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เรื่อง: การสร้างวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยการระลึกถึงผู้ตาย 
 

 จุลนิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและทดลองแนวคิดเรื่อง การเยียวยาผู้สูญเสียบุคคล

อันเป็นที่รักโดยการระลึกถึงผู้ตาย โดยนำผลศึกษามาผลิตเป็นวิดีโอสารคดี เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

เรื่องราวและแง่มุมที่เก่ียวกับชีวิต ความตาย และความสัมพันธ์ของมนุษย์ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง

ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับคนท่ีเรารัก พร้อมแสดงให้เห็นถึงวิธีรับมือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

 การจัดทำโครงการนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารวิจัย บทความ สื่อวิดีทัศน์ ตลอดจน

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง และผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก โดยใช้วิธีสัมภาษณ์โดยตรงและการ

สังเกตการณ์ จากนั้นนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สารคดีความยาว 30 นาที 

 จากการศึกษาพบว่า การระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว จะสามารถเยียวยาทำให้ผู้สูญเสีย

รู้สึกดีขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้สูญเสียกับผู้ที่จากไปแล้วว่า เป็นในรูปแบบไหน หาก

เป็นความสัมพันธ์อันดี มีเรื่องราวดี ๆ ต่อกัน ก็จะทำให้การระลึกถึงเรื่องราวดี ๆ สร้างความรู้สึกที่ดีได้ 

แต่สำหรับผู้สูญเสียที่มีปัญหากับผู้ตาย หรือมีเรื่องที่ติดค้างอยู่ ก็จะขึ้นอยู่กับมุมมองในการระลึกถึง 

โดยหากผู้ตายระลึกถึงเรื่องดี ๆ และให้อภัยทั้งกับผู้ตายรวมถึงตนเอง ก็จะส่งผลให้ผู้สูญเสียรู้สึกดีขึ้น

ได้เช่นกัน ซึ่งเนื้อหาในสารคดีที่ออกมา ก็จะเล่าเรื่องราวผ่านกลุ่มตัวอย่าง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้สูญเสียบุตร

บิดา และสามี โดยการทดลองก็ออกมาในทางบวกทั้ง 3 ท่าน 

 หลังจากผลิตสารคดีชิ้นนี้เสร็จ ผู้จัดทำได้ให้กลุ่มเป้าหมายรับชม ซึ่งก็ได้รับความเห็นไป

ในทางทิศเดียวกันว่า พวกเขารู้สึกเห็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับคนรักมากขึ้น ทั้งยังสร้างให้พวก

เขานึกย้อนไปยังเรื่องราวของผู้ที่จากไปแล้ว แต่ทั้งนี้ปัญหาในการนำเสนอกลับเป็นเรื่องของ ภาพ 

และการตัดต่อ ที่มีเสียงตอบรับออกไปคนละทิศทาง โดยมีทั้งชอบและไม่ชอบ 

 โดยสรุปแล้ว แม้วิดีโอสารคดีท่ีผลิตออกมา จะตอบวัตถปุระสงค์ในเรื่องของ ผลลัพธ์การ

ทดลองเยียวยาโดยการระลึกถึงผู้ตาย ทั้งยังสร้างความรู้สึกให้ผู้ที่รับชมเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์กับ

คนที่ตนรัก แต่ในทางกลับกัน กลับไม่มีผู้รับชมที่ได้วิธีคิดในแง่ของ การเตรียมการรับมือหากต้อง

สูญเสียบุคคลที่รัก นั่นทำให้ผลงานที่ออกมาไม่ได้ตอบวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างครบถ้วน แต่ทั้งนี้

ผู้จัดทำก็ได้เรียนรู้จากความเห็นต่าง ๆ เพื่อที่จะนำกลับไปพัฒนาผลงานชิ้นต่อไปในอนาคต  

1-งอน



(จ) 

กิตติกรรมประกาศ 

 จุลนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก 
อาจารย์เชิดพงษ์ ศรีสุธรรม  ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และ
ช่วยเหลือในการทำงานและการให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้า รวมไปถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริน เจียจันทร์
พงษ์ อาจารย์อารีย์ พีรพรวิพุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์ อาจารย์กัญญ์ชลา นาวานุ
เคราะห์ และอาจารย์อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ที่
แสดงให้เห็นถึงจุดที่บกพร่องและที่ต้องแก้ไขในโครงการของข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ คำแนะนำ อุทาหรณ์ ที่สั่งสมให้เกิดประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนทำให้
ศิษย์คนนี้สำเร็จผลการศึกษา และได้แนวทางการใช้ชีวิตในอนาคตเมื่อเติบใหญ่ต่อไปได้ดี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์จิรวัฒน์ เอ้ือสังคมเศรษฐ์ และอาจารย์อารีย์ พีรพรวิพุธ ที่คอย
เป็นที่ปรึกษาและเข้าใจในจุดยืนข้าพเจ้า คอยช่วยเหลือ และแนะนำการแก้ปัญหาอยู่เบื้องหลัง ใน
ปัญหาทีข่้าพเจ้าพบเจอตั้งแต่ก่อนเริ่มทำจุลนิพนธ์ จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรค และทำให้ผลงาน
ออกมาได้ แม้จะไม่ได้เป็นไปตามท่ีต้องการตั้งแต่แรกเริ่มก็ตาม 
 ขอบคุณพ่ี ๆ ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องเก่ียวกับเรื่องความตายและการเยียวยาผู้สูญเสีย ทั้ง
จากโครงการ Peaceful Death เครือข่ายชีวิตสิกขา และเครือข่ายพุทธิกา ที่คอยให้ข้อมูล ทั้งยังสร้าง
ทัศนคติ การมองโลกของข้าพเจ้าที่เปลี่ยนไประหว่างการดำเนินงาน 
 ขอบคุณเพ่ือน ๆ สาขาข่าวและสารคดี และเพ่ือนในเอกการสื่อสารมวลชน ที่พร้อม
ช่วยเหลือ และให้กำลังใจ คอยเป็นที่ระบาย เป็นที่ให้คำปรึกษา เป็นผู้มอบความสุขในวันที่ท้อใจ 
 และสุดท้ายนี้ขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนทั้งในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ค่ากำลังใจ คุณค่าของการที่ได้รู้ว่าอย่างน้อยยังมีครอบครัวที่คอยเป็นแรงผลักดันอยู่เสมอ 
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บทที่  1 
บทนำ 

 
ที่มาและความสำคัญ 
 การสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอ โดยการสูญเสียที่ส่งผลกระทบด้านอารมณ์และ
สร้างความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากที่สุดอย่างหนึ่งคือ การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก แน่นอนว่าการ
สูญเสียคนรักหรือคนใกล้ชิดจะก่อให้เกิดภาวะโศกเศร้าทางอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อรา่งกายและจิตใจ 
จนอาจทำให้เกิดทัศนคติไปในทางลบ และไม่อาจใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขดังเดิมได้  และนั่นอาจทำให้
เกิดภาวะเศร้าโศกเป็นภาวะทางอารมณ์ที่ตอบสนองต่อผู้สูญเสียในทันทีทั้ งในด้านความรู้สึก ด้าน
ร่างกาย ด้านความนึกคิด และด้านพฤติกรรม ความรุนแรงของอาการนั้นมีหลายระดับโดยขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยโดยแบ่งเป็นสองระดับหลัก ๆ คือ ความเศร้าโศกแบบปกติและความเศร้าโศกแบบผิดปกติ 
ผู้ที่ความเศร้าโศกแบบปกติคือผู้ที่มีความเข้าใจเหตุและผลของการสูญเสีย สามารถปรับตัวได้และ 
สุดท้ายคือยอมรับและกลับมามีชีวิตที่ปกติ ส่วนความเศร้าโศกแบบผิดปกตินั้นผู้สูญเสียจะไม่สามารถ 
ยอมรับหรือปรับตัวต่อการสูญเสียได้มีพฤติกรรมแยกตัว รุนแรงทางจิตใจบางท่านถึงกับเป็นโรค 
ซึมเศร้าจนกระทั่งมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย นั่นทำให้ผู้ที่มีภาวะอารมณ์ดังกล่าว จำต้องมีวิธีในการ
รับมือเพ่ือเยียวยาความโศกเศร้านั้นให้ทุเลาและรู้สึกดีข้ึน  

 โดยวิธีต่าง ๆ ในการรับมือความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักมีอยู่หลากหลายวิธี ซึ่งหนึ่งใน
วิธีการที่ผู้จัดทำต้องการจะนำเสนอคือ วิธีการระลึกความทรงจำดี ๆ ของผู้ตาย การเลือกจัดเก็บภาพ
และเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับบุคคลอันเป็นที่รักไว้ในความทรงจำ เป็นรูปแบบวิธีการรับมือความโศกเศร้า
วิธีหนึ่ง ที่มีนักจิตวิทยาและนักบำบัดหลายท่านมักจะแนะนำวิธีนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรับมือความ
โศกเศร้าเมื่อต้องสูญเสีย โดยมีแนวคิดเรื่อง ‘reconstruction of narrative’ หรือ การโศกเศร้าคือ
การค่อย ๆ ประกอบเรื่องเล่าต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่  ของ โรเบิ ร์ต นมเยอร์  (Robert Neimeyer) 
ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเมมฟิส ที่ได้ให้ข้อมูลว่า สมองและหัวใจของการโศกเศร้า
จะหาความหมายต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกัน จนเกิดการร้อยเรียงสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาใหม่ โดยในพิธี
การไว้อาลัยถึงพูดตายจึงมักจะเป็นเรื่องราวที่ดีงามของคน ๆ นั้นเสมอ และด้วยกลไกแบบนั้นทำให้เรา
มักจะรู้สึกดีขึ้นมา หากเราย้อนรำลึกถึงผู้ตายในภาพเวอร์ชั่นของเขาที่ดีที่สุด  (Julia Shawn, 2016) 
เรื่องการระลึกความทรงจำถึงผู้ตายจึงเป็นสิ่งสำคัญหลังการสูญเสีย ถึงขั้นเป็นที่มาของคำว่า ‘In 
Memoriam’ ที่เราใช้ในการแสดงความอาลัยหรือจารึกหน้าหลุมศพจึงมีความหมายทางความรู้สึก
อย่างลึกซึ้ง โดยมาจากภาษาละตินแปลว่าการย้ายไปสู่ความทรงจำ ( into memory) เพ่ือเป็นการย้ำ
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เตือนให้กับคนที่ยังอยู่ว่า ความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปร่างของคนคนหนึ่งเท่านั้น และนักคิดบาง
คนเชื่อว่าความทรงจำเป็นสิ่งที่ไม่เคยหายไปไหน ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไรจะถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 
(วณัฐย์ พุฒนาค, 2562)  ทั้งนี้ในด้านปรัชญาศาสนาเอง ก็มีความเชื่อในการระลึกถึงคนตายไว้ว่า เรา
ควรระลึกถึงความดีของคนที่เสียไปแล้ว ระลึกคุณคนนั้น และสิ่งที่เขาได้สั่งสอนไว้ จิตก็จะมีทางออก 
และก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านจิตใจให้ดีขึ้นได้ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2536) แนวคิดและการเยียวยา
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งน่าสนใจสำหรับผู้จัดทำที่จะนำมาใช้ทดลองศึกษาว่าเป็นไปตามแนวคิดนี้จริงหรือไม่ 
และผู้ทำก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมานำเสนอในรูปแบบของวิดีโอสารคดี  

 ในรูปแบบการนำเสนอของวิดีโอสารคดีชุดนี้ เพ่ือจะถ่ายทอดเรื่องราวในการทดลองการ
เยียวยาด้วยการระลึกถึงผู้ตายว่า จะส่งผลออกมาในรูปแบบไหนให้ผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น นั่น
จึงทำให้มีการใช้วิธีที่คล้ายคลึงกับศิลปะการบำบัดรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “ละครบำบัด” หรือ ‘Drama 
Therapy’ โดยวิธีการดังกล่าว จะเป็นการสร้างสถานการณ์ให้กับผู้บำบัดได้แสดงหรือรับบทบาทเป็น
ตัวละคร เพ่ือบอกเล่าอารมณ์ เรื่องราว หรือระบาย เพ่ือสะท้อนสภาพจิตใจและเรื่องราวที่กระทบ
จิตใจที่เกิดขึ้นกับคน ๆ นั้น โดยวิธีการที่ผู้จัดทำจะเป็นผู้ทำเองนี้ ก็ใช้เพ่ือนำเสนอคือ การนำผู้สูญเสีย
มานั่งเคลียร์ใจ ขอโทษ ขอบคุณ หรือได้ทำอะไรสักอย่างกับผู้ตายอีกครั้ง ด้วยการหานักแสดงแทน
ของคนที่จากไปมาอยู่ในสถานที่และเผชิญหน้าเพ่ือพูดคุยกับผู้สูญเสีย วิธีการดังกล่าวจะสะท้อนตัวตน
ในความทรงจำตรงนั้นออกมา โดยการจินตนาการว่า หากตัวผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ พวกเขาจะแสดงออก
และพูดจาอย่างไรเมื่อเราได้พูดคุยหรือกระทำสิ่งที่ต้องการกับพวกเขาอีกครั้ง แต่ด้วยความที่วิธีการ
ดังกล่าวเหมาะสมกับผู้โศกเศร้าที่ควรได้รับการบำบัด และผู้จัดทำเองก็ไม่ได้เป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ
ที่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการศิลปะบำบัดดังกล่าว เพ่ือจะได้ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทางจิตใจกับผู้ป่วยบำบัด และการบำบัดนี้ในแบบทางการเองก็ไม่อาจจะสามารถนำมาเปิดเผย
สาธารณะได้ ผู้จัดทำจึงนำแค่แนวคิดการบำบัดนี้มา ลอกเลียนแบบให้ใกล้เคียงเพ่ือใช้ในการถ่ายทอด
แทน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แก่นหลักข้อสำคัญ 3 ข้อของกระบวนการนี้คือ 

 1. การอุ่นเครื่อง ที่จะให้ผู้สูญเสียได้เปิดใจ เปิดเรื่องราวของตัวผู้จัดทำเอง ผ่านออกมา
เป็นการสัมภาษณ์เรื่องราวความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีกับผู้ตาย ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้สูญเสียเกิดสมาธิและรื้อฟ้ืน
เรื่องราวต่าง ๆ ก่อนทำกิจกรรมหลัก 

 2. กิจกรรมหลัก ที่จะให้ผู้สูญเสียได้เข้าไปในโลกสมมติที่ผู้จัดทำกำกับและสร้า ง
สถานการณ์ขึ้นมา ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวก็คือ การให้ผู้สูญเสียได้เล่นละครกับนักแสดงที่เป็น
ตัวแทนผู้ตายให้เขาเหล่านั้นได้พูดคุยหรือทำกิจกรรมกับนักแสดงตัวแทนเหล่านั้น 
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 3. กิจกรรมปิดท้าย ที่ให้ผู้สูญเสียได้กลับสู่สถานการณ์เดิมปัจจุบัน และพูดคุยระบาย
ความรู้สึก และแง่คิดต่าง ๆ ที่ได้หลังจากได้ทำเสร็จ โดยผู้จะทำก็จะใช้การถ่ายสัมภาษณ์ที่บอกกล่าว
ความรู้สึกนี้ให้ผู้ชมได้รับรู้เพ่ือเป็นแง่คิด 

  ซึ่งผู้สูญเสียที่จะนำมาใช้ในการทดลองเยียวยา ก็จะใช้ผู้สูญเสียที่สามารถทำใจและผ่าน
เหตุการณ์ดังกล่าวจนสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้แล้วมาแสดงให้ผู้ชมได้เห็น เพื่อที่จะรับประกันได้
ว่าจะไม่เกิดผลลบกับผู้สูญเสียที่จะนำมาใช้ในการนำเสนอ  

และด้วยที่มาที่กล่าวไปทั้งหมด ก็มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นความสำคัญของการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่เรารัก เพราะด้วยความที่ยุคสมัยนี้ โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่เราต่างอยู่
ในโลกของทุนนิยมและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบจนอาจลืมการจัดการความสัมพันธ์กับคนที่เองรักให้ดีตอนที่
ยังมีชีวิตอยู่ ผู้จัดทำจึงอยากนำเสนอเรื่องราวของผู้ที่มีบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้สูญเสียชีวิตไปแล้ว ได้
ถ่ายทอดความทรงจำทั้งดีและไม่ดี ระหว่างตัวเองและคนรัก  ก่อนที่คนที่คนรักจะตายจากไปว่า พวก
เขาได้ประคับประคองความสัมพันธ์ดังกล่าวออกมาในรูปแบบไหน ผลกระทบหลังจากการสูญเสียครั้ง
นี้ทำให้พวกเขาตระหนักอะไรได้บ้าง รวมไปถึงเราจะมีวิธีการเตรียมตัวในการรับมือกับการสูญเสีย
อย่างไร และเราจะสามารถเติบโตหลังจากเกิดการสูญเสียได้อย่างไร ทั้งนี้ก็เพ่ือแสดงให้เห็นถึงข้อคิด
ที่ว่า เราควรจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่เรารักแบบไหนให้ดีที่สุดก่อนจากกันไป เพราะคนที่จากไปหาก
ได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของเราในรูปแบบที่ดีหรือไม่นั้น ก็ข้ึนอยู่กับสิ่งที่เราปฏิบัติต่อคนนั้นอย่างไร
ด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. ศึกษาแนวคิดการเยียวยาผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักด้วยการระลึกความทรงจำถึง
ผู้ตาย ว่าสามารถทำให้ผู้ทดลองมีความรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร  

 2. ศึกษาการรับมือกับความโศกเศร้าเสียใจของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพ่ือนำ
ข้อเท็จจริงไปประยุกต์ใช้ 

 3. นำผลการศึกษามาทำวิดีโอสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียบุคคลอันเป็นที่
รักโดยการระลึกถึงผู้ตาย 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
 การศึกษาครั้งนี้จะผลิตเป็นวิดิโอสารคดีตอนเดียวจบ ความยาวไม่เกิน 30 นาที  ที่เล่า
เรื่องราวชีวิตของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่มีความสัมพันธ์และสาเหตุการตายต่างกัน  3 รูปแบบ 
ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูญเสียกับผู้ที่ตายจากไปยังมีชีวิตอยู่ 
พร้อมทั้งบอกเล่าความรู้สึกและการใช้ชีวิตออยู่ต่อไปอย่างไรของผู้สูญเสีย ทั้งนี้ก็จะมีการนำเสนอ
เรื่องราวการเยียวยาโดยให้พวกเขาเหล่านั้นได้ทดลองแสดงความรู้สึกกับสิ่งที่เป็นตัวแทนภาพความ
ทรงจำของคนท่ีเสียไป 
 
ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
 - กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนวัยทำงานช่วงอายุ 30 - 40 ปี ช่วงอายุที่เป็นวัยเพ่ิมพูน
ความมั่งคั่งให้กับตนเองและเริ่มที่จะสร้างครอบครัว ซึ่งอาจทำให้ลืมรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัว
หรือคนรักไป โดยข้อมูลได้จากบริษัทประกันชีวิตหลายแห่ง ที่แบ่งหมวดหมู่กลุ่มเป้าหมายไว้ใน
ลักษณะเดียวกัน ทั้งยังได้จากข้อมูลขององค์กรที่ทำเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตาย โดยโครงการ 
‘Peaceful Death’ กลุ่มดำเนินงานอิสระ ที่มีข่ายใยมิตรภาพและได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่าย
พุทธิกา, เครือข่ายชีวิตสิกขา, บริษัทชีวามิตร และสำนักงานอกกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจากองค์กรที่กล่าวมา ผู้ที่อยู่ในช่วงวัย
ดังกล่าวมักจะเป็นช่วงวัยที่เริ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และเริ่มเห็นความสำคัญในประโยชน์ของ
ประกันชีวิตมากขึ้น รวมไปถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการที่เกี่ยวกับศาสนา และกิจกรรมที่
เกี่ยวกับความตาย ก็มักจะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุนี้ขึ้นไป ซึ่งจะผิดกับผู้คนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ที่จะให้
ความสนใจในความฝัน และการค้นหาตัวตนเสียมากกว่า 

 - กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มคนที่ชื่นชอบในการชมสารคดี  
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ผู้จัดทำต้องการบุคคลผู้มีประสบการณ์สูญเสีย 3 คน เพ่ือมาใช้ในการทดลองเยียวยา 
โดยจะต้องมีสาเหตุการตายและรูปแบบความสัมพันธ์ต่างกันทั้ง 3 รูปแบบ เพ่ือที่จะได้เห็นความ
หลากหลายของแง่มุมความสัมพันธ์ และปฏิกิริยาการแสดงออกนั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์การเยียวยาที่
ออกมาว่า จะแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งก็ได้แก่ การสูญเสียบุพการี, การสูญเสียลูก, และการสูญเสีย
คู่ครอง ทั้งนี้เรื่องราวความสัมพันธ์ยังต้องไม่มีเรื่องบาดหมางของผู้สูญเสียกับผู้ตายในเชิงโกรธเกลียด
กันเพ่ือลดความรุนแรง และผู้สูญเสียที่จะนำมาถ่ายทอดเรื่องราว ต้องเป็นผู้ที่สามารถทำใจและผ่าน
ประสบการณ์ความโศกเศร้าจนใช้ชีวิตได้อย่างปกติดีแล้ว ไม่ใช้ผู้สูญเสียที่จำเป็นจะต้องได้รับการ
บำบัด จะได้ไม่เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจที่ตามมา  
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาค้นคว้างานวิจัย 

 ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร อินเทอร์เน็ต และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา, 
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญา, กระบวนกรที่ทำเรื่องบำบัดและนักเขียนที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ รวมไปถึงผู้ที่ 
ได้รับผลกระทบจริงจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูลก่อนการผลิต
สารคด ี
 2. การดำเนินงานก่อนการผลิต  

 วางพล็อตเรื่องในรูปแบบสารคดี และหาบุคลากรในด้านต่าง ๆ จัดหาสถานที่ แหล่งข่าว 
อุปกรณ์ถ่ายทำและการประสานงานในด้านอ่ืน ๆ  

 3. การดำเนินงานการผลิต 

 ผลิตสารคดีตามสถานที่จริงจากที่อยู่อาศัยของผู้สูญเสียทั้ง 3 ท่าน และถ่ายฟุตเทจออก
มาเพ่ือประกอบในการเล่าเรื่อง 

 4. การดำเนินงานหลังการผลิต  

 ทำการตัดต่อภาพและเสียงในรูปแบบที่วางแผนไว้ในความยาวโดยรวมไม่เกิน 30 นาที  

 5. นำเสนอ ประเมินผล และสรุปผลการศึกษา  

 นำเสนองานสารคดีที่เสร็จสมบูรณ์สู่สาธารณะ จากนั้นวิเคราะห์สรุปผลการศึกษา  และ
ความคิดเห็นของผู้รับชม นำมารวบรวมเป็นรูปเล่ม พร้อมตัวอย่างสารคดีที่สมบูรณ์ 

  

แผนการดำเนนิงาน 
 ผู้ศึกษาสามารถสรุปแบบแผนการดำเนินงานได้ ดังที่แสดงในตารางที่ 1-1  
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ตารางที ่1-1 แผนการดำเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตาราง 1-1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ศึกษา ทำการวางแผนในช่วงเดือนกันยายน - ถึง
ตุลาคม จากนั้นจึงนำเริ่มศึกษาตามแผนข้อมูลที่วางไว้ ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จากนั้น
ดำเนินการผลิตในเดือนพฤศจิกายน - มกราคม หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการหลังการผลิตตั้งแต่เดือน
ธันวาคม – กุมภาพันธ์และนำมาประเมินและสรุปผลการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม  

 
ข้อจำกัดในการศึกษา  

 การที่จะนำเรื่องราวของการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักมาถ่ายทอด ทำให้การหาผู้มี
ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องยาก เพราะเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวกระทบกระเทือนจิตใจ ทั้งยัง
เป็นเรื่องส่วนตัวที่สามารถเจาะลึกได้ลำบาก ทั้งนี้ในการนำเข้ามารับการทดลองการเยียวยาดังกล่าว ก็
จะต้องเป็นบุคคลที่ยินยอมและยังต้องเป็นผู้สูญเสียที่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้แล้ว เพ่ือป้องกัน
อาการทางลบด้านจิตใจ นั่นจึงทำให้ไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดเรื่องราวการบำบัดทางจิตวิทยาแบบจริง 
ๆ กับผู้สูญเสียที่สมควรได้รับการบำบัดได้ 

กิจกรรม 2563 2564 

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

วางแผนการผลิต        

ศึกษาค้นคว้าข้อมูล        

ดำเนินการผลิต       

ดำเนินงานหลังการผลิต       

ประเมินและสรุปผล

การศึกษา 

       

นำเสนอผลงาน       
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ตระหนักถึงคุณค่าการมีชีวิตเพ่ือจะอยู่กับคนที่รักอย่างมีความสุข  

 2. เรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน อันนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี 

 3. สามารถเตรียมตัวรับมือการสูญเสียจากบุคคลอันเป็นที่รัก 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก สภาพการณ์การสูญเสียบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องจากการเสียชีวิต 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว คนรัก สามี - ภรรยา และมิตร
สหาย ที่ก่อให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจ จนอาจทั้งต้องได้รับการ
เยียวยาและบำบัดหรือไม่ต้องก็ได้ อยู่ที่แต่ละตัวบุคคล ซึ่งจาก
การศึกษานี้ก็เลือกผู้ที่สูญเสียบุตร, บุพการี และคู่รัก 

เยียวยา การทำให้รู้สึกดีขึ้น โดยจากเหตุการณ์ความทุกข์ที่ได้เคยประสบ
พบเจอมาไม่ว่าจะนานเท่าไรก็ตาม ซึ่งในที่นี้คือการสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รัก โดยการเยียวยาผู้สูญเสีย สามารถใช้ได้กับผู้สูญเสียทุก
ประเภท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูญเสียขั้นรุนแรงที่ควรได้รับการ
บำบัดเฉพาะทางเท่านั้น แต่เป็นการเยียวยาทางอารมณ์ที่จะทำให้
รู้สึกดีด้วยวิธีต่าง ๆ โดยในที่นี้คือ การเยียวยาโดยหวนระลึกถึง
เรื่องดี ๆ ของผู้ตาย ที่ทำให้ผู้สูญเสียรู้สึกดีแม้จะเกิดภาวะสูญเสียก็
ตาม  

บำบัด การรักษาอาการที่เกิดจากภาวะต่าง ๆ ที่เกิดจากภาวะอาการ
โศกเศร้าเสียใจที่จากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจนเกิดอาการ
ซึมเศร้า ที่ไม่อาจทนความเสียใจที่เจอได้ นั่นทำให้ควรได้รับการ
บำบัดด้วยวิธีต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและนักบำบัด
เฉพาะทาง โดยการศึกษานี้จะใช้รูปแบบของละครบำบัด ศาสตร์
ของการเคลื่อนไหว และการแสดง เพื่อใช้ในการนำเสนอให้ผู้รับชม
ได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ทดลอง การทดสอบหรือลองทำ เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานที่ได้มาจากแนวคิด 
วิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยการทดลองใน
ที่นี้จะเป็นการทดลองเยียวยาผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยการ
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ระลึกถึงผู้ตาย ว่าจะสามารถทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกดีได้ขึ้นจริง
หรือไม่ อย่างไร 

ความทรงจำ เรื่องราวทั้งดีและไม่ดีของระหว่างผู้สูญเสียและผู้ตาย โดยเรื่องราว
เหล่านั้น แม้จะล่วงเลยผ่านมาสักระยะหนึ่ง แต่เมื่อหวนไปนึกถึง ก็
อาจทำให้เกิดได้ทั้งความรู้สึกดี ๆ และความรู้สึกแย่ ๆ ได้ โดย
ความทรงจำของเเต่ละคนก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกัน 

ความโศกเศร้า  อารมณ์เศร้าโศกที่ตามมาหลังจากการสูญเสียบุคคลที่รัก ซึ่งมี
อาการค่อนข้างรุนแรงในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งก็จะอยู่ประมาณ 2 
เดือนแรก และจะค่อยๆ ลดระดับความรุนแรงลงลง ประมาณ 6 
เดือน - 2 ปี หลัง โดยความรุนแรงของอาการความโศกเศร้าจะ
มากน้อยแค่ไหนก็จะข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย 

ระลึก คิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีต ในที่นี้การละลึกถึง
ผู้ตายซึ่งได้แก่ การหวนนึก เรื่องราวต่าง ๆ ของคนรักที่ได้เสียชีวิต
ไปแล้ว โดยการนึกถึงที่ถูกต้อง จะต้องไม่ทำให้เกิดแต่เพียงความ
เศร้าโศกเสียใจ แต่ต้องนึกถึงเรื่องดี ๆ ของผู้ที่ตาย เพ่ือจะได้นำ
เรื่องราวดี  ๆ เหล่ านั้ นมาเตือนใจ  โดย การระลึกก็จะมี ได้
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะจินตนาการนึกถึงเรื่องอดีต การมี
สิ่งของ หรือย้อนรำลึกสถานที่ท่ีผู้ตายเคยอยู่  

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่  2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาเรื่อง “การสร้างวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียบุคคลอันเป็นที่รักโดย
การระลึกถึงผู้ตาย” ผู้ศึกษานำแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย รวมถึงผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานดังต่อไปนี้  

 1. ทฤษฎีปฏิกิริยาความโศกเศร้าอันเกิดจากการสูญเสีย 

 2. แนวคิดเรื่องเสาหลักของความเข้มแข็ง 

 3. แนวคิดเรื่องการรับมือความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  

 4. กระบวนการละครบำบัด (Drama Therapy)  

