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บทที่1  
บทนำ 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

สถาบันครอบครัวนับเป็นสถาบันแรกที ่มีรากฐานสำคัญและทรงอิทธิพลมากที ่สุด 
องค์ประกอบของสถาบันครอบครัวได้แก่ พ่อ แม่ ลูก พี่น้องและญาติ การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
เรื่องนี้จึงเริ่มต้นจากเรื่องราวภายในครอบครัวของผู้จัดทำที่ได้ประสบในชีวิตเกี่ยวกับความไม่มั ่นคง
ของหญิงสาวที่สูญเสียคนสำคัญในชีวิตไป เริ่มจากการที่พ่อและแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้ต้อง
ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ชายและย่า จนกระทั่งวันหนึ่งได้สูญเสียย่าไปและพี่ชายก็ได้หันหน้าเข้าสู่ทางธรรม ทำ
ให้หญิงสาวรู้สึกว่าตนเองสูญเสียคนรอบตัวไป จึงต้องการหาที่พ่ึงทางจิตใจ 

การสูญเสียเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถพบเจอได้ โดยเฉพาะการสูญเสียคนใกล้ชิดหรือ
คนที่รัก เมื่อเกิดการสูญเสียแต่ละคนก็จะมีการรับมือแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคน
ทั้งสอง บางคนสามารถก้าวผ่านการสูญเสียไปได้แต่บางคนไม่สามารถก้าวผ่านสูญเสียนั้นได้ ซึ่งมี
ปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำให้แต่ละคนสามารถและไม่สามารถก้าวผ่านการสูญเสียไปได้ เช่น ความรู้สึก
ผูกพัน ประสบการณ์ที่เคยผ่านการสูญเสีย ความพร้อมในการรับมือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และ
กำลังใจจากคนโดยรอบ ไม่ว่าการสูญเสียจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด พฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดจาก
การสูญเสียคือความรู้สึกเศร้า เมื่อมีความรู้สึกเศร้าก็ต้องมีวิธีเยียวยาจิตใจให้ได้เร็วที่สุด 

การสูญเสียเป็นสิ ่งที่คนทุกคนสามารถประสบพบเจอได้ในชีวิต และนำมาซึ ่งความ
โศกเศร้าเสียใจโดยเฉพาะการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่ผูกพัน ความโศกเศร้าสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ ความโศกเศร้าแบบปกติ คือ ผู้สูญเสียจะแสดงความเศร้าออกมาทั้งทางอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม และอาการทางกาย แต่จะสามารถยอมรับและปรับตัวให้ดำเนินชีวิตได้ ใน
ส่วนความโศกเศร้าแบบผิดปกติ ผู้สูญเสียจะไม่สามารถยอมรับหรือปรับตัวต่อการสูญเสียได้  ความ
เศร้าจะไม่บรรเทาลง และไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ 

ผู้จัดทำจึงได้นำประเด็นของการสูญเสียบุคคลที่ใกล้ชิดหรือบุคคลอันเป็นที่รัก  โดยเล่า
ผ่านตัวละครที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังหลังจากสูญเสียคนใกล้ชิดไปพร้อม ๆ กันในหลายรูปแบบ 
ผ่านทางสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่มีความรู้สึกไม่มั่นคงและต้องการหาที่พึ่งทางจิตใจ  เพ่ือที่จะ
ยอมรับและสามารถปรับตัวให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ  

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จึงนำเสนอออกมาในแนวชีวิต (Drama)  เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงสภาวะทางอารมณ์ต่อการสูญเสีย การปรับตัวผ่านระยะเวลา และการยอมรับต่อการสูญเสีย      
ผ่านตัวละครน้องสาวที่ต้องสูญเสียย่าไปและในเวลาเดียวกันเธอต้องจากลากับพี่ชายที่หันหน้าเข้าสู่
ทางธรรม ทำให้เธอพยายามใช้ชีวิตให้ดำเนินต่อไปได้เพียงลำพัง ผ่านการเล่าเรื่องทางอารมณ์ของตัว
ละครหลักและการจัดองค์ประกอบภาพ ที่มีความนิ่งช้าและค่อย ๆ แสดงให้เห็นถึงความต้องการของ
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ตัวละครทั้งสองสู่การยอมรับและปล่อยวาง 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาวะการสูญเสีย   

2. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 

3. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama) 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

เป็นจุลนิพนธ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นโดยผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์การสูญเสียของมนุษย์ ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์  และ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama)   นอกจากนี้ยังนำประสบการณ์
และเรื่องราวต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์สั้นในการสื่อเรื่องราวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 

2. รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ 

 2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาวะการสูญเสีย   

 2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 

 2.3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama) 

3. การศึกษา ตีความข้อมูล 

 3.1. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมารวบรวมและ 

วิเคราะห์ 

 3.2. ศึกษาข้อมูลอ้างอิง อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and 
Tone) จากเรื่องที่มีความคล้ายคลึงกัน 

4. ขั้นตอนพัฒนาบทท (Development) 

 4.1. หาแก่นเรื่อง 

 4.2. เขียนโครงเรื่อง  

 4.3. โครงเรื่องขยาย 
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 4.4. เขียนบทภาพยนตร์ 

5. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Prroduction) 

 5.1. หาทีมงานและหาอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำ 

 5.2. ทำตารางการถ่ายทำภาพยนตร์ (Shooting Schedule) 

 5.3. วางแผนจัดการงบประมาณ 

 5.4. คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

 5.5. หาสถานที่ถ่ายทำ 

 5.6. หาอุปกรณ์ประกอบฉากและเสื้อผ้า (Props and Wardrobes) 

 5.7. ทำบทถ่ายทำภาพยนตร์ (Shooting Script) 

 5.8. บล็อกช็อต (Blockshot) 

6. ขั้นตอนการผลิต (Production) 

7. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

 7.1. ลำดับภาพ 

 7.2. ออกแบบเสียงและตกแต่งเสียง 

 7.3. ปรับแต่งโทนสีของภาพ 

8. สรุปผลและจัดทำรูปเล่ม 

แผนการดำเนนิงาน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน 

แผนการทำงาน 2563 2564 

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

ศึกษาและนำเสนอหัวข้อ 

จุลนิพนธ์ 

          

รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื ่อนำมาพัฒนาเป็นบท
ภาพยนตร์ 

          

ขั้นตอนพัฒนาบท           
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ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน (ต่อ) 

แผนการทำงาน 2563 2564 

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

ขั้นตอนก่อนการผลิต  

-  ห า ท ี ม ง า น แ ล ะ ห า
อุปกรณ์สำหรับถ่ายทำ 

- ทำตารางการถ่ายทำ 

ภาพยนตร์ (Shooting 

Schedule) 

- วางงบประมาณ 

-  ค ั ด เ ล ื อ ก น ั ก แ ส ด ง 
(Casting) 

- หาสถานที่ถ่ายทำ 

- หาอุปกรณ์ประกอบฉาก
และเสื้อผ้า (Props and 

Wardrobes) 

- ทำบทถ่ายทำภาพยนตร์  

(Shooting Script) 

- บล็อกช็อต (Block shot) 

          

ขั้นตอนการผลิต           

ขั้นตอนหลังการผลิต            

สรุปผลและจัดทำรูปเล่ม           

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาวะการสูญเสีย   

2. มีความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 

3. มีความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์แนวชีวิต 



 5 

บทที่ 2  
ทฤษฎี ผลงาน และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 

จากที่มาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหญิง
สาวที่ต้องก้าวข้ามผ่านความไม่มั่นคงทางจิตใจภายหลังสูญเสียสมาชิกในครอบครัว ทางผู้จัดทำจึงได้
ทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาวะการสูญเสียของมนุษย์ 

1. ภาวะการสูญเสีย (Loss) 

 การพลัดพรากหรือการสูญเสียเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบพบเจอไม่ว่าจะ
เป็นช่วงเวลาใดในชีวิตก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ การสูญเสีย (loss) จึงหมายถึง
สภาพการณ์ที่บุคคลตอ้นแยกจาก สูญหาย หรือต้องปราศจากบางสิ่งบางอย่างที่เคยมีอยู่ในชีวิต1  

 ภาวะการสูญเสียทางอารมณ์ (Emotional loss) คือความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยา
ตอบกลับของการสูญเสียหรือการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักหรือสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิต 
แนวคิดเกี่ยวกับการสูญเสียสรุปได้ว่ามีลักษณะ 4 ประการ2 ได้แก่ การแยกจากกันหรือปราศจากบาง
สิ่งที่เคยมีอยู่แต่ในปัจจุบันไม่มีอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บุคคลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งมี
ปัจจัยหลายประการ บุคคลรับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่สูญเสียหรือคาดว่ากำลังสูญเสียสิ่ง ๆ นั้นไป และ
ประสบการณ์การสูญเสียในอดีตที ่บุคคลนั้นได้ประสบมาและมีผลจากสภาพจิตใจภายในสู่การ
แสดงออกในปัจจุบัน  

 การสูญเสียสามารถแบ่งได้อีก 4 ประเภท คือ การสูญเสียสิ่งของภายนอก (loss 
of external object) เป็นการสูญเสียในเชิงวัตถุหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดความไม่มั่นคงและ
ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ การสูญเสียตามวัยต่าง ๆ (maturational 
loss) เป็นการสูญเสียตามวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งหมดอายุขัย ซึ่งจะเป็นไปตาม
วัยของมนุษย์ การสูญเสียภาพลักษณ์หรืออัตมโนทัศน์ (loss of body image or some aspect of 

                                           
1  Luckmann, J. Sorensen, K.C. and Bolander, V.B., Sorensen and 

Luckmann’s Basic Nursing : A Psychophysiologic Approach. 3 rd Ed., Philadelphia : 
W.B.Saunders Company, 1994. 

2 ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข และศุกร์ใจ เจริญสุข. การดูแลบุคคลผู้ที่มีปัญหา
ทางจิตสังคม. กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556. 
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self) เป็นการสูญเสียสภาพร่างกายซึ่งการสูญเสียเช่นนี้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวมนุษย์เองนั้นไม่
สามารถจัดการตนเองได้ และการสูญเสียบุคคลสำคัญหรือบุคคลอันเป็นที่รัก (loss of a love or a 
significant other) ซึ่งการสูญเสียบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น การตายของบิดา มารดา 
ญาติพี่น้อง มักจะพบได้ว่าสามารถนำไปสู่อารมณ์เศร้า บางครั้งอาจรุนแรงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอยา่ง
ที่จะส่งผลให้ก้าวผ่านอารมณ์ความสูญเสียไปได้อย่างยากลำบาก เช่น ความรู้สึกหรือความผูกพันต่อสิ่ง
ที่สูญเสีย   ประสบการณ์การการเรียนรู้ การเผชิญและแก้ปัญหาต่อการสูญเสีย  ความแตกต่างของแต่
ละบุคคลขึ้นอยูก่ับการจัดการกับความรู้สึก เป็นต้น ซึ่งอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียที่ผิดปกติมักจะ
เกี่ยวขอ้งกับการสูญเสียบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของบุคคลนั้น  

 การสูญเสียทุก ๆ รูปแบบ อาจทำให้มนุษย์เกิดปฏิกิริยาการแสดงออกทางสีหน้า
ท่าทางหรือทางอารมณ์ สังเกตได้ว่าการตอบสนองต่อการสูญเสียมีความต่อเนื่องกันจากความเศร้า
โศกภายในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งความเศร้าโศกเหล่านี้สามารถบรรเทาขึ้นได้ โดยการเรียนรู้และยอมรับ
ซึ่งมนุษย์แต่ละคนอาจจะใช้ระยะเวลาในการบรรเทาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสำคัญของสิ่งที่สูญเสียไป
และจิตใจของมนุษย์ด้วย  

 จากการศึกษาภาวการณ์สูญเสียของมนุษย์ ทางผู้จัดทำได้นำมาวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ตัวละครได้พบเจอ ซึ่งตัวละครทั้งสองมีการสูญเสียบุคคลคนอันเป็นที่รักไป ทำ
ให้ตัวละครรู้สึกถึงการหายไป อีกทั้งตัวละครน้องสาวยังจะเผชิญการอยู่ตัวคนเดียวหลังจากที่พี่ชาย
ตัดสินใจบวช ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนที่ควรจะเป็น ยิ่งทำให้ตัวละครมีภาวะสูญเสีย
และแสดงอาการเศร้าออกมาได้อย่างชัดเจจน 

 

2. ภาวะของความเศร้าโศก (Grief) 

 Kubler-Ross (คูเบลอร์-รอสส์) ได้สังเกตปฏิกิริยาการเศร้าโศก “จากผู้ป่วยใน
ระยะสุดท้าย จึงได้พัฒนารูปแบบในการอธิบายการเกิดภาวะเศร้าโศกออกเป็น 5 ขั้นตอน (A Model 
of Five Stages)”3 ดังนี้ 

 1. ระยะปฏิเสธ (Stage of Denial) เป็นระยะเวลาที่บุคคลพยายามปฏิเสธความ
จริง ไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น มนุษย์จะมีระบบกลไกป้องตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ ส่วนใหญ่มนุษย์จะนำมาใช้โดยที่ตนเองไม่รู้ตัวเมื่อจะต้องเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวด จึง
เลือกที่จะหลีกหนีจากความเป็นจริงที่เกิดข้ึนเพื่อรักษาสภาพจิตใจของตนเอง 

 2. ระยะโกรธ (Stage of Anger) เมื่อผู้สูญเสียไม่สามารถปฏิเสธความเป็นจริงได้
จึงแสดงความโกรธต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น โทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียหรือสิ่งแวดล้อมความ
เป็นอยู่ที่ส่งผลให้เกิดสูญเสีย ความโกรธนี้รวมถึงการโกรธและโทษตนเองด้วยเช่นกัน 

                                           
3 นภวัลย์ กัมพลาศิริ. การพยาบาลผู้ที่มีีปัญหาสุขภาพจิตและจิตสังคม. เข้าถึงเมื่อ 11 

พฤษภาคม 2564. http://www.elnurse.ssru.ac.th/noppawan_ku/pluginfile.php 
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 3. ระยะต่อรอง (Stage of Bargaining) เริ่มมีการรับรู้ถึงการสูญเสีย มนุษย์จึง
พยายามมองหาสิ่งต่อรอง เนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธความเป็นจริงและยังไม่สามารถหาทางออก
ให้กับตนเองได้ จึงพยายามต่อรอง อ้อนวอนต่อสิ่งต่าง ๆ เพ่ือปลอบใจกับความจริงไม่สามารถยอมรับ
ที่เกิดขึ้นมาได ้

 4. ระยะซึมเศร้า (Stage of Depression) เป็นระยะที ่มีความรู ้ส ึกเสียใจขั้น
รุนแรง แสดงความรู้สึกต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น เนื่องจากระยะนี้เป็นระยะที่รับรู้ถึงการสูญเสียแต่
บุคคลคิดว่าตนเองไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไดแ้ละไม่สามารถต่อรองกับสิ่งอ่ืนใดได้ 

 5. ระยะยอมรับ (Stage of Acceptance) เป็นระยะที่มนุษย์ผ่านพ้นจากการ
สูญเสียและเริ่มกลับสู่สภาพเดิม โดยยอมรับและปรับตัวจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นและสามารถกลับมา
ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  

  การสูญเสียไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามอาจทำให้เกิดความรู้สึกเศร้า“ทีใ่น
แต่ละระยะอาจใช้เวลาไม่เท่ากัน อาจจะเกิดเพียงระยะเดียวหรือเกิดพร้อมกันก็ได้”4 แต่เป็นปฏิกริยิา
ที่ทุกคนสามารถพบเจอได้หลังจากที่สูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าจะเกิดความเศร้ามากน้อย
เพียงไรก็ต้องข้ามผ่านความเป็นจริงและกลับมาใช้ชีวิตให้ได้เช่นกัน 

 จากการศึกษาภาวะของความเศร้าโศก (Grief) ผู ้จัดทำได้นำเสนอผ่านทาง
พฤติกรรมของตัวละครทั้งสอง ในระยะแรกจะเห็นได้ว่าตัวละครน้องสาวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
หลังจากสูญเสีย จนกระท่ังรับรู้ได้ถึงการสูญเสียนั้น เธอจึงพยายามเรียกร้องต่อรองให้พ่ีชายกลับมาอยู่
ด้วยแต่เมื่อถูกปฏิเสธบ่อยครั้งเธอก็ต้องยอมทำใจและยอมรับสิ่งนั้น ต่างจากตัวละครพ่ีชายที่พยายาม
หลบหลีกความเป็นจริงและหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมเพ่ือเป็นการเยียวยาจิตใจของตนเอง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 

1. พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ 

 การเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เป็นรากฐานของการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งด้านการเมือง พฤติกรรมของ
มนุษย์เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้ามีทั้งพฤติกรรมภายในและภายนอก ซ่ึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและมีตัว
แปรหลายตัวที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม โดยการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ นั้นอาจเป็นไปโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว โดยมนุษย์นั้นสามารถใช้แนวโน้มในการค้นหาเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตได้รับความต้องการ 
ความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตัวเอง  

 ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchical Theory of 
Motivation) เมื่อมนุษย์ไม่ไดใ้นสิ่งที่ความต้องการไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม จะเกิดภาวะสูญเสีย ซึ่งจาก

                                           
4 ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ. การเผชิญกับภาวะสูญเสียและเศร้าโศก. เข้าถึงเมื่อ 11 

พฤษภาคม 2564. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/download/17187/15491 
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ภาวะสูญเสียที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์จะถูกแสดงด้วยรูปภาพ
พีระมิด ซึ่งสิ่งที่อยู่ล่างสุดคือความต้องการขั้นพ้ืนฐานมากท่ีสุด และลำดับที่สูงขึ้นจะเป็นความต้องการ
ที่มีความซับซ้อนขั้นจนถึงชั้นบนสุดของพีระมิด5 ซึ่งเรียงจากลำดับความต้องการของมนุษย์ต่อไปได้
ดังนี้ 

 1. ความต้องการทางด้านกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ควรจะมี เพ่ือสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 

 2. ความต้องการในลำดับนี้จะมีความซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์อยากจะควบคุมและ
ดูแลสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญรวมถึงความ
มั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกเช่นกัน 

 3. ความต้องการด้านความรักหรือการเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love 
Needs) เป็นความต้องการความสัมพันธ์ที่ดีหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความต้องการนี้เป็นความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกภายใน โดยสภาวะอารมณ์นี้อาจจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
ในทางที่ดีและในทางที่เสียได ้

 4. ความต้องการความเคารพ (Esteem Needs) ความต้องการด้านการถูกเคารพ
เกิดข้ึนเมื่อความต้องการด้านอื่น ๆ ได้รับการยอมรับแล้ว  

 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization Needs) 
เป ็นการต้องการตระหนักในความสามารถของคน ๆ หนึ ่ง ซ ึ ่งเป ็นความต้องการที ่ม ีความ
เฉพาะเจาะจง6 

 มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการในแต่ละด้านและอาจจะมีมากกว่าหนึ่งด้าน เมื่อ
ความต้องการนั้นไม่ได้ดั่งที่ต้องการย่อมทำให้จิตใจไม่สงบและเกิดแรงผลักดันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง 
ๆ จนลืมความรู้สึกนึกคิด ซึ่งทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือตอบสนองความต้องการและความไม่เป็น
ทุกข์อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด และอาจทำให้ผู้คนรอบข้างเป็นทุกข์ไปด้วย 

