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เรื่อง: การสรรสรางภาพยนตรสั้นเก่ียวกับการความสัมพันธและสายเลือดเรื่อง “Like mother like 

father like son” 

 

จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงมุมมองความรูสึกของความสัมพันธ

ของคนครอบครัวที่ถูกสรางขึ้นมาดวยการเลี้ยงดู แมจะไมใชสายเลือดเดียวกันแตก็ทําใหกอใหเกิด

ความรัก ความผูกพันขึ้นไดจากความใกลชิดและการเอาใจใส โดยผูจัดทําไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิด

เก่ียวกับการตัดสินใจ แรงจูงใจ ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคลและครอบครัว รวมไปถึงความ

แตกตางทางระหวางวัย ประกอบกับทฤษฎีทางดานภาพยนตรเพ่ือนํามาใชในการสรางบทภาพยนตร 

ซึ่งมีเน้ือหาวาดวย เมฆที่ไดรูความจริงวาเคาไมใชลูกที่แทจริงของครอบครัวที่เลี้ยงดูเคา จึงทําใหเมฆ

สับสนและหาทางคลี่คลายความของใจกับเหตุการณน้ี 

ในการสรางภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี ผูจัดทําตองผานกระบวนการผลิตภาพยนตรทุกข้ันตอน

อยางละเอียด ต้ังแตกระบวนการกอนการผลิต (Pre-Production) ที่ตองมีการเตรียมงานทุกอยาง

ต้ังแตการคัดเลือกนักแสดง การหาสถานที่ถายทํา การเตรียมความพรอมในการถาย รวมไปถึงการ

วางแผนถายทํา การทํางานอยางละเอียดในขั้นตอนน้ี จะนําไปสูการทํางานที่สมบูรณมากขึ้นใน

ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) เน่ืองจากมีการ

วางแผนที่เปนระบบและมีการปฏิบัติตามอยางมีวินัย ซึ่งทําใหไดผลลัพธการทํางานที่ดีย่ิงขึ้น 
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บทท ี่ 1 
 

บทนํา 

 

ที่มาและความสําคญั 

ระบบความสัมพันธของครอบครัวถือวาเปนระบบที่ใกลชิดกับคนทั่วไปมากที่สุดไมวาจะ 

เปนเด็กวัยรุนหรือแมแตผูใหญแนนอนวาสถาบันครอบครัวไดกลายมาเปนตัวกําหนดทิศทางของสังคม 

วาจะเปนไปในทางที่ดีหรือรายขึ้นอยูกับการเลี้ยงดูและการช้ีแนะของคนในครอบครัว จึงเกิดความคิด

ที่วามนุษยจะเจริญรอยตามตามสภาพแวดลอมและสังคมสิ่งเหลาน้ีน่ันเองจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม

ความรักและ ความผูกพันของตัวเด็กและผูใหญข ึ้นมาความรักหรือความเขาใจน้ันก ็มาจากความ 

ใกลชิดและความสนิทสนมของแตละครอบครัวเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากกวาสายเลือดหรือพอแม ที่ให 

กําเนิดเด็กๆเหลาน้ัน ปจจัยตางๆที่เด็กจะเปนคนอยางไรมาจากการเลี้ยงดูด่ังเชน มีเด็กคนหน่ึงเปนคน 

ไทยแตไปเกิดที่อังกฤษและถูกเลี้ยงดูโดยคนอังกฤษเด็กที่โตมาน้ันก็จะมีวัฒนธรรมและนิสัยแบบคนอัง

กฤษมากกวาจะเปนวัฒนธรรมของคนไทย เปนตน 

ผูจัดทําจึงไดสนใจที่จะใชประสบการณสวนตัวและเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาถายทอดความ 

รูสึกและมุมมองผานเด็กชายวัยสิบขวบที่ช่ือ “เมฆ” ซึ่งถูกเลี้ยงดูมาโดยครอบครัวๆหน่ึง ตอมาวันหน่ึง 

เขาไดรูความจริงวาครอบครัวที่เลี้ยงดูเขามาตลอดสิบปน้ันไมใชพอแมท ี่แทจริง 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาระบบครอบครัวและความสัมพันธของคนในครอบครัว 

2. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกตางระหวางวัย 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตภาพยนตรสั้น 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจลุนพนิธ 

การศึกษาการผลิตภาพยนตรสั้นมุงศึกษาและเปดเผยมุมมองใหมๆเกี่ยวกับความสันพันธ 

และความใกลชิดของครอบครัว รวมไปถึงเปรียบเทียบมุมมองระหวางตัวเด็กและตัวผูใหญ ในขณะที่ 

ตองเผชิญปญหา 
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ขั้นตอนการศกึษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ 

2. รวบรวมทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของ 

   2.1 ศึกษาระบบครอบครัว และความสมัพันธของคนในครอบครัว  

   2.2 ศึกษาศกึษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกตางระหวางวัย  

   2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร 

3. การศึกษา ตีความขอมูล 

   3.1 นําขอมูลที่ไดมารวบรวมแลววิเคราะห  

   3.2 ศึกษาขอมูลอางอิง (Reference) 

   3.3 บรรยากาศ และอารมณของภาพยนตร (Mood and Tone)  

4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

   4.1 คิดแกนเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร  

   4.2 กําหนดตัวละคร 

   4.3 เขียนบทภาพยนตร 

        4.3.1 เรื่องยอ (Synopsis) 

        4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

        4.3.3 บทภาพยนตร (Screenplay)  

        4.3.4 บทถายทํา (Shooting Script) 

   4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

   4.5 หาสถานที่ถายทํา (Location) 

   4.6 หาอุปกรณประกอบฉาก และเสื้อผา 

5. ขั้นตอนการถายทํา (Production) 

6. ขั้นตอนหลังการถายทํา (Post-Production) 

   6.1 การตัดตอภาพ, ใสเสียง 

   6.2 เทคนิคพิเศษ 

   6.3 เพลง sและเสียงประกอบภาพยนตร (Score, Foley) 

   6.4 การตัดตอภาพยนตร ฉบับสมบูรณ 

7. สรุปผลและจัดทํารูปเลม 

 

   ส
ำนกัหอ
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แผนการดําเนนิงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

 

ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ที่มา และแนวคิด           

ทฤษฎีอางอิง เรื่องยอ           

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

อารมณของภาพยนตร (Mood and 

Tone) 

ขอมูลอางอิง (Reference) 

          

บทภาพยนตร (Screenplay) 

คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

หาสถานที่ถายทํา (Location) 

          

บทถายทํา (Shooting Script) 

ตารางการถายทํา (Breakdown) 

          

ขั้นตอนการถายทํา (Production)           

ตัดตอเบ้ืองตน (First Draft)           

ตัดตอสุดทาย (Final Draft)           

 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงทฤษฎีตางๆของระบบความสัมพันธในครอบครัว 

2. ทําใหทราบถึงความแตกตางระหวางเด็กและผูใหญ ทั้งเรื่องความคิด และพฤติกรรม  

3. ทําใหทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการผลิตภาพยนตร 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 

จากที่มาและความสําคัญในเรื่องความสัมพันธเกิดจากความใกลชิดมากกวาสายเลือด 

ผูจัดทําจึงไดทําการศึกษาคนควาและรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีสวนเกี่ยวของเพ่ือใชเปนขอมูลใน 

การสรางภาพยนตรสั้นเรื่อง Like father Like mother Like son ดังตอไปน้ี 

 

แนวคิดและทฤษฎีสังคมและครอบครัว1 

 

1. ความหมายของสัมพนัธภาพในครอบครัว 

    โสภาพรรณ เวียงเพ่ิม (2541) ไดใหความหมายวา สัมพันธภาพในครอบครัว คือ 

ลักษณะพฤติกรรมในครอบครัวประกอบดวยสมาชิกในครอบครัวมีความรักความหวงใย มีการดูแลเอา 

ใจใสกันมีปฏิสมัพันธตอกันของสมาชิกในครอบครัว  

อมราวดี ณ อุบล (2544) ไดใหความหมายวา สัมพันธภาพในครอบครัวหมายถึง 

ลักษณะความสัมพันธของสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งคนในน้ันมีการแสดงออก ถึงความผูกพันรักใคร 

เอ้ืออาทรมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

สุดา สงเดช (2546) อธิบายวาสัมพันธภาพในครอบครัวคือลักษณะพฤติกรรมภายใน 

ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีความหวงใยรักใครผูกพันกันเขาอกเขาใจในความรูสึกเอาใจใสและ

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนัปรับตัวเขาหากันระหวางสมาชิกในครอบครัว 

 

2. ลักษณะสัมพันธภาพในครอบครัว 

    สมพงษ ธนธัญญา (2540) อธิบายวา ลักษณะของสัมพันธภาพในครอบครัว 

ประกอบดวย   

2.1 ความสัมพันธระหวางสามีกับภรรยา สามีภรรยาเปนจุดเริ่มตนของสัมพันธภาพที่ 

สําคัญที่สุดในครอบครัว เพราะถาคูสามีภรรยา มีความรักใครเขาใจซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดี 

พยายามปรับตัวเขาหากัน รวมมือรวมใจชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับผิดชอบ และแกไข 

1 ณิชาภัทร ชองชนิล, ความสมัพันธของคนในครอบครัว. เขาถึงเมื่อ 14 กันยายน 2556. 

เขาถึงไดจาก http://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/04581/Chapter2.pdf. 
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ปญหาตางๆ ภายในครอบครัวรวมกัน ยอมทําใหครอบครัวมีความราบรื่นมั่นคง สมาชิกคนอ่ืนๆใน 

ครอบครัวพลอยมีความสุขโดยเฉพาะบุตร แตในทางตรงกันขามถาสามีภรรยามีสัมพันธภาพที่ไมดีตอ 

กันไมมีความรักใครปรองดองกัน ขาดความเขาใจเห็นอกเห็นใจกันและขาดความรับผิดชอบรวมกัน 

แลว ยอมทําใหเกิดความขัดแยงกันอยูเสมออันอาจจะทําใหครอบครัวตองแตกสลายลงหรือถาไมถึง 

กับแตกสลายก็อาจจะทําใหครอบครัวขาดความสุขโดยเฉพาะเมื่อบุตรประสบกับสภาพการณของ 

ความขัดแยงน้ีอยูเปนประจํายอมกระทบกระเทือนจิตใจมากเพราะเด็กมีอํานาจอาจการรับรูสูงมากถึง

แมวาจะไมมีถอยคําที่เปนปรปกษตอกันพูดออกมาเขาก็อาจจะทราบถึงความไมปรองดองกันในบานได 

2.2 ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา และบุตรความสัมพันธน้ีมีพ้ืนฐานมาจาก 

ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและเมื่อมีการใหกําเนิดบุตรแลว ความสัมพันธในครอบครัวก็เพ่ิม 

ขึ้นเปนความสัมพันธระหวางบิดา มารดา และบุตรตามมา โดยอธิบายวา สายโยงความสัมพันธ 

ระหวางบิดา มารดา และบุตรจะแนนแฟนดีเสมอ ถาบิดามารดา ทําตัวเปนหลัก รักใคร ผูกพันกันดี 

ความรักใครผูกพันแนนหนาของบิดามารดาน้ันจะมีผลสะทอนไปผูกพันตอบุตรใหแนนแฟนตอไปโดย 

ปริยาย 

2.3 ความสัมพันธระหวางพ่ีนองเมื่อบิดามารดาใหกําเนิดบุตรคนที่ 2 และคนตอๆมา 

ความสัมพันธระหวางพ่ีนองยอมเกิดข้ึนสัมพันธภาพระหวางพ่ีนองจะดีหรือไมจะแนบแนนเพียงใดขึ้น 

อยูกับสภาพการณในครอบครัวอันประกอบดวยความสัมพันธพ้ืนฐานและลักษณะการอบรมเลี้ยงดูขอ

งบิดามารดาและ ถาบิดามารดามีสัมพันธภาพที่ดีตอกันใหการอบรมเลี้ยงดูบุตรดวยความรักความเขา 

ใจใหความยุติธรรมตลอดจนเสริมสรางความรักใครระหวางพ่ีนองยอมดําเนินไปไดดวยดีมีความรักใคร 

ชวยเหลือปองกันซึ่งกันและกันแตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีบุตรมากกวาหน่ึงคนอาจมีการอิจฉา 

แขงขันหรือทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได อยางนอยที่สุดบุตรอาจจะสรางความนอยใจ ไวเงียบๆก็ได 

บิดามารดาใหเวลาเอาใจใสและใชความอดทน ในการทําความเขาใจกับเหตุการณ ตางๆในครอบครัว 

เพ่ือไมใหเกิด ความรูสึกที่ไมดีระหวางบุตรดวยกัน 

2.4 ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ในลักษณะของครอบครัวเด่ียวที่มี

แนวโนมเพ่ิมมากขึ้นในสังคมปจจุบันความสัมพันธของสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็หมายถึง ความ

สัมพันธระหวาง สามีภรรยา บิดามารดากับบุตร พ่ีกับนอง เปนการรวมความสัมพันธใน 3 ขอแรก

เขาดวยกัน เปนความสัมพันธที่ใกลชิด มีการเผชิญหนาซึ่งกันและกัน ลักษณะสัมพันธภาพของสมาชิก

ในครอบครัว ดังกลาว ถาเปนไปไดดวยดีโดยเฉพาะสัมพันธภาพที่ดีของบิดา มารดา และบุตร เมื่อ

สภาพครอบครัวอยูในลักษณะสมบูรณรักใครกลมเกลียวกันเปนอยางดีจะทําใหเด็กรูสึกอบอุนมั่นคงมี

ความสุขและมีความพรอมที่จะรับจริยธรรม 

สิริมา ภิญโญอนันต (2543) การสงเสริมความสัมพันธที่ดีในครอบครัว เน่ือง 

จากครอบครัวเปนสภาพแวดลอมอันดับแรกที่มีความสัมพันธใกลชิดกับเด็กมากที่สุดสมาชิกในครอบ 

   ส
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ครัว โดยเฉพาะพอและแม ความสัมพันธในครอบครัวโดยเฉพาะการปฏิบัติของพอแมที่มีตอเด็ก 

มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเปนอยางมาก พอและแมควรหาโอกาสทํากิจกรรมรวม 

กับเด็ก พูดคุย และสั่งสอน หรือจัดกิจกรรมที่น าสนใจแก เด็กเป นครั้งคราว อาทิ มีเวลาดู 

โทรทัศนกับลูก พาเด็กไป เที่ยวในสถานที่ตางๆ สอนลูกใหรูจักระเบียบของสังคม การปฏิบัติตนที่ดี 

นอกจากน้ีการตอบสนองของพอ แมตอเด็ก พอแมแสดงบทบาทเขาใจ ใหความรัก ความอบอุนเด็ก 

เกิดความมั่นคงทางจิตใจ และสามารถพัฒนาตนเองทุกดานอยางเต็มที่ แตถาเด็กรู สึกกระทบ 

กระเทือนจิตใจ ขาดความอบอุน และไมแนใจใน บทบาทของตนเอง ทําใหพัฒนาการหยุดชะงักได 

ดังน้ันพอแมควรใหความสําคัญกับลูก พูดคุยตอบคําถามเมื่อเด็กสงสัย ใชภาษาพูดคุย สนทนาที่ถูก 

ตอง และเปนประโยชน 

 

3. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคล 

   กอนจะกลาวถึงทฤษฎีของ G.C. Homans ลักษณะทั่วไปของการแลกเปลี่ยนระดับ

บุคคลหลักการแลกเปลี่ยนระดับน้ีดังตอไปน้ี 

3.1 ในสถานการณใดๆสิ่งมชีีวิตจะกอพฤติกรรมทีใ่หผลตอบแทนมากทีสุ่ดและขณะ 

เดียว กันใหผลรายนอยที่สุด 

3.2 สิ่งมีชีวิตจะประพฤติซ้ําพฤติกรรมในอดีตที่ใหผลตอบแทนงาม   

3.3 สิ่งมีชีวิตจะประพฤติซ้ํากับสถานการณที่คลายกับในอดีต ซึ่งใหผลตอบแทนงาม 

3.4 สิ่งที่กระตุนที่ในอดีตอันดีงามจะกอใหเกิดพฤติกรรมทํานองเดียวกับอดีต  

3.5 การประพฤติซ้ําจะเกิดขึ้นตอไปเรื่อยๆ ตราบที่มันยังใหผลตอบแทน   

3.6 สิ่งมีชีวิตจะแสดงความโกรธหาพฤติกรรมอยางหน่ึงซึ่งในอดีตเคยกอผลตอบแทน 

แตปจจุบันไมกอผลตอบแทนเชนน้ันอีก   

3.7 สิ่งมีชีวิตยิ่งไดรับรางวัลจากพฤติกรรมเฉพาะอยางใดมากขึ้นเทาใดพฤติกรรมน้ัน 

ก็จะลดคาลงเพียงน้ัน และสิง่มีชีวิตน้ันก็จะมีแนวโนมที่จะประพฤติแบบอ่ืน เพ่ือหารางวัลอยางอ่ืนไป  

หลักการเหลาน้ีใชการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคล คนหน่ึงแลกเปลี่ยนสิ่งใด (วัตถุ 

หรือไมใช วัตถุ) กับอีกคนหน่ึง หรือเนนการแสดงพฤติกรรมของคนๆหน่ึงที่แสดงตออีกคนหน่ึง 

หรือสถานการณหน่ึงหรือการแสดงพฤติกรรมเปนการตอบโตสิ่งเราอยางหน่ึงพฤติกรรมที่แสดงออกไป

