเสนอออกมาไดนาติดตามในสวนของ

การทำสกอร เลือกเพลงตางๆออกมา ไดอยางเหมาะสมกับช้ินงาน ในชวงเวลาที่เศราก็สัมผัสไดวาตัว

ละครมีความรูสึกเศราจริงๆ หรือชวงเวลาที ่ตองต อสูก็ถายทอดมันออกมาได เปนอยางดี การ

เรียงลำดับเหตุการณก็ดีเย่ียมอยางมาก” 

คุณวิริทธิ์พล ไทม มหคุณวรรณ กลาววา “มีความแปลกใหมด ีนาสนใจและนาติดตาม 

ไมมีสวนที่นาเบื่อ ชอบในสวนของการนำเสนอรวมถึงองคประกอบอยางเชน เสียงเพลงประกอบฉาก

น้ันทำใหรูสึกวามันทำใหเราไดอารมณมากข้ึน” 

คุณภัคศรัตน  สมิทธิวราวัฒน กลาววา “มีความนาสนใจ ชอบฉากที่ทำใหนึกถึงการตนู

จริงๆ ที่ตอสูกับสัตวประหลาด แตคัทติ้งอาจจะชาไปบางบางสวน มีชวงเอ่ือยๆบาง แตช่ืนชอบการ

นำเสนอใน 2 แงมุมออกมาไดอยางชัดเจนและไมตดิขัดแตอยางใด” 

คุณศุภสุตา  สุริยันต กลาววา “สวนตัวเราเปนคนนึงที่เคยมีทัศนคติในแงลบกับกลุมโอ

ตาคุมากอน ทำใหเรามีความสนใจภาพยนตรส้ันเรื่องน้ีมาก พอไดรับชมแลวทำใหเห็นวาการนำเสนอ

ของตัวเรื่องน้ันทำออกมาไดอยางมีสไตลและมีกิมมิค นาสนใจและนาติดตาม เพราะสามารถทำใหคน

ดูลุนและเปนกำลังใจใหตัวละครหลัก(แมน)อยูตลอด” 

คุณวรากร   สินนอก  กลาววา “เราชอบในฉากที่แมนฮึดสูกลับมา แลวเขาไปอยูในโลก

จินตนาการ ทำใหรูสึกวาตตะวละครสามารถใชความชอบของตัวเองมาเปนแรงผลักดันใหเอาชนะตัว

รายได” 



39 
 

คุณฤทธิโรจน    กัลยา กลาววา “อยางแรกเลยในเรื่องแสดงใหเห็นวาใครๆก็สามารถ

เปนโอตาคุได ไมจำเปนตองมีหนาตาหรอืบุคลิกที่เงียบหรือไมสุงสิงกับใคร สามารถเปล่ียนภาพที่เรา

มองโอตาคุแบบแตกอนออกไปไดเลย ”             

คุณชาญเลิศ  ชาญเฉลียว กลาววา “ตอนแรกคิดวาคนที่เปนโอตาคุจะสนใจแตแค

การตูนเพียงอยางเดียวไมคิดวาจะมาสนใจในมาสไรเดอรแบบน้ี สวนตัวไมคอยไดติดตามซีรียมาสไร

เดอรขนาดน้ัน แตพอจะรูอยูบางวาในเรื่องน้ันมีความนำเอาไอมดแดงยุคกอนมาใช ซ่ึงนาสนใจมาก

เพราะตัวเรื่องไดนำเน้ือหาที่มัความคลาสสิกมาตแีผใหคนรุนอ่ืนเห็น เพราะสมัยน้ีก็ไมคอยมีแผนซีดีไอ

มดแดงขายแลว นำเสนอออกมาไดดีมาก” 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนำมาใชในการประเมินการสรางสรรควิดี โอส้ันรูปแบบ

ภาพยนตรส้ันแนว สรางแรงบันดาลใจ เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจดานรูปแบบการนำเสนอของ

วิดีโอส้ัน ซ่ึงนำไปสูความพึงพอใจตอคุณภาพของผลงานทีน่ำเสนอออกมาตอไป 

 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอคุณภาพของผลงานที่นำเสนอออกมา (Quality) 

คุณพชร   อำนาจนิมิต กลาววา “ช่ืนชมในคัตติ้งและการลำดับภาพถายทอดออกมาได

อยางสนุกและนาติดตาม มีการลำดับภาพและเสียงออกมาไดอยางตรงจังหวะและเขาถึงอารมณของ

ตัวละครเปนอยางดี อาจจะมีบางสวนที่รูสึกวามันสามารถทำใหสนุกมากข้ึนกวาน้ีไดอีกแตโดยรวมถือ

วาทำออกมาไดดีเย่ียมแลว” 

คุณวริศ   สิรสุนทร กลาววา “มีการตัดตอที่รูสึกวาสนุก หลักๆนาจะมาจากการเลือก

ซาวนที่ดีมากทำใหซีนแขงขันหรอืซีน Climax ของเรื่องน้ัน Impact มากย่ิงข้ึน รูสึกมีอารมณรวมและ

อินไปกับบรรยากาศของเรื่องไดอยางมาก” 

คุณชนาภา  อิศรเวชกุลชัย กลาววา “ถือวามีการตัดตอที่ดีมาก มีลูกเลนการเนนชวง

คำทำใหพาคนดูไปถึงอารมณของมัน ในสวนของเพลงประกอบคือเขากับเรื่องมากเหมาะกับไรเดอร 

รูสึกวาเสียงตางๆโอเคเลย เขาจังหวะไดถูก สงใหเขาถึงอารมณของหนังไดดมีากๆ” 

คุณทิฆัมพร ไชยโคตร กลาววา “ถาตองใหพูดถึงสวนที่ชอบที่สุดในช้ินงานน้ี สวนตัว

ชอบทุกอยางที่เก่ียวกับ sound ของงานไรเดอรเพราะทำใหเขาถึงอารมณไดเปนอยางดี ทั้งฉากแมน

โกรธในหองน้ำที่ตะวันฉายมาหัวเราะเยาะแมน ทะเลาะกับก้ัป แมปลอบใจแมน แมนฝกซอมไปสูกับ

ตะวันฉาย รวมถึงตอน climax ข้ึนสูในฉากสุดทายรูสึกวา Sound ทำใหเรื่องน้ีอิมแพคย่ิงข้ึน โดยรวม

ช่ืนชอบทั้งหมด” 

คุณวิริทธิ์พล ไทม มหคุณวรรณ กลาววา “มีความแปลกใหมดี เลาออกมาไดเหมาะกับ

ตัวหนัง แตสามารถทำใหกระชับไดถาตัดไดตาม beat sheet ช่ืนชมการหาเสียงประกอบในเรื่องถือวา

เลือกออกมาไดอยางลงตัวและเขากับตัว Footage ที่ถายมาในเรื่องแตละซีน” 
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คุณภัคศรัตน  สมิทธิวราวัฒน กลาววา “ตัดตอออกมาไดอยางดีแตมีบางชวงทีดู่เอ่ือยๆ

ไปบางแตสวนตัวช่ืนชอบการตัดตอ ในซีนทายของเรื่องที่มีการตอสูชกมวยระหวางตัวหลัก 2 คน 

ลำดับภาพออกมาไดดีมาก มีการใช Montage เลาถึงอารมณตัวละครและบรรยากาศทีต่ัวลบะครน้ัน

พบเจออยู สวนตัวชอบฉากชกมวยบนเวทีมากที่สุด” 

คุณศุภสุตา  สุร ิยันต กลาววา “มีการเลาเรื ่องไดอยางเขาใจและนำพาอารมณไดดี 

เพราะฉากตอยมวยฉากสุดทายเรารูสึกชอบมากการตดัตอลำดับภาพทำใหฉากน้ีสนุกเหมือนกับเราอยู

ในสนามมวยจริงๆ เกงมาก โดยรวมมีความตอเน่ืองดี ไมมากและไมนอยเกินไป เพลงประกอบทำให

เรารูสึกอินไปกับภาพยนตรมากข้ึน ทำใหภาพยนตรนาตดิตามมากข้ึนดวย” 

คุณวรากร   สินนอก  กลาววา “ตัดตอสนุกดีครับ โดยเฉพาะฉากที่ตอสูกันในสนาม

มวยทำใหรูสึกเอาใจชวยตวัละครจรงิๆ” 

คุณฤทธิโรจน   กัลยา กลาววา “ชอบเสียงประกอบในหนังอยางมากดแูลวรูสึกสนุก 

และตื่นเตนในฉากชกมวยบนเวที ”             

คุณชาญเลิศ  ชาญเฉลียว กลาววา “Sound ในหนังเรื่องน้ีถือวาทำใหหนังออกมา

เขมขนไดอยางแทจริง รูสึกสนุกและมีอารมณรวมกับมนัอยางมากครับ” 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนำมาใชในการประเมินการสรางสรรควิดี โอส้ันรูปแบบ

ภาพยนตรส้ันแนว สรางแรงบันดาลใจ เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจตอคุณภาพของผลงานที่นำเสนอ

ออกมา ซ่ึงนำไปสูความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดโีอส้ัน ตอไป 

 

สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของภาพยนตรสั้น (Overview) 

คุณพชร  อำนาจนิมิต กลาววา “ประเด ็นและเร ื ่องนั ้นถายทอดออกมาไดอยาง

สอดคลองกัน การตอยมวยและไรเดอรดูเขากันดีผสมผสานกันอยางลงตัวไมดตูิดขัดอะไร ไดประโยชน

มากๆ ทำใหเห็นและตอกย้ำวาสังคมไทยน้ันยังมีการมองคนที่ภายนอกแบบน้ีอยู โดยรวมถือวาทำ

ออกมาไดอยางดีเย่ียมมากๆ เพราะการทำหนังแนวน้ีถือวาตองมีการเตรียมพรอมอยูเยอะพอสมควร 

การซอมคิวบู การจัดการคนที่เปนนักแสดงสมทบ(Extra) ซ่ึงดีเย่ียมมากๆครบั” 

คุณวริศ   สิรสุนทร กลาววา “ช่ืนชอบในสไตลการเลาเรื่องของผูกำกับที่มีการนำเสนอ

อกมาไดอยางแปลกใหม นำเอาขนบธรรมเนียมของไรเดอรยุกเกาของญ่ีปุนมาถายทอดใหคนไทยได

รับชม และตัวเน้ือเรื่องมีความสอดคลองในประเด็นที่จะส่ือ ทำใหเห็นวาการเปนโอตาคุน้ันไมใชเรื่อง

แปลก และไมใชเรื่องที่ตองปดบัง” 

คุณชนาภา  อิศรเวชกุลชัย กลาววา “ผลงานช้ินน้ีถือเปนผลงานที่สามารถถายทอด

ออกมาไดอยางแปลกใหม ถือวากาวขามความซ้ำซากจำเจของหนังทั่วไปที่เราไดรบัชมออกมาไดอยาง

ดีเย่ียม” 
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คุณทิฆัมพร ไชยโคตร กลาววา “พอใจในผลงานอยางมาก และภูมิใจแทนผูจัดทำ เปน

เน้ือหาที่ไมได cliche และหาไดทั่วไป ถาไมไดดหูนังเรื่องน้ีจากผูกำกับคนน้ี ก็ไมคอยจะดูหนังส้ันแนว

น้ีเทาไหร ถือวาคอนขางฉีกไปจากที่คิดเยอะ ใครจะไปคิดวานักมวยจะเปนโอตาคุไดละ แตเอาจริงๆ 