 จากทฤษฎีลำดับขั ้นความต้องการของมาสโลว ์ (Maslow’s Hierarchical 
Theory of Motivation) เห็นได้ว่าพฤติกรรมของตัวละครน้องสาวมีความต้องการในลำดับขั้นที่ 2 
คือ ความต้องการด้านความมั่นคง ปลอดภัย (Safety and Security Needs) จะเห็นได้ว่าหลังจากท่ี
ย่าเสียและพี่ชายตัดสินใจบวชแล้ว ตัวน้องสาวพยายามในการเรียกร้องให้พี่ชายลาสิกขาและกลับมา

                                           
5 Urbinner. ทฤษฎีลำดับขั ้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of 

Needs). เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2564. https://www.urbinner.com/post/maslow-hierarchy-
of-needs#viewer-1f37d 

6 Kendra Cherry. The 5 Levels of Maslow's Hierarchy of Needs. เข้าถึงเมื่อ 30 
ม ี นาคม 2564 .  https://www.verywellmind.com/what-is-maslows-hierarchy-of-needs-
4136760 
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อยู่ด้วย เนื่องจากน้องสาวมีความรู้สึกที่ตั้งตัวไม่ทันต่อการสูญเสียหรือมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์ต่อ
การที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านเพียงลำพัง  

 

2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

 พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออก มีทั้งพฤติกรรมในทางบวกและพฤติกรรมในทางลบ 
พฤติกรรมเหล่านั้นสามารถแสดงออกมาได้ทุกขณะ ทุกสถานการณ์ สาเหตุของการ เกิดพฤติกรรมที่
มนุษย์แสดงออกมีหลายปัจจัย ซึ่งสามารถจำแนกได้หลายปัจจัย7 ได้แก่ 

 ปัจจัยทางด้านสิ ่งแวดล้อม มนุษย์ต้องเรียนรู ้และพบสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ 
ตลอดเวลา สิ่งแวดล้อมที่ปรากฏเด่นชัดต่อบุคคล สิ่งแวดล้อมนั้นจะทำหน้าที่เป็นสิ่งเร้าและกระตุ้นให้
มนุษย์เกิดพฤติกรรม พฤติกรรมเหล่านั ้นของมนุษย์แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพของ
สิ่งแวดล้อมได้รับ 

 ปัจจัยทางด้านสังคม เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังได้ จึงต้องพึ่ง
พาอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดโครงสร้างของสังคมเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมี
ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นกฎเกณฑ์บังคับพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม ข้อกำหนดที่
เป็นหลักคือ ปทัสถาน (Norms) สถานภาพ (Status) บทบาท (Role) และค่านิยม(Value) 

 ปัจจัยทางด้านทัศนคติคือความรู้สึกที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ทัศนคติเป็นสิ่งที่สามารถมองว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีและอะไรเป็นสิ่งไม่ดีขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและ
ประสบการณ์ของมนุษย์ที่เคยประสบมาในชีวิตที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจ 

 การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ มีปัจจัยหลากหลายประการ สังเกตได้ว่า
ปัจจัยที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่มนุษย์พบเจอและปัจจัยเหล่านั้นคอยหล่อหลอมให้มนุษยม์ี
พฤติกรรมไปในทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคม ด้านทัศนคติ หรือ
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ตามที่สังคมกำหนด เมื่อรวมกันแล้วปัจจัยเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นพฤติกรรมและ
แนวความคิดของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่เคยได้รับ  

 ผ ู ้จ ัดทำได ้ เห ็นถ ึงป ัจจ ัยท ี ่แสดงออกทางพฤต ิกรรมและนำประกอบกับ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และเชื่อมโยงกันได้ว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ตัวละครน้องสาว
เกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายรอบ ๆ ตัวมีการเปลี่ยนแปลง
และตัวละครยังไม่สามารถรับมือได้ เมื่อเวลาผ่านไปทำให้ตัวละครสามารถเข้าใจบริบทรอบ ๆ ตัวได้ 

 

                                           
7 ถวิล ธาราโภชน์. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ, 2543. 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพยนตร์ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (Narrative in film) 

 การเล่าเรื่องโดยทั่วไป ไม่ได้มีลักษณะโดยเฉพาะเจาะจงจากรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง  การเล่าเรื่องมักจะมีลำดับการเรียงที่ต่อเนื่องกันอย่างมีเหตุและผล เกิดข้ึนโดยมีเวลาและสถานที่
เชื่อมโยงกัน ส่วนการเรียงเรื่องตามลำดับของเวลานั้น มีลำดับของเวลาเป็นเส้นตรงแบบ A, B, C, D  

และสามารถไม่เรียงตามลำดับของเวลา โดยมีการเล่าสลับเหตุการณ์บางอย่างในอดีตแบบ B, A, C, D8 

 องค์ประกอบของโครงสร้างในการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ที่ปรากฎอย่างได้
ช ัด ประกอบด้วย โครงเรื่ อง (Plot) แก่นเร ื ่อง (Theme) ความขัดแย้ง(Conflict) ต ัวละคร 
(Character) ฉาก (Setting) สัญลักษณ์ (Symbol) และมุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of View)   

 ผู้จัดทำได้เสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่าน จากการสูญเสียภายใต้
ความต้องการเอาตัวรอดจากปัญหาชีวิตส่วนตัวอันเนื่องมาจากครอบครัว จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
การยอมรับของตัวละครต่อเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเล่า เรื่องเรียงตามลำดับและ
ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้การเล่าเรื่องยังสามารถเรียงลำดับการเล่าใหม่ได้ เช่น การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีต (Flashback) มาช่วยอธิบายเหตุผลที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ในปัจจุบัน เหตุการณ์ทั้งหมดในภาพยนตร์ 
ที่ดำเนินตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้โครงเรื่องเป็นองค์ประกอบไว้ 5 ขั้นตอนคือ การเริ่มเรื่อง (Exposition) 
การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) ภาวะวิกฤต (Climax) ภาวะคลี่คลาย (Action) การยุติของ
เรื่องราว (Ending) 

 

2. ตัวละคร (character) 

 Laurence Perrine (ลอเรนซ์ เพอรรีน) กล่าวถึงความสำคัญของตัวละครไว้ว่า  
“บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวในเรื่องเล่า นอกจากนี้ยังหมายถึงบุคลิกลักษณะของตัว
ละคร ไม่ว ่าร ูปร่างหน้าตาหรืออุปนิส ัยใจคอของตัวละคร”9 โดยตัวละครแต่ละตัวมักจะมี
ส่วนประกอบ 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 2.1. ความคิดของตัวละคร (Conception) เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงจนกวาจะมี
เหตุผลหรือเหตุการณใดที่สำคัญเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวละครนั้น ๆ สิ่งที่กําหนด
ความคิดและจิตใจของตัวละครนั้นจะบ่งบอกที่มาหรือภูมิหลังของตัวละครได้  

 2.2. พฤติกรรมของตัวละคร (Presentation) เป็นผลที ่เก ิดขึ ้นโดยตรงจาก

                                           
8 อัญชลี ชัยวรพร. เรื่องเล่าในภาพยนตร์: ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2556. 
9 Perrine Laurence. Story and structure by Laurence Perrine. 5th ed.,  

New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978.  
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ความคิดและทัศนคติของตัวละคร นอกจากนี้คุณสมบัติของตัวละครได้นำมาวิเคราะห์และจำแนกได้ 2 
ประเภท10  ดังนี้ 

2.2.1. ผู้กระทำคือตัวละครที่มีลักษณะเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ ไมถู่กคุกคาม
หรือครอบงำจากผู้อ่ืน สวนใหญ่มีเป้าหมายและการตัดสินใจที่เป็นตัวของตัวเอง ตัวละครชนิดนี้
โดยมากจะเจะเป็นเพศชาย และเป็นที่ยอมรับจากสังคม 

2.2.2. ผู้ถูกกระทำคือตัวละครที่มีลักษณะเป็นผู้ที่ถูกกระทำอ่อนแอ ตองมี
การพ่ึงพิงผู้อื่น หรือตกอยู่ภายใตการดูแลหรือครอบงำจากผู้อ่ืน ซึ่งสวนใหญ่จะเป็นตัวละครขาดความ
เชื่อมั่นในการตัดสินใจโดยมาก 

 K.M. Weiland ได้จำแนกโครงสร้างพัฒนาการของตัวละครในภาพยนตร์ในการ
เล่าเรื่องไว้ 3 แบบ ดังนี้11 

   1. Positive Arc ตัวละครมีความเชื ่อเดิมของตัวเองที่เป็นคำโกหก (The Lie) 
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อเดิมของตัวละคร ทำให้ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตัวละครเชื่อ
ถูกต้อง จนในที่สุดก็ได้พบกับผลเสียของคำโกหกท่ีตัวละครเคยเชื่อมาตลอด ทำให้ตัวละครได้เรียนรู้ใน
สิ่งที่ตัวละครเชื่อว่าอาจไม่เป็นความจริงต่อไป (The Truth) 

   2. Flat Arc ตัวละครไม่ได้มีการเปลี ่ยนแปลงความเชื่อที่เคยเชื่อ กล่ าวคือตัว
ละครมีความเชื่อในอดีตเช่นไรปัจจุบันตัวละครก็ยังเชื่อในสิ่งนั้นเช่นเดิม ต่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เข้ามา
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อของตัวละคร แต่ตัวละครก็ยังคงจะเชื่อแบบเดิม สิ่งสำคัญของ Flat Arc คือ
การแสดงให้เห็นถึงตัวละครที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในความเชื่อของตัวเองแต่อาจเป็นสิ ่งรอบข้างที่
เปลี่ยนไป 

   3. Negative Arc เป็นตัวละครที่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ ดังนี้ 

3.1. Disillusion (การผิดหวัง) ตัวละครที่เป็นคู่ขนานเชิงลบของ Positive Arc 
ซึ่งตัวละครนี้เลือกเชื่อในคำโกหก (The Lie) จนได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำให้ได้เรียนรู้และเชื ่อใน
ความจริง (The Truth) ซึ่งเป็นความจริงที่โหดร้ายเกินกว่าตัวละครจะยอมรับไหว 

3.2. Fall (การถลำลึกลงไป) ตัวละครที่เป็นคู่ตรงขนานเชิงลบของ Flac Arc 
ตัวละครนี้เลือกเชื่อในคำโกหก (The Lie) และได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ได้เห็นความจริง (The 
Truth) แต่ตัวละครเลือกที่จะปฏิเสธความจริงและพบทางที่ทำให้ตัวละครอยู่กับความเชื่อเดิมและ

                                           
10 Dwight V. Swain. Techniques of the Selling Writer. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 

2564. https://pdfweek.com/downloads/techniques%20of%20the%20selling%20 
writer%20dwight%20v%20swain%20pdf 

11 K.M. Weiland. How to Write Character Arcs. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564. 
https://www.helpingwritersbecomeauthors.com/write-character-arcs/. 
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ความเชื่อนั้นอาจจะเลวร้ายขึ้นกว่าเดิม 

3.3. Corruption (การถูกกลืนกิน) ตัวละครที่เป็นด้านตรงข้ามของ Positive 
Arc ตัวละครเชื่อในความจริง (The Truth) แต่ตัวละครยังไม่เคยพบเจอความจริงที่ตัวเองเชื่อ จนตัว
ละครได้พบกับคำโกหกที่ทำให้ตัวละครลังเล (The Lie) ในที ่สุดตัวละครก็ปฏิเสธความจริงและ
เปลี่ยนไปยอมรับในคำโกหก เพราะตัวละครเข้าใจว่าคำโกหกคือสิ่งที่ตัวละครต้องทำ 

 ผู้จัดทำได้นำโครงสร้างตัวละครแบบ Positive Arc มาพัฒนากับตัวละครน้องสาว 
ที่คอยพึ่งพิงพี่ชายของตัวเองและไม่เชื่อว่าเธอจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียว แต่เมื่อวันหนึ่งพี่ชาย
ของเธอได้ตัดสินใจบวชหลังจากที่สูญสียย่าไป ทำให้เธอได้รู้สึกถึงความว่างเปล่าและพบว่าพี่ชายของ
เธอไม่สามารถพึ่งพิงในแบบที่เธอต้องการอีกต่อไป ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าความจริงแล้วเธอสามารถใช้
ชีวิตโดยเพียงลำพังได้โดยปราศจากพ่ีชายได ้ 

 

3. ภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama) 

 Genre ถูกใช้เพื่อแยกประเภทของภาพยนตร์ที่มีหลากหลายให้จัดเป็นกลุ่มด้วย
เกณฑต์่าง ๆ Rick Alman เสนอการวิเคราะห์ genre โดยใช้ semantic ,syntactic และ pragmatic12  

   Semantic หมายถึงคำหรือความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ประเภทนั้น ๆ เช่น 
อุปกรณ์ท่ีใช้ถ่ายทำและวิธีดำเนินเรื่อง เสื้อผ้า การแสดง ลักษณะของภาพ ฉาก เป็นต้น 

   Syntactic หรือ Syntax หมายถึงรูปแบบไวยากรณ์และการประกอบกันของรูป
ประโยค  

   Pragmatic คือบริบท (context) เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ชมในการตีความหรือ
ความรู้สึกท่ีผู้ชมได้รับตลอดการชมภาพยนตร์ 

   ภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama) เป็นภาพยนตร์ประเภทหนังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
และสามารถแบ่งกลุ่มได้ง่าย ภาพยนตร์แนวชีวิต สามารถถ่ายทอดเรื่องราว สุข ทุกข์ สมหวัง ผิดหวัง 
ของตัวละครออกมา และมักจะนำเสนอเรื่องราวที่ดูจริงจัง โดยมีภูมิหลังหรือสถานการณ์ในชีวิตที่
แสดงให้เห็นถึงตัวละครสามารถอ้างอิงได้จากเรื่องจริงหลาย ๆ เรื ่อง เนื่องจากภาพยนตร์ชีวิต มี
น้ำหนักสะท้อนความจริงของสังคมและโลก ทำให้ภาพยนตร์แนวชีวิตมีความสำคัญมากกว่าความ
บันเทิง13 ภาพยนตร์แนวชีวิตประกอบด้วยภาพยนตร์จำนวนมาก เช่น ภาพยนตร์แนวสงคราม 

                                           
12 Alman Rick. Film/Genre. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564. 

https://fadingtheaesthetic.files.wordpress.com/2015/01/altman-film-genre-ch-1-and-
2.pdf 

13 สุรศักดิ์ บุญอาจ. รูปแบบและความคิดหลักของเรื่องในภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัล 
ออสการ์ พ.ศ.2553-2559. เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564. https://webcache.googleuserco 
ntent.com/search?q=cache:Qi14U_vX3a8J:https://so06tci-thaijo.org/index.php/jcosci 
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ภาพยนตร์แนวอาชญากรรม ภาพยนตร์แนวอิงประวัติศาสตร์ และภาพยนตร์ชีวประวัติล้วนเป็น
ภาพยนตร์แนวชีวิต14 ภาพยนตร์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์แนวชีวิตที่ถูกพัฒนามาและ
จัดเป็นหมวดหมู่แยกย่อยลงไปอีก  

   ประเด็นของภาพยนตร์แนวชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมามักจะประกอบไปด้วยประเด็น 
ความเจ็บป่วยทางสังคม ปัญหาความกังวลที่มนุษย์รู้สึก หรือความอยุติธรรมภายในสังคม เช่น อคติ
ทางเชื้อชาติ การไม่ยอมรับศาสนา การติดยาเสพติด ความยากจน ความไม่สงบทางการเมือง การ
ทุจริตของผู้มีอำนาจ การแบ่งชนชั้น ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ อาการป่วยทางจิต สถาบันทาง
สังคมที่ทรุดโทรมลง การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงหรือประเด็นอื่น ๆ ในแต่ละยุคสมัยที่เกิดขึ้นมา
ภายในสังคมและโลกของมนุษย์ 

    ภาพยนตร์เหล่านี้สามารถดึงดูดความสนใจในแต่ละประเด็นได้ โดยการหา
ประโยชน์จากความสนใจที่เฉพาะเจาะจงของเรื่องราวนั้น ๆ ถึงแม้ภาพยนตร์แนวชีวิตได้สะท้อน
ปัญหาทางสังคมอย่างตรงไปตรงมาและสามารถอ้างอิงจากสถานณ์จริงได้ แต่ในยุคสมัยก่อน ๆ ได้มี
การทำงานจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการเซ็นเซอร์ที่คอยทำงานตรวจสอบภาพยนตร์เพื่อปกป้อง
ไม่ให้สังคม รัฐ หรือสถาบันถูกกล่าวหาหรือถูกชักจูงได้ 

   จากการศึกษาประเภทของภาพยนตร์แนวชีวิต ผู้จัดทำได้นำแนวคิดและทฤษฎทีี่
ค้นคว้ามาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงสาวที่ตกอยู่ในสภาวะความรู้สึกไม่มั่นคง
หลังจากสูญเสียคนในครอบครัวไปสู่การยอมรับความเป็นจริง ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้นำเสนอการ
สะท้อนชีวิตภายในครอบครัวที่ดูปกติแต่ให้อารมณ์สะเทือนใจ โดยเล่าถึงปัญหาทางด้านครอบครัวที่
ตัวละครจะต้องเผชิญ ความขัดแย้งของตัวละครพี่ชายและน้องสาวหลังจากที่ต้องสูญเสียคนสำคัญใน
ชีวิต การเผชิญหน้ากับความจริงสู่การยอมรับและการข้ามผ่านปัญหาของตัวละคร   

                                           
/article/download/111527/87073/+&cd=5&hl=th&ct=clnk&gl=th 

14  Tim Dirks. Drama Films. เ ข ้ า ถ ึ ง ข ้ อ ม ู ล เ ม ื ่ อ  6  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 4 . 
https://www.filmsite.org/dramafilms.html 
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บทที่ 3  
การเก็บข้อมูล 

 

จากการศึกษาข้อมูลทั้งแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั ้นที่ มีเนื ้อหา
เกี่ยวกับหญิงสาวที่ต้องก้าวข้ามผ่านความไม่มั่นคงทางจิตใจภายหลังสูญเสียสมาชิกในครอบครัว เพ่ือ
ความเข้าใจและเห็นถึงสภาวะอารมณ์ของตัวละครมากขึ้น  ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลอ้างอิงที่น่าสนใจในเชิงเนื้อหา (Reference) และเชิงบรรยากาศกับอารมณ์ของภาพยนตร์ 
(Mood and Tone) จากภาพยนตร์ที ่มีล ักษณะใกล้เคียงและเหมาะสมกับภาพยนตร์สั ้นเร ื ่อง 
อนุโมทนา ดังนี้ 

 

ข้อมูลอ้างอิงเชิงเนื้อหา (Reference) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง How To Win At Checkers (Every Time) กำกับโดย Josh 
Kim ปีท่ีฉาย พ.ศ.2558 