 5. แนวคิดและข้ันตอนเก่ียวกับการผลิตสารคดี 

 6. แนวคิดและการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์สารคดี  

 
1.ทฤษฎีปฏิกิริยาความโศกเร้าอันเกิดจากการสูญเสีย 
  ความโศกเศร้าเป็นภาวะที่พบได้เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับการสูญเสีย ถือเป็นกระบวนการ
ตอบสนองต่อการสูญเสียตามธรรมชาติ โดยเฉพาะการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่มีความผูกพัน
ใกล้ชิดกันจากการเสียชีวิต เช่น การสูญเสียบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ญาติสนิท หรือมิตรสหาย ซึ่ง
การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักถือว่า เป็นการสูญเสียที่สมบูรณ์และถาวร เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับการ
สูญเสียจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสียที่แตกต่างกัน บางคนสามารถเผชิญกับการสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักได้ จนสามารถปรับตัวที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ในขณะที่บางคนไม่สามารถเผชิญ
ต่อการสูญเสียได้ และสภาวะนี้มีผลต่อสุขภาพของผู้สูญเสีย ทำให้เกิดพฤติกรรมการแยกตัว เกิดความ
วิตกกังวลมากหรือเกิดภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้การเผชิญต่อการสูญเสียนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
เช่น ความรักความผูกพันต่อผู้เสียชีวิต ประสบการณ์การสูญเสียบุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล ลักษณะการเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นการเสียชีวิตอย่างสงบ หรือเสียชีวิตแบบทุกข์  (ศรินรัตน์ 
วัฒนธรนันท์, 2560)   
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  ในความโศกเศร้าที่เกิดกับบุคคลเอง ก็จะไม่เหมือนกัน โดยภาวะความโศกเศร้านั้นก็จะ
แบ่งชนิดออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ (กิติพล นาควิโรจน์, 2563)  
  1) ภาวะเศร้าโศกที่เป็นปกติ (Normal grief) – โดยผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะนี้อาจจะยังคง
อยากทำกิจกรรมที่ชอบอยู่ และอารมณ์เศร้าก็อาจจะเกิดได้เป็นช่วง ๆ ระหว่างวัน นอกจากนี้ในขั้น
หนักขึ้น ผู้ป่วยอาจจะอยากให้ตนเองเสียชีวิต เช่น ไม่อยากให้แพทย์ ให้การรักษาที่เป็นการยื้อความ
ทรมาน แต่ก็ถือว่ายังไม่มีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตาย โดยแม้จะป่วยหนักแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ 
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นความหวังว่าจะหายดี แต่อาจจะเป็นความหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นไปได้ เช่น หวังให้
หายปวด, หวังให้เหนื่อยน้อยลง, หวังได้รับประทานอาหารกับครอบครัว  
  2) ภาวะเศร้าโศกที่เป็นผิดปกติ (Pathological grief) ผู้ป่วยมักจะแยกตัว ไม่อยากทำ
อะไร แม้จะเป็นกิจกรรมที่ผู้ป่วยเคยชอบก็ตาม โดยผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะนี้จะมีอารมณ์เศร้าตลอดทั้งวัน 
ซึ่งผู้ป่วยอาจหนักไปจนถึงขั้นมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตาย ซึ่งในภาวะนี้ตัวผู้ป่วยรู้สึกไม่มีความหวัง
ในชีวิตเลย 
  ซึ่งภาวะต่าง ๆ ที่กล่าวมา ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติ
ต่อการสูญเสีย อันได้แก่ การประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือภัยพิบัติที่รุนแรง การเสียชีวิตที่
รวดเร็วกะทันหันไม่ทันคาดคิด หรือการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ เช่น จากอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตาย 
รวมถึงการเสียชีวิตของบุตร นอกจากนี้  การที่บุคคลนั้นมีความรู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าตนเองต้อง
รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตที่มีมีความผูกพันใกล้ชิด หรือพ่ึงพากับบุคคลที่เสียชีวิตอย่างมาก หรือมี
ความรู้สึกสองฝักสองฝ่ายกับบุคคลที่เสียชีวิต เช่น ทั้งรักทั้งโกรธ รวมถึงการขาดแหล่งสนับสนุน
ประคับประคองทางสังคมท่ีดี ก็ส่งผลให้เกิดอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติได้เช่นกัน 
  ความโศกเศร้านอกจากจะมีการแบ่งชนิดแล้ว ยังมีการแบ่งลำดับขั้น โดยจากทฤษฎีของ 
อลิสเบท คับเบลอร์-รอส (Elizabeth Kubler-Ross) นักจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ เป็นผู้ที่เรียบ
เรียงขั้นตอนไว้ตั้งแต่ปี 1969 ว่าคือความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเมื่อต่อระบบความคิด ความรู้สึก และ
การใช้ชีวิต การเผชิญหน้ารับมือกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเปรียบได้กับการต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต การผ่านช่วงประสบการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และมีความจำเป็นที่คุณ
ต้องให้ความรัก ความเข้าใจ และการดูแลเยียวยาตัวเองเป็นพิเศษ  
  การเผชิญกับการสูญเสีย ใช้กับภาวะที่มี การสูญเสียคนที่เคยมีความผูกพัน รวมทั้งเมื่อ
ต้องเผชิญกับความผิดหวังในรูปแบบต่าง ๆ (เจษฎา ทองเถาว์, 2559) โดยแสดงภาพเป็นลำดับขั้นได้
ดังนี้ 
 

https://drpiyanan.com/2020/06/09/5-stages-of-grief-rose-and-kessler/
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https://drpiyanan.com/2020/06/09/5-stages-of-grief-rose-and-kessler/
https://drpiyanan.com/2020/06/09/5-stages-of-grief-rose-and-kessler/
https://drpiyanan.com/2020/06/09/5-stages-of-grief-rose-and-kessler/
https://drpiyanan.com/2020/06/09/5-stages-of-grief-rose-and-kessler/
https://drpiyanan.com/2020/06/09/5-stages-of-grief-rose-and-kessler/
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ภาพที่ 2-1: Kublerloss-Ross Five Stage Model 

ที่มา: Mark Connelly. (2020). Kublerloss-Ross Five Stage Model. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 
2563. เข้าถึงจาก https://www.change-management-coach.com/kubler-ross.html 
 
 ซึ่งเมื่ออ้างอิงตามแนวทฤษฎีของคับเบลอร์-รอสส์ เราจะพบว่าการสูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รักนั้นประกอบด้วย 5 ระยะ ได้แก่  
  1) ปฏิเสธไม่ยอมรับ - ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่ความจริง เป็นเรื่องหลอกลวงจนปรุง
แต่งจินตนาการของตนเองขึ้นมา ซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการทางจิตตามมาได้ 
  2) โกรธและรู้สึกผิด - เมื่อต้องพบกับการจากลา ความโกรธ เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่เกิดข้ึน 
“โกรธว่าทำไมต้องเป็นฉัน” “ไม่ยุติธรรมเลย” โกรธตัวเอง โกรธหมอ โกรธครอบครัว โกรธเพ่ือน 
โกรธคนที่เรารัก โกรธโชคชะตา หลาย ๆ คนเกิดความรู้สึกผิดยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าที่
จริงแล้วความตายอยู่นอกเหนือการควบคุม  
  3) ต่อรอง - พยายามหาสิ่งต่าง ๆ มาช่วยเปลี่ยนแปลง เนื่องจากยังไม่สามารถทำใจ
ยอมรับได้ ซึ่งอาจทำให้สุ่มเสี่ยงการใช้สารเสพติดเพ่ือบรรเทาทุกข์ 
  4) ซึมเศร้า - เมื่อต้องพบกับการจากลา ความโศกเศร้าเป็นระยะที่จิตใจซึมเศร้า ไม่มี
เรี่ยวแรง มีอาการแยกตนเอง พูดน้อยลง มองโลกในแง่ลบ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ จนถึงขั้นคิดอยาก
ตาย จิตใจว่างเปล่า รู้สึกกระสับกระส่าย คิดถึง และถวิลหาผู้ที่จากไปแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ทำให้
ฟุ้งซ่าน ฝันร้าย บางคนรู้สึกว่าเขาพบคนที่เขารัก และตายไปแล้วทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นถนน สวน รอบ
บ้าน หรือทุกที่ที่เขาเคยอยู่ด้วยกัน  
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  5) สงบและยอมรับการสูญเสียได้ - เป็นจุดที่เราสามารถยอมรับความเป็นจริงได้ และ
พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น อาจจะสุข ๆ ทุกข์ ๆ บ้าง แต่จะสามารถวางใจให้เป็นกลางได้
มากขึ้น มองอนาคตได้มากขึ้น สามารถอยู่กับความว่างเปล่าได้อย่างไม่ทุรนทุราย นั่นคือ ขั้นต้นของผู้
ที่สามารถก้าวผ่านวิกฤตของความสูญเสีย 
  โดยทั้งหมดใน 5 ขั้น โดยเฉพาะขั้น 1-4 นั้น ก็สามารถที่กระโดดสลับไปสลับมาได้
ตลอดเวลา หากประสบพบเหตุการณ์อะไรต่าง ๆ ที่มิอาจคาดเดาได้ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ป่วยที่อยู่
ในขั้นของอาการซึมเศร้า ในช่วงที่ฟุ้งซ่านมองหา และหวนคิดถึงสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
ผู้ตายเคยอยู่ หากเขาได้หวนระลึกถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดเหตุทำให้ผู้ตายต้องจากไป เขาก็อาจจะ
กลับมาอยู่ในขั้นของความโกรธและรู้สึกผิดได้  ในทางกลับกันหากผู้ป่วยเป็นผู้ที่มีทัศนคติ หรือถูกสั่ง
สอนโดยสังคมแวดล้อมที่มองโลกในเรื่องของการสูญเสียว่า ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้คนทุกคน
ต้องประสบพบเจอ ผู้ป่วยก็อาจจะข้ามลำดับขั้นจากข้ันที่ 1 ไปยันขั้นที่ 5 ได้อย่างรวดเร็ว  
 ซึ่งผู้จัดทำจะนำผู้สูญเสียที่นำมาใช้เล่าเรื่อง และทดลองการเยียวยาในสารคดีชุดนี้ 
จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียใจอยู่ในชนิดที่เป็นภาวะปกติ ที่ยังมีความหวังและสามารถใช้ชีวิตแบบปกติ
ได้อยู่ และ ผู้จัดทำก็จะใช้ทฤษฎีลำดับขั้นของการเสียใจทั้ง 5 มาเสริมเพ่ิม โดยผู้สูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รักนั้นจะต้องอยู่ในลำดับขั้นของความเสียยใจที่อยู่ในระดับ 5 หรืออยู่ในขั้นสงบและยอมรับการ
สูญเสียได ้ ซ่ึงขั้นนี้ก็จะเป็นช่วงผ่านพ้นความโศกเศร้าเสียใจจนทำใจรับได้มานานแล้ว ทั้งนี้ก็เพ่ือความ
ปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้มาประกอบเองว่าจะไม่ได้รับผลกระทบทางลบกลับคืนมา 

 
2. แนวคิดเรื่องเสาหลักของความเข้มแข็ง 

 จูเลีย ซามูเอล (Julia Samuel) นักจิตบำบัดและผู้เขียนหนังสือ ‘Grief Works : คู่มือ
หัวใจสลาย’ ได้พูดถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลกับความเสียใจจากการสูญเสีย และมีผลต่อการเยียวยาเพ่ือมี
ชีวิตต่อไปอย่างปกติสุขได้ โดย จูเลีย ได้เรียกเหตุปัจจัยที่สำคัญนี้ว่า “แนวคิดเรื่องเสาหลักของความ
เข้มแข็ง” โดยแบ่งเอาไว้ 8 ข้อดังนี้ (จูเลีย ซามูเอล, 2560) 

 1) ความสัมพันธ์กับคนตาย - เครื่องบ่งชี้สำคัญที่สุดว่าเรากำลังเจ็บปวดมากแค่ไหน คือ
คุณภาพในความสัมพันธ์กับผู้ตาย โดยต้องย้ำว่า คุณภาพที่ว่านี้ ไม่ใช่เชิงปริมาณเวลาในการอยู่ร่วมกับ
ผู้สูญเสีย แต่การรูปแบบการปฏิบัติที่ดีต่อกัน ยิ่งมีความสัมพันธ์และความรักที่มีต่อกันดีเท่าไร 
กระบวนการเสียใจที่เกิดก็จะเป็นไปได้ยากขึ้น เนื่องด้วยตัวผู้สูญเสียได้ทำหน้าที่ในความสัมพันธ์นี้ได้ดี
ที่สุดโดยไม่ได้ติดค้างอะไร  
 ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นก็จะหมายถึง ความสัมพันธ์ที่ทำให้เราและผู้ตายต่างมีความรู้สึกดี 
ในช่วงที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีจะมีอยู่หลายปัจจัย โดยในส่วนที่จะส่งผลกระทบกับผู้ที่
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สูญเสีย ก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องของการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความรู้สึกและ
การพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดี การพูดคุยกันเป็นประจำจะเพ่ิมความใกล้ชิดและ
ความสัมพันธ์ในการสื่อสารที่แน่นแฟ้นที่ไม่ล้มเหลว ด้วยเหตุนี้การสูญเสียที่สร้างความเจ็บปวด จึง
มักจะเกิดจากการที่ผู้สูญเสียที่ไม่ได้พูด หรือไม่ได้สื่อสารอะไรหลาย ๆ อย่างท่ีติดค้างในใจ 
 อีกอย่างนอกจากเรื่องการสื่อสาร นั่นคือ การเอาใจใส่ อันที่จริงในด้านนี้อาจสำคัญเสียยิ่ง
กว่าการสื่อสาร เราจะสังเกตได้ว่า ผู้ที่สูญเสียจะรู้สึกโทษตัวเองเมื่อคนที่รักตายจากไป จากการที่ผู้
สูญเสียไม่ได้เอาใจใส่ให้ดีพอในตอนที่มีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ ปัจจัยในด้านการแก้ปัญหาเรื่องความ
ขัดแย้งของตัวผู้สูญเสียและตัวผู้ตายตอนที่ยังมีชีวิตเอง ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุในด้านความสัมพันธ์ 
เพราะเมื่อหากการแก้ปัญหาด้านความขัดแย้งของทั้งคู่สามารถคลี่คลายได้ไม่ดี ปมปัญหาในจิตใจที่ยัง
ไม่ได้เคลียร์ปัญหา หรือขอโทษซึ่งกันและกัน ก็จะเป็นอีกก้อนปัญหาหนึ่งที่ยากต่อการฟ้ืนฟูผู้สูญเสียได้ 
 2) ความสัมพันธ์กับตัวเอง - ในแต่ละตัวบุคคลมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่แตกต่างกัน นั่น
ก็เพราะมาจากหลาย ๆ อย่าง ทั้งสภาพแวดล้อม ครอบครัว สังคม และอ่ืน ๆ โดยคนที่มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับตัวเอง คือ การเข้าใจ เมตตา และให้อภัยกับตัวเองได้ กลุ่มคนแบบนี้จะรู้จักพ่ึงพาตัวเอง มี
เป้าหมายและสร้างคุณค่าของตัวพวกเขาได้จากภายใน ความเป็นตัวตนดังนี้จะสามารถเยียวยาเรื่อง
การสูญเสียได้ดีกว่า คนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ได้มีเป้าหมาย self-esteem ต่ำเพราะพวกเขามักจะให้อภัย
ตัวเองยากตลอดเวลา ทำให้การเยียวยาเป็นไปได้ยาก 

ซึ่ง self-esteem นั่นก็คือ ความคิดเห็นที่มีต่อตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อความกระตือรือร้นใน
การใช้ชีวิต รวมถึงการรับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่มี Self Esteem สูง
นั้นจะมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ในทางกลับกัน การมี Self Esteem ต่ำจะส่งผลให้รู้สึกแย่และมีมุมมอง
ความคิดต่อตัวเองในแง่ลบ ซึ่งเป็นเหตุให้ขาดความกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ และรู้สึกว่าตนเอง
ไม่มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความท้าทายในชีวิต (ลักษณา คชาบาล, 2563) โดย
การที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในชีวิต ที่มนุษย์ทุกคน
ต้องประสบพบเจอ 

การมี self-esteem ที่ต่ำ นอกจากจะทำให้ผู้สูญเสียไม่อาจให้อภัยตนเองได้แล้ว ยังส่ง
ต่อไปถึง ปัญหาด้านความสัมพันธ์ โดยที่ผู้ที่มี self-esteem ต่ำ จะไม่กล้าพูดหรือระบายความรู้สึกที่
แท้จริงของตัวเองออกมา นั่นทำให้ปัญหาทับซ้อนด้านความเครียด ที่ไม่ได้ระบายความเศร้ากับคน
ใกล้ชิดเพ่ิมทวีคูณขึ้นได้ นอกจากนี้ ผู้ที่มี self-esteem ต่ำก็มักละเลยการดูแลตัวเอง และเสี่ยงมี
พฤติกรรมทำร้ายสุขภาพมากขึ้นด้วย เช่น ติดยาเสพติด ติดสุรา มีความผิดปกติในการรับประทาน
อาหาร และบางรายอาจถึงข้ันคิดทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได ้

https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
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ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์กับตัวเอง ที่จูเลียซามูเอลกล่าวไว้ จึงสอดคล้องกับเรื่อง self-
esteem ที่จะมีผลในเรื่องของการรับมือความโศกเศร้าเสียใจอันเกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 
เป็นอยา่งมาก   
 3) วิธีแสดงความเศร้าเสียใจ - เมื่อเจอเรื่องกระทบต่อจิตใจ เรื่องการแสดงความเสียใจก็
เป็นหนึ่งปัจจัยที่แต่ละคนแสดงออกมาต่างกัน ซึ่งก็อยู่กับต้นทุนชีวิต คนรอบข้าง ความสนใจ 
ความชอบ เช่น บางคนจะร้องไห้และระบายให้คนใกล้ตัว บางคนใช้วิธีวาดรูป เล่นดนตรี เที่ยวเล่น 
โดยวิธีแสดงออกไม่มีวิธีที่ถูกต้อง แต่ต้องเชื่อมโยงและเหมาะสมกับตัวเราให้มากที่สุด นี่ก็จะช่วยให้
สร้างความเข้มแข็งและง่ายต่อวิธีที่จะใช้บำบัดได้  
 4) เวลา – เวลาน่าจะเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด และส่งผลกับทุก ๆ ส่วนในเรื่อง
ของการเยียวยาจิตใจ บางคนใช้เวลาอย่างต่ำ 6 เดือน – 1 ปี ก็สามารถทำใจยอมรับการสูญเสีย และ
กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ บางคนอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นที่จะยอมรับได้ด้วยซ้ำ หรือบางคนแม้จะผ่าน
ไป 10 ปี ความเศร้าก็ยังคงทรงพลังอยู่ จนการเยียวยาเป็นไปได้ยาก  
 เพ่ิมเติม จากผลการวิจัยความพึงพอใจในชีวิตก่อนและหลังการสูญเสียคู่รักของคน
เยอรมันของแอนดรูว์ คลาร์ก (Andrew Clark) และคณะ ๆ พบว่า คนเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียงแค่ปี
สองปีหลังจากการตายของคนที่เป็นคู่รักเราเท่านั้นในการกลับมามีความสุขเหมือนเดิม โดยจาก
งานวิจัยนี้เองพบว่า คนเราส่วนใหญ่มักจะประเมินความสามารถในการปรับตัวของความสุขของคนเรา
ต่ำเกินไป ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า ในปีที่เราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้น เรามักจะไม่สามารถจินตนาการ
ได้เลยว่าเราจะสามารถกลับมามีความสุขเหมือนเดิมได้อย่างไร แต่ในความเป็นจริงงานวิจัยก็ได้เผยว่า 
ไม่ว่ายังก็ตามเวลาจะช่วยรักษาแผลใจจากการสูญเสียได้ แม้จะมีปัจจัยอื่นมาเก่ียวข้องที่ทำให้คนเราใช้
เวลาในการเยียวยาไม่เท่ากันก็ตาม (ณัฐวุฒิ เผ่าทวี, 2560) 
 5) จิตใจและร่างกาย - อีกเสาหลักสำคัญคือ ร่างกายและจิตใจ เพราะนี่เป็นส่วนที่ได้รับ 
ผลกระทบจากความรุนแรงในการสูญเสีย ทางหลักประสาทวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ‘กายจิต’ เป็นหนึ่ง
เดียวกับองค์ประกอบทางเคมีในร่างกายเราที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมในด้านอ่ืน ๆ คนที่มีร่างกายและ
จิตใจแข็งแรงจะคงทนกับการเสียใจได้ดีกว่า 
 6) ข้อจำกัด - เวลาที่เราเผชิญการสูญเสียที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จะมีแนวโน้มที่
ส่งผลต่อการทำงาน และการตอบสนองทางสังคม เรื่องของแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดท่ีเราไม่อาจควบคุม
ได้จึงส่งผลกับความเข้มแข็งของเรา หากอยู่ในบริบทสังคมที่ไม่สัมพันธ์กับตัวเอง เช่น มีเพ่ือนร่วมงาน
เจ้ากี้เจ้าการ มีชีวิตทำงานที่ไม่ยืดหยุ่นในการพักผ่อน พลังลบต่าง ๆ ที่เมื่อก่อนเคยเป็นเรื่องปกติใน
ชีวิตประจำวัน ก็เป็นจำกัดขอบเขตที่ส่งผลต่อตัวเราในทางอ้อมได้ 
 7) โครงสร้าง - ในความสับสนอลหม่านของความเสียใจ เรื่องโครงสร้าง รากฐานตัวตน 
และความยืดหยุ่น ในการจัดการชีวิตก็มีผลกับความเสียใจและการรับมือ การมีวินัยที่สะสมมาตั้งแต่
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ก่อนการเสียใจ จะถือเป็นโครงสร้างนิสัยที่ดี  ที่ทำให้เราสามารถค้นพบทางออกของการเยียวยา 
หากแต่บางทีการมีกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตที่ตายตัวมากเกินไป ก็อาจส่งผลตรงกันข้ามได้เหมือนกัน 
 8) การรับรู้ความรู้สึกทางกาย - ความเศร้าเสียใจจะติดและแทรกซึมอยู่ในร่างกายผู้
สูญเสีย ผู้คนมักบอกว่าสิ่งนี้จะเหมือนเป็น “ปม” หรือ “ก้อน” ที่จุกอยู่ในคอหรือท้อง บางครั้งก็รู้สึก
แขนหรือขาหนักอ้ึง ที่เราไม่อาจสรรหาคำพูดมาอธิบายในความรู้สึกเหล่านี้ได้ การรับรู้ความรู้สึกทาง
กาย หรือ Focusing จึงเป็นส่วนสำคัญทั้งการรับมือและการปลดปล่อยปัญญาทางร่างกายที่สำคัญ 
โดยแต่ละคนก็มีจุดก้อนเสียใจที่ไม่เหมือนกัน ถ้าหากรับรู้ทางกายที่ดี เราก็จะรู้แนวทางการผ่อนคลาย
ให้ถูกจุด 
  ข้อมูลในส่วนนี้มีส่วนสำคัญในประเด็นเนื้อเรื่อง เพราะการทดลองเยียวยาที่จะนำมาเสนอ
ในสารคดีชุดนี้จะส่งต่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาให้รู้สึกดีมากน้อยเพียงใดก็จะขึ้นกับ 8 ข้อปัจจัยดังกล่ าว 
โดยผู้จัดทำจะเน้นไปในเรื่องของ “ความสัมพันธ์กับคนตาย” เป็นหลักในการนำเสนอ และก็เพ่ือจะ
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะมาใช้ทดลองเยียวยาที่มีความเข้มแข็ง และมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้พวกเขาทำใจ
และรับมือกับความสูญเสียจนสามารถใช้ชีวิตแบบปกติสุขได้แล้ว เพราะหากเป็นผู้ที่ มีสิ่งปัจจัยด้าน
ความเข้มแข็งต่าง ๆ ที่ต่ำ และจำเป็นต้องได้รับการบำบัดอย่างจริงจัง ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง
และผลร้ายตามมาได้ 

 
3. แนวคิดเรื่องการรับมือความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  
 แนวทางการรับมือความโศกเศร้าเสียใจ มีอยู่หลากหลายข้อมูล ซึ่งแต่ละข้อมูลก็จะมี
ความคล้ายคลึงและแนวทางแบบเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ โดยข้อมูลที่ผู้จัดทำได้ยกมาคือ ข้อมูลของ 
ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ นักจิตบำบัดด้วยศาสตร์ Drama and Movement Therapy และนักเขียน ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ข้อมูลจากเว็บไซต์พบแพทย์ (PobPad) เว็บไซต์ข้อมูลด้าน
สุขภาพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประเทศไทย ที่ให้ทั้งข้อมูลและคำแนะนำในด้านโรคภัยไข้เจ็บ
และการรักษาที่ได้ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ และข้อมูลจาก แคทเธอรีน ซี.นอร์ดัล (Katherine C. 
Norda) กรรมการบริหารสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ที่ ได้ เขียนบทความลงเว็บไซต์  American 
Psychological Association (APA) ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมและสรุปออกมาได้ 10 ข้อดังนี้  
(ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ, 2560) (POBPAD) (Katherine C. Norda, 2011) 

 1) ตั้งสติและทำใจยอมรับการสูญเสีย - แม้ว่าการยอมรับจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวด แต่หากยัง
หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความจริง ความเจ็บปวดนี้ก็จะไม่ได้รับการเยียวยา การยอมรับเหตุการณ์
จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอารมณ์โศกเศร้าที่ผิดปกติหรือโรคซึมเศร้าได้ ตระหนักรู้ว่าสามารถที่
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จะจัดการดูแลทุกความเจ็บปวดทางจิตใจที่ เกิดขึ้นในชีวิตได้ เพียงแค่เปิดใจยอมรับและสร้าง
กระบวนการเยียวยาให้ตนเอง 
 2) อนุญาตให้ตนเองอยู่กับความอ่อนแอทางอารมณ์  - ความโศกเศร้าที่เกิดจากการ
สูญเสียเป็นสิ่งปกติ ดังนั้นต้องอนุญาตให้ตนเองรู้สึกและระบายออกความรู้สึกต่าง ๆ นั้นอย่างอิสระ 
ไม่ควรแสร้งหลอกว่าตัวเองเข้มแข็ง หรือกดดันตัวเองว่าควรโศกเศร้าได้แค่ไหนและใช้เวลานานเท่าใด 
การพูดเล่าความคิดภายในใจและร้องไห้คร่ำครวญตามความต้องการที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะ
สิ่งนี้จะช่วยให้ความเจ็บปวดให้เบาบางลง 
 3) ระบายความคิดความรู้สึก – การได้พูดคุยกับคนที่ไว้ใจและพร้อมที่จะเข้าใจจะช่วยให้
สามารถปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดนี้ หากพบความยากลำบากในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างและ
ไม่สามารถจัดการความคิดและความรู้สึกที่อ่อนแอสับสนนี้ หรือจะเขียนระบายความรู้สึกต่าง ๆ จาก
การสูญเสียจะช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดและช่วยให้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความเจ็บปวดต่อไปได้การ
ปรึกษากับจิตแพทย์ นักบำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
 4) สร้างแนวความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการสูญเสีย - รูปแบบของความคิดที่เป็นบวกจะ
ช่วยให้เกิดกระบวนการจัดการความคิดและความรู้สึกที่เป็นลบ และสนับสนุนให้สามารถดำเนินชีวิต
ต่อไปในอนาคตอย่างมีความสุขมากข้ึน ตัวอย่างความคิดเชิงบวก เช่น การสูญเสียครั้งนี้ทำให้คนที่เรา
รักไม่ต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานอีกต่อไป แม้ว่าเขาจะจากไปแล้ว ชีวิตของเรายังคงต้องดำเนิน
ต่อไป แต่เขาก็จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ดีในใจของเราและของทุก ๆ คนที่รู้จักเขา คนที่เรารักคงจะมี
ความสุข ถ้าฉันจะตั้งใจสานต่อความฝันหรือสิ่งดี ๆ ที่เขาได้สร้างไว้ 
 5) แสดงออกถึงความโศกเศร้าอาลัยอย่างสร้างสรรค์ - การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
เปรียบเสมือนตัวช่วยที่ทำให้สามารถเผชิญหน้าและปลดปล่อยความเจ็บปวดได้ง่ายขึ้น เราสามารถ
เลือกที่จะปรับเปลี่ยนมวลความทุกข์และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นด้วยรูปแบบการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ที่เราถนัดหรือสนใจ เช่น วาดภาพ แต่งกลอน แต่งเพลง จัดทำสมุดภาพ และเขียนบันทึก
ความประทับใจที่มีต่อคนที่รัก ฯลฯ 
 6) ดูแลสุขภาพร่างกายและพยายามควบคุมการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ  - ปฏิกิริยาความ
โศกเศร้าไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจ แต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วย หลายคนมักเกิด
อาการปวดศีรษะ ร่างกายอ่อนล้า หายใจขัด ความดันผิดปกติ อาหารไม่ย่อย ฯลฯ ฉะนั้นจึงควรให้
ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายขั้นพ้ืนฐาน อันได้แก่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ กิน
อาหารที่มีประโยชน์ งดเว้นการดื่มสุราและใช้สารเสพติดเพ่ือปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก นอกจากนี้
ควรพยายามควบคุมกิจวัตรให้เป็นปกติเพ่ือช่วยสร้างเป้าหมายของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน และช่วย
ไม่ให้จมอยู่กับความคิดและความรู้สึกด้านลบมากจนเกินไป 
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 7) ทำในสิ่งที่รักและมีความสุข - เมื่อเกิดการสูญเสีย เราอาจจะติดอยู่กับความโศกเศร้า
ทุกข์ใจจนลืมนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ ฉะนั้นจึงควรให้พ้ืนที่และเวลากับตัวเองเพ่ือทำสิ่งที่รักและมี
ความสุข เช่น เล่นกีฬา ทำอาหาร ท่องเที่ยว ฯลฯ ควบคู่ไปกับการจัดการความคิดและความรู้สึกด้าน
ลบ  
 8) ให้กำลังใจผู้อ่ืน - การให้กำลังใจผู้ที่เผชิญความสูญเสียเหมือนกันจะช่วยทำให้รู้สึกดี
ขึ้น และการแบ่งปันเรื่องราวของกันและกันจะช่วยทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นได้ เพราะการให้กำลังใจหรือ
การได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว หากเราได้มอบสิ่งดี ๆ แก่ทุกคนรอบตัว สิ่งดี ๆ 
เหล่านั้นก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเรา 
 9) เข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ืออำลาบุคคลอันเป็นที่รัก  - พิธีกรรมหลังการ
สูญเสีย เช่น งานศพ การสวดมนต์ และทำบุญอุทิศส่วนกุศล เปรียบได้กับเครื่องมือสำหรับการเยียวยา
จิตใจ การให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมงานและได้เข้าร่วมพิธีกรรมจะทำให้คุณมีโอกาสได้ทำสิ่งดี 
ๆ และแสดงออกซึ่งความเคารพรักต่อบุคคลอันเป็นที่รักอีกครั้ง หากเราต้องดูแลจัดการงานต่าง ๆ 
และพบปะกับเพ่ือนฝูงญาติมิตรนั่นจะช่วยสร้างกระบวนการผ่อนคลายความโศกเศร้า นำมาซึ่ง
กำลังใจ และจะช่วยให้สามารถนำตนเองกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้รวดเร็วขึ้น 
 10) เลือกจัดเก็บภาพและเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับบุคคลอันเป็นที่รักไว้ในความทรงจำ  -
เรื่องราวและประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลที่รักอาจจะมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี เราควรเลือกท่ี
จะสร้างความทรงจำจากสิ่งที่เราและเขามีความสุขร่วมกัน การจมอยู่กับความรู้สึกผิด ประสบการณ์ที่
เป็นทุกข์ และยึดติดความคิดอยู่กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ ไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดนี้ได้ 
การระลึกเรื่องราวของคนที่ตายไปยังถือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ตายและความสัมพันธ์กับเป็นเรื่องราวที่
ร่วมผ่านกันมา ที่จะทำให้ภาพที่งดงามเหล่านั้นเปรียบดั่งเสมือนว่าคนที่รักใคร่ยังคงอยู่เป็นอมตะ ดำรง
อยู่ในความทรงจำที่สวยงามของเรา และช่วยให้คนที่ยังมีลมหายใจ สามารถมีชีวิตต่อไปได้ในทิศทางที่
ดีมากยิ่งขึ้น เพราะภาพจำเหล่านั้นจะช่วยย้ำเตือนให้เรารู้สึกว่าการที่บุคคลอันเป็นที่รักของเราจะ
ยังคงมีความสุขได้ หากว่าการจากการไปของเขาจะช่วยสร้างความรักและความปรารถนาดีให้เกิด
ขึ้นกับกลุ่มบุคคลที่เขารักซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ โดยวิธีที่ 10 ที่ผู้จัดทำสรุปมา ถือเป็นวิธีที่อยู่ในข้อมูลจาก
ที่มาทั้ง 3 แหล่ง ที่ผู้จัดทำได้กล่าวไว้ข้างต้น และยังเป็นเป็นส่วนสำคัญของสารคดีที่ผู้จัดทำต้องการจะ
นำเสนออีกด้วย  