มันก็อาจจะมีอยางน้ีในสังคมไทยเราก็เปนไดนะ การที่เราไมเคยรูไมไดแปลวามันจะไมมี แตส่ิงที่ตอง

ปรับปรุงคิดวานอย แคทำใหมันกระชับมากข้ึนก็พอ” 

คุณวิริทธิ์พล ไทม มหคุณวรรณ กลาววา “หลังจากที่ไดดูเรารูสึกวาประเด็นน้ีเปน

ประเด็นที่ชัดเจนและมีใหเห็นในสังคมไทยอยูเยอะพอสมควรแตคนสวนใหญกับมองวามันเปนเรื่อง

ตลก ซ่ึงตัวผูกำกับน้ันกลาที่จะนำประเด็นน้ีออกมาเลาใหคนทั่วไปไดฟง ทำใหเรารูสึกวาเรามีความคดิ

ที่แตกตางไปจากเดิม เพราะเราก็ยอมรับวาเราเปนคนที่มมีุมมองตอโอตาคุในดานลบซะเยอะ แตพอดู

เรื่องน้ีแลวมุมมองที่เรามีตอกลุมคนที่เปนโอตาคก็ุเปล่ียนไป ” 

คุณภัคศรัตน  สมิทธิวราวัฒน กลาววา “โดยรวมนั ้นตัวเรื ่องมีความสอดคลองกับ

ประเด็นที่ส่ือออกมาไดอยางชัดเจน เพราะมีการดำเนินเรื่องเก่ียวกับไรเดอรที่เขาใจงาย ทำใหเราเช่ือ

มั่นใจตัวเองมากข้ึนและรูสึกวาความชอบไมมีคำวาเด็กหรือผูใหญ สวนตัวช่ืนชอบในสวนของอารต 

หรือพรอพตางๆที่ใชประกอบในฉากทำใหเรารูสึกวาตัวละครและบรรยากาศในเรื่องน้ันดูสมจริงและดู

มีความคิดสรางสรรคอยางมาก” 

คุณศุภสุตา  สุริยันต กลาววา “สวนตัวมีความพึงพอใจอยางมาก เจาของผลงานเกง

มาก ถายทอดออกมาไดดี มีความเปนตัวเองอยูในงานสนุกมากคะ ดานทัศนคติ ทำใหเรามองคนกลุม

น้ีเปล่ียนไปในทางที่ดีข้ึน เขาใจคนกลุมน้ีมากข้ึน” 

คุณวรากร   สินนอก  กลาววา “สนุกมากครับ ตัวเรื่องทำใหเรารูสึกวาเพ่ือนที่เปนโอตา

คุในโรงเรียน ความจริงแลวเขาไมไดแปลกอะไร เขาก็มีความชอบแบบเราๆ ตัวหนังสะทอนในมุมมอง

น้ีออกมาไดดีมากครับ” 

คุณฤทธิโรจน   กัลยา กลาววา “ผมยอมรับวาผมเปนหน่ึงคนที่เคยแกลงหรือบุลล่ีเพ่ือน

แบบน้ีมากอน ซ่ึงมันทำใหผมรูสึกวา การกระทำของผมน้ันมันไมใชเรื่องที่ด ีและผมรูสึกวาเรื่องน้ีทำให

ผมเขาใจกลุมคนพวกน้ีมากข้ึน ขอบคุณที่นำเสนอโอตาคุในแงมุมมแบบน้ีใหผมเหน็ครับ ”             

คุณชาญเลิศ  ชาญเฉลียว กลาววา “พอใจอยางมากครับ ตัวเรื่องมีขอคิดและแงมุมม

ตางๆของโอตาคุใหเราไดเหน็ ทำใหรูสึกวาเขาไมไดเปนปญหาอยางที่หลายๆคนคดิ” 

 

จากผลสรุปขางตน ผูศึกษาไดนำมาใชในการประเมินการสรางสรรควิดี โอส้ันรูปแบบ

ภาพยนตรส้ันแนว สรางแรงบันดาลใจ เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชนที่

กลุมเปาหมายไดรับจากการรับชมวิดีโอส้ันที่ผลิตข้ึน ซ่ึงนำไปสูบทสรุปและการอภิปรายผลช้ินงานที่

เสร็จสมบูรณตอไป



 

 

บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยและผลิตช้ินงานในหัวขอ “การผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอ

กลุมคนผูคล่ังไคล    (โอตาคุ)”  

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางวิดิโอส้ันในรูปแบบภาพยนตรส้ันแนว สรางแรงบันดาล

ใจ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอกลุมคนทีไ่มไดมีความคล่ังไคลในการตนูแบบโอตาค ุ

ทำใหสามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบาย ขอเสนอแนะไดดังน้ี 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการผลิตวิดโีอสัน้ 

ขั ้นตอนที่ 1 ผูศ ึกษาไดทำการศึกษาคนควา เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร

วิชาการ บทความตาง ๆ  จากอินเทอรเน็ต รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของกับการผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหา 

เก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอตาคุ) 

ข้ันตอนที่ 2 ผูศึกษาทำการรับชมวิดีโอ ที่เก่ียวของกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล(โอ

ตาคุ)ทางเว็บไซตในการรับชมยอนหลัง จำนวนทั้งส้ิน 3 เรื่อง 

ข้ันตอนที่ 3 ผูศึกษาไดทำการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Inteview) เพ่ือขอขอมูลและ

คำแนะนำ จากผูที่มีสวนเก่ียวของในดานขอมูลและผูมีประสบการณ โดยจะนำผลที่ไดจากการศึกษา

คนควา รวบรวมขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหเปนแนวทางการในการสรางตัวละคร กลวิธีการเขียนบท

ภาพยนตร เทคนิคการสราง ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการผลิตวิดโีอส้ัน 

ข้ันตอนที่ 4 ผูศึกษาไดเตรียมการกอนการผลิต (Pre-Production) โดยนำขอมูลทั้งหมด

ที ่รวบรวมมาวิเคราะห เพื ่อจัดทำโครงสรางรูปแบบภาพยนตร (Proposal หาขอมูลเพื่อเขยีนบท

ภาพยนตรแนวดรามา คอมเมดี้ สรางแรงบันดาลใจ ตลอดจนการจัดทำตารางการดำเนินงานผลิต

วิดีโอส้ันทั้งหมด 

ข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนการผลิต(Production) ดำเนินการถายทำตามแผนการถายทำ และ

เน้ือหาที่ถูกวางเอาไว รวมถึงการรับมือกับอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางถายทำ ตลอดจนการแกปญหาใน

สถานการณโรคระบาดโควิด 19 โดยไดรับคำแนะนำจากผูเช่ียวชาญ จนสามารถสำเร็จลุลวงไดดวยด ี
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ข้ันตอนที่ 6 ข้ันตอนหลังการผลิต(Post-Production) หลังการถายทำเสร็จส้ิน ผูจัดทำ

การทำการลำดับภาพ ตัดตอ ตามเน้ือหาที่ไดกำหนดไว อีกทั้งยังมีการปรับแกเพลงใหมีความนาสนใจ

มากข้ึน โดยในข้ันตอนหลังการผลิตทั้งหมดอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และคำแนะนำจาก

ผูเช่ียวชาญ ซ่ึงสงผลใหภาพยนตรส้ันออกมาครบถวนสมบรูณ 

ข้ันตอนที่ 7 ข้ันตอนการทดสอบช้ินงานหลังจากการผลิตช้ินงานอยางสมบรูณ ผูศึกษาได

นำช้ินงานมาทดสอบกับกลุมเปาหมายโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก(In-Dept Interview) เพ่ือทราบถึง

ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของกลุมเปาหมาย ใหมีความสมบรูณย่ิงข้ึน 

 

อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษารูปแบบ เน้ือเรื่องและวิธีการนำเสนอที่ปรากฏในภาพยนตร และละครโทร 

ทัศนแนว สรางแรงบันดาลใจ ของประเทศไทยและตางประเทศ การวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญใน

ดานที่เก่ียวของ รวมถึงการวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิผลวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองตอ

กลุมคนผูคล่ังไคล (โอตาคุ) เรื่อง “ฮีโร หรือ ฮีรั่ว” ที่ผูศึกษาไดผลิตข้ึนน้ันสามารถทำการอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยไดดงัน้ี  

ผูศึกษาไดผลิตวิดีโอส้ันรูปแบบภาพยนตรส้ันแนว สรางแรงบันดาลใจ 1 เรื่อง ความยาว 

30 นาที ซ่ึงเปนวิดีโอส้ันรูปแบบภาพยนตรส้ันที่เก่ียวกับมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล (โอตาคุ) เพ่ือ1) 

เพ่ือศึกษากระบวนการสรางวิดิโอส้ันในรูปแบบภาพยนตส้ันแนว สรางแรงบันดาลใจ 2) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจตอวิดีโอส้ันของกลุมเปาหมายที่ไมไดมีความคล่ังไคลในการตนูแบบโอตาคุ โดยแนวคิด

การสรางสรรควิด ีโอสั้นรูปแบบภาพยนตรสั ้นชวยใหผูศกึษาใจถึงหลักการของวิดีโอสั ้นประเภท

ดังกลาว ไดทราบถึงกระบวนการและเทคนิคในการเขียนบท ทำใหสามารถสรางสรรคบทวิดีโอส้ัน

ข้ึนมาไดอยางสนุกสนานมีความสมจริงและสามารถทีจ่ะนำไปปรับกับชีวิตจริงได 

โดยการศึกษาและผลิตช้ินงานครั้งน้ี ใหผูศึกษาไดเรียนรูถึงหลักการการวางปมปญหาใน

วิดีโอส้ันใหมีความนาสนใจและติดตาม โดยที่เลาผานความช่ืนชอบและการใชชีวิตของตัวละคร เริ่มตน

ดวยวางปมหลักของเรื่องใหมีปญหาเกิดข้ึนระหวางตัวละคร เพ่ือนำไปสูปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนตามมา 

จนกลายเปนเน้ือเรื่องตามที่เกิดข้ึน 

การสรางบทภาพยนตรใหผูชมรูสึกนาติดตามน้ัน ควรอธิบายที่มาที่ไปของตัวละครให

ผูชมไดรูจักและมีความชัดเจน จนนำไปสูปมปญหาที่ตัวละครตองเผชิญจะทำใหผูชมลุนตอไปจนจบ

เรื่องไดเปนอยางดีลักษณะของตัวละคร ตองมีความสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกจากผูมีประสบการณ วาบทบาทของตัวละครที่กำลังเผชิญปญหาน้ันจะมีพฤติกรรมอยางไร มี

การคิดอยางไรและตวัละครควรจะทำอะไรตอไปหลังจากเจอปญหาเหลาน้ัน 
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ปญหาและอุปสรรคในการผลิตผลงาน 