แลวใหผลดีจะเรียกวารางวัลตามศัพทจิตวิทยาหรือผลตอบแทนงามตามแนวเศรษฐศาสตรพฤตกิรรม

น้ันก็จะประพฤติซ้ําอีกทํา เชนน้ันไปเร่ือยๆ จนกระทั่งถึงระดับหน่ึง การกระทําน้ันก็จะลดคาลง 

(เรื่องของจิตใจ) ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการกระทําไมทําซ้ําแบบเดิม เปลี่ยนไปทําแบบอ่ืน หารางวัล 

แบบอ่ืน คําวาสิ่งมีชีวิตในหลักการหมายถึง คนทั่วไปมนุษยจึงเปนสมาชิกของสังคมมนุษยใน 

วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึง คําวารางวัลและผลรายก็คือสังกัปนิยมของจิตวิทยาทั่วไปสิ่งแลกเปลี่ยน 
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อาจเป นวัตถุสิ่ งของหรือไม ใช  วัตถุ สิ่ งของ เช น ความรัก ความเห็นใจ การปลุกปลอบใจ 

ช่ือเสียงเกียรติยศ อํานาจตําแหนง 

 

ทฤษฎีวิเคราะหความแตกตางของวัย2 

 

1. ภาวะตัวตน (EGO STATES) และความสัมพนัธ (TRANSACTIONS) 

การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนที่มาของความสัมพันธ ความสัมพันธหน่ึงจะแบงออก 

ไดเปน 2 สวน คือ สิ่งเรา (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) โดยปกติแลวความสัมพันธ

สวนบุคคลเปนสวนหน่ึงของความสัมพันธโดยรวม แตละดานของความสัม พันธหรือผลของความ

สัมพันธอาจอยูในรูปของความสัมพันธทางตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพเหมาะ สมหรือออมคอมสูญ

เปลาและไมเหมาะสม เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ พวกเขาจะแสดงในรูป ของ สภาวะตัวตน (Ego State) 

3 ประเภท ซึง่แตกตางกันไปซึ่งน่ันก็คือ สภาวะตัวตนชัดเจนของความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม 

และสภาวะอัตตา แตละอยางมีแหลงที่มาจากแตละสวนของสมอง บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมจาก

สภาวะตัวตนแบบพอแม (Parent Ego State) สภาวะตัวตน ของเด็ก (Child ego State) หรือจาก

สภาวะตัวตนของผูใหญ (Adult-ego State) เชนเดียวกัน พฤติกรรมของเราก็มาจากอยางใดอยาง

หน่ึงใน 3 อยางน้ี 

 

1.1 สภาวะตัวตนแบบเด็ก (Child Ego State) 

เมื่อเราอยูสภาวะตัวตนแบบเด็ก เราจะแสดงออกเหมือนเด็ก ไมใชแคแสดงออกเทาน้ัน 

เรา จะคิด รูสกึ มอง ไดยิน และตอบสนองราวกับเด็กอายุสามขวบ หาขวบ หรือแปดขวบ สภาวะ

ตัวตนเกิด จากสภาวะที่บุคคลมีประสบการณอยางเต็มที่ ไมใชเพียงแคบทบาทหน่ึงเทาน้ัน เมื่อเด็กมี

ความรูสึก เกลยีดหรือรัก ต่ืนเตน เปนธรรมชาติ หรือชอบเลนสนุก เราจะเรียกเด็กประเภทน้ีวา เด็ก

ตามธรรมชาติ (Natural Child) เมื่ออยูภาวะชางคิด ชอบทําโนนทําน่ี ชางจินตนาการ เราจะเรียก

ภาวะแบบน้ีวา ศาสตราจารยตัวนอย (Little Professor) เมื่อเขารูสึกกลัว รูสึกผิดขี้อาย สภาวะน้ีจะ

ถูกเรียกวาเด็กที่อยู ในโอวาท (Adapted Child) เด็กอาจมีความรูสึกไดทุกอยางที่กลาวมา เกลียด รัก

โกรธ สนุกสนาน เศรา สรอย เขินอาย หรืออ่ืนๆ โดยปกติเด็กมักจะถูกตําหนิวาเปนสาเหตุของความ 

วุนวาย เน่ืองจากเขามักจะเอาแตใจตนเอง เจาอารมณ แข็งกราว ตอตานตอความกดดันที่มากระทบ

ในการวิเคราะหความสัมพันธ (TA) ภาวะเด็กมักจะถูกมองวาเปนแหลงของความคิดสรางสรรค การ

2 P.J. Anderson, ทฤษฎีวิเคราะหความสัมพันธ. เขาถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ 2557. 

เขาถึงไดจาก http://pjanderson.blogspot.com/2010/10/blog-post_24.html. 
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สรางสิ่งใหมๆ และการผลิตสิ่งใหมๆ เปนแหลงเดียวของการนําสิ่งใหมๆมาสูชีวิต ภาวะตัวตนแบบเด็ก

สามารถสังเกตไดในเด็กๆที่เจริญเติบโตและมีประสบกับสถานการณ ซึ่งไดรับอนุญาตใหแสดงภาวะ

ตัวตนแบบเด็กออกมา เชน การเลนกีฬา และ การจัดปารต้ี ภาวะตัวตนแบบเด็กจะปรากฏออกมาใน

ชวงเวลาสั้นๆในสถานการณอ่ืนๆ อยางเชน คณะกรรมการประจําช้ันเรียน การอภิปรายที่เอาจริงเอา

จัง ซึ่งอาจไมไดด่ังใจ ในรูปแบบที่ไมพึงปรารถนา สภาวะตัวตนแบบเด็กจะมีอิทธิพลอยางมากตอชีวิต 

ของบุคคล ดังในกรณีของบุคคลที่ถูกอารมณอยางใดอยางหน่ึงรบกวนอยางมาก อยูในภาวะสับสน 

ซึมเศรา คุมคลั่ง หรือหมกมุน ภาวะตัวตนแบบเด็กจะผลัก ดันเขาไปสูโครงสรางตัวตนที่จําลองข้ึน ใน

รูปของพฤติกรรมการควบคุมตนเองไมได (Out-of-Control- behavior) ภาวะตัวตนแบบเด็กอาจ

ปรากฏเปนเวลานานในรูปของความซึมเศราหรือเศราโศก ดังในกรณี ของคนที่ประสบกับการสูญเสีย

ครั้งใหญในชีวิต 

 

1.2 ภาวะตัวตนแบบพอแม (Parent Ego State) 

          ภาวะตัวตนแบบพอแมมีลักษณะตรงกับขามกับภาวะตัวตนแบบเด็ก ภาวะตัวตน

แบบพอจะมี ลักษณะเก็บจําลวงหนา ดวนตัดสิน มีอคติลวงหนาในการดํารงชีวิต เมื่อบุคคลอยูใน

ภาวะตัวตนแบบพอ แม เขาจะคิด รูสึก และแสดงออกเหมือนพอแม หรือคนที่เขาถือเปนแบบอยาง 

ภาวะตัวแบบพอแมจะ ตัดสินใจวาจะตองสนองตอเหตุการณอยางไร อะไรดีหรือไมดี และบุคคลจะ

ดํารงชีวิตอยูอยางไร โดยไมจําเปนตองอิงอยูกับหลักเหตุผล ภาวะตัวตนแบบพอแมอาจแสดงออกใน

รูปของการตัดสิน ตอตาน ควบคุม หรือใหการสนับสนุนก็ได ภาวะตัวตนแบบพอแมที่แสดงออกใน

รูปการติเตียนจะถูกเรียกวา พอ แมชางตําหนิ (Critical Parent) ภาวะตัวตัวแบบพอแมที่แสดงออก

ในรูปของการสนับสนุนจะถูกเรียกวา พอแมผูอารี (Nurturing Parent) 

 ภาวะตัวตนหน่ึงอาจควบคุมภาวะตัวตนอ่ืนๆ เพ่ือแยกตัวเองจากภาวะตัวตนที่

เหลืออีกสอง ประเภท ยกตัวอยาง การแยกตัวของภาวะตัวตนแบบพอแมผูอารี และชางตําหนิ ซึ่ง

เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถใชภาวะตัวแบบเด็ก และผูใหญของเขา บุคคลน้ีจะสูญเสียผลประโยชนที่

เขาจะพึงไดรับจากภาวะตัวตนทั้งสองที่เหลือ เน่ืองจากในการที่จะเปนบุคคลปฏิบัติหนาที่ไดดีน้ัน 

ภาวะตัวตนทั้งสามจะถูกนํามาใชใหตามสถานการณที่จําเปน ดวยภาวะตัวตนแบบพอแมแยกตัว

ออกมา ทําหนาที่โดดเดนอยูภาวะเดียวจะ สงผลใหบคุคลใชชีวิตโดยปราศจากประโยชนที่จะพึงไดรับ

จากภาวะตัวตนแบบเด็กและแบบผูใหญ และ ตัดขาดจากภาวะตัวตนทั้งสองดังกลาวดวยประการฉะน้ี 

 ภาวะตัวตนแบบพอแมจะใชวิธีการแบบ “เทปเกา” ในการแกปญหา ทั่วไปอาจ

เปนขอมูล ยอนหลังไป 25 ปกอน (และอาจเปน 250 ป หรือ 2,500 ปกอน) และจะเปนประโยชนเมื่อ

ไมมีขอมูล สําหรับภาวะตัวตนแบบผูใหญ หรือไมมีเวลาใหภาวะตัวตนแบบผูใหญไดคิด หรืออีกนัย

หน่ึง ภาวะตัวตน แบบเด็ก จะสรางนิยายบนพ้ืนฐานของลางสังหรณ แตวิธีการแกปญหาแบบน้ีอาจไม
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นาเช่ือถือมากพอ สําหรับการตัดสอนใจของภาวะตัวตนแบบผูใหญ 

 

1.3 ภาวะตัวตนแบบผูใหญ (THE ADULT) 

          เมื่ออยูในภาวะตัวตนแบบผูใหญ (Adult ego state) บุคคลจะแสดงออกเหมือน 

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะทํางานตามขอมูลที่รวบรวมไดและเก็บขอมูล และใชขอมูล เพ่ือตัดสินใจ

ตาม โปรแกรมที่อิงตามหลักตรรกะ เมื่ออยูในในภาวะตัวตนแบบผูใหญ บุคคลจะใชความคิดแบบ

ตรรกะใน การแกไขปญหา เพ่ือใหแนใจวาภาวะตัวตนแบบผูใหญและแบบเด็กไมรบกวนกระบวนการ 

ดังน้ัน การใช อารมณจึงไมใชสิ่งที่ดีในความคิดของคนที่มีภาวะตัวตนแบบผูใหญ ในที่น้ีหมายถึง การ

ใชเหตุผลหรือการ คิดแบบตรรกะที่พวกเราตองการที่จะแยกตัวเราเองออกจากอารมณของเราเทาน้ัน 

ไมไดหมายความวา การมีเหตุผลหรือหลักการคิดแบบตรรกะจะเปนวิธีที่ดีที่สุดในทุกเวลา อันที่จริง

ภาวะตัวตนแบบพอแม แบบแยกตัวออกมาอยางเดนชัดเกิดขึ้น เพราะมนุษยไมสมบูรณแบบ ดังน้ัน

ภาวะตัวตนแบบผูใหญที่แยกตัวจะมีผลกระทบชัดเจนตอบุคคลเชนเดียวกัน บุคคลอาจต้ังวัตถุประ

สงคเอาไววา ฉันเปนผู ใหญ และฉันก็มีอารมณแบบน้ีใชหรือไม การเปนมนุษยที่มีวุฒภาวะและ

เจริญเติบโตขึ้น ไมเหมือนกับการอยูในภาวะ ตัวตนแบบผูใหญ เด็กเล็กก็สามารถอยูในภาวะตัวตน

แบบผูใหญของพวกเขาไดและปรับเปลี่ยนไปตามวัย พรอมกับสามารถใชภาวะตัวตนแบบพอ แม และ

เด็กไดตลอดเวลาเชนกัน 

 ภาวะตัวตนแบบผูใหญจะคํานวณขอเท็จจริงทั้งหมดที่มีอยู ถาขอเท็จจริงมีการ

เปลี่ยนแปลงคําตอบก็จะแปรไปตามขอเท็จจริงเปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการแกปญหา

ของภาวะตัวตน แบบพอแม ถาขอเท็จจริงไมถูกตอง คอมพิวเตอรก็จะใหคําตอบที่ผิด หนาที่ที่สําคัญ

ที่สุดของภาวะตัวตน แบบผูใหญก็คือ การคาดคะเนผลลัพธลวงหนา และใหคําวิจารณบนพ้ืนฐาน ของ

ประสิทธิภาพของพฤติกรรมของบุคคลในการแสงหาเปาหมายที่ต้ังไว หนาที่ในการวิจารณบนพ้ืนฐาน

ของขอเท็จจริงน้ี แตกตางจากการทําหนาที่บนพ้ืนฐานของคานิยมของภาวะตัวตนแบบพอแม ชอบ

ตําหนิ บางครั้งภาวะตัวตนแบบผูใหญจะใช ขอมูลจากภาวะตัวตนแบบเด็กหรือจากภาวะตัวตนแบบ

พอแมซึ่งอาจจะไมถูกตอง สภาวการณเชนน้ีเรียกวา การปนเปอนของขอมูล (Contamination) เมื่อ

ขอมูลที่ปนมาจากภาวะตัวตนแบบพอแม การปนเปอนน้ีเรียกวา อคติ (Prejudice) ยกตัวอยาง เมื่อ

ใครบางคนต้ังสมมตฐานวา ผูหญิงชอบเปนผูตาม สวนผูชายชอบเปนผูนําในการตัดสินใจ ขอมูลน้ีถือ

เปนขอมูลที่ปนเปอนที่ภาวะตัว ตนแบบผูใหญ รับมาจากภาวะตัวตนแบบพอแม เพราะเปนการยอม

รับโดยปราศจากการตรวจสอบกับความเปนจริง การยอมรับขอมูลโดยไมไดตรวจสอบทํานองเดียวกัน

น้ี สามารถเกิดขึ้นดวยขอมูลที่ เกิดจาก ภาวะตัวตนแบบเด็กซึ่งกรณีน้ีจะเรียกวาการหลงผิด 

(Delusion) การหลงผิดโดยปกติแลว มักจะมีสาเหตุจากความกลัวและความหวังในวัยเด็ก ซึ่งภาวะ

ตัวตนแบบผูใหญยอมรับวาเปนจริง ยกตัวอยาง เมื่อบุคคลปกใจเช่ือวา เขากําลังถูกปองรายโดยหนวย
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งานของรัฐน้ัน ความเช่ือน้ีมีความกลัวของภาวะตัวตนแบบเด็ก ซึ่งภาวะตัวตนแบบผูใหญรับเอามาเปน

พ้ืนฐาน มากกวาความเปนจริง กระบวนการที่สําคัญย่ิงในการวิเคราะหความสัมพันธ คือการปนเปอน

ของขอมูลของภาวะตัวตนแบบผูใหญ 

 ความสัมพันธจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลมีความเกี่ยวของกับอีกบุคคลหน่ึง ความ

สัมพันธแตละ รูปแบบจะสรางสิ่งเรา และการตอบสนอง และความสัมพันธสามารถดําเนินจากภาวะ

ตัวตนแบบพอแม ผูใหญหรือเด็กของบุคคล ไปยังภาวะตัวตนแบบพอแมผูใหญ หรือเด็กของอีกบุคคล

หน่ึง 

 

2. ความสัมพนัธแบบตรงไปตรงมาและตัดขวาง (Complimentary and Crossed 

Transactions) 

ความสัมพันธแบบตรงไปตรงมาจะเกี่ยวของกับภาวะตัวตนในแตละคน ในความ

สัมพันธแบบ ตัดขวาง ความสัมพันธตอบสนองจะเกิดจากภาวะตัวตนที่แตกตางจากภาวะตัวที่เปนตัว

กระตุนการสื่อสารระหวางคนสองคนจะดําเนินไปตราบเทาที่คนสองคนยังคงสื่อสารกันอยางตรงไป 

ตรงมา การสื่อสารแบบตัดขวางเปนการรูปแบบที่สําคัญ เน่ืองจากเปนตัวทําลายการสื่อสาร การทราบ

ถึงรูปแบบการ สื่อสารจึงมีประโยชนอยางมาก เน่ืองจากชวยใหผูวิเคราะหการสื่อสารเขาใจ และวิธี

สาร และสาเหตุที่การสื่อสารขัดของ กฎก็คือ “เมื่อใดก็ตาม การสื่อสารเกิดขัดของ การสื่อสารแบบ

ตัดขวางจะเกิดขึ้น” การสื่อสารแบบตัดขวางชนิดหน่ึงที่สําคัญมาก คือการติดตอสัมพันธแบบขาด

ความสมบูรณ (discount- transaction) สําหรับบุคคลในการตอบสนอง โดยไมสนใจกับเน้ือหาของ

ตัวกระตุนใหเกิดการติดตอ สัมพันธ การขาดความสมบูรณมักไมชัดเจน แตมักขาดความสมบูรณ

สําหรับฝายรับสาร และถาเกิดขึ้น ซ้ําๆจะกอใหเกิดการขัดของที่รุนแรงมากขึ้นสําหรับฝายรับสาร 

 

3. ความสัมพนัธแบบแฝงนยัยะ (Covert Transactions) 

ความสัมพันธแบบแฝงนัยยะเกิดข้ึน เมื่อบุคคลพูดอยางหน่ึง แตหมายความอีกอยาง

หน่ึง ความสัมพันธแบบแฝงนัยยะเปนพ้ืนฐานของการเลนเกม และจุดที่นาสนใจก็คือ ความสัมพันธดัง