ภาพยนตร์เรื ่อง How To Win At Checkers (Every Time) ภาพยนตร์ที ่เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับสองพี่น้องโอ๊ตและเอกโดยภาพยนตร์เล่าเรื่องผ่านมุมมองของโอ๊ต เด็กชายวัย 11 ปี
และมีพี่ชายชื่อ เอก ทั้งสองคนได้สูญเสียพ่อและแม่จึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่กับป้า ในสายตาของโอ๊ต 
เอกเป็นพี่ชายที่คอยดูแลโอ๊ตอย่างดี ไม่ว่าเอกนั้นจะคบหาดูใจอยู่กับไจ๋ซึ่งเป็นเพื่อนชายวัยเดียวกัน
และไจ๋มีฐานะทางบ้านที่ดีกว่าเอก โดยเนื้อเรื่องได้ดำเนินไปอย่างปกติจนเมื่อเอกได้รับจนหมายเรียก
ให้ไปเกณฑ์ทหาร เมื่อโอ๊ตรู้ว่าถ้าเอกจับได้ใบแดงเอกจะต้องจากเขาไปประกอบกับโอ๊ตที่เห็นพ่อแม่
ของไจ๋ติดสินบนกับเสี่ยผู้ที่มีอิทธิพลประจำตลาดเพื่อไม่ให้ไจ๋ผ่านการเกณ์ทหารโดยไม่ต้องรับการฝึก 
เขาจึงตัดสินใจเลียนแบบโดยการขโมยของมีค่าเพื่อนำไปมอบให้เสี่ยแลกกับการช่วยเหลือพี่ชายของ
ตนแต่ก็ไม่เป็นผล ในท้ายที่สุด เอกก็จับได้ใบแดงแต่ก่อนที่เอกจะเข้ากรม เอกได้ไปทำงานขายบริการ
ทางเพศให้กับชายรักชายทำใหโ้อ๊ตผู้เป็นน้องได้รับรู้ถึงงานที่เอกต้องทำเพ่ือหาเลี้ยงโอ๊ตและครอบครัว  

จากภาพยนตร์เร ื ่องน ี ้ทำให ้ เห ็นประเด ็นต ่าง ๆ ที ่ เก ิดข ึ ้นไม ่ว ่าจะเป็น 
ความสัมพันธ์ของพี่ชายที่เป็นเกย์กับน้องชายที่เป็นชายซึ่งทั้งสองมีช่วงอายุหรือวัยที่แตกต่างกัน การ
ขายบริการทางเพศของชายรักชาย การเกณฑ์ทหารในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างคนจนกับคนรวย นอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เล่าจากมุมมองของน้องชายที่มีต่อพี่ชายใน
บริบทของสังคมภายในครอบครัวที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน เมื่อคน ๆ หนึ่งภายในครอบครัว
จะต้องแยกทางออกไปใช้ชีวิตของตัวเองในทางที่เลือก จะเหลืออีกคนหนึ่งที่จะต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง
แต่ในระหว่างที่รู้ตัวว่ากำลังจะต้องแยกจากกัน คนที่ถูกทิ้งจะพยายามยื้อเวลาเพื่อทำให้อีกคนเปลี่ยน
ใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผู้จัดทำจึงหยิบยกการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของคนท่ีสูญเสียพ่ีชายหรือคนใกล้ชิด
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ไป และนำความรู้สึกต้องการให้พี่ชายยังคงอยู่ในชีวิตมาประยุกต์ให้เข้ากับตัวละครน้องสาวและการ
ตัดสินใจของพ่ีชายที่จะแยกออกไปใช้ชีวิตในทางธรรม 

 

   
 

ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง How To Win At Checkers (Every Time) 

 

2. ภาพยนตร์เรื ่อง ธุดงควัตร Wandering กำกับโดย บุญส่ง นาคภู่ ปีที่ฉาย 
พ.ศ.2559 

  ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของชายชาวอีสานพลัดถิ่นไปทำงานยังภาคใต้ ในจังหวัด
ชุมพร แต่สุดท้ายเขากลับถูกภรรยาทอดทิ้ง ส่วนลูกชายวัยเด็กก็มาเสียชีวิตจากไป ทำให้เขากลายเป็น
คนกึ่งบ้ากึ่งเมา นอกจากสูญเสียคนรัก หางานทำไม่ได้และยังดื่มเหล้าจนไร้สติไปแจนกระทั่งไปแสดง
พฤติกรรมกร่างใส่วัยรุ่นเจ้าถิ่นเลยถูกซ้อมจนหมดสภาพ แต่ชีวิตของเขาได้ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเขาได้พบ
เจอกับพระป่าสายกัมมัฏฐานฝ่ายธรรมยุติกนิกายรูปหนึ่ง ซึ่งพระรูปดังกล่าวค่อยๆ ชักนำชายวัย
กลางคนคนนี้ที่ไร้หลักปักฐานให้เข้าสู่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ด้วยการเชิญชวนเขาไปอาศัย
อยู่ที่สำนักสงฆ์ด้วยกันก่อนที่ชายผู้นี้จะตัดสินใจบวชให้ลูกชายและจำเป็นต้องต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อเอาชนะ
กิเลสตัณหาในใจของตนเอง เพ่ือนำพาชีวิตไปสู่เส้นทางธรรมอันถ่องแท้ 

 ประเด็นที่น่าสนใจถูกหยิบยกมาคือการจัดการความรู้สึกจากการสูญเสียคนสำคัญ
ในชีวิต  การแสดงพฤติกรรมโศกเศร้าเสียใจออกมาให้เห็นและการพ้นจากความทุกข์ ซึ่งผู้จัดทำได้นำ
ประเด็นนี้มาประยุกต์ใช้กับตัวละครพี่ชายเมื่อสูญเสียคนสำคัญในชีวิตทำให้ตัวเขาดำดิ่งและพยายาม
นำตัวเองเข้าสู่พระพุทธศาสนา เพ่ือให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ท่ีสูญเสียคนสำคัญไป 
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ภาพที่ 3-2  ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง ธุดงควัตร Wandering 

 

3. ภาพยนตร์เรื่อง Manchester by the Sea กำกับโดย Kenneth Lonergan 
ปีท่ีฉาย พ.ศ.2559 

 ลี แชนด์เลอร์ ชายหนุ่มซึ ่งทำงานเป็นภารโรงของ บริษัทจัดการทรัพย์สินที่
รับผิดชอบดูแลอพาร์ตเมนต์ในเมืองควินซีรัฐแมสซาชูเซตส์ลีเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน  
เมื่อลีได้รับข่าวว่าโจ แชนด์เลอร์ พ่ีชายของเขาจากไปแล้วหลังจากป่วยด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เขาจึง
ได้รับหน้าที่ในการดูแลหลานชายคือแพทริค ขณะที่ลีและแพทริคพยายามปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันลีต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันแสนทรมานที่ทำให้เขาต้องแยกทางกับภรรยา
และสูญเสียลูกจนต้องหนีจากความรู้สึกผิดออกจากเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่ แต่เมื่อเขา
ได้กลับมาดูแลแพทริคทำให้เขายิ่งรู้สึกได้ว่าเขาไม่สามารถดูแลใครได้และความรู้สึกของเขายิ่งดำดิ่งลง
ไปสู่ความรู้สึกผิด 

 สิ่งที่ผู้จัดทำสนใจประเด็นในภาพยนตร์เรื่องนี้คือการรู้สึกผิดต่อความสูญเสียและ
ผู้คนรอบข้างของผู้สูญเสีย ผู้จัดทำได้นำมาประยุกต์ใช้กับตัวละครพี่ชายที่รู้สึกสูญเสียย่าของเขาจน
จำเป็นต้องหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมซึ่งเป็นกลไกป้องกันตนเองอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวละครรู้สึกถึงความ
สูญเสียน้อยลง โดยที่ตัวน้องสาวเองเสมือนบุคคลรอบข้างที่รับรู้การสูญเสียของย่าเช่นเดียวกับตัว
ละครพี่ชาย แต่เธอก็ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกสูญเสียได้อย่างถ่องแท้แม้ว่าตัวเองนั้นจะสูญเสียตัวตน
ของพี่ชายแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่เท่ากันและเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านน้องสาวจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง
ตามสภาพแวดล้อมต่างจะตัวละครพ่ีชายอย่างสิ้นเชิง 



 17 

   

    
 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Manchester by the Sea 

 

ข้อมูลอ้างอิงเชิงบรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

1. ภาพยนตร์เรื ่อง นคร-สวรรค์ กำกับโดย พวงสร้อย อักษรสว่าง ปีที ่ฉาย 
พ.ศ.2561 

   นคร-สวรรค์ เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกความทรงจำ ความตาย และ ความรัก ของ 
เอย หญิงสาววัย 27 ปี ที่เดินทางกลับมาบ้านจากประเทศเยอรมนี เพื่อเผชิญหน้ากับการจากไปของ
แม่ของเธอ ภาพยนตร์เล่าถึงความทรงจำระหว่างเธอกับพ่อและอดีตวัยเยาว์กับเพื่อนเก่า สถานที่ที่
มนุษย์นำเถ้ากระดูกไปลอยอังคารและมีความเชื่อว่าจะนำพาวิญญาณของคนตายไปสู่สรวงสวรรค์ 
ภาพยนตร์ได้ลำดับการเล่าเรื่องในโลกของเอยกับโลกสารคดีที่บันทึกเรื่องราวของแม่ก่อนวันจากกัน 
นคร-สวรรค์ จึงถูกปรับแต่งและต่อเติม ซึ่งอาจเป็นดินแดนของภาพจำที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือที่จริงแล้ว 
มันอาจเป็นเพียงภาพฝันที่เราต่างจินตนาการถึง 

จากภาพยนตร์เรื่อง นคร-สวรรค์ ผู้จัดทำสนใจในด้านของบรรยากาศของภาพ
และความสอดคล้องของพื้นที่ในภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องนคร-สวรรค์ มีการใช้สีโทนอุ่นและมีความ
หม่นสอดคล้องกับความรู้สึกและอารมณ์ของตัวละคร ซึ่งส่งเสริมให้เนื ้อเรื ่องที ่ค่อนข้างนิ ่งช้าที่
บรรยากาศภายนอกอาจดูปกติแต่ความรู้สึกอบอวลภายในจิตใจ 
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ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง นคร-สวรรค์ 

 

2. ภาพยนตร์เรื่อง มะลิลา กำกับโดย อนุชา บุญยวรรธนะ ปีท่ีฉาย พ.ศ.2561 

 มะลิลา เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าถึงความรักความอาลัยของผู้ที ่จากไป ซึ่งเป็น
เรื่องราวของเชน เจ้าของสวนมะลิที่มีอดีตอันสนเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกสาวและแยกทางกับอดีต
ภรรยา ได้พบเจอกับ พัช ศิลปินนักทำบายศรี อดีตคนรักของเชนในวัยเด็กท่ีกลับมาพบกันอีกครั้ง ทั้งคู่
พยายามเยียวยาบาดแผลในอดีตและรื้อฟื้นความสัมพันธ์  ในขณะเดียวกันพิชที่กำลังป่วยหนักจาก
โรคมะเร็งและได้ทุ่มเทเวลาที่เหลืออยู่ให้กับการทำบายศรีแทนการรักษาและเชนได้ตัดสินใจที่จะบวช
เพื่อให้อาการของพิชดีขึ้น แต่เขากลับสูญเสียคนรักกอีกครั้ง การออกบวชและธุดงค์จึงเป็นการค้นหา
ความหมายของการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป และการปล่อยวางที่จะปลดปล่อยตัวเองจากห้วงพันธนาการ 

 จากภาพยนตร์เรื่อง มะลิลา ผู้จัดทำสนใจในด้านของการจัดแสงที่มีลักษณะแสงดู
เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แมจ้ะมีการจัดแสงเพ่ิมเติม แต่ก็ให้ความรู้สึกร่มรื่นแต่
ก็ให้ความรู้สึกเศร้าหมองเช่นกัน และการปรับแต่งสีในขั้นตอนหลังการผลิต ภาพยนตร์จึงให้อารมณ์ที่
ดูสงบและเป็นธรรมชาติมากขึ้น  

  

     
 

ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง มะลิลา 
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บทที่4 
ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลอ้างอิงเชิงเนื้อหา และข้อมูล
อ้างอิงเชิงบรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ ผู ้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์และประมวลเนื้อหา
ทั้งหมด โดยได้เตรียมกระบวนการสร้างภาพยนตร์สั้นดังปรากฏในขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แก่นเรื่อง 

 ความรู้สึกไม่มั่นคงจากการสูญเสีย ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้และยอมรับกับ
ความเป็นจริงนั้นให้ได้ 

2. โครงเรื่อง 

 ใบเถาหญิงสาวในวัยมัธยมที่เติบโตมาพร้อมกับพี่ชายและย่า วันหนึ่งย่าของเธอ
จากไป หมั่นโถวพี่ชายของเธอก็ได้ตัดสินใจบวช แต่ใบเถาไม่เห็นด้วยกับการที่เธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่
เพียงลำพัง ใบเถาจึงพยายามเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวของเธอเอง 

3. เรื่องย่อ 

 ใบเถาหญิงสาววัยมัธยมปลายเติบโตมาพร้อมกับพี่ชายและย่าอย่างมีความสุข 
เมื่อย่าของเธอได้จากไปในช่วงเวลาที่เธอกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ่ีชายของเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะ
บวช ซึ่งทำให้เธอจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง ใบเถาไม่เห็นด้วยกับการบวชของพี่ชาย เธอจึง
พยายามเรียกร้องให้พี่ชายของเธอสึกออกมาเพื่อที่จะกลับมาอยู่กับเธอเช่นเดิมแต่ทุก ๆ ครั้งที่เธอได้
พบเจอกับพี่ชาย เธอรู้สึกถึงความผิดหวังจากคำตอบของพี่ชายซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้
ตัดสินใจถามเหตุผลเกี่ยวกับชีวิตของพ่ีชายของเธอทำให้เธอรับรู้ถึงความรู้สึกของพ่ีชายต่อย่าที่สูญเสีย
ไป หลังจากนั้นเธอได้เรียนรู้และพยายามใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังและภาวนาให้พ่ีชายของเธอหลุดพ้นจาก
ความทุกข์นั้นจริง ๆ  

4. โครงเรื่องขยาย 

 ใบเถาหญิงสาววัยมัธยมปลาย อาศัยอยู่กับย่าและพ่ีชายในบ้านต่างจังหวัด ทุกวัน
หลังเลิกเรียนเธอจะรีบกลับบ้านและเดินตรงไปหาย่าของเธอ แต่วันหนึ่งเธอเปิดประตูเข้าบ้านมา เธอ
เห็นหมั่นโถวหนุ่มวัย 22 ปี กำลังนั่งเล่นกีต้าร์ตรงที่ประจำของเขา ใบเถาวางกระเป๋าลงและเดินเข้าไป
ถามหาย่าจากพี่ชายก่อนที่จะนั่งลงข้าง ๆ เขา เธอชะเง้อมองที่กีต้าร์ที่หมั่นโถวกำลังเล่นอยู่ จนหมั่น
โถวสังเกตเห็น จึงได้ชวนใบเถามาลองเล่นด้วยกัน 
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เมื่อระยะเวลาผ่านไปหมั่นโถวและใบเถาก็สูญเสียย่า โดยที่พวกเขาไม่ทันได้
เตรียมใจมาก่อน การเสียของย่ามาจากโรคที่พ่ึงตรวจพบเจอและย่าใด้ใช้ชีวิตอยู่ได้เพียงไม่นาน การจัด
งานทางศาสนาเป็นไปอย่างราบรื่นและหมั่นโถวก็ได้ตัดสินใจบวชให้ย่าของเขาโดยที่ไม่ได้กำหนดวันสึก 

หลังจากท่ีพ่ีชายและย่าเสียไป ใบเถาเปิดประตูเข้ามาในบ้านพร้อมกับกระเป๋าผ้า
ในมือที่มีแต่เอกสารการเรียน เธอมองเข้าไปข้างในเห็นเตียงนอนที่ว่างเปล่าอยู่กลางบ้าน เธอถอน
หายใจเบา ๆ และละสายตาก่อนที่จะเดินตรงไปที่ห้อง ๆ หนึ่ง เธอเปิดประตูเข้าไปและวางกระเป๋าไว้ที่
โต๊ะและเดินไปที่เตียง เธอทิ้งตัวลงนอนบนเตียงพร้อมกับเหลือบไปมองกีต้าร์ที่วางอยู่ตรงมุมห้องสัก
พักและค่อย ๆ หันหลังกลับไปอีกทางก่อนที่เธอจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาเล่นและมีสายเรียกเข้าจาก
หมั่นโถว  

รถกำลังขับเข้ามาและจอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน เสียงเปิดประตูรถดังขึ้น ใบเถา
ก้าวขาลงมาจากรถพร้อมกับกระเป๋าผ้าในมือก่อนที่จะบอกลาพ่อของเขาและรีบหันหลังเดินเข้าบ้าน
ไป 

ใบเถาที่อยู่ในชุดดำเปิดประตูเข้ามาในบ้านพร้อมกับถุงกับข้าวในมือเธอเปิดไฟใน
บ้านทีละดวง ภายในบ้านที่มืดและค่อย ๆ สว่างข้ึน แต่มีไฟกลางบ้านอยู่ดวงหนึ่งที่กระพริบติด ๆ ดับ 
ๆ ใบเถายืนมองไฟดวงนั้นอยู่สักพัก และปิดไฟดวงนั้นลง เธอสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกมา
อย่างแรง เธอเหลือบไปมองเตียงนอนที่อยู่กลางบ้านและปาดน้ำตาก่อนที่จะเดินไปที่ห้องของเธอ เธอ
ทิ้งตัวลงบนที่นอนและหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดดูรูปย่าขึ้นมาดูอยู่สักพัก เธอปาดน้ำตาและลุก
ขึ้นมานั่งที่โต๊ะคอมเธอวางโทรศัพท์ไว้ข้าง ๆ พร้อมกับหยิบเอกสารในกระเป๋าผ้าขึ้ นมาวางไว้บนโต๊ะ 
เธอเอามือมาลูบหน้าและพยายามอ่านหนังสือจนเธอผล็อยหลับไป 

หมั่นโถวที่อยู่ในผ้าเหลืองเอื้อมมือไปวางดอกไม้จันทน์ลงในเตาเผาและค่อย ๆ 
ถอยออกห่างจากเตา เขายืนสงบนิ่งอยู่หน้าตู้เผาและมองไปที่ตู้เผาที่เปิดอยู่นัยย์ตาของเขาเห็นเพียง
เปลวไฟ ใบเถายืนมอง หมั่นโถวอยู่ข้างหลังและค่อย ๆ เดินไปตรงหน้าตู้เผาศพ เธอโยนดอกไม้จันทน์
ในมือลงไปในตู้เผา และถอยหลังออกมายืนคู่กับหมั่นโถว  ใบเถาพยายามพูดคุยกับหมั่นโถวและ
เรียกร้องให้หมั่นโถวสึกแล้วกลับมาอยู่กับเธอแต่ก็ถูกหมั่นโถวปฏิเสธ 

ใบเถาเดินเข้ามาในห้อง เธอวางหลอดไฟไว้บนโต๊ะและนั่งลงบนเก้าอี้ เธอนั่งมอง
กล่องหลอดไฟอยู่สักพัก เธอเปิดลิ้นชักและหยิบหลอดไฟใส่ลิ้นชัก หลังจากท่ีเธอปิดลิ้นชัก เธอมองไป
ที่หนังสือ เธอฟุบลงกับโต๊ะและลุกข้ึนมาเปิดหนังสืออ่านเตรียมสอบ 

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น ใบเถาลืมตาตื่นขึ้นมาเธอเอ้ือมมือไปปิดเสียงนาฬิกาเวลา
หกโมงเช้าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาเก้าโมงเช้าของวันพฤหัส เธอตกใจและรู้สึกผิด
เพราะทุก ๆ วันพฤหัสที่เป็นวันเกิดของย่าในตอนที่ย่ายังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะตื่นและไปใส่บาตรพร้อม
กันก่อนจะไปทำธุระของตัวเอง เมื่อใบเถาเห็นว่าเธอไม่ตื่นไปใส่บาตรเธอจึงรีบลุกขึ้นออกจากที่นอน 
และรีบปั่นจักรยานออกไปซื้อกับข้าว 