 ในสารคดีที่ผู้จัดทำจะนำเสนอ แม้จะเน้นประเด็นไปที่วิธีที่ 10 แต่โดยรวมทั้งหมดแล้ว 
10 ข้อ ก็จะมีการใช้วิธีอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ตนเองอยู่กับความอ่อนแอทาง
อารมณ์และระบายความคิดความรู้สึกต่าง ๆ ออกมา ผ่านการบอกเล่าของผู้สูญเสียที่ผู้จัดทำเลือกมา
ทางการสัมภาษณ์ หรือจะเป็นการแสดงออกถึงความโศกเศร้าอาลัยอย่างสร้างสรรค์ผ่านการทดลอง
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เยียวยา และสร้างแนวความคิดเชิงบวกเก่ียวกับการสูญเสียที่จะก่อเกิดเป็นข้อคิดที่ส่งสารออกไปให้แก่
ผู้ชม  
 
4. กระบวนการละครบำบัด (Drama Therapy)  

สำหรับคนทั่วไป “ละคร” ช่วยสร้างความบันเทิงให้คนดู แต่ในวงการแพทย์และจิต
บำบัด ละครมีประโยชน์กับผู้ป่วย และหนึ่งในนั้นคือ กระบวนการ ‘Drama Therapy’ หรือ “ละคร
บำบัด” ซึ่งวิธีของ ละครบำบัด คือ การให้ผู้บำบัดเล่นละครสมมุติ เป็นการบอกเล่าอารมณ์ เรื่องราว 
หรือระบายเพ่ือสะท้อนสภาพจิตใจและเรื่องราวที่กระทบจิตใจที่เกิดขึ้นกับคน ๆ นั้น ซึ่งศิลปะบำบัด
ดังกล่าว สามารถนำเอามาผนวกในการปฏิบัติร่วมกับการเยียวยาทางจิตใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็น 
ความโศกเศร้า ความโดดเดี่ยว ความวิตกกังวล ฯลฯ โดยการใช้ละครบำบัดจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ  
และยอมรับตัวเอง เกิดการยกย่อง นับถือตัวเอง เกิดความมั่นใจ และเห็นคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งยัง  
ก่อให้เกิดความสุข ได้ผ่อนคลาย เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ได้รับการกระตุ้นทาง
ความคิด และการเรียนรู้ทักษะในการรับมือกับปัญหาต่างๆ หรือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกด้วย 

ประวัติของละครบำบัดนั้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “ละคร” ถูกนำมาใช้เพ่ือการ
เยียวยารักษามานานแล้ว โดยอยู่ในสังคมแถบยุโรปและฝั่งตะวันออก แต่ก็ยังเป็นแค่ความคิดลอย ๆ 
ไม่นับเป็นกระบวนการทางการแพทย์หรือความรู้ชุดหนึ่ง แต่หลังจากอุตสาหกรรมหนังเติบโตขึ้นจาก 
Hollywood ในสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1920 หรือ พ.ศ. 2463 ทำให้ชาวอเมริกันได้เอาวัฒนธรรมการ
บำบัดด้วยละครมาพัฒนาความรู้สู่กระบวนทางวิทยาศาสตร์เพ่ือทำการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ละคร
บำบัด Drama Therapy ด้วย ซึ่งจริงๆ ก่อนที่จะมาเป็นละครบำบัดนั้น มีการก่อเกิด ละครจิตบำบัด
ขึ้นมาก่อน โดยเริ่มมาจากการทดลองศึกษาเรื่องละครบำบัดในโรงละคร โดยละครจิตบำบัดจะเป็น
ศาสตร์ที่ใช้กระบวนการเล่นละครให้ผู้บำบัดเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1960 
ขณะที่ละครจิตบำบัดค่อย ๆ พัฒนา โครงสร้างชัดเจนขึ้น ละครบำบัดจึงถูกค้นพบในระหว่าง
กระบวนการพัฒนา โดยการแสดงสด และการแสดงละครอย่างเป็นธรรมชาติ มีการให้ความสนใจใน
ประเด็นศิลปะการละครและอิทธิพลอ่ืน ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ละครบำบัดจึงเน้นศิลปะเป็นตัวหลัก 
ที่ทำให้ผู้รับการบำบัดได้ปลดปล่อยหรือแสดงอารมณ์และความคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาของตนเอง 
(BOTTOMLINE, 2562) 

โดยการนำใช้รูปแบบของการแสดงออกนั้น ก็มีการแสดงผ่านการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบ
ของการใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาตัวอย่างเช่น  
  - การวาดภาพและการสร้างงานฝีมือ 
                - การใช้จินตนาการ 
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                - การแสดงบทบาทสมมติ 
               - การเล่าเรื่องและการแสดงบทบาทตาม เนื้อเรื่อง 
               - การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับรูป และสัญลักษณ์  
        - การแต่งเรื่อง และการสร้างตัวละคร  
             - การแสดงออกและการเล่าเรื่อง ผ่านการใช้ดนตรี และการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
                - การทำกจิกรรมโดยใช้อุปกรณ์ เช่น หุ่น, หน้ากาก,ของเล่น, ผ้า และวัสดุต่างๆ 
               - บทกลอนและบทความ 

การสร้างเรื่องราวหรือบทบาทของตัวละครในกระบวนการละครบำบัดนั้น เป็นการสร้าง
ภาพให้ปรากฏชัดเจน ดังนั้น เมื่อมีการแสดงบทบาทต่าง ๆ และมีการเปลี่ยนบทบาทอย่าง 
หลากหลายในระหว่างกระบวนการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้รับการบำบัดเกิดการสำรวจและเข้าใจความคิด 
ความรู้สึกของตนเองในมิติที่หลากหลาย (โรงพยาบาลมนารมย์) โดยเทคนิคการทำละครบำบัดถูก
นำมาใช้ในหลายบริบท ซึ่งถูกพัฒนามาจากแนวคิดทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การผ่อนคลายด้วย
การสร้างภาพในจินตนาการ การกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้ละครด้นสดและวิธีการอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้อง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเทคนิคการทำละครบำบัด สามารถประยุกต์ใช้ได้กับปัญหาที่มา
จากหลากหลายสถานการณ์ ซึ่งรายละเอียดการทำละครจิตบำบัดโดยสังเขป ก็จะมีลักษณะของการ
แบ่งระดับออกเป็นเซสชั่นหรือแบบเป็นชุด ที่นักละครบำบัดจะทำงานร่วมกับผู้รับการบำบัด ใน
รูปแบบกลุ่มหรือเดี่ยว ซึ่งโดยปกติแล้ว การกำหนดตามระยะเวลาในแต่ละชุดจะใช้เวลาโดยรวม
ประมาณ 40 - 60 นาที โดยในแต่ละเซสชั่นก็จะแบ่งเป็นโครงร่างหลัก 3 ส่วนออกเป็นดังนี้ (Dixie 
Meyer, 2010) 

1. การอุ่นเครื่อง (Warm up)  
 คือการให้ผู้บำบัดและผู้รับการบำบัดจะต้องเตรียมร่างกาย และสมาธิให้พร้อมสำหรับ
กิจกรรมหลัก โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการละครบำบัด ซึ่งตัวละครหลักจะได้รับการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การแสดง ให้มีความตั้งใจพุ่งไปที่ความคิดหรือกิจกรรมหลักที่จะดำเนิน โดย
หลักการของกระบวนการขั้นนี้จะเป็นการละลายพฤติกรรมให้เตรียมพร้อมสู่ขั้นตอน ของกิจกรรม
หลักได้อย่างเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการเปิดรับด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้บำบัดกับผู้จัด โดยถ้าหากเป็นกรณีผู้ที่รับเข้าบำบัดกันเป็นแบบกลุ่ม ก็อาจจะ
ให้ผู้บำบัดด้วยกันเองได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน  หรือจะละลายพฤติกรรมโดยการใช้การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างการจับมือร่วมกันกับกลุ่มและเดินรอบบริเวณที่จัดเพ่ือสร้างความสามัคคีก่อนเริ่ม ทั้งนี้ก็
ยังมีรูปแบบการเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ เช่น การให้พูดคุยกับตัวเองหน้ากระจก , เคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือ
แสดงความรู้สึกขณะนั้นโดยไม่ต้องพูดออกมา, การฝึกลมหายใจโดยการค่อย ๆ เอานิ้วปิดรูจมูกสลับ
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ข้างไปมา ฯลฯ ทั้งนี้ในแต่ละเทคนิควิธีก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเหมาะสมระหว่างผู้รับการ
บำบัดและผู้จัดทำในแต่ละคน  

 โดยวิธีการของผู้จัดทำที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ แต่แค่นำวิธีแนวคิดมาปฏิบัติใน
เรื่องการละลายพฤติกรรมระหว่างตัวผู้จัดทำกับผู้สูญเสีย ก็จะใช้เพียงแค่วิธีการสัมภาษณ์เรื่องราวเพ่ือ
เปิดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ระหว่างตัวผู้จัดทำและผู้สูญเสียละลายพฤติกรรมซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้ก็
เพ่ือนำเรื่องราวไปใช้ประกอบในการกำหนดโครงเรื่องสำหรับกิจกรรมหลักต่อไป 

 2. กิจกรรมหลัก (Main activity)  

 เป็นกิจกรรมที่ผู้บำบัดและผู้รับการบำบัด เข้าโลกสมมุติและจินตนาการ โดยจะการให้ผู้
บำบัดได้การใช้การเคลื่อนไหว เสียง และการแสดงตามบทบาทต่าง ซึ่งในกรณีที่เป็นการแสดงตาม
บทบาทต่าง ๆ ก็จะมีการกำหนดโครงเรื่อง ซึ่งในตามเรื่องที่จะแสดงก็จะสามารถอุปมาได้ทั้งเรื่องราว
ที่มีเค้าโรงจากประสบการณ์จริง หรือเรื่องแต่งที่หยิบยกมาจากในสื่อต่าง ๆ ก็ได้ และโดยทั่วไปแล้ว
จะต้องมีการจัดสรรสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้ในการแสดง ก็ควรจะต้อง
ยอมรับในการเลือกบทบาทของผู้บำบัด เพราะสิ่งนี้จะกระตุ้นให้ผู้บำบัดยอมรับผิดชอบและ
เพลิดเพลินไปกับบทบาทที่ตัวเองเล่น ทั้งนี้ก็ต้องในแต่ละซีนของการแสดง ก็ควรจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บำบัดอีกข้ันหนึ่งด้วย ในกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมตินี้
จึงไม่มีรูปแบบตายตัว แต่จะขึ้นอยู่กับผู้จัดทำและตัวผู้บำบัดที่ทำข้อตกลงร่วมกัน 

 วิธีการที่ผู้จัดทำจะให้เหล่าผู้สูญเสียได้แสดงคือการแสดงเป็นตัวเอง ที่กำลังได้หลุดเข้าไป
ในโลกจินตนาการว่าด้วย หากปัจจุบันตอนนี้คนที่ตัวเองรักยังอยู่ พวกเขาอยากที่จะทำอะไร โดยใน
การแสดงจะมีรูปแบบโครงเรื่องให้คร่าว ๆ ที่ถูกจัดในสถานที่ที่บ้านของผู้สูญเสียเพ่ือให้เกิดความสงบ
และสบายใจกับแวดล้อมที่คุ้นเคยและใกล้เคียงกับเรื่องราวการสูญเสียที่ตนได้เผชิญ และเพ่ือให้เกิด
ความธรรมชาติมากที่สุด ตัวผู้สูญเสียสามารถแสดงแบบด้นสดตามความรู้สึกของตนเองที่อยากจะ
บอกอะไรกับนักแสดงที่มาเป็นตัวแทนผู้เสียชีวิต  

 3. กิจกรรมปิดท้าย (Process of closer)  

 หลังจากจบกิจกรรมกรรมหลักในเซสชั่นนี้  จะจบลงด้วยกิจกรรมปิด โดยที่ไม่ต้องเล่น
ละครหรือแสดงในบทบาทต่าง ๆ อีกต่อไป แต่จะเป็นการกลับมาที่ตัวเอง กิจกรรมปิดจะเริ่มจากให้ผู้
บำบัดได้พักผ่อนหลักกิจกรรมหลักก่อน จากนั้นจะมีการซักถามจากสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ เพื่อให้พวก
เขาได้บรรยายหรือระบายความรู้สึก หรือปัญหาที่ตนเองได้พบมา โดยถ้าหากทำกันเป็นกลุ่ม ก็อาจจะ
เป็นการที่แต่ละคนแบ่งปันสิ่งที่ตนจะได้ว่าแต่ละคนได้มุมมองอะไรกันบ้าง จากนั้นผู้จัดก็จะมีการให้
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คำแนะนำหรือข้อคิด คำปรึกษาต่าง ๆ ให้ผู้เข้ารับการบำบัดนำเอาไปประยุกต์ใช้ต่อในชีวิตประจำวัน 
ว่าสามารถจะดำเนินชีวิตและใช้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้าง 

 ในเซสชั่นนี้ผู้จัดทำจะนำวิธีคิดดังกล่าว มาใช้สัมภาษณ์ความรู้สึกหลังจากปิดกิจกรรมที่
เหล่าผู้สูญเสียได้แสดงออกให้ผู้ชมได้เห็น โดยการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ในเรื่องของความรู้สึก
หลังจากปฏิบัติ และบอกเล่ามุมมองต่อการสูญเสียไว้เป็นข้อคิดหรืออุทาหรณ์ให้กับผู้ชมที่ชมสารคดี 

 และด้วยหลักการละครบำบัดที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้ งนี้สำหรับผู้ที่ จะเป็นผู้ ให้การ
บำบัดรักษาด้วยการละครได้ ต้องมีความเป็นมืออาชีพที่มีใบอนุญาต รวมถึงต้องเรียนจบปริญญาโทมา
ก่อน ต้องมีประสบการณ์การทำละครมาแล้ว 500 ชั่วโมง ต้องผ่านการฝึกบำบัดรักษาด้วยการละคร 
300 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้บำบัดรักษาด้วยการละครโดยได้รับค่าจ้าง 
1,000 ชั่วโมง (โรงพยาบาลมนารมย์) และหลักฐานการบำบัดที่ใช้ในปัจจุบันที่พบเห็น จะนำแนวทาง
ปฏิบัตินี้ไปใช้กำเด็กท่ีมีปัญหาด้านจิตใจ นั่นจึงทำให้ผู้จัดทำท่ีไม่ใช่นักศิลปะบำบัดมืออาชีพ ได้นำเพียง
แค่แนวคิดการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันมาใช้กับการนำเสนอ ในสารคดีเรื่องการเยียวยาผู้สูญเสียโดยการ
ระลึกถึงผู้ตาย โดยการให้ผู้สูญเสียได้แสดงบทบาทเป็นตัวเองและได้พูดคุยกับนักแสดงตัวแทนของคน
ที่จากไปให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ือจะรับประกันความปลอดภัยทางด้านจิตใจที่ตามมา ผู้
สูญเสียที่ผู้จัดทำจะนำมาทดลองเยียวยา จะไม่ใช่บุคคลประเภทที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง แต่จะเป็นผู้ที่สามารถทำใจและดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้แล้ว การทดลองนี้จึง
เป็นแบบเสมือนโดยที่กระบวนการดังกล่าวจะไม่ใช่ ละครบำบัด ตามแนวแบบแผนวิธีการทางจิตวิทยา
ในหลักสูตร เหตุก็เพราะการบำบัดดังกล่าวจะใช้กับผู้ป่วยที่ควรได้เข้ารับการบำบัดโดยนักจิตวิทยามือ
อาชีพเท่านั้น  

 
5. แนวคิดและข้ันตอนเกี่ยวกับการผลิตสารคดี 

 สารคดีคือ การนำเสนอความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ และเรื่องนั้น
ต้อง เป็นเรื่องจริง เคยเกิดขึ้นจริง มีอยู่จริง โดยจะมีวางแผนทั้งด้านเนื้อหา ภาพและเสียงให้มีความ 
น่าสนใจและใช้การเล่าเรื่องอย่างมีศิลปะ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ชมได้ความรู้และได้แง่คิดอะไรบางอย่าง 
(วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, 2562) ทั้งนี้สารคดียังสามารถให้ทั้งความรู้ และความบันเทิงร่วมกันได้ เช่น 
การพูดคุยอย่างสนุกสนาน มีเสียงสัมภาษณ์ที่ทำให้นึกเห็นภาพ บรรยากาศการสัมภาษณ์ได้อย่าง
ชัดเจน มีเสียงเพลงทำให้เข้ากับเรื่องราวที่กำลังพูด อาจมีเสียง ประกอบเหมือนเสียงธรรมชาติอย่าง
แท้จริงทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์จริง และการมีประเด็นที่สำคัญที่ทำให้
รายการสารคดีมีข้อแตกต่างจากรายการประเภทอ่ืน ก็คือรายการ สารคดีมีจุดมุ่งหมายเน้นเฉพาะ
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เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่การนำเสนอเรื่องราวอย่างผิวเผิน เหมือนรายการนิตยสารทาง
อากาศซึ่งมีเรื่องหลายๆเรื่อง แต่ไม่ได้นำเสนอมันอย่างลึกซึ้ง รายการสาร คดีตามลักษณะของรายการ 
สามารถแบง่เปน็ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (สรธร มีชัย, 2560) 

 1) สารคดีทั่วไป (General Feature) เป็นรายการสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไป 
ไม่เจาะจงว่าต้องเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร เช่น เรื่องราวบุคคล สัตว์ สิ่งของ พืช ฯลฯ ตามความน่าสนใจ
ที่ผู้ผลิตเห็นว่าควรนำเสนอเพ่ือเป็นประโยชน์ มีความรู้ และเน้นทางด้านความ ประทับใจมากกว่าการ
เป็นวิชาการ 

 2) สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ (Special Feature) เป็นรายการที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับ
เทศกาลพิเศษ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ รวมถึงบุคคล เนื้อหาประเภทนี้สามารถ ค้นคว้า
ข้อมูลได้ง่าย เพราะเหตุการณ์ หรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ จะมีผู้เก็บหลักฐานบันทึกไว้มากมาย เช่น สาร
คดีเกี่ยวกับเทศกาลต่าง ๆ วันสำคัญของชาติ อัตชีวประวัติบุคคลสำคัญ เป็นต้น โดยมีการ นำเสนอ
เนื้อหาในลักษณะของการเล่าเรื่องราว ความเป็นมา ความสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ มักสรุป
เรื่อง เพ่ือเป็นการยกย่อง เป็นแนวทาง และเพ่ือให้ผู้ชมรายการได้รำลึกถึงความสำคัญของ เหตุการณ์ 
บุคคลสำคัญ และโอกาสสำคัญเหล่านั้น 

 3) สารคดีเชิงวิเคราะห์ (Documentary) เป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การดำรงชีวิต
ของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาจะเน้นหนัก ในแง่ของ
ข้อเท็จจริง การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์ปัญหา การทำนายเหตุการณ์ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดงใหMเห็นถึงการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ในสภาวะ ต่างๆ 
ทั้งด้านความสามารถอันเข้มแข็ง ความชาญฉลาด และด้านความอ่อนแอหรือการแก้ไขปัญหาอย่างไร้
สติ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความมานะพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ซึ่งบทสรุปของ รายการ
สารคดีประเภทนี้จะท้ิงท้ายด้วยแง่คิดให้แก่ผู้ชม 

 4) สารคดีเชิงข่าว (News Documentary) เป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่อง จากข่าวที่
น่าสนใจ มีการนำเสนอเบื้องหลังของข่าว ข้อเท็จจริงของข่าวที่เกิดขึ้นว่า มีความเป็นมาอย่างไร โดยผู้
จัดรายการจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวให้เห็นในหลาย ๆ มุมมอง โดยใช้วิจารณ์ญาณอย่างเป็น
ธรรม ไม่ควรสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัว พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ และอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

 5) สารคดีท่องเที่ยว (Touring Feature) เป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
การเดินทาง การเตรียมพร้อมในการไปท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ โดยมีการนำเสนอข้อมูล ทางด้านแหล่ง
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ท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และจุดที่น่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงรายละเอียด
ข้อมูลเรื่องท่ีพัก และค่าใช้จา่ยในการเดินทางท่องเที่ยว 

 จากการศึกษาประเภทของสารคดี สรุปได้ว่า สารคดีไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวมากนัก เรา
สามารถหยิบยกเรื่องใกล้ตัวของเรามาทำเป็นสารคดีได้ เพียงแต่ทุกประเภทนั้นจะต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความจริง และสามารถสร้างแง่คิดอะไรบางอย่างให้กับคนดู ตั้งแต่การฉุกคิดไปจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ซึ่งสารคดีที่ผู้จัดทำต้องการจะนำเสนอเองก็ยึดความจริงเป็นหลัก เพ่ือ
ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อคิดจากเรื่องราวการสูญเสียให้แก่ผู้ชม  

 ส่วนในแง่ของขั้นตอนการผลิตสารคดีเองก็จะประกอบไปด้วย (อัญชิสา ไชยวิก, 2559) 

 1) ขั้นตอนก่อนการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการเตรียมการทั้งหมด เริ่มต้นตั้งแต่การเกิด
แนวความคิด การประชุมกำหนดโครงการ การนำเสนอโครงการต่อผู้สนับสนุน การมอบหมายงาน 
การค้นคว้าวิจัยการเลือกเรื่องที่จะนำเสนอกำหนดโครงเรื่อง การหาข้อมูล และหลักฐานการ อ้างอิง 
การจัดเตรียมสถานที่การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการกำหนดวัน และเวลาในการถ่าย
ทำ 

 2) ขั้นตอนการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการถ่ายทำประกอบด้วย การเดินทางและการ
เคลื่อนย้ายทีมงานถ่ายทำ การติดตั้งอุปกรณ์การถ่ายทำ การเลือกมุมภาพ การบันทึกภาพและเสียง 
ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลด้วย โดยในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความพร้อม และความสามารถของ
ทีมงานในด้านต่าง ๆ 

 3) ขั้นตอนหลังการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้ใน การผลิต 
มาเรียบเรียงขึ้นใหม่ให้เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ตามบทที่กำหนด โดยอาศัยวิธีตัดต่อ ลำดับภาพ การ
ผสมเสียง เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แก่ภาพที่จะปรากฏ 

 โดยผู้จัดทำ ก็จะนำวิธีการในทุกขั้นตอนของสารคดี ต้องมีการ เตรียมความพร้อม โดย
การหาข้อมูลในเรื่องที่เราจะทำให้ได้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดในขั้นตอนก่อนการ
ผลิต และจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการถ่ายทำตอนวางสคริปต์ รวมถึงการวางโครงเรื่องให้
สมบูรณ์ในขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งในการดำเนินการของผู้จัดทำเองก็จะยึดรูปแบบความเป็น
มาตรฐานนี้ในการผลิตสารคดีของโครงการนี้ออกมา 

 ในด้านจุดประสงค์พ้ืนฐานของสารคดี Michael Renov ได้ระบุจุดประสงค์หลักพ้ืนฐาน
ของสารคดีไว้ว่า สารคดีถูกสร้างขึ้น โดยเป็นการนำเสนอความจริง ไม่มีเรื่องที่ถูกแต่ง ซึ่งในบริบทของ
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สารคดี การนำเสนอ ความจริงเหล่านี้ มักถูกกำหนดจุดประสงค์ไว้ โดยจุดประสงค์หลักของสารคดีมี
ดังนี้ 

 1) เพ่ือบันทึก เปิดเผย หรือรักษาไว้ หมายถึง สารคดีมักได้รับแรงบัลดาลใจจากความ

ปรารถนาที่จะใช้ภาพเล่าเรื่อง สิ่งนี้ไม่ได้เป็นแรงกระตุ้นเพียงอย่างเดียว แต่ควบคู่ไปกับเนื้อหาที่ เป็น

การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเชิงอารมณ์ เช่น ความเกลียดชัง ความปรารถนา หรือต้องการรักษา

ปรากฏการณ์ที่หายไป หรือไม่มีอยู่แล้ว ศิลปะในสารคดีสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึน โดยการ

สร้างเหตุการณน์ั้นขึ้นมาใหม ่เพ่ือที่จะบันทึกภาพเอาไว้ เช่น การสร้างฉาก ล่าสัตวที่สูญพันธุ์ไปแล้ว 

 2) เพ่ือการโน้มน้าวหรือสนับสนุน หมายถึง สารคดีที่สามารถบอกเล่าอย่างมีวาทศิลป์ 

จะถือเป็นเครื่องมือในการใช้เหตุผลได้ดีที่สุด โดยการที่ผู้รับสารไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะเล่า จะทำให้

ง่ายต่อการใช้วิธีการโน้มน้าว เทคนิคการโน้มน้าวจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล 

และส่วนรวม  

 3) เพ่ือวิเคราะห์ หรือตั้งคำถาม หมายถึง การวิเคราะห์ในบริบทนี้อาจเป็นการสะท้อน 

จากการบันทึก เปิดเผย หรือรักษาไว้ ในรูปแบบกับการซักถามอย่างเปิดเผย แรงกระตุ้นจากสารคดีนี้ 

จะเปลี่ยนแปลงคำถามที่ไม่ไดร้ับคำตอบ  

 4) เพ่ือการแสดงออกทางอารมณ์  หมายถึง การแสดงออกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ 

สุนทรียศาสตร์ที่ถูกประเมินค่าทางสารคดี ที่ถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในประวัติศาสตร์ของวงการ

สารคดี โดยการแสดงออกนี้จะสร้างพลังในการนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างมาก การใช้

ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่อง ประกอบกับความเป็นไปได้ในการตัดต่อเพ่ือสร้างการเล่าเรื่อง 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำเสนอทั้งความรู้ และความสวยงาม 

 โดยสารคดีที่ผู้จัดทำต้องการจะนำเสนอนี้เอง ก็จะตอบโจทย์จุดประสงค์ตามที่กล่าวมา 

ทั้งนี้ก็เพ่ือความสมบูรณ์ในการสร้างสรรค์สารคดีที่ดีออกมาให้ได้มากท่ีสุด 
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6. แนวคิดและการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์สารคดี 
  หากกล่าวถึงคำว่า “สารคดี” เพียงอย่างเดียว หลายคนมักจะนิยามว่าเป็น เรื่องจริง 
หรือข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บ้างก็ว่าเป็นทัศนคติของผู้เล่าเรื่อง ด้านใดด้านหนึ่ง แต่เมื่อ
มีคำว่าภาพยนตร์ผนวกเข้าไปเป็น “ภาพยนตร์สารคดี” นอกจาก จะอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงหรือ
ทัศนคติแล้ว ย่อมมีหน้าที่ของภาพยนตร์รวมอยู่ด้วย นั่นคือ มีความบันเทิงแทรกอยู่ในความจริงหรือ
ทัศนคติดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเร้าอารมณ์ของผู้ชม วรรณแวว หงส์
วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์  เคยกล่าวว่า สารคดีไม่ใช่ตัวสะท้อนความจริงทั้งหมด แต่เกิดจาก
การประกอบสร้าง เพ่ือเป็นเครื่องสะท้อนทัศนคติ หรือก้อนความคิดบางอย่างที่คนทำอยากนำเสนอ 
เช่นเดียวกับภาพยนตร์ที่มาจากเรื่องแต่ง ซึ่งเรียกว่า “การประกอบสร้างความจริง”  ใกล้เคียงกับ
แนวคิดของ Pare Lorentz เป็นผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันที่รู้จักกันในเรื่องผลงานเรื่อง New 
Deal  นิยามว่า ภาพยนตร์สารคดี คือ ข้อเท็จจริง ที่ทำมาเป็นภาพยนตร์การแสดง โดยสามารถ
ยกตัวอย่างที่สอดคล้องได้ว่า ภาพยนตร์สารคดีแม้จะเป็น เหตุการณ์จริง สถานที่จริง หรือตัวละครมี
ตัวตนจริง แต่เมื่อต้องการภาพที่สวยงาม เพ่ือให้กระทบใจผู้ชม อาจจะต้องมีการถ่ายซ้ำ หรือถ่าย
หลายมุม หรือเลือกแสงที่ดีที่สุด เพ่ือให้ได้ฉากและภาพที่สมบูรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องถ่ายตามลำดับ
ช่วงเวลาเพราะ เราสามารถใช้การตัดต่อลำดับภาพภายหลังได้ นั่นแสดงให้เห็นว่า  ผู้ เขียนซึ่ง
สร้างสรรค์ผลงานเรื่องนี้ มีเจตนาที่จะให้ผู้ชมรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพียง แค่เสี้ยวหนึ่งของความจริง
ทั้งหมด และนำเสนอในมุมมองที่มีความสุข โดยกำหนดไว้ แล้วว่าต้องการให้ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้
สะท้อนความเป็นอยู่ของคนที่ผูกพันกับต้นไม้ เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสุขของชายคนหนึ่งตามแก่น
เรื่องและทัศนคติของผู้สร้าง ซึ่งสอดคล้องกับ กล่าวว่า ภาพยนตร์สารคดีในปัจจุบัน  ได้ฉีกกฎแนวคิด
เดิม ๆ ที่ว่าผู้ผลิตห้ามเข้าไปมีส่วนร่วม และห้ามแสดงทัศนคติส่วนตัว (นิตยสารผู้จัดการ, 2535) 
 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์ทั่วไปและภาพยนตร์สารคดี 
ผู้เชี่ยวชาญต่างให้คำนิยามทั้งสองสิ่งนี้แตกต่างกันไป โดยความเหมือนของภาพยนตร์สองประเภทนี้ 
คือ การที่เป็นสื่อที่แสดงออกด้วยภาพเคลื่อนไหว และเป็นสิ่งที่ผู้สร้างต้องการจะบอกเรื่องราวบาง
เรื่องที่จะเล่าให้ผู้ชมได้รับรู้เหมือนกัน นอกจากนี้ภาพยนตร์ทั่วไป เป็นเรื่องแต่งที่กำหนดประเด็น 
เรื่องราว หรือทัศนคติบางอย่างของผู้กำกับ เช่นเดียวกับ ภาพยนตร์สารคดีที่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด 
แต่เกิดจากการประกอบสร้าง เพ่ือเป็นเครื่องสะท้อนทัศนคติบางอย่างของผู้สร้าง โดยในด้านของภาพ 
ภาพที่ใช้ในภาพยนตร์ทั้งสองประเภท มีความเหมือนกันตรงที่ภาพต้องมีความชัดเจน มีองค์ประกอบ
ภาพที่สวยงาม สื่อความหมาย และอารมณ์ความรู้สึกได้ แต่ส่วนที่ต่างกันระหว่างภาพยนตร์และ
ภาพยนตร์สารคดี คือ ภาพยนตร์สารคดีจะใช้ภาพจริง อาจมีการปรับแต่งเพ่ือความสวยงามบ้าง ส่วน
ส่วนที่ต่างกันของภาพยนตร์ทั่วไปและภาพยนตร์สารคดีนั้นคือ ภาพยนตร์ทั่วไปคือ เรื่องแต่ง แต่
ภาพยนตร์สารคดีเป็นเรื่องจริง เหตุการณ์จริง ตัวละครมีตัวตนจริง  
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 ภาพยนตร์สารคดีสำหรับประเทศไทยแล้ว โดยรวมยังถือว่ายังไม่ได้แพร่หลาย โดยจาก
บทสัมภาษณ์ของ ณฐพล บุฐประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี กล่าวว่า การทำสารคดีในไทยยังวน
อยู่กับเรื่องของการให้ความรู้เป็นหลัก ซึ่งจะเชื่อมไปถึงพ้ืนฐานการรับรู้เกี่ยวกับหนังสารคดีใน
เมืองไทยที่เราโตมากับกระจกหกด้าน จดหมายเหตุกรุงศรีฯ คนค้นฅน หรือสารคดีสัตว์โลกต่าง ๆ โดย
อันที่จริง หากเทียบแล้ว นี่เป็นเพียงส่วนเล็กมาก ๆ ในโลกของสารคดี (พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล , 2560) 
นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ของ ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งนิตยสารภาพยนตร์ Bioscope 
ได้พูดถึงสารคดีในไทยว่า สารคดีส่วนใหญ่ในไทยนั้นมักถูกออกมาในรูปแบบของรายการ ซึ่งจะมีวิธีเล่า
แบบทีวี ที่จะต้องเข้าถึงทุกครัวเรือน ดังนั้นความซับซ้อนจึงน้อย เพื่อให้เข้าถึงให้เข้าถึงคนให้ได้มาก ๆ 
การเล่าเรื่องในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีที่ไม่ได้มีกรอบกำหนดไว้เยอะเช่นนี้ จึงสามารถสร้างสรรค์
อะไรได้หลากหลายกว่า แต่ทั้งนี้สารคดีในรูปแบบทีวีเองก็สร้างอิมแพคให้กับคนดูได้ในบริบทนั้น ๆ 
ทั้งนี้แม้จะกล่าวว่า สารคดีส่วนใหญ่ในไทยจะเป็นในรูปแบบของรายการ แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าเป็น
รายการที่น้อยกว่าละครอยู่ดี (พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์, 2559) 
 การเล่าเรื่อง ในภาพยนตร์มีวิธีการที่แตกต่างจากสารคดีทางโทรทัศน์ เพราะรูปแบบของ
โทรทัศน์ และพฤติกรรมของผู้ชมโทรทัศน์ต่างจากภาพยนตร์ที่ต้องจดจ่ออยู่ภายในพ้ืนที่และเวลา 
ภาษาในการเล่าเรื่องต่างกัน ภาพยนตร์สารคดีจึงไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีกรอธิบายว่า เกิดอะไรขึ้น 
สามารถเล่าด้วยภาพและเสียงโดยไม่ต้องมีคำบรรยายเลยก็ได้ แต่ผู้ชมสามารถเข้าใจสารในภาพยนตร์
ได้ อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญของการผลิตภาพยนตร์สารคดีที่ไม่มีบทบรรยาย คือ การมีเส้นเรื่อง หรือโครง
เรื่องก่อนลงมือถ่ายทำ ไม่เพียงทำให้เรื่องแข็งแรง หรือเพ่ิม ความม่ันใจในการทำงานเท่านั้น ยังช่วยให้
ผู้ร่วมงานเข้าใจจุดประสงค์ของผู้กำกับ เข้าใจแก่นเรื่อง และสามารถใช้สื่อสารกันได้ขณะถ่ายทำ 
กล่าวคือ การเลือกเรื่องของสารคดีนั้น โดยทั่วไปผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีที่มีขนาดยาวจะกำหนด แก่น
เรื่องกว้าง ๆ ไว้ แต่หากเป็นภาพยนตร์สารคดีสั้นราว 15 นาที ควรจะมีขอบเขตของ แก่นเรื่องที่แคบ
ลง เพ่ือให้สามารถจัดการได้ง่ายและเหมาะแก่การรับชม  (รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์, อภิรดา มีเดช และ 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย, 2559) 
 และจากบทความในวารสารของคุณชญานุช วีรสาร เรื่อง “การผลิตภาพยนตร์สารคดี
ด้วยการเล่าเรื่องด้วยภาพ” ก็ให้คำแนะนำในการเลือกใช้ภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาตรฐาน  ในการถ่าย
ภาพยนตร์สารคดี ดังนี้ (ชญานุช วีรสาร, 2560: 27) 