ในการผลิตผลงานน้ันผูศึกษาไตพบกับปญหาและอุปสรรคนการทำงาน รวมถึงเรียนรู 

วิธีการแกไขปญหาตาง ๆ  จากการทำงานเพ่ือไมใหเกิดอุปสรรคข้ึนอีก  

เน่ืองจากมีการนำสตั้นแมนหรือตัวแสดงแทนเขามา จึงทำใหตองมีการจัดสรรคเวลาใหดี 

อีกทั้งวางแผนและเตรียมการในเรื่องคิวบูหรอืฉากตอสูอยางละเอียดถ่ีถวนเปนอยางมาก 

ประสบการณการแสดงของนักแสดงที่ไมไดเปนนักกีฬาอาชีพ ทำใหตองมีการซอมคิว

นอกเวลาและหนางานที่ใชเวลานานพอสมควร แตโดยรวมถือวาปญหานักแสดงเปนเรื่องที่เล็กนอย

มากๆเพราะนักแสดงทุกคนสวนใหญน้ันเตรียมตวักันมาอยางดี  

สุดทายน้ีเน่ืองจากปญหาการแพรระบาดของโรคระบาดโควิด 19 และสถานที่ถายทำคอื 

สนามมวย และคายมวยน้ัน ซ่ึงเปนสถานที่ปดและมีคนหมูมาก ทำใหหลายสถานที่ที่ใชถายทำน้ันให

การปฏิเสธเขาไปถายทำในชวงน้ัน ซ่ึงทำใหการถายทำลาชาไปกวา 1-2 เดือน เน่ืองจากการเล่ือน

ตารางการถายทำหลายครั้งเปน ผลใหจะตองจัดตารางวันใหนักแสดง ทีมงาน น้ันสามารถออกถายทำ

ในวันเดียวกันได  

            

ขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอแนะสำหรับการเก็บขอมูล ควรเก็บขอมูลจากกลุมคนที่มีความคล่ังไคลมาให

ไดมากที่สุด ในการสัมภาษณหาขอมูลน้ันควรที่จะมีการเตรียมตัววางแผนมาเปนอยางดีย่ิงเราไดชุด

ขอมูลจากกลุมคนเหลามาย่ิงมากเทาไหร เราก็จะไดเห็นในแงมุม หลากหลายอาชีพที่เปนโอตาคุได 

แลวเราน้ันไมทราบ ซ่ึงถามันนาสนใจก็จะสามารถนำมาตีแผเผยแพรและตอยอดใหคนที่ไมเคยรับรูได

อยางดีเย่ียมอีกหลากหลายประเด็น         

2. ขอเสนอแนะสำหรับการสรางสรรคบทภาพยนตรแนว สรางแรงบันดาลใจ 

การเขียนบท ผูจัดทำควรใหความสำคัญกับประวัตแิละที่มาของตัวละคร ควรทำใหผูชม

รูจักและเขาถึงตัวละครไดมากที่สุดกอนที่จะเขาสูเน้ือหาหลัก นอกจากน้ีเรื่องพฤติกรรมของตัวละครก็

ควรจะเก็บรายละเอียดใหมากย่ิงข้ึนเพราะผลงานที่ออกมาจะไดดไูมแปลกและไมสมจรงิ 

ในการวางแผนดำเนินงาน ควรมีการวางแผนแบงหนาที่ที่ชัดเจน ควรมีการเรียกประชุม

ทีมงานเพ่ือใหมีความเขาใจในการทำงานที่ตรงกัน ควรมีการช้ีแจงขอดีและขอเสียที่เกิดข้ึนในการถาย
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ทำเพ่ือนำมาปรับใชในการถายทำครั้งตอไป การผลิตงานไมสามารถที่จะดำเนินการได

ดวยตัวคนเดียวดังน้ันควรที่จะเลือกทีมงานใหมีความเหมาะสมกับหนาที่มากที่สุด และผูจัดทำเองควร

จะมีสติมากที่สุดเพ่ือที่จะสามารถกำกับและตดัสินใจในเวลาทำงานไดอยางเดด็ขาด 

3. ขอแนะนำสำหรับงานวิจัยในอนาคต 

ในการทำงานวิจัยในอนาคต ผู จ ัดทำควรมีการวางแผนงานใหดีเพราะแผนงานเปน

กระบวนการที่สำคัญที่สุดในการผลิตและควรนำส่ิงที่เรียนรูจากขอผิดพลาดไปปรับใชใหไดมากที่สุด 

ควรวางแผนการทำงานใหพรอมที่สุดกอนที่จะมีการถายทำจริงจากการประเมินประสิทธิผลหลังการ

ผลิตช้ินงานน้ันทำใหผูศึกษาไดนำปญหาและขอบกพรอง และการแกปญหาเฉพาะหนาทีไ่ดประสบมา 

นำมาเปนบทเรียนเพ่ือปรับใชในการทำงานในภายภาคหนาใหไดดย่ิีงข้ึน  

สรุปผลไดวาจากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตช้ินงานน้ัน ทำใหผูศึกษาไดนำ

ปญหาและขอบกพรอง และการแกไขปญหาเฉพาะหนาทีไ่ดประสบมา  
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บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

ผูจัดการออนไลน ; ทำไมโอตาคุมักจะโดนว่ิงราว ทำไมคนญ่ีปุนเหยียดโอตาค ุจาก 

https://mgronline.com/japan/detail/9620000116842 : สืบคนเมื่อ 10 ตุลาคม 2563 

ชยพล เจริญลาภกุล ; โอตาคุ : การบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน จาก 

http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/15110 : สืบคนเมื่อ 10 ตุลาคม 2563 

Akibatan ; วาดวยเรื่องของคำวา “Otaku” คำนี้หมายถึงอะไรกันแน? จาก 

https://akibatan.com/2012/12/akiba-time-toshokan-otaku/ : สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2563 

ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ ; วาดวยเรื่องของคำวา “Otaku” คำนี้หมายถึงอะไรกนัแน? จาก 

https://www.istrong.co/single-post/otaku : สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2563 

The 19th Ronin ; OTAKU ไมไดแยขนาดนั้น จาก 

https://entertainment.marumura.com/otaku/ : สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2563 

Ananda.co.th ; รูจักคนประเภท Introvert และ Extrovert จาก 

https://www.ananda.co.th/blog/thegenc/introvert-extrovert/ : สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 

2563 

MODIFY ; Geek กับ Nerd ตางกันอยางไร มาดูกัน จาก https://www.modify.in.th/2587 : 

สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2563 

Nutthapong Chaiwanitphon ; เม่ือสังคมไมมีพ้ืนที่ทางใจให รูจัก ‘Hikikomori’ หรือคนที่ชอบ

เก็บตัวในสังคมญ่ีปุน จาก https://thematter.co/thinkers/hikikomori/78362 : สืบคนเมื่อ 20 

ตุลาคม 2563 

พญ.สินดี จำเริญนุสิต ; ความภาคภูมิใจในตนเอง (SELF ESTEEM) จาก http://www.thai-

dbp.org/ArticleThaiDBPNo1.php : สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2563 

ที่มา: online-station. Otaku ni Koi wa Muzukashii. เขาถึงเมื่อ 28 กันยายน 2563. เขาถึงไดจาก 

https://www.online-station.net/movie/view/150418 

ที่มา: wikipedia. Densha Otoko. เขาถึงเมื่อ 28 กันยายน 2563. เขาถึงไดจาก 

https://en.wikipedia.org/wiki/Densha_Otoko_(TV_series) 

ที่มา: LineTV. โลกโซเช่ียล (SOCIAL SYNDROME). เขาถึงเมื่อ 28 กันยายน 2563. เขาถึงไดจาก 

https://tv.line.me/socialsyndrome 

 

 

https://entertainment.marumura.com/otaku/
https://en.wikipedia.org/wiki/Densha_Otoko_(TV_series)
https://tv.line.me/socialsyndrome


ภาคผนวก 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความตองการและความคดิเหน็ในการรับชมวิดีโอสัน้ที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ            

มุมมองที่มีตอกลุมคนผูคลัง่ไคล(โอตาคุ) 
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แบบสอบถามความตองการและความคดิเหน็ในการรับชม 

วิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ มุมมองที่มีตอกลุมคนผูคลัง่ไคล (โอตาคุ) 

_________________________________________________________________________ 

 

คำช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือตองการเก็บรวบรวมขอมูลและนำไปใชในการทำจลุนิพนธในหัวขอ 

“การผลิตวิดีโอส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคล่ังไคล (โอตาคุ)” โดยการสอบถามจาก

กลุมคนที่มีมุมมองตอกลุมคนผูคล่ังไคล อายุตั้งแต 20-30 ป กลุมบุคคลที่มีความช่ืนชอบในรับส่ือที่มี

เน้ือหาเก่ียวกับการตูน เพ่ือนำขอมูลไปใช ประโยชน ทางการศึกษาและพัฒนาภาพยนตรส้ันให

สามารถตอบโจทยแกผูชมตอไป 

2. คำตอบในแบบสอบถามชุดน้ีจะนำไปใชเพ่ือการศึกษาเทาน้ัน 

3. ขอมูลในแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูทำแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมวิดีโอสั้น 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นทางความตองการดานเนื้อหาทีต่องการรับชม 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

_________________________________________________________________________ 

กรุณาใสครื่องหมาย ✓ ลงในชองที่ตรงกับทานมากทีสุ่ด 

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูทำแบบสอบถาม 

1) อายุ  
            ☐ ต่ำกวา 15 ป  ☐ 15-20 ป       ☐ 20-25 ป       ☐ 25-30 ป         ☐ 30 ปข้ึนไป 

2) เพศ 

            ☐ ชาย                ☐ หญิง            ☐ ผูมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

3) อาชีพ 

            ☐ นักเรียน/นักศึกษา    ☐ รับราชการ     ☐ รับจางทั่วไป     ☐ พนักงานบริษัทเอกชน 

            ☐ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  ☐ อ่ืน ๆระบุ ............ 

4) ภูมิลำเนา 

            ☐ กรุงเทพมหานคร             ☐ ภาคกลาง        ☐ ภาคตะวันตก        ☐ ภาคใต 

            ☐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ☐ ภาคเหนือ       ☐ ภาคตะวันออก  
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สวนที่ 2 : พฤติกรรมในการรบัชมภาพยนตรสั้น 

1) ทานรับชมภาพยนตรมากแคไหน/สัปดาห 

           ☐ นอยกวา1วัน   ☐ 1–2วัน   ☐ 3–4วัน   ☐ 5–6วัน    ☐ ทุกวัน 

2) ทานรับชมภาพยนตรส้ันความยาวเทาไหรตอเรื่อง 

           ☐ 15นาที           ☐ 20นาที    ☐ 25นาที   ☐ 30นาที   ☐ อ่ืน ๆระบุ ............ 