ใบเถาปั่นจักรยานมาหาหมั่นโถวที่วัดพร้อมกับถุงกับข้าว เธอจอดรถและหยิบถุง
กับข้าวด้วยท่าทางเร่งรีบ เธอรีบเดินไปหาหมั่นโถวที่กุฏิและถามหาพี่ชายของเธอที่กำลังบวชอยู่ เมื่อ
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เธอเจอพ่ีชายเธอก็หยิบถุงกับข้าวที่ซื้อมาส่งให้หมั่นโถว หมั่นโถวรับไว้และไม่ได้สนใจใบเถา 

ใบเถาปั่นจักรยานกับมาที่บ้าน เธอจอดรถและมองไปที่บ้าน เธอสูดหายใจเข้า
และค่อย ๆ เดินเข้าบ้านด้วยความรู้สึกว่างเปล่า 

ใบเถากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอ้ี เธอค่อย ๆ ยืดตัวและพิงเก้าอ้ี เธอเหลือบ
ไปมองโทรศัพท์มือถือ เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู และเข้าแอพลิเคชั่นหนึ่ง เธอเลื่อนหน้าจอไปมาและ
สะดุดกับรูปภาพหนึ่ง(How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ได้เป็นศาสดา) เธอมองไปที่รูปสักครู่และกดบันทึกรูป
นั้นไว้ เธอปิดหนังสือลงและเดินออกจากห้องไป 

ใบเถาปั่นจักรยานมาจอดและเดินไปหาหมั่นโถวที่นั่งอ่านหนังสือสวดมนต์อยู่ใน
กุฏิ ใบเถาเรียกหมั่นโถวเขาหันหน้ามาตามเสียงเรียกของและวางหนังสือสวดมนต์ลงกับพ้ืน เขาลุกขึ้น
ไปที่ประตแูละเปิดประตูออกมา เห็นใบเถายืนอยู่ตรงบันไดหน้ากุฏิเขาจึงให้ใบเถาเข้ามาหา เมื่อใบเถา
ได้เข้ามาในกุฏิเธอก็เริ่มสอบถามเกี่ยวกับการบวชของหมั่นโถว และนำรูป (How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้
ได้เป็นศาสดา) ขึ้นมาให้หมั่นโถวดูและถามความคิดเห็นแต่เธอกลับได้คำตอบที่ไม่ถูกใจ เธอจึงรีบเดิน
ออกจากกุฏินั้นไป 

ใบเถานั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถืออยู่กลางบ้าน หน้าจอโทรศัพท์ดับลงและ
เปลี่ยนเป็นสายเรียกเข้าจากพ่อ ใบเถามองอยู่สักพักและรับสายโทรศัพท์จากพ่อและเห็นเงินที่พ่อโอน
มาให้ใช้  

ใบเถานั่งอยู่กลางบ้านพร้อมกับกองอัลบั้มรูปและเสียงเปิดโทรทัศน์ที่ดังไปทั่ว
บ้าน ในมือของเธอมีอัลบั้มรูปของครอบครัว เธอหยิบอัลบั้มรูปขึ้นมาและค่อย ๆ เปิดดู เห็นรูปพ่อ แม่ 
และพี่ชายของเธอและเธอในตอนที่ยังเด็ก เธอมีความสุข เธอเปิดอัลบั้มไปอีกเรื่อย ๆ เห็นรูปของย่า 
พี่ชายและตัวของเธอเอง เธอยังมีความสุขอยู่ เธอเปิดไปเรื่อย ๆ จนเห็นรูปพี่ชายของเธอกับเธอเพียง
แค่สองคน ยิ้มของเธอค่อย ๆ ลดลงตามจำนวนคนที่หายไปจากรูป เธอเปิดไปจนถึงหน้าสุดท้าย
ปรากฎว่าเหลือเพียงช่องว่างที่ใส่รูป ยิ้มของเธอหมดไป เธอปิดอัลบั้มรูปลงและเก็บอัลบั้มใส่ในกล่อง 
เธอหันไปมองโทรทัศน์ที่เปิดรายการตลกอยู่ น้ำตาของเธอค่อย ๆ ไหล เธอปาดน้ำตาและพยายาม
หัวเราะออกมา 

ใบเถาเก็บเสื้อผ้าและข้าวของในห้อง เธอหยิบรูปย่า หมั่นโถวและเธอใส่กล่อง 
และเหลือบไปมองกีต้าร์ที่วางอยู่มุมห้องเธอลุกขึ้นไปที่กีต้าร์และหยิบขึ้นมา เธอนั่งลงบนเก้าอี้ข้าง ๆ 
และเริ่มเล่นกีต้าร์ที่อยู่ในมือ 

ใบเถายืนอยู่ข้างล่างหน้ากุฏิและมองขึ้นไปข้างบน หมั่นโถวเดินเข้ามาข้างหลังใบ
เถาและเดินขึ้นกุฏิไปถึงข้างบน เขาหันกลับมาหาใบเถาและเรียกใบเถาขึ้นไปหา เขาถามสารทุกข์สุข
ดิบของใบเถาหลังจากที ่ไม ่เจอกันสักพัก จนใบเถาได้บอกว่าเธอนั ้นกำลังยื ่นผลคะแนนเข้า
มหาวิทยาลัยและใบเถาก็ได้ถามหมั่นโถวกลับและเธอก็ได้รับรู้คำตอบและความรู้สึกภายในใจของหมั่น
โถว ทำให้เธอสามารถปล่อยวางจากพ่ีชายของเธอได้แล้ว 

หลอดไฟที่อยู ่กลางบ้านถูกเปลี ่ยนโดยใบเถาและหลังจากนั ้นเธอก็ได้รับผล
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ประกาศว่าเธอสอบติดมหาวิทยาลัยแล้ว เธอจึงตัดสินใจบอกพี่ชายของเธอแต่เธอก็ได้ รับความเฉยชา
กลับมา 

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นใบลุกขึ้นมาทำกับข้าวพร้อมใส่บาตร เธอชะเง้อมองพระที่
เดินบิณฑบาต เธอเห็นหมั่นโถวเดินบิณฑบาตอยู่ไกล ๆ จนใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ กระทั่งหมั่นโถวเดินเข้า
มาหยุดอยู่ตรงหน้า ใบเถาหยิบกับข้าวตรงหน้าใส่บาตรและวางดอกไม้ ใบเถาถอยหลังและยืนพนมมือ
เมื่อหมั่นโถวสวดให้พรเสร็จเขาก็ค่อยๆเดินจากไป ใบเถาได้หันมองตามหมั่นโถวอยู่สักพักและหัน
กลับมาเก็บของบนโต๊ะจากนั้นเธอก็เดินกลับไปอีกทาง 
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5. บทภาพยนตร์ 

1 ภาพดำ 

 

ใบเถา (o.s.) 

หลวงพี่คิดว่าพระนางพิมพารู้สึกยังไง ตอนที่เจ้าชาย
สิทธัตถะหนีไปบวช  

 

2 ภายนอก/ลานวัด/กลางวัน 

นาคนั่งอยู่บนเก้าอ้ีกลางลานวัด พร้อมกับพระท่ีกำลังยืนโกนหัวให้นาค 

เศษผมตามตัวนาค 

ใบบัวในมือที่มีเศษผมอยู่ข้างใน 

น้ำที่ถูกราดลงบนหัวค่อย ๆ ไหลลงมายังตัวพร้อมกับเศษผม 

หมั่นโถวนั่งพนมมือและมองไปข้างหน้า 

 

3 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

ใบเถาหญิงสาวใส่ชุดมัธยมปลายวิ่งขึ้นบันไดบ้านและเปิดประตูเข้ามาด้วยหน้าตาสดใสร่าเริง 

เธอวางกระเป๋าลงบนโต๊ะกลางบ้านและรีบเดินไปท่ีห้องของหมั่นโถว 

เธอเปิดประตูเข้าไปเห็นหมั่นโถวกำลังนั่งเล่นกีต้าร์อยู่ เธอยืนมองอยู่สักพักจนกระทั่งหมั่นโถวหันมา
มอง  

 

หม่ันโถว 

ยืนทำไรอยู่ตรงนั้น ก็เข้ามาสิ่ 

 

ใบเถายิ้มก่อนจะเดินเข้าไปยืนอยู่ข้างหลังด้วยท่าทางเก้ ๆ กัง ๆ  

 

ใบเถา 

แล้วนี่ย่าไปไหนอ่ะพ่ีโถว 
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หม่ันโถว 

แกออกไปเดินเล่น ป่านนี้น่าจะถึงวัดแล้วมั้ง 

 

หมั่นโถวยิ้ม ใบเถายิ้มตาม 

 

หม่ันโถว (ต่อ) 

เดี๋ยวย่าก็กลับมา ให้ย่าออกไปเที่ยวเล่นบ้าง อยู่แต่
บ้านอุดอู้จะตาย 

 

ใบเถาพยักหน้าและยืมมองที่โต๊ะ หยิบของบนโต๊ะมาดู 

หมั่นโถวหันกลับไปเล่นกีต้าร์ต่อ และหันกลับมามองใบเถาที่ยืนอยู ่

 

หม่ันโถว (ต่อ) 

อยากเล่นป่าว เดี๋ยวสอน 

 

ใบเถาพยักหน้า 

 

หม่ันโถว (ต่อ) 

มานั่งตรงนี้สิ่ 

 

หมั่นโถวลุกจากเก้าอ้ีและชี้ให้ใบเถามานั่งพร้อมกับยื่นกีต้าร์ให้ใบเถา 

ใบเถารับกีต้าร์และเดินเข้าไปนั่งแทนที่ 

ใบเถาก้มหน้ามองกีต้าร์ที่อยู่ในมือ 

 

ใบเถา 

เล่นยังไงอ่ะ 
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ใบเถาหันกลับไปมองหน้าหมั่นโถว 

หมั่นโถวสอนใบเถาเล่นกีต้าร์ 

 

4 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

ใบเถาเปิดประตูเข้ามาในบ้านพร้อมกับกระเป๋าผ้าในมือที่มีแต่เอกสารการเรียน เธอมองเข้าไปข้างใน
เห็นเตียงนอนที่ว่างเปล่าอยู่กลางบ้าน เธอถอนหายใจเบา ๆ และละสายตาก่อนที่จะเดินตรงไปที่ห้อง 
ๆ หนึ่ง เธอเปิดประตูเข้าไปและวางกระเป๋าไว้ที่โต๊ะและเดินไปที่เตียง เธอทิ้งตัวลงนอนบนเตียงพร้อม
กับเหลือบไปมองกีต้าร์ที่วางอยู่ตรงมุมห้องสักพักและค่อย ๆ หันหลังกลับไปอีกทางก่อนที่เธอจะหยิบ
โทรศัพท์มอืถือมาเล่นและมีสายเรียกเข้าจากหมั่นโถว 

 

ใบเถา 

ฮัลโหล 

หม่ันโถว (v.o.) 

วันนี้จะมางานย่าก่ีโมง 

ใบเถา 

ประมาณหกโมงหรือทุ่มนึงเนี่ยแหละ 

หม่ันโถว (v.o.) 

ก็รีบ ๆ มาหน่อยแล้วกันวันนี้คนน่าจะเยอะ 

 

ใบเถาลุกขึ้นและวางโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะและเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวก่อนเดินออกไปจากห้อง 

 

5 ภายนอก / หน้าบ้าน / กลางคืน 

รถกำลังขับเข้ามาและจอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน 

ใบเถาเปิดประตูและลงจากรถพร้อมกับกระเป๋าผ้าในมือก่อนที่จะเดินเข้าบ้าน  

กระจกรถด้านข้างค่อย ๆ เลื่อนลงมา จนเห็นหน้าพ่อ 

พ่อ 

พ่ีบวชให้ย่าอยู่บ้านคนเดียวก็ปิดบ้านดี ๆ  

พ่อเลื่อนกระจกข้ึน 
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ใบเถา 

พ่อก็ขับรถกลับบ้านดี ๆ นะ 

 

พ่อเลื่อนกระจกข้ึนและถอยรถออกไป 

 

6 ภายใน/บ้าน /กลางคืน 

ใบเถาที่อยู่ในชุดดำเปิดประตูเข้ามาในบ้านพร้อมกับถุงกับข้าวในมือ เธอเปิดไฟในบ้านทีละดวง 
ภายในบ้านที่มืดและค่อย ๆ สว่างขึ้น แต่มีไฟกลางบ้านอยู่ดวงหนึ่งที่กระพริบติด ๆ ดับ ๆ ใบเถายืน
มองไฟดวงนั้นอยู่สักพัก และปิดไฟดวงนั้นลง  เธอสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ และหายใจออกมาอย่างแรง 
เธอเหลือบไปมองเตียงนอนที่อยู่กลางบ้านและปาดน้ำตาก่อนที่จะเดินไปที่ห้องของเธอ เธอทิ้งตัวลง
บนที่นอนและหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดดูรูปย่าขึ้นมาดูอยู่สักพัก เธอปาดน้ำตาและลุกขึ้นมานั่งที่
โต๊ะคอมเธอวางโทรศัพท์ไว้ข้าง ๆ พร้อมกับหยิบเอกสารในกระเป๋าผ้าขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะ เธอเอามือ
มาลูบหน้าและพยายามอ่านหนังสือจนเธอผล็อยหลับไป 

 

7 ภายนอก / วัด / กลางวัน 

 

พระ (V.O.) 

อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน 

อุปปัชชิตฺวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ  

สัพเพ สัตตา มะรัน ติจะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร  

ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะสังสะโยฯ  

 

หมั่นโถวที่อยู่ในผ้าเหลืองเอื้อมมือไปวางดอกไม้จันทน์ลงในเตาเผาและค่อย ๆ ถอยออกห่างจากเตา 
เขายืนสงบนิ่งอยู่หน้าตู้เผาและมองไปที่ตู้เผาที่เปิดอยู่นัยย์ตาของเขาเห็นเพียงเปลวไฟ ใบเถายืนมอง
หมั่นโถวอยู่ข้างหลังและค่อย ๆ เดินไปตรงหน้าตู้เผาศพ เธอโยนดอกไม้จันทน์ในมือลงไปในตู้เผา และ
ถอยหลังออกมายืนคู่กับหมั่นโถว 

 

ใบเถา 

บ้านเราก็เหลือกันแค่สองคนแล้วนะหลวงพ่ี 
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ใบเถาหันไปมองพ่อที่ยืนส่งแขกอยู่และหันกลับมาฝืนยิ้มให้หมั่นโถว 

หมั่นโถวหันมามองที่ใบเถา 

ใบเถาหลบสายตาของหมั่นโถวและกลับมามองเตาเผาของย่า 

 

ใบเถา (ต่อ) 

เอ่อ หลวงพ่ี พรุ่งนี้หลวงพ่ีก็กลับไปอยู่บ้านแล้วใช่มั้ย 

หม่ันโถว 

ทำไมหล่ะ โยมมีอะไรหรือเปล่า 

หม่ันโถว (ต่อ) 

หลวงพี่คิดว่าหลวงพี่อยู ่วัดต่ออีกสักพักแหละ แล้ว
ตอนนี้อยู่บ้านเป็นไงบ้าง 

 

 ใบเถาหันหน้ามามองหมั่นโถว 

 

ใบเถา 

ก็โอเคอยู่แหละหลวงพ่ี ถ้าไม่ติดว่าไฟกลางบ้านดวง
นั้นมันติด ๆ ดับ ๆ อีกแล้ว 

หม่ันโถว 

อ๋อ ดวงนั้นสิ่นะ  

 

ใบเถาขมวดคิ้ว 

 

ใบเถา 

เถารอหลวงพ่ีสึกแล้วกลับไปเปลี่ยนหลอดไฟให้เถานะ 

 

หมั่นโถวยิ้มให้ใบเถา เขาหันกลับไปมองพ่อที่กำลังยืนส่งแขกอยู่เขาหุบยิ้มและหันกลับมามองที่เตาเผา 
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8 ภายใน/ห้อง/กลางวัน 

ใบเถาเดินเข้ามาในห้อง เธอวางหลอดไฟไว้บนโต๊ะและนั่งลงบนเก้าอ้ี เธอนั่งมองกล่องหลอดไฟอยู่สัก 

พัก เธอเปิดลิ้นชักและหยิบหลอดไฟใส่ลิ้นชัก หลังจากท่ีเธอปิดลิ้นชัก เธอมองไปที่หนังสือ  เธอฟุบลง 

กับโต๊ะและลุกข้ึนมาเปิดหนังสืออ่านเตรียมสอบ 

 

9 ภายใน/ห้อง/กลางวัน 

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น ใบเถาลืมตาตื่นขึ้นมาเธอเอ้ือมมือไปปิดเสียงนาฬิกาเวลาหกโมงเช้า 

เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดูเวลาเก้าโมงเช้าของวันพฤหัส เธอตกใจและรีบลุกข้ึนออกจาก 

ที่นอน 

 

10 ภายนอก/วัด/กลางวัน 

ใบเถามาหาหมั่นโถวที่วัดพร้อมกับถุงกับข้าวด้วยท่าทางเร่งรีบ เธอรีบเดินไปหาหมั่นโถวที่กุฏิ 

 

ใบเถา 

หลวงพ่ี หลวงพ่ี  

 

ใบเถายืนเหนื่อยหอบ เธอเงยหน้ามองขึ้นไปบนกุฏิ 

หมั่นโถวเปิดประตูออกมา มองหน้าใบเถา 

 

หม่ันโถว 

ว่าไงโยม  

ใบเถา 

เถาเอากับข้าวมาถวาย พอดีเมื ่อเช้าเถาตื ่นสายไป
หน่อยเลยใส่บาตรให้หลวงพ่ีไม่ทัน 

หม่ันโถว 

หลวงพี่ว่าแล้วว่าทำไมเมื ่อเช้าเดินผ่านไม่เห็นโยม
ออกมาใส่บาตร  
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ใบเถา 

พอดีเถาอ่านหนังสือ ช่วงนี้ก็ใกล้สอบเข้ามหาลัยเลย
ต้องอ่านเยอะขึ้นอีกหน่อย 

หม่ันโถว 

ละไหนของที่จะเอามาถวาย 

 

หมั่นโถวมองไปที่ถุงกับข้าว 

ใบเถาที่ยืนมองหน้าหมั่นโถวอยู่ก็หันมองไปที่ถุงกับข้าวตามหมั่นโถว 

หมั่นโถววางผ้าบนเก้าอ้ี ใบเถาวางกับข้าวบนผ้า 

หมั่นโถวหยิบถุงกับข้าวขึ้นมาดู 

ใบเถาพนมมือไหว้ 

 

ใบเถา 

มีแต่ของชอบของหลวงพี ่เลยนะ ฉันเยอะ ๆ ล่ะ 
อาทิตย์หน้าอยากฉันอะไรหล่ะ 

หม่ันโถว 

อะไรก็ได้เอามาเถอะ 

 

 เธอมองไปที่ถุงกับข้าวและมองไปที่หมั่นโถว 

 

ใบเถา 

หลวงพี่ งั้นเถากลับบ้านก่อนนะ ต้องรีบกลับไปอ่าน
หนังสือ 

 

หมั่นโถวพยักหน้า 

ใบเถาหันหลังกำลังจะเดินออกจากกุฏิไป 

  



 30 

หม่ันโถว 

กลับดี ๆ 

 

ใบเถาหันกลับมายิ้มให้หมั่นโถวและหันกลับมาเธอรีบเดินออกมาจากกุฏิ 

 