 - ภาพกว้างภายในอาคาร  
 - ภาพที่มองออกไปนอกหน้าต่างของอาคาร  
 - สัญญาณหรือสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกสถานที่ 
 - รายละเอียดสิ่งของภายในห้อง  
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 - ภาพถ่ายจากอัลบั้ม  
 - งานศิลปะหรือรูปบนผนัง  
 - สิ่งของที่ติดอยู่หน้าตู้เย็นหรือประกาศบนกระดาน 
 - ภาพไกลของตัวละครที่อยู่ระยะไกล 
 - มุมที่ไม่ปกติของตัวละคร  
 - กลุ่มของตัวละครที่มองเห็นจากด้านหลัง  
 - การแพนกล้องจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือสิ่งของไปยังคนหนึ่ง อย่างช้า ๆ  
 - ภาพของคนท่ีแสดงปฏิกิริยาตอบโต้เหตุการณ์หรือการวิจารณ์  
 - ภาพที่อยู่ตรงกันข้าม โดยถ่ายจากข้างหลัง เป็นมุมมองของคนท่ีแสดงการกระทำ  
 – การเฝ้าดูคนทำกิจวัตรประจำวัน 

  - ใบหน้าที่เข้ามาใกล้  

 - ภาพที่เป็นแหล่งที่มาของเสียง เช่น นาฬิกาปลุก หรือรถไฟที่แล่นผ่าน 

 ในสารคดีที่ผู้จัดทำขึ้น ก็ได้เลือกใช้ภาพที่ใกล้เคียงกับ ภาพมาตรฐานนี้เกือบทั้งหมด ซึ่งมี
ส่วนช่วยเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี อาทิ ใบหน้า ที่เข้ามาใกล้แสดงให้เห็นรอยยิ้มและแววตาสื่อถึงความ
เศร้าสร้อย ภาพตึกอาคาร ที่อยู่อาศัยในตรอกซอกซอยที่สื่อให้เห็นสถานที่อยู่ของตัวละครที่เป็นผู้
สูญเสีย ผลงานชิ้นนี้ที่ผู้จัดทำต้องการนำเสนอ จึงสรุปออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์สารคด ี

 

 
 
 



 

บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 

 การศึกษาเรื่อง “การสร้างวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียบุคคลอันเป็นที่รักโดย
การระลึกถึงผู้ตาย” มีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

 
รูปแบบในการศึกษาวิจัย 

 ผู้วิจัยทำการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ได้แก่  
หนังสือ บทความ ภาพยนตร์ สารคดี งานวิจัย และผลงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนก่อนการผลิต และ
ผู้ศึกษาได้ทำการใช้วิจัยโดย สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบ
ไม่เป็นทางการ กับผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและนำมาปรับแก้ไขประกอบกับการศึกษาค้นคว้าในด้านอ่ืน 
 
แหล่งข้อมูล 

 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำโครงการนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 1. ข้อมูลเอกสาร คือ ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้ามาจากเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ 
งานวิจัยและข้อมูลจากออนไลน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก, การ
เยียวยาโดยการระลึกถึงผู้ตาย และปรัชญาเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่ตนรัก 

 2. ข้อมูลวิดีโอภาพเคลื่อนไหว คือ ข้อมูลจากมีเดียหรือผลงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
นำมาใช้ประกอบแนวคิดการเล่าเรื่อง รวมถึงมีเดียที่ให้ความรู้ด้านจิตวิทยาและปรัชญาต่าง ๆ ด้าน
ความตายและการรับมือการสูญเสีย 

 3. ข้อมูลบุคคล คือ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รัก ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์, นักจิตวิทยา, นักบำบัด, กระบวนกร และนักเขียนที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องชีวิต ความตาย และการสูญเสีย  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร โดยประชากรที่มุ่งศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

 1.1 กลุ่มของบุคคลที่มีประสบการณ์การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  

 1.2 กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการบำบัด / เยียวยาผู้สูญเสีย 

 1.3 กลุ่มผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

2. กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

 2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการบำบัด / เยียวยาผู้สูญเสีย 

   2.1.1 วรรณวิภา มาลัยนวล ผู้จัดกระบวนกรชุมชนในโครงการ Peaceful 
Death ที่มีประสบการณ์จริงในการจัดทำโครงการมากว่า 5 ปี และพบปะกับผู้สูญเสียมามากมาย ทั้ง
ยังเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงที่เคยสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 

   2.1.2 ธนวัชร์ เกตม์วิมุต ประธานชีวิตสิกขา ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา ผู้
ซึ่งฝึกปฏิบัติโยคะภาวนา และสติปัฏฐาน 4 เป็นครูผู้หนึ่งที่มีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เข้าใจและได้
เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการเยี่ยมผู้ป่วยการน้อมนำจิตเพื่อส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้จากไปอย่างสงบ 
รวมถึงการดูแลกาย ใจของตนเอง และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

   2.1.3 วิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยาคลินิก นักศิลปะบำบัด ที่โรงพยาบาล
นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นกระบวนกรชุมชนในโครงการ Peaceful Death ที่มีประสบการณ์
ทำงาน 1 ปี คุณวิชญายังเป็นผู้รู้เรื่อง ละครบำบัด ที่ผู้จัดทำจะในแนวทางมาลอกเลียนแบบในการเล่า
เรื่องให้ใกล้เคียงอีกด้วย 

2.2 ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

  ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ นักเขียนเกี่ยวกับชีวิตและความตาย ในเครือยข่ายพุทธิ
กา และในโครงการ Peaceful Death ทั้งยังเป็นกระบวนกรอิสระด้านการสื ่อสาร เรื ่องการสาน
สัมพันธ์ ที่มีชุดข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข่าวที่เป็นผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

  



30 

2.3 ผู้ที่มีประสบการณ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

 กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์สูญเสียที่ผู้จัดทำจะนำมาใช้ทดลองการเยียวยาโดยการระลึก
ถึงผู ้ตายที ่จะเสนอในสารคดี จะเป็นผู้สูญเสียทั ้งหมด 3 คน ที ่มีทั ้งสาเหตุการตายและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ต่างกันทั้ง 3 รูปแบบ อันได้แก่ การสูญเสียบุพการี , การสูญเสียลูก, และการสูญเสีย
คู่ครอง ทั้งนี้บุคคลที่เลือกมาเป็นผู้ที่สามารถทำใจและผ่านประสบการณ์ความโศกเศร้าจนใช้ชีวิตได้
อย่างปกติดีแล้ว ไม่ใช้ผู้สูญเสียที่จำเป็นจะต้องได้รับการบำบัด เพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิด
ผลกระทบทางด้านจิตใจที่ตามมา โดยทั้ง 3 ท่านได้แก่ 

   2.3.1 อนันต์ แสงปิน ช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกษียณตัวเอง 
เคยมีประสบการณ์สูญเสียลูกชาย ด้วยสาเหตุกระโดดน้ำไปช่วยเพื ่อน แต่ด้วยความที ่มีฤทธิ์
แอลกอฮอล์อยู่ในตัว จึงส่งผลให้ต้องจมน้ำและต้องเสียชีวิต โดยคุณอนันต์สูญเสียลูกชายมานานกว่า 
20 ปี จนสามารถทำใจได้แล้ว และเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่กับภรรยาใหม่จนมีลูกสาวหนึ่ง 

   2.3.2 ศศิรัศ ยูวะเวส เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ มี
ประสบการณ์สูญเสียคุณพ่อด้วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอเมริกา โดยใน
วันที่เสียชีวิตยังเป็นวันเกิดของผู้สูญเสียอีกด้วย ซึ่งคุณศศิรัศ สูญเสียคุณพ่อมาแล้วล่วงเลยกว่า 20 ปี 
และสามารถทำใจได้แล้ว แถมยังสามารถนำคติดี ๆ จากคุณพ่อมาใช้ในการงานจนประสบความสำเร็จ 

   2.3.3 ทองสุข ปัดไธสง ทำงานโรงงานแช่อาหาร มีประสบการณ์สูญเสียสามี
แบบกระทันหัน ที่อยู่ ๆ ก็ตายตอนนอนหลับในวันเกิดของผู้ตายเอง โดยคุณทองสุขแม้จะสูญเสียโดย
ผ่านเวลาล่วงเลยมาแค่ 1 ปี แต่ก็มีสภาพจิตที่ปกติ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เหตุเพราะมี
กำลังใจจากคนรอบข้าง ทั้งเพ่ือนฝูงในหมู่บ้านและลูก ๆ ทั้ง 2 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต 

 1.1 ข้อมูลเอกสาร คือ ข้อมูลที ่ผู ้ศึกษาได้ค้นคว้ามาจากเอกสาร หนังสือ บทความ
วิชาการ งานวิจัย และข้อมูลจากออนไลน์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่
เรา การเยียวยาด้วยความทรงจำ และปรัชญาชีวิตมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับความตาย 
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1.2 ข้อมูลประเภทบุคคล  

ตัวบุคคลที ่นำมาใช้เป็นข้อมูลและประกอบในสารคดี ทั ้งตัวผู ้เช ี ่ยวชาญและผู ้มี
ประสบการณ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ได้รับความช่วยเหลือจากกโครงการ Peaceful Death ที่มี
ข่ายใยมิตรภาพกับองค์กรอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเครือข่ายพุทธิกา และเครือข่ายชีวิตสิกขา โดย
ข้อมูลบุคคลที่ได้มาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

 1.2.1 ข้อมูลบุคคลผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเก็บจากผู้ที่เคยสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก เพ่ือใช้เป็นแหล่งข่าวข้อมูลจากประสบการณ์จริง และเพ่ือใช้เป็นตัวละครในการเล่า
เรื่อง  

  1.2.2 ข้อมูลบุคคลผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาเรื่องการเยียวยาผู้สูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก และปรัชญาด้านชีวิต ที่เก็บจากการสัมภาษณ์และใช้ปรึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ก่อนลงมือสร้างสารคดี 

  1.2.3 ข้อมูลจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่มี
การเก็บรวบรวมเรื่องราว และทฤษฎีหรือแนวคิดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

1.3 ข้อมูลวิดีโอภาพเคลื่อนไหว คือ ข้อมูลจากมีเดียหรือผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สารคดี และภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับคนรัก และการรับมือจากธรรมชาติ
ของความตาย ทั้งนี้ก็เพ่ือนำมาใช้ประกอบแนวคิดการเล่าเรื่อง และไอเดียต่าง ๆ ในการนำเสนอ 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลังผลิตวิดีโอสารคดี 

 ประเมินผลงานโดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ของกลุ ่ม  ผู ้ชมตาม
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผ่าน Google Form และกระจายเป็นลิงก์ไปพร้อมกับวิดิโอสารคดีหรือ QR Code 
จากนั้นนำคะแนนการประเมินมา เพ่ือใช้ในการ ตรวจสอบว่าชิ้นงานมีคุณภาพหรือไม่ ประกอบด้วย 
 1. ความคิดเห็นต่อเนื้อหา  
 2. ความคิดเห็นต่อการนำเสนอ  
 3. ความคิดเห็นต่อภาพ เสียงในชิ้นงาน  
 4. ความพึงพอใจในผลงานโดยภาพรวม  
 5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงชิ้นงาน 
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การทดสอบเครื่องมือ 

 งานการศึกษาและผลงานผลิตวิดิโอสารคดีชิ้นนี้ ผู้ศึกษาจะทำการทดลอง โดยสอบถาม
จากผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ที่ตรวจสอบในด้านคุณค่าและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ จากนั้นนำมาแก้ไขปรับปรุง
พัฒนาต่อไป  
 
ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 

 แบง่ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการผลิต และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลังการผลิตเพ่ือการประเมินผล ได้แก่ 

1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตสารคดี 

 1.1 ศึกษาคน้คว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้อง 
กับการเยียวยาความเสียใจจากการสูญเสีย โดยเน้นไปที่วิธีการระลึกความทรงจำถึงผู้ตาย  

 1.2 ใช้การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์สูญเสียในการนำมาเป็นตัวละครดำเนินเรื่อง และ
สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนก่อนการผลิต  

 1.3 ศึกษาแนวทางการเล่าเรื่องต่าง ๆ จากการชมภาพยนตร์ และสารคดี รวมถึงสื่อต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาประกอบ ในการจัดทำสารคดีชุดนี้ 

2. ขั้นตอนแผนการถ่าย Footage 

 ผู้ศึกษาวางแผนเก็บถ่ายทำและเก็บฟุตเทจ โดยแบ่งช่องทางการจะได้มา 3 ช่องทางได้แก่ 

 2.1 บุคคลที่ใช้สัมภาษณ์และประกอบในสารคดี 

  2.1.1 อนันต์ แสงปิน ผู้มีประสบการณ์สูญเสียลูกชายด้วยสาเหตุจมน้ำตาย 
โดยการกระโดดลงน้ำไปช่วยเพื่อนของตนเอง แต่ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์จึงทำให้ต้องเสียชีวิต โดย
เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างลูกชาย เป็นในแง่ที่สอนแล้วไม่ค่อยเชื่อฟัง สิ่งที่คุณอนันต์อยากทำกับ
ลูกชายอีกครั้งหนึ่งคือ การได้สั่งสอนให้เขาเลิกดื่มสุราแบบที่ตัวเขาเป็น 

  2.1.2 ศศิรัศ ยูวะเวส ผู้มีประสบการณ์สูญเสียคุณพ่อด้วยโรคเส้นสมองตีบ 
โดยความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อต่างเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ได้มีเรื่องหมาดหมางอะไร แต่ทั้งนี้คุณศศิรัศก็มี
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เรื ่องราวที่อยากจะขอบคุณคุณพ่อที ่ได้รับทั้งทัศนคติ อุปนิสัย และมุมมองดี ๆ ที ่ทำให้ประสบ
ความสำเร็จในการงานทุกวันนี้ 

  2.1.3 ทองสุข ปัดไธสง ผู้มีประสบการณ์สูญเสียสามีแบบกะทันหัน โดยการ
ตายแบบนอนหลับแล้วก็จากไป เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสามีคือ เมื่อก่อนเคยรักหวานชื่นกัน
มาก แต่พออายุเยอะขึ้นก็ไม่ค่อยได้คุย ไม่ค่อยได้แสดงความรักกันเท่าไร แล้วด้วยความที่สามีเสียชีวิต
ในวันเกิด คุณทองสุขจึงอยากอวยพรวันเกิดให้สามีสักครั้งหลังจากไม่ได้ทำมานาน 

 2.2 ผู้แสดงเป็นตัวแทนของผู้สูญเสีย 

 สารคดีชิ้นนี้จะมีการเก็บฟุตเทจทีมงานผู้ถ่ายทำเบื้องหลัง เพ่ือนำเสนอวิธีการดำเนินงาน
ทั้งตอนสัมภาษณ์ และการให้ผู้สัมภาษณ์มาเล่นละครบำบัด และผู้จัดทำต้องการนำเสนอการเดินทาง 
การพูดคุยกันของทีมงาน ในประเด็นอีกแง่มุมของการสงสัยในเรื่องชีวิตและความตายของผู้กำกับ 
(ผู้จัดทำ) และตัวทีมงานเอง เพ่ือเป็นตัวแทนคนดูที่มีความสงสัยเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน  

 2.3. ผู้ถ่ายทำเบื้องหลัง 

 สารคดีชิ้นนี้จะมีการเก็บฟุตเทจทีมงานผู้ถ่ายทำเบื้องหลัง เพ่ือนำเสนอวิธีการดำเนินงาน
ทั้งตอนสัมภาษณ์ และการให้ผู้สัมภาษณ์มาเล่นละครบำบัด และผู้จัดทำต้องการนำเสนอการเดินทาง 
การพูดคุยกันของทีมงาน ในประเด็นอีกแง่มุมของการสงสัยในเรื่องชีวิตและความตายของผู้กำกับ 
(ผู้จัดทำ) และตัวทีมงานเอง เพ่ือเป็นตัวแทนคนดูที่มีความสงสัยเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน 

 2.4. สถานที่ถ่ายทำ 

 สถานที่สัมพันธ์กับแหล่งข่าว ทั้งผู้สูญเสียที่จะนำมาใช้เป็นตัวละครหลักท้ัง 3 ท่าน ทั้งนี้ก็
เพ่ือความสะดวกและสบายใจของตัวแหล่งข่าวเอง  

3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิต 

 นำเสนอผลงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย และส่งลิงก์แบบสอบถามเพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ 
ประโยชน์ที ่ได้รับ และคุณค่าต่าง ๆ จากสารคดีชุดนี ้ จากนั ้นนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์ผลการ
ประเมินผลงานที่ผลิตขึ้น เพ่ือไปปรับใช้ในชิ้นงานต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนช่วงก่อนการผลิต และหลังการผลิต 

 1. การวิเคราะห์ก่อนการผลิต คือการนำความรู้จากข้อมูลเรื ่องการเยียวยาผู้สูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก ในหัวข้อของด้านการให้ระลึกความทรงจำมา ใช้ประกอบและก่อสร้างรูปร่างให้
ออกมาในผลงานสารคดีชุดนี้ รวมทั้งการใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านทางปรัชญาการใช้ชีวิต มาประกอบ
เพ่ือใช้เป็นตัวข้อคิดของสารคดี  

 2. การวิเคราะห์หลังการผลิต คือการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากผู ้ร ับสารที ่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย และประโยชน์ที่ได้รับเพื่อนำมาปรับปรุงในผลงานชิ้นต่อ ๆ ไป 
 
การนำเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

 บทที่ 1 นำเสนอที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์  ลักษณะและขอบเขต ขั ้นตอน 
การศึกษา แผนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจตรงกันกับ
โครงการผลิตวิดีโอสารคดชีิ้นนี้  

 บทที่2 นำเสนอทฤษฎีบทความ แนวคิด งานวิจัย และผลงานประกอบการเล่าเรื่อง ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสารคดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในสารคดีทดลองชิ้นนี้  

 บทที่ 3 นำเสนอแนวทางการดำเนินงานวิจัย ประเภทของแหล่งข้อมูล ประชากรและ  
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูล และการ
วิเคราะห์ ข้อมูลในการจัดทำตัวสารคดีชิ้นนี้ 

  บทที่ 4 นำเสนอประมวลผลวิจัย ทั้งผลของการกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง
ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประกอบในการอ้างอิง  

 บทที่ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น 
ของงานตัวงานที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว  

 บทที่ 6 นำเสนอสรุปผลการวิจัย เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต ทั้งก่อน และหลังการผลิต  
ขั้นตอนการทดสอบชิ้นงาน จนถึงการอภิปรายผล ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต และข้อเสนอแนะ  
สำหรับชิ้นงานต่อไปในอนาคต 



 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง “การสร้างวิดีโอสารคดีเก่ียวกับการเยียวยาผู้เสียบุคคลอันเป็นที่รักโดย

การระลึกถึงผู้ตาย” ผู้ศึกษาได้ใช้ประมวลผลวิจัยในครั้งนี้จำนวน 2 ส่วน ได้แก่ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต 

 ผู้ศึกษาทำการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) จากบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบได้แก่ 

 

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการบำบัด / เยียวยาผู้สูญเสีย 

 1.1 วรรณวิภา มาลัยนวล ผู้จัดกระบวนกรชุมชน เพ่ือเยียวยาผู้สูญเสีย และผู้ป่วยใกล้
ตาย ในโครงการ Peaceful Death ที่มีประสบการณ์มากว่า 5 ปี 
 ก่อนจะพูดในเรื่องการเยียวยาโดยระลึกถึงผู้ตาย คุณวรรณวิภา หรือ พ่ีอ๊อด ได้พูดถึง
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของผู้สูญเสียนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะส่งผลกับตัวผู้สูญเสีย ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ที่กล่าว ไม่ใช่เชิงชื่อ แต่เป็นในด้านความผูกพัน เหตุก็เพราะในแต่ละความสัมพันธ์ แต่ละ
คนจะให้คุณค่าและความคาดหวังของคนรักไม่เท่ากัน เรื่องราวของความสัมพันธ์จึงมีปัจจัยสำคัญ
อย่างมากต่อการเสียใจ และการเยียวยาต่อ เช่น หากคนที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ตนรัก 
เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้นจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นทำใจได้เร็วกว่า เหตุเพราะไม่มีอะไรให้ต้องติดค้างในใจ
ตัวเอง เราต่างทำดีที่สุดแล้ว แต่หากเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนัก หรืออาจดีแต่กลับเกิด
เหตุการณ์บางอย่างช่วงขณะก่อนที่ผู้เสียจะตายไป นั่นจะก่อให้เกิดปมข้างคาใจ เช่น การทะเลาะที่ยัง
ไม่ได้เคลียร์กัน การไม่ได้แสดงความสำเร็จ หรือทำอะไรตอบแทน เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นปม
ฝังใจที่ตอกย้ำผู้สูญเสียซ้ำ ๆ ทำให้การทำใจและเยียวยาอาจเป็นไปได้ยาก โดยตัว พ่ีอ๊อดเองก็เคยมี
ประสบการณ์สูญเสียคุณพ่อเมื่อตอนที่พ่ีอ๊อดอายุ 30 กว่า ๆ โดยในช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณพ่อของพ่ีอ๊อด
ป่วย แล้วในเหตุการณ์คุณพ่อต้องการให้พ่ีอ๊อดเรียกพยาบาลให้กับเขา แต่ด้วยความท่ีช่วงนั้นพยาบาล
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ที่ดูแลไม่ได้อยู่ พ่ีอ๊อดจึงไม่สามารถทำในสิ่งทีพ่อขอไม่ได้ แล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อของพ่ีอ๊อดก็
เสีย นั่นส่งผลให้ พ่ีอ๊อดมีปมในใจที่ไม่สามารถทำคำขอสุดท้ายของคุณพ่อได้ แต่แล้ว พ่ีอ๊อดก็ได้
ตระหนักรู้จากการเยียวยาของนักจิตวิทยาในมุมมองความคิดที่ว่า หากให้ พ่ีอ๊อดได้จินตนาการว่าถ้า
ตนเองเป็นพ่อ ณ ตอนนี้ คิดว่าพ่อเราจะให้อภัยในสิ่งที่เราทำพลาดหรือไม่ แน่นอนว่า พ่ีอ๊อดที่รู้บุคลิก
อุปนิสัยของตัวคุณพ่อดีว่า เขาต้องให้อภัยตนที่เป็นลูกสาวอยู่แล้ว นั่นทำให้ พ่ีอ๊อดปลดล็อคปมในใจ
และสามารถให้อภัยตัวเอง จนทำให้ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจได้ในที่สุด เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตัวผู้สูญเสียกับตัว
ผู้ตายจะมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาแบบไหน สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้สูญเสียรู้สึกเยียวยาตัวเอง
ขึ้นมาได้ก็คือการให้อภัยตนเอง และการระลึกถึงผู้ตายก็ควรจะเป็นเรื่องดี ๆ ที่เขาเคยได้กระทำ
ร่วมกันกับเรา 

 โดยจากข้อมูลที่พ่ีอ๊อดให้มา แสดงให้เห็นว่า เรื่องราวความสัมพันธ์ส่งผลกระทบอย่าง
มาก ในการสูญเสีย เรื่องราวดังกล่าวจะส่งผลต่อความทรงจำของผู้สูญเสีย โดยหากว่า เรื่องราว
ความสัมพันธ์เป็นในทิศทางที่ดี ความทรงจำดี ๆ ให้จดจำก็จะคงมี และไม่ติดอะไรให้ค้างคา แต่ทั้งนี้ใช่
ว่า การมีปมปัญหาที่ยังไม่ได้เคลียร์กันระหว่างผู้สูญเสียและผู้ตาย จะไม่สามารถระลึกถึงผู้ตายในแง่ดี
ได้ เพราะในการเแบบเยียวยาโดยระลึกถึงผู้ตายเอง แก่นหลักคือ การคัดสรรเรื่องดี ๆ ของผู้ตายเพ่ือ
จดจำเอาไว้ การเยียวยาจึงมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในขั้นธรรมดาที่ให้นึกถึงเรื่องดี ๆ ในความสัมพันธ์
ก่อนหน้านั้นของผู้ตายว่ามีมากมายแค่ไหนก่อนที่จะทะเลาะกัน ส่วนหากผู้ที่ยังมีปมค้างคาในใจ ก็อาจ
เยียวยาได้โดยการย้อนระลึกถึงตัวตนนิสัยใจคอของผู้ตายว่า ตัวเขาตอนมีชีวิต มีอุปนิสัยอย่างไร จาก
นำก็ให้สะท้อนออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการจินตนาการว่า ถ้าตอนที่ความสัมพันธ์นี้มีปัญหา แล้ว
ตัวผู้สูญเสียทำผิดยังไม่ได้ขอโทษ หากตอนนี้ได้มีโอกาสขอโทษกับตัวแทนแล้ว คิดว่าผู้ตายจะคิด
อย่างไร สะท้อนมันออกมาจากการที่เรารู้จักผู้ตายเป็นอย่างดี ทั้งนี้ พ่ีอ๊อดยังเสริมอีกด้วยว่า การระลึก
ถึงผู้ตายดังกล่าว ไม่ใช่แค่เพียงนึกถึงลอย ๆ เฉย ๆ แต่ต้องเป็นการระลึกแบบมีมิติที่สามารถสะท้อน
ตัวตนเรื่องราวดี ๆ ของเขาออกมา ทั้งนี้ในการเยียวยาด้วยความทรงจำก็ไม่จำเป็นต้องทำการเข้ารับ
การบำบัดโดยจิตแพทย์หากไม่ได้มีอาการขั้นรุนแรงถึงขั้นใช้ชีวิตแบบปกติได้ เพียงแค่ทุกการกระทำ 
เราตระหนักและพยายามนึกถึงหรือทำทดแทนส่วนของผู้ตายที่จากไปก็ถือเป็นการระลึกที่ดีด้วย
เช่นกัน 

 นอกจากเรื่องความรู้ในด้านความมุมมองของเรื่องการสูญเสียและความตายแล้วคุณ
วรรณวิภายังให้ข้อมูลเรื่องการพูดคุยกับผู้สูญเสียเพ่ิมเติมอีกด้วย โดยในเรื่องของการพูดคุยหรือ
สัมภาษณ์ผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ปัจจัยหลักสำคัญของเรื่องนี้คือ “การฟัง” การฟังที่ว่าคือการ
ฟังอย่างตั้งใจและไม่ใช่เหตุผลของตนเองในการตัดสินผู้บอกเล่า เราควรจะให้ความสนใจ ใส่ใจแก่ผู้
สูญเสียแม้ว่าบางทีเขาจะเล่าอะไรที่เราอาจไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องก็ตาม โดยหลักสำคัญของการที่ผู้
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สูญเสียจะเปิดใจเล่าอะไรให้เราฟัง ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ในการพูดคุย แต่เป็นการ
ทำให้ตน ๆ นั้น มีความเชื่อใจและพร้อมเปิดใจให้กับเราที่เป็นผู้สัมภาษณ์ นั่นทำให้อย่างน้อย ๆ เรา
ต้องมีความอดทนในการเข้าหาเพ่ือตีสนิทกับเขาหลาย ๆ ครั้ง ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรรีบเร่ง เรามี
หน้าที่ที่ควรจะใจเย็น อดทน และในบางครั้งก็ควรเว้นพื้นที่ให้พวกเขาได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้าง 