3) ทานรับชมภาพยนตรประเภทใดบอยที่สุด 

           ☐ ภาพยนตรตลก (Comedy)          ☐ ภาพยนตรแอ็คชัน (Action Film) 
           ☐ ภาพยนตรการตูน (Animation)   ☐ ภาพยนตรชีวิต (Drama) 

           ☐ ภาพยนตรสงคราม (War Film)    ☐ ภาพยนตรเพลง (Musical) 

           ☐ ภาพยนตรเขยาขวัญ (Thriller)     ☐ ภาพยนตรสยองขวัญ (Horror Film) 

           ☐ ภาพยนตรวิทยาศาสตร (Sci-fi) 

 

สวนที่ 3 : ความคิดเห็นทางความตองการดานเนือ้หาที่ตองการรับชม 

1) ตารางแบบสอบถามความช่ืนชอบและการเปดรับชมส่ือที่มเีน้ือหาเก่ียวกับชายรักชาย 

คำช้ีแจง : มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 นอย = 2 นอยที่สุด = 1 

1.1) คำถามที่เก่ียวกับทัศนคตทิี่มตีอรูปลักษณ พฤติกรรม และ การดำเนินชีวิต 

- มีรูปรางลักษณะ อวนใหญ/ผอมแหง/ใสแวน 

           ☐ มากที่สุด          ☐ มาก          ☐ ปานกลาง          ☐ นอย          ☐ นอยที่สุด 

- การแตงกายเลียนแบบตัวละคร (Cosplay) ถือเปนเรื่องที่แปลก 

           ☐ มากที่สุด          ☐ มาก          ☐ ปานกลาง          ☐ นอย          ☐ นอยที่สุด 

- นำคำพูดจากการตูนมาใชในชีวิตจริงเปนเรื่องทีแ่ปลก 

           ☐ มากที่สุด          ☐ มาก          ☐ ปานกลาง          ☐ นอย          ☐ นอยที่สุด 

- ขาดการเขาสังคม และพบปะคนหมูมาก 

           ☐ มากที่สุด          ☐ มาก          ☐ ปานกลาง          ☐ นอย          ☐ นอยที่สุด 

- พฤติกรรมกาวราว 

           ☐ มากที่สุด          ☐ มาก          ☐ ปานกลาง          ☐ นอย          ☐ นอยที่สุด 

- มีความผิดปกตทิางจิต 

           ☐ มากที่สุด          ☐ มาก          ☐ ปานกลาง          ☐ นอย          ☐ นอยที่สุด 
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- มีความสนใจดานเพศและส่ือลามกมากกวาคนทั่วไป 

           ☐ มากที่สุด          ☐ มาก          ☐ ปานกลาง          ☐ นอย          ☐ นอยที่สุด 

- การดูส่ือหรือการตูนในชวงอายุเกินวัยเด็กถือวาเปนเรื่องที่ไรสาระ 

           ☐ มากที่สุด          ☐ มาก          ☐ ปานกลาง          ☐ นอย          ☐ นอยที่สุด 

- คิดวาซ้ือของเลน/ของสะสม ในชวงอายุเกินวัยเด็ก เปนเรื่องที่ส้ินเปลือง 

           ☐ มากที่สุด          ☐ มาก          ☐ ปานกลาง          ☐ นอย          ☐ นอยที่สุด 

1.2) คำถามเก่ียวกับความคิดเห็นคิดวาชวงอายุเทาใดถึงควรจะเลิกซ้ือของเลนหรือติดตามการตนู 

           ☐ 10-15 ป     ☐ 18-20 ป       ☐ 20-25 ป       ☐ 25-30 ป         ☐ 30 ปข้ึนไป 

 

1.3) "โอตาคุ" ในทัศนคติหรือความคดิของทานเปนแบบไหน มีลักษณะอยางไร 

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

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

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

1.4) หากผลิตภาพยนตรส้ันที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ "โอตาคุ" ทานมีความสนใจและตองการทราบถึง 

มุมมองใด 

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

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

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

1.5) ทานคิดวา "โอตาคุ" มีความแตกตางจากผูอ่ืนอยางไร 

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

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

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

 

 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณเชิงลึกของกลุมเปาหมายตอความคิดเห็นและประโยชนทีไ่ดรับจากการรับชมวิดีโอ

สั้นที่มีเนื้อหาเกีย่วกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคลั่งไคล(โอตาคุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

แบบสัมภาษณเชิงลึกกลุมเปาหมายฃตอความคิดเห็นและประโยชนที่ไดรับจากการรับชมวิดีโอสัน้

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคลั่งไคล(โอตาคุ) หัวขอ “ความพึงพอใจและประโยชนที่

ไดรับจากการรับชมวิดีโอสั้นที่มีเนือ้หาเกีย่วกับมุมมองที่มีตอกลุมคนผูคลั่งไคล(โอตาคุ)” 

———————————————————————————————————— 

            แบบสอบถามชุดน้ีเปนสวนหน่ึงของการทำวิจัยจุลนิพนธของอนุชิต เจนณะสมบัติ รหัส 

13600605 นักศึกษาชั ้นป ที่ 4 เอกการสื ่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสาร มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ผู ศ ึกษาใครขอความรวมมือในการตอบแบบ

สัมภาษณตามความเปนจริงเพ่ือใหไดขอมูลที่ไมคลาดเคล่ือน ทั้งน้ีผูศึกษาขอขอบพระคุณที่ทานให

ความกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณชุดน้ี 

 

            คำช้ีแจง : โปรดรับชมวิดีโอส้ัน เรื่อง “ฮีโรหรือฮีรั่ว” ตามที่แนบไวแลวตอบแบบสัมภาษณ

ตามความเปนจรงิ โดยแบงคำถามเพ่ือการสัมภาษณเชิงลึกออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 

            สวนที่ 1 ความพึงพอใจตอเนื้อหาของวิดีโอสั้น (Content) 

            1.1 เน้ือหาของภาพยนตรส้ันมีความนาสนใจหรือไมพรอมอธิบาย 

            1.2 เน้ือหาของภาพยนตรส้ันมีความชัดเจนและเขาใจงายหรือไมพรอมอธิบาย 

            1.3 เน้ือหาของวิดีโอส้ันใหขอคิดและประโยชนในการนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

หรือไมพรอมอธิบาย             

            สวนที่ 2 ความพึงพอใจดานรูปแบบการนำเสนอของวิดีโอสัน้ (Format) 

            2.1 ภาพยนตรส้ันมีการนำเสนอเรื่องราวที่เหมาะสมและตรงกับกลุมเปาหมายทีต่ั้งไวหรือไม

พรอมอธิบาย (กลุมเปาหมายคือ กลุมคนที่ไมไดมีความคล่ังไคลการตนูเหมือนโอตาคุที่มีอายุระหวาง 

20-30 ป )  

            2.2 รูปแบบการนำเสนอมีความนาสนใจและนาตดิตามหรอืไมพรอมอธิบาย                                         

            สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอคุณภาพของผลงานทีน่ำเสนอออกมา (Quality) 

            3.1 ทานคิดวาการตัดตอ การลำดับภาพมคีวามเขาใจ และสามารถนำพาอารมณไดดหีรอืไม

พรอมอธิบาย 

            3.2 เพลงประกอบ เสียงประกอบ เสียงบรรยากาศรอบขาง มีความตอเน่ือง และสงผลตอ

อารมณในระหวางการรับชมอยางไรบาง                                                                                   

            3.3 โทนสีของภาพยนตรส้ันน้ันสามารถส่ืออารมณความรูสึกของตัวละครไดหรือไมพรอม

อธิบาย             

            สวนที่ 4 ความพึงพอใจตอภาพรวมของวิดีโอสั้น (Overview) 

            4.1 เน้ือเรื่องมีความสอดคลองกับประเด็นที่นำเสนอหรือไมพรอมอธิบาย                          



54 
 

            4.2 ทานไดรับประโยชนจากการรับชมภาพยนตรส้ันช้ินน้ีในดานใดและอยางไรบาง 

            4.3 ทานมีความพึงพอใจตอวิดีโอช้ินน้ีมากเพียงใด และควรปรับรูปแบบ หรือวิธีนำเสนอ

อยางไรใหมีความนาสนใจมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบลักษณะตัวละคร และสถานที่ถายทำ 
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ภาพประกอบลักษณะตัวละคร และสถานที่ถายทำ 

———————————————————————————————————— 

ลักษณะตัวละคร (Character) 

1.โชกุน รับบท แมน 

ชายหนุมโอตาคุผูที่คล่ังไคลในมาสกไรเดอร รักครอบครัว รักเพ่ือนภายนอกเปนคนที่ดู

แข็งแกรง นาเกรงขาม แตอีกมุมของเขาน้ัน เปนชอบนำเรื่องในการตูนมาพูดในชีวิตจริง และมีจิตใจที่

ออนไหวมาก 

 

         
 

2 .ย่ิม รับบท ก้ัป 

เพ่ือนสนิทของแมนโอตาคุผูที่คล่ังไคลในการตูนอนิเมะ ภายนอกเปนคนที่ออนแอ ข้ีอาย

แตภายในน้ัน เปนคนที่มีจิตใจที่เขมแข็งมาก เพราะเปนคนที่ผานการถูกคนรอบขางกล่ันแกล งมา

ตลอดชีวิต 
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3.ไฟซอล รับบท ตะวันฉาย 

ชายหนุมนักมวยช่ือดังที่หวนหาชัยชนะโดยไมสนวาจะไดมาดวยวิธีใดก็ตาม คนที่มั่นใจใน

ตัวเองสูง มักมองคนที่ภายนอก ถูกเล้ียงดูมาในครอบครัวทีม่ีฐานะร่ำรวย 
 

                       
 

             

4.อาไกวัล รับบท เฮียชัย 

เจาของคายมวยคูอริซ่ึงเปนพอของตะวันฉาย มีฐานะร่ำรวย เล้ียงลูกแบบตามใจมาตลอด

ชีวิต ชอบมองคนที่ภายนอก 
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             4.แมลูกหยี รับบท แม 

             แมของแมน หลังจากพอแมนเสีย แมก็กลายมาเปนเสาหลักของบาน ชอบเปรียบเทียบลูก

กับนักมวยคนอื ่นเพราะคาดหวังใหลูกเปนนักมวยที่เกงเหมือนพอ แตลึกๆแลวก็รักลูกและมักให

กำลังใจลูกเวลาลูกทอ 

 

               
 

             5.พ่ีเล็ก รับบท โคชไม 

             โคชที่ถูกพอของแมนฝากฝงไวกอนเสียไปวาใหชวยคอยฝกซอมใหแมนในคาย เปนคนที่

เครงครัดในระเบยีบวินัย เปนคนตรงไปตรงมา 
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สถานที่ถายทำ (Location) 

 
(1.1 ลานกวาง บอดิน หนองจอก) 

 
 

 
(1.2 บานแมน หมูบานราชาวิลลา วิภาวดี) 

 

 
(1.3 คายมวยแมน คายมวยพีเค แสนชัย มวยไทยยิม) 

     

      
(1.4 สนามมวย สนามมวยเวิรลสยาม บางกะป) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทวิดีโอสั้น 
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ฮีโรหรือฮีรั่ว 

Screenplay 

Scene 1 / ภายนอก / กลางวัน / ลานกวาง (โลกสมมติแหงหนึ่ง) 

 

V.O 

คาเมนไรเดอรของพวกเราถูกหมายหวัโดยชอคเกอรอีกครั้ง คราวน้ีมันสงพลทหารมนุษยดัดแปลง

แมลงสาบมาจัดการกับเขา ฮอนโกทาเคชิรูเขาจึงลอบเขาไปในรังของพวกมัน ทำใหตองแปลงรางเปน

คาเมนไรเดอรและตอสูดวยความยากลำบาก ไรเดอรของเราจะขัดขวางแผนการน้ีไดหรือไม โปรด

ติดตาม...... 

 

ไรเดอรคนหนึ่งยืนอยู ณ ลานกวาง ท ามกลางบรรยากาศตึงเครียด พรอมทั้งเผชิญหนากับสตัว

ประหลาดแมลงสาบและลูกสมุน 

ไรเดอร 

โหยยยยย!!!! เขกเคียวขุ เคี่ยวโมะคิตะ! 