11 ภายใน/ห้อง/กลางคืน 

ใบเถากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอ้ี เธอค่อย ๆ ยืดตัวและพิงเก้าอ้ี เธอเหลือบไปมองโทรศัพท์มือถือ 
เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู และเข้าแอพลิเคชั่นหนึ่ง เธอเลื่อนหน้าจอไปมาและสะดุดกับรูปภาพหนึ่ง
(How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ได้เป็นศาสดา) เธอมองไปที่รูปสักครู่และกดบันทึกรูปนั้นไว้ เธอปิดหนังสือ
ลงและเดินออกจากห้องไป 

 

12 ภายใน / กุฏิ / กลางวัน 

ใบเถาเดินไปหาหมั่นโถวที่กุฏิ  

 

ใบเถา 

หลวงพ่ี หลวงพ่ี 

 

หมั่นโถวที่นั่งอ่านหนังสือสวดมนต์อยู่หันหน้ามาตามเสียงเรียกของใบเถาเขาวางหนังสือสวดมนต์ลง
กับพ้ืน และลุกข้ึนไปท่ีประต ู

หมั่นโถวเปิดประตูออกมา เห็นใบเถายืนอยู่ตรงบันไดหน้ากุฏิ 

 

หม่ันโถว 

มีอะไรหรอโยม เสียงดัง เกรงใจพระรูปอื่นบ้าง 

ใบเถา 

หลวงพี่ เมื่อกี้เถาไปเจออะไรมาอย่างนึง เลยอยากจะ
มาถามความเห็นของหลวงพ่ี 

 

ใบเถามองหน้าหมั่นโถวและยิ้มออกมา 
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หมั่นโถวมองหน้าใบเถาด้วยความสงสัย 

 

หม่ันโถว 

ขึ้นมานั่งก่อนสิ่ 

 

ใบเถาเดินขึ้นไปบนกุฏิและนั่งลงที่พ้ืน 

หมั่นโถวนั่งลงที่พ้ืนตามใบเถา 

ใบเถากดโทรศัพท์มือถือแล้ววางกับพ้ืนส่งให้หลวงพ่ีดู 

 

ใบเถา 

หลวงพ่ีดูนี่สิ่ 

 

เธอวางโทรศัพท์มือถือให้หมั่นโถวดู 

หมั่นโถวหยิบโทรศัพท์ของใบเถาขึ้นมาดู 

 

ใบเถา  (ต่อ) 

เป็นไงบ้างหลวงพ่ี 

 

ใบเถายิ้ม 

หมั่นโถวมองหน้าใบเถา 

 

หม่ันโถว 

แล้วยังไง มีอะไร 

ใบเถา 

หลวงพี่คิดว่าพระนางพิมพารู้สึกยังไง ตอนที่เจ้าชาย
สิทธัตถะหนีไปบวช  
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หม่ันโถว 

ไม่รู้สิ่ พระนางพิมพาจะรู้สึกยังไงหล่ะ 

ใบเถา 

เถาว่าพระนางพิมพาก้คงจะเสียใจ 

หม่ันโถว 

เสียใจเรื่องอะไรหล่ะ 

ใบเถา 

เหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะหนีมาบวชโดยที่ไม่บอก ไม่
ถามพระนางพิมพาว่าจะอยู่ได้ไหม  

 

หมั่นโถวนิ่งเงียบ 

 

ใบเถา (ต่อ) 

แล้วหลวงพ่ีคิดว่าเถาจะเสียใจไหม 

หม่ันโถว 

แต่โยม ไม่ใช่พระนางพิมพาหนิ หลวงพี่ก็ไม่ใช่เจ้าชาย
สิทธัตถะ 

ใบเถา 

แต่หลวงพ่ีก็ไม่เคยถามว่าเถาจะอยู่คนเดียวได้ไหม 

 

ใบเถาฝืนยิ้มและมองหน้าหมั่นโถว 

หมั่นโถวมองหน้าใบเถา และยื่นโทรศัพท์มือถือคืนให้กับใบเถา 

 

หม่ันโถว 

หลวงพ่ีเชื่อว่าอยู่ได้ 

ใบเถามองไปที่โทรศัพท์และหยิบขึ้นมาเก็บใส่กระเป๋า 
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ใบเถา 

อยู่ได้กับต้องอยู่ให้ได้มันต่างกันนะหลวงพ่ี 

หม่ันโถว 

ก็ต้องอยู่ให้ได ้

ใบเถา 

งั้นวันนี้เถากลับก่อนนะ หลวงพ่ี 

 

ใบเถาพนมมือไหว้พร้อมลุกขึ้นยืนและเดินลงออกจากุฏิไป 

 

13 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

ใบเถานั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถืออยู่กลางบ้าน หน้าจอโทรศัพท์ดับลงและเปลี่ยนเป็นสายเรียกเข้า
จากพ่อ ใบเถามองอยู่สักพักและรับสายโทรศัพท์ 

 

พ่อ (v.o.) 

พ่อพ่ึงจะโอนเงินไปให้ แกเห็นหรือยัง 

 

ใบเถายกโทรศัพท์ออกจากหู และดูเลื่อนดูหน้าจอโทรศัพท์ และยกโทรศัพท์มาไว้ที่หูเหมือนเดิม 

 

ใบเถา 

เห็นแล้ว 

พ่อ (v.o.) 

เอ้อ แล้วช่วงนี้ได้ไปหาหลวงพ่ีบ้างหรือป่าว 

ใบเถา 

ไม่ได้ไปเลย ช่วงนี้ยุ่งกับการอ่านหนังสือหน่ะ 

พ่อ (v.o.) 

มีอะไรกันหรือป่าว  
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ใบเถา 

ไม่ได้มีอะไร  

พ่อ (v.o.) 

ยังไงก็ไปหาหลวงพ่ีบ้าง 

 

ใบเถาเหล่ตามองที่โทรศัพท์ 

 

พ่อ (v.o.)(ต่อ) 

งั้นพ่อวางแล้วนะ 

 

ใบเถายกโทรศัพท์ออกจากหูและเล่นเกมต่อ 

 

14 ภายใน/บ้าน/กลางคืน 

ใบเถานั่งอยู่กลางบ้านพร้อมกับกองอัลบั้มรูปและเสียงเปิดโทรทัศน์ที่ดังไปทั่วบ้าน ในมือของเธอมี
อัลบั้มรูปของครอบครัว เธอหยิบอัลบั้มรูปขึ้นมาและค่อย ๆ เปิดดู เห็นรูปพ่อ แม่ และพี่ชายของเธอ
และเธอในตอนที่ยังเด็ก เธอมีความสุข เธอเปิดอัลบั้มไปอีกเรื่อย ๆ เห็นรูปของย่า พี่ชายและตัวของ
เธอเอง เธอยังมีความสุขอยู่ เธอเปิดไปเรื่อย ๆ จนเห็นรูปพี่ชายของเธอกับเธอเพียงแค่สองคน ยิ้มของ
เธอค่อย ๆ ลดลงตามจำนวนคนที่หายไปจากรูป เธอเปิดไปจนถึงหน้าสุดท้ายปรากฎว่าเหลือเพียง
ช่องว่างที่ใส่รูป ยิ้มของเธอหมดไป เธอปิดอัลบั้มรูปลงและเก็บอัลบั้มใส่ในกล่อง เธอหันไปมอง
โทรทัศน์ที่เปิดรายการตลกอยู่ น้ำตาของเธอค่อย ๆ ไหล เธอปาดน้ำตาและพยายามหัวเราะออกมา 

 

15 ภายใน/ห้อง/กลางวัน 

ใบเถาเก็บเสื้อผ้าและข้าวของในห้อง เธอหยิบรูปย่า หมั่นโถวและเธอใส่กล่อง และเหลือบไปมองกีต้าร์
ที่วางอยู่มุมห้อง  

 

ย่า (v.o.) 

เอ็งก็ลองเล่นแบบไม่มีพี่เอ็งดูสิ่ เอ็งก็เล่นได้เหมือนกัน
แหละ 
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เธอลุกขึ้นไปที่กีต้าร์และหยิบขึ้นมา เธอนั่งลงบนเก้าอี้ข้าง ๆ และเริ่มเล่นเพลง (เพลงคิดถึง/เขียนไข
และวานิช)  

 

16 ภายนอก/กุฏิ/กลางวัน 

ใบเถายืนอยู่หน้ากุฏิและมองเข้าไปในกุฏิ หมั่นโถวเดินเข้ามาข้างหลังใบเถา 

 

หม่ันโถว 

โยมมายืนทำไรอยู่ตรงนี้หล่ะ 

 

ใบเถาหันกลับมาตามเสียง เธอเห็นหมั่นโถวและยืนมองอยู่ตรงนั้น 

หมั่นโถวเดินขึ้นกุฏิไปถึงข้างบนและหันกลับมาหาใบเถา 

 

หม่ันโถว (ต่อ) 

โยมไม่เข้ามานั่งข้างบนก่อนหล่ะ 

 

หมั่นโถวเดินเข้าไปในกุฏิ ใบเถาค่อย ๆ เดินขึ้นไปเธอยืนมองประตูกุฏิก่อนที่จะมองไปรอบ ๆ และนั่ง
รออยู่หน้ากุฏิ  

หมั่นโถวเดินออกมาจากห้องและมานั่งตรงหน้าใบเถา 

 

หม่ันโถว (ต่อ) 

เป็นไงบ้าง สบายดีมั้ย 

ใบเถา 

มันก็เหมือนจะสบายดีแหละ แต่บางทีมันก็ไม่ได้รู้สึก
อย่างนั้น  

หม่ันโถว 

แล้วเรื่องมหาลัยหล่ะ 
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ใบเถา 

ตอนนี้เถายื่นคะแนนไปหลายที่เลยนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะ
ติดที่ไหน  

หม่ันโถว 

อ้ืม ก็ดีแล้ว แล้ววันนี้มีอะไรหรือเปล่า 

ใบเถา 

หลวงพ่ี ทำไมตอนนั้นหลวงพ่ีถึงตัดสินใจจะบวช 

หม่ันโถว 

ตอนนั้นหรอ หลวงพ่ีอยากบวชให้ย่า 

ใบเถา 

แล้วตอนนี้หลวงพ่ีไม่คิดอยากจะสึกออกมาบ้างหรอ 

หม่ันโถว 

ตอนนี้หรอ 

 

หมั่นโถวทำท่าครุ่นคิด 

 

หม่ันโถว (ต่อ) 

ตอนนี้หลวงพ่ียังไม่คิดเรื่องนั้นนะ 

ใบเถา 

แล้วหลวงพ่ีจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน 

 

หมั่นโถวเงียบ 

ใบเถาทำสีหน้าสงสัยรอคำตอบจากหมั่นโถว 

 

หม่ันโถว 

หลวงพ่ีก็ไม่รู้เหมือนกัน หลวงพ่ีรู้แค่ว่า 

การอยู่ตรงนี้ หลวงพ่ีอยู่ได้ 
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ใบเถาพยักหน้าเล็กน้อย ทั้งคู่นั่งเงียบกันอยู่สักพัก 

 

ใบเถา 

อ้ืม เถาเข้าใจแล้ว  

ใบเถามองหน้าหมั่นโถวอย่างเห็นอกเห็นใจและค่อย ๆ ยิ้มให้ 

 

17 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

เก้าอ้ีถูกลากมาวางไว้กลางบ้าน 

ใบเถาเหยียบเก้าอ้ีขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟ 

ใบเถาลงมาและยืนปัดฝุ่นที่มือ 

ใบเถาเดินไปเปิดสวิตช์ไฟ ไฟสว่างข้ึน 

  

18 ภายใน/ห้อง/กลางคืน 

ใบเถานั่งอยู่หน้าคอม เธอกดคีย์บอร์ด f5 รัว ๆ ใบเถาเห็นผลประกาศในการสอบเข้ามหาลัย เธอยิ้ม
และหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและกดโทรออกหาหมั่นโถว 

 

ใบเถา 

ฮัลโหลหลวงพ่ี เถาสอบติดแล้วนะ  

หม่ันโถว(o.s) 

ดีแล้ว 

 

ใบเถาเหลือบตาไปมองกรอบรูปย่า 

ใบเถา 

พรุ่งนี้หลวงพ่ีบิณฑบาตหรือป่าว 

หม่ันโถว(o.s) 

อืม 
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ใบเถา 

เดี๋ยวพรุ่งนี้เถาไปรอท่ีหน้าบ้านนะ 

 

ใบเถายกโทรศัพท์ออกจากหูและกดวางสาย 

 

19       ภายใน / บ้าน / เช้า 

เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น ใบเถาลืมตาและลุกข้ึน  

ใบเถาหั่นผัก สับหมู เด็ดใบกะเพรา 

ใบเถาทำกับข้าวอยู่ในครัว 

 

20 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน 

ใบเถายืนอยู่หน้าบ้านพร้อมกับของใส่บาตรบนโต๊ะ  เธอชะเง้อมองพระที่เดินบิณฑบาต เธอเห็นหมั่น
โถวเดินบิณฑบาตอยู่ไกล ๆ จนใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ กระทั่งหมั่นโถวเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้า ใบเถา
หยิบกับข้าวตรงหน้าใส่บาตรและวางดอกไม้ ใบเถาถอยหลังและยืนพนมมือ 

 

หม่ันโถว 

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฒาปะจายิโน 

จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง 

 

หมั่นโถวมองหน้าใบเถา และก้มหน้าหันกลับและเดินต่อไป 

ใบเถามองตามหมั่นโถวอยู่สักพักและหันกลับมาเก็บของบนโต๊ะและเดินเข้าไปในบ้าน 

จบ 
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ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ 

1. การคัดเลือกนักแสดง 

 1.1 หม่ันโถว 

      นายวิทยา สุทธินิเทศ 

 

       
 

ภาพที ่4-1 ภาพของ นายวิทยา สุทธินิเทศ (ขวัญ) นักแสดงบท หมั่นโถว (หลวงพ่ี) 

 

หมั่นโถวชายวัยหนุ่มที่ใช้ชีวิตปกติในบ้านต่างจังหวัดกับน้องสาวและย่า เมื่อ
วันหนึ่งที่เขาต้องสูญเสียย่าซึ่งเป็นคนสำคัญในชีวิต ทำให้เขาตัดสินใจบวชโดยที่ไม่มีกำหนดสึกเพ่ือเยีว
ยาจิตใจตนเอง 

เหตุผลที่เลือก เนื่องจากวิทยามีผลงานการแสดงทางด้านละครเวที มีรูปร่าง 
สัดส่วนตามที่ผู้จัดทำต้องการ วิทยายังสามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสีหน้าท่าทางได้อย่างชัดเจน 
เข้าถึงบทบาทและเข้าใจในเรื่องราวของตัวละครได้เป็นอย่างดีเพียงผ่านการอธิบายในระยะเวลาอันสั้น 
ซึ่งก่อนการถ่ายทำวิทยายังศึกษาการวางตัวของพระ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ในขณะที่ตนเอง
ต้องสำรวม ซึ่งทำให้การถ่ายทอดอารมณ์ดูเป็นธรรมชาติ 
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1.2 ใบเถา 

นางสาวมันตา เอกาโน 

 

       
 

ภาพที ่4-2 ภาพของ นางสาวมันตา เอกาโน (มิก) นักแสดงบท ใบเถา 

ใบเถา หญิงสาววัยมัธยมปลายที่กำลังจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู ่กับ
พี่ชายและย่า แต่เธอต้องสูญเสียย่าไปด้วยโรคชราและพี่ชายของเธอเองก็ได้ตัดสินใจบวช ทำให้เธอ
ต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในบ้านที่ว่างเปล่า 

เหตุผลที่เลือก เนื่องจากมันตาเคยมีผลงานการแสดงที่น่าจดจำหลายชิ้นและมีรูปร่าง 
สัดส่วนตรงกับความต้องการของผู้จัดทำ ทั้งนี้มันตายังสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเศร้า เสียใจของตัว
ละครที่เก็บไว้ภายในใจออกมาได้เป็นอย่างดี เมื่อมันตาได้ลองแสดงกับวิทยาทำให้ผู้จัดทำรู้สึกถึงการ
คาดค้ันคำตอบของอีกคน และมันตายังสามารถเข้าถึงบทบาทของใบเถาได้เป็นอย่างดี 

 

2. สถานที่ถ่ายทำ 

 2.1 บ้าน 

      เป็นสถานที่พักอาศัยและพื้นที่ส่วนตัว อยู ่ในสวนและติดริมคลอง ช่วง
กลางวันให้ความรู้สึกร่มรื่นและในช่วงเวลากลางคืนทำให้รู้สึกถึงความโดดเดี่ยว อ้างว้าง 

      สถามที่ที่เลือกคือบ้านไม้ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในสวนและ
ติดริมคลอง ซึ่งบ้านไม้เก่าหลังนี้ทำให้รู้สึกถึงความเก่า มีการใช้ชีวิตกันมาหลายรุ่นและมีค วามเป็น
ส่วนตัว ทำให้ในช่วงที่ตัวละครน้องสาวจะต้องใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังนี้ มีความรู้สึกที่ว่าง
เปล่าหลังจากสูญเสียคนใกล้ชิดไป 
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ภาพที่ 4-3 ภาพบ้าน สถานที่ที่ใช้สำหรับถ่ายทำ 

 

        2.2 วัด 

      เป็นสถานที่ที่หมั่นโวบวชหลังจากที่ย่าของเขาเสียชีวิตและยังเป็นสถานที่ที่
เยียวยาจิตใจของหมั่นโถวและอยู่ใกล้ท่พักอาศัยทำให้ใบเถาสามาถไปหาได้โดยสะดวก 

      สถานที่ที่เลือกคือวัดใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดเดียวกับบ้าน ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกและประหยัดเวลา นอกจากนี้บริเวณวัดมีความ
เงียบสงบเหมาะกับการถ่ายทำ ซึ่งทั้งกุฏิและบริเวณรอบ ๆ ยังสามารใช้งานได้ตามท่ีผู้จัดทำต้องการ 

 

          

      
ภาพที่ 4-4 ภาพวัด สถานที่ท่ีใช้สำหรับถ่ายทำ 
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3. อุปกรณ์ประกอบฉาก 

 3.1 กีต้าร์ 

      กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่หมั่นโถวจะใช้เล่นดนตรีเป็นประจำที่มุมส่วนตัวของ
เขาในบริเวณบ้าน และเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมั่นโถวและใบเถา 

 

      
 

ภาพที่ 4-5 ภาพของกีต้าร์ 

 

   3.2 หลอดไฟ 

        หลอดไฟ ใช้เป็นสัญญะในภาพยนตร์หมายถึงการข้ามผ่าน จากช่วงแรกที่ตัว
ละครใบเถาตัดสินใจไม่เปลี่ยนหลอดไฟเพื่อจะให้พี่ชายมาเปลี่ยนให้ เมื่อกาลเวลาผ่านไปใบเถาได้
เรียนรู้การอยู่คนเดียว การพ่ึงพาตนเอง ทำให้เธอตัดสินใจที่จะพยามยามใช้ชีวิตให้ได้ด้วยตนเอง 

 

     
 

ภาพที่ 4-6 ภาพของหลอดไฟ 
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3.3 โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ 

         โทรศัพท์ขอลใบใช้สำหรับการสื่อสาร จะเห็นว่าตัวละครใบเถาจะอยู่กับ
โทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนคอมพิวเตอร์จะให้ในการสมัครสอบหรือยื ่นคะแนนเพื่อเข้า
มหาวิทยาลัย 

 
 

      
 

ภาพที่ 4-7 ภาพของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ 

 