กลาวน้ี เปนการหลอกลวง ความสัมพันธแบบน้ีเปนทั้งความสัมพันธระดับสังคม (เปดเผย) และระดับ

จิตวิทยา (ปกปด) การทราบถึงความแตกตางระหวางความสัมพันธในระดับสังคมกับระดับซอนเรน 

เพ่ือที่จะเขาใจ และพยากรณการกระทําของบุคคลเปนเรื่องที่สําคัญมาก ความสัมพันธระดับซอนเร

นจะใหขอมูลมากกวา ระดับเปดเผย เหตุผลที่สําคัญประการหน่ึงที่ทําใหพวกเราพูดถึงสิ่งหน่ึง แต

หมายความถึงอีกสิ่งหน่ึง ซึ่งถึง แมวาพวกเราจะแสดงพฤติกรรมตามความปรารถนา และแสดงความรู

สึกเหลาน้ีออกมา ขณะที่พวกเรา แกลงทําอีกอยางหน่ึง ยกตัวอยาง พวกเราอาจจะใชการย้ิมถากถาง

แทนการแสดงความรูสึกโกรธออกมาตรงๆ หรือเมื่อกลัวพวกเราอาจจะเขาเผชิญกับความกลัวน้ันแทน
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การแสดงความรูสึกกลัวออกมา เมื่อพวกเราตองการความสนใจ หรือความรัก พวกเรามักจะทําในทาง

ตรงกันขาม และจะประสบกับความยุงยากในการให หรือรับในความเปนจริง เน่ืองจากในชีวิตของเรา

เต็มไปดวยขอมูลที่กึ่งเท็จ กึ่งจริง และการหลอกลวง ซึ่งเกิดขึ้นอยูเปนประจําโดยที่เราไมรูวาอะไรคือ 

สิ่งที่ภาวะตัวตนแบบเด็กตองการ เราไมไดคาดหวังวาบุคคลจะซื่อตรงอยางเต็มที่ โดยที่เชนเดียวเราไม

รูวาพวกเราจะสามารถไววางใจกับสิ่งที่บุคคลอีกฝายหน่ึงพูดหรือไม การวิเคราะหการติดตอสัมพันธ

ทําใหบุคคลแสดงออกสิ่งที่พวกเขาตองการ และรู สึกอยางจริงใจกับผูอ่ืนไดดีขึ้น และดวยตัวเขาเองมา

กกวาการมีติดตอสัมพันธแบบไมตรงไปตรงมา หรือ ปกปด ในลักษณะดังกลาวน้ีบุคคลสามารถพบกับ

สิ่งที่พวกเขาตองการ วิธีการที่รองขอและวิธีการไดมา ถาเปนไปได 

 

4. ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม (Ethical dilemmas) 

   ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม หมายถึง สถานการณขัดแยงทางจริยธรรมที่กอใหเกิด

ความจํา เปนตองเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงระหวางสองทางเลือกหรือมากกวา ซึ่งมีนํ้าหนักใน

การที่จะเลือก หรือไมเลือกเทาๆกัน เน่ืองจากแตละทางเลือกมีความสําคัญเทากัน หรือไมมีทางออกที่

ชัดเจนในการตัด สินใจเลือก หรือไมแนใจวาทางเลือกใดจะถูกหรือผิด (สิวลี, 2542) ประเด็นขัดแย

งทางจริยธรรมจะถูกนํา มาใชในความหมายของความแตกตางระหวางคุณคา หรือที่ตองการเลือก

ระหวางสองทางเลือก หรือมากกวา ซึ่งเปนทางเลือกที่ไมเปนที่พึงพอใจเทาๆกัน (Aroskar, 1980;Fry, 

1994) ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม มักเกิดขึ้นเมื่อพยาบาลตองทําตามความตองการของบุคคล

หลายๆฝายในเวลาเดียวกัน เชน ผูใชบริการ แพทย/ทีมสุขภาพอ่ืนๆ กฎเกณฑของหนวยงาน และ

วิชาชีพของตน ขณะที่แตละฝายตางก็มี คุณคา และความเช่ือที่แตกตางกัน เมื่อตองเผชิญสถานการณ

ดังกลาว พยาบาลจึงตองพิจารณา และ ตัดสินใจเลือกปฏิบัติใหเหมาะสม (Ellis & Hartley,1998; 

Rushton, 1988 cited by Reigle, 1996; Wlody, 1990) ซึ่งสวนใหญจะทําใหพยาบาลเกิด

ความเครียด เน่ืองจากผลของการปฏิบัติหนาที่ทางจริยธรรม จะแตกตาง และตรงขามกับสิ่งที่ตองการ 

(Beauchamp & Childress, 1994; Purtilo, 1993) เชนเดียวกับที่ ไอเคน และคาทาลาโน (Aiken 

&Catalano, 1994) กลาววาประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม เปนสถานการณที่บุคคลตองเลือกกระทํา

ระหวางสองทางเลือกที่ไมชอบเทากัน โดยทั่วไปแลวประเด็นขัด แยงทางจริยธรรม มักมีทางออกใน

การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนที่พอใจเสมอ นอกจากน้ีมีการใหความหมายของประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม 

วาเปนสถานการณที่เกิดขึ้นเมื่อสิทธิทางจริยธรรมเรื่องหน่ึงขัดแยงกับสิทธิทางจริยธรรมอีกเร่ืองหน่ึง 

เชน ความตองการยืดชีวิตผูปวย ขัดแยงกับความตองการลดความทุกข ทรมานและความปวดจากการ

ยืดชีวิต (Davis & Aroskar, 1991) และเปนสถานการณที่เปนความขัดแยง ของสิทธิระหวางบุคคล/

กลุม หรือความขัดแยงของพันธะหนาที่กับสิทธิระหวางบุคคล/กลุม (Catalano, 2000) จากการศึกษา

เชิงคุณภาพของ กาญดา (2543) เกี่ยวกับประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมจาก ประสบการณของ
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พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยหนัก โดยผูใหขอมูลเปนพยาบาลวิชาชีพจํานวน 10 ราย พบวา

พยาบาลใหความหมายของประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม ในลักษณะไมแนใจวาจะไปทางไหนดี บางสิ่ง

ที่ทําไปก็ยังไมแนใจวาถูกหรือผิด ตองทําอยางใดอยางหน่ึง ทั้งที่ใจไมอยากเลือก และเปนปญหาที่แก

ไมไดเพราะไรอํานาจ นอกจากน้ี วิทย (2541) ไดใหความหมายของประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมที่ 

สอดคลองกับที่นักจริยศาสตรสวนใหญใหความหมายไว 5 ขอคือ  

(1) เปนสถานการณที่มีทางเลือกสอง อยางที่มีผลเสียเทาๆกัน  

(2) สภาวะหนีเสือปะจระเข  

(3) สภาวะที่กลืนไมเขาคายไมออก 

(4) สถานการณที่ ลําบาก  

(5) ปญหาที่ลําบาก 

ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมที่เกิดข้ึน มักเปนปญหาจริยธรรม ที่ไมอาจหาขอยุติได

จากขอเท็จจริงที่เห็นแตเพียงดานเดียว อีกทั้งมีความซับซอนจนยากที่จะกําหนดไดแนชัดวาจะใช

ขอเท็จจริง หรือ ขอมูลอยางไรประกอบการตัดสินใจ และผลของการตัดสินใจไมเพียงกระทบตอเหตุ

การณในปจจุบันเทาน้ัน แตมีผลกระทบเช่ือมโยงตอไปในอนาคตดวย (สิวลี, 2542) ซึ่งประเด็นขัดแยง

ทางจริยธรรมสวน ใหญมักเกิดขึ้นเน่ืองจากความขัดแยงในคุณคาของตนเอง และบุคคลมักไมแนใจวา

อะไรเปนความประพฤติ ที่ถูกตองในการแกไขประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมใดๆ มักไมมีความผิดหรือ

ความถูกตองอยางแทจริง และ ไมมีคําตอบตายตัวที่จะใชในการตัดสินใจแกไขปญหาได (Fry,1994) 

นอกจากน้ี เจมตัน (Jameton, 1984 cited by Redman & Hill, 1997) ไดจัดประเด็นขัดแยงทาง

จริยธรรมเปนสวนหน่ึงของความ ขัดแยงทางจริยธรรม (moral conflict) ซึ่งประกอบดวย 3 ลักษณะ 

ดังน้ี 

4.1 ความไมแนใจในหลักการทางจริยธรรม (moral uncertainty) เปนสถานการณ 

ที่พยาบาลเกิดความไมแนใจวาจะนําหลักการทางจริยธรรมขอใดมาประยุกตใช เมื่อตองเผชิญ 

สถานการณที่เปนประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม 

4.2 ประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม (moral dilemma) เปนสถานการณที่พยาบาล

เกิดความรูสึกสองจิตสองใจที่ตองเลือกใชหลักการทางจริยธรรมที่มีนํ้าหนักในการที่จะเลือกหรือไม

เลือก เทาๆกัน เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการแกไขประเด็นขัดแยงทาง จริยธรรมที่เกิดขึ้น 

4.3 ภาวะบีบคั้นทางจริยธรรม หรือภาวะหมนหมองทางจริยธรรม (moral distress) 

เปนสถานการณที่พยาบาลรับรูวาสิ่งใดถูกตองและควรกระทํา แตไมสามารถเลือกกระทําได เน่ืองจาก

ไม สอดคลองกับกฎเกณฑของหนวยงาน ทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองขาดพลังอํานาจ  
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ทฤษฎีภาพยนตร3 

 

1. ทฤษฎีการเลาเรื่อง 

ในภาพยนตรสวนใหญเราไดรับการกระตุน โดยวิธีการที่เหตุการณตางๆ ไดรับการ

ถายทํา และวิธีการที่เรื่องราวน้ันๆถูกนําเสนอ โดยใหเราไปยึดครองตําแหนงอันหน่ึง ซึ่งนําพาตัวเอง

ใหไปเปนอัน หน่ึงอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธกับตัวละครหลักตางๆ หรือเนนอยูกับพวกเขา ย่ิงไปกวา

น้ันปกติแลวเรา ไดรับการเช้ือเชิญใหเขาใจตัวละครเหลาน้ีในเชิงจิตวิทยามากกวาในเชิงสังคม น่ันคือ 

เราไดรับการกระตุน ใหถามถึงความประพฤติ หรือสิ่งดลใจในฐานะปจเจกชน แทนที่จะดํารงอยูกับ

บริบทของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจทําใหญกวา ซึ่งทําใหเขาใจการดํารงอยูของพวกเขา การเลา

เรื่อง หรือการดําเนินเรื่องภาพยนตรสวนใหญ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว หรือ สองตัวเทาน้ัน 

มันเช้ือเชิญเราใหสนใจในตัวละครเหลาน้ี ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการทําใหตัว ละคร

ดังกลาวเปนที่นาสนใจ เชน ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดราย นารัก และอ่ืนๆ โดยมีดาราตางๆ ซึ่ง 

ตัวของดาราเหลาน้ีบอยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เปนคนที่มีเสนห ซึ่งจะแสดงใน

สวนน้ี แตสิ่งซึ่งสําคัญย่ิงไปกวาน้ันก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเลาเรื่องน้ัน ไดแสดงใหเห็นวาตัว

ละครหลักตางๆจะดําเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และพัฒนาการไปใน

ลักษณะที่เปนปจเจก ขนานไปกับแบบแผนการดําเนินเรื่องของสถานการณที่มั่นคง เผชิญกับอุปสรรค 

ไดพบกับ สถานการณที่มั่นคงอีกคร้ัง (Stable Situation - Disruption - New Stable Situation) 

ปกติแลวมัน จะมีแบบแผนอันหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ ตัวละครที่สําคัญตางๆ เดิมทีจะถูก

นําเสนอในการเลาเรื่องในฐานะที่มีขอบกพรองอะไรบางอยางในอัตลักษณของพวกเขา หรือมีปญหา

ทางดานอารมณ ถัดจากน้ัน ภาพยนตรจะเตรียมสถานการณอันหน่ึงข้ึนมาที่จะทดสอบพวกเขา 

จะตองดําเนินชีวิตไปโดยผานปญหา และอุปสรรคชุดหน่ึง และในการกระทําดังกลาว พวกเขาจะแก

ไขอัตลักษณที่เปนขอบกพรองของ ตัวเอง พวกเขาจะดําเนินชีวิตไปโดยผานกระบวนการอันหน่ึงของ

พัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามขึ้นทางดานอัตลักษณ อันน้ีมิไดเกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละครบาง

ตัวยังคงติดตายอยูกับสถานการณที่เปนขอบกพรองของพวกเขาและจบลงอยางไมมีความสุข การเนน

ในเรื่องความเจริญเติบโตของปจเจกดังกลาว และการแกไขอุปสรรคไดไปขับไลไสสง ประเด็นปญหา

ทางสังคมตางๆออกไป และนําพาใหเรื่องดังกลาว กลายเปนเรื่องรองๆในการดําเนินเรื่องทั้งหลายของ

ภาพยนตรกระแสหลัก 

 

2. หนาที่เลาเรื่องของภาพยนตร (Narrative Function)  

3 ประวิทย แตงอักษร. มาทําหน ังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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2.1 การเลาเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) 

     มุงเลาเรื่องใชความจริงเปนสวนใหญใหความสําคัญกับการถายทอดความจริง

ตามที่สายตา มองเห็น การใชเทคนิคเขามาปรุงแตงนอย เชน ภาพยนตรสารคดี 

2.2 การเลาเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา  

 เนนการสื่ออารมณ มีการปรุงแตงดวยเทคนิค เพ่ือการเราอารมณ และการ

ดําเนินเรื่องให เปนไปไดดวยดี ไมตลก ไมบู ไมหวือหวา เรื่องหนักสมอง 

 

3. ตัวละคร (Characters)  

    คําจํากัดความของพล็อต คือ การแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละครคือ เลือดเน้ือ

ของ ภาพยนตรทุกเร่ือง ถากําหนดบุคลิกของตัวละครไมชัดเจน บทของคุณก็จะไมมีโอกาสถูกสราง

เปนภาพยนตร เพราะไมมีดาราคนไหนรับเลน ถาไมมีดารายอมเลน ก็สรางเปนภาพยนตรไมได คุณ

อาจของใจวาภาพยนตรแยๆ ก็ต้ังหลายเรื่องที่ไดฉายบนจอใหญ พวกมันไปถึงที่น่ันไดยัง ไง? ความจริง

ก็คือ บทภาพยนตรหลายเร่ืองที่สตูดิโอซื้อมาน้ัน ตนฉบับถือวาอยูในขั้นคุณภาพ แตในกระบวนการ

นํามาสรางเปนภาพยนตร มีการชําระตัวละครหลายตัว ในขั้นตอนของการปรับปรุงบท ดู อยางสิ่งที่

เกิดกับหนังเรื่อง Up close and personal เปนเรื่องที่มาจากชีวิตจริงของ เจสซิกา ซาวิทส ซึ่ง ถือวา

เปนงานศิลปะขนานแทไดเลย แตเมื่อผานกระบวนการแกไขปรับปรุงมาเกาปเต็ม ก็ออกมาเปนแค 

ขยะขนานแทกองหน่ึง 

ในระหวางขั้นตอนที่ตองผานผูกํากับ โปรดิวเซอร และนักสํารวจตลาด ของดีมักถูก

แทนที่ดวยสินคาที่หนาตาเหมือนกันน่ีคือความลมเหลวของศิลปะที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรม 

การ (art by committee) คํากลาวที่วา อูฐคือมาในสายตาของคนกลุมหน่ึง นาจะมาจากสถานการณ

เชนน้ี ธุรกิจ หนังเปนธุรกิจเตาลานปที่ยอมรับสิ่งใหม และโอกาสใหมเพียงไมกี่อยาง และคํานึงถึงเม็ด

เงินที่จะไดมากกวาสุนทรียศาสตร เมื่อตองตัดสินใจวาจะทําหนังสักเรื่อง ไมควรใหเรื่องน้ีบ่ันทอน

กําลังใจในการสราง สรรคตัวละครที่ดีที่สุดของตน หนังหลายเร่ืองประสบความสําเร็จ เพราะแนวคิด

เดิม และตัวละครที่ผูเขียน เขียนขึ้นน้ันสมบูรณ และชัดเจนมากจนผูสราง และผูกํากับไมอาจทําลาย

ลงได พ่ีนองตระกูลโคเอน อีธาน และโจเอล มีช่ือเสียงในการสรางตัวละคร เขาเขียน สราง และกํากับ

ภาพยนตรของตัวเอง เรื่อง Fargo ทั้งคูจับเอาตํารวจหญิงผูมีใจคอหนักแนน มั่นคง (รับบทโดย ฟราน

ซิส แมคคอรแมนด) ที่ทํางานอยางตรงไปตรงมาประชันกับลูกเขยไมเอาถาน จอมอันธพาลที่ไมยอม

เคยลงใหใคร นอกจากตัวเอง คนทําหนัง ฮอลลีวูดจะรูถึงความคิดดีๆ เมื่อพวกเขาไดเห็นมัน สวนอะไร

จะเกิดขึ้นเมื่อความคิดที่วาดีน้ัน ตองเจอกับการปรับใหเลวลงก็เปนอีกเรื่อง ในฐานะคนเขียน อยา

ทํางานใหคนอ่ืนแกไขได สรางตัวละครของคุณใหสมจริงและสมบูรณ แลวพวกน้ันก็จะไมอยากยุงกับ