Sub (ในที่สุดวันน้ีก็มาถึง) 

ไรเดอรมองไปที่สัตวประหลาด 

ไรเดอร 

โคโดโมะ คาซิมิชิโร ชินจัง โดราเอมอน ไจแอน  

ไรเดอร 

คิมโมจิโมซึเดสกะวาตานาเบะอายโกะ 

ไรเดอร 

อิสคูเทยาเมโร............... โฮราาาา โฮราาาา 

Sub (องคการชอคเกอรเปนคนสงตัวแกมาใชไหม วันน้ีแหละจะเปนวันที่ฉันจะกำจดัแกไอเจามนุษย

ดัดแปลงแมลงสาบ) 

ไรเดอรพูดภาษาญ่ีปุนใสสัตวประหลาดแมลงสาบ  

สัตวประหลาดแมลงสาบหวัเราะดวยความสะใจ แลวไอแคกๆย้ิมมุมปาก พรอมกับช้ีหนาไรเดอร 

สัตวประหลาดแมลงสาบ 

ฮึ!!! กูพูดไทยไดไอสัส 

(เสียงเพลงดังข้ึน) 

ไรเดอรเขาปะทะกับสัตวประหลาดแมลงสาบ และพลทหารมนุษยดัดแปลงจานวน 5 คน กอนที่จะจบ

ลงดวยการตายของสัตวประหลาดแมลงสาบ 
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Scene 2 / ภายนอก / กลางคืน / หนาบานแมน (ปจจุบัน)  

แมน(ชายหนุมอายุราว 26 ป) กำลังตีแมลงสาบ พรอมกับพูดคุยกับ กั้ป(ชายหนุมอายุราว 26 ป)  

เก่ียวกับเรื่องความลับที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตไดถูกเปดเผย ในบรรยากาศทีต่งึเครียด 

แมน 

เช่ียซวยแลววะ 

กั้ป 

เช่ียกูมารอมึงตั้งนาน มันเกิดเรื่องไรข้ึนวะไอแมน  

แมน 

คนในคายแมงรูเรื่องกันหมดแลววะ เอาไงดีวะ 

กั้ป 

เรื่องอะไรวะ ออ....อยาบอกนะวา.... ชิบหายละ 

แมน 

กูแมงอุตสาหเก็บเรื่องน้ีมาไดแมงทัง้ชีวิต แตดันเสือกมาพลาดโงๆ 

(พยักหนา ดวยสีหนาตรึงเครียด) 

 

กั้ป 

แลวเรื่องมันแดงไดไงวะ 

แมน 

เรื่องแมงยาวเลยวะ...  มาเดี๋ยวกูเลาใหฟง 

(ถอนหายใจ ดวยสีหนาจริงจัง) 

 

Scene 3 / ภายนอก / ตอนเย็น / บานแมน (อดีต) 

เสียงขาวตะวันฉาย(ชายหนุมอายุราว 26 ป )นักมวยของคายคูอริข้ึนชกกับนักมวยคนหน่ึงแลว

ชนะนอคดังคลอข้ึนมา 

แม(หญิงสูงวัยอายุราว 50 ป )ของแมนกำลังเชียรมวย พรอมกับเย็บผาหนาบาน                                                                                            

แม 

เออ เอาอีกๆใสอีก เออ เอา อีก แทงซาย น่ันแหละ เออ  

แมนกลับมาที่บานพรอมกับลูกช้ินในมือ  

แมน 

แม ดูใครอยูอะ 
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แม 

ไอตะวันฉายอะ โห....มันเกงเหมือนกันเนาะ   

แมน 

ไอตะวันฉายอีกและ 

(แมนถอนหายใจพรอมพูดพึมพัมคนเดียว) 

แม 

ไมเอาเหมือนมันบางอะ  

แมน 

ทำไมตองเหมือนมันอะ 

แม 

ปาวว  ก็แมเคยเห็นมันชกมวยตั้งแตสมัยเด็กๆ ตอนน้ีข้ึนเวทีใหญๆ ดังเปนพลุแตกละเน่ีย  

แมน 

(แมนพยักหนา พรอมกินลูกช้ิน) 

แม 

แมแคอยากเห็นเอ็งข้ึนเวทีใหญๆกับเขามั่ง ถาพอไดเห็นพอคงภูมิใจในตัวแมนนาด ู

แมน 

(แมนมองที่กรอบรูปพอ) 

แมน 

เอองั้นข้ึนหองละแม 

แมนเดินไปที่หองนอน 

 

Scene 4 / ภายใน / ตอนเย็น / หองนอน (อดีต) 

แมนเปดเกมไรเดอรข้ึนมาเลนอยางสนุกสนาน  ในหองของเขาลวนแลวมีแตฟกเกอรของสะสม และ 

ชุดคอสเพลยไอมดแดง   เสียงเคาะประตูดังข้ึน เขาไดยินจึงลุกข้ึนมาเปดประต ูเจอก้ัปเพ่ือนสนิทสมัย

ประถมของแมน ก้ัปทำตัวลุกล้ีลุกลนเหมือนคนทำความผิดมาแตไมไดบอก ยืนอยูหนาประตูหอง 

 

แมน 

เออมาสักที กูรอมึงอยูพอดีเลยเน่ีย 

ก้ัปชูมือทักทายพรอมแสยะย้ิมให 

ก้ัปเขามาในหอง แมนชวนก้ัปเลนเกมไรเดอร 

 



64 
 

แมน 

เหยมึงเปนไรเน่ีย.... ครึกครื้นหนอยดิ้ ไหนมึงบอกอยากแกมือไง 

กั้ป 

โห climax fighter อีกและ jumpfoce ดีกวากูอยาก สแมชชชอะ 

แมน 

เหี้ยไรของมึงเน่ีย..... เบียวชิบหาย จะเกมไรมึงก็แพกูอยูดีแหละ                                                                                             

แตวันน้ีอะ.... ฉันจะจัดการใหแกอยางสาสมเลยแหละ  อิจิมอนจิ ฮายาโตะ 

กั้ป 

หึ....รอบที่แลวช้ันออนขอใหแกตางหากละ ฮอนโก ทาเคชิ 

(ก้ัปดันแวนตัวเองข้ึน พรอมกับพูด) 

แมน 

โอรา โอรา โอราาาาาาา 

กั้ป 

ไอสัสเบียวกวากูอีก..... 

แมนเลนเกมกับก้ัปอยางสนุกสนาน 

แมนเริ่มถามถึงเรื่องเข็มขัดไรเดอรรุนลิมิเต็ดที่ตนฝากก้ัปซ้ือ 

แมน 

เออ วันน้ีไปเมกาพลาซามา เปนไงบางวะ คนเยอะปะ 

ก้ัปสะดุงเล็กๆ พรอมกับกลืนน้ำลาย 

กั้ป 

เออ.... คนก็เยอะอยู แตทำไม V.2 มันกระจอกจังวะ แมงโดนตอยเปนกระสอบเลยเน่ีย 

ก้ัปพยายามเปล่ียนเรื่องคุย เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจในเรื่องที่ก้ัปไปเมกาพลาซา 

แมน 

 V.2 ไมไดกระจอกหรอก มึงแหละกากไอสัส แลวเข็มขัด CSM ไฟซ ที่กูฝากซ้ืออะเปนไงบางวะ 

ก้ัปสะดุงอีกครั้ง ทำตาเล่ิกล่ักพรอมกับกลืนน้ำลายแรงข้ึน 

กั้ป 

มึงไมคิดจะออนใหบางเลยหรือไงวะ มาเลนทีไรกูก็แพมึงตลอดเลยเน่ีย  

แมน 

น่ีแค 30 เปอรเซ็นเองนะ สกิลความเกงที่กูใชกับมึงอะ แลวน่ันถุงไรวะ 

กั้ป 

(ก้ัปน่ิงสงัด) 
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แมน 

เปนเหี้ยไรเน่ีย..... เออไหนขอดูของในถุงที่มึงถือมาหนอย เข็มขัดกูอยูในน้ันใชมะ กูอยากเห็น ไหนๆดู

หนอย 

กั้ป 

อยาดูเลย...  รอเลนเสร็จคอยดูก็ได 

แมนหันไปมองที่ถุง 

แมน 

ขอดูหนอย 

แมนพยายามหยิบถุงของก้ัปทีว่างอยูตรงพ้ืน ก้ัปก็ไมยอมใหแมนดู สุดทายแมนก็แยงจากมือก้ัปมาได 

แมน 

เข็มขัดกูอยูไหนเน่ีย 

สีหนาก้ัปตกใจสุดขีด 

กั้ป 

เออ... แมนเพ่ือนรักฟงกูนะ คือวากูไปตื่นตอแถวไมทนัอะ กูขอโทษนะ...... 

สีหนาแมนเปล่ียนไป แมนน่ิงไปสักพักแลวหันมาย้ิมมุมปากใหก้ัป 

แมน 

ฮึ!!! วาแลวทำไมวันน้ีดูแปลกๆ นายรูใชไหม ถานายไปเมกาพลาซาแลวไมไดเข็มขัด CSM คาเมนไร

เดอร ไฟซ ขนาด 1:1 กลับมา นายจะเปนยังไง 

กั้ป 

ชิบหายละ..... 

ตาแมนสองแสงเหมือนในการตูนพรอมที่จะขย้ำก้ัปอยูเต็มทน 

แมนหยิบหมอนขางบนเตียงฟาดก้ัปรัวๆ 

 

Scene 5a / ภายใน / ตอนเย็น / หองนอน (อดีต) 

 ภาพ Montage Opening Image เลาผาน Voice Over แนะนำถึงสภาพความเปนอยูการใชชีวิต

ของแมน และฟกเกอรในหอง 

แมน (v.o.) 

ผมช่ือ แมน อายุ 26ป ยังโสด น่ีคือสภาพความเปนอยูของผมที่ไมคอยจะเหมือนคนทั่วไปสักเทาไหร 

เพราะผมแมงโคตรบาการตูนไอมดแดง และชอบสะสมฟกเกอรมาสกไรเดอรมากๆ หรือที่คนทั่วไป

เรียกวา OTAKU ซ่ึงครึ่งคอนชีวิตของผมก็คือ ไรเดอร ไรเดอร และก็ไรเดอร  
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Scene 5b / ภายใน / กลางวัน / คายมวย (อดีต) 

ภาพแมนข้ึนชกบนสังเวียนแลวโดนคูตอสูอัดลมลงไปนอนกับพ้ืน 

 

แมน (v.o.) 

 ชีวิตของผมถาดูแคภายนอกจริงๆแลว ผมคือนักมวย มีฉายา แมนน่ีซ่ีโครงแตก แตสวนใหญจะเปน

ผมเองนะที่ซ่ีโครงแตก นักชกโนเนมแถมมีเครดิตเปนแคลูกนักมวย 

 

Scene 5c / ภายนอก / กลางวัน / คายมวย (อดีต)                                                                                   

ภาพกรอบรูปพอของแมนที่เปนอดีตนักชกมวยเกาที่ไดรางวัลมามากมาย และภาพแมนที่กำลังฝกซอม

มวยไทยโดยมีพอเปนคนฝกสอน 

แมน (v.o.) 

ผมถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็กวาใหเปนนักมวยเหมือนพอ ตองเกงเหมือนพอ พอผมเน่ียแหละเปนคนสอน

เอง ผมจึงถูกตั้งความหวังไววา ตองเปนตัวแทนของพอ ซ่ึงมันยากมากเลยนะ 

 

Scene 5d / ภายนอก / กลางวัน / หนารานขายของชำ(อดีต) 

ภาพก้ัปกำลังโดนเพ่ือนสมัยมัธยมแกลง แมนเห็นแบบน้ันจึงเขาไปปลอบก้ัป 

 

แมน (v.o.) 