 1.2 ธนวัชร์ เกตม์วิมุต ประธานชีวิตสิกขา เครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต ที่มี
ความรู้ทางด้าน ปฏิบัติโยคะภาวนา และสติปัฏฐาน 4 

 ในเรื่องปัจจัยด้านความสัมพันธ์ คุณธนวัชร์  หรือ ครูดล ได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันกับ คุณ
วรรณวิภา ส่วนในแง่ของการบำบัดด้วยการระลึกถึงผู้ตาย ครูดล กล่าวว่า ในการนึกถึงผู้ตาย อาจจะ
ส่งผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบก็ได้ วิธีในแบบของครูดล จะมีการใช้เรื่องความเชื่อหรือพุทธศาสนาเข้า
มาช่วย ซึ่งประเด็นนี้ในแง่ของการระลึกถึงผู้ตาย อาจไม่ได้จำเป็นต้องระลึกในรูปแบบการรื้อฟ้ืนเรื่องดี 
ๆ จากความทรงจำครั้งอดีต แต่ให้นึกถึงคุณงามความดีที่ทำให้ตอนนี้ เข้าสู่ภพภูมิที่ดี และเป็นเทวดา
บนสวรรค์ การระลึกในเชิงความเชื่อเข้ามาเอ่ียว จะทำให้ผู้สูญเสียได้รับผลแบบเดียวกัน แต่จะเป็นใน
อีกรูปแบบ ผู้สูญเสียส่วนใหญ่ที่มีความเชื่อเรื่องพุทธศาสนา มักจะเชื่อว่าคนตายได้ไปสบายแล้ว การที่
เราอยู่ภพภูมินี้แล้วคร่ำครวญถึงผู้ตายที่อยู่บนสวรรค์จะทำให้ ผู้ตายอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าอย่างไม่สงบ
สุข ฉะนั้นการตั้งจิต ทำสมาธิ อธิษฐาน และทำบุญกุศล ก็เป็นการระลึกและเยียวยาอีกรูปแบบเช่นกัน 

 ในการสัมภาษณ์ผู้จัดทำเองก็ได้ทำกิจกรรมหนึ่งเป็นการส่วนตัวกับครูดล นั่นคือการ
สมมติตัวแทน โดยให้ครูดลสวมบทเป็นญาติที่เสียไปแล้วของผู้จัดทำ ที่ผู้จัดทำเคยทำไม่ดีสมัยเด็ก ๆ 
ซึ่งครูดลก็ให้แง่คิดถึงการให้อภัยตนเอง ยอมรับว่าในตอนนั้นผู้จัดทำยังเป็นเด็ก และผู้ที่ตายไปแล้วก็
คงไม่อยากจะให้ผู้จัดทำเสียใจ จากกิจกรรมเล็ก ๆ ดังกล่าว ก็เป็นตัวเสริมเรื่องกิจกรรมที่พ่ีอ๊อดเคย
เล่าให้ฟังจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ทำกับนักจิตวิทยา ข้อมูลตรงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งที่มาเพ่ือใช้อ้างอิง
ในการนำเสนอสารคดีชินนี้ ที่จะให้ผู้สูญเสียได้พูดคุยกับนักแสดงตัวแทนผู้ที่สูญเสียไปแล้ว 

 1.3 วิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยาคลินิก นักศิลปะบำบัด และผู้จัดกระบวนกรชุมชนใน
โครงการ Peaceful Death ทั้งยังมีความรู้ด้านการละครบำบัด 

 คุณวิชญา ให้ข้อมูลในทางวิชาการด้านจิตวิทยาเพ่ือเติมเต็มเรื่องการเยียวยาให้เห็นภาพ
ชัดยิ่งขึ้น ด้วยความที่ทั้งคุณวรรณวิภา และคุณธนวัชร์เอง แม้จะเป็นนักบำบัดแต่ก็ไม่ได้ถือเป็น
นักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนี้ในเรื่องของการบำบัดทางจิตวิทยาที่คุณวิชญาใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการ
โศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสีย ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการพูดคุยให้คน ๆ นั้น ได้ระบายและเล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ ออกมา และให้ผู้ป่วยที่มีปมปัญหาค้างคาในใจจากความสัมพันธ์ โดยการให้ผู้ป่วยจินตนาการ
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จากประสบการณ์ที่อยู่ร่วมกับผู้ตายว่า ถ้าหากเขายังมีชีวิตอยู่ ผู้ตายคงอยากจะพูดอะไรกับเรา อยาก
ที่จะให้เราดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้คุณวิชญา ได้ให้ข้อมูลเสริมด้วยว่า เดิมทีแล้วผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รัก แม้จะเกิดอาการโศกเศร้า แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการบำบัด ทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของตัวบุคคล ที่มีสภาพแวดล้อมทางจิตใจ ร่างกาย และสังคมที่ต่างกัน ส่วนข้อมูลใน
ด้านการละครบำบัด ที่ผู้จัดทำจะนำแนวคิดมาเลียนแบบให้ใกล้เคียง นอกจากนี้คุณธนวัชร์ก็มีข้อมูลใน
ส่วนของการละครบำบัดว่า ตนยังไม่เคยพบเห็นการใช้ละครบำบัดกับผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 
เพราะมักจะใช้กับเด็กหรือวัยร่น แต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่าในทางปฏิบัติก็สามารถใช้กับผู้ป่วยได้เช่นกัน แค่ยังไม่
เคยเห็นผู้ป่วยที่จำเป็นต้องบำบัดถึงขั้นนั้นมาก่อน 
 
2. ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

 ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ นักเขียนเกี่ยวกับชีวิตและความตาย ในเครือยข่ายพุทธิกา ทั้งยังเป็น
กระบวนกรอิสระด้านการสื่อสาร เรื่องการสานสัมพันธ์ 

 คุณภัสน์วจี กล่าว่า เงื่อนไขของความเศร้าอยู่ที่เรื่องราวความสัมพันธ์ การตายแบบที่รู้ว่า
ผู้ตายกำลังจะตาย นั่นจะทำให้ก่อนตายผู้สูญเสียยังพอได้มีเวลาสร้างเรื่องราวและความทรงจำดี ๆ 
เพ่ือไม่ให้มีปมติดค้างในใจ แต่ที่น่ากลัวคือ การตายแบบปุบปับ ที่จะทำให้ใจไม่ได้เตรียมพร้อม ฟ้ืนตัว
จากการสูญเสียได้ยาก การสานสัมพันธ์ให้ดีก่อนในทุกช่วงเวลากับคนรัก จึงเป็นรักสำคัญอย่างมาก ใน
แง่เรื่องการระลึกถึงผู้ตาย คุณภัสน์วจีก็ให้ความเห็นที่มีแนวโน้มเดียวกันกับคุณวรรณวิภา นอกจากนี้
คุณภัสน์วจี ยังให้ข้อมูลถึงการบำบัดด้วยหลักจิตวิทยาที่หลากหลายทั้ง กระบวนการซาเธียร์ ที่ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยใจเราเอง ซึ่งอย่างที่กล่าวไว้จากข้อมูลของคุณวรรณวิภา ในแง่เรื่อง
ความสัมพันธ์ แต่ละคนจะให้ค่ากับคนที่เสียในแต่ละแบบแตกต่างกัน หากเป็นพ่อแม่ที่มีลูก พวกท่าน
จะคาดหวังแล้วเหมือนกับเป็นการลงทุน ทั้งความฝัน เป้าหมาย หรือทุกสิ่งอย่างกับตัวเองไว้ที่ลูก นั่น
ทำให้เมื่อสูญเสียลูกไป จะส่งผลให้เกิดความเสียใจอย่างรุนแรงมาก เพราะพวกเขานำทุกสิ่งอย่างที่
เป้าหมายใส่ไว้ในตัวลูกแล้ว กระบวนการซาเธียร์จึงมีผลอย่างมากในทุก ๆ ส่วนของการบำบัด นั่นคือ 
การสร้างเป้าหมายในชีวิตเพ่ือเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเราเอง โดยพึ่งจากพลังภายใน และจากการวิจัย
ต่าง ๆ ของคุณภัสน์วจี ยังให้ข้อมูล ไคธีเรียกว้าง ๆ อีกว่า ผู้สูญเสียที่พอจะทำใจยอมรับและให้เข้ารับ
การบำบัด จะอยู่ประมาณสัก 6 เดือน ถึง 2 ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มีบางกรณีที่ต้องใช้เวลามากกว่านั้น 
เพราะเคยมีกรณีถึง 10 ปี แต่ยังทำใจ และไม่พร้อมเปิดใจในเรื่องนี้ด้วยซ้ำ ข้อมูลดังกล่าวในเรื่องนี้จึง
มีส่วนสำคัญในการเลือกหาตัวละครที่มีประสบการณ์สูญเสียอย่างมาก 

 โดยผลสรุปรวมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทีความรู้เกี่ยวกับการสูญเสีย ได้มีข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ของทั้ง 4 ท่านที่เป็นไปในทางทิศเดียวกันว่า เรื่องของการพูดคุยกับผู้ที่สูญเสีย แม้ว่าจะมี
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หลายคนที่ทำใจได้แล้ว สามารถใช้ชีวิตปกติ จนความเศร้าโศกบรรเทาลงไปเยอะ การรื้อฟ้ืนความทรง

จำขึ้นมาใหม่ก็อาจทำให้เขาแสดงออกในเชิงเศร้ากลับมา แต่อาจไม่หนักเหมือนเมื่อก่อน และก็จะมีใน

กรณีท่ีร้องไห้เพราะซาบซึ้งในเรื่องวันวานมากกว่าจะเป็นความโศกเศร้า และอีกหนึ่งข้อแนะนำท่ีทั้ง 4 

ท่านให้สำหรับการพูดคุยกับผู้สูญเสียคือ การฟังอย่างตั้งใจ การฟังแล้วรับรู้เรื่องราวที่พวกเขาแชร์

ออกมาก็ถือเป็นการเยียวยาแบบหนึ่ง ที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำเพ่ือเพ่ือนมนุษย์อีกคนได้  

 

3. ผู้ที่มีประสบการณ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 

3.1 อนันต์ แสงปิน หรือ ลุงนัน อายุ 60 ปี ปัจจุบันเป็นพ่อบ้านที่เกษียณอายุ มาดูแลลูก 
ๆ และ ครอบครัวอย่างเต็มตัว โดยประสบการณ์ของลุงนันในการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คือการ
สูญเสียลูกชาย ที่ชื่อ ทิวา แสงปิน หรือ เบส ลูกชายคนแรกที่เคยให้กำนเนิดกับภรรยาคนเก่า ที่
เสียชีวิตไปเมื่อ 13 ปีที่แล้ว ในวัย 21 ปี ด้วยสาเหตุการจมน้ำ 

เริ่มแรกลุงนันเล่าถึงลูกชายว่า ตอนที่เบสเกิดมาใหม่ ๆ เป็นวันที่ลุงนันยังจำได้ไม่มีวันลืม 
ว่า เรื่องราวลูกชายของเขาที่ตื่นลืมตาขึ้นมาดูโลก ทำให้ลุงนันเกิดความสงสัยว่านี้ใช่ลูกของเขาจริง ๆ 
หรือ เปล่า ด้วยรูปลักษณะที่ตัวเล็กและผิวค่อนข้างคล้ำ และมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกคือมีปานที่แขนซ้าย 
ซึ่ง เรื่องราวช่วงนั้นลุงนันก็เล่าให้ฟังต่อว่า ลูกชายตัวเองเลี้ยงง่ายและสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจน
แทบไม่ต้อง หาหมอ ทั้งนี้พอเริ่มเติมขึ้นมาก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียนเก่ง แถมมีรูปร่างสูงใหญ่และ
หน้าตาดีโดยในช่วงที่ เบสเกิดมาและอยู่กินกับภรรยาเก่า ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตค่อนข้างลำบากกว่า
ปัจจุบัน เป็นช่วงที่ตนทำงาน เป็นช่างซ่อมจักรอยู่ที่บริษัทวาโก้ และติดหนี้อยู่หลายแสนบาท ทำให้
รายได้ต่าง ๆ ทั้งหมดต้องนำไปใช้จ่ายหนี้ นอกจากนี้ตนยังมีนิสัยติดสุราอีก จึงทำให้ชีวิตช่วงนั้นอยู่ใน
จุดต่ำพอสมควร แต่ทังนี้ทั้งนั้นก็ปากกัดตีนถีบส่งลูกตัวเองเรียนจนปวส.ได้ แต่ในช่วงระหว่างนั้นตัว
ลุงนันและภรรยาก็ทำการหย่ากันและแยกกันอยู่ ต่างคงต่างไปมีครอบครัวใหม่ ซึ่งลุงนันเองก็ได้ลูก
สาวกับภรรยาใหม่เกิดขึ้นมา  

ลุงนันอธิบายลักษณะของเบสเอาไว้ว่า เบสเป็นคนค่อนข้างอยู่ง่ายกินง่าย พูดน้อย 
อัธยาศัยดี สุภาพ และมีเพ่ือนฝูงเยอะ ซึ่งข้อเสียข้อเดียวที่พ่อตนบอกก็เป็นเรื่องเพ่ือนฝูงที่ค่อนข้าง
เกเร และค่อนข้างจะชอบดื่มสุราเหมือนกับตน พอในช่วงตอนที่เบสอายุได้ 21 ปีเบสก็ได้เข้าสู่ช่วง
เกณฑ์ทหาร ซึ่งโดยส่วนตัวลุงนันอยากจะให้เบสได้เป็นทหารเหมือนกับตนที่เคยเป็นทหารเกณฑ์มา
ก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผิดหวัง เมื่อเบสจับได้ใบดำ โดยหลังจากนั้นเบสที่พบเรียนจบมาใหม่ ๆ ก็เริ่ม
มาทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงที่อู่รถแห่งหนึ่งที่ลุงนันเขาเป็นคนฝากฝัง ซึ่งเถ้าแก่ของที่นั้นก็ชมลูกชายว่า
ขยัน ทำงานดี จนทำให้ลุงนันภูมิใจในตัว ของเขามาก โดยเบสเองก็ไปหาสู่กับลุงนันอยู่บ่อย ๆ เพราะ



40 

ด้วยความที่เขาต้องทำงานอยู่ต่างจังหวัด แต่ช่วงวันไหนเป็นวันเทศกาลหรือวันหยุดยาวก็จะกลับมา
เยี่ยมพ่อและลูกสาวต่างแม่บ่อย ๆ  

และวันที่ลุงนันต้องเสียใจก็เกิดขึ้นเมื่อ ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของเบส หลังจากที่ช่วง
วันหยุด เขาได้นัดกับเพ่ือนฝูงประมาณ 4 – 5 คน ไปดื่มสุราอยู่แถวแม่น้ำเจ้าพระยา และด้วยเหตุเกิด
แฟนสาวของ เขากระเป๋าตกน้ำ แฟนสาวจึงกระโดดน้ำไปเก็บกระเป๋า เมื่อเห็นว่าเกิดอันตรายกับแฟน
สาว เบสจึงโดดน้ำตามไปช่วยแฟนสาว ซึ่งแม้จะช่วยแฟนสาวได้สำเร็จ แต่ด้วยฤทธิ์สุรา ทำให้อยู่ ๆ ก็
เกิดอาการเป็นตะคริวเสียก่อน ทำให้ไหลไปตามกระแสน้ำและเสียชีวิตในที่สุด ช่วงที่ลุงนันรู้ข่าวใหม่ 
ๆ แล้วมีการค้นหาศพของลูกชาย ศพเบสได้ถูกน้ำไหลมาเกยอยู่แถววัดสร้อยทอง ช่วงนั้นทำให้ลุงนัน
ใจสลายและแทบไม่กินข้าวกินปลาไปหลายอาทิตย์ แม้แต่จะไปงานศพลูกชายก็ไม่มีจิตใจที่จะไป ทั้งนี้
ลูกสาวตัวเล็กที่ยังไร้เดียงสาก็มักจะชอบไปเรียกหาพ่ีชายอยู่แถวริมน้ำเสมอ ๆ  

หลังจากสูญเสียลูกชายมา ก็เป็นระยะประมาณ 13 ปี ปัจจุบันลุงนันทุ่มเทเลี้ยงดู
ครอบครัวและลูกสาวที่ตอนนี้อายุได้ 13 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้ว ลุงนันเองก็ใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุด้วยที่มีภรรยาและลูกสาวมาช่วยจุนเจือหัวใจ ทำให้ลุงนันกลับไปเป็นคน
ร่าเริงได้เหมือนตอนหนุ่ม ๆ  

จากเรื่องเล่าของลุงนันทำให้ผู้จัดทำได้หาตัวแทนที่จะมาแสดงเป็นเบส โดยได้คุณภาสกร 
ภูมิคำ หรือคุณโก้ อายุ 26 ปี ที่ทำอาชีพเป็นพนักงานร้านกาแฟ โดยสาเหตุที่เลือกคุณโก้ เพราะมี
รูปร่าง ลักษณะสูงใหญ่ที่ใกล้เคียง และยังมีอุปนิสัยพูดน้อย แต่อัธยาศัยดี ตั้งใจทำงาน และยัง
ประสบการณ์การที่ พ่อกับแม่แยกทางกันแบบเดียวกันกับคุณเบสด้วย เหตุนี้จึงได้นำคุณโก้มาแสดง
เป็นตัวแทน ซึ่งจากการ สัมภาษณ์และให้ทั้งคู่ได้แสดงบทบาทเป็นพ่อลูกกันกับลุงนัน ลุงนันก็บอกว่า
คุณโก้มีลักษณะคล้ายคลึงกับลูกชายตรงที่ตัวสูงใหญ่ ทั้งนี้ทั้งคู่ต่างก็แสดงออกมาในสถานการณ์หาก 
ลูกชายยังมีชีวิตอยู่แล้วกลับมาบ้าน ลุงนันจะต้อนรับการกลับมาของลูกชายอย่างไร ซึ่งทั้งคู่ก็สามารถ
แสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีการด้นสดอยู่หลายครั้ง แต่ทั้งนี้ก็สามารถสร้างรอยยิ้มและเสีย
หัวเราะให้กับทีมงานได้ดีทั้งคู่ จนเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นพ่อลูกกันจริง ๆ และหลังจากทำกิจกรรม 
ลุงนันก็ได้ขอบคุณทีมงานและรู้สึกภูมิใจที่ได้มีทีมงานมาทำสารคดีเรื่องของตนเอง ทั้งนี้ลุงนันก็ยังให้
ข้อคิดเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับลูกเสริมอีกด้วยว่า เราควรจะต้องรักลูก พูดจาดี ๆ กับลูก เพราะ
ลูกคือสิ่งสำคัญท่ีสุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เราควรมีซึ่งกันและกัน 

 โดยสรุป เรื่องราวของลุงนัน เป็นเรื่องราวที่สื่อถึงการตายของคนในครอบครัว ไม่
จำเป็นต้องเป็น ผู้สูงอายุเสมอไป เรามักได้ยินเรื่องราวหรือความเชื่อบ่อย ๆ ตามอายุขัยว่า พ่อแม่
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จะต้องเสียไปก่อนลูก แต่เรื่องนี้ปรากฎว่ากลับกัน ความตายจะเกิดขึ้นก่อนหลัง อายุเท่าไรไม่สำคัญ 
ทั้งนี้เรื่องราวยังเป็น อุทาหรณ์เรื่องของการดื่มสุรามึนเมาอีกด้วย 

3.2 ศศิรัศ ยูวะเวส หรือ คุณแอม อายุ 40 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ 
โดยคุณ แอมเป็นผู้สูญเสียคุณพ่อชื่อ ประกาศ ยูวะเวส หรือพ่อกาด ในวัย 64 ปี ด้วยโรคหลอดเลือด
ในสมองตีบ ซึ่ง เสียชีวิตที่อเมริกา เป็นเวลาเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว  

คุณแอมเล่าว่าตนเป็นน้องสาวคนเล็กสุดของตระกูล โดยครอบครัวมีพ่ีอีก 2 คน ซึ่งทั้ง
บ้านล้วน เป็นลูกสาวกันทั้งหมด ทั้งนี้คุณแอมก็ได้เกิดมาในช่วงที่คุณพ่อเริ่มเกษียณอายุแล้ว คุณแอม
จึงเปรียบเสมือนลูกสาวคนเล็กที่เป็นลูกติด โดยอายุห่างจากพ่ีสาวคนกลางนั่นก็คือ คุณพรหมพร ยู
วะเวส หรือคุณเอ๊ิก พิธีกรและนางแบบชื่อดังของไทย กว่า 9 ปี และด้วยสาเหตุที่เกิดมาในช่วงที่คุณ
พ่ออยู่ในช่วงวัยกำลังเกษียณไม่ค่อยทำงาน ทำให้คุณแอมสนิทกับคุณพ่อเป็นอย่างมาก ต่างจากพ่ีสาว
ทั้งสองซึ่งเป็นช่วงที่คุณพ่อยังทำงานหนักอยู่ 

พ่อกาดทำอาชีพเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคุณแอมและครอบครัวจะชอบ
เรียกคุณพ่อว่า “ป๋า” เป็นคำติดปาก โดยคุณแอมได้บรรยายรูปร่างอุปนิสัยของคุณพ่อไว้ว่า คุณพ่อ
เป็นคนค่อนข้างดุและเป็นคนเจ้าระเบียบอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเรียนจะค่อนข้างเข้มงวดเป็นพิเศษ 
แต่ทั้งนี้ตัวคุณพ่อก็ไม่ได้เป็นคนที่ฝักใฝ่ให้ลูกสาวมุ่งแต่เรื่องเรียนอย่างเดียว คุณพ่อก็ยังคงสนับสนุน
กิจกรรมทุก ๆ อย่าง ที่ลูกสาวอยากจะทำ โดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่เสียเรื่องการเรียน และด้วยอุปนิสัย
และความเข้มงวดแบบนี้เอง คุณแอมจึงเป็นคนที่เรียนเก่งมาตั้งแต่เด็ก ๆ 

คุณแอมอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณพ่อว่า แม้คุณพ่อจะดูเป็นคนค่อนข้างดุ แต่กับตัวคุณ
แอมแล้ว ดูจะดุน้อยกว่าบรรดาพ่ีสาว ด้วยความที่อยู่ติดบ้านและมีเวลาให้คุณแอมวัยเด็กอยู่บ่อย ๆ 
ทั้งคู่จึงเล่นสนุกตามประสาพ่อลูกอยู่บ่อย ๆ โดยลักษณะเด่นที่คุณแอมจำได้เกี่ยวกับคุณพ่อ คือคุณพ่อ
จะเป็นคนที่รักสุขภาพ และชอบเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก นั่นทำให้กิจกรรมส่วนใหญ่ตอนที่คุณแอมอยู่
กับคุณพ่อจึงเป็นกิจกรรมเรื่องกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการตีแบดหรือเตะบอล แต่ทั้งนี้ก็มีการละเล่นน่ารัก ๆ 
ตอนหลังกินข้าวอย่างการเล่นนางเงือกน้อยเป็นประจำ 

ประสบการณ์ที่คุณแอมประทับใจในตัวคุณพ่อนั้นมีหลายอย่างมาก โดยคุณพ่อของคุณ
แอมนั้นจะไม่ชอบให้ลูกสาวดูทีวีหลังกินข้าวเสร็จ แต่ทั้งสองพ่อลูกจะพากันออกไปเดินเล่นนอกบ้าน
และให้คุณแอมได้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้คุณพ่อได้ฟังว่าในแต่ละวันเป็นยังไงบ้าง โดยอีกช่วงที่ทำ
ให้คุณแอมประทับใจในตัวคุณพ่อคือ การดูแลเอาใจใส่คุณแอมเป็นอย่างดี โดยคุณแอมเคยเล่าว่า 
ตอนช่วงเด็ก ๆ คุณพ่อมักจะชอบแอบมาจัดที่นอน จัดเสื้อผ้า และท่าทางของคุณแอมเสมอ ๆ ให้ลูก
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ได้นอนอย่างสบายที่สุด คุณแอมเล่าด้วยว่า มีสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อสอนคุณแอมเป็นประจำนั่นคือ การที่ถ้า
เราไม่รู้เราต้องลอง โดยมีครั้งหนึ่งที่คุณ แอมกับคุณพ่อทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในโต๊ะอาหารก็จะมีแกง
ต่าง ๆ ซึ่งคุณแอมในวัยเด็กก็ไม่อยากที่จะกิน แต่คุณพ่อก็จะสอนเสมอว่าให้ลองก่อน ถ้าไม่อร่อยแล้ว
ไม่ชอบค่อยว่ากัน แต่ทุกอย่างเราต้องกล้าที่จะลองดูก่อน คำสอนนี้เป็นคำสอนที่คุณแอมจดจำแล้ว
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จวบจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืมคำสอนนี้ของคุณพ่อ 

เมื่อช่วงตอนที่คุณแอมเริ่มวัยสาว ก็ได้เข้าโรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนประจำ แถมยัง
ต้องเรียนพิเศษ และมีกิจวัตรเป็นการอ่านหนังสือ คุณแอมก็เริ่มจะห่างเหินจากคุณพ่อ ในช่วงตอน
มัธยมปลายที่คุณแอมต้องเริ่มติวเพ่ือเข้ามหาวิทยาลัย คุณพ่ออยากให้คุณแอมเรียนเกี่ยวกับธุรกิจ แต่
คุณแอมก็ตัดสินใจ อยากที่จะเข้าเรียนคณะวิศกรรม ซึ่งคุณพ่อก็ไม่ได้ติดอะไร ด้วยเหตุผลที่ว่า คุณแอ
มอยากจะเรียนรู้งานในขั้นของการผลิตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาดีด้านบริหารธุรกิจตามที่คุณพ่อหวัง
ไว้ 

ในช่วงวันหนึ่งที่คุณแอม คุณแม่ พ่ีสาวคนกลาง และคุณพ่อ ร่วมทานอาหารด้วยกัน อยู่ 
ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ที่คุณพ่อเหมือนไม่ได้สติ ตัวเอียงและพูดไม่รู้เรื่อง คุณแม่จึงโทรหาหมอที่สนิทมาดู
อาการ และพบว่าคุณพ่อเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบ แต่ในตอนนั้นคุณพ่อยังนับว่าโชคดีที่ลิ่มเลือด
ยังมีขนาดเล็ก ทำให้ผ่านหลอดเลือดไปได้อย่างปลอดภัย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพ่อก็ได้เข้าโรงพยาบาลไป
พักฟ้ืน 2 – 3 วัน  และหลังจากออกมาได้ ไม่นาน คุณ พ่อก็มีแผนจะไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่
สหรัฐอเมริกา และไปหาโรงเรียนที่เรียนต่อให้กับคุณแอมด้วย ด้านครอบครัวเองก็ถามคุณหมอซึ่งคุณ
หมอก็ไม่ได้ติดอะไร และให้ยาติดตัวมา หลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา 

แล้วอยู่ ๆ วันหนึ่ง ก็มีสายจากพ่ีสาวโทรมาหาคุณแอมให้พ่ีคนกลางและคุณแอมให้มา
เยี่ยมคุณพ่อ เพราะคุณพ่อเข้าโรงพยาบาล ตอนนั้นทั้งคู่ต่างก็คิดว่าคุณพ่อไม่ได้มีอาการหนักอะไร จึงตี
ตั๋วไปเยี่ยมคุณ พ่อที่อเมริกา ซึ่งหลังจากไปถึงก็พบว่าคุณพ่ออยู่ในห้องไอซียูที่นอนแน่นิ่งและใช้
เครื่องช่วยหายใจอยู่ โดยจากเหตุการณ์ตอนนั้นคุณแอมเล่าว่า ช่วงตอนที่คุณพ่ออยู่อเมริกากับคุณแม่ 
คุณพ่อได้เข้าห้องน้ำแล้วอยู่ ๆ ก็เงียบหายไป โดยคาดว่าน่าจะลื่นล้ม นั่นทำให้อาการกำเริบขนาดหนัก
จนถึงขั้นอันตราย แล้วหลังจากนั้น ผ่านไป 1 อาทิตย์ คุณพ่อก็เสียที่อเมริกา 

หลังจากเกิดเรื่อง คุณแอมและพ่ีสาวได้กลับมาบ้านที่เมืองไทยก่อน โดยในช่วงนั้นคุณ
แอมเล่าว่า ชีวิตตนเองเหมือนมีความรู้สึกหวิว ๆ เย็น ๆ และไม่ค่อยจะมีจิตใจที่จำทำอะไรเท่าไร ซึ่ง
คุณแอมทุกวันที่ไปเรียนก็จะนั่งรถเมล์ด้วยตัวเองเดินทางไป หลังจากนั้นช่วงระหว่างทางกลับบ้านก็จะ
แวะเช่าหนังมาดูแก้ เหงา เป็นแบบนี้วน ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งคุณแม่ของคุณแอมกลับมาหลังจาก
จัดการเรื่องคุณพ่อเสร็จ สิ่งที่ทำให้คุณแอมประทับใจในตัวคุณแม่คือ ความเข้มแข็งที่เหมือนคุณแม่
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กลับมาเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และทุ่มเทชีวิตเลี้ยงลูกสาวให้เติบโตมาโดยไม่ได้ให้ความรู้สึก
ขาดสนอะไรที่เสียคุณพ่อไป 

ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของคุณแอม คุณแอมประกอบอาชีพหลากหลายรูปแบบ ด้วย
ทัศนคติของคุณพ่อที่เป็นคนกล้าลอง กล้าทำ โดยคุณแอมเคยเป็นทั้งวิศวกร เป็นพิธีกรให้กับทางช่อง 
ThaiPBS เป็นผู้สอนอบรมด้าน Leadership และปัจจุบันก็ยังประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ
เกี่ยวกับสุขภาพโดยมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจ คุณแอมเล่าต่อว่า ทุกวันนี้ที่คุณแอมประสบ
ความสำเร็จได้เป็นเพราะครอบครัวส่วนใหญ่ ซึ่งในด้านคุณพ่อเองก็คือ คนที่ทำให้คุณแอมไม่รู้สึก
ลำบากหรือขาดสนอะไรเลย สิ่งที่คุณพ่อสร้างให้มาทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นสิ่งที่คุณแอมขอบคุณคุณพ่ออยู่
เสมอ ๆ และปัจจุบันคุณแอมก็ยังคงตั้งใจทำทุกหน้าที่ ทั้งการงานและความเป็นครอบครัวให้ดีที่สุดให้
พ่อได้ภูมิใจ 

โดยจากเรื่องราวทั้งหมดของคุณแอม ทำให้ผู้จัดทำได้นักแสดงที่จะมาแสดงเป็นคุณพ่อ
นั่นคือ คุณสมเกียรติ สกุลกานต์กีรติ หรือคุณอุ๊ย คุณพ่อลูกสอง วัย 59 ปี ที่ประกอบอาชีพค้าขาย
อิสระ โดยที่เลือกคุณอุ๊ยมา เหตุเพราะรูปร่างลักษณะที่ใกล้เคียงกัน อีกท้ังยังอุปนิสัยที่คุณอุ๊ยมีลูกสาว
คนเล็กที่เขามักจะเข้มงวดกับการเรียนอยู่บ่อย ๆ จนทำให้ลูกสาวเป็นเด็กเรียนเก่ง ทั้งนี้คุณอุ๊ยเองก็ยัง
ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบแบบเดียวกับพ่อกาดอีกด้วย แถมยังผ่านประสบการณ์เฉียดตาย
จากโรคนี้จนต้องเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว ด้วยเหตุที่คล้ายคลึงกันนี้จึงได้ให้คุณอุ๊ยมาแสดงเป็นคุณพ่อ
ของคุณแอม โดยก่อนหน้านี้ทั้งคุณแอมและคุณอุ๊ยก็บอกแชร์เล่าประสบการณ์กันถึงโรค ๆ นี้ และให้
คำแนะนำกันเป็นการละลายพฤติกรรมกันอีกด้วย 