งานของคุณ เพราะตัวละครเหลาน้ันดีจนไมมีที่ติน่ีตางหากคือจุดหมาย 
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4. วิธีการดําเนินเรื่อง โครงสรางของการดําเนนิเรื่องแบบหนงัชีวิต (Drama) 
4.1 แกนเรื่อง (Theme) 

 คือประเด็นเน้ือหาสําคัญหรอืแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องที่จะนําเสนอ 

ซึ่งอาจประกอบ ดวยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกกไ็ด แตตองไมออกนอกแนวความคิดหลัก  

4.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบงออกไดดังน้ี   

          4.2.1 การเลาเรื่องลําดับเหตุการณอยางมีเหตุผล เหตุการณทุกเหตุการณจะ

ตองสงเสริมประเด็นหลัก ของเรื่องไดชัดเจน ไมใหหลงประเด็น โครงเร่ืองจะประกอบดวยเหตุการณ

หลัก (Main Plot) และเหตุการณรอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณรองที่ใสเขาไปตองผสมกลมกลืนกับ

เหตุการณหลัก 

         4.2.2 ตัวละคร (Character) มีหนาที่ดําเนินเหตุการณจากจุดเริ่มตนไปสู

จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละคร อาจเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเปนนามธรรมไมมีตัวตนก็ได การสรางตัวละ

คนขึ้นมาตองคํานึงถึงภูมิหลัง พ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความตองการ อันกอใหเกิดพฤติกรรม

ตางๆ ของตัวละครน้ันๆ ตัวละคร แบงออกเปนตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือ

ตัวแสดงประกอบ ทุกตัวละครจะตอง สงผลตอเหตุการณน้ันๆ มากนอยตามแตบทบาทของตน ตัว

เอกยอมมีความสําคัญกวาตัวรองเสมอ 

4.3 การกระทาํของตัวละคร ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร 

 

5. การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 

5.1 การเปดเรื่อง (Exposition) เชน บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ 

เหตุการณในขณะน้ัน 

5.2 สถานการณที่เริ่มสงเคาถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่สงผลให

เกิดเหตุการณตางๆ 

5.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร  

5.4 การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือใหคนดูพักจากการ

ต่ืนเตนจาก Turning Point 

5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณที่คับขันและตรึงเครียด 

5.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เปนชวงที่เผชิญหนากับปญหาครั้ง

สุดทายที่ถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ทําใหมีการตัดสินใจอยางเด็ดขาด 

5.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือขอสรุป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้น และสถานการณคลี่คลาย 
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6. ความสาํคญัของสถานทีแ่ละฉากภาพยนตร 

การดูภาพยนตรในแตละเรื่องน้ันนอกจากผูดูจะไดรับรูเรื่องราวตามเน้ือเรื่องแลว ผูดู

ยังเกิดการซึมซับรับเอาอรรถรสของบรรยากาศที่เกิดจากภาพที่เห็นในภาพยนตรอีกดวย และสิ่งหน่ึง

ในภาพที่เห็นก็คือภาพสถานที่และฉากในภาพยนตร การใชสถานที่และฉากในภาพยนตรจึงเปนเรื่อง

สําคัญที่ผูผลิตภาพยนตรตางก็ใหความสนใจในการถายทําภาพยนตร เพราะสถานที่และฉากใน

ภาพยนตร จะชวยเสริมบรรยากาศใหผูดูรูไดวา เรื่องที่ดูอยูน้ันเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร เกิดในยุคใดเวลา

ใด มีลําดับเหตุการณอยางไร เชน ถาภาพยนตรปรากฏเปนเพียงภาพที่เห็นผูแสดงคุยกันบนโตะ

อาหารเทาน้ันผูดูก็ไมสามารถทราบไดวาเหตุการณดังกลาวน้ีเกิดข้ึนที่ไหน สภาพแวดลอมเปนอยางไร 

ผูแสดงแตละคนอยูในบทบาทอะไร  แตถาหากภาพดังกลาว ถายทําใหเห็นสถานที่แวดลอม พรอมทั้ง

เห็นภูมิหลังผูแสดงแตละคน จะชวยใหผู ดูเกิดความเขาใจเรื่องราวดังกลาวน้ีไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

ภาพยนตรที่เอาใจใสตอการเลือกสถานที่และฉากภาพยนตรที่เหมาะสม โดยสอดคลองกับเน้ือหาของ

เรื่องราวจะสงผลตอความนาเช่ือถือของผูดู ใหเกิดความรูสึกคลอยตามวาภาพยนตรเรื่องน้ันมีความ

เปนจริง เชนถาภาพยนตรเปนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนักเขียน เมื่อถายทําบริเวณที่อาศัยของเขาแลว กลับ

พบวามิได มีสภาพบานอยางชีวิตคนทั่วไปถึงแมผูแสดงจะเลนบทบาทเปนนักเขียนไดแนบเนียนแตผูดู

จะไมมีความรูสึกเห็นคลอยในความสมจริงเทาที่ควร หรือถาตัวเอกเปนมหาเศรษฐีที่ใชจายอยาง

ร่ํารวยแตสิ่งของที่ตกแตงภายในฉาก ลวนแลวแตไมมีคุณคาเปนของราคาถูกหาไดทั่วไป ผูดูก็จะไมเช่ือ

วาเปนเศรษฐีจริง นอกจากฉากภาพยนตรจะชวยสรางบรรยากาศแลวในบางฉากภาพยนตรยังชวยให

ความรูสึกลุมลึกของภาวะจิตใจของการแสดงดวย เชน ผูแสดงที่มีอารมณวาเหวสับสน เดินอยูใน

ตลาดที่มีผูคนมากมายใสเสื้อหลากสีหรือกําลังอยูในภาวะเสี่ยงภัย ลอแหลม ยืนอยูในหองที่มีกระจก

แวววาว มีผนังเหล็กแสตนเลส ซึ่งจะมีความรูสึกบาดคม กระทบแลวแตกงาย จะทําใหการแสดงน้ันมี

บรรยากาศที่วาเหว  หรือลอแหลมตรงตามเรื่องราวมากยิ่งขึ้น และสงผลใหผูดูเกิดความรูสึกคลอย

ตาม 

 

 

7. พื้นฐานทางสุนทรียภาพสําหรบังานออกแบบสถานทีแ่ละฉากภาพยนตร 

1. เสน ทําใหเกิดความรูสึกแกคนดุแตกตางกัน เชน เสนนอนจะทําใหเกิดความเบ่ือ

หนาย สงบน่ิง เสนเฉียงทําใหเกิดความคึกคัก    ยกตัวอยางเชน  แสงไฟที่อยูในผับ เสนต้ังตรงทําให

เกิดความน่ิง เชน อนุเสารี เสนโคงทําใหเกิดความออนหวานออนไหว     

2. รูปทรง เปนสิ่งที่มองไดเปน 3 มิติ ทําใหเกิดความรูสึกตางกัน 

3. รูปราง  เปนรูปแบน ๆ มี 2 มิติ มีความกวางกับความยาว ไมมีความหนาเกิดจาก
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เสนรอบนอกที่แสดงพ้ืนที่ขอบเขต 

4. พ้ืนผิว เปนการบอกใหผูดูเกิดความรูสึกตอสิ่งที่ปรากฏออกมา เชนผิวขรุขระ  ผิว

เรียบมัน  เปนตน 

5. นํ้าหนักออนแก ความรูสึกที่มีตอความออนแกในนํ้าหนักที่เปนความเขม นับต้ังแต

นํ้าหนักที่เขมที่สุด คือ ดําไปจนถึงนํ้าหนักเบาที่สุดคือขาว จะใหความรูสึกแกผูดูแตกตางกัน เชน 

ทองฟากอนฝนตกจะใหอารมณตางกับทองฟาที่แจมใส 

6. พ้ืนที่วาง เปนบริเวณอากาศรอบหองรวมถึงบริเวณอากาศที่ตอเน่ืองกับภายนอก

หอง เพ่ือแสดงถึงบรรยากาศแบบตางๆ กัน โดยจะประสานสัมพันธกับผูแสดงในฉาก เชน คุกจะมีที่

วางนอย แสดงถึงความไมมีอิสรภาพ 

7. ความกลมกลืน เปนความรูสึกที่เกิดจากสิ่งตางๆ ที่มาอยูรวมกันแลวกลมกลืนเขา

หากัน  เชน สีแดงอยูกับสีชมพู ตะกั่วอยูกับอลูมิเนียม 

8. ความขัดแยงกัน เปนความรูสึกที่ดูแลวเกิดความแตกตางกัน เชน  สี่เหลี่ยมกับ

ทรงกลม สีแดงกับสีเขียว หนากับบาง 

9. ความสมดุล เกิดจากการวางตําแหนงที่ทําใหแตละขางไมหนักไปทางใดทางหน่ึง

แบงออกเปนสมดุลแทหรือแบบสมมาตร กับสมดุลไมแทหรือแบบอสมมาตร  สมดุลแทหมายถึง 2 

ขางเทากันและเหมือนกัน หาตัวอยางสมดุลแท สวนสมดุลไมแทหมายถึงเมื่อมองภาพแลวรูสึกวา

เทากัน ซึ่งมีลักษณะที่ทางซายและขวาจะไม เหมือนกัน ใชองคประกอบที่ไมเหมือนกัน แตมีความ

สมดุลกัน เชน คนเดินมามือหน่ึงถือกระเปาหนังสือ อีกมือหน่ึงหอบหนังสือ 

10. การซ้ํากัน เปนการรวมเอาสิ่งเดียวกันมาอยูรวมกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกไมมี

สิ้นสุด 

11. ความเช่ือมกัน เปนการเช่ือมสิ่ง 2 สิ่งเขาดวยกัน เชน สีแดงอยูกับสีขาว แตมีสี

ชมพูคั่นกลาง ดอกไมสีแดงปกแจกัน มีใบเล็กๆ เช่ือมความรูสึกเปนกลุมกอนเขาดวยกันเปนตน 

12. ความเปนกลุมกอน เปนความรูสึกที่รวมกลุมกันอยางเปนปกแผน เชน หมูบาน

ชาวนากับฟาง 

13. ความเลื่อมพราย เปนการใชสีจัดๆ ในเน้ือที่เล็กๆ เชน เพชรบนผากํามะหย่ี 

 

จากการศึกษา คนควา และรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแนวคิดต้ังตนในการทํา

ภาพยนตร ทั้งเร่ืองของแนวคิดทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ ทั้งพอกับแม พอแมกับลูก ได

นําไปสูประเด็น ที่สามารถนํามาใชในการเลาเรื่องในภาพยนตรเรื่อง “Like father Like mother 

Like son” โดยการ ช้ีใหเห็นการกระทําทางสังคมที่เกิดข้ึน วาเรื่องราวตางๆตองปรับไปตามสังคม ณ 

ขณะน้ัน จนไปถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นแบบไมรูตัว นําไปสูการเรียนรู และเขาใจในความสัมพันธที่
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เกิดขึ้น 

อีกทั้งยังสามารถนําเอาแนวคิดขางตน เขารวมกับทฤษฎีทางภาพยนตร ในเรื่องของ

การเลาเรื่อง และการสรางตัวละคร เพ่ือนําไปสูการสรางเหตุการณที่สอดคลอง และสมเหตุสมผลตอ

ความเปนจริง ลงไปในบทภาพยนตร ทําใหบทภาพยนตรมีความนาสนใจมากย่ิงขึ้น 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทท่ี 3  
 

การเก็บขอมูล 

 

การผลิตภาพยนตรสั้นที่เกี่ยวกับครอบครัว ไดมีการถูกผลติ และทําซ้ํามาหลายครั้งหลาย

คราและหลายๆครั้งที่ภาพยนตรจําพวกน้ีจะมีเน้ือหา และการดําเนินเรื่องคลายๆกัน ในบางแงมุม โดย

แตละ ครอบครัวก็มีการปกครอง และดูแลกันที่แตกตางกันไปตามวัฒนธรรม และคานิยมทางสังคม 

การหาความ แปลกใหมจึงตองอาศัยขอเท็จจริงบางอยาง ซึ่งในครั้งน้ีทางผูจัดทําไดอาศัยประสบการณ

จริงของผูจัดทํา เองมานําเสนอ เพ่ือถายทอดเรื่องราวที่ไดเกิดขึ้นจริง 

ทางผูจัดทําจึงไดอาศัยตัวอยาง และประเภทของครอบครัวหลายๆแบบ มาเปนจุดเช่ือม

โยง ทางความคิด และเหตุผลของการดําเนินเรื่อง ซึ่งมีความเกี่ยวของกับภาพยนตรของผูจัดทํา โดย

อาศัย ขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) มาประยุกตใชใน

ภาพยนตร สั้นเรื่องน้ี 

 

ขอมูลอางอิง (Reference) 

 

1. ภาพยนตรเรื่อง Tokyo Sonata กํากับโดย Kiyoshi Kurosawa ออกฉายป ค.ศ.

2008 

   เปนเรื่องราวของครอบครัวชนช้ันกลางชาวญี่ปุนธรรมดาๆ ครอบครัวหน่ึง ซึ่งเรา

สามารถพบเห็นไดทั่วไป ทั่วทุกมุมโลก พอ มีหนาที่ทํางาน หารายไดเลี้ยงครอบครัว หนาที่การงานมี

ความเจริญกาวหนาจนไดเปนหัวหนาแผนกในบริษัท แม ทําหนาที่เปนแมบาน เลี้ยงดูลูกชายสองคนที่

อยูในชวงวัยรุน และ วัยที่เร่ิมจะเปนหนุม ชีวิตของพวกเขาดําเนินมาอยางเรียบงาย เปนข้ันตอน และ

ดูเหมือนจะไมมีปญหาใดๆ เลยแมแตนอยแตชีวิตก็คือชีวิต วันหน่ึงมันก็ดําเนินมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญที่

ทําใหทุกอยางเปลี่ยนไป เมื่อเรียวเฮ ผูเปนพอที่เคยภาคภูมิใจในสถานะของการเปนผูนําครอบครัว จน

มาวันหน่ึงที่สถานะของเขาเร่ิมสั่นคลอนเพราะภาวะเศรษฐกิจ แตดวยสถานภาพทางสังคมและ

คานิยมของคนญี่ปุน ทําใหเรียวเฮตองปกปดปญหาของเขา  ก็สวนเมกูมิ อาจจะดูเหมือนแมบานชาว

ญี่ปุนทั่วไป ที่ทําหนาที่แมบานอยางเต็มตัว ดูเหมือนคนไมมีปากไมมีเสียง จนกระทั่งเกือบจะไมมี

ตัวตน เธออุทิศตัวเองใหแกครอบครัว จนไมมีเวลามาสนใจวาจริงๆ แลวตัวเองตองการอะไรกันแนจาก

ชีวิตแตงงานแตเธอก็เปนเหมือนกาวที่คอยประสานชายหนุมทั้งสามคนในครอบครัวเขาดวยกัน 

เพ่ือที่จะใหครอบครัวเล็กๆ ของเธอดํารงอยูตอไปได สวนทาเคชิ ลูกชายคนโต เปนสัญลักษณแทนคน
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หนุมสาวรุนใหม ที่ไมอยากจะดําเนินตามแนวทางเดิมๆ เชนคนรุนพอแมของเขา ทาเคชิ เลือกที่จะ

เลือกทางเดินชีวิตของเขาเองในแบบที่เคาตองการและเร่ิมออกหางจากครอบครัวมากข้ึนเร่ือยๆเขาก็

เปนเหมือนคนหนุมทุกคนที่ใฝฝนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกน้ี โดยทาเคชิ ไดสมัครเปนทหารไปรบที่

อิรัก และลูกชายคนเล็ก เคนจิ ซึ่งอยูในวัยที่เริ่มกําลังจะเปนหนุม เด็กวัยน้ีมักจะชอบคิดวาคนรอบๆ 

ขาง เชน พอ แม หรือ ครู ไมมีใครเขาใจเขา แตเคนจิเปนเด็กที่มีความกลาที่จะตอสูในสิ่งที่ตัวเองเห็น

วาถูก หรือ กลาที่เดินตามความฝนของตัวเอง เชน การนําเงินคาอาหาร ไปจายเปนคาเรียนเปยโน 

ถึงแมจะไมใชสิ่งที่ถูกตอง แตอยางนอยเขาก็ไดทําอะไรบางอยางเพ่ือสิ่งที่ตัวเองรัก 

    ในเรื่อง Tokyo Sonata น้ีจะพบวาปญหาของครอบครัวน้ัน ในบางโอกาสก็ไมไดมา

จาก บุคคลใดบุคคลหน่ึง แตอาจมาจากหลายคน และหลายๆปจจัย ซึ่งสุดทายแลวการไดเปดใจ และ

ยอมรับ ปญหาของคนอ่ืนก็สามารถนํามาซึ่งความปรองดอง และความเขาอกเขาใจกันได ดังน้ันทางผู

จัดทําจึงใช เรื่องน้ีมาเปนขอมูลอางอิง ในการเปดใจปญหาของแตละตัวละคร ผูจัดทําจึงมีความสนใจ

ที่จะนํามาประยุกตในภาพยนตรสั้นของผูจัดทํา อีกทั้งยังใชตัวละครที่รับบทเปนแม มาใชอางอิงการ

แสดงในเร่ืองน้ีอีกเชนกันเน่ืองจากมีความสุขุมดุแตยังแฝงไปดวยอารมณของความรักและความเปน 

หวงเปนใยลูกของตน 

 

ภาพที่ 3-1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Tokyo Sonata 

 