ซ่ึงไอการที่ผมเปนโอตาคุเน่ีย ไมมีใครรูเลย ยกเวนเพ่ือนสนิท อยางเชนไอก้ัป เพ่ือนสนิทสมัยเรียน

มัธยม ไอน่ีมันโอตาคุตัวพอเลย ผมเคยปลอบมันตอนถูกเพ่ือนที่โรงเรียนแกลง เพราะมันเปนโอตาคุ

เน่ียแหละ มันเลยไมคอยมีเพ่ือนคบเทาไหร 

แมน (v.o.) 

ส่ิงน้ีเปนส่ิงที่ผมเก็บความลับมาตลอดชีวิต ซ่ึงผมจะไมยอมใหเรื่องน้ีถึงหูใครเดด็ขาด 

 

Scene 6 / ภายใน / กลางคืน / หองนอน (อดีต) 

แมนและก้ัปนอนอยูบนเตียงดวยสภาพเหน่ือยและหอบ 

 

กั้ป 

เออ..... เรื่องวันน้ี กูขอโทษนะเวย ที่ไปซ้ือเข็มขัดไรเดอรมาใหมึงไมไดอะ 
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แมน 

เออ ไมเปนไรหรอก กูรูอยูละคนอยางมึงแมงตื่นสายชิบหาย ถากูไมติดซอมวันน้ีกูคงไปเองละ                 

ชางแมง..... รอลอตหนาก็ได แตถาลอตหนามึงพลาดอีกละก็กูไดกานคอมึงแนไอสัส 

ก้ัปคุยหาบางของอยางในกระเปา 

กั้ป 

เออ  กูไปเจอใบสมัครแขงคอสเพลยมา แมงแขงพรุงน้ีหวะ มึงสนใจปะ 

แมน 

พรุงน้ีหรอวะ..... ชิบหายละกูมีติดซอมมวยที่คาย แตแมงโคตรนาไปเลยวะ 

กั้ป 

งานมันเริ่มลงทะเบียน 8โมง แลวเริ่มแขง 9โมงอะ มึงจะไปทันหรอ 

แมนถอนหายใจทำหนาครุนคิด 

แมน 

น่ันดิเอาไงดีวะ  

กั้ป 

ถามึงเอาชุดไปเปล่ียนที่งานไมทนัแน กวามึงจะเลิกวามึงจะไปถึงงาน บวกคนแมงคงตอแถวกันยาว

เปนเบือ  

แมน 

เอาไงดีวะ 

ก้ัปทำสีหนาครุนคดิ 

กั้ป 

กุนึกออกละ มึงก็ใสชุดวอมของมึงทับไปดิวะ แมงอยางเนียนอะ 

แมน 

เออมึงแมงฉลาดวะ แตแมงตองระวังชิบหายอะ ไมงั้นคนในคายแมงรูแน 

กั้ป 

มึงก็ดูหนาดูหลังดีๆ ละกัน... เอองั้นเดี๋ยวกูไปละ พรุงน้ีเจอกันซอยฐานลับองคกรณชอคเกอร 

แมน 

เออเดี๋ยวกูรีบซอม แลวรีบออกมา ไวเจอกัน 

ก้ัปจึงบอกลาแมนและออกจากหองไป แมนเหลือบไปเห็นถุงฟกเกอรที่วางอยูขางเตียง ฟกเกอรน้ัน

เปนของก้ัปที่เขาลืมเอาไวในหอง  
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Scene 7 / ภายนอก / กลางคืน / ทางเปลี่ยว (อดีต) 

ก้ัปเดินออกจากบานแมนมาคนเดียวทางเปล่ียวๆระแวกน้ัน ซ่ึงขางหนาทางผานเขาน้ันมีกลุมเด็กแวน 

3 คนยืนสูบบุหรี่ พรอมกับกำลังรังแกสาวคนหน่ึง 

ก้ัปเห็นอยางน้ันเลยมองดวยสีหนาครุนคิดวาควรจะเขาไปชวย หรือควรเดินผานไป 

ระหวางน้ันเขาดันเผลอไปสบตากับหวัหนากลุมเด็กแวนพอดี จึงทำใหหวัหนาแกงไมพอใจ 

 

หัวหนาเด็กแวน 

มองหนามีปญหาอะไรหรอืเปลาไอติม๋ 

กั้ป 

เออเปลาครับ...... มีไรคอยพูดคอยจากันดีกวาครับพ่ี 

หัวหนาเด็กแวน 

เรื่องของผัวเมียมึงอยาเสือก 

กั้ป 

เออ งั้นผมไปละนะครับพ่ี  

หัวหนาเด็กแวน 

เหยจะไปไหน อยูคุยกันกอน ดูจากทาทางมึงแลวมงึเหมือนพวกโรคจิตในหนังญ่ีปุนเลยวะ สนใจเมีย

กูออ เหยยย กูชวยมึงไดนะ... 

กั้ป 

เออไมใชแบบน้ันครับพ่ี คือ...ที่พ่ีทำอยูมันไมถูกจริงๆนะครับ 

หัวหนาเด็กแวน 

อะจริงรึ 

กั้ป 

จริงสิ 

หัวหนาเด็กแวน 

แนนะ 

กั้ป 

แนสิ 

หัวหนาเด็กแวน 

ไมย่ัวนะ 

กั้ป 

ไมย่ัวสิ 
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หัวหนาเด็กแวน 

คนอวดดี 

กั้ป 

จะอวดดี 

ก้ัปและกลุมเด็กแวนเตนเพลงพอแงแมงอน 

หัวหนาเด็กแวนตะโกนแทรก 

หัวหนาเด็กแวน 

ไอสัส พอ!!! มึงตลกหรอ 

เด็กแวนงางมือกำลังจะไปผลักก้ัป แตแขนปริศนาไดมาความือหวัหนาเด็กแวนไวทัน 

แมนไดความือของหัวหนาเด็กแวนไว 

แมน 

ไอก้ัปมึงลืมของไวบานกูอะ กูนึกวาจะมาไมทันซะละ น่ีเพ่ือนหรอ? 

กั้ป 

(สายหนา) 

แมนกวาดสายตามองเห็นสถานการณตรงหนา แลวรูวาน่ีไมใชสถานการณที่ดสัีกเทาไหร 

หัวหนาเด็กแวน 

เหย มึงเปนใครวะ? 

แมนย้ิมใหหญิงสาวทีอ่ยูกับหัวหนาเด็กแวน 

แมนถอนหายใจและช้ีน้ิวข้ึนฟา 

แมน 

คุณยาเคยพูดเอาไว มีสองส่ิงที่ลูกผูชายไมควรทำ คือ ทำใหผูหญิงตองรองไห และ รังแกคนไมมีทางสู! 

ช่ือของฉันก็คือ....... 

หัวหนาเด็กแวนกับพวกงง และสงสัยวาแมนกำลังพูดอะไร  

แมนหลับตาหลุดเขาไปในโลกไรเดอร 

 

Scene 8 / ภายนอก / ตอนเย็น / ลานกวาง (โลกสมมติแหงหนึ่ง) 

ไรเดอรเขาปะทะกับพลทหารมนุษยดัดแปลงกีก้ีจำนวน 3 คน กอนที่จะจบลงดวยการตายของพล

ทหารมนุษยดัดแปลงกีก้ี 

 

Scene 9 / ภายนอก / กลางคืน / ทางเปลี่ยว (อดีต) 

แมนลืมตาข้ึนมาแลวพบวาภาพที่เห็นเปนแคจินตนาการ 
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เด็กแวน 3 คนหยิบมีดข้ึนมาชูพรอมกัน 

แมนย้ิมมุมปากพรอมกับหันไปมองก้ัป 

แมน 

ฮึ!!! ว่ิงดิไอสัสรอเหี้ยไร !!!!! 

แมนว่ิงนำไปกอนอยางรวดเร็ว 

ก้ัปควาแขนหญิงสาวว่ิงหนีสุดชีวิต 

เด็กแวนว่ิงตาม 3 คนน้ันไปติดๆ 

 

Scene 10 / ภายนอก / กลางคืน / หนาบานแมน (ปจจุบัน) 

เสียงก้ัปแทรกข้ึนมา 

กั้ป 

ไอสัส มึงไมตองเลาหมดก็ได เรื่องพวกน้ันกูก็รูอยูแลว เขาเรื่องเลย ไอสัสยุงแมงจะเยอะไปไหนวะเน่ีย 

แมน 

ไมไดดิ มึงก็รู...ทุกเหตุการณแมงสำคัญอะ 

กั้ป 

เออ มันก็ใช แตมึงเลาเน้ือๆก็ได น้ำๆมึงไมตองเลา ไอสัสไปเลาในบานมัย้...ยุงแมงกัดแขนกูแดงเปน

แกงแพนงละเน่ีย 

ก้ัปตีแขนที่มียุงเกาะ 

แมนลุกข้ึนเดินวนอยูกับที่ พรอมกับสีหนาครุนคิด 

แมน 

เออๆเน่ียแหละ ใจความสำคัญแมงอยูตรงน้ี เดี๋ยวกูเลาตอใหฟง 

(แมนถอนหายใจ) 

 

Scene 11 / ภายใน / เชา / คายมวย (อดีต) 

แมนกำลังซอมมวยในคาย ซอมกับโคชซ่ึงเปนคนจับเปา 

 

แมน 

วันน้ีผมขอกลับกอนเวลาวันนึงนะโคช ตองพาแมไปโรงพยาบาล 

โคชไม 

ออ เออไดๆ ตั้งใจซอม 

แมนซอมมวยอยางไมมีสมาธิ เหมือนกำลังคิดถึงอะไรบางอยาง 
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โคชไมเลยเลยไดทำการตอวาแมน 

โคชไม 

ไอแมนมีสมาธิหนอยดิ ใจลอยไปไหนเน่ีย 

แมน 

ขอโทษครับโคช 

ระหวางน้ันตะวันฉาย(ชายหนุมอายุราว 26 ป) คูชกและเฮียชัย (ชายสูงวัยอายุราว 50 ป)พอของ

โชค ไดแวะมาที่คายพอดีและเดินเขาทีค่าย 

ทุกสายตาคนในคายมวยตางมองมาทีโ่ชคและเฮียชัย 

เฮียชัย 

ซอมกันหนักเลยนะไม 

โคชไม 

เฮียไมตองลำบากมาถึงน่ีหรอก  

เฮียชัย 

พอดีมาคุยเรื่องไฟทที่จะชกกับบัวขาวสองเดือนหนาแถวน้ี เลยแวะมาดูสักหนอย เฮียคิดถึงบรรยากาศ

เกาๆนะ ไมไดมานานแลวนะที่น้ี ดูเจริญหูเจริญตาข้ึนกวาเดิมนะ 

โคชไม 

ทำคายมวยมันก็ตองมีพัฒนาการข้ึนบางแหละเฮีย จะใหย่ำอยูกับที่ก็ฉิบหายกันพอดี สวนเอ็งไปพัก

กอนก็ไดไอแมน มีธุระไมใชหรอ  

แมน 

ครับโคช งั้นผมลานะครับ  

เฮียชัย 

ไอแมนน่ีทรงมันไดอยูนะ แตฝมือน่ีตางจากพอมันลิบลับเลย  

แมนรีบไปหลังคายเปล่ียนชุดไรเดอรทีเ่ขาเตรยีมมา 

 