ในการแสดงตามบทบาท คุณแอมก็ได้ขอบคุณคุณพ่อและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวที่ตอนนี้เป็นไปได้ด้วยดี ในระหว่างการแสดงคุณแอมทำได้ดีอย่างมาก สามารถ
ส่งผ่านความรู้สึกจนทีมงานรู้สึกได้ผ่านน้ำตาที่คุณแอมร้องไห้ออกมา ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ คุณ
แอมได้บอกว่าตนไม่ได้รู้สึกว่าได้อะไรมากนักจากการทำกิจกรรมนี้ เหตุด้วยไม่ได้คุยกับพ่อมากว่า 20 
ปีแล้ว จึงไม่รู้จะคุยอะไร และคุณแอมก็เชื่อในชีวิต ณ ขณะปัจจุบันมากกว่าที่เราควรจะใช้รักษากับคน
ที่ตัวเองรักให้ดี ซึ่งในตอนนี้นั่นก็คือคุณแม่ของคุณแอมนั่นเอง 

เรื่องราวของคุณแอมอาจจะสรุปได้ว่า ในกรณีนี้เป็นการตายจากไปที่ไม่มีอะไรติดค้าง 
นั่นทำให้ คุณแอมไม่ได้มีบาดแผลในใจอะไรมากมายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณพ่อ แต่สิ่งที่เธอยังคง
เสียดายคงเป็นการที่ทุกวันนี้ เธอประสบความสำเร็จแต่ตัวคุณพ่อเธอไม่เคยได้เห็น แต่เธอก็ยังคงเชื่อ
ว่าคุณพ่อคงจะภูมิใจในตัวเธอ ทั้งนี้ในการตายของพ่อกาดเองก็สื่อให้เห็นในแง่ของการที่เธอมี
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ความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณพ่อ นั่นเลยทำให้การระลึกถึงคุณพ่อมักเป็นเรื่องราวดี ๆ เสมอ และนั่นทำให้
ปัจจุบันเธอไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรและมุ่งมั่นกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

3.3 ทองสุข ปัดไธสง หรือ ป้าจ่อยอายุ 52 ปี ประกอบอาชีพทำงานโรงงานอาหารทะเล
แช่เย็น โดย ป้าจ่อยเป็นผู้มีประสบการณ์สูญเสียสามีท่ีชื่อ กิตติคุณ ครัวกลาง หรือลุงหมื่น ในวัย 53 ปี 
ซึ่งเสียชีวิตด้วยการจากไปอย่างสงบตอนนอนหลับและวันที่เสียก็เป็นวันที่เสียในช่วงวันเกิดเขาอีกด้วย 

ป้าจ่อย เล่าว่า ตอนที่ตนยังสาว ๆ ช่วงวัย 20 ป้าจ่อยทำอาชีพเป็นสาวโรงงาน ในโรงงาน
น้ำแข็ง ซึ่งในระหว่างนั้นป้าจ่อยก็มีผู้ชายค่อนข้างหลายคนมาจีบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ลุงหมื่น ที่ทำงาน
เป็นคนส่งน้ำแข็ง ป้าจ่อยอธิบายลักษณะลุงหมื่นในวัยอายุ 21 ปีว่า ลุงหมื่นเป็นคนหน้าตาดีและขยัน
ทำงาน เป็นคนดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน แม้จะดูค่อนข้างเป็นคนเจ้าชู้ แต่ก็เป็นคนที่มีความชัดเจนและ 
เข้ามาจีบตนอย่างตรง ๆ ซึ่งหลังจากคุยกันอยู่ได้ไม่นานทั้งสองต่างก็ตกลงคบหากัน และผ่านไป 1 ปี
ทั้งคู่ก็ตกลงอยู่ด้วยกัน โดยตัวลุงหมื่นก็มาสู่ขอป้าจ่อย และทั้งคู่ก็ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน โดยที่ 
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

ป้าจ่อยเล่าให้ฟังต่อว่า ช่วงแรก ๆ ทั้งคู่ก็เป็นคู่รักที่ค่อนข้างหวานชื่นอยู่ แต่อาจไม่ได้หวือ
หวา เพราะด้วยความที่ทั้งคู่ต่างเป็นคนเงียบ ๆ ด้วยกันทั้งสองคน ทั้งนี้ก็ยังมีภาระงานที่รายได้ไม่มาก
นัก จึงต้องทำให้ทุ่มเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำมาหากิน และหลังจากแต่งงานและอยู่ร่วมกันมา ทั้งคู่ก็
ได้ลูกชายและ ลูกสาวสองคนเป็นพ่ีน้องกัน โดยคนพ่ีชื่อขวัญและคนน้องชื่อนุ๊ก ซึ่งในช่วงที่ทั้งคู่ต่าง
ต้องทำงานส่งลูกเรียนหนังสือก็เป็นช่วงที่ลำบากตรากตรำ แต่ทั้งคู่ก็ฝ่าฟันกันมาได้จนลูกทั้งสองเรียน
จบและมีอาชีพการงานที่ด ี

เมื่อป้าจ่อยและลุงหมื่นจะอายุได้ 50 ปี แถมยังมีลูกชายที่เป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ 
สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ แต่ด้วยนิสัยขยันติดตัวแต่เดิม ทั้งคู่ก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทำมาหากิน โดยป้า
จ่อยก็ได้มาเป็นคนทำงานในโรงงานแช่เย็นอาหารทะเล และทำอาชีพเสริมคอยฉีกโบว์ให้กับช่างเย็บผ้า 
ส่วนลุงหมื่นก็ผันตัวมาขับแท็กซี่ 

ในช่วงวัยที่ทั้งคู่อยู่ในวัยกลางคน การคบหากันที่มากว่า 30 กว่าปีแล้ว ความรักที่เคย
หวานชื่นในสมัยวัยเยาว์ ตอนนี้ก็ไม่เหมือนแต่ก่อน และด้วยนิสัยที่เป็นคนเงียบ ๆ ด้วยกันทั้งคู่ การอยู่
ร่วมกันของป้าจ่อยและลุงหมื่นก็ดูจะราบเรียบและดำเนินชีวิตไปอย่างเฉย ๆ แต่ทั้งนี้แม้ทั้งคู่จะไม่ค่อย
ได้คุยกัน แต่การกระทำก็ยังสื่อถึงความรักอันแน่นแฟ้นที่มีให้กันอยู่ โดยป้าจ่อยก็ยังคอยหาข้าวหาโจ๊ก
ให้ลุงหมื่นกินตอนเช้าก่อนจะออกไปขับแท็กซ่ี 
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ป้าจ่อยเล่าให้ฟังต่อว่า ในช่วงวัยกลางคน ลุงหมื่นเริ่มมีนิสัยที่จากเดิมจากตอนสมัยหนุ่ม 
โดยลุงหมื่นเริ่มที่จะชอบดื่มเหล้าสรรสรรค์กับเพื่อนฝูง และที่สำคัญคือค่อนการติดการพนันในการเล่น
บอลและเล่นมวยจนเป็นหนี้สินให้ป้าจ่อยต้องมาคอยเคลียร์ให้อยู่เสมอ และเมื่อป้าจ่อยรู้เรื่องการพนัน
พวกนี้เข้าเมื่อไร ป้าจ่อยก็จะเกิดอาการโมโหและทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง 

 ในวัยนี้ของลุงหมื่นเขาจะชอบมีนิสัยติดเล่นและชอบขี้แกล้งป้าจ่อย คอยแซวคอยอำและ
ชอบทำตัวน้อยอกน้อยใจ กลัวว่าป้าจ่อยจะไปมีใครใหม่อยู่ เสมอ ๆ นั่นทำให้ชีวิตคู่เกิดความ
ระหองระแหงในบางครั้งว่า จะรักบ้างเดี๋ยวเลิกบ้าง ป้าจ่อยถึงกับเล่าติดตลกว่า ทุกวันนี้ที่ยังคงอยู่กับ
ลุงหมื่นไม่ใช่เพราะรัก แต่สงสารเขาต่างหาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลุงหมื่นก็ยังคงนิสัยเดิมนั่นคือ ความเป็นคน
จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน และด้วยความผูกพันที่ผ่านกันมากว่า 30 ปี ทำยังไงก็ไม่สามารถจะตัด
ขาดกันได้ลง 

อยู่ ๆ ก็มีวันหนึ่งที่ลุงหมื่นกลับบ้านมาจากการขับแท็กซี่ ทั้งคู่ก็เกิดมีปากเสียทะเลาะกัน
เรื่องเงิน เรื่องเหล้า และเรื่องการพนัน นั่นทำให้ป้าจ่อยเงียบและไม่คุยกับลุงหมื่น แม้เขาจะตามง้อ
ยังไงก็ตาม และถึงแม้วันนั้นจะเป็นวันเกิดของลุงหมื่นที่โดยปกติป้าจ่อยจะอวยพรเขาอยู่เสมอ ๆ วัน
เกิดในปีนี้จึงไม่เหมือน ครั้งก่อน ๆ ทั้งคู่ต่างเข้านอนด้วยความเงียบ 

แต่แล้วเมื่อตื่นเช้ามาในช่วงตี 5 หลังจากป้าจ่อยเปิดไฟ ซึ่งโดยปกติลุงหมื่นจะต้องขยับ
เขยื้อนและพลิกตัวเมื่อแสงไฟกระทบตา แต่ในเช้านี้กลับไม่เป็นอย่างนั้น ป้าจ่อยได้เอานิ้วไปทาบจมูก
ลุงหมื่น และพบว่าเขาไม่ได้หายใจ ในตอนแรกป้าจ่อยคิดว่าลุงหมื่นแกล้งหรือเปล่า แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ 
ในตอนนั้นป้าจ่อยได้เรียกเพ่ือนข้างบ้านในซอยมาช่วยกันดู สถานการณ์ตอนนั้นป้าจ่อยเดินไปท่ัวซอย
และเต็มไปด้วยคราบน้ำตา แต่ท้ายที่สุดก็พบว่าลุงหมื่นเสียไปอย่างสงบแล้ว 

หมอได้วินิจฉัยว่า ลุงหมื่นเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบ ซึ่งมาเป็นในขณะนอนหลับทำ
ให้ไม่สามารถล่วงรู้อาการที่จะมาหาหมอได้ทัน ป้าจ่อยเล่าว่าในวันก่อนคืนนั้น ลุงหมื่นดูเครียด ๆ แล้ว
ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังกับกาแฟไปค่อนข้างเยอะ นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น 

หลังจากเสียลุงหมื่นไป ป้าจ่อยก็รู้สึกเศร้าเสียใจอยู่เสมอ ๆ ด้านลูกท้ังสองคน เคยบอกว่า
อยากให้ทั้งคู่หยุดทำงาน เพ่ือที่จะได้ให้พ่อแม่เกษียณและพักผ่อนต่างก็เสียใจ โดยในตอนนั้นป้าจ่อยก็
ยังทำงานตามปกติ แต่ก็จะมีอาการร้องไห้อยู่ทุกคืน แม้จะมีเพ่ือนบ้านมาคอยช่วยปลอบ ช่วยพาเดิน
มาคุย แต่พอกลับมาถึงบ้านก็ยังคงเครียดและเศร้าอยู่ดี และด้วยความท่ีมีปมค้างในจิตใจด้วยที่
ระหว่างพวกเขาท้ังคู่ทะเลาะกันก่อนจาก นั่นยิ่งทำให้ป้าจ่อยรู้สึกเสียดายที่น่าจะให้อภัยและอวยพวัน
เกิดให้เขาในวันนั้น 
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ระยะเวลาหลังจากลุงหมื่นเสียไปเป็นเวลา 1 ปี ป้าจ่อยก็ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
ดังเดิม ด้วยความช่วยเหลือจากเพ่ือนในซอย และมีแรงผลักดันที่อยากจะอยู่ต่อเพ่ือลูก ๆ สิ่งที่ป้าจ่อย
ทำได้ในตอนนี้คือ ป้าจ่อยนึกถึงแต่เรื่องดี ๆ ของลุงหมื่น ป้าจ่อยเล่าให้ฟังว่า ป้าจ่อยได้ให้อภัยลุงหมื่น
และให้อภัยตัวเองแล้ว ป้านึกถึงแต่เรื่องดี ๆ ที่เขาคอยรักและเป็นห่วงป้าจ่อยอยู่เสมอ ๆ แม้จะชอบ
ติดเล่นและนอนไม่หลับหากไม่ได้โดนด่า แถมยังมีอาการหึงหวงจนน่ารำคาญ แต่นั่นก็ถือเป็นการ
แสดงให้รู้ว่าลุงหมื่นรักตัวเองมากแค่ไหน ด้วยเหตุปัจจัยหลาย ๆ อย่างนี้ จึงทำให้ป้าจ่อยผ่านช่วงเวลา
อันโหดร้ายและค่อย ๆ เยียวยาตนเองขึ้นมาได้ 

จากการสัมภาษณ์ ด้วยเหตุที่ป้าจ่อยเป็นคนค่อนข้างพูดน้อยและไม่ค่อยชอบพูด จึงอาจ
ไม่ได้ข้อมูลที่ลงลึกรายละเอียดอะไรมากนัก แต่ทั้ งนี้ ก็ แสดงให้ เห็ นถึ งความรักที่ ไม่ จำเป็ นต้อ ง
แสดงออกอย่างหวือหวาของทั้งสองได้เป็นอย่างดี โดยจากเรื่องราวทั้งหมด ผู้จัดทำจึงได้เลือกคุณสิริ
กร แซ่เฮ้ง หรือ ลุงเคี้ยง ที่ประกอบอาชีพขับรถส่งอาหาร ด้วยบุคคลิกที่คล้ายคลึง และมีอุปนิสัยชอบ
ขี้เล่น แถมยังเป็นอดีตคนขับแท็กซี่มาก่อน จึงได้เลือกมาเล่นเป็นตัวแทนลุงหมื่น ซึ่งระหว่างการแสดง 
ด้วยความที่ป้าจ่อยเป็นคนขี้อาย ก็อาจจะไม่ได้มีฉากการแสดงที่ยาวนานเท่าคนอ่ืนนัก จะเป็นแค่การ
แสดโดยการให้ป้าจ่อยได้มาอวยพรวันเกิดลุงหมื่นอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้ ป้าจ่อยก็ได้บอก
ความรู้สึกหลัวจากได้ทำแล้วก็รู้สึกดีและก็รู้สึกว่า การที่เขาจากไปอย่างสงบก็ถือเป็นโชคดีของเชาแล้ว 
จากนี้ป้าจ่อยก็จะนึกถึงความดีของลุงหมื่นต่อไป และจะปลดเกษียณตัวเองเพ่ือไปอยู่กับลูก ๆ ในปี
หน้า 

เรื่องราวของป้าจ่อย เป็นตัวแทนของการสูญเสียคู่รักหรือสามี ภรรยา ลัในแง่ความ
สูญเสียจากกากรจากไปอย่างกะทันหันไม่ทันตั้งตัว สื่อให้เห็นว่า ความตายเป็นเรื่องใกล้ตัว การเตรียม 
รับมือการสูญเสียถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ป้าจ่อยยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาในเรื่องระหว่าง
ความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจหลังสูญเสียได้อีกด้วย 
 

ผลวิจัยข้อมูลในด้านการถ่ายทำ และ Reference 

 ผู้จัดทำได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการถ่ายทำจากงานสารคดี ภาพยนตร์ และโฆษณา ที่ได้ดู

ทั้ง 3 เรื่อง เพ่ือใช้เป็น แนวทางในการถ่ายทำ โดยแบ่งตามงานและองค์ประกอบการเล่าเรื่องต่าง ๆ 

ได้แก่ 
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1. #ถ้ามีโอกาสจะรักษามันไว้ (2560) 

 โฆษณาเรื่อง ‘ถ้ามีโอกาสจะรักษามันไว้’ เป็นผลงานของทางบริษัทไทยประกันชีวิต ที่มี
เนื้อหาประเด็นจากเรื่องจริงของ 3 ตัวละคร ที่มีเรื่องราวแตกต่างกันไป โดยเรื่องราวทั้งสามคนจะมีจุด
ร่วมกันคือ ต่างคนต่างมีคนที่ตนรัก แต่กลับไม่ได้ใช้โอกาสในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันให้ดีที่สุด จน
กลายเป็นเสียโอกาสที่คนเหล่านั้นโหยหา ทางทีมงานจึงให้ทั้งสามคนได้มีโอกาสพบปะคนที่พวกเขารัก
อีกครั้ง ผ่านตัวนักแสดงแทนให้พวกเขาได้ทำสิ่งที่อยากทำในสิ่งที่พลาดโอกาสไปแล้ว 

 โดยทางด้านผู้ศึกษาจะนำวิธีเล่าเรื่องของโฆษณาชิ้นนี้มาต่อยอด และนำข้อคิดของการ
ตระหนักคุณค่าของคนที่ตัวเองรัก เพ่ือใช้ชีวิตกับพวกเขาให้ดีที่สุดก่อนจะเสียโอกาสนั้นไป ทั้งยัง
นำมาใช้ต่อยอดการเล่าเรื่องที่จะมีตัวละครที่เป็นแหล่งข่าว 3 คน ที่เรื่องราวแตกต่างกันเหมือนกัน 
และท้ัง 3 คนนั้น ก็ได้พบปะสนทนา ทำกิจกรรมเคลียร์ใจกับคนที่พวกเขาจะไม่มีโอกาสพบเจอได้อีก
ผ่าตัวนักแสดงแทน 
 
2. Die Tomorrow (2560) 

 ภาพยนตร์สารคดไีทยแนวดราม่า เรื่อง ‘Die Tomorrow’ เข้าฉายในปี 2561 จากทาง

บริษัทเวรี่ แซด พิกเจอร์ส กำกับโดย นวพล ธำรงรัตนฤทธ์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตคนเรานั้นไม่แน่ไม่

นอน เราอาจจะตายปีหน้า เดือนหน้า วันพรุ่งนี้ หรือวันนี้ ตอนนี้เลยก็ได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเค้าโครง

จากเรื่องจริงที่ปรากฏในข่าวตั้งแต่ปี 2550 – 2560 ซึ่งแต่ละข่าวที่ถูกนำมาเล่าจะมีเนื้อหากับผู้คนที่

เสียชีวิตแบบคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุ หายสาบสูญ ฆ่าตัวตาย หรืออยู่ ๆ ก็นอนหลับตายไป

อย่างสงบ โดยผู้กำกับเลือกเล่าเรื่องโดยการสัมภาษณ์เด็กอายุ 9 ขวบ และคุณปู่อายุ 100 ปี ที่แสดง

ทัศนะของพวกเขาเก่ียวกับความตาย ตัดภาพสลับกับการนำเรื่องราวของข่าวต่าง ๆ เหล่านั้นมา

จำลองเหตุการณ์ก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตผ่านนักแสดง  

 โดยทางด้านผู้ศึกษาจะนำข้อคิดในเรื่องของการเห็นคุณค่าของชีวิต เพ่ือตระหนักรู้ว่า
ความตายเป็นสิ่งใกล้ตัวขนาดไหน ดั่งตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่รวบรวมการตายแบบที่ไม่
คาดไม่ฝันเกิดข้ึนแบบปุบปับ ซึ่งในสารคดีที่ผู้จัดทำจะนำเสนอ ก็มีการเล่าเรื่องเคสผู้สูญเสียในลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน 
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3. NYLON | A Short Documentary on grief, loss and memory (2017) 

 สารคดีสั้นที่ลงในเว็บไซต์ Youtube เรื่อง NYLON | A Short Documentary on grief, 

loss and memory พูดถึง โดโลธี (Dorathy) คุณแม่ที่เล่าถึงประสบการณ์การสูญเสียที่ยากลำบาก

ของลูกสาววัย 10 ขวบ จากการถูกไฟลุกลามความผูกพันของทั้งสองแม่ลูกโดยมีภาพประกอบเป็นรูป

ในอดีตของลูกสาว จนถึงการใช้ชีวิตเป็นอยู่ของเธอในปัจจุบันหลังการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่  

 ผู้ศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาเพื่อมาวิเคราะห์ และนำมาปรับใช้กับงานโดยใน

ส่วนของเนื้อหาผู้ศึกษาได้มีการทำความเข้าใจกับสภาวะที่เกิดขึ้นต่าง ๆ หลังการสูญเสียเพ่ือนำมาปรับ 

ใช้ในการเขียนบท โดยได้มีการตั้งประเด็นคำถามเพ่ือสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและนำข้อมูลที ่

ไดม้าปรับใช้ในลำดับต่อไป 

 

4. Hope Frozen : A Quest To Live Twice (2561) 

‘Hope Frozen: A Quest To Live Twice ความหวังแช่แข็ง: ขอเกิดอีกครั้ง’ เป็นสาร
คดีท่ีจะนำผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวการเดินทางที่บีบหัวใจของครอบครัวไทยชาวพุทธที่ตัดสินใจพาน้องไอนส์ 
ลูกสาววัยสองขวบที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งสมอง เข้าสู่กระบวนการไครออนิกส์ หรือการเก็บรักษาด้วย
การแช่แข็ง ซึ่งทำให้น้องไอนส์ กลายเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดในโลกที่อยู่ในสภาพแช่แข็งด้วยวิธีไครออ
นิกส์นี้ 

ซึ่งในการดำเนินเรื่องของสารคดีชุดนี้ ผู้จัดทำจะนำรูปแบบการสัมภาษณ์ มุมกล้อง ฟุต
เทจ การติดตามชีวิต การใช้ภาพเชิงสัญญะที่สื่ออารมณ์ได้อย่างงดงาม โดยผู้จัดทำจะนำกระบวนการ
บอกเล่าถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจากเรื่องนี้ ผ่านวัตถุ คำบอกเล่า สถานที่ และวิดีโอรูปถ่ายของคนผู้นั้น
ออกมา ให้ได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

จากผลการศึกษาทั้งหมดข้างต้น ทำให้ผลงานออกมาในรูปแบบวิดิโอสารคดีตอน

เดียวจบ ที่นำเสนอในเรื่องเรื่องราวของผู้สูญเสีย โดยการให้ผู้สูญเสียบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ 

ความรู้สึก การรับมือ และการดำเนินชีวิต่าง ๆ กับให้ตัวผู้สูญเสียมาทดลองเยียวยาด้วยวิธีการที่

ลอกเลียนแบบ การละครบำบัด ที่จะเล่าเรื่องเป็นแบบสารคดีผสมผสาน โดยผู้จัดทำได้วางโครง

รายละเอียดของเรื่องไว้ดังนี้ 
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Name:    Meet & Grief  

Objective:  1. ตระหนักถึงคุณค่าการมีชีวิตเพ่ือจะอยู่กับคนที่รักอย่างมีความสุข  

2. เรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน อันนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี 

3. สามารถเตรียมตัวรับมือการสูญเสียจากบุคคลอันเป็นที่รัก 

Execution:   สารคดี ความยาวไม่เกิน 30 นาท ี

Target: กลุ่มคนวัยทำงานช่วงอายุ 30 - 40 ปี ชว่งอายุที่เป็นวัยเพิ่มพูนความมั่งค่ัง
ให้กับตนเองและเริ่มที่จะสร้างครอบครัว กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มคนที่
ชื่นชอบในการชมสารคดี  

Theme: พยายามประคับคองความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ดีที่สุด เพราะเมื่อวันใดวันหนึ่ง 
ต้องมีใครสักคนที่ตายจากไปแล้วอยู่ในความทรงจำของอีกคนหนึ่ง ซึ่งความ
ทรงจำจะอยู่รูปแบบที่ดีหรือไม่นั้น ก็ข้ึนอยู่กับสิ่งที่เราปฏิบัติต่อคนนั้น
อย่างไร 

Concept: จะเป็นอย่างไร ถ้าผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ได้ลองเข้าไปในโลกจำลอง

ความทรงจำ และได้พบปะคนรักที่ตายจากไปอีกครั้งหนึ่ง การทดลองการ

เยียวยานี้จะส่งผลไปในทิศทางไหน 

 



 
บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

โครงการ “การสร้างวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยการ
ระลึกถึงผู้ตาย” จะ นำเสนอเรื่องราวของผู้สูญเสียทั้ง 3 ท่าน ที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 
แล้วได้มีโอกาสที่จะแสดงความรู้สึก กับเหล่าตัวแทนผู้ตาย โดยใช้นักแสดงแทน 

 
เนื้อหา และ ภาพประกอบ 

1. ก่อนเริ่มเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-1 ข้อความก่อนเริ่มเรื่อง 

 เริ่มเรื่องจะขึ้นข้อความตัวอักษร “ไม่มีรักใดไร้ความเจ็บปวด แต่รักเท่านั้นที่สามารถ 
เยียวยาความเจ็บปวดที่เกิดจากรัก” - บาทหลวงฮูลิโอ แลนซ์ล็อตติ และข้อความ “ภาพยนตร์สารคดี
เรื่องนี้ สร้างข้ึนเพื่อ ...ทดลองการเยียวยาผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก” 
 โดยข้อความพยายามจะสื่อความหมายโดยรวมทั้งหมดของเป้าหมายและจุดประสงค์ของ
การจัดทำภาพยนตร์สารคดีชิ้นนี้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เมื่อบาดเจ็บจากคนที่เรา
รักตายจากไป การจะเยียวยาก็ต้องใช้ความรักเช่นเดียวกัน 
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2. เปิดเรื่อง 

การเกริ่นนำก่อนเข้าเนื้อหาหลักของสารคดีเรื่องนี้ ผู้จัดทำได้ทำเอาไว้ 2 รูปแบบ ที่ให้
อารมณ์ก่อนเริ่มเรื่องท่ีแตกต่างกัน โดยทั้ง 2 รูปแบบมีดังนี้ 

 
 รูปแบบท่ี 1 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-2 ตัวละครที่ถูกสัมภาษณ์ในตอนเริ่มเรื่อง 
   

  หลังจบข้อความในตอนต้น จะมีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าตนเองชื่อ “เบส” 
และกำลังคุยกับทีมงาน เขาจะกล่าวว่า เขากำลังจะได้มาเยี่ยมพ่อที่จากกันมานานกว่า 13 ปี จากนั้น
คุณเบสจะพาทีมงานไปเยี่ยมชมบ้าน และตัวพ่อเขาก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเขาอย่างสนุกสนาน โดยใน
ตอนท้ายทีมงานจะให้พ่อลูกท้ังสองได้เปรียบเทียบใบหน้ากันว่ามีความคล้ายคลึงกันแค่ไหนก่อนตัดดำ
เข้าสู่ Intro 
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ภาพที่ 5-3 ภาพของพ่อลูกที่กำลังเอาหน้าตามาเทียบกันว่าคล้ายคลึงกันมากแค่ไหน 
 

  ในฉากตอนต้นเรื่องนี้ ที่ทีมงานได้ทำการ ติดตามตัวละครอย่างเบสไปเรื่อย ๆ จะใช้
วิธีการถ่ายทำแบบ Long take ที่ไม่มีการตัดสลับกับภาพใด ๆ ทั้งสิ้น การเปิดเรื่องในลักษณะนี้
ต้องการจะให้ผู้ชมได้รู้สึกฉงนของตัวละครที่ถ่ายทำมาให้ดู 

 
 รูปแบบท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-4 บรรยากาศของทีมงานในรถที่กำลังถูกถามคำถามเก่ียวกับการสูญเสีย 
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  ในการเปิดเรื่องรูปแบบที่ 2 จะเป็นการที่ตัวผู้กำกับถามคำถามเกี่ยวกับทีมงาน ใน
คำถามที่ว่า “หากอยู่ ๆ คนที่ตัวเองรักเสียไปอย่างกะทันหันจะทำอย่างไร” ในรถที่กำลังเดินทางไปที่
ไหนสักที่ โดยที่ทีมงานแต่ละคนก็ตอบแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็แสดงสื่อออกมาให้เห็นว่า ทุกคนล้วน
ผ่านการสูญเสีย 
  การเปิดเรื่องในรูปแบบที่ 2 ต้องการจะสื่อเพ่ือให้คนดูได้ตั้งคำถามกับตัวเอง และทำ
ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการจะสื่อเลย ไม่เหมือนกับรูปแบบที่ 1 แต่ทั้ง 2 รูปแบบก็จะจบลงที่
การตัดภาพดำ เพ่ือนำเข้าสู่ Intro ของเรื่อง 
 
3. Intro 

……………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-5 ภาพหน้าต่างบ้านพร้อมกับหนึ่งในชื่อตัวละคร  
 
 ในช่วง Intro ของเรื่อง จะเป็นภาพฟุตเทจบรรยากาศ สถานที่จริงต่าง ๆ ที่สารคดีนี้ใช้ใน
การถ่ายทอดเรื่องราว พร้อมกับค่อย ๆ ปรากฏ ชื่อของเหล่า ตัวละคร ที่ปรึกษา ทีมงาน และตัวผู้
กำกับ ก่อนจะปรากฎชื่อเรื่อง ‘Meet & Grief’ 
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ภาพที่ 5-6 ภาพนาฬิกา พร้อมชื่อของผู้กำกับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-7 ชื่อเรื่อง ‘Meet & Grief’ 
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4. ต้นเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-8 คุณแอม ศศิรัศ ยูวะเวสที่กำลังพูดถึงเรื่องคุณพ่อ 

จะเปิดการแนะนำตัวละครให้ผู้ชมได้รู้จักก่อน โดยเปิดด้วยการสัมภาษณ์พ่ีแอม หรือคุณ
ศศิรัศ ยูวะเวส ที่กำลังพูดถึงอุปนิสัยของคุณพ่อ รวมทั้งยังบอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคุณพ่อ
ในช่วงวัยเด็ก ซึ่งเส้นเรื่องของเธอก็จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ไปเรื่อย ๆ ในช่วงแรก พร้อมกับมี footage
พ่อของเธอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-9 พ่อของพ่ีแอม 
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โดยระหว่างการเล่าก็จะมีการตัดสลับกับ สองพ่อลูกคู่หนึ่ง ที่ยังพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน 
และแสดงความสนิทสนมกันระหว่างสองพ่อลูกในอารมณ์ท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่นและดูตลกเฮฮา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-10 สองพ่อลูกที่พ่ึงได้มาเจอกันและได้พูดคุยกัน 
 
 จากนั้นจะมีอีกเส้นเรื่องหนึ่งคือ ป้าจ่อย หรือคุณทองสุข ปัดไธสง ที่บอกเล่าเรื่องสามีของ
ตัวเองที่ชื่อลุงหมื่น ว่าทั้งคู่ไปพบกันได้ยังไง และทั้งสองต่างเป็นเป็นคู่รักที่มีลักษณะแบบไหนในวัย 51 
ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-11 สามีป้าจ่อยที่กำลังดูโทรทัศน์ 
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……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-12 ป้าจ่อยหรือหรือคุณทองสุข ปัดไธสง ที่กำลังถูกถามเรื่องวันวานกับสามี 