2. ภาพยนตรเรื่อง Kikujiro กํากับโดย Takeshi Kitano ออกฉาย ค.ศ. 1999 

 เรื่องของเด็กชายคนหน่ึงที่ออกตามหาแมที่พลัดพรากของตนดวยตัวคนเดียว 

ไมนานหลังจากน้ันเคาก็พบกับคนที่คอยปกปองเคาซึ่งเปนชายหนุมที่ดูไมนาไววางใจเทาไหรแตแลวทั้ง

สองก็ตองพบเจอกับเหตุการณตางๆดวยกันจนเกิดเปนความผูกพันและความประทับใจในฤดูรอนของ

คิคุจิโรที่ยังคงอยูในใจเคาตลอดไป 

    ดวยความที่ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนเรื่องของเด็กชายที่อายุยังไมมากนักอยูในวัยที่มี

ความสงสัยและใครรูกับสิ่งรอบตัวมากมาย และอีกทั้งในเรื่องเคายังออกตามหาอะไรบางสิ่ง ในที่น้ีน่ัน

คือ แมของเคาเอง ทางผูจัดทําจึงไดมีความสนใจในเรื่องทาทางและการแสดงของความฉงนสงสัยของ

เด็กมาประยุกตอยูในภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี และนอกจากน้ียังอางอิงถึงลักษณะตัวละครของพอ โดย

อาศัยจากตัวละครในเร่ืองที่เดินทางกับเด็กนอยไปทุกที ซึ่งมี ความเขม ดูดุ แตก็แฝงไปดวยความตลก
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รายในบางแงมุม 

 

 

ภาพที่ 3-2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Kikujiro 

 

3. ภาพยนตรเรื่อง Like Father Like Son กํากับโดย Hirokazu Koreeda ออกฉายป 

ค.ศ. 2013 

    สองสามี ภรรยาตระกูลโนโนมิยะ อันประกอบไปดวยเรียวตะผูเปนสามี และมิโดริ ผู

เปน ภรรยา เลี้ยงดูเคยตะลูกชายวัย6ขวบ อยางทะนุถนอม และเอาใจใสพวกเขาเพียรหาสิ่งที่ดีที่สุด

ใหกับลูก นอย แตแลวภาพความฝนถึงอนาคตของลูกก็มลายหายวับไปกับตา เมื่อโรงพยาบาลโทรมา

แจงวาตอนที่ มิโดริไปคลอดลูกเมื่อ 6 ปกอนน้ัน พยาบาลไดใหทารกผิดคนไป และลูกที่แทจริงของ

สองสามีภรรยา โนโนมิยะ ก็อย ูกับคนอ่ืน ลูกชายตัวจริงของพวกเขาตอนน้ีมีช่ือวาริวเซย และมีพอแม

เปน เจาของรานขายเครื่องใชไฟฟา ริวเซย ไมไดรับการเลี้ยงดูเปนอยางดีแบบที่เคยตะไดรับ สอง

ครอบครัวพยายามใชเหตุผล ในการจัดการกับปญหาน้ี น่ันก็คือชวงวันหยุดสุดสัปดาหจะตองสลับลูก

มาเลี้ยงดู 

ผูจัดทําสนใจในเรื่องของการพัฒนาของตัวละคร การดําเนินเร่ือง และการคลี่คลาย

ปญหามา ประยกุตใชได และอีกจุดเดนหน่ึงก็คือเน้ือเร่ืองมีการพัฒนา ที่เปนไปอยางชาๆในแบบ

ฉบบัของภาพยนตร ญี่ปุน ซึ่งตรงกับความตองการของผูจัดทํา   

  

 

 

ภาพที่ 3-3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Like Father Like Son 
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อารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) 

 

1. ภ าพยนตรเรื่อง Come Rain Come Shine กํากับโดย Lee Yon-ki ออกฉาย 

ค.ศ. 2011  

เปนเร่ืองของสาวนักเขียนเรื่องอาหารที่เอาแตใจกับศิลปนหนุมปากแข็งและเจาทิฐิ

คูรักที่รู สึกวาถึงพวกเขาจะยังคงรักกันอยู แตไมสามารถอยูดวยกันไดอีกตอไป วันหน่ึงพวกเขา

ตัดสินใจแยกทางกัน เมื่อฝายหญิงเอยปากวามีผูชายอีกคน ระหวางที่ทั้งคูชวยกันเก็บของ ภาพความ

ทรงจําตางๆ ทําใหเขารูตัววายังหวงใยเธออยู ในขณะที่ฝนตกหนักอยางไมมีทีทาวาจะหยุด ผูชายคน

หน่ึงกําลังตัดสินใจวา เขาควรจะพูดประโยคที่วา เรายังคงรักกันอยูไหม ออกมาดีหรือไม 

ภาพและสีในเรื่องน้ี มีทั้งความขุนมัว และอารมณของความเศราอย ูปะปนในทุกภาพ

ที่ถาย ออกมา ซึ่งมีสีฟาและสีออกนํ้าตาล แสดงถึงความเหงา ความอึดอัดใจ และภาพจะออกมาดู

เหงาเศรา และอึดอัด อีกทั้งในเรื่องน้ีจะเปนการเลาเร่ืองของสองตัวละครที่ตองติดอยูภายในบานซึ่ง

มีพ้ีนที่จํากัด ผูจัดทําจึงสนใจที่จะอาศัยการถายทําแบบน้ีมาใชใน ภาพยนตรจุลนิพนธเรื่องน้ี 

 

ภาพที่ 3-4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Come Rain Come Shine 

  

2. ภาพยนตรเรื่อง Like Father Like Son กํากับโดย Hirokazu Koreeda ออกฉายป 

ค.ศ. 2013 

ภาพยนตรเรื่องน้ีใชความสวางของภาพและสีมาเปนประโยชนตอการแสดงความรูสึกของ

ตัวละคร โดยหลักภาพยนตรเรื่องน้ีจะใชสีขาว เขียว สมที่นิยมใชในภาพยนตรญี่ป ุน โดยมีความสวาง 

และสดใสตามลักษณะตัวละครทเปนเด็กที่มีอายุนอย จึงมีความไรเดียงสาและราเริง แตในบางฉากที่

เกิดความสับสนของตัวละครก็ใชสีนํ้าเงินมาแสดงความหมองหมน อีกอยางหน่ึงที่สําคัญคือ ภาพยนตร 

เรื่องน้ีจะนิยมใชแสงธรรมชาติมาชวยในการกําหนดสี จึงทําใหไมดูโดด หรือต้ังใจเกินไป ดวยทิศทาง

ของภาพยนตรเร่ืองน้ีมีความเหมาะสม จึงสนใจทั้งเรื่องสี แสง การจัดองคประกอบและฉากตางๆมา

เปนขอมูลอางอิงในภาพยนตร 
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ภาพที่ 3-5 ภาพจากภาพยนตรเ รื่อง Like Father Like Son 

 

จากการศึกษาหาขอมูลจากขอมูลอางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร 

(Mood and Tone) ทําใหผ ูจัดทําไดพัฒนาเทคนิคการเลาเรื่องของภาพยนตร และสรางบรรยากาศ

ของความ สดใสของตัวละครเด็ก และในเน้ือเรื่องที่แสดงความไมเขาใจ หรือสับสนดังที่ปรากฏใน

ภาพยนตร เรื่อง LikeFather LikeSon และ Comerain comeshine ในเรื่องของโทนสีเหลืองออน

ในตอนที่ยังไมรู  ความจริง และโทนสีฟาเทาในตอนที่มีความไมเขาใจ ผานเทคนิคการเลาเรื่องที่

เช่ืองชา และเนนภาพ กวางแทนอารมณเหงา รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางของบทภาพยนตร และ

นิสัยใจคอของตัวละคร จาก เร่ือง Tokyo Sonata และ Kikujiro ในดานของเน้ือหา การดําเนินเรื่อง 

บทสนทนา มุมกลอง และ เหตุการณที่ควรจะเกิดขึ้นในภาพยนตร เพ่ือใหเกิดความสมจริงกับตัวละคร

ในภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 

การผลิตภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธตองอาศัยเรื่องราวหลายๆดาน ไมวา

จะเปนเหตุของความรัก เหตุของความผูกพันหรือแมแตเหตุของความเกลียดชัง โดยใชครอบครัวๆหน่ึง

ในการเลาเรื่องและเสนอแนวคิด และขอคิดเห็นของผูจัดทํา ผานกระบวนการคิดและคํานึงถึงเหตุผล

ตางๆถึงความเปนไปไดของเหตุการณ ของเด็กชายที่รูความจริงวาเคาไมใชลูกแทๆของครอบครัวน้ี 

และการถายทอดเร่ืองราวตามที่ผูจัดทํานึกคิดจึงตองอาศัยขั้นตอนและกระบวนการผลิตตางๆ ดังที่

ปรากฏดังตอไปน้ี 

 

การเตรียมบทภาพยนตร 

1. แนวความคิด (Concept) 

ความรักเกิดจากอะไรมากกวากัน ระหวางความใกลชิดกับสายเลือด 

2. แกนเรื่อง (Theme) 

ความสัมพันธที่เกิดจากความใกลชิดมากกวาสายเลือด 

3. เรื่องยอ (Synopsis) 
เมฆเด็กหนุมในวัย 10 ขวบมาบานตามปกติ เคามาถึงบานและพบวาพอกําลังจะสูบ

บุหรี่ จึงรีบเขาขัดจังหวะ และเขาบานไป เมื่อมาเจอแมเคาก็พูดคุยกันตามปกติและถามหาไอติมที่เคา

ตองกินทุกวัน ซึ่งแมก็จะเตรียมไวใหเสมอ เมื่อทั้งสามกินขาวกัน น่ันคือเวลาแหงความสุข หลังจากกิน

ขาวเสร็จ เมฆก็มาเปดใบประวัตินักเรียนที่เคาไดมาในวันน้ัน แลวก็พบวา ช่ือของพอแม ของเคาไม

ตรงกันความเขาใจด้ังเดิม น่ันคือช่ือมารดากลับกลายเปน กมลวรรณ เคาจึงเกิดความสงสัยในสิ่งที่เห็น 

เชาวันถัดมาเมฆนอนเลนอยูที่หองน่ังเลนขณะที่แมกําลังรีดผาอยู ทันใดน้ันก็มีเสียง

คนมากดกริ่งหนาบาน แมจึงออกไปดูและเขามาพรอมกับพัสดุซองหน่ึง เมฆถามดวยความสงสัย แม

จึงดุๆไปแลวบอกใหไปเตรียมตัวอาบนํ้าเพ่ือที่นาแอน ซึ่งเปนนองสาวของเธอจะมารับเมฆไปคอนโด

เพ่ือวันตอไปจะไดไปเรียนพิเศษ เมฆมาน่ังและแอบมองซองสีนํ้าตาลซองน้ัน และพบวาช่ือแมของเคา

คือ นฤมล เรืองสารกุล ขณะเดียวกันนาแอนก็มาถึงพอดี เมื่อเมฆเสร็จธุระ แมจึงออกมาสงเมฆ 

นาแอนกับเมฆมาถึงที่คอนโดและก็น่ังกินขาวกันพูดคุยกันอยางสนิทสนม เมื่อกิน

เสร็จ เมฆก็ไปหาไอติมกิน แตแลวเคาก็ไมพบ เคาจึงคิดถึงแมขึ้นมา เชาวันถัดมาเคาตองไปเรียนพิเศษ

จึงต่ืนเชา และพบวานาแอนยังไมต่ืน เคาไมกลาปลุกจึงออกจากหองไปโดยเขียนโนตทิ้งไวแทน 
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เมื่อเมฆกลับมา ยามที่หนาคอนโดก็ทักทายวาทําไมมาคนเดียว แมไมมาดวยหรือ 

เมฆจึงปฏิเสธไปวาน่ันไมใชแม เปนแคนาของเคา และเมื่อมาถึงล็อบบ้ีนาแอนก็มารอรับอยูแลว และ

ทันใดน้ันเอง ก็มีเสียงโทรศัพทดังขึ้น นาแอนรับและพูดข้ึนวา “กมลวรรณพูดคะ” ทําใหเมฆเขาใจวา 

แทจริงแลวแมจริงๆของเคาก็คือนาแอนน่ีเอง เมฆเกิดความสับสนและความไมเขาใจวาทําไมตองปด

เปนความลับ สิ่งที่เคาแสดงออกคือความโกรธและความเหินหางใหแกนาแอน เมื่อขึ้นมาเคาจึงไมพูดดี

ดวยเหมือนเกา และหนีเขาไปนอนในหอง เมื่อเวลาผานไป เคาก็คิดถึงแมข้ึนมา จึงอยากกลับบานใน

กลางดึกคืนน้ัน จึงมาขอนาแอนใหไปสงที่บาน นาแอนแมจะไมเขาใจ แตก็ไมสงแตโดยดีเพราะเธอเปน

ตามใจเมฆ 

พอมาถึงบานเมฆก็รีบเขาบานไปทิ้งใหนาแอนกังวลและเปนหวงกอนจะกลับไป เมฆ

เขามาในบานที่เงียบงัน เพราะเคาไมไดบอกพอกับแมวาจะกลับ ทั้งคูจึงไปนอนหมดแลว เมฆเดินไป

เดินมาในบานพรอมกับหาเหตุผลหลายๆอยาง สิ่งที่เคาคิดออกคือลองทําแบบที่แมกับพอชอบทําดูบาง 

เคาหยิบบุหรี่ขึ้นมาดม และโยนทิ้งไปเพราะมันเหม็น หยิบที่รีดผาขึ้นมาลองรีดดูและพบวามันหนัก

เกินไปสําหรับเคา เมฆมองไปรอบๆบานที่วางเปลา กอนจะขึ้นไปนอนแตก็ไมกลาเขาหองไป จึงแอบ

ไปนอนในหองที่วางอยู 

เมฆต่ืนสายลงมาพบวา แมกําลังรีดผาและพอก็กําลังน่ังอานหนังสือพิมพอยูด่ังที่ทั้ง

สองชอบทํา เมฆไมกลาเผชิญหนาจึงเดินเขาไปในหองครัวเพ่ือที่จะกินขาว ทั้งสองดุเมฆที่กลับดึกโดยที่

ไมบอก จนเมื่อเมฆทนไมไดจึงไดพูดคําที่ไมสมควรพูดออกไป พอแมหยุดน่ิง ตกใจกับคําที่ไดยิน เมฆ

รูสึกกลัวและเสียใจกับสิ่งที่ทําไปจึงหนีขึ้นไปขางบน พอเห็นดังน้ันจึงเดินตามเมฆมา เมฆหนีมาแอบอยู

ในหองนอนและคลุมโปงไวเพ่ือจะไดไมมีใครมาเจอ เมื่อพอเขามา ก็เริ่มปรับความเขาใจกับเมฆซึ่ง เมื่อ

เมฆไดยินดังน้ันก็เขาใจอะไรบางอยางข้ึนมา แตดวยความกลัวโดนลงโทษ เคาจึงไมออกจากผาหมจน

พอออกไป และเมื่อลงมาขางลางเมฆก็มาเจอกับแม ดวยความตกใจเมฆจึงหนีออกจากบานไป 

นาแอนอยูที่คอนโดกําลังเก็บที่นอนอยู แตแลวก็เจอกับกระเปาตังของเมฆที่ตกอยู

เธอจึงเก็บเอาไว และไมนานนักก็มีโทรศัพทเขามา เธอฟงและตอบไปดวยนํ้าเสียงที่เปนกังวลเปนอยาง

มากและรีบออกจากหองไป เมื่อมาถึง ขณะที่เธอกําลังจะเขาไปในบาน เมฆที่แอบอยูก็เขามาบอกวา

อยากไปคอนโดดวยเพราะกลัวพอกับแมโกรธ แตนาแอนก็บอกไปวาไมเปนไรหรอก ใหเขาไปขอโทษ 

เมฆยังยืนกรานแบบเดิมเธอจึงอธิบายใหเมฆฟง และเมื่อเมฆเขาใจ เคาก็เขาไปในบาน 

เมฆเขามาในบานเพ่ือขอโทษกับแม ซึ่งแมก็ใหอภัยและบอกวาอยาทําแบบน้ีอีก ซึ่ง

ทั้งสองก็เลยพูดคุยกันเหมือนเดิม ประกอบกับตอนน้ันพอก็กลับจากไปหาเมฆที่อ่ืนพอดีและนาแอนก็

เขามาในบานพอดี แมจึงชวนทั้งสองกินขาว แลวทุกคนก็น่ังกินขาวกันอยางมีความสุข 
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4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

- 

5. บทภาพยนตร (Screenplay) 

 

S1.1 (Ext/ถนนเขาบานเมฆ/เย็น) 

เมฆเด็กชายในวัย 12 กลับมาบานดวยมอเตอรไซรับจาง สองขางทางเต็มไปดวยรานคา

ที่กําลังปดตัวลงดวยเวลาอันควร 

S1.2 (Int/บานเมฆ/เย็น) 

แมกําลังเตรียมกับขาววางไวบนโตะอาหาร เธอหันไปมองนาฬิกา 17.00 แลว เธอเดิน

กลับไปทางหองครัว สวนพอกําลังสูบบุหรี่อยูที่หนาบาน เมฆมาถึงพอดี พอรีบดับบุหรี่และโยนทิ้งไป 

เมฆ 

พอ ทําไรอะ 

พอ 

เปลา 

เมฆทําจมูกฟุดฟดๆ แลวเคาก็เอาน้ิวมาปดจมูก กอนจะเขาบานไป พอมองตามเมฆไปกอนจะเขาบาน

ตามมา เมฆโยนกระเปาวางไว  

แม 

น่ีเก็บของใหเปนที่เปนทางหนอยไดมั้ย 

เมฆไมสนใจ เคาเดินขึ้นช้ันสองไปเปลี่ยนเสื้อผาที่หอง มันเปนหองวางๆ มีเตียงที่ดูเหมือนจะไมมีคน

นอนมานาน เคาเปลี่ยนเสร็จก็ลงมาช้ันหน่ึงกอนจะมากอดแมและยิ้ม 

แม 

จริงๆเลยนะ วันน้ีเปนไงมั่ง 

เมฆ 

โดนครูวาเรื่องแอบกินหนมในหองอะแม วันน้ีมีไอติมมั้ย 

แม 

เคยไมมีหรอไง 

เมฆทําตาลุกวาว 

แม 

แตเด๋ียวรอกินขาวกอนนะ 

เมฆแสดงอาการผิดหวังกอนจะตอบแมไปอยางโดยดี 
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เมฆ 

คราบ... 