   3.4 หนังสือ 

        หนังสือเรียนมัธยมปลายของใบเถา เป็นหนังสือที่ใบเถาใช้อ่านเพื่อสอบเข้า
มหาวิทยาลัย และเป้นช่วงที่พ่ีชายของเธอตัดสินใจบวช 

 

     
 

ภาพที่ 4-8 ภาพของหนังสือของใบเถา 

 

   3.5 อัลบั้มรูป 

        เป็นอัลบั้มรูปของครอบครัวของใบเถา เธอหยิบมาดูในช่วงที่ต้องอยู่บ้านคน
เดียวและทำให้เธอกลับมาย้อนคิดถึงวันวานในอดีต 
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ภาพที่ 4-9 ภาพของอัลบั้มรูป 

 

   3.6 ถุงกับข้าว 

        ปกติแล้วตัวละครมักซื้อของมาใส่บาตรให้พระแต่ในครั้งสุดท้ายที่เจอกับ
พ่ีชาย เธอได้ตัดสินใจที่จะลงมือทำกับข้าวให้พี่ของเธอเอง 

 

               
 

ภาพที่ 4-10 ภาพของถุงกับข้าว 
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4. เครื่องแต่งกายนักแสดง 

 4.1 ชุดแต่งกายของหม่ันโถว 

      ชุดลำลอง เป็นชุดเสื้อเชิ้ตคอปก กางเกงขาสั้น เป็นชุดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ของหมั่นโถว  

      ชุดจีวร ใช้หลังจากที่หมั่นโถวตัดสินใจบวชในศาสนาพุทธ การแต่งกายแต่ละ
ครั้งจะดูสภาพอากาศและโอกาสต่าง ๆ  

 

   

   
 

ภาพที่ 4-10 ภาพชุดแต่งกายของหมั่นโถว 

 

   4.2 ชุดแต่งการของใบเถา 

         ชุดนักเรียน เป็นชุดนักเรียนหญิง ช่วงมัธยมปลายในต่างจังหวัด กระโปรงสี
น้ำเงินบ่งบอกว่าเป็นโรงเรียนในหน่วยงานของรัฐ 
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ภาพที่ 4-11 ภาพชุดนักเรียนของใบเถา 

 

         ชุดลำลอง เป็นชุดเสื้อแขนสั้นสีทึบ กางเกงขายาว ซึ่งจะเป็นช่วงหลังจากย่า
เสียและพ่ีชายบวช จะเริ่มเปลี่ยนโทนสีเสื้อให้ดูสว่างข้ึนเป็นการที่ตัวละครได้เรียนรู้และเริ่มทำใจได้ 

 

      

      

      
 

ภาพที่ 4-12 ภาพชุดลำลองของใบเถา  
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5. การเตรียมการถ่ายทำ 

   5.1 ตาราง Overall 

ตารางที่ 4-1 ตาราง Overall 

scene Int/Ext D/N Description cast set Wardrobe Props Remark 

1 - - ภาพดำ “หลวงพ่ีคิดว่าพระนางพิมพา
รู้สึกยังไง ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะหนี
ไปบวช” 

ใบเถา - - - อัดเสียงแยก 

เน้นอารมณ์ 

ความรู้สึกอยากรู้ 

2 Ext D ลานวัด พระกำลังโกนหัวให้หมั่นโถว 

 
หมั่นโถว 

Extra พระ 

ลานวัด ผ้าขาวม้า  ซีนบวช 

3 Int D ใบเถาวิ่งกลับเข้าบ้าน ไปหาหมั่นโถว
และพูดคุยกับหมั่นโถว หมั่นโวสอนใบ
เถาเล่นกีต้าร์ 

หมั่นโถว 

ใบเถา 

บ้าน ชุดลำลอง 

(หมั่นโถว) D1 

ชุดนักเรียน 

(ใบเถา)D1 

กีต้าร์ 

กระเป๋า
นักเรียน 

กระเป๋าผ้าใส่
เอกสาร 

 

เห็นบรรยากาศก่อนที่
ย่าจะตายความสัมพันธ์

ของพ่ีน้อง 

4 Int D ใบเถาเดินเข้าบ้านมา เธอเดินเข้าไปใน
ห้องและทิ้งตัวลงนอน เหลือบไป
เห็นกีต้าร์หันกลับมาเล่นโทรศัพท์ 

ใบเถา บ้าน ชุดนักเรียน D2 กระเป๋า กีต้าร์ 
โทศัพท์ 

เสียงหมั่นโถวจาก
โทรศัพท์ /ใบเถาต้องดู

โตขึ้น 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Overall (ต่อ) 

scene Int/Ext D/N Description cast set Wardrobe Props Remark 

5 Ext N พ่อขับรถมาส่งใบเถา ใบเถาลงจากรถ
และรีบเข้าบ้าน 

ใบเถา 

Extra พ่อ 

หน้าบ้าน ชุดลำลอง D3 กระเป๋าผ้า  

6 Int N ใบเถาเดินเข้าบ้านมาเปิดไฟที่ติดๆ 
ดับๆ มองไปที่เตียงย่า กลับเข้าห้องนั่ง
ที่โต๊ะหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดูรูปย่าและ
หยิบเอกสารการเรียนมาอ่าน 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง D3 กระเป๋าผ้า 

หลอดไฟ(พัง) 

เตียงเปล่า 

โทรศัพท์มือถือ 

ต่อเนื่อง 

7 Int D ใบเถาและหมั่นโถวยืนอยู่หน้าเตาเผา
ศพย่าและพูดคุยกัน 

หมั่นโถว 

ใบเถา 

เตาเผา/
วัด 

ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D2 

ชุดดำ 

(ใบเถา) D4 

ดอกไม้จันทน์ 

พวงหรีด 

ซีนงานศพ 

8 Int D ใบเถานั่งอ่านหนังสืออยู่กลางบ้านและ
หยิบหลอดไฟออกมาดู เธอวาง
หลอดไฟและอ่านหนังสือต่อ 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง D5 หลอดไฟ 

หนังสือ 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Overall (ต่อ) 

scene Int/Ext D/N Description cast set Wardrobe Props Remark 

9 Int D เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น ใบเถาหยิบ
โทรศัพท์ขึ้นมาดู รีบลุกออกจากเตียง 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง D6 นาฬิกา 

โทรศัพท์ 

ผ่านเวลามาประมาณ 2 
สัปดาห์ 

โทรศัพท์เห็นวันทีด่้วย 

10 Int D ใบเถามาหาหมั่นโถวที่กุฏิพร้อมถุง
กับข้าว นำมาถวายให้หมั่นโถวด้วย
ความรู้สึกผิดที่ตื่นมาใส่บาตรไม่ทัน 
หมั่นโถวรับข้าวไว้และไม่ได้สนใจใบ
เถาต่อ ใบเถาชวนหมั่นโถวคุย 

หมั่นโถว 

ใบเถา 

บ้าน ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D3 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา)D7 

ถุงกับข้าว ต่อเนื่อง (ใบเถาเปลี่ยน
ชุดก่อนออกจากบ้าน) 

11 Int D ใบเถานั่งอ่านหนังสืออยู่ภายในบ้าน
แล้วหยิบโทรศัพท์มาเล่นเห็นรูปภาพ
สิทธัตถะหนีไปบวช 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D8 

โทรศัพท์ 

รูป ฮาวทูทิ้ง 

หนังสือ 

ผ่านวลา 1 สัปดาห์ 

12 Int D ใบเถามาหาหลวงพ่ีที่กำลังอ่าน
หนังสือสวดมนต์อยู่ในกุฏิ ใบเถาหยิบ
โทรศัพท์มือถือมาให้หมั่นโถวดูภาพที่
เซฟไว้ 

ใบเถา บ้าน ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D4 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D9 

โทรศัพท์ 

รูป ฮาวทูทิ้ง 

ของใช้ในกุฏิ 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Overall (ต่อ) 

scene Int/Ext D/N Description cast set Wardrobe Props Remark 

13 Int D ใบเถานั่งล่นเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
แล้วพ่อโทรมาหา 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง D10 โทรศัพท์ ผ่านเวลามาประมาณ 2 
สัปดาห์ 

อัดเสียงพ่อแยก 

14 Int N ใบเถานั่งดูอัลบั้มรูปอยู่กลางบ้าน มี
เสียงโทรทัศน์ที่เปิดรายการตลกอยู่ 
ใบเถาเห็นอัลบั้มรูปแล้วร้องไห้ 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง 

(ใบเถา)D11 

อัลบั้มรูป 

โทรทัศน์ 

 

15 Int D ใบเถานั่งเก็บข้าวของอยู่ที่กลางบ้าน
เธอมองไปเห็นกีตาร์ที่วางอยู่มุมเดิม
เธอตัดสินใจลุกข้ึนแล้วเดินไป
หยิบกีต้าร์มานั่งเล่น 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D12 

เสื้อผ้าที่พับไว้ 

กีต้าร์ 

 

 

16 Int D ใบเถามาหาหมั่นโวที่กุฏิ เธอพยายาม
ถามเรื่องสึกกับหมั่นโถว แต่ก็ได้รับ
คำตอบแบบเดิมซึ่งในครั้งนี้เธอไม่ได้
คาดครั้นเหมือนครั้งที่เคยผ่านมาและ
ยอมรับกับคำตอบของพ่ีชาย 

หมั่นโถว 

ใบเถา 

บ้าน ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D5 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D13 
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ตารางที่ 4-1 ตาราง Overall (ต่อ) 

scene Int/Ext D/N Description cast set Wardrobe Props Remark 

17 Int N ใบเถานั่งเดินเข้ามาในบ้าน เธอยืนมอง
หลอดไฟที่ติด ๆ ดับ ๆ อยู่สักพัก
จากนั้นเธอจึงลากเก้าอ้ีมาเปลี่ยน
หลอดไฟดวงนั้น 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง D14 หลอดไฟ  

18 Int N ใบเถานั่งรอประกาศผลสอบผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ เมื่อผลออกมาว่าเธอติด
มหาวิทยาลัยแล้ว เธอจึงได้โทรหา
หมั่นโถว 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง 

(ใบเถา)D15 

คอมพิวเตอร์ 

รูปย่า 

หน้าเว็ปไซต์
ประกาศผล 

 

19 Int D ใบเถาลุกขึ้นมาทำกับข้าวที่หมั่นโถว
ชอบ 

ใบเถา บ้าน ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D16 

อุปกรณ์
เครื่องครัว 

 

20 Int D ใบเถาออกมายืนรอใส่บาตรให้หมั่น
โถว 

หมั่นโถว 

ใบเถา 

บ้าน ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D6 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D17 

โตะพับ,ของ
เตรียมใสบาตร,

ถาดเหล็ก 

โถขาวทัพพี 
ขวดนํ้า 

ดอกกลวยไม,
บาตรพระ 
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   5.2 ตารางการถ่ายทำ 

ตารางที ่4-2 ตารางการถ่ายทำวันที ่1 (26 มีนาคม 2563) 

Breakdown Q1 26/3/2021 

Production Title Thesis “อนุโมทนา Release” Producer กรวรรณ ภูมูลคา 

Director บุษยมาศ ธวัชชัย Asst. Director วรรณวัฒน์ สวุรรณรัตน์, นนทยา สุทัศน์ 

Director of Photography กฤษฎา บุญฤทธิ์  

On Location บ้าน 07.00 / On set 09.00 

Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

09.00-10.30 3 
หมั่นโถว 

ใบเถา 

ชุดลำลอง 

(หมั่นโถว) D1 

ชุดนักเรียน 

(ใบเถา) D1 

กีต้าร์ 

กระเป๋า
นักเรียน 

กระเป๋าผ้าใส่
เอกสาร 

หมั่นโถวนั่งเล่นกีต้าร์อยู่ ใบเถาเดินเข้ามา 

หมั่นโถวสอนใบเถาเล่นกีต้าร์ 
1 

1 ชั่วโมง
30 นาที 

Master 

หมั่นโถวเล่นกีต้าร์ หันไปคุยกับใบเถา 2  

ใบนั่งคุยกับหมั่นโถว 3  

ใบเถาและหมั่นโถวคุยกัน 4  
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ตารางที ่4-2 ตารางการถ่ายทำวันที ่1 (26 มีนาคม 2563) (ต่อ) 

Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

10.30-12.00 4 ใบเถา 
ชุดนักเรียน 

(ใบเถา) D2 

กระเป๋า  

กีต้าร์  

โทศัพท์ 

ใบเถาเดินเข้ามานั่งบนที่นอน 
เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ใบเถารับ
โทรศัพท์ 

1 

30 นาที 

 

ใบเถารับโทรศัพท์คุยกับหมั่นโถว 2  

โทรศัพท์ดัง 3  

กีต้าร์วางอยู่มุมบ้าน 4  

พักกลางวัน 

12.30-13.30 8 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D5 

หลอดไฟ 

หนังสือ 

ใบเถาเดินเข้ามานั่งตรงโต๊ะอ่าน
หนังสือ ใบเถาหยิบหลอดไฟและ
อ่านหนังสือต่อ 

 

1 ชั่วโมง 

Master 

หลอดไฟบนโต๊ะ 2  

หลอดไฟดวงกลางบ้าน 1  

13.30-14.30 9 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D6 

นาฬิกา 

โทรศัพท์ 

ใบเถานอนอยู่และเสียงนาฬิกา
ดังขึ้น 

1 
1 ชั่วโมง 

 

ใบเถาหยิบนาฬิกาขึ้นมาดู เธอ
รีบลุกข้ึนออกจากท่ีนอนไป 

2  
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ตารางที ่4-2 ตารางการถ่ายทำวันที ่1 (26 มีนาคม 2563) (ต่อ) 

Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

13.30-14.30 9 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D6 

นาฬิกา 

โทศัพท์ 

เสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ดัง 3 
1 ชั่วโมง 

 

Insert ปฏิทิน  4  

14.30-15.30 11 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D8 

โทรศัพท์ 

รูป ฮาวทู
ทิ้ง 

หนังสือ 

ใบเถานั่งอ่านหนังสืออยู่ เธอปิด
หนังสือลง หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
เล่นเห็นบางอย่างแล้วลุกออก
จากบ้านไป 

1 

1 ชั่วโมง 

Master 

ใบเถานั่งอ่านหนังสืออยู่ เธอปิด
หนังสือลง หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
เล่นเห็นบางอย่างแล้วลุกออก
จากบ้านไป 

2 
รับข้าง 

ใบเถา 

ใบเถาเล่นโทรศัพท์ แล้วรีบลุก
ออกจากบ้านไป 

3 
รับหน้า 

ใบเถา 

Insert โทรศัพท์ 4 
เห็นรูปฮาวทู

ทิ้ง 

15.30-16.30 13 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D10 
โทรศัพท ์

ใบเถานั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ 
แล้วพ่อโทรมา ใบเถารับโทรศัพท์
คุยกับพ่อ 

1 1 ชั่วโมง  
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ตารางที ่4-2 ตารางการถ่ายทำวันที ่1 (26 มีนาคม 2563) (ต่อ) 

Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

15.30-16.30 13 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D10 
โทศัพท์ 

Insert โทรศัพท์ที่อยู่ในมือของ
ใบเถา (ช่วงเริ่มต้นเกม) 

2 1 ชั่วโมง  

16.30-17.30 15 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D12 

เสื้อผ้าที่พับ
ไว้ 

กีต้าร์ 

ใบเถานั่งมองไปที่กีต้าร์ที่วางอยู่
หนึ่งของบ้าน จากนนั้นเธอลุกขึ้น
ไปหยิบกีต้าร์มาเล่น 

3 

1 ชั่วโมง 

 

ใบเถาเล่นกีต้าร์ 4  

ใบเถานั่งเก็บของ/พับผ้าอยู่บนที่
นอน 

1  

ใบเถานั่งเก็บของ/พับผ้าอยู่บนที่
นอน และหันไปมองกีต้าร์
จากนั้นก็ลุกเดินออกไป 

2  

17.30-18.30 17 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D14 
หลอดไฟ 

ใบเถายืนมองหลอดไฟที่ติด ๆ 
ดับ ๆ อยู่กลางบ้าน เธอเดินไป
ปิดไฟและหยิบหลอดไปพร้อม
ลากเก้าอ้ีมาเปลี่ยนหลอดไฟดวง
นั้นจนสว่งาข้ึน 

1 1 ชั่วโมง Master 
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ตารางที ่4-2 ตารางการถ่ายทำวันที่ 1 (26 มีนาคม 2563) (ต่อ) 
Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

17.30-18.30 17 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D14 
หลอดไฟ 

ใบเถายกเก้าอ้ีพร้อมกับหลอดไฟ
ในมือมาเปลี่ยนหลอดไฟดวงเก่า 

2 
30 นาที 

 

ใบเถาเปลี่ยนหลอดไฟ 3  

พักทานอาหารเย็น 

19.30-20.30 19 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D16 
อุปกรณ์

เครื่องครัว 

ใบเถายืนทำกับข้าวอยู่ในครัว 1 

1 ชั่วโมง 

Master 

ใบเถาสับหมู 2  

ใบเถาเดผัก 3  

20.30-21.30 5 
ใบเถา 

พ่อ 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D3 
กระเป๋าผ้า 

ใบเถานั่งอยู่บนรถที่ขับเข้ามากับ
พ่อ 

1 

1 ชั่วโมง 

 

ใบเถาลงจากรถและยืนลาพ่อ 2  

ใบเถายืนมองรถของพ่อที่ถอย
ออกไป 

3  
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ตารางที ่4-3 ตารางการถ่ายทำวันที ่2 (27 มีนาคม 2563) 

Breakdown Q2 26/3/2021 

Production Title Thesis “อนุโมทนา Release” Producer กรวรรณ ภูมูลคา 

Director บุษยมาศ ธวัชชัย Asst. Director วรรณวัฒน์ สวุรรณรัตน์, นนทยา สุทัศน์ 

Director of Photography กฤษฎา บุญฤทธิ์  

On Location บ้าน 07.00 / On set 09.00 

Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

07.30-09.00 2 
หมั่นโถว 

พระ 
 ผ้าขาวม้า 

ใบบัว 

มีดโกน 

เก้าอ้ี 

หมั่นโถวนั่งมองตรงมาข้างหน้า 1 

1 ชั่วโมง
30 นาที 

Master 

ผมที่กำลังถูดตัด 2  

ผมในใบบัว 3  

เศษผมบนตัวหมั่นโถว 4  

พระกำลังโกนหัวให้หมั่นโถว 5  

เศษผมบนพ้ืน 6  

เก้าอ้ีที่ว่างเปล่า 7  
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ตารางที ่4-3 ตารางการถ่ายทำวันที ่2 (27 มีนาคม 2563)(ต่อ) 

Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

09.00-10.30 20 
หมั่นโถว 

ใบเถา 

ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D6 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D17 

โตะพับ,ของ
เตรียมใส
บาตรถาด

เหล็กโถขาว 
ทัพพี ขวดนํ้า 
ดอกกลวยไม 

บาตร 

ใบเถายืนรอหมั่นโถวเพื่อที่จะใส่
บาตร หมั่นโถวเดินเข้ามา ใบเถา
ใสบาตรเสร็จ หมั่นโถวให้พร
และเดินต่อไป  

1 

30 นาที 

 