ตัวบทสนทนาของทั้ง 3 คน จะตัดสลับกันไปเรื่อย ๆ โดยจะมีฟุตเทจของคนที่พวกเขา
กล่าวถึงอยู่ขึ้นมาคั่นเป็นระยะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อของคุณแอม และสามีของป้าจ่อย โดยเรื่องราว
ทั้งหมดจะดำเนินมาเฉลยปมตรงที่เรื่องราวของสองพ่อลูก ที่ได้รู้ทีหลังว่า ทั้งหมดนี้คือการแสดง ชาย
หนุ่มที่คุยกับคุณพ่อที่ชื่อเบส แท้จริง แล้วเป็นนักแสดงที่มาแสดง ซึ่งการเฉลยจะเป็นการเฉลยจากบท
สัมภาษณ์ของทีมงานที่สัมภาษณ์ ตัวนักแสดงที่รับบทเป็นเบสว่า เขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-13 การเฉลยของเบสว่า แท้จริงเป็นเพียงแค่นักแสดงแทนคนที่ตายไปแล้ว 
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5. กลางเรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-14 พ่อนันกำลังจะพาทีมงานเข้าไปถ่ายทำ 

  ภาพจะตัดมาที่ทีมงานกำลังจะเดินทางไปที่ใดสักแห่ง ซึ่งที่แห่งนั้นก็คือ บ้านของคุณ
พ่อ ในช่วงตอนต้นเรื่องที่คุยกับลูกชาย ชื่อ คุณอนันต์ แสงปิน หรือพ่อนัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ก็จะ
สรุปและแสดงให้รู้ว่า ลูกชายของตนได้เสียไปแล้วด้วยอุบัติเหตุตกน้ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5-15 พ่อนันเฉลยว่าแท้จริงลูกขอตนที่ชื่อเบสนั้นตายแล้ว 
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  หลังจากพ่อนันพูดเสร็จ ภาพจะตัดสลับมาที่คุณแอมที่บอกเล่าเรื่องราวการไปอเมริกา 
และเฉลยว่าแท้จริงแล้วพ่อคุณแอมก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลมีอาการอย่างหนัก และเสียชีวิตที่อเมริกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5-16 คุณแอมเฉลยว่าพ่อตัวเองแท้จริงป่วยหนักและเสียชีวิตที่อเมริกา 
 
 ส่วนป้าจ่อยก็เฉลยและบอกเล่าเรื่องราวที่มีวันหนึ่งตนตื่นเช้ามา ก็พบสามีตัวเองไม่
หายใจ จนทำให้ตนเองต้องช็อกทำอะไรไม่ถูก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-17 ป้าจ่อยเล่าเหตุการณ์ตอนตื่นเช้ามาแล้วพบว่า สามีไม่หายใจ 
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 ป้าจ่อยเล่าอีกว่าวันนั้นอยู่ ๆ สามีกลับบ้านมานอนตามปกติ พอตื่นเช้ามาอีกวันก็ไม่
หายใจและเสียชีวิตไปเฉย ๆ  

 หลังจากท่ีทุกคนเฉลยเรื่องราว ทุกคนจะเริ่มเล่าสาเหตุการเสียชีวิตของบุคคลที่ตนเองรัก
ว่าจากไปอย่างไร และภาพก็จะตัดสลับกันไปมาระหว่างการสัมภาษณ์ทั้งสามท่าน ว่าแต่ละคนมี
สาเหตุการเสียชีวิตคนสำคัญอย่างไรบ้าง โดยในช่วง ๆ นี้ ก็จะมีการแสดงความรู้สึกทางสีหน้าของผู้ให้
สัมภาษณ์ ตัดสลับไปมาระหว่างฟุตเทจภาพต่าง ๆ ตลอดทั้งเรื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5-18 ฟุตเทจห้องน้ำ พร้อมบทสัมภาษณ์ท่ีพ่ีแอมพูดถึงคุณพ่อล้มในห้องน้ำจนอาการหนัก 

 เรื่องราวการเสียชีวิตของคุณแอมคือ เดิมทีที่คุณพ่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้ว 
และในตอนที่ไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่อเมริกา คุณพ่อกลับไปลื่นล้มในห้องน้ำทำให้อาการหนัก และ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในอเมริกาต่อมา 
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……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-19 พ่อนันเล่าสาเหตุที่ทำให้ลูกชายต้องจมน้ำเสียชีวิต 

 ลูกชายของพ่อนัน ได้นัดเพ่ือไปดื่มสุราแถวริมแม่น้ำ จากนั้นแฟนสาวได้ทำกระเป๋าตก
และกระโดดลงน้ำเข้าไปเก็บ แต่นั่นทำให้แฟนสาวเกิดอันตราย ลูกชายจึงกระโดดน้ำไปช่วยตาม 
เผอิญว่านตอนนั้นกลับเกิดอุบัติเหตุทำให้ลูกชายตะคริวกินขา เลยทำให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

 และเมื่อทุกคนได้เล่าสาเหตุการเสียชีวิตของคนรักแต่ละคน พวกเขาก็ได้แสดงความรู้สึก
ว่ารู้สึกกันอย่างไร โดยป้าจ่อยก็ได้บอกว่าช่วงที่เสียใหม่ ๆ เธอก็แทบจะร้องไห้ทุกวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5-20 ไม้แขวนเสื้อของลุงหมื่นที่ไม่มีวันหวนกลับมา  
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ภาพที่ 5-21 คุณแอมเล่าความรู้สึกหลังเสียคุณพ่อ 

 คุณแอมได้เล่าความรู้สึกในตอนหลังสูญเสียคุณพ่อว่า รู้สึกเย็น ๆ เหมือนกับเรากำลังเดิน
อยู่บนฟ้าที่ไม่มีพ้ืน ไม่มีเพดาน รู้สึกโหวง ๆ และเธอก็มักจะคุยเรื่องพ่อกับคุณแม่และพ่ีสาว หลังจาก
นั้นพอเวลาผ่านไปนานเข้าก็เริ่มที่จะทำใจได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-22 พ่อนันเล่าเหตุการณ์ที่ลูกสาวคนเล็กออกไปเรียกหาพ่ีชายที่สะพานด้วยน้ำตา 
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 หลังจากทั้งป้าจ่อยและพ่ีแอมเล่าความรู้สึกตอนที่สูญเสีย ทางฝั่งพ่อนันได้เล่าเรื่องราว
เพ่ิมเติม ถึงตอนที่ลูกสาวของเขา ออกไปตะโกนเรียกร้องหาพ่ีชายที่สะพานริมแม่น้ำ โดยบทสัมภาษณ์
นี้ พ่อนันให้สัมภาษณ์ท้ังน้ำตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-23 คุณแอมที่กำลังพูดถึงความดีของคุณพ่อ 

 ตัดภาพมาที่คุณแอมที่กำลังขอบคุณคุณพ่อของเธอว่า ที่มามีทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะคุณ
พ่อสร้างมาดี โดยระหว่างที่พูดเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาเหมือนกัน 

 หลังจากทุกคนได้บอกเล่าความรู้สึก ด้านป้าจ่อยเองก็เล่าเรื่องเพ่ิมเติมว่า วันที่สามีเสีย 
เป็นวันที่ตรงกับวันเกิดเขาพอดี โดยปกติป้าจ่อยก็จะอวยพรสามีอยู่เสมอ แต่เผอิญวันนั้นโกรธกันเลย
ไม่ได้คุยอะไรกันในคืนนั้น ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตในเช้าวันต่อมา 
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ภาพที่ 5-24 ป้าจ่อยที่กำลังถูกผู้กกับถามว่า ในวันนั้นโกรธกันเรื่องอะไร 

 เมื่อป้าจ่อยเล่าเรื่องราวที่ค้างคาอยู่ในใจที่ไม่ได้อวยพรและโกรธเคืองกันในวันก่อนที่จะ
เสียเสร็จ ภาพก่อนจะตัดดำ เพ่ือเข้าสู่เนื้อหาในช่วงท้ายเรื่อง 
 
6. ท้ายเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-25 ทีมงานที่กำลังเตรียมตัวจะถ่ายทำการแสดงของป้าจ่อย 
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 หลังจากที่ป้าจ่อยเล่าเรื่องราวปมที่ติดค้างในใจ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แต่ละคนได้แสดง
ความรู้สึก ความดี หรือสิ่งที่ติดในใจต่าง ๆ ถึงผู้เสียชีวิต ก่อนที่จะได้ไปพูดคุยกับนักแสดงที่เป็น
ตัวแทนของคนจากไป 

……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-26 ป้าจ่อยที่กำลังเดินตามทางเพ่ือมาคลี่คลายปมตนเอง 

 ก่อนจะเริ่มการแสดง ป้าจ่อยได้เล่าเรื่องราวความดีของสามี และเธอยังกล่าวต่ออีกว่า 
ทุกครั้งที่ระลึกถึงความดีในตัวสามีที่เคยทำให้กับเธอ เธอก็รู้สึกดีข้ึนมาตลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-27 ป้าจ่อยที่ได้อวยพรวันเกิดกับตัวแทนสามีของเธอ 
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 เมื่อเริ่มการแสดงป้าจ่อยก็ได้พูดอวยพรกับสามีของเธอ โดยประโยคท่ีใช้เป็นประจำที่เธอ
ใช้อวยพรสามีคือ “สุขสันต์วันเกินนะตาหมื่น ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง” 

……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-28 พ่อนันที่กำลังกอดนักแสดงที่มาแสดงเป็นลูกชายตนด้วยความคิดถึง 

 ในส่วนของพ่อนันก็ได้แสดงออกทางความรักกับนักแสดง โดยการเข้าไปถามไถ่
สารทุกข์สุกดิบต่าง ๆ ด้วยความอารมณ์ดี พร้อมกับจบด้วยการเข้าไปกอดลูกด้วยความคิดถึง 

 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-29 นักแสดงตัวแทนคุณพ่อคุณแอม ที่รับฟังเรื่องราวความเป็นอยู่ในปัจจุบันของคุณแอม 
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 ในส่วนการแสดงของคุณแอม ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวตนเองให้คุณพ่อฟังว่า ทุกวันนี้อยู่
สุขสบายดี ไม่มีอะไรให้คุณพ่อต้องเป็นห่วง โดยคุณแอมทิ้งท้ายบอกคุณพ่อว่า “สิ่งที่คุณพ่อต้องทำ คือ
การภูมิใจในตัวพวกเรา” ที่หมายถึงทุกคนในครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-30 คุณแอมที่หัวเราะทั้งน้ำตาหลังสิ้นสุดการแสดง 

 หลังจากทั้ง 3 ท่านได้แสดงออกในสิ่งต่าง ๆ ผ่านการแสดงกับนักแสดงที่เป็นตัวแทน
ผู้ตายเสร็จ ภาพจะตัดสลับมากับเสียงสัมภาษณ์คุณวรรณวิภา มาลัยนวล หรือคุณอ๊อด กระบวนกร
จาก Peaceful Death ที่ได้มาพูดถึงวิธีการละครบำบัด ที่ตนเคยได้รับเข้าการบำบัดตอนที่สูญเสียคุณ
พ่อ อันเป็นที่มาของการลอกเลียนแบบวิธีการนี้เพ่ือใช้ในการนำเสนอผ่านผู้สูญเสียทั้ง 3 ท่าน 
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ภาพที่ 5-31 นกบินที่สื่อความอิสระในการปลดปล่อยและให้อภัยตนเอง  

 แม้จะไม่มีภาพหน้าตาของคุณอ๊อดวรรณวิภา แต่จะใช้เป็นเสียงสัมภาษณ์พร้อมภาพฟุต
เทจที่สื่อความหมายแทน โดยใจความหลักสำคัญที่คุณอ๊อดได้ค้นพบคือ เมื่อผู้สูญเสียจากไป แม้เราจะ
รู้สึกผิดหรือมีเรื่องติดค้างของเรา ให้เราลองนึกดูว่า หากเราเป็นผู้ตายเราจะอยากให้ตัวเราตอนนี้จม
อยู่กับอดีตหรือเปล่า เพราะฉะนั้นคุณอ๊อดเชื่อว่า วิญญาณผู้ตายที่จากไปเขาไม่ได้โกรธหรือรู้สึกติดค้าง
อะไรกับเรา อยู่ที่ว่าเราจะให้อภัยตัวเองหรือไม่ 
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7. บทสรุป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-32 ป้าจ่อยหลังจากทำการแสดงเสร็จ ก็แสดงความรู้สึกดีใจออกมา 

 ในช่วงนี้จะเป็นช่วงบทสรุปสุดท้ายของเรื่อง ที่เปิดโอกาสผู้สูญเสียทั้ง 3 ท่าน ได้พูดความรู้สึก
ต่าง ๆ หลังจากทำกิจกรรมเสร็จ โดยตัวป้าจ่อยเองก็รู้สึกดีใจ โล่งใจที่ได้พูดกับตัวแทนสามีแล้ว 
นอกจากนี้ยังทิ้งท้ายอีกว่า อย่างน้อยสามีของเธอก็จากไปได้ด้วยดี ไม่ได้ทรมานอะไร 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5-33 ภาพสื่อความหมายการจากไปของสามีป้าจ่อย 
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 ทางฝั่งของคุณแอมได้กล่าวว่า การทำกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกอะไร เพราะ
รู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการจะมานั่งระลึกถึงคนที่เสียไปแล้วคือ การทำปัจจุบันให้ดีที่สุด อยู่ร่วมกับคน
รักให้ได้ดีให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ก็ยังมีการสัมภาษณ์แม่ของคุณแอมว่าภูมิใจอะไรในตัวลูกสาวบ้าง 
เธอก็พูดอย่างภาคภูมิใจว่า ลูกสาวเธอเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-34 คุณแอมให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้อะไรมากนักจากกิจกรรมนี้ 
  นอกจากนี้คุณแอมยังพูดทิ้งท้าย อยากให้ทุกคนที่คนรักยังอยู่ แสดงออกทางความ
รัก และเห็นความสำคัญตามที่พูดในทุก ๆ วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-35 คุณแม่และคุณแอมที่แสดงความรักต่อกันโดยการกอด 
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 หลังจากการให้ข้อคิดของคุณแอม ก็จะปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ของพ่อนัน ในการแสดง
ความรักท่ีมีต่อลูกว่า ไม่ควรพูดคำหยาบใส่ลูก และขอให้ทั้งสองฝ่ายต่างมอบความรักให้ซึ่งกันและกัน 

……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-36 พ่อนันที่ให้ข้อคิดถึงการมอบความรักแก่ลูกท่ีถูกต้อง 
 
 เมื่อสิ้นสุดประโยค ภาพก็จะตัดดำ และขึ้นชื่อเรื่อง ‘Meet & Grief’ อีกครั้ง เพ่ือเป็นการ
ปิดจบเรื่องราวทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-37 ขึ้นชื่อเรื่องอีกครั้งเป็นการปิดจบ 
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8. End Credit 
 เครดิตท้ายเรื่อง จะเป็นภาพเบื้องหลังหลุด ๆ ตัดสลับกับ ชื่อของตัวละคร นักแสดง
ตัวแทน ที่ปรึกษา และทีมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-38 เบื้องหลังการแสดงของคุณแอมที่เผลอหลุด เพราะว่าแม่กลับมาบ้านพอดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-39 รายชื่อของนักแสดงตัวแทนผู้ตาย ที่ถูกตัดสลับไปมากับภาพฟุตเทจ 
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 หลังจากมีภาพสลับกับข้อความของทีมงานขึ้นมาเรื่อย ๆ ก็จะจบเรื่องโดยขึ้นข้อความ 
ชื่อของคนรักที่จากไปของผู้สูญเสียทั้ง 3 ท่าน เป็นการระลึกถึงผู้ที่ล่วงไปที่ถูกกล่าวอ้างถึงทั้งหมด เพื่อ
เป็นการให้เกียรติ และปิดจบอย่างสมบูรณ์ 

……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-40 ชื่อของเหล่าผู้เสียชีวิตที่ถูกกล่าวถึง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 โครงการศึกษาเรื่อง “การสร้างวิดีโอสารคดีเก่ียวกับการเยียวยาผู้เสียบุคคลอันเป็นที่รัก

โดยการระลึกถึงผู้ตาย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือการตระหนักคุณค่าของการมีชีวิตที่จะอยู่กับคนรักอย่างมี

ความสุข ทั้งนี้ก็เพ่ือเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน และเพ่ือให้ผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสูญเสีย

บุคคลอันเป็นที่รัก จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือได้อย่างถูกต้อง 

 

สรุปผลการศึกษา 

 โครงการศึกษาเรื่อง “การสร้างวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียบุคคลอันเป็นที่รัก
โดยการระลึกถึงผู้ตาย” จัดทำเป็นภาพยนตร์สารคดี ความยาว 30 นาที มีเก็บรวบรวบข้อมูลจาก 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยนำเสนอถึงเรื่องราวของบุคคลผู้สูญเสีย 3 
ท่าน ในความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน มาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์และความรู้สึก รวมถึงแสดง
ละครกับนักแสดงที่เป็นตัวแทนผู้ตายให้เราได้เห็น 

 การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ผู้จัดทำได้วางแผนการทำงานแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน นั้น
คือ 1.การศึกษาค้นคว้าวิจัย 2.การดำเนินการก่อนการผลิต 3. การดำเนินงานการผลิต 4. การ
ดำเนินงานหลังการผลิต และ 5. นำเสนอ ประเมินผล และสรุปผลการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
1. การศึกษาค้นคว้าวิจัย 

 ผู้จัดทำเริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลเรื่อง “การสร้างวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการเยียวยา
ผู้เสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยการระลึกถึงผู้ตาย” ผู้จัดทำเริ่มศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 
โดยการหาข้อมูลจากเอกสารทั้งในแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปเล่มวิจัยที่ เกี่ยวข้อง หนังสือ ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต รวมถึงวิด๊โอสารคดี ภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นเมื่อศึกษาและเตรียมการข้อมูล
แล้วจึงมีการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง โดยได้ข้อมูลมาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ทั้ง ได้แก่  

 1. คุณวรรณวิภา มาลัยนวล ผู้จัดกระบวนกรชุมชนในโครงการ Peaceful Death ที่มี
ประสบการณ์จริงในการจัดทำโครงการมากว่า 5 ปี โดยจากการสัมภาษณ์ คุณววรณวิภา ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ให้ข้อมูลรวมถึงแง่คิดมุมมองของการอยู่อย่างไรเมื่อสูญเสียคนรัก ทั้งนี้ใน
วิดีโอสารคดีจะมีคลิปเสียงสัมภาษณ์คุณวรรณวิภา เพ่ือมาประกอบด้วย 
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 2. คุณธนวัชร์ เกตม์วิมุต ประธานชีวิตสิกขา ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา ผู้ซึ่งฝึกปฏิบัติ
โยคะภาวนา และสติปัฏฐาน 4 ที่ได้จัดกิจกรรมความตายออกแบบได้ โดยคุณธนวัชร์ ได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และให้ความรู้เพิ่มเติมในในทางด้านจิตวิญญาณและศาสนาเพ่ือมาเสริมอีกแง่มุม 

 3. คุณวิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยาคลินิก นักศิลปะบำบัด ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นกระบวนกรชุมชนในโครงการ Peaceful Death โดยผู้จัดทำได้คุย
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และได้ข้อมูลเพ่ิมเติมในแง่เรื่องจิตวทยา และกระบวนการทำงานต่างๆ ในการ
บำบัด 

 4. คุณภัสน์วจี ศรีสุวรรณ นักเขียนเกี่ยวกับชีวิตและความตาย ในเครือยข่ายพุทธิกา และ
ในโครงการ Peaceful Death โดยคุณภัสน์วจี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงเป็นที่
ปรึกษาและแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม 

 
2. การดำเนินงานก่อนการผลิต 

 หลังจากผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนก่อน
ดำเนินการผลิตสารคดี โดยเริ่มการจัดหาสถานที่ อุปกรณ์ถ่ายทำ แหล่งข่าว รวมถึงหาแหล่งข้อมูลการ
ดำเนินการและการนำเสนอต่าง ๆ มาประกอบเพ่ือวางพล็อตเรื่อง ทั้งนี้ผู้จัดทำก็ได้หาแหล่งข่าวที่จะ
ใช้มาประกอบสารคดีได้ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ คุณอนันต์ แสงปิน คุณพ่อที่สูญเสียลูกชาย คุณศศิรัศ ยู
วะเวส ผู้สูญเสียคุณพ่อ และคุณทองสุข ปัดไธสง ภรรยาผู้สูญเสียสามี 

 
3. การดำเนินการผลิต 
 ผู้จัดทำได้เริ่มต้นเริ่มการถ่ายทำในช่วงเดือนมกราคม 2564 โดยเดินทางไปที่บ้านของผู้
สูญเสียทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้จึงใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมด 3 วัน โดยแต่ละท่านจะมีเรื่องราวและอารมณ์ที่สื่อ
ออกมาแตกต่างกัน แต่การถ่ายทำก็เป็นไปได้ด้วยดี แม้จะมีปัญหาด้านสถานการณ์โควิดที่ถึงแม้ในช่วง
นั้นทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ประกาศมาอย่างชัดเจน แต่ผู้ถ่ายทำก็จำเป็นต้องจัดเตรียมงานโดยใช้คน
ให้น้อยที่สุด โดยในแต่ละคิวงานจะมีทีมงานไม่เกิน 4 คนในการถ่ายทำ และนั่นทำให้ตำแหน่งงานใน
แต่ละคนค่อนข้างจะต้องทำหลากหลายอย่าง ซึ่งส่งผลให้การทำงานอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
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4. การดำเนินงานหลังการผลิต 

 ผู้จัดทำได้ทำการตัดต่อวิดีโอจากฟุตเทจที่ได้ โดยตัดวิดีโอให้ได้ความยาว 30 นาที และ

ถึงแม้จะมีแหล่งข้อมูลการนำเสนอจากสารคดีหรือภาพยนตร์หลายแห่ง แต่โดยรวมผู้จัดทำก็ตัดต่อ

และนำเสนอในแบบแนวทางของตัวเองเป็นส่วนใหญ่  

 
5. นำเสนอ ประเมินผล และสรุปผลการศึกษา 

 หลังจากจัดทำเสร็จ ผู้จัดทำจะทำการเผยแพร่ผลงานให้กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็น

ตัวอย่างการตอบรับอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป ในช่วงวัยอายุ 31 – 40 ป ี และผู้เกี่ยวข้องที่มีความ

เชี่ยวชาญ หลังจากได้รับข้อเสนอแนะ ก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำในงานอ่ืนต่อ ๆ ไป 

 
ผลการประเมนิ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ที่อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เป็นวัยเพ่ิมพูนความมั่งคั่งให้กับตนเองและเริ่มที่จะสร้าง
ครอบครัว จำนวน 5 คน 2.กลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์และสารคดี 2 คน 3. 
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน  

 
1. ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลักที่มีช่วงอายุ 31 – 40 ปี ช่วงอายุที่อยู่ในวัยกำลังสร้าง

ครอบครัว จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 

  1.1 กัมปนาท ภูมิคำ อายุ 31 ปี อาชีพ เชฟ 
 กัมปนาท ภูมิคำ หรือ คุณก้อง มีความพึงพอใจกับสารคดีค่อนข้างมาก เนื่องจากเคย
สูญเสียคุณน้า ด้วยโรคร้าย นั่นทำให้หลังจากรับชมสารคดีเรื่องนี้ ทำให้เขาคิดถึงคุณน้าและอยากให้
เขาได้มีโอกาสกลับมานั่งคุยกันอีกครั้ง และเขาจะบอกกับคุณน้าว่า “คิดถึงและไม่อยากให้ไปไหน” 
เขายังกล่าวอีกว่า  “ตอนยังมีชีวิตอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยากทำดีกับทุกคน เรื่องความสูญเสีย
เป็นเรื่องธรรมดาที่ หลาย ๆคน อาจทำใจได้แล้ว แต่พอเกิดเหตุจริง ๆ ก็ทำใจไม่ได้เลย จริง ๆ ก็
อยาก ให้คนที่จากไป กลับมาคุยกับเราได้แบบสารคดีเรื่องนี้” 
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 ความคิดเห็นในด้านเนื ้อหา คุณก้องคิดว่า แม้จะช่วงแรกจะทำให้รู้สึกสับสนและไม่
เข้าใจนิดหน่อยในการเปิดเรื่อง แต่พอถึงช่วงที่เฉลยเรื่องราว ทำให้รู้สึกการวางลำดับเนื้อเรื่องทำ
ออกมาได้ดี เพราะสามารถทำให้เราคิดได้ว่า อยากให้คนที ่จากเราไป กลับมาคุยได้แบบนี ้อีก 
นอกจากนี้ยังได้ข้อคิดจากสิ่งที่เหล่าผู้สูญเสียสื่อสารออกมาทำให้ฉุกคิดอะไรได้หลาย ๆ อย่าง ที่ทำ
ให้เรามักมองข้าม อย่างเรื่องการใช้ชีวิตกับครอบครัว เพราะเดิมทีตัวคุณก้องเองก็กำลังสนใจและ
ไขว่คว้าในด้านการงานอาชีพ จนมักไม่ได้พบปะเจอหน้ากับครอบครัวสักเท่าไรนัก สารคดี เรื่องนี้จึง
ให้ข้อคิดในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ได้  

 ส่วนในด้านการนำเสนอ ก็ได้กล่าวชื่นชมว่า การตัดต่อเสียง เนื้อหา และภาพ เหมือน
มืออาชีพ และทำออกมาได้อย่างมีศิลปะและมีชั้นเชิง แม้อาจจะมีความมึนงงในช่วงเริ่มแรก แต่พบ
ดูจนจบทำให้เข้าใจการร้อยเรียงเรื่องราวที่วางแผนมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังแนะนำว่า ควรคอนเทนต์
นี้ไปลงในเว็บไซต์ Youtube เพ่ือเผยแพร่ผลงาน เพราะเป็นคอนเทนต์ที่ดีและเข้าใจได้ในทุกคน 
   
  1.2 ไพบูลย์ รุ่งรัตน์ณัฐเมธา อายุ 39 ปี อาชีพ ตัวแทนจำหน่าย  

ไพบูลย์ รุ่งรัตน์ณัฐเมธา หรือคุณย้ง มีความพึงพอใจกับสารคดีนี้มาก โดยคุณย้งเคย
สูญเสียน้องสาว และคุณพ่อ ทำให้หลังจากรับชมสารคดีเรื่องนี้ทำให้เขาระลึกถึงบุคคลที่จากไปอย่าง
ไม่มีวันกลับ นอกจากนี้เขายังคิดว่า ข้อคิดหลักสำคัญที่ได้จากการรับชมคือ การที่เราควรรักและเข้าใจ
กันในยามที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันให้มาก ๆ แม้แต่เดิมทีคุณย้งจะยังไม่มีครอบครัวของตัวเอง แต่ก็ยังมี
แม่และพ่ีชาย น้องชาย พร้อมกับหลาน ๆ ที่ยังอยากจะดูแลซึ่งกันและกันให้นานที่สุดอยู่  

ในด้านเนื้อหา คุณย้งคิดว่าทำออกมาได้ดีและน่าประทับใจ การเล่าเรื ่องสามารถสื่อ
อารมณ์ได้ดีมาก สามารถทำสร้างรอยยิ้มในช่วงตอนเริ่มแรก แต่เสียน้ำตาในช่วงท้ายเรื่องได้ ส่วนใน
ด้านการนำเสนอ ไม่ได้มีติชมหรือวิจารณ์อะไรเพ่ิมเติม 
 
  1.3 นิษฐา อุณยนัต อายุ 40 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท 
 นิษฐา อุณยนัต หรือคุณไก่ เคยสูญเสียค ุณพ่อ ซึ ่งหลังจากได ้ร ับชม เขาไม่ค ่อย
ประทับใจและพึงพอใจค่อนข้างน้อยกับสารคดีเรื่องนี้ เพราะมีความเห็นว่า แม้เนื้อหาจะดี แต่การ
สื่อสารทางด้านอารมณ์ และความน่าติดตามที่อยากจะดูต่อยังค่อนข้างน้อย แต่ทั้งนี้ก็ยังสามารถ
สร้างอามรณ์ร่วมในการรับชมได้อยู่ และยังมีความรู้สึกและจับประเด็นข้อคิดหลังจากได้รับชมว่า 
เราควรจะคิดถึงคนข้างหลัง หรือคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มาก ๆ และเราควรที่จะทำดี และดูแลคนที่เรา
รักให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
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 ในด้านเนื้อหา คุณไก่เห็นว่า การดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนในช่วงแรก ๆ ถึงกลาง
เรื่อง ค่อนข้างทำให้เข้าใจยาก นั่นส่งผลให้สารคดีชิ้นนี้ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งเท่าที่ควร ทั้งที่ใน
ตอนท้ายเรื ่องถึงตอนจบทำออกมาได้ค่อนข้างดี และเกือบทำให้ประทับใจ แต่ด้วยความที่หลุด
โฟกัสไปในตอนต้นเรื่อง เลยกลายเป็นไม่มีอารมณ์อยากดูต่อ 

 ข้อแนะนำเพิ ่มเต ิม คุณไก่ให้ความเห ็นว่า ควรที ่จะตัดต่อให้ม ีความสัมพันธ์และ
ต่อเนื่องกันมากกว่านี้ ตัวสารคดีมีการตัดดำอยู่หลายช่วง และเว้นระยะเวลานานอยู่หลายจังหวะ 
การดำเนินเรื่องค่อนข้างจะช้าเกินไป ควรจะลดความยาวขอเนื้อหาที่ยาวลงให้กระชับ เพราะไม่งั้น
จะทำให้ไม่รู ้สึกว่ามีความน่าติดตามต่อ สิ ่งที ่รู ้สึกว่าไม่ต้องปรับปรุงคือ เรื ่องของเสียงและดนตรี
ประกอบ ที่ทำออกมาได้ดีและเหมาะกับตัวสารคดีในทุก ๆ ฉาก การวางเพลงต่าง ๆ สามารถสื่อ
อารมณ์ และเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ตัวสารคดีพอดูมีชีวิตชีวา และน่าติดตามต่อได้จนจบ 

 
  1.4 นพพร ปัญญาเฉียบ อายุ 38 ปี อาชีพ ค้าขาย 
 นพพร ปัญญาเฉียบ หรือคุณนพ พึงพอใจกับสารคดีชิ้นนี้มาก เพราะทำให้เธอสามารถ
ย้อนรำลึกถึงแม่ตนเองที่เสียไปนานแล้ว โดยปัจจุบันคุณนพเองก็เป็นแม่คนเช่นเดียวกันนั่ นทำให้ 
การระลึกถึงคุณแม่ในครั้งนี้เป็นผลส่งต่อให้เธออยากจะรักษาคนที่ตัวเองรักให้ดีที่สุดอย่างลูกสาว
ของเธอเอง ที ่กำลังอยู ่ในช่วงอายุ 20 กว่า ๆ ที ่ใกล้เคียงกับการสูญเสียของคุณพ่ออนันต์ ที ่ต้อง
สูญเสียลูกชายในอายุที่ใกล้เคียงกัน เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า หากเป็นตนเองที่ต้องมาสูญเสียลูกสาวคง
จะทำใจยากน่าดู เพราะเธอมีลูกสาวอยู่เพียงคนเดียว  

 ความคิดเห็นในด้านเนื้อหา คุณนพเห็นว่าทำออกมาได้น่าประทับใจและซาบซึ้งมาก 
การเล่าเนื้อเรื่องทำให้สามารถอินกับตัวละครและเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ในเรื่อง นอกจากนี้ยัง
รู้สึกว่าเล่าเรื่องออกมาได้ครบรส ตอนจบไม่ได้ทำให้รู้สึกเศร้า แต่กลับรู้สึกมีความสุขแทนทั้งที่เป็น
เรื่องของความตายและการสูญเสีย 