ทั้งสามมาน่ังกินขาวกันที่โตะอาหาร เมฆเขี่ยผักทิ้งวางไวขางจาน 

แม 

กินผักดวยสิ 

เมฆ 

ขมอะ 

แม 

กินไปเถอะนา 

พอ 

กินจะไดขี้ออกนะ 

แม 

พูดเรื่องขี้ทําไมอะพอ 

แมทําทาดุๆพอ เมฆทําหนาแหยะๆ ทั้งสามพูดคุยกันตามประสา เมื่อกนิหมดตางคนก็

ทํากิจกรรมของตน พอน่ังดูทีวี แมเก็บขาวของ สวนเมฆก็น่ังทําการบาน เมื่อทําเสร็จเคาก็มาน่ังดูทีวี

กับพอ พอกําลังดูขาวอยู เมฆทําหนาเบ่ือ พอจึงเปลี่ยนชองใหเมฆมองพอ พอไมมองตอบ เมื่อเวลา

ผานไปเมฆก็ขึน้มานอนที่หองซึ่งเปนที่นอนแบบฟูกที่ทั้งสามนอนดวยกัน  

 

S1.3 (Ext/โรงเรียน/กลางวัน) 

เมฆเดินออกมาจากโรงเรียนพรอมกับแฟมประวัตินักเรียน เคาเดินมาน่ังอยูที่ปายรถเมล 

เคาเปดแฟมออกดูอีกที เปดไปหนาแรก เคามองไปที่ช่ือพอและแม เขียนวา นายประดิษฐ กับ นาง

กมลวรรณ เคางงกับสิ่งที่เห็น กอนรถเมลจะมาพอดีและเคาก็ขึ้นไป 

 

S2 (Int/บานเมฆ/เย็น) 

เมฆหลับอยูบนเกาอ้ีตัวโปรดของพอ ไมนานก็มีคนมาหาที่บาน 

คนสงของ 

คุณนฤมลรึเปลาครับ 

แม 

คะ 

คนสงของย่ืนพัสดุให 
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แม 

ขอบคุณคะ 

เธอสงย้ิมใหกอนจะกลับเขามาในบาน ขณะน้ันเมฆก็ต่ืนพอดี 

เมฆ 

ใครมาอะแม 

แม 

คนสงของ เอาของมาสง 

เธอเดินเอาของมาวางไวบนโตะ เมฆทําทาทางอยากรูอยากเห็น 

แม 

ไมใชของเลนหรอกนา 

เตรียมตัวไดแลว เด๋ียวนาแอนจะมารับแลวนะ พรุงน้ีตองไปเรียนพิเศษอีก 

แมทําหนาดุๆ  

เมฆ 

คราบ.... 

เมฆทําหนาจอยอีกตามเคย เคามาน่ังที่โตะ หวังที่จะกินขาว แตก็แอบดูพัสดุน้ัน เคา

แอบสงสัยเรื่องช่ือที่อยูบนกลอง แตก็ไมไดถามอะไร แมเดินไปรีดผา ไมนานนักก็มีคนมาที่หนาบานอีก 

เมฆหันไปมอง ปรากฏวาคือ นาแอน เธอเขามาที่บาน แมย้ิมใหนาแอน กอนจะพูดกับเมฆ 

แม 

สวัสดีนาแอนยัง 

เมฆยกมือไหว แมหันไปคุยกบันาแอน 

แม 

กินอะไรมายัง 

นาแอน 

ยังอะ  

แม 

กินอะไรกอนมั้ย  

นาแอน 

ไมเปนไร เด๋ียวช้ันไปกินแถวคอนโด 

แมพยักหนา กอนจะหันไปมองเมฆและเรงใหเมฆกินขาวใหเสร็จ แตเมฆปฏิเสธ 

เมฆ 

เด๋ียวเมฆไปกินกับนาแอนดีกวา 

   ส
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เคาทําหนาเบ่ือๆ 

แม 

ตามใจ 

เธอไมไดโกรธอะไร ไมนานนักเมฆก็ไปกับนาแอน แมโบกมือบายบายอยูหนาบาน เธอ

กลับเขามาในบานและเก็บขาวของ เธอเห็นกระเปาเมฆตุงๆเลยเปดออกดู 

 

S3 (int/คอนโดนาแอน/เย็น) 

ทั้งคูเขามาที่คอนโดโดยมีอาหารตามสั่งติดมือมาดวย เมฆขออนุญาต 

เมฆ 

ขอไปฉี่นะ 

นาแอน 

ไปสิ ไมเห็นตองขอเลย 

เมฆรีบไปเขาหองนํ้า นาแอนตะโกนเขาหองนํ้าไป 

นาแอน 

กินเลยมั้ย 

เมฆ 

คราบ... 

เธอเดินไปทางหองครัวและจัดการแกะกับขาว ทั้งคูมาน่ังที่โตะอาหาร เมฆกินขาว แตดู

เหมือนจะไมคอยถูกปากเคาเทาไหร เวลาผานไป พอกินเสร็จเมฆก็เดินไปหองครัว เปดตูเย็นและเจอ

กับความวางเปลา เคามองหาไอติม แตก็ไมม ี 

เมฆ 

นาแอนไมมีไอติมหรอ 

นาแอน 

ไมมีหรอกจา อยากกินหรอ 

นาแอนตอบขณะที่กําลังเก็บจานชาม 

เมฆ 

เปลาครับ... 

เคาปดตูเย็นลง และเดินมาน่ังดูทีวี มีรีโมตเยอะแยะไปหมด เคาเลือกไมถกูจึงตองดูชองน้ันไป  
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S4 (int/หองนอน/เชา) 

เคาต่ืนขึ้นมา มองไปรอบๆ เชาแลว เคาออกจากหองมา เพ่ือจะไปอาบนํ้า เมื่ออาบเสร็จ

เคาก็ไปเคาะประตูหองนาแอน และบอกวาไปแลวนะ ไมมเีสียงตอบเมฆเดินไปที่คอมหยิบโพสอิทมา

และเขียนวา ไปเรียนแลวนะ กอนจะออกจากหองไป 

 

S5 (Int/คอนโด/เย็น) 

เมฆกลับมาถึงคอนโด เคากินไอติมมาดวย ยามหนาคอนโดทักทาย 

ยาม 

กลับมาแลวหรอหนู 

เมฆ 

คราบ 

ยาม 

แมไมมาหรอวันน้ี 

เมฆ 

ไมใชแม...นา 

ยาม 

โอเค 

ยามย้ิมๆใหกอนจะเดินเขาตูยามไป เมฆเดินมาน่ังรอที่มาน่ัง เคากินไอติมไปดวย ไมนาน

นักนาแอนก็ลงมารับ ขณะที่กาํลังเดินอยูที่ล็อบบ้ีก็มีเสียงโทรศัพทเขา นาแอนรับ 

นาแอน 

กมลวรรณพูดคะ 

เมฆไดยินดังน้ัน เคาก็ตกใจและหันตามไปยังที่นาแอน เคามองนาแอนอยูนาน ทุกอยาง

เหมือนเงียบลง นาแอนคุยกับพนักงานเสร็จก็เดินมาหาเมฆ เห็นหนาเมฆดูแปลกๆจึงเอยถาม 

นาแอน 

เปนไรเปลาเมฆ 

เมฆ 

เปลาครับ 

นาแอน 

หิวอะส ิ

เมฆ 

นิดหนอย 
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นาแอน 

วันน้ีมีพิซซาดวยนะ 

เมฆ 

ครับ 

เมฆตอบไปดวยนํ้าเสียงเกร็งๆ นาแอนจูงมือเมฆขึ้นลิฟตมา เมื่อมาถึงหองนาแอนก็

เตรียมจะเอาพิซซาใหกินแตเมฆก็ทําทาจะเขาหองไป 

นาแอน 

อาว ยังไมกินหรอ 

เมฆ 

ยังครับ ยังไมคอยหิว งวง 

นาแอน 

โอเค 

เมฆเดินเขาหองไปดวยทาทางเกร็งๆ นาแอนมองตามแตก็ไมไดพูดอะไร เมฆเขามานอน

ที่หอง เคาลมตัวลงนอน กอดหมอนขางและมองออกไปที่หนาตาง 

เมฆ 

แม 

เคาพูดออกมาลอยๆ กอนจะเผลอหลับไป เมฆต่ืนขึ้นมาอีกที มืดแลว เคามองไปที่

นาฬิกา สองทุมกวาเอง เคาออกมาจากหองนาแอนน่ังดูทีวีอยู 

เมฆ 

นาแอน เมฆอยากกลับบานอะ 

นาแอน 

น่ีมันก็ดึกแลวนะ คอยกลับพรุงน้ีมั้ย 

เมฆ 

อยากกลับแลวอะ 

นาแอนมองหนา เธอเขาใจ  

นาแอน 

โอเคๆ ง้ันเด๋ียวไปสง มีกุญแจบานใชมั้ย 

เมฆ 

มีครับ 

นาแอนเก็บขาวของและออกจากหองมาพรอมเมฆ 
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S6 (Int/บานเมฆ/กลางคืน) 

เมฆกับนาแอนมาถึงที่หนาบาน เมฆกําลังจะลงจากรถ 

นาแอน 

เขาบานไดใชมั้ย ใหนาโทรหาแมเปลา 

เมฆ 

ไมเปนไรครับ เมฆมีกญุแจ เด๋ียวไขเขาไปเองได 

เมฆเขาบานไป นาแอนมองดวยความเปนหวง แตเห็นเมฆไมเปนไร เธอก็สบายใจขึ้นเธอ

ลงมาสงเมฆ ขณะน้ันเองเมฆก็เขามากอดกอนจะเขาบานไป เธอยังคงสตารทเครื่องรออยูหนาบานเพ่ือ

รอใหเมฆเขาไปใหเรียบรอยกอน เธอน่ังดวยใบหนาที่เกือบจะรองไห เมื่อเห็นเมฆเปดไฟในบาน

เรียบรอยแลว เธอก็ขับรถออกไป เมฆมาน่ังอยูที่โตะกินขาว เคามองทุกอยางรอบๆบาน มีแตความ

เงียบ เคาไมเคยเห็นบานเงียบแบบน้ีมากอน  ปกติพอจะอยูดึกเพ่ือรอใหเมฆหลับเคาถึงไปนอน วันน้ี

เมฆไมอยูเคาจึงนอนเร็ว เคาเห็นบุหรี่ที่วางไว เคาลองหยิบขึ้นมาลองจุดดู เคาลองดมๆ และทําหนาหยี 

เคาทิ้งมันไปและเดินไปที่หนาบานเคาแกะปาย กรุณางดสูบบุหรี่ ออกมาและติดไว เคาลองเดินไปที่

เตารีด มีกองผาอยูเต็มไปหมด เคาลองทําทาทางรีดดู แคที่รีดก็หนักสําหรับเคา เคาวาง เดินขึ้นช้ัน

สองไป เคายืนอยูหนาหองนอน ไมกลาเขาไป เคาตัดสินใจเดินเขาอีกหอง หองที่ไมมคีนนอนเตียงยัง

อยูในสภาพดี ไมมีรอยยับ เคานอนลงและหลับไป 

 

S7 (Int/บานเมฆ/เชา) 

เมฆต่ืนขึ้นมาในตอนสายๆ มผีาหมมาหมเคาอยู เคาลุกออกจากเตียงไปเขาหองนํ้า และ

ลงมาช้ันลาง พอน่ังดูทีวีอยูที่เกาอ้ีเอน แมกําลังรีดผา  เคาเห็นที่โตะมีขาวอยู 

แม 

ต่ืนสายเชียวนะ 

เมฆไมตอบอะไร 

แม 

ไปๆ กินขาว เย็นหมดแลวมั้งนะ 

เมฆเดินไปน่ังที่โตะยังไมทันเริ่มกิน พอก็เริม่บทสนทนา 

พอ 

กลับทําไมดึกๆด่ืนๆ ไมนอนทีค่อนโดไปละ 

เมฆ 

ไมรูเหมือนกันอะ อยากกลับบาน 
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พอ 

ดีนะที่นาแอนเคามาสง ลําบากนาเคาอีก 

แม 

น่ันสิ กลับกแ็ทนที่จะบอกอะไรหนอยนะ น่ีไมมีบอกซักคํา 

เมฆเหมือนโดนดุจนโมโห 

เมฆ 

ทีแมยังไมบอกเลยวาเมฆไมใชลูกแม 

เคาหลุดปากพูดออกไป ทั้งสามอยูในความเงียบงัน พอหันมามองเมฆ แมหยุดรีดผาและ

เดินออกจากบานไป เมฆรีบว่ิงขึ้นช้ันสองไป เคาเขาไปหลบอยูในตูเสื้อผา มีเสียงรองไหออกมา ไมนาน

นัก พอก็เดินเขามาในหอง เคาไมเปดประตูตู แตน่ังลงบนเตียง เมฆไดยินเสียง แตก็ไมไดออกมา

เหมือนกัน ทั้งสองน่ังเงียบดวยกันทั้งคู ไมนานนักพอก็พูด 

พอ 

พอกับแมไมไดต้ังใจจะไมบอกหรอก 

แตกลัวเอ็งไมเขาใจและรับไมได 

กลัวเอ็งจะเด็กเกนิไปสําหรับเรื่องเหลาน้ี 

เมฆยังคงน่ิงเงียบอยูในตู 

พอ 

พอรูวามันไมถูกที่เก็บไว แตวา... 

มันก็คงยากเกินไปที่จะบอกอยูดี 

เปนพอพอก็รับไมได 

พอเลี้ยงเอ็งมาต้ังแตแบเบาะ แมก็เหมือนกันเลี้ยงเอ็งจนโต 

พอกับแมรูวาวันนึงมันก็ควรตองบอก 

แตเมฆรูมั้ยวามันยากมาก กบัการที่จะตองบอกกับลูกตัวเอง 

ลูกที่เราสองคนชวยกันเลี้ยงขึ้นมากับมือ 

บอกกับมันวาเอ็งไมใชลูกพอนะ เมฆรูรึเปลาวามันยากมาก 

พอกมหนาลง เคาเอามือปดหนาไว เมฆยังไมออกมาจากตูเพราะกลัวจะถูกวา เคาไม

ตอบอะไร ซักพักพอก็ออกจากหองไป เมฆออกมาจากตู เคาไมรูจะพูดหรือทําอะไรดี น่ังอยูที่เตียงซัก

พักเคาก็ลุกออกมาจากหอง เดินมาที่บันไดแตยังไมกลาลงไป เคาแอบๆมอง เห็นพอน่ังสูบบุหรี่อยูขาง

นอก แตเคาไมเห็นแม เคาลงมาช้ันลาง ปรากฏวาแมออกมาจากหองนํ้าพอดีดวยหนาที่เศราหมอง 

เคาเห็นดังน้ันเคาจึงรีบออกจากบานไป  
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S8 (Int/คอนโด/กลางวัน) 

นาแอนต่ืนขึ้นมาและทําธุระของเธอไป เธอเดินออกมาจะไปหองครัวเพ่ือไปชงกาแฟ เธอ

เห็นหองที่เมฆนอนเปดอยูเธอก็เขาไปเพ่ือจะเก็บเตียง แตแลวเธอก็เห็นกระเปาตังของเมฆลืมวางไวอยู 

เธอเลยตัดสินใจจะเอามาใหเมฆที่บาน เธอออกจากคอนโดมา จนเธอมาถึงแถวบานเมฆก็มีโทรศัพทดัง

ขึ้น เธอรับและสีหนาของเธอก็ไมคอยสูดีนัก 

 

S9 (Ext/ในซอยบานเมฆ/กลางวัน) 

เมฆเดินอยูในซอย ไมนานนักเคาก็รูสึกเหน่ือยและรอน จึงกลับมาที่บานอีกครั้ง ปรากฏ

วามีรถมาจอดอยูที่หนาบาน มันคือรถของนาแอนและเธอก็กําลังออกมาจากรถ เมฆเดินเขาไป

ดานหลังและดึงเสื้อนาแอนจากดานหลังเบาๆ 

เมฆ 

นาแอน....ไปคอนโดดวยสิ 

นาแอนหันกลบัมามองเมฆนัยนตาสั่นเครือ  

นาแอน 

หายไปไหนมา ทําไมพูดกับแมไปแบบน้ัน 

เมฆ 

เมฆผิดไปแลว เมฆไมไดต้ังใจ เมฆเสียใจ 

เมฆทําหนาจะรองไห 

นาแอน 

เมฆเสียใจแคไหน แมเสียใจมากกวาเปนรอยเทารูมั้ย 

เมฆเอามือมาขย้ีตาเคาทําทารองไห นาแอนเห็นดังน้ันเธอเขามากอด 

นาแอน 

ไปขอโทษแมไดแลว 

เมฆ 

เมฆไมกลา กลวัแมโกรธ 

นาแอน 

เคาไมโกรธหรอก บอกแลวไง แมเคาเสียใจ นาเองก็เสียใจ (เธอเอามือทาบหนาอกตัวเอง) 