หมั่นโถวเดินเข้ามา ใบเถาใส่
บาตร หมั่นโถวให้พรและเดิน
ต่อไป 

2  

ใบเถารับพร 3  

หมั่นโถวเดินจากไป 4  

ใบเถาเก็บของบนโต๊ะและเดิน
จากไปอีกทาง 

5  

10.30-12.00 7 
หมั่นโถว 

ใบเถา 

ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D2 

ชุดดำ 

(ใบเถา) D4 

พวงหรีด 

ดอกไม้จันทน์ 

ใบเถาและหมั่นโถวยืนคุยกัน
หน้าเตาเผา 

1 
1 ชั่วโมง 

30 นาที 

Master 

ใบเถาและหมั่นโถวยืนคุยกัน
หน้าเตาเผา 

2 รับข้าง 

ใบเถายืนคุยกับหมั่นโถว 4  
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ตารางที ่4-3 ตารางการถ่ายทำวันที ่2 (27 มีนาคม 2563)(ต่อ) 

Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

10.30-12.00 7 
หมั่นโถว 

ใบเถา 

ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D2 

ชุดดำ 

(ใบเถา) D4 

พวงหรีด 

ดอกไม้จันทน์ 

หมั่นโถวยืนคุยกับใบเถา 5 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

 

Insert ดอกไม้จันทน์ 

ใบเถาวางดอกไม้จันทน์ลงบน
พานสำหรับวางดอกไม้จันทน์ 

3  

ใบเถานั่งเหม่อ 6  

ใบเถายืนมองไปรอบ ๆ บริเวณ
เตาเผา 

7  

พักทานอาหารกลางวัน 

12.30-14.00 10 
หมั่นโถว 

ใบเถา 

ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D3 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา)D7 

ถุงกับข้าว 

หมั่นโถวออกมานั่งกลางกุฏิ ใบ
เถาเดินเข้ามาพร้อมกับถุง
กับข้าวที่นำมาถวาย จากนั้งทั้งคู่
ก็ได้พูดคุยกันจนใบเถากลับ 

1 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

Master 

ใบเถาคุยกับหมั่นโถวหลังจาก
ถวายข้าวให้ 

3 
รับหน้าใบ

เถา 

หมั่นโถวก้มหน้าอ่านหนังสือต่อ 
และพูดคุยกับใบเถา 

4 
รับหน้าหมั่น

โถว 
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ตารางที ่4-3 ตารางการถ่ายทำวันที ่2 (27 มีนาคม 2563)(ต่อ) 

Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

12.30-14.00 10 
หมั่นโถว 

ใบเถา 

ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D3 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา)D7 

ถุงกับข้าว ใบเถายื่นถุงกับข้าวให้หมั่นโถว 2 
1 ชั่วโมง 

30 นาที 
 

14.30-15.00 12 
หมั่นโถว 

ใบเถา 

ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D4 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D9 

โทรศัพท์ 

รูป ฮาวทูทิ้ง 

ของใช้ในกุฏิ 

ใบเถามาหาหมั่นโถวที่กุฏิและ
ยื่นโทรศัพท์ให้หมั่นโถวดู ทั้งคู่
คุยกันอยู่สสักพักและใบเถาก็
ออกจากกุฏิไป 

1 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

Master 

ใบเถานั่งคุยกับหมั่นโถว 2 
รับหน้าใบ

เถา 

หมั่นโถวยืนคุยกับใบเถา 3 
รับหน้าหมั่น

โถว 

รูปฮาวทูทิ้งในโทรศัพท์ที่ใบเถา
ให้หมั่นโถวดู 

4  
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ตารางที ่4-3 ตารางการถ่ายทำวันที่ 2 (27 มีนาคม 2563)(ต่อ) 
Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

15.30-17.00 16 
หมั่นโถว 

ใบเถา 

ชุดจีวร 

(หมั่นโถว) D5 

ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D13 

ไม้กวาด 

หมั่นโถวยืนกวาดใบไม้ที่ลานวัด
อยู่ ใบเถาเดินเข้ามาหา ทั้งอง
พูดคุยกันและใบเถาก็เดินจาก
ไป หมั่นโถวจึงกวาดใบไม้ต่อ 

1 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

 

หมั่นโถวยืนคุยกับใบเถาพร้อม
กับกวาดลานวัดไปด้วย 

2 
รับหน้าหมั่น

โถว 

ใบเถายืนคุยกับหมั่นโถว 3 
รับหน้าใบ

เถา 

พักทานอาหารเย็นและย้ายสถานที่ถ่ายทำ 

18.30-19.30 6 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา)D3 

กระเป๋าผ้า 

หลอดไฟ(พัง) 

เตียงเปล่า 

โทรศัพท์มือถือ 

ใบเถาเดินเข้ามายืนมอง
หลอดไฟที่ติด ๆ ดับ ๆ อยู่
กลางบ้าน 

1 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

 

ใบเถาเดินมานั่งตรงที่นอนหยิบ
โทรศัพท์มาเล่น และล้มตัวลง
นอนสักพัก เธอลุกขึ้นมาและ
หยิบหนังสือมาอ่าน 

2  
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ตารางที ่4-3 ตารางการถ่ายทำวันที่ 2 (27 มีนาคม 2563)(ต่อ) 
Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

18.30-19.30 6 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา)D3 

กระเป๋าผ้า 

หลอดไฟ(พัง) 

เตียงเปล่า 

โทรศัพท์มือถือ 

ใบเถานั่งมองหลอดไฟที่พัง เธอ
หยิบโทรศัพท์มาเล่นและล้มตัว
ลงนอนสักพัก เธอลุกขึ้นมาและ
หยิบหนังสือมาอ่าน 

3 
1 ชั่วโมง 

รับหน้าใบ
เถา 

โทรศัพท์มือถือเปิดรูปย่า 4  

19.30-20.30 14 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา)D11 

อัลบั้มรูป 

โทรทัศน์ 

ใบเถานั่งเปิดโทรทัศน์อยู่
กลางบ้าน พร้อมกับหยิบกล่อง
อัลบั้มรูปของคนในครอบครัวมา
ดู 

1 

1 ชั่วโมง 

 

ใบเถานั่งเปิดโทรทัศน์อยู่
กลางบ้าน พร้อมกับหยิบกล่อง
อัลบั้มรูปของคนในครอบครัวมา
ดู เธอค่อย ๆ เปิด ไปทีละหน้า
อย่างมีความสุขและหลังจากนั้น
เธอก็ได้ร้องไห้ออกมมา 

2 
รับหน้าใบ

เถา 

อัลบั้มรูปที่ถูกเปิดทีละหน้า
อย่างช้า ๆ  

3  
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ตารางที ่4-3 ตารางการถ่ายทำวันที่ 2 (27 มีนาคม 2563)(ต่อ) 
Time Scene Cast Wardrobe Props Description Shot Duration Remark 

20.30-21.30 18 ใบเถา 
ชุดลำลอง 

(ใบเถา) D15 

คอมพิวเตอร์ 

รูปย่า 

หน้าเว็ปไซต์
ประกาศผล 

ใบเถาเดินไปเดินมาระหว่างรอ
การประกาศผลสอบเข้า
มหาวิทยาลัย เธอมองไปที่รูป
ของย่า และหันกลับมาเปิด
หน้าจอคอม 

1 

1 ชั่วโมง 

รับหน้าใบ
เถา 

ใบเถานั่งมองจอคอมและหยิบ
โทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาหมั่นโถว 
และบอกว่าเธอสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้แล้ว 

4  

ใบเถามองรูปย่าที่ติดอยู่ตรงตู้ 2  

คอมพิวเตอรืที่ประกาศผลสอบ 3  
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บทที่5 
การผลิตชิ้นงาน 

จากการดำเนินงานในขั้นตอนการพัฒนาบท (Development) และขั้นตอนการเตรียม
งาน (Pre-Production) สู่ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production) ผู้จัดทำได้อธิบายเทคนิค วิธีการถ่ายทำ 
การจัดองค์ประกอบภาพ ภาษาภาพที่ใช้ในการอธิบายหรือสื่อถึงเนื้อหา และถ่ายทอดความรู้สึกของ
ตัวละครที่ปรากฏนแต่ละฉากของภาพยนตร์ ดังต่อไปนี้ 

 

ฉากที่ 1 

 

        
 

ภาพที่ 5-1 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 1 

 

ฉากที่ 1 เป็นฉากที่เปิดมาด้วยน้ำเสียงของตัวละครใบเถาถามคำถามเกี่ยวกับเจ้าชาย
สิทธัตถะในอดีตครั้งที่ตัดสินใจออกบวชโดยไม่ได้บอกกล่าวพระนางพิมพา 

ผู้จัดทำเลือกใช้เสียงบรรยายเป็นตัวบอกถึงเรื ่องราวที ่กำลังจะเกิดขึ ้นให้กับคนดูได้
รับทราบ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าในมุมมองของน้องสาวที่รู้สึกถึงการถูกทอดทิ้งและต้องการคำตอบ
จากพ่ีชายของเธอ พร้อมกับภาพบรรยายกาศโดยรอบ 
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ฉากที่ 2 

 

    

    

   
 

ภาพที ่5-2 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 2 

 

หมั่นโถวกำลังนั่งอยู่ภายในบริเวณวัดและมีพระรูปหนึ่งกำลังโกนหัวให้หมั่นโถว ซึ่งฉากนี้
เป็นฉากที่บ่งบอกถึงตัวละครหมั่นโถวที่เปรียบเสมือนเจ้าชายสิทธัตถะต่อจากฉากแรกที่ใบเถาถาม
คำถาม ทำให้คนดูสามารถเชื่องโยงเรื่องราวของตัวละครทั้งสองได้อย่างง่ายดาย 

ในฉากนี้ผู้จัดทำได้ใช้ขนาดภาพ Extreme Close Up Shot เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เห็น
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น แววตาของตัวละคร เศษผมที่ติดตามตัวของตัวละคร เป็นต้น และไม่ใช้การ
เคลื่อนกล้องเพื่อให้คนดูรู ้สึกถึงความสงบ ความมุ่งมั่นของตัวละคร จนถึงช่วงสุดท้ายของฉากได้
เปลี่ยนขนาดภาพเป็น Long Shot เพ่ือให้เห็นบรรยากาศโดยรอบของตัวละคร 
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ฉากที่ 3 

 

        

        
 

ภาพที ่5-3 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 3 

 

ฉากที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวละครหมั่นโถวและใบเถาก่อนที่ย่าของพวกเขาจะเสียไป 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวละครทั้งคูม่ีความสนิทสนมกันและทั้งคู่ก็ต่างมีความสุขในการใช้ชีวิต 

ในฉากนี้โดยส่วนใหญ่จะใช้ภาพ Two Shot โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพี่น้อง
ทั้งสองที่ยังไม่แตกแยกกันและยังเห็นการวางตัว ตำแหน่งการนั่งของน้องสาวและพ่ีชาย อีกทั้งท่าทาง
ของตัวละครที่ปฏิบัติต่อกันก่อนที่จะสูญเสียย่าไป 
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ฉากที่ 4 

 

       

       
 

ภาพที ่5-4 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 4 

 

ใบเถาเปิดประตูเข้ามาในบ้านพร้อมกับกระเป๋าผ้าในมือที่มีแต่เอกสารการเรียน เธอมอง
เข้าไปข้างในเห็นเตียงนอนที่ว่างเปล่าอยู่ เธอเดินไปที่เตียงนอนและทิ้งตัวลงพร้อมกับเหลือบไป
มองกีต ้าร ์ท ี ่วางอยู ่ตรงมุมห้องสักพักและค่อย ๆ หันหลังกลับไปอีกทางก่อนที ่เธอจะหยิบ
โทรศัพทม์ือถือมาเล่นก่อนที่พ่ีชายของเธอจะโทรมาหา 

ผู้จัดทำได้ใช้ขนาดภาพ Close up และขนาดภาพ Long Shot เพื่อให้เห็นความว่าง
เปล่าภายในบ้านตัดกับการแสดงออกทางความรู้สึกของตัวละครหลังจากที่สูญเสียย่าและพี่ชายที่
ตัดสินใจบวช ซึ่งความเจ็บปวดนี้จะยังอยู่ในระยะแรกที่ตัวละครพึ่งรับรู้ถึงการสูญเสียและยังไม่
สามารถยอมรับความจริงได้ จะเห็นได้จากการที่ตัวละครถ่วงเวลาในการไปช่วยงานศพของย่าจน
พ่ีชายต้องโทรมาตาม 
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ฉากที่ 5 

 

     

      
 

ภาพที่ 5-5 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 5 

 

รถกำลังขับเข้ามาและจอดอยู่บริเวณหน้าบ้าน เสียงเปิดประตูรถดังขึ้น ใบเถาก้าวขาลง
มาจากรถพร้อมกับกระเป๋าผ้าในมือก่อนที่จะบอกลาพ่อของเขาและรีบหันหลังเดินเข้าบ้านไป 

เป็นฉากที่ใบเถานั่งรถกลับบ้านมากับพ่อของเธอ ฉากภายในรถใช้การเคลื่อนกล้อง โดย
วิธี Handheld จะเห็นได้ว่าตัวละครมีความรู้สึกที่ไม่มั่นคงกับครอบครัวของเธอ เมื่อตัวละครลงจาก
รถค่อยกลับหันมายืนพูดคุยกับพ่อจะมีการแบ่งพ้ืนที่ของตัวละครทั้งสอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าใบเถาและพ่อ
มีความห่างเหินและยังกล่าวถึงการจากไปของคนในครอบครัว แต่ละคนที่จากไปอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็
ตาม แต่คนท่ีรู้สึกคือคนที่ถูกท้ิงให้อยู่เพียงลำพัง 
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ฉากที่ 6 

 

       

       
 

ภาพที ่5-6 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 6 

 

ใบเถาเปิดประตูเข้ามาในบ้านพร้อมกับเปิดไฟในบ้าน ซึ่งมีไฟกลางบ้านอยู่ดวงหนึ่งที่
กระพริบติด ๆ ดับ ๆ ใบเถายืนมองและปิดไฟดวงนั้นลง เธอทิ้งตัวลงบนที่นอนและหยิบโทรศัพท์มือถือ
ขึ้นมาเปิดดูรูปย่า ก่อนที่จะพยายามอ่านหนังสือจนเธอผล็อยหลับไป 

ฉากนี้เน้นอารมณ์ของตัวละครที่พึ่งสูญเสียย่าและเป็นฉากที่ต่อเนื่องจากฉากที่ 5 ทำให้
อารมณ์ของตัวละครที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่เดิมและตอกย้ำด้วยการเห็นหลอดไฟที่เสียแสดงให้เห็นถึง
บางสิ ่งที ่กำลังพังอยู่  โดยเปิดฉากจะเป็นภาพ Over The Shoulder Shot จากข้างหลังใบเถาสู่
หลอดไฟที่ติด ๆ ดับ ๆ และเมื่อใบเถาเดินมาในพื้นที่ของตนเองจะใช้ภาพขนาด Long Shot และ 
Close up Shot สลับกันเพ่ือให้เห็นพฤติกรรมและอารมณ์ของตัวละคร 
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ฉากที่ 7 

 

       

       

       
 

ภาพที ่5-7 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 7 

 
ใบเถาเอื้อมมือไปวางดอกไม้จันทน์ลงในเตาเผาและค่อย ๆ ถอยออกห่างจากเตา เธอยืน

สงบนิ่งอยู่หน้าตู้เผาเมื่อหันไปข้าง ๆ จะเห็นหมั่นโถวที่อยู่ในผ้าเหลือง ใบเถาค่อย ๆ พูดคุยกับหมั่นโถว
และพยายามกดดันให้หมั่นโถวสึกแล้วกลับมาอยู่กับเธอ  

ในฉากนี้มีการใช้แสง และเงา ให้เห็นอย่างชัดเจน เริ่มจากตัวละครทั้งสองยืนอยู่คู่กันแต่
แสงส่วนใหญ่จะตกกระทบที่ตัวใบเถาที่ใส่ชุดดำมากกว่าหมั่นโถวที่ใส่จีวรที่มีสีสด การจัดองค์ประกอบ
ของพ้ืนที ่ พ้ืนที่ในเมรุเผาศพเป็นลักษณะพ้ืนที่ปิด สื่อถึงพ้ืนที่ส่วนตัวของตัวละครทั้งสอง ความรู้สึกที่
ถูกปกปิดเอาไว้ ส่วนในทางด้านภาพจะให้ภาพขนาด Long Shot ในขณะที่ตัวละครทั้งคู่พูดคุยกันให้
เห็นระยะห่างของทั้งคู่ท่ีดูใกล้แต่มีความรู้สึกไกลห่างออกจากกัน สลับกับการใช้ภาพ Close up Shot 
เพ่ือให้เห็นอารมณ์ของตัวละคร 
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ฉากที่ 8 

 

        

        
 

ภาพที ่5-8 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 8 

 

ใบเถาเดินเข้ามาในห้อง เธอนั ่งลงกับพื ้น และหลอดไฟขึ ้นมาดูก่อนที ่จะหันไปมอง
หลอดไฟที่มีปัญหาอยู่กลาบ้าน เธอตัดสินใจวางหลอดไฟในมือลงกับโต๊ะและหยิบหนังสือมาอ่านและ
พยายามไม่สนใจหลอดไฟดวงนั้น 

ในฉากนี้จะให้ความสำคัญกับหลอดไฟ ที่เป็นตัวแทนของการตัดสินใจของตัวละครใบเถา
และทำให้เห็นว่าใบเถาสามารถที่จะตัดสินใจเปลี่ยนหลอดไปเองได้แต่เธอนั้นกลับไม่เปลี่ยนและวาง
หลอดไฟทิ้งไว้ โดยจะใช้ภาพขนาด Medium Shot เพื่อให้เห็นการกระทำและสีหน้าของตัวละคร
ก่อนที่จะ Shift Focus มาท่ีหลอดไฟที่วางไว้บนโต๊ะ 
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ฉากที่ 9 

 

     

        
 

ภาพที ่5-9 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 9 

 
เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น ใบเถาลืมตาตื่นขึ้นมาเธอเอื้อมมือไปปิดเสียงนาฬิกาเวลาหกโมง

เช้าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาเก้าโมงเช้าของวันพฤหัส เธอตกใจและรู้สึกผิดเพราะ
ทุก ๆ วันพฤหัสที่เป็นวันเกิดของย่าในตอนที่ย่ายังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะตื่นและไปใส่บาตรพร้อมกันก่อน
จะไปทำธุระของตัวเอง เมื่อใบเถาเห็นว่าเธอไม่ตื่นไปใส่บาตรเธอจึงรีบลุกข้ึนออกจากท่ีนอน  

ในฉากนี้เป็นฉากที่ตัวละครเหน็ดเหนื่อยจากการอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
โดยผู้จัดทำได้ใช้ภาพของปฏิทินและเวลาในโทรศัพท์เพื่อแสดงให้เห็นช่วงเวลาและกิจกรรมของตัว
ละคร โดยจะใช้ภาพขนาด Medium Shot เพ่ือให้เห็นการกระทำของตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบ 
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ฉากที่ 10 

 

     

     
 

ภาพที ่5-10 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 10 

 

ใบเถามาหาหมั่นโถวที่วัดพร้อมกับถุงกับข้าว เมื่อเธอเจอพี่ชายเธอก็หยิบถุงกับข้าวที่ซื้อ
มาส่งให้หมั่นโถว หมั่นโถวรับถุงกับข้าวไว้ ใบเถาจึงพยายามพูดคุยเพื่อเรียกร้องความสนใจจากหมั่น
โถวแต่เธอกลับต้องผิดหวังเพราะหมั่นโถวมัวแต่อ่านหนังสือสวดมนต์และไม่ได้มีท่าทีสนใจเธอเลย 

ในฉากนี้จะเน้นอารมณ์และท่าทางของใบเถาที่รีบมาหาหมั่นโถวด้วยความรู้สึกผิด จึงจะ
ใช้ภาพขนาด Close up Shot เพ่ือให้เห็นอารมณ์ของตัวละครผ่านทางสีหน้าและแววตา 
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ฉากที่ 11 