 ในด้านการนำเสนอ ภาพทำออกมาได้สวยดี แม้จะรู้สึกมืดและดูหม่น ๆ ไปบ้าง แต่ก็
เข้ากับบรรยากาศของเรื่อง ติดตรงที่คำบรรยายอาจจะทำออกมาดูตัวเล็กไปหน่อย และมีบางช่วง
รู้สึกว่าคำบรรยายเขียนออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่พูด 
 
  1.5 วินัย พุ่มสีไล อายุ 40 อาชีพ พนักงานต้อนรับโรงแรม 
 วินัย พุ่มสีโล หรือคุณนัย มีความพึงพอใจกับสารคดีเรื่องนี้มาก โดยส่วนตัวเขาเองเคย
สูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักท่านหนึ่ง แม้จะไม่ใช่คนในครอบสักทีเดียว แต่ด้วยบุญคุณอะไรต่าง ๆ 
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ที่เคยช่วยเหลือคุณนัยเอาไว้ ทำให้เขาระลึกได้และเข้าใจสิ่งที่สารคดีเรื่องนี้ต้องการจ ะสื่อสาร ใน
เรื ่องของความไม่แน่นอนของชีวิตที ่อะไรก็เกิดขึ ้นได้ ควรที่จะครองตนอย่างมีสติอยู ่ตลอดเวลา 
เพราะเราอาจเป็นได้ทั้งผู้สูญเสียหรือผู้เสียชีวิตให้คนข้างหลังต้องเศร้าใจก็เป็นได้  

 ความคิดเห็นด้านเนื้อหา คุณนัยเห็นว่า แม้จะมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างช้าและเอื่อยนิด
หน่อย แต่นั่นถือเป็นข้อดีที่ทำให้รู้รายละเอียดและเรื่องราวของแต่ละคน พอมาถึงจุดท้ายเรื่องเลย
ทำให้ซึมซับและเข้าใจความรู้สึกของตัวละครได้เป็นอย่างดี จนเหมือนรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้สามารถ
เกิดขึ้นกับใครก็ได้ ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลย 

 ในด้านการนำเสนอ คำบรรยายในสารคดีเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดหนึ่ง และการ
เล่าเรื ่องบางทีอาจจะยังมีการแบ่งสัดส่วนที ่ไม่ค่อยดีมากนัก หลาย ๆ ช่วงมีการเล่าเรื ่องอย่าง
ละเอียด แต่บางช่วงกลับตัดต่อออกมาได้รวบรัดมากเกินไปหน่อย น่าจะเพิ่มเวลาให้กับทุก ๆ พาร์ท 
เฉลี่ยเท่า ๆ กัน หรือทำให้สารคดีชิ้นนี้มีความยาวเพิ่มอีกสักนิดหนึ่ง 
 
  1.6 กฤตยา ทรัพย์ประสงค์ อายุ 35 ปี อาชีพ รับเหมาก่อสร้าง 
 กฤตยา ทรัพย์ประสงค์ หรือคุณปอ เคยมีประสบการณ์สูญเสียคุณตา ที ่เลี ้ยงเธอมา
ตั้งแต่เด็ก ๆ แม้จะไม่ใช่คนเป็นพ่อ แต่ความดีของคุณลุงเขยท่านนี้ก็มีพระคุณกับคุณปอเป็นอย่าง
มาก นั่นทำให้หลังจากชมสารคดีเรื่องนี้เสร็จ คุณปอรู้สึกเสียดายที่คุณตาต้องจากไปอย่างกะทันหัน 
เพราะปัจจุบันคุณปอกำลังจะแต่งงาน แต่คุณตากลับไม่มีโอกาสได้เห็นอีก 

 คุณปอกล่าวเพิ ่มเติมว่า ชอบในการเล่าเรื ่องราวที ่ให ้ผู ้ที ่ส ูญเสียได้มีโอกาสคุยกับ
ตัวแทนของผู้ที่ตายไปแล้วมาก เพราะทำให้เหมือนกับได้ย้อนอดีตถึงวันวานที่อบอุ่น สิ่งนี้เป็นตัวทำ
ให้ถ่ายทอดอารมณ์มาถึงผู้ชมได้ดี ทำให้เรามองย้อนกลับไปที่ตัวเองที่เรามักพูด คิด หรือบอกกล่าว
คนที่จากไปแล้วอยู่เสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราดีใจหรือเสียใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น สวดมนต์ ก่อนนอน เธอก็จะมักบอกเล่าให้คุณตาที่เสียไปใหฟังอยู่เสมอ ๆ ในแง่มุมนี้จึงรู้สึกว่า
แปลกใหม่และทำออกมาได้น่าประทับใจ 

 ความคิดเห็นด้านเนื้อหา ชอบเรื่องราวของทุกคนที่มีมุมสูญเสียที่แตกต่างกัน แต่บาง
คนอาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้เราได้เห็นเท่าไรนัก ซึ่งก็พอเข้าใจได้ เพราะตัวเธอเองก็ไม่ค่อยแสดง
ความรู้สึกอะไรมากให้กับคนอื่นได้เห็น แต่โดยรวม ๆ แล้ว เนื้อหาร้อยเรียงออกมาได้ดี และรู้สึก
เศร้ากับผู้สูญเสีย 
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 ในส่วนของการนำเสนอ ภาพที่ออกมาสวยมาก ภาพบรรยากาศต่าง ๆ มีการสะท้อน
ถึงชุมชน และเล่าเรื่องออกมาได้ดี ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ ไม่ได้แนะนำอะไรเพ่ิมเติม  

 
2. ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายรอง 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบในการรับชมภาพยนตร์และสารคดี ประกอบด้วยจำนวน 2 คน 
ได้แก่ 
   
 2.1 ระพีสันต์  พุกกะเวส อายุ 31 ปี อาชีพ Video Creator  
 ระพีสันต์ พุกกะเวส ฟรีแลนซ์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสรรค์วิดีโอให้กับบริษัทสื่อต่าง ๆ 
และมักชอบชื่นชมผลงานภาพยนตร์และสารคดี เพ่ือหาไอเดียต่าง ๆ มาประกอบในการทำงาน โดย
ความคิดเห็นในการชมสารคดีชุดนี้คือ รู้สึกว่าวิธีการเล่าเรื่องน่าสนใจมาก อาจจะดูเข้าใจยากและ
เข้าถึงยากกับกลุ่มบางคนส่วนใหญ่ แต่พอเป็นประเด็นเรื่องความตาย หรือการสูญเสีย เลยทำให้เรา
ทุกคนรู้สึกเข้าใจได้ เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเรา ทุก ๆ คน ต้องเคนผ่านการสูญเสียมา
ก่อน นั่นจึงทำให้รู้สึกว่า ถึงจะเล่าเรื่องได้ไม่เข้าถึงผู้ชมบางกลุ่ม แต่ตัวเนื้อเรื่องก็ยังเข้าถึงได้ทุกคน
อยู่ดี 

 เรื ่องคุณค่าและข้อคิดของเรื ่องนี ้ ก็รู ้สึกได้ว่าต้องการจะสื่อสารกับคนที่ยังมีชีวิตอยู ่ 
พยายามเล่นกับความทรงจำที่นึกถึงคนที่จากไป สารคดีชิ้นนี้พอดูจนจบ แม้จะมีบางฉากที่รู้สึกเศร้า 
แต่หลังชมเสร็จไม่ได้รู้สึกอาลัยอาวรณ์ เพราะทุกคนในเรื่องต่างก็สามารถก้าวผ่านความเสียใจ และ
อยู่ร่วมกับการสูญเสียได้อย่างมีความสุข นั่นทำให้คิดว่า ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้น่าจะเป็น การ
สูญเสียเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ที่ต้องรักษาไว้คือความทรงจำที่มีค่า 

 ความคิดเห็นในด้านเนื้อหา รู้สึกว่าเล่าออกมาได้น่าสนใจ แต่มีข้อติตรงที่การให้น้ำหนัก
ของแต่ละคนไม่เท่ากัน ยังรู ้สึกว่าให้เวลากับตัวละครหลักบางตัวน้อยเกินไป และบางตัวก็มาก
เกินไป เกือบจะเป็นพระเอกที่เป็นตัวหลักของเรื่อง ทั้งนี้ช่วงต้น ๆ ทำให้หลุดโฟกัส ไปบ้าง เพราะมี
การดำเนินเรื่องค่อนข้างช้า แต่พอมาถึงช่วงที่เฉลยปม รู้สึกว่าชวนติดตามมากขึ้นทำให้ดูต่อได้จน
จบ และด้วยความที่ปูมาตัวละครมาในตอนต้น เลยทำให้อินไปกับเรื่องราวของทุกคน แต่ทั้งนี้การ
เล่าเรื่องในลักษณะนี้จึงมีทั้งข้อดีข้อเสีย เพราะถึงแม้จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของตัวละครและอิน
กับทุกคน แต่สำหรับบางคนที ่หลุดโฟกัสในช่วงต้นอาจจะไม่ตามดูต่อจนจบ และทำให้รู ้ส ึกว่า
กลายเป็นสารคดีที่น่าเบื่อได้ 
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 ในด้านการนำเสนอ ภาพ เสียง และเพลงทำออกมาได้ดี มีหลาย ๆ ฉากที่รู ้สึกว่ามี
ความฉลาดในการตัดต่อ การเอาภาพฟุตเทจที ่เอามาคั่นระหว่างเล่าเรื ่อง สามารถสื ่ออารมณ์
เรื่องราวต่าง ๆ ในขณะที่คนพูดได้หมด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการตัดต่อเล่าเรื่องออกมา  
 
 2.2 ภัคชยศ จรัญพล อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
 ภัคชยศ จรัญพล หรือคุณแฟ็กซ์ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เคยมีผลงานและได้รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้นมากมาย 
โดยคุณแฟกซ์มีความชื่นชอบในการชมภาพยนตร์และสารคดีเพื่อนำมาใช้ในการศึกษา โดยคุณ
แฟ็กซ์ให้ความเห็นว่า สารคดีเรื ่องนี ้ น่าจะทำให้ผู ้ชมสามารถเข้าใจในประเด็นหลักได้ไม่ยากนัก 
เพราะพอพูดถึงเรื่องความตายและผู้สูญเสีย ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งในตัวเรื่อง
ก็แสดงข้อคิดต่าง ๆ ในเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ เรื่องความทรงจำ หรือคุณค่าของการมีชีวิตได้
อย่างเด่นชัด ตามแบบคอนเทนต์ในเรื่องที่เกี่ยวกับความตายส่วนใหญ่ทำกัน  

 ความคิดเห็นในด้านเนื้อหา รู้สึกว่ายังสามารถที่จะทำให้ซาบซึ้งและสื่ออารมณ์ให้ผู้ชม
ได้มากกว่านี้ ตัวประเด็นบางอย่างสามารถแตกปมปัญหาและเจาะลึกได้อีก เพื่อเพิ่มความลึกของ
เนื้อหาที่มากกว่านี้ ในส่วนช่วงพาร์ทของการเริ่มเรื่องทำออกมาได้ดี เพราะความรู้สึกชวนงง ทำให้
รู้สึกฉงนสงสัยและอยากติดตามต่อ แต่พอถึงตรงช่วงหักมุม แอบเสียดายที่น่าจะเล่าเรื่องให้สุดและ
ทำให้คนดูรู้สึกช็อกได้มากกว่านี้ และในช่วงพาร์ทที่ให้ผู้สูญเสียได้แสดงกับนักแสดง น่าจะมีแอคชั่น
อะไรให้เราได้เห็นมากกว่านี้ สิ่งที่รู้สึกว่าเนื้อหาทำออกมาได้ดีคือ เรื่องของตัวมูดอารมณ์ที่ทำให้รู้สึก
ว่าครบรส ช่วงต้นมีความปนตลกแต่ช่วงท้ายมีความเศร้า นั่นทำให้เรามองย้อนกลับไปว่าที่เราขำ
ล้วนเป็นตลกร้าย แต่สุดท้ายก็จบได้อบอุ่นและสวยงาม น่าจะทำให้คนดูรู้สึก ได้ค่อนข้างง่าย 

 ในด้านการนำเสนอ รู้สึกว่าตัดต่อออกมาได้แปลกดี มีความแปลกจากขนบความเป็น
สารคดีทั่ว ๆ ไป ที่เราดูอยู่หลายอย่าง เช่น ตลอดเนื้อเรื่องไม่มีการขึ้นข้อความที่บ่งบอกว่าตัวละคร
แต่ละคนชื่อจริง นามสกุลอะไร, มีการเปิดเผยให้เห็นถึงเบื้องหลังและที่มาของการได้ภาพต่าง ๆ ว่า
มีการพยายามสร้างขึ ้นมา และการตัดต่อที ่ดูมีชั ้นเชิงกับภาพที ่ทำออกมาได้สวยงามดี ที ่สำคัญ
ค่อนข้างชอบช่วงเอนเครดิตตอนท้ายที่ทำออกมาได้น่ารักมาก แต่ทั้งนี้พอมาดูที่กลุ่มเป้าหมายหลัก
ที่เป็นอายุ 31 – 40 ปี การตัดต่อในลักษณะนี้อาจจะเหมาะกับผู้ชมที่อายุน้อยกว่านี้มากกว่า เพราะ
ถึงแม้เนื ้อหาจะเข้าถึงคนได้ง่าย แต่ด้านการนำเสนอกลับค่อนข้างเข้าถึงได้ยาก ส่วนข้อแนะนำ
เพิ่มเติมคือ ใช้รูปแบบการตัดต่อที่ชอบตัดดำบ่อยเกินไปหน่อย ถึงแม้ว่าช่วงแรก ๆ จะรู้สึกมีสไตล์ดี 
แต่พอทำบ่อย ๆ กลับรู้สึกว่าใช้มุกซ้ำเยอะไปหน่อย 
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3. ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ 
 จากผู้เชี ่ยวชาญที่มีความรู้ด้านเกี่ยวกับความตาย การสูญเสีย การเยียวยาต่าง ๆ ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 2 ท่านได้แก่ 
 

 3.1 วรรณวิภา มาลัยนวล กระบวนกรจากโครงการ Peaceful Death 
 วรรณวิภา มาลัยนวล หรือคุณอ๊อด เป็นกระบวนกรจากกลุ่ม Peaceful Death ที่ทำ

อาสามายาวนานกว่า 5 ปี ทั้งนี้คุณอ๊อดยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาในด้านข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผลงานชิ้นนี้
อีกด้วย โดยความเห็นจากคุณอ๊อด มองว่า ทำออกมาได้น่าประทับใจเลย เพราะสิ่งที่ในสารคดีสื่อ
ออกมาเป็นเรื่องความแตกต่างของแต่ละครอบครัว และการแสดงความรักที่แตกต่างกัน สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้สะท้อนความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งต่อความคิดและทัศนคติ หลังจากที่ผู้สูญเสียแต่
ละคนได้สูญเสียคนที่ตัวเองรักไป โดยรวมแล้วที่ชอบมากคือ ในช่วงตอนท้ายเรื่องที่แสดงให้เร าเห็น
ถึงคุณค่าของการได้ใช้เวลาร่วมกัน และสิ่งตรงนี้ที่สะท้อนข้อคิดออกมาว่า การทำดีและแสดงความ
รักกับคนรอบข้างสำคัญทั้งกับตนเองและคนรัก เพราะนี่จะเป็นส่วนช่วยให้ลดความเศร้าจากการ
สูญเสียได้มาก 

 ความคิดเห็นในด้านของเนื้อหา ช่วงแรกดำเนินเรื่องช้าไปหน่อย กว่าจะรู้สึกสนใจก็
เป็นจุดที่มาเฉลยว่า แต่ละคนคือผู้สูญเสีย ตรงนี้อาจเป็นปัญหาที่อาจจะมีหลายเคสมากเกินไป เลย
ทำให้ต้องกระจายเรื่องราวหลายคน และตอนต้นเรื่องก็ไม่ค่อยมีจุดน่าดึงดูดเท่าไร  

 ในด้านการนำเสนอ ก็รู้สึกว่าตัวอักษรที่ใช้บรรยายค่อนข้างจะตัวเล็กไป และน่าจะตัด
ต่อให้กระชับกว่านี้ก็จะดึงดูดความสนใจได้ดี เนื่องด้วยตัวเนื้อหาดีแล้ว กลัวว่าพอไม่ดึงดูดจะทำให้
ผู้ชมไม่ได้เข้าใจเนื้อหาที่พยายามสื่อ 

  

3.2 เอกภพ สิทธิวรรณธนะ นักจัดการความรู้โครงการชุมชนและแอดมินเพจ Peaceful 

Death  

 เอกภพ สิทธิวรรณธนะ นักจัดการความรู้โครงการชุมชนเพื่อการอยู่และตายดี กลุ่ม 
Peaceful Death ทั้งยังเป็นแอดมินเพจ และนักเขียนอิสระที่มีความรู้เกี่ยวกับความตายและการ
สูญเสีย โดยคุณเอกภพ รู้สึกว่าสารคดีเรื ่องนี ้ทำออกมาได้พอใช้ ยังรู ้สึกว่ามีประโยชน์ตรงที ่เรา
สามารถมองเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดา ที่สามารถนำเสนอได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสารคดีเรื่องนี้ก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งที ่หยิบยกประเด็นนี้มา นอกจากนี้ก็ยังให้ข้อคิดในเรื่อง ที่ทุกคนล้วนแต่ต้องผ่ านการ
สูญเสีย เราควรยอมรับกับความจริงในเรื่องนี้ 
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 ความคิดเห็นในด้านเนื้อหา การเข้าเรื่องใช้เวลานานเกินไป ฟุตเทจแทรกที่เยอะเกินไป
ทำให้เนื้อหาค่อนข้างเบาบาง สามารถทำให้การดำเนินเรื่องกระชับได้มากกว่านี้  ทั้งนี้ยังมีเรื่องของ
ส่วนที ่ไม่เกี ่ยวข้องกับเนื ้อหาอยู ่ในสารคดีมากเกินไป เช่น การเดินทาง บรรยากาศการถ่ายทำ 
บรรยากาศชุมชนที่ไม่ได้สื่อและทำให้เข้าใจตัวละครมากขึ้น  และส่วนที่ปรับปรุงมากที่สุดคือเรื่อง 
คำถามนำที่ sensitive เช่น ร้องไห้ไหม เสียใจไหม ควรเลือกใช้คำถามปลายเปิดที่ทำให้ผู้ให้ข้อมูล
ได้เล่าออกมาอย่างอิสระ การใช้คำถามปลายปิดควรใช้ระมัดระวัง เพราะเป็นคำถามที่ชวนให้ผู ้
สูญเสียพูดถึงด้านเปราะบาง คำถามปลายปิดยังสะท้อนถึงอำนาจของผู้ถ่ายทำที่มีเหนือกว่าผู ้ให้
ข้อมูลได้ 

 ในด้านของการนำเสนอ มีการใช้เสียงสัมภาษณ์ของทีมงานแทรกเยอะเกินไป การใช้
มุมภาพที่หม่น มืด ดูจงใจทำให้บรรยากาศของสารคดีหม่นเศร้ามากเกินไป น่าจะเล่าด้วยภาพและ
มุมที่ธรรมดา แต่เนื้อหาช่วยให้ผู้ชมเข้าใจความเศร้า ไม่ใช่รู้สึกและจมกับเศร้ า 

 
อภิปรายผล 

 โครงการศึกษาเรื่อง “การสร้างวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียบุคคลอันเป็นที่รัก
โดยการระลึกถึงผู้ตาย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำการทดลองแนวคิดการเยียวยาผู้สูญเสียโดยการระลึกถึง
ผู้ตายว่า สามารถทำให้รู้สึกดีข้ึนหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ก็เพ่ือนำไปทำเป็นวิดีโอสารคดี ที่มีความคาดหวัง
ว่าผู้รับชม จะได้ข้อคิดในเรื่อง การตระหนักถึงคุณค่าการมีชีวิตเพ่ือจะอยู่กับคนที่รักอย่างมีความสุข 
และการเรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน อันนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี  

 ผลงานได้อิงทฤษฎีจากเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยเริ่มจากทฤษฎีปฏิกิริยาความ
โศกเศร้าอันเกิดจากการสูญเสีย เพื่อเข้าใจเรื่องระดับความรุนแรงของความเสียใจและผลที่ตามมา นั่น
ทำให้ผลงานสารคดีชิ้นนี้เลือกที่จะใช้เคสผู้สูญเสียที่เป็นผู้ที่ผ่านระยะการสูญเสียในระดับที่ทำใจได้แล้ว 
เพ่ือความปลอดภัยในการทดลองการเยียวยาที่จำนำเสนอในสารคดี นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดเรื่ องการ
รับมือกับความทรงจำของผู้สูญเสีย มาใช้ประกอบในการสัมภาษณ์และการนำเสนอ 

 ในด้านการทดลองให้ผู้สูญเสียได้เล่นละครกับนักแสดงที่เป็นตัวแทนผู้สูญเสีย ก็ได้นำ
แนวคิดเรื่องการละครบำบัด ผ่านข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ โดยแก่นหลักของ
การจะคัดเลือกนักแสดงมาแสดงร่วมกับผู้สูญเสียให้เกิดความรู้สึกร่วมมากท่ีสุดคือ การเลือกนักแสดง
ที่มีลักษณะ บุคลิก และประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับผู้ตาย ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ที่คัดเลือกมาก็มีลักษณะ
ใกล้เคียงพอสมควร แต่อาจติดตรงที่ทักษะการแสดงของบางท่าน รวมถึงตัวผู้สูญเสียบางท่านที่ไม่ ได้
ถ่ายทอดออกมาเท่าท่ีควร ทำให้ไอเดียนี้อาจไม่ได้ส่งผลต่อคนดูเท่าท่ีควร 
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 ด้านความผิดพลาด ในการนำเสนอคือ การสื่อสารที่ที่ต้องการออกมาได้ไม่หมด นั่นทำให้
ตัวงานสารคดีที่ออกมาไม่ได้สมบูรณ์แบบตามแบบแผนที่ศึกษามาก่อนหน้านี้มากนัก นั่นทำให้
วัตถุประสงค์เริ่มแรกเดิมที ที่จะมีการพยายามสื่อในเรื่องวิธีการรับมือการสูญเสียนั้นไม่ได้ปรากฎ
ออกมาในผลงาน ไม่ปรากฎออกมาได้เด่นชัดพอที่จะสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายหลักให้เข้าใจได้ 

 ในด้านความคิดเห็นจากผู้ชม กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายหลักในช่วงอายุ 31 – 40 ปี 
ได้ลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในด้านของข้อคิดอะไรที่ได้จากสารคดีเรื่องนี้ นั่นก็คือ การได้ระลึก
ถึงคนที่เสียไปแล้ว เพ่ือเรียนรู้ที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ตัวเองรักตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ การให้
ความเห็นไปในทิศทางนี้ส่วนหนึ่งอาจเพราะทุกคนในช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีการสร้างครอบครัวแล้ว และ
ผ่านการสูญเสียบุคคลสำคัญกัน นั่นเลยทำให้เข้าใจในประเด็นและอินกับเรื่องราวได้ค่อนข้างง่าย  

 แต่ในเรื่องของการนำเสนอหรือตัวงานโปรดักชัน ค่อนข้างจะเห็นต่างกันในหลายบริบท
พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นความน่าเบื่อ ความเนือย ความช้าในการดำเนินเรื่อง ที่สำหรับบางท่านก็รู้สึก
ว่าผลงานมีปัญหาในด้านนี้ แต่สำหรับบางท่านกลับไม่ได้มีปัญหาอะไร และก็ชื่นชอบในการลำดับ
เรื่องราวดี นั่นจึงทำให้วิธีการนำเสนออาจขึ้นอยู่แต่ละมุมมองและรสนิยมของผู้ชม เพราะแม้ว่า จะ
พยายามเจาะกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีช่วงอายุใกล้กัน แต่ความเห็นก็ใช่ว่าจะเหมือนกัน ทำให้ในด้านนี้
เสียออกมาในส่วนที่ชอบก็ไม่ชอบมาก ไม่ชอบก็ไม่ชอบมากเช่นเดียวกัน 

 โดยภาพรวมตัวผลงานอาจจะไม่ได้ตอยโจทย์ในด้านของวัตถุประสงค์เท่าไรนัก กับการ
ทดลองเยียวยาผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยการระลึกถึงผู้ตาย เพราะเคสตัวผู้สูญเสียที่เอามาดำเนิน
เรื่อง เป็นผู้สูญเสียที่อยู่ในภาวะยอมรับและทำใจได้แล้ว สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติสุขดีได้ แต่ทั้งนี้
ในแง่การทดลองกับผลลัพธ์ก็พอจะอิงกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ศึกษามาได้อยู่ ส่วนในด้านผลที่คาดว่าจะ
ได้รับถือว่า ตอบโจทย์และเป็นที่น่าพอใจพอสมควร 

 ในการทำจุลนิพนธ์ครั้งนี้นั้นส่งผลทำให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้ทักษะสำคัญที่สุดของการทำงาน
ครั้งนี้คือ เรื่องของความรับผิดชอบที่สิ่งจำเป็นและเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างมากที่จะทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงได้ โดยทั้งนี้ในหัวข้อสารคดีที่ผู้จัดทำทำนั้น เดิมทีไม่ได้ต้องการที่จะทำในหัวข้อนี้ เพราะติด
ปัญหาอะไรหลาย ๆ อย่าง ทำให้งานที่ทำออกมาจริง ๆ ไม่ได้เป็นตามที่ตั้งใจไว้แต่เดิมที แต่ในเมื่อเป็น
งานที่สำคัญแก่การเรียนจบของผู้จัดทำ ความรับผิดชอบจึงเป็นแรงขับสำคัญอย่างมากเสียยิ่งกว่า
ความชอบหรือความหลงใหลที่จะสร้างงานชิ้นนี้ออกมา 

 นอกจากนี้ ในการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดทำก็ได้พบการเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติและ
มุมมอง ที่ค่อย ๆ ซึมซับจากการทำจุลนิพนธ์นี้เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองการใช้ชีวิต ที่เราควรมอง
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เรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ และไม่ใช่เรื่องอัปมงคลที่เราต้องคอยปิดกั้นและไม่ พูดถึงอยู่
ตลอดเวลา ถ้าเราเข้าใจเรื่องความตาย เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่ายิ่งขึ้น และสามารถ
ยกระดับความสัมพันธ์กับทั้งคนใกล้ตัวหรือคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น 

 ในเรื่องของการทำงานเอง ก็ทำให้ผู้จัดทำได้เพ่ิมเติมความรู้ทั้งในด้านจิตวิทยา ปรัชญา 
และศาสตร์ของภาพยนตร์และสารคดีมากยิ่งขึ้น จากการค้นคว้า ทั้งนี้ยังทำให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้การ
ทำงานในหลาย ๆ กระบวนการ ทั้งการทำรูปเล่มจุลนิพนธ์ การทำบทสารคดี การถ่ายทำ ต่าง ๆ 
รวมถึงทำให้รู้ถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะแม้นี้จะเป็น
งานจุลนิพนธ์ที่ทำคนเดียว แต่งานจะไม่ออกมาสำเร็จได้เลยหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากท้ังอาจารย์
ที่ปรึกษา กรรมการ และเพ่ือนที่คณะ 
 
ข้อจำกัด 
 เนื่องจากพอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความตายและความสูญเสีย ในการตั้งประเด็นคำถาม
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลมาจำเป็นต้องระมัดระวัง เพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหว นั่นจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตี
สนิทกับเหล่าผู้สูญเสียนานพอสมควร และในการดำเนินการถ่ายทำ ก็อยู่ในช่วงโควิด-19 ปัญหาในการ
ออกกองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ทีมงานให้คนน้อยมากท่ีสุด การกระจายงาน คนหนึ่งคนจึง
ต้องทำหลายอย่าง ตัวผู้จัดทำเองก็หลุดโฟกัสกับอะไรหลาย ๆ อย่างไปมาก จึงทำให้ระหว่างการถ่าย
ทำค่อนข้างขาดตกบกพร่องไปพอสมควร อย่างแหล่งข่าวที่นำมาใช้เป็นตัวละครบางท่าน ไม่สามารถ
สื่อออกมาผ่านการสัมภาษณ์ในแบบที่ตัวเองได้วางเอาไว้ ทำให้ความสมดุลในการเล่าเรื่องของแต่ละ
ตัวละคร บ่งบอกอย่างเห็นได้ชัดว่ามีความผิดพลาดในด้านนี้อยู่ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ในแง่การทำงานอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นั่นจึงส่งผลให้ผลงานในด้าน
เนื้อหาอาจจะไม่ตอบโจทย์ในทุกประเด็นที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่ม ทั้งนี้ในแง่ของทั้งเนื้อหาแม้จะทำออกมาให้
คนดูส่วนใหญ่เข้าใจในประเด็นข้อคิดที่ต้องการจะสื่อ แต่วิธีการนำเสนอ การตัดต่อ กลับทำให้คนดู
บางส่วนรู้สึกเข้าใจยาก และไม่อยากติดตามต่อ ทั้งนี้ก็เป็นปัญหาในด้านการวางกลุ่มเป้าหมายที่สวน
ทางกับรูปแบบการนำเสนอที่ผู้จัดทำถนัด ทำให้งานที่ออกมาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายใด
กลุ่มเป้าหมายหนึ่ง ฉะนั้นควรจะชัดเจนกับพันธกิจหรือจุดประสงค์ของงานว่าควรจะมุ่งเน้นไปที่
เป้าหมายไหน จะได้เลือกวิธีการนำเสนอได้เหมาะสมกว่านี้ 
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 นอกจากนี้ยังเป็นตัวผู้จัดทำเองที่ยังวางแผนก่อนการถ่ายทำที่ยังหละหลวมอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นการเตรียมชุดคำถามสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ละเอียดและลงลึกพอ ภาพจินตนาการของผู้จัดทำที่จะให้
งานออกมาเป็นรูปแบบก็ยังไม่ชัดเจนพอ ทั้งการเล่าเรื่อง มุมภาพต่าง ๆ ที่ไม่ได้คิดให้ละเอียด แม้จะมี
ข้อจำกัดด้านสถานการณ์โควิด-19 แต่การวางแผนที่ไม่ได้รัดกุมพอ ทำให้ผลงานที่ออกมายังดูสับสน 
และดูเป็นงานที่คอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ มากกว่า ฉะนั้นควรวางแผนให้ละเอียดกว่านี้ 
และใช้ไอเดียให้เหมาะสมเพ่ือแก้ปัญหาในบริบทหรือสถานการณ์นั้น ๆ 

 โดยหากมีการนำผลงานไปพัฒนาต่อ ก็อยากให้นำเสนอประเด็นการเสียชีวิตที่เกิดจาก
โรคระบาดจากเชื้อ โควิด 19 ที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมโลก ณ ตอนนี้ ซึ่งเรื่องราวดังกล่าว นอกจาก
จะพูดในแง่ของความตายแล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดในประเด็นสังคมได้อย่างเจาะลึกลงไป เพ่ือ
สร้างมติิให้กับตัวผลงานได้มากขึ้นอีกด้วย นี่จึงเป็นการอยากให้นำไปเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาต่อไป  
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