นาขอโทษที่ไมไดบอกความจริงกับเมฆ นาเองก็ผิด แตดวยเหตุผลหลายๆอยาง 

ทําใหนาดูแลเมฆไมได นาไมอยากใหเมฆตองโตมาโดยมีแคนาดูแล 

เธอเริ่มรองไห ทั้งสองกอดกัน 
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นาแอน 

ยังจะไปคอนโดอยูมั้ย 

เมฆ 

ไมแลว 

เมฆลงจากรถไป เคาปาดนํ้าตา และเดินเขาบานไป แมน่ังอยูที่โตะกินขาว ทั้งสองมองหนากัน  

เมฆ 

เมฆขอโทษ 

เคาเขาไปกอดแม 

เมฆ 

เมฆพูดไมดีเอง อยาเกลียดเมฆนะแม 

ตอไปจะเปนเด็กดีแลว จะเก็บของใหเปนที่ จะกินผักดวย ขอโทษนะแม 

เมฆรองไหในออมกอดของแม แมไดยินดังน้ันเธอก็ยิ้มๆ เธอเอามือลูบหัวเมฆ 

แม 

ไมเปนไร แมไมโกรธหรอก  

เมฆ 

คราบ 

แม 

สัญญาแลวนะวาจะกินผักอะ 

เธอหยอกลอ เมฆยิ้มๆ นาแอนยืนอยูหนาประตู เธอยิ้มให พอก็เขามาพอดี เคาออกไป

ตามหาลูก เหน็ทั้งสองกอดกันเคาก็ย้ิมออก แมหันไปมองพอกับนาแอน เธอดูมีความสุข  

แม 

แอนมาพอดีเลย กินขาวมายัง 

นาแอนสายหัว 

แม 

ง้ันมากินขาวดวยกันเลยละกัน 

เธอหยักหนาและย้ิมใหเมฆ กบัขาวยังเปนกับขาวเกาทั้งสี่คนมาน่ังกินขาวดวยกันไมพูดอะไรแตทาทาง

ดูมีความสุข 
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ขั้นตอนกอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) 

1. เลือกนักแสดง (Casting) 

1.1 เมฆ 

เด็กชาย สิรวิชญ พูลเขตรกิจ (พอตเตอร) อายุ 10 ขวบ 

 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงบท เมฆ 

เมฆ เปนเด็กอายุ 10 ขวบที่กําลังศึกษาอยูช้ันประถม 4/2  มีความเปนผูใหญถาเทียบกับ

เด็กคนอ่ืนๆในวัยเดียวกัน ชางพูด ชางคุยและขี้สงสัย แตก็แอบแฝงความเปนเด็กตามวัยของเมฆเอง  

เมฆอาศัยอยูกับพอแม ซึ่งก็เลี้ยงดูเมฆแบบปลอยๆเพ่ือใหเมฆมีความเปนผูใหญในการ

ตัดสินใจอะไรเองได ในบางเร่ือง และการเลี้ยงแบบน้ีจะทําใหเมฆมีประสบการณมากขึ้นจากการใช

ชีวิตของตน ทําใหในบางครั้งที่เมฆสงสัยในเรื่องอะไร เคาก็จะพูดออกไปตรงๆเพ่ือแกปญหา แตในบาง

อารมณเคาก็กลัวและแสดงความเปนเด็กออกมา เมฆเปนลูกของนาแอนซึ่งเคาก็ไมรูความจริง เหตุผล

เพราะนาแอนไมสามารถเลี้ยงดูเมฆไดในเวลาน้ันดวยเหตุผลหลายๆอยางจึงนํามาฝากไวกับพ่ีสาวของ

เธอ ซึ่งก็ทําหนาที่เปนแมบุญธรรมมาโดยตลอด 

เหตุผลที่เลือก : พอตเตอรมีประสบการณเคยเลนโฆษณาและผานการแสดงมา ทําใหมี

ประสบการณและสามารถพูดคุยไดงายในเรื่องการทํางาน อีกทั้งยังมีบุคลิกของความเปนเด็กและ

ผูใหญผสมกันอยู ซึ่งตรงกับตัวละครเมฆ 
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1.2 แม 

นาง วรรลี ทศพร (จิ๊ด) อายุ 46 ป 

 

ภาพที่ 4-2 นักแสดงบท แม 

แม อาชีพแมบาน อายุ 38 สิ่งที่ทําประจําคือรีดผาและทําอาหาร เปนคนที่หนาตาดูดุ 

แตความจริงแลวเปนคนอารมณดี ย้ิมงาย ชอบบนในเรื่องที่เมฆทําผิดหูผิดตาอยูบอยๆและสวนมาก

เมฆก็ไมคอยฟงเทาไหร เธอมักจะหาอะไรทําอยูตลอดเวลาเพราะไมชอบใหตัวเองวาง ซึ่งหากไมมีอะไร

ทําก็จะไปรีดผาหรือไมก็ทําความสะอาดบานและทํางานประดิดประดอยเล็กๆนอยๆ กอนแตงงานเธอ

เปนนางพยาบาลซึ่งตองทํางานอยูตลอดเวลาเลยทําใหเธอติดนิสัยทําโนนทําน่ี และตามวัยเธอจึงเริ่ม

บนอุบอิบกับเรื่องที่ขัดหูขัดตาซึ่งก็คือเมฆที่ด้ือรั้น  แตพอแตงงานมาก็เลิกเปนและเลือกที่จะอยูบานให

สามีหาเลี้ยงชีพแทน เธอแตงงานกับสามีเพราะความมั่นคง และถึงเวลาของการหาคูครอง 

เธอรับเมฆมาเลี้ยงเพราะสงสารและไมอยากใหเด็กคนน้ีเปนเด็กที่ไมมีพอ จึงเอามาอาศัย

อยูในบานและสอนใหเลี้ยงสามีของเธอวาพอ เลยทําใหเมฆไมกลายเปนเด็กที่มีปมดอยวาขาดพอ 

เพราะเขาใจสภาพของเด็กมีปญหาดีในตอนที่เธอเปนนางพยาบาล 

เหตุผลที่เลือก : แมวิวเคยแสดงในภาพยนตรสั้นของผูจัดทําเรื่องอ่ืนมากอน จึงทําใหรูจัก

และคุนเคยเปนอยางดี อีกทั้งคุณแมวิวยังสามารถเรียกนํ้าตาไดในฉากเศรา ซึ่งภาพยนตรเรื่องน้ีก็มี

ฉากเศราอยู การแสดงของแมวิวจึงมีประโยชนตอการถายทอดความรูสึกไดเปนอยางดี 
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1.3 พอ 

 นาย สมทิศ สรุชาติชูพงศ (ทศ) อายุ 50 ป 

 

ภาพที่ 4-3 นักแสดงบท พอ 

พอ ประกอบอาชีพ เปดกิจการสวนตัว อายุ 42 ป เปนคนดูหนาตาดุ หาม แตความจริง

แลวเปนคนกวนๆ สนุกสนาน เฮฮาและมีความเปนผูนําสูงมาก รับผิดชอบและรักคนในครอบครัว 

กําลังพยายามเลิกบุหรี่เพ่ือครอบครัวแตก็มีแอบๆบางเปนคร้ังคราว เกิดในครอบครัวคนจีน จึงทําให

เปนคนขยันแตเด็ก โตมาจึงเปดกิจการของตนเองได ซึ่งก็ตองมีการทําการติดตอกับลูกคา จึงทําใหเปน

คนมีมนุษยสัมพันธดี แตในชวงวัยรุนก็หัดสูบบุหรี่และสูบเรื่อยมาแตไมถึงกับติด เมื่อแตงงานมีลูกจึง

พยายามเลิกเพ่ือครอบครัวที่ปลอดภัย  

พอมีความเปนผูนําสูงเน่ืองจากใชชีวิตแบบมีวินัยมาโดยตลอด แตก็แอบหัวรั้น เคาจึง

เขาใจลูกและเลี้ยงดูแบบปลอยๆใหเมฆใชชีวิตของตนเองใหอยูในกรอบอันดีงามของสังคม เพ่ือใหเมฆ

เจริญรอบตามแบบเคาและพรอมเผชิญโลกเมื่อโตขึ้น 

เหตุผลที่เลือก : พอมุกเปนคนที่ดูดุจากภายนอก แตหากไดพูดคุยทําความรูจักจะพบวา

เปนคนตลกและมีเอกลักษณเปนของตนเอง เคยผานงานแสดงมาเชนเดียวกันกับแมวิวและก็เลนเปน

ตัวเองไดดี ซึ่งก็เหมาะสมกับบทบาทของพอเมฆที่ดูจริงจังและก็ข้ีเลนบางเวลา พอมุกจะเปนหวงลูก

เสมอและพยายามเลิกบุหรี่อยูจริงๆ 
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1.4 นาแอน 

นาง มนัญญา พาณิชยธรรม (ตอ) อายุ 49 

 

ภาพที ่4-4 นักแสดงบท นาแอน 

นาแอน ประกอบอาชีพ เปดกิจการสวนตัว อายุ 35 ปเปนคนเรียบรอย พูดนอย และ

สุภาพ ชอบอานหนังสือ และติดตามขาว มีสังคมออนไลนและใชเทคโนโลยีไดอยางดีเยี่ยม วัยเด็กเธอ

มักจะอยูติดกับพ่ีของเธออยูเสมอ เธอกําลังเรียนอยูขณะที่ต้ังทองเมฆ ซึ่งกําลังเปนปการศึกษาสุดทาย

พอดี จึงตองดรอปไปหน่ึงป และนําเมฆมาฝากใหพ่ีสาวเปนคนเลี้ยงดูแทน เพราะยังเรียนอยู เมื่อแก

ตัวมาจึงอาศัยอยูคนเดียวและเปดกิจการจนร่ํารวย โตมากับพ่ีสาวจึงมีความสนิทชิดเช้ือกันพอสมควร 

สามารถพูดคุยไดทุกเร่ือง เธอเปนคนเงียบๆมาแตเด็ก ขาวการต้ังทองจึงทําใหที่บานช็อคพอสมควร 

แตพ่ีสาวก็รับหนาที่น้ีไวใหแทน 

เธอเปนคนอบอุนและน่ิมนวล ใชเหตุผลในการพูดคุยแตก็ละเอียดออนและพรอมจะทํา

ทุกอยางเพ่ือลูก 

เหตุผลที่เลือก : นักแสดงทานน้ีเปนแมของผูจัดทําเอง และเรื่องราวของภาพยนตรของ

เรื่องก็มาจากเร่ืองจริง ซึ่งผูจัดทําคิดวาการใชประสบการณและอารมณตางๆของแม จะชวยใหมี

ความรูสึกรวม (Inner) และชวยเสริมการแสดงไดดี และการไปออกกองก็ตองอาศัยคาใชจายเยอะ 

การมีแมไปดวยบางครั้งก็ชวยดานการเงินและกําลังใจ 

 

2. สถานที่ถายทํา (Location) 

ในภาพยนตรเรื่องน้ีเนนถึงความเปนครอบครัวและเปนเหตุการณที่เปนเรื่องสวนตัว 

จึงมีการถายทําในสถานที่ปด ซึ่งก็คือบานทีแ่สดงใหเห็นถึงความอบอุนไดเปนอยางดี อีกทั้งยังตองการ

เสนอแงมุมของความสมจริงของการดําเนินเรื่องและความแตกตางของแมกับนาแอน 
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2.1 บานเมฆ  

 สถานที่น้ีในบริเวณตัวบานที่มีพ้ืนที่สําหรับสวนดานนอกไวน่ังเลนและบริเวณ

กวาง ซึ่งงายและเหมาะกับการวางตําแหนงกลองเพ่ือมุมภาพที่สวยงาม อีกทั้งบานยังมีความเกาแตคง

ความคลาสสิกของบานเด่ียวซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนครอบครัวไดอยางดีเยี่ยม  

สถานที่ใชถายทําคือ หมูบานเศรษฐกิจ เพชรเกษม 102 เหตุผลที่เลือกเพราะมี

ทั้งความโดดเด่ียวและความอบอุนอยูพรอมๆกัน สีของผนังจะออกโทรเขียวออนๆในบริเวณดานใน

แสดงถึงความหมนหมองของตัวละครและพ้ืนก็เปนพ้ืนไมซึ่งมีความเรียบงายที่สวยงาม และนักแสดงก็

มีความชํานาญในการเดินทางไดงายเพราะอาศัยอยูในระแวกเดียวกัน 

 

ภาพที่ 4-5 บานมุก หมูบานเศรษฐกิจ เพชรเกษม 102 

 

2.2 คอนโดนาแอน 

      คอนโดของนาแอนจะตองมีความโมเดิรนและเงียบเหงา เปลาเปลี่ยวตามการ

ตกตางที่เรียบงาย แสดงถึงความผิดที่ผิดทางของตัวละคร เพราะตัวละครที่อยูที่น่ีจะมีความอึดอัดและ

แปลกแยกซึ่งกันและกัน 

ผูจัดทําเลือก คอนโดไฮฟ สาธร บีทีเอส เปนสถานที่ถายทํา เพราะสีของวอลเป

เปอรและเฟอรนิเจอรน้ันแสดงถึงความโดดเด่ียวของตัวละครไดเปนอยางดี และสถานที่น้ียังอยูใกลกับ

สถานีบีทีเอส ซึ่งเปนที่ๆเช่ือมตอกับสถานที่อ่ืนๆทําใหมีความสะดวกในการเดินทาง 

 

ภาพที่ 4-6 คอนโดไฮฟ สาธร บีทีเอส สถานีกรุงธนบุรี 
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3. อุปกรณประกอบฉาก (Props) 

 

3.1 แฟมของโรงเรียนที่มีใบปพ.8 เมฆไดมาเพราะเปนใบประวัตินักเรียน ซึ่งเมฆก็

เปดออกดูจนทําใหเคารูความจริง ผูจัดทําไดเลือกใชสีฟาเพ่ือคุมโทนสีของภาพยนตรและไปดวยกันได

ดีกับสีของผนังบาน 

 

ภาพที่ 4-7 แฟมและใบปพ.8 

 

3.2 กระเปา Angry Birds ที่เมฆใชประจาํเพ่ือแสดงถึงความเปนเด็กแตเคาก็มักจะ

ใชเมื่อเวลาออกไปไหนมาไหนคนเดียว เปนการประชดประชันในเรื่องการเปนผูใหญในคราบเด็กนอย 

อีกทั้งยังมีสีนํ้าเงิน เชนเดียวกับสีของหลายๆอยางในภาพยนตรเรื่องน้ี 

 

ภาพที่ 4-8 กระเปา Angry Birds 

 

3.3 ซองบุหรี ่ดวยความที่พอเปนคนที่สูบบุหรี่ จึงมีอยูในบางฉาก เพ่ือแสดงถึงความ

เปนพอทําใหผูชมเช่ือมโยงเหตุการณของพอเขากับสิ่งของไดงาย อีกทั้งซองก็มีสีแดง ที่ตรงขามกบัสี

นํ้าเงินของเมฆ เพ่ือใหเห็นถึงความแปลกแยกและแตกตางของตัวละคร 
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ภาพที่ 4-9 บุหรี่ 

 

3.4 เตารีด เปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนตัวแม เพราะแมชอบทํางานบานอยู

ตลอดเวลาและสิ่งที่ทําไดงายสําหรับผูใหญแตยากเกินสําหรับเด็กคือ เตารีดที่หนักและรอนกวาเด็กจะ

ทําได  

 

 

ภาพที่ 4-10 เตารีด 

 

4. เครื่องแตงกายนักแสดง (Wardrobe) 

เครื่องแตงกายมีความสําคัญเปนอยางมากในภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี เพราะสามารถ

บอกบุคลิก อารมณ ความรูสกึของตัวละครไดเปนอยางดี ซึ่งหลักๆแลวกม็ีชุดอยูบานของทุกตัวละครที่

คุมโทนสใีหออกฟา เขียว และขาว กับ ชุดนร. ของเมฆ และกรณีพิเศษของนาแอนที่เปนสีดําเพ่ือ

แสดงถึงความถูกหมางเมินจากเมฆ 

 

4.1 เมฆ เคร่ืองแตงกายเปนแบบเด็กที่มีความระฉับกระเฉง และซุนซนในแบบเด็กๆ 

แตงตัวงายๆ เครื่องแตงกายเปนแบบเด็ก สีออกโทนฟา เขียว แสดงถึงความน่ิง และความอึดอัดใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 

 

ภาพที่ 4-11 ชุดตางๆของเมฆ 

 

4.2 แมกับนาแอน ซึ่งมีบุคลิกคลายกัน ชุดจึงมีโทนสีและลักษณะคลายคลึงกัน ซึ่ง

จะเปนชุดอยูบานทั่วไปแสดงถึงบุคลิกวาเปนคนงายๆ และใชชีวิตแบบธรรมดา สีออกโทนฟา ขาว 

เพราะแสดงถึงความเศรา 

 

ภาพที่ 4-12 ชุดตางๆของแมกับนาแอน 

 

4.3 พอ มีความเปนผูใหญและความเปนผูนําสูง ชุดที่ออกมาจึงมีออกโทนเขมและ

ออกโทนสวางในบางเวลาที่กลายเปนคนเงียบเฉย ชุดที่ใชจึงเปนชุดอยูบานทั่วไป สีออกโทนเทา ขาว 