Scene 12 / ภายนอก / เชา / หองน้ำคายมวย (อดีต) 

แมนดูนาิกาวาใกลจะถึงเวลาแขงขันคอสเพลย 

แมนพยายามสวมชุดไรเดอรทับเส้ือวอมที่เตรียมมา ซ่ึงพยายามใสเทาไหรก็ใสไมได 

จังหวะน้ันโชคไดเดินมาในหองน้ำพอดแีลวเห็นแมนน้ันกำลังสวมชุดไรเดอร 

 โชคหัวเราะแมน และตะโกนเรียกเฮียชัยมาดูวาเจอแมนสวมชุดไรเดอร 

ตะวันฉาย 

55555555555 พอมาดูไอมดแดงอาละวาดเร็ว 
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เฮียชัยเดินมาตามเสียงเรียก 

เฮียชัย 

55555555 ไอแมนมึงแตงชุดอะไรของมึงเน่ีย  

ตะวันฉาย 

ก็ไอมดแดงที่ผมชอบซ้ือมาเลนผมอยูป.3 ไงพอ ไอแมนมันคงชอบอะ 555555555 

เฮียชัย 

ไอแมนเอย 55555555 ขาไมคิดวาเอ็งจะเปนแบบน้ีนะเน่ีย 555555 

เฮียชัยหัวเราะแมน และมองแมนเปนตัวตลก 

โคชไมไดยินเสียงขำที่ดังมาจากหลังคาย ไดเดินตามมาและเจอแมนกำลังสวมชุดไรเดอรอยู 

โคชไม 

(มองดวยสีหนาที่ผิดหวัง) 

แมนทำหนาสลด 

เฮียชัย 

จะเปนยังไงเน่ีย ถาพอเอ็งมาเห็นเอ็งในสภาพน้ีเน่ีย 5555555   

ตะวันฉาย 

พอมันคงเสียใจแยอะ ไดเห็นลูกเปนเด็กไมรูจักโต 5555555555 

แมนกำหมัดแนน 

แมน 

งั้นมึงกับกูมาเจอกันหนอยไหมละ 

ตะวันฉาย 

หะ อะไรนะ ขออีกทีดิ 

แมน 

กูกับมึงอะมาข้ึนชกกัน 

ตะวันฉาย 

นักมวยโนเนมอยางมึงอะนะ จะมาข้ึนชกกับกู ถุย...... 

แมน 

กูจะใสชุดไอมดแดงเน่ียแหละ ข้ึนชกกับมึง 

ตะวันฉาย 

เหอะ....นาสนุกดีวะ จริงๆมึงจะใสชุดเหีย้อะไรข้ึนมา มึงก็ไมมีปญญาชนะกูอยูดี                                         

เอางี้ ถามึงชนะกู กูจะยอมรับวามึงของจริงแลวมึงก็จะไดเงินรางวัลข้ึนชกไปงามๆ                                          

แตถามึงแพกูละก็....... มึงตองเลิกชกมวยตลอดชีวิต  มึงกลาไหมละ? 
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แมน 

เออ.. ตามน้ัน 

เฮียชัย 

นาสนใจดีหนิ วาแตเอ็งคิดดีๆจะมาข้ึนชกกับยอดมวยอยางตะวันฉายมนัจะคุมหรอ แตยังไงถาเอ็งโอเค

กับผลที่มันจะตามมาขาก็ไมติด ขาจะเปนคนจัดไฟทน้ีข้ึนมาเอง เอ็งวาไงไอไม 

โคชไม 

(น่ิงเงียบไมตอบ) 

 

Scene 13 /ภายใน / กลางคืน / หองนอน (ปจจุบัน) 

เสียงแมนแทรกข้ึนมา 

แมน 

เรื่องแมงก็เปนแบบน้ีแหละ ทำไงดีวะ 

แมนน่ังน่ิงในหองนอนดวยสีหนาที่เครียด  

กั้ป 

เอาจริงมึงนาเช็คหนาเช็คหลังใหดกีอนวามีคนแถวน้ันไหม กูบอกแลว...ใหมึงระวัง  

แมน 

ใครจะไปคดิวาไอโชคจะมาเขาหองน้ำพอดีวะ ไอเหี้ยชุดแมงก็ใสทับยากชิบหาย กูก็ไมอยากใหเรื่อง

แบบน้ีมันเกิดหรอก แลวยังเสือกไปทาแมงชกอีก แมงโคตรซวย กูเก็บเรื่องน้ีมาทั้งชีวิต ไมนามาพลาด

โงๆ 

แมนตัดพอพรอมกับรูสึกอายที่คนอ่ืนรูเรื่องน้ี 

กั้ป 

มึงแมงใสยังไงของมึงวะ.. แตก็น่ันแหละคือมึงไมระวังเอง มึงก็รู....มึงไมมีทางชนะไอตะวันฉายไดอยู

แลว ยังจะไปทามนัอีก 

แมน 

ไอเหี้ยแลวมึงจะมาโทษกูคนเดียวทำไมวะ ก็ไมใชเพราะมึงหรอวะที่ทำใหความแมงแตก ถามึงไม

แนะนำใหกูเอาชุดไปเปล่ียนที่คาย บวกกับเอาใบปลิวเช่ียน่ีมาใหกูดูอะ เรื่องแมงคงเกิด และ กูคงไม

ถูกมองเปนตัวตลกแบบมึง 

กั้ป 

ไมเวย กูก็พูดตรงๆ แลวมึงจะอายทำไมวะ กับเรื่องคนอ่ืนมองมึงเปนแบบน้ี เปนแบบน้ีแลวไงวะ พวก

น้ันเปนใคร มีสวนไดสวนเสียในชีวิตมึงหรอ มันเปนพอมึงหรือไง ทำไมตองกลัว 

แมน 
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มึงรูไหมที่ผานมากูโดนไรบาง มึงไมไดเปนคนโดนมึงไมรูน่ีหวา กูไมอยากเปนตัวประหลาดในสายตา

คนอ่ืนแบบมึงอะ   

กูจะบอกไรใหนะตอนมัธยมที่กุคบกับมงึก็เพราะกุสงสารทีม่ึงโดนแกลงตางหาก ไอสัด  

กั้ป 

แลวมึงคิดวาอยางกูไมเคยโดนเหี้ยไรมาเลยหรอวะ  

ทั้งสองคนเงียบ 

 

กั้ป 

ชางแมง! 

ก้ัปเดินออกไปทิ้งแมนไวอยูคนเดียว 

 

Scene 14 / ภายนอก / กลางวัน / สนามมวย (ปจจุบัน) 

แมนไปซอมที่คายมวยตามปกติ ดวยสีหนาทีห่มนหมอง  

 

นักมวยในคาย 1 

เดชไอมดแดงมาละเวย ฮ้ีวววววววววววว 

คนในคายมวยตางพากันขำ 

แมนเดินไปที่กระสอบทรายพรอมกับเตะกระสอบทราย 

นักมวยในคาย 2 

ไรเดอรเตะกระสอบเขาเตะกันยังไงวะ  

นักมวยในคาย 1 

กอนอ่ืนเลยนะ..... มึงตองแปรงรางกอน บิดๆเบี้ยวๆขอเปนมดเขียววีสาม เอะๆๆๆๆๆๆ 

นักมวยในคาย 1 เตะกระสอบรัวๆ 

นักมวยในคาย 2 

ก้ี ก้ี ก้ี ก้ี อยาทำผมเลยคาบ ก้ีก้ีก้ี...... 

พรอมกับทำทาตอยมวยแบบไรเดอรลอเลียนแมน 

แมนเตะกระสอบรัวๆ และพยายามไมสนใจ แตลึกๆในใจแมนนั้นรู สึกอาย เหมือนตัวเองเปนตัว

ประหลาดอยางไมเคยเปนมากอน 
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Scene 15 / ภายใน / กลางคืน / หองนอน (ปจจุบัน) 

แมนน่ังอยูในหองคนเดียว ไดแตโกรธตัวเองที่เก็บความลับน้ีไวไมได และเผลอพูดกับก้ัปแบบน้ัน

ออกไป พรอมกับหยิบโทรศพัทข้ึนมาเพ่ือที่จะโทรไปขอโทษก้ัปแตตนเองน้ันไมกลาเลยวางโทรศพัทลง               

เสียงเคาะประตูดังข้ึนแมเดินเขามาพรอมกับเอาชุดคอสเพลยมาให 

 

แม 

แมเห็นชุดแมนกางเกงเปามันขาด แมเลยไปเย็บมาให ใสอีทาไหนใหขาดเน่ีย 

แมเห็นสีหนาของแมนที่ดูเศราผิดปกต ิ

แม 

เปนไรเน่ียลูก... 

แมน 

คนในคายมวยรูเรื่องแลวอะ กลายเปนตัวประหลาดไปละ 

แม 

เรื่องไร อออ...... กูวาละสักวันนึงเรื่องน้ีมันตองมาถึง แลวคนในคายรูไดไงเน่ีย 

แมน 

วันน้ันเปนวันประกวดคอสเพลย แลวแมนกลัวไปงานไมทัน เลยเอาชุดไปเปล่ียนในหองน้ำ ทุกคนก็

เลยรู 

แม 

อาว....ไมดีหรอ แมนจะไดไมตองปดเรื่องน้ีไปตลอดแลวไง 

แมน 

แมนอายคนอ่ืนอะ แมนไมอยากถูกมองเปนตัวประหลาดในคาย 

แม 

น่ีแมจะบอกไรให... แตละคนมันก็มัความชอบเปนของตวัเอง แมนไมเคยไดยินรถก็เปนของเลนของ

ผูใหญหรอ แลวมันแตกตางยังไงกับที่แมนชอบไอมดแดงอะ แมนไมเห็นตองสนใจเลยวาใครจะมอง

แมนเปนเด็กยังไง ความเปนเด็กอะ มันมีอยูในตัวเราทุกคนแหละ 

แมน 

ไมใชไรหรอกแม แตน่ีแมนอายุจะ 27 ละไง ยังทำไรเปนเด็กอยูเลย  

แม 

แปลกตรงไหนอะ ถามันเปนส่ิงที่แมนรัก หรือส่ิงที่แมนชอบ แลวมันทำใหแมนมีความสุขอะ ไอส่ิง

เหลาน้ีไมใชหรอที่ทำใหแมนอยากเปนนักมวยอะ  

แมนฉุกคิดแลวหันไปมองฟกเกอรกับชุดไรเดอร 



76 
 

แมน 

เอาจริงๆปะแม แมนไมไดตองการไรไปมากกวาน้ีเลย แมนแคอยากหาเงินมาชวยแม อยางนอยชกแพ

แตละที แมนก็ยังไดเงินกลับมา แคน้ีก็พอแลว 

แม 

เออ.... แลวจะไปแครใครทำไม 

แม 

 แครตัวเองกับคนที่รักก็พอ มาน่ี.... มากอดหนอยลูก 

แมนน่ิงไปสักพัก แมนกอดแม พรอมกับย้ิมอยางมีความหวัง 

 

 

Scene 16 / ภายนอก / เชา / ทางเปลี่ยว(ปจจุบัน) 