 

        

        
 

ภาพที ่5-11 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 11 

 

ใบเถากำล ังน ั ่งอ ่านหนังสืออยู่ กลางบ้าน เธอค่อย ๆ ย ืดต ัวและเหลือบไปมอง
โทรศัพท์มือถือ เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู และไปสะดุดกับรูปภาพหนึ่ง (How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ได้
เป็นศาสดา) เธอมองไปที่รูปสักครู่และกดบันทึกรูปนั้นไว้ เธอปิดหนังสือลงและเดินออกจากห้องไป 

ในฉากนี้จะเห็นว่าใบเถาผ่อนคลายจากการอ่านหนังสือโดยการเล่นโทรศัพท์มือถือ จน
เห็นรูปภาพทำให้เธอเปรียบเทียบเรื่องราวจากรูปที่เห็นกับคววามรู้สึกของเธอที่รู้สึกว่าตัวเธอเองนั้น
กำลังถูกทอดทิ้ง โดยส่วนใหญ่จะใช้ภาพขนาด Close up Shot ถ่ายทอดสีหน้าและอารมณ์ของตัว
ละคร 
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ฉากที่ 12 

 

        

        
 

ภาพที ่5-12 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 12 

 

ใบเถาเดินไปหาหมั่นโถวที่อยู่ในกุฏิ ใบเถาเรียกหมั่นโถว หมั่นโถวเดินออกมาจากกุฏิ ใบ
เถานั่งลงกับพื้นและยื่นรูป (How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ได้เป็นศาสดา) ขึ้นมาให้หมั่นโถวดูและถาม
ความคิดเห็นแต่เธอกลับได้คำตอบที่ไม่ถูกใจและเดินออกจากุฏิไป 

หลังจากใบเถาเห็นรูปแล้วเธอได้รีบมาหาหมั่นโถว ทางผู้จัดทำได้ออกแบบฉากเพ่ือ
กล่าวถึงเรื ่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพา จึงใช้รูปภาพเป็นตัวช่วยในการเล่าเรื ่อง
ประกอบกับตัวละครที่ประสบเหตุการณ์เดียวกับต่างเพียงแค่ระดับสถานะความสัมพันธ์ของตัวละคร 
และมีการจัดองค์ประกอบของระดับพื้นที่การยืนของหมั่นโวที่ดูเหนือกว่าใบเถาและระดับการนั่งของ
ใบเถาเมื่อมองไปที่หมั่นโถวจะให้ความรู้สึกที่ล้อกับเจ้าชายสิทธัตถะด้วยการจัดแสงที่ผ่านมาจาก
ด้านหลังของเขา 
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ฉากที่ 13 

 

        
 

ภาพที ่5-13 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 13 

 

ใบเถานั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถืออยู่กลางบ้าน หน้าจอโทรศัพท์ดับลงและเปลี่ยนเป็น
สายเรียกเข้าจากพ่อ ใบเถามองอยู่สักพักและรับสายโทรศัพท์จากพ่อ 

ฉากนี้จะเห็นกิจกรรมยามว่างของใบเถาและการพูดคุยกับพ่อของเธอ แสดงให้เห็น
ความรู้สึกของตัวละครใบเถาที่มีต่อพ่อผ่านทางสีหน้าและแววตาโดยใช้ภาพขนาด Close up 

 

ฉากที่ 14 

 

        

     
 

ภาพที ่5-14 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 14 



 

 

77 

ใบเถานั่งอยู่กลางบ้านพร้อมกับกองอัลบั้มรูปและเสียงเปิดโทรทัศน์ที่ดังไปทั่วบ้าน เธอ
หยิบอัลบั้มรูปครอบครัวขึ้นมาเปิดดู และร้องไห้ออกมา 

ฉากนี้ผู้จัดทำอยากให้เห็นอารมณ์ของตัวละครที่สามารถก้าวผ่านความรู้สึกสูญเสียใน
อดีต หลังจากท่ีสูญเสียคนในครอบครัวไปจนกระทั่ง เห็นถึงการยอมรับความจริงว่าทุกคนก็ต้องใช้ชีวิต
ของตัวเองและจัดการความรู้สึกเสียใจในแบบของตัวเองและในฉากนี้ใบเก็สามารถจัดการความรู้สึก
ของเธอได้เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ  

 

ฉากที่ 15 

 

          

        

     
 

ภาพที ่5-15 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 15 

 

ใบเถาเก็บเสื้อผ้าและข้าวของในห้อง เธอหยิบรูปย่า หมั่นโถวและเธอใส่กล่อง และ
เหลือบไปมองกีต้าร์ที่วางอยู่มุมห้องเธอลุกขึ้นไปที่กีต้าร์และหยิบขึ้นมา เธอนั่งลงบนเก้าอี้ข้าง ๆ และ
เริ่มเล่นกีต้าร์ที่อยู่ในมือ 
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เป็นฉากที่ใบเถาสามารถก้าวข้ามผ่านความรู้สึกสูญเสียและเริ่มทำกิจกรรม จะเห็นได้ว่า
ในฉากนี้ใบเถาสามารถเล่นกีต้าร์โดยที่ไม่ไต้องมีหมั่นโถวอยู่คอยสอน เป็นการเริ่มเรียนรู้และตัดสินใจที่
จะทำอะไรเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น โดยฉากนี้จะมีการเคลื่อนกล้องช้า ๆ เพื่อให้เข้ากับดนตรี
ประกอบ 

 
ฉากที ่16 

 

         

      
 

ภาพที ่5-16 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 16 

 

ขณะที่หมั่นโถวยืนกวาดลานวัดอยู่ ใบเถาได้เดินเข้ามาหา เขาถามสารทุกข์สุขดิบของใบ
เถาหลังจากที่ไม่เจอกันสักพัก ใบเถาได้ถามหมั่นโถวกลับเกี่ยวกับการบวชของเขาและเธอก็ได้รับรู้
คำตอบและความรู้สึกภายในใจของหมั่นโถว ทำให้เธอสามารถปล่อยวางจากพ่ีชายของเธอได้แล้ว 

เป็นฉากที่ใบเถาเข้ามาหาหมั่นโถวเพื่อถามคำถามครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับการบวชของหมั่น
โถว ซึ่งในฉากนี้ได้มีการจัดองค์ประกอบโดยพ้ืนที่โบสถ์ท่ียังสร้างไม่เสร็จแทนความรู้สึกของหมั่นโถวที่
ยังไม่สมบูรณ์ ส่วนด้านใบเถาที่ยืนอยู่นอกกรงสื่อถึงการหลุดออกจากกรอบหรือความรู้สึกเดิมที่ขัง
ตัวเองไว้ และการถามคำถามครั้งสุดท้ายยิ่งทำให้ใบเถาสามารถก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเสียใจนั้นไปได้
จะเห็นได้ว่าช่วงท้ายใบเถาจะเดินไปตามเส้นทางแล้วหลุดออกจากฉากนี้ไป 
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ฉากที่ 17 

 

         

         

       
 

ภาพที ่5-17 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 17 

 

จากหลอดไฟที่ติด ๆ ดับ ๆ อยู่กลางบ้านในที่สุดใบเถาก็ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนหลังจากที่
ได้พูดคุยกับหมั่นโถว 

ฉากนี้เป็นการบ่งบอกถึงการก้าวข้ามผ่านของใบเถา ซึ่งในฉากก่อนหน้าใบเถายังไม่
ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนหลอดไฟและพยายามรอให้หมั่นโถวกลับมาอยู่ด้วยกัน แต่เมื่อการรอคอยไม่เป็น
ผลเธอจึงทำในสิ่งควรจะทำแต่แรก และหลอดไปที่เปลี่ยนจะมีขนาดไม่เท่ากัน เพ่ือให้เห็นว่าในอดีตที่มี
ย่าและพี่ชายอยู่จะใช้หลอดไฟขนาดใหญ่ที่ให้แสงสว่างเพียงพอ แต่ ณ ปัจจุบันใบเถาต้องใช้ชีวิตอยู่
เพียงลำพังหลอดไฟที่เคยใหญ่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นหลอดไฟที่มีขนาดเล็กลงแต่ก็ยังให้แสงสว่างได้เช่นกัน 
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ฉากที่ 18 

 

          

          
 

ภาพที ่5-18 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 18 

 

เธอก็ได้รับผลประกาศว่าเธอสอบติดมหาวิทยาลัยแล้ว เธอจึงตัดสินใจบอกพ่ีชายของเธอ
แต่เธอก็ได้รับความเฉยชากลับมา 

ฉากนี้จะเห็นความกระวนกระวายใจของใบเถากับการลุ้นผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ฉากนี้จะเห็นว่าเมื่อใบเถาหันไปเห็นรูปย่าก็จะเห็นเงาสะท้อนของตนเองผ่านกระจก แสดงให้เห็นว่าย่า
ก็ยังอยู่ในใจของเธอเสมอมา ก่อนที่จะใช้ขนาดภาพที่แสดงให้เห็นความรู้สึกของใบเถาในตอนที่ได้คุย
กับหั่นโถว 
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ฉากที่ 19 

 

          

       
 

ภาพที ่5-19 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 19 

 

ใบเถาลงมือทำกับข้าวเพื่อที่จะนำไปใส่บาตรให้หมั่นโถวในรุ่งเช้า เนื่องจากในระยะเวลา
ที่ผ่านมาใบเถาได้แต่เพียงซื้อข้าวของเครื่องใช้ไปให้ แต่ครั้งนี้เธอได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่าง
ให้กับพ่ีชายของเธอ  

โดยผู ้จัดทำได้ใช้ภาพขนาด Close up เพื ่อให้เห็นอุปกรณ์และรายละเอียดในการ
ทำอาหารของใบเถา 
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ฉากที่ 20 

 

      

          

        
 

ภาพที ่5-20 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง อนุโมทนา ฉากที่ 20 

 

ใบเถาชะเง้อมองหาหมั่นโถวที่เดินบิณฑบาตอยู่ไกล ๆ จนใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ กระทั่งหมั่น
โถวเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้า ใบเถาหยิบกับข้าวตรงหน้าใส่บาตรและวางดอกไม้ และรับพรจากหมั่น
โถวจนกระทั่งหมั่นโถวเดินจากไป ใบเถาได้หันมองตามหมั่นโถวอยู่สักพักและหันกลับมาเก็บของบน
โต๊ะจากนั้นเธอก็เดินกลับไปอีกทาง 

ในฉากนี้จะเป็นพื้นที่โล่งในส่วนบริเวณใกล้วัด สื่อถึงความเป็นอิสระเมื่อใบเถาใส่บาตร
เสร็จ หมั่นโถวจะเดินต่อไปในทางของเขา ส่วนใบเถาจะเดินกลับมาอีกทางซึ่งหมายความว่าใบเถานั้น
ปล่อยให้หมั่นโถวเดินตามเส้นทางของเขาและใบเถาก็จะเดินในเส้นทางตามท่ีเธอต้องการ  
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับหญิงสาวที่ต้อง
ก้าวข้ามผ่านความไม่มั ่นคงทางจิตใจภายหลังสูญเสียสมาชิกในครอบครัว เรื ่องอนุโมทนา มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาวะการสูญเสีย  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama) และ
นำมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์สั ้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์สั ้น 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Production) 
และขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ (Post-Production) เพื่อนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง 
อนุโมทนา ไดจ้นประสบผลสำเร็จ 

 

สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปเปน็สำคัญท่ีคน้พบจากการดำเนินการตามแต่
ละข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Pre-Production) 

ผู้จัดทำได้เลือกประเด็นที ่สนใจมากที่สุดนำมาถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่
ผู้จัดทำเคยประสบ จากนั้นจึงศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และ
นำมาเรียบเรียงข้อมูล ความคิด มาประกอบกับประสบการณ์ของผู้จัดทำเพื่อนำมาพัฒนาเป็นบท
ภาพยนตร์สั้นให้มีความสมจริง จนพัฒนาต่อเป็นโครงเรื่อง เรื่องย่อ โครงเรื่องขยาย และบทภาพยนตร์
ตามลำดับจากนั้นผู้จัดทำจึงเริ่มค้นหาสถานที่ถ่ายทำ นักแสดง และทีมงานฝ่ายต่าง ๆ หลังจากนั้นจึง
เริ่มนัดนักแสดงเพ่ือทำความเข้าใจกับบทภาพยนตร์สั้นและหาประสบการณ์ร่วมที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือให้
นักแสดงสามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร ในด้านสถานที่ถ่ายทำทางผู้จัดทำได้มีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เนื่องจากสถานที่ถ่ายทำไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ส่วนด้านทีมงาน
ทางผู้จัดทำได้ปรึกษากับผู้กำกับภาพ ฝ่ายการแต่งกายนักแสดง ฝ่ายกำกับศิลป์ เพ่ือออกแบบอุปกรณ์
ฉาก เครื่องแต่งกายสำหรับการถ่ายทำและมอบหมายงาน และผู้จัดทำจึงกำหนดวันถ่ายทำ จัดสรร
งบประมาณ และประสานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ในการดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ก่อนจะรวบรวมเอกสารสำหรับการถ่ายทำ รวมถึงนัดประชุม
ทีมงานสำหรับเตรียมพร้อมในวันถ่ายทำเพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

2. ขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์ (Production) 

 เป็นขั้นตอนที่เริ่มทำตามแผนที่ได้วางไว้ในช่วงก่อนการถ่ายทำ โดยได้กำหนดวัน
ถ่ายไว้เป็นระยะเวลา 2 วัน แบ่งเปน็วันสำหรับถ่ายทำฉากบ้านและวันสำหรับถ่ายทำฉากในวัด ซึ่งมี



 

 

84 

การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบฉากก่อน 2 วัน เนื่องจากสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลานาน 
ในขัน้ตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องประสานงานกับทีมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักแสดง และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบของสถานที่ในการถ่ายทำ การสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นอกจากนี้ยังต้องจัดสรรเวลา
ในการถ่ายทำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจากมีการย้ายสถานที่ไปมา แต่ ด้วยการเตรียมงานก่อน
การถ่ายทำที่ถูกวางแผนมาอยา่งด ีจึงทำใหก้ารถ่ายทำภาพยนตร์สำเร็จลุล่วงไปได้ดี 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ (Post - Production) 

เป็นขั ้นตอนสุดท้ายหลังจากถ่ายทำเสร็จสิ ้น  ผู้จ ัดทำนำ Footage มาเข้าสู่
กระบวนการลำดับภาพ การใส่เสียง ดนตรีประกอบ หลังจากนั้นจึงแก้ไขเสียงรบกวนและปรับระดับ
เสียงให้เหมาะสม พร้อมกับการปรับสีของภาพให้เป็นไปอย่างที่ผู้จัดทำต้องการ ในตอนต้น เพื่อให้
ภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์ 

 

ข้อจำกัดและปัญหา 

1. ปัญหาด้านการสร้างและพัฒนาบทภาพยนตร์ส้ัน 

ด้วยประเด็นและเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ผู้จัดทำดทำสนใจนั้น เป็นสิ่งที่ใกล้ตัว
ผู ้จ ัดทำและมีบางสิ ่งที ่ผ ู ้จัดทำยังไม่สามารถเข้าใจได้ เนื ่องจากการสร้างเนื ้อหาได้เริ ่มมาจาก
ประสบการณ์ของผู้จัดทำ การศึกษาและทำความเข้าใจตัวละครจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน
พอสมควร ผู้จัดทำจึงต้องศึกษาพฤติกรรมของตัวละครจากเอกสารต่าง ๆ และพฤติกรรมของบุคคล
ใกล้ชิดที่ผู้จัดทำนำมาแทนตัวละคร เพ่ือให้ภาพยนตร์มีความสมจริงและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น 

 

2. ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ 

สำหรับด้านสถานที่มีวัดที่ต้องการตามที่ต้องการแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 ทำให้ผู้จัดทำต้องหาสถานที่ถ่ายทำใหม่เนื่องจากมีผู้คนจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้ามาทำบุญ
เป็นจำนวนมาก และทางวัดมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจำจึงทำให้ทีมงานไม่สามารถกัน
พ้ืนที่ในการถ่ายทำได้ 

ในส่วนของนักแสดง ตามเนื้อหาของภาพยนตร์ตัวละครพี่ชายมีการโกนหัวจริง 
และมีผู ้สมัครใจเป็นจำนวนน้อย ผู้จัดทำจึงพยายามค้นหาและติดต่อนักแสดงที่สามารถถ่ายทอด
อารมณ์พร้อมกับสามารถโกนหัวได้จริง จึงทำให้ใช้เวลาในส่วนนี้เป็นระยะเวลานาน 

3. ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์ 

เนื่องจากสถานที่บ้านทีใช้ถ่ายทำอยู่ในบริเวณสวนและมีเสียงรบกวนจากบริเวณ
รอบ ๆ ซึ่งมีการขุดลอกสวนและบ้านโดยรอบร้องเพลงสังสรรค์ ทำให้ไม่สามารถบันทึกเสียได้ ทีมงาน
จึงได้ไปเจรจาต่อรองโดยใช้เวลาส่วนนี้ไปประมาณนึงเพ่ือที่จะสามารถทำการถ่ายทำต่อไปได้ 

วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เมื่อมีผู้เสียชีวิตและจำเป็นจะต้องใช้
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เพื่อประกอบพิธีกรรม ทางผู้จัดทำและทีมงานจึงพยายามใช้บริเวณอื่นของวัดมาถ่ายทำแทนบริเวณ
เดิม เนื่องจากทางวัดกำลังจะบูรณะ ซ่อมแซมหลายส่วนจึงทำให้มีพื้นที่ที่ทีมงานจะสามารถใช้สอนได้
จำกัด 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างและพัฒนาบทภาพยนตร์ส้ัน  

ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาบทภาพยนตร์สั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เมื่อได้ประเด็น
ตามที่ ผู ้จัดทำสนใจและต้องการนำเสนอแล้ว จึงทำการค้นคว้าหาข้อมูลโดยละเอียดและนำมา
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ ซึ่งข้อมูลสำหรับอ้างอิงมีทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสมกับเนื้อหาของบทภาพยนตร์ เพ่ือที่จะให้ภาพยนตร์มีความสมจริงและมีเหตุผลมากขึ้น 

2. ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ 

ในขั้นตอนการถ่ายทำ ผู้จัดทำควรศึกษาบริเวณเส้นทางโดยรอบและติดต่อหน่อย
งานหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อความสะดวกในการถ่ายทำ และสังเกตบริเวณรอบ ๆ ว่ามี ผู้คนจำวนเท่าไหร่
และในวันถ่ายทำผู้คนเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อการถ่ายทำหรือไม่ เช่น มีการก่อสร้าง ชุมชนแออัด 
หรือแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันที่สามารถส่งเสียงในขณะถ่ายทำ เพื่อที่จะวางแผนและขอความ
ร่วมมือ หากมีเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้เตรียมแผนสำรองเพ่ือรับได้ทันที 

3. ขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์ 

ในระหว่างการทำถ่ายทำควรจะทำตามแผนงานที่วางไว้และพยายามรับผิดชอบ
หน้าที่ในส่วนของตนเอง มีสมาธิอยู่กับงาน หากมีปัญหาในการสื่อสารควรมีผู้ช่วยที่สามารถทำความ
เข้าใจเราได้และสามารถเสนอแนวทางให้เลือก และในแต่ละฉากหากมีเวลาควรถ่ายสำรองเอาไว้เผื่อ
ในขั้นตอนหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ 
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