ฟา นํ้าเงิน 
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ภาพที่ 4-13 ชุดตางๆของพอ 
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Breakdown: Cue1 
สถานที่ คอนโด Hive Sathorn ถ่ายท าวันที่ 1 
เวลาถ่ายท า 11.00 – 19.00  ฉาก 5,6,7,8,10 
ตารางที่ 4-1 ตารางเบรกดาวน์คิวที่ 1 
Sc Time Location Description Cast Set/Prop 
5 11.00-12.00 ห้องนอน เมฆตื่นมาในตอนเช้า เค้าเอาโพสอิทแปะไว้ว่าไปเรียนแล้ว เมฆ ชุดนอน 
10 12.00-13.00 ห้องนอน น้าแอนเจอกระเป๋าตังเมฆที่ลืมไว้ เธอจึงออกจากคอนโดมา มีโทรศัพท์

เข้า สีหน้าเธอเปลี่ยนไป เธอจึงรีบมากกว่าเก่า 
น้าแอน กระเป๋าเงิน 

7.1 13.10-14.00 หน้าคอนโด เมฆกลับมาที่คอนโดและคุยกับยาม เมฆ ยาม กระเป๋า Angry Bird 
พัก 14.00 – 14.30 พักทานอาหาร 
7.2 14.30 – 15.30 ล็อบบี้ เมฆกลับมาที่คอนโด น้าแอนลงมารับและมีคนโทรเข้า เค้าเลยรู้ว่า

แท้จริงแล้วน้าแอนคือแม่ของเค้าเอง 
เมฆ น้า
แอน 

กระเป๋า Angry Bird 
โทรศัพท์ 

8 15.30 – 18.00 ห้องนั่งเล่น เมฆท าเฉยชากับน้าแอน และก็เข้าไปนอนในห้อง ก่อนจะออกมาขอให้
น้าแอนไปส่งที่บ้าน 

เมฆ น้า
แอน 

กระเป๋า Angry Bird 

6 18.10 – 19.00 ห้องนอน ทั่งคู่นั่งกินข้าวกัน แล้วเมฆก็เดินไปเปิดหาไอติมกิน เมฆ น้า
แอน 

- 

   ส
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Breakdown: Cue2 
สถานที่  บ้านเมฆ  ถ่ายท าวันที่ 2 
เวลาถ่ายท า 14.30 – 20.30  ฉาก 1,2,3 
ตารางที่ 4-2 ตารางเบรกดาวน์คิวที่ 2 
Sc Time Location Description Cast Set/Prop 
1 14.30 – 15.30 หน้าปากซอย เมฆนั่งมอไซค์กลับบ้าน เมฆ กระเป๋านักเรียน 

2 15.30 – 18.30 หน้าบ้าน เมฆกลับมาถึงบ้าน ในขณะที่พ่อกับแม่ก็ก าลังท ากิจวัตรประจ าวัน 
ทั้งสามมานั่งกินข้าวกันที่โต๊ะอาหาร 

พ่อ แม่ เมฆ กระเป๋านักเรียน ไอติม 

พัก 18.30 – 19.00 พักกอง 
3 19.00 – 20.30 ห้องนั่งเล่น เมฆมานั่งกินไอติมก่อนจะเปิดดูใบประวัตินักเรียนของเค้าเอง เมฆ ใบปพ.8 ไอติม 

   ส
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Breakdown: Cue3 
สถานที่  บ้านเมฆ  ถ่ายท าวันที่ 3 
เวลาถ่ายท า 10.30 – 20.00  ฉาก 4,9,11 
ตารางที่ 4-3 ตารางเบรกดาวน์คิวที่ 3 
Sc Time Location Description Cast Set/Prop 
4 10.30 – 12.30 ห้องนั่งเล่น มฆนอนอยู่ก่อนที่จะมีชายมาส่งพัสดุให้แม่ เค้าแอบมองชื่อบนนั้น 

ไม่นานน้าแอนก็มารับไปนอนที่คอนโด 
เมฆ แม่ น้า
แอน 

ซองน้ าตาล เตารีด 

9 12.30 – 15.30 ห้องนั่งเล่น เมฆตื่นและลงมาชั้นล่าง เค้าโดนบ่นจนเกิดหลุดปากพูดไม่ดีไป แม่
เดินออกจากบ้านไป เค้าหนีไปแอบในตู้ชั้นสอง พ่อเดินเข้ามาเปิด
ใจก่อนจะออกไป เมฆลงมาเจอแม่ เลยหนีออกจากบ้านไปอีก 

พ่อ แม่ เมฆ 

พัก 15.30 – 16.30 พักกอง 
11.1 16.30 – 18.00 หน้าบ้าน เมฆเหนื่อยจึงกลับมาที่บ้านเจอน้าแอนอยู่เค้าจึงเข้าไปหาเพ่ือขอไป

คอนโด น้าแอนเลยพูดเปิดใจกับเมฆบ้าง  
เมฆ น้าแอน 

11.2 18.00 – 20.00 ห้องครัว เมฆเข้าไปขอโทษแม่ พ่อกลับมาจากการไปตามหาเมฆพอดี แม่
ชวนน้าแอนให้กินข้าวด้วยกัน ทั้งสี่คนจึงนั่งกินข้าวกันบนโต๊ะ
อาหาร 

พ่อ แม่ เมฆ 
น้าแอน 

   ส
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บทท่ี 5 
 

การผลิตชิ้นงาน 

 

จากการศึกษาขอมูล ทฤษฎี แนวคิด และนํามาเขียนบทภาพยนตร เมื่อผานกระบวนการ

กอนการผลิตภาพยนตร (Pre-Production) มาแลว จะนํามาสูกระบวนการผลิตภาพยนตรเรื่อง Like 

Mother Like Father Like Son ซึ่งมีรายละเอียดของแตละฉาก และความหมายดังตอไปน้ี 

 

ฉากที่ 1.1 ภายนอก / ซอยในบาน / เย็น 

 

ภาพที่ 5-1 ฉากที่ 1.1 

เมฆกลับมาจากโรงเรียน เคาเรียกมอเตอรไซควินเพ่ือเขาไปในซอยบานของเคา ทั้งคูน่ัง

ผานบานตางๆกอนจะมาจอดที่หนาบานเมฆกอนเมฆจะเปดประตูเหล็กและเขาไปในบาน  

ฉากน้ีเปนฉากเปดเรื่องโดยใหเมฆเดินทางกลับบานเอง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกลา

และแฝงความเปนผูใหญลงไปใน ผูชมจะยังไมรูวาตัวละครน้ีช่ืออะไรจนฉากตอไป ใชการเลาเรื่องแบบ 

Montage ภาพบานตางๆเขากับเพลงที่ทํานองแบบเดียวกันซึ่งเลนซ้ําสองครั้ง จนมาถึงหนาบานเมฆก็

เขาบานมา และเคาก็ปดประตูรั้วเหล็กลง เพ่ือเปนการแสดงถึงอาณาเขตวาผูชมกําลังเขามาอยูในเรื่อง

ของบานหลังน้ี 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

 
 

 
 

ฉากที่ 1.2 ภายนอก / หนาบาน / เย็น 

 

ภาพที่ 5-2 ฉากที่ 1.2  

พอกําลังน่ังสูบบุหรี่อยูโดยที่ไมเห็นเมฆ เมื่อเมฆเดินมาถึงพอจึงตกใจและรีบเก็บบุหรี่ทิ้ง

ไป แตเมฆก็ไดกลิ่น จึงทําหนาเหม็นๆและเดินเขาบานไป พอหาเรื่องคุยกับเมฆแตเมฆไมยอมตอบ 

ฉากที่สองเปนฉากที่บอกวาเมฆกับพอมีความสัมพันธกันอยางไร ดวยวิธีพูดคุยและแสดง

ถึงสิ่งที่เมฆไมชอบในตัวพอ โดยมีฉากเปนบานของครอบครัวน้ี แสดงถึงฐานะวาอยูชนช้ันธรรมดา 

ฉากน้ีใชการถายแบบ Long take และไมใชดนตรีประกอบ มีแตเสียงบรรยากาศและบทสนทนา เพ่ือ

เพ่ิมบรรยากาศของความเปนบานเด่ียวและบงบอกลักษณะของตัวละครจากนํ้าเสียงและคําพูด 

 

ฉากที่ 1.3 ภายใน / หองครวั / เย็น 

 

ภาพที่ 5-3 ฉากที่ 1.3 

เมฆเขามาในหองครัว เจอกับแมที่กําลังจัดโตะอาหารอยู แมคุยกับเมฆแตเมฆไมสนใจ

เพราะเคากําลังหาไอศกรีมในตูเย็นอยู จากน้ันแมจึงบอกใหเมฆเรียกพอเพ่ือมากินขาวดวยกันทั้งสาม

คน 

ฉากน้ีเปนการบอกเลาเรื่องที่เมฆชอบกินไอศกรีมซึ่งแมก็มีเตรียมไวตลอด และเมื่อทั้ง

สามกินขาวดวยกันผูชมจะพบความนารักของครอบครัวน้ี รวมไปถึงความสุภาพของเมฆที่เคาพูดคุย

   ส
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กับพอและแม ใชการถายแบบ Long take เพ่ือความสมจริงของเหตุการณ และ Insert ในตูเย็น

เพ่ือใหเหมือนกับเมฆกําลังคนหาอะไรบางอยางในบานหลังน้ี ซึ่งเคาก็คนเจอ 

 

ฉาก 1.4 / ภายใน / หองน่ังเลน / พลบค่ํา 

 

ภาพที่ 5-4 ฉากที่ 1.4 

เมฆน่ังกินไอศกรีมอยูในหองน่ังเลน เคาหยิบแฟมประวัตินักเรียกข้ึนมาดู แลวพบวาช่ือ

มารดา ไมใชช่ือแมของเคา เมฆจึงเกิดความแปลกใจ แตก็ยังไมคิดอะไรมาก 

ฉากน้ีจะเปนตนตอของปริศนาและปมในเรื่อง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับช่ือของตัวละคร ใช

ดนตรีประกอบในการบงบอกถึงความสงสัยของเมฆ และ Insert ช่ือของตัวละครเพ่ือใหผูชมไดรับรูวา

มีความผิดปกติอะไรบางอยาง 

 

ฉากที่ 2 ภายใน / หองน่ังเลน / เชา 

 

ภาพที่ 5-5 ฉากที่ 2 

เมฆนอนเลนอยูในหองน่ังเลนขณะที่แมกําลังรีดผาอยู ไมนานก็มีบุรุษไปรษณียมาสง แม

จึงนํามาวางไวบนโตะซึ่งเมฆก็ต่ืนมาเห็นพอดี แมจึงบอกสั่งใหไปอาบนํ้าเพ่ือไปกับนาแอนเพ่ือไปเรียน

พิเศษ ประจวบเหมาะกับนาแอนที่มาถึงบานพอดี เมื่อเสร็จธุระทั้งสองก็ออกจากบานไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

 
 

 
 

แมที่กําลังรีดผาอยู แสดงถึงหนาที่ประจําวันของเธอวาทําอะไรบาง เมื่อพัสดุมาสง เมฆ

ที่เริ่มมีความสงสัยก็จึงมาแอบดูวาในซองมีอะไรและเผยใหผูชมเห็นถึงช่ือของแมวาช่ืออะไร หลังจาก

น้ันเมื่อนาแอนมาถึงบานก็มีบทสนามเล็กนอยระหวางแมกับนาแอนเพ่ือแสดงถึงความสนิท ใชการถาย

แบบ Long take ในฉากแรกเพ่ือแสดงถึงความชาในแตละวันและในตอนสุดทายเมื่อเมฆจากไปผูชม

จะไมเห็นหนาของแมในตอนที่เมฆบอกลา เพราะเหมือนกับเปนการเก็บความเปนหวงใยที่มีตอลูกไว  

 

ฉากที่ 3 ภายใน / คอนโดนาแอน / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-6 ฉากที่ 3 

เมฆและนาแอนมาถึงคอนโดและน่ังกินขาวกัน เมื่อกินเสร็จเมฆไปหองครัวเพ่ือหา

ไอศกรีมเชนเคย แตคราวน้ีไมพบ จึงผิดหวังเล็กนอย เมฆเริ่มมีการเปรียบเทียบระหวางแมกับนาแอน 

มีการแสดงถึงความสัมพันธของทั้งสองที่ดูเปนธรรมชาติ แตนาแอนจะมีความเงียบอยูซึ่ง

ตางจากเมฆที่พูดอยางราเริงผิดกับตอนที่คุยกับพอแม ผูชมจะพบวาเมฆมาหาไอศกรีมอีกเชนเคย แต

คราวน้ีไมพบใชการเลาเร่ืองดวยบทสนทนาและบรรยากาศโดยใชแคเสียงรอบตัว และในฉากที่เมฆมา

หาไอศกรีมก็ถายแบบเดิมในฉากที่ 1.3 เพ่ือใหเห็นวาในการคนหาตัวเองครั้งน้ีเคาไมพบกับคําตอบ 

 

ฉากที่ 4 ภายใน / คอนโดนาแอน / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-7 ฉากที่ 4 
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เมฆต่ืนนอนมาเพ่ือที่จะไปเรียนพิเศษ เมื่อเมฆทําธุระเสร็จเรียบรอยแลว เคาก็เดินมา

แอบฟงวามีเสียงอะไรในหองนาแอนหรือเปลาแตเมฆก็ไมกลาปลุกนาแอนเพราะเกรงใจ จึงเขียนโนต

ไวและออกจากหองไป 

เปนฉากที่เลาถึงเหตุผลที่ทําไมเมฆถึงมาที่คอนโดน่ันก็คือ เมฆตองไปเรียนพิเศษและ

แสดงใหเห็นวาเมฆมีความเกรงใจในตัวนาแอนเพราะเคาไมยอมเรียกนาแอนใชดนตรีประกอบเพ่ือ

แสดงถึงความนารักของตัวละคร และการตัดตอแบบฉากตอฉากเพ่ือแสดงถึงความเช่ืองชาของเรื่อง

และเพ่ือความสมจริงของเวลา 

 

ฉากที่ 5 ภายนอก / หนาคอนโด / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-8 ฉากที่ 5 

เมฆกลับมาจากที่เรียนพิเศษ เมื่อมาถึงยามหนาคอนโดก็ทักทายวา แมไมมาดวยหรือ 

แตเมฆก็ตอบกลับไปวาผูหญิงคนน้ันเปนเพียงแคนาของเคา เมื่อเมฆเดินมาถึงหนาคอนโด นาแอนก็รอ

รับอยูแลว ซึ่งขณะเดียวกัน ก็มีโทรศัพทโทรเขามา เมื่อนาแอนรับเมฆจึงไดรูกับความจริงในเรื่องช่ือ

ของนาแอนวาเปนช่ือเดียวกันกับในใบประวัตินักเรียนของเคา เมื่อไดยินดังน้ัน เมฆจึงเกิดความไม

เขาใจและเกิดขอสงสัยมากมายในตัวนาแอน 

เมฆไมรูความจริงวานาแอนเปนแมของเคา จึงบอกกับยามไปเชนน้ัน ซึ่งในฉากเดียวกัน

น้ีเมฆก็ไดรับรูขอเท็จจริงขอน้ีและทําใหเคาเกิดความไมเขาใจเปนอยางมาก แมหนาตาของเคาจะน่ิง

เฉยแตก็แฝงไปดวยความรูสึกนึกคิด เครื่องแตงกายจะเปนสีดําเพ่ือแสดงถึงความรูสึกแปลกแยกและ

เศราหมองตอตัวละคร ใชการถายแบบขามไหลเพ่ือแสดงถึงความรูสึกของตัวละครที่มีผลตออีกตัว

ละครหน่ึง เปนการแฝงความขัดแยงและการเปนสวนหน่ึงสวนใดของตัวละครในเรื่อง อีกทั้งยังมีการใช

ดนตรีประกอบในการบอกเลาความรูสึกของตัวละครวาเกิดปญหาหรือปมทางจิตใจ  
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ฉากที่ 6 ภายใน / หองนาแอน / พลบค่ํา 

 

ภาพที่ 5-9 ฉากที่ 6 

เมื่อทั้งสองเขามาถึงที่หอง นาแอนก็ชวนเมฆกินพิซซาดวยกัน แตเมฆก็แสดงอาการไม

คอยพอใจที่และเขาหองไปนอน เวลาผานไปเมื่อเมฆต่ืนขึ้นมา เคาก็นึกถึงแมและอยากกลับบาน จึง

ออกมาหานาแอนเพ่ือขอใหเธอไปสง 

เมฆโกรธที่นาแอนไมยอมบอกความจริง แมวานาแอนจะพูดดีดวยก็ตาม ทําใหเธอไม

เขาใจที่เมฆทํา ถึงจะไมไดโกรธอะไรแตก็แฝงไปดวยอารมณเศรา สวนเมฆก็คิดถึงแมขึ้นมาเลยอยาก

กลับบานดวยความที่วาหากอยูที่น่ีเคาจะรูสึกอึดอัดใจ สวนชุดของนาแอนก็เปนชุดสีดําเหมือนเดิม แต

ดวยเวลาที่กลายเปนกลางคืน จึงทําใหเธอดูเหมือนจะกลมกลืนไปกับบรรยากาศรอบขาง แสดงถึง

ความรูสึกของเมฆที่มีตอนาแอนที่กลายเปนคนแปลกแยกจากตัวเคา ใชการถายแบบขามไหลเพ่