แมนเดินไปซอมมวยเชาตรูบังเอิญเห็นก้ัปน่ังอยูคนเดียว 

แมนมาน่ังขางก้ัป 

ทั้งสองคนเงียบตางคนตางไมกลาพูด 

แมน 

มาน่ังไรคนเดียวแตเชาวะ 

กั้ป 

(ก้ัปน่ังน่ิงไมตอบแมน) 

แมน 

เหยก้ัปวันน้ันที่กูพูดแรงๆกับมึงไป กูขอโทษนะเวย 

กั้ป 

กูลืมไปหมดละ ชางมันเหอะ 

แมน 

กูไมนาไปพูดกับมึงแบบน้ันเลยวะ จริงๆแลวกูไมไดคดิแบบน้ันนะเวย กูอยากรูจักมึงจริงๆไมไดเพราะ

สงสารมึง  

กั้ป 

 ไมตองปลอบกูหรอก กูเขาใจ วันน้ันกูก็ขอโทษที่พูดถึงพอมึงแบบน้ัน  

แมน 

เออไมเปนไรหรอก โดนดาซะบางก็ดีกูอะ แตกูพูดจริงๆนะเวยเรื่องที่กูไมไดคิดแบบน้ัน  

กั้ป 

เออๆ กูเช่ือละ แลวมึงจะชกกับไอตะวันฉายจริงๆหรอวะ มึงแนใจนะ 
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แมน 

เออ จริงๆกูก็รูวาสูแมงยากอะ แตอยางนอยกูขอไรเดอรคิ้กกานคอแมงสักทีก็ยังดีไอสัด 

ก้ัปย้ิมและหัวเราะเล็กนอย 

กั้ป 

 5555555 แลวมึงรูไดไงวากูจะมาน่ังตรงน้ีวะ 

แมน 

ก็ที่น่ีมันฐานลับองคกรณชอคเกอรของเราน่ีหวา ทำไมฮอนโก ทาเคชิ จะไมรูวะ 

กั้ป 

ฮึ!!  

ก้ัปย้ิมมุมปาก ทั้งสองคนตางพากันย้ิมดวยสีหนาทีม่ีความสุข 

Scene 17 / ภายใน / กลางวัน / ออฟฟศ (ปจจุบัน) 

แมนเดินเขาไปที่ออฟฟศคายมวยแลวขอใหโคชอนุมัติการแขงขันจัดข้ึนชกระหวางเขากับโชค 

 

แมน 

โคชครับ ผมขอโทษที่โกหกโคชวันน้ันนะครับ 

โคชไม 

เออ.... มึงก็นาจะบอกกูตรงๆ  

แมนทำสีหนาสำนึกผิด 

โคชไม 

แลววันน้ันทำไมมึงถึงแตงชุดไอมดแดงวะ จริงๆแลวจะไปไหน 

แมน 

คืองี้ครับโคช ผมจะไปงานประกวดคอสเพลย แตดันตรงกับวันซอมพอดี ผมกลัวโคชจะวาเลยไมกลา

บอกไปตรงๆ 

โคชไม 

กูก็นึกวาแมมึงปวยจริงๆ แตเอาจริงกูไมไดโกรธทีม่ึงไปงานไอมดแดงไรน่ันหรอก แตกุโกรธที่มึงโกหกกู

มากกวา  

แมน 

ผมขอโทษจริงๆครับทีไ่มคดิใหดีกอน ถาผมบอกโคชตรงๆเรื่องแบบน้ีคงไมเกิด 

โคชไม 

เออ กูรูแลว ไปซอมเหอะมีรายการนึงกูจะสงช่ือมึงไปอยู เตรียมตัวใหด ี

แมน 
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ผมขอข้ึนชกกับตะวันฉายไดไหมครับ 

โคชไมไดยินแบบน้ันน่ิงไปสักพัก 

โคชไม 

มึงยังไมเลิกคิดถึงเรื่องน้ีอีกหรอวะ มึงก็รูวาถากูสงมึงไป ตัวมึงจะเปนยังไง ถามึงเสือกแพข้ึนมา มึงตอง

เลิกตอยมวยตลอดชีวิตเลยนะ มึงรับผลที่ตามมาไหวหรอ 

แมน 

ผมรูครับ แตผมอยากชกจริงๆ ผมขอเถอะโคช 

โคชไม 

อะไรทำใหมงึอยากชกกับมัน กูถามจริง 

แมน 

ผมแคอยากทำส่ิงที่ผมฝนไวใหเปนจริง ผมรูโอกาสที่ผมจะชนะมันมีนอย แตมันก็ใชวาจะไมมีโอกาส

เลยนะครับ ผมขอข้ึนชกไฟทน้ีเถอะ 

โคชไมน่ิงไปสักพักพรอมทำทาทคีรุนคิด 

โคชไม 

 เหอ.. มึงน่ีเหมือนพอมึงไมมีผิดเลย…. 

เออ.....ในเมื่อมึงขอมาขนาดน้ีแลว มึงก็อยาทำใหกูผิดหวังแลวกัน 

แมนย้ิมดวยสีหนาที่มุงมั่น และดีใจ 

 

Scene 18 / ภายใน / เชา / คายมวย (ปจจุบัน) 

แมนซอมมวยอยางหนักเปล่ียนไปเปนคนละคนแววตาทีมุ่งมั่นกลับมาอีกครัง้  

 

Scene 19/ ภายใน / กลางวัน / สนามมวยแขงขัน (ปจจุบัน) 

แมนออกมาพรอมเส้ือลายไรเดอร                                                                                                                       

แมนมองไปเห็นเฮียชัย                                                                                                                               

แมนเดินข้ึนสังเวียน                                                                                                                          

แมนเห็นตะวันฉายอยูบนสังเวียนเตรียมชก                                                                                                                                           

ตะวันฉายคุยกับลูกนอง     

 

ตะวันฉาย 

ทำไมคนแมงมาดูนอยจังวะ 
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ลูกนอง 

โควิดก็งี้แหละครับคณุหนู 

ตะวันฉาย 

ไอสัส... กูก็เตรียมแอคมาอยางดี 

เฮียชัย 

ซัดมันใหนวม มันก็แคคนบาการตูนมาตอยมวย เอาใหมันนอคยกแรกเลยย่ิงดี 

ตะวันฉาย 

(พยักหนา สวมฟนยาง) 

โคชไม 

เอ็งรูใชไหมแมตซน้ีสำคัญกับตัวมงึขนาดไหน ใสเต็มใสใหหมด การดอยาตก เขาใจไหม เอาหนอย!!! 

แมน 

(พยักหนา สวมฟนยาง) 

แมและก้ัปตะโกนเชียรแมน 

แม 

สูๆนะลูก อัดมันใหคว่ำ 

แมนพยักหนาแลวชูกำปนใหแมและก้ัป 

แมนข้ึนชกกับตะวันฉายบนเวที 

แมนที่โดนตะวันฉายรัวหมดัใสไมย้ัง แมนยังสูตอพรอมเสียงหัวเราะจากคนขางสนาม 

เสียงระฆังดังข้ึนจบยกที่หน่ึง 

เฮียชัย 

มันไมมีอะไรเลย มันถอยอยางเดียว ไมรออะไรแลวนะยกน้ี เดินหนาใสอยาย้ัง เอาใหนอค   

โคชเช็ดหนาและเฮียชัยพูดกับตะวันฉาย 

ตะวันฉาย 

(ตะวันฉายพยักหนา) 

ภาพตัดมาฝงมุมแดงของแมน 

โคชไม 

ไหวปาว ขยันออกหมัดหนอย อยาข้ีเกียจ เราออกหมัดนอยไปหนอย เขาใจปาว เช่ือมั่นในตัวเอง 

โคชไมพูดปลุกใจและใหคำแนะนำแมน 

แมน 

(แมนพยักหนา สวมฟนยาง) 
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เฮียชัย 

นอคมันใหไดในยกที่ 2 เขาใจไหม 

ตะวันฉาย 

(ตะวันฉายพยักหนา สวมฟนยาง) 

แมนสูตอในยกที่ 2 

แมนโดนรัวหมัดจนลมลงไปโดนผูตัดสินนับ  

 

คนดูขางสนาม 

ตอยแบบน้ีไปดูไอมดแดงตอเหอะ เสียเวลา 

ก้ัปที่ยืนอยูขางหลังเวที ตะโกนใหกำลังใจแมน 

กั้ป 

จงแสดงพลังที่แทจริงของนายออกมา ฮอนโก ทาเคชิ โฮราโฮราโฮรา 

แมนชูมือข้ึนมาพรอมกับพูด 

แมน 

โอราโอราโอราาาาาา 

แมนไดยินแบบน้ันจึงทำใหมกีำลังใจลุกข้ึนมาพรอมกับตอยตะวันฉายจนลมลงไปโดนผูตัดสินนับ 

แมนทำทาแปลงรางบนสังเวียนแลวหลับตาลงหลุดเขาไปในโลกของไรเดอร 

 

Scene 20 / ภายนอก / กลางวัน / ลานกวาง (โลกสมมติแหงหนึ่ง) 

แมนหลุดเขาไปในโลกไรเดอรไดเจอกับหวัหนาสัตวประหลาดตวัสุดทาย 

 

ไรเดอร 

อภัยใหไมได!!! 

 วันน้ี!!! เปนวันที่ฉันจะไดสะสางบญัชีแคนกับแกไอเจาสัตวประหลาดมนุษยดัดแปลง 

สัตวประหลาด 

หนอยแหนะแก... เจาคาเมนไรเดอรหนาโง แกตางหากที่จะโดนกำจัดใหส้ินซากกก ตายซะเถอะไอเจา

ไรเดอร 

ไรเดอร 

ฉันจะไมยอมใหใครหนาไหนมาทำลายโลกที่ฉักรักและแสนสงบสุขเด็ดขาด แปลงราง!!! 
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ไรเดอรเขาปะทะกับหัวหนาสัตวประหลาด และพลทหารมนุษยดดัแปลงจานวน 5 คน กอนที่จะจบลง

ดวยการที่ไรเดอรถูกสัตวประหลาดเตะลงไปนอนกับพ้ืน Scene 21 / ภายใน / กลางวัน / สนาม

มวยแขงขันนัดชิงชนะเลิศ (ปจจุบัน) 

แมนเตะตะวันฉายลงไปกองกับพ้ืน                                                                                                               

ตะวันฉายไมยอมแพจึงลุกข้ึนมา                                                                                                                                                                

แมนมองไปที่หมวกไรเดอร และ แม ก้ัป โคช ที่ยืนเชียรอยูขางสนาม                                                                                                 

 

แมน (v.o.) 

ตอนแรกผมก็ไมรูหรอกนะวาการไดเปดเผยวาตวัเองเปนโอตาคุมนัจะรูสึกดียังไง แตหลังจากที่ผาน

อะไรมากมาย ไดเจอกับคนที่ตองเอาชนะใหได ไดเจอมิตรภาพดีๆ ไดเจอคนที่เรารัก และไดรูวาส่ิงที่

สำคัญที่สุดในชีวิตคืออะไร ตอนน้ีผมคิดวาผมเขาใจมนัแลวแหละ 

 

พรอมกับสีหนาแมนที่ดีใจและรูสึกไดปลดปลอยความเปนโอตาคใุหคนอ่ืนไดเห็นแบบไมตองอายใคร

อีกตอไป   

แมนและโชคว่ิงเขาหาประชันหนากันแลวกระโดดตอยพรอมกัน เฟรมดำข้ึนตัดจบ 

จบ 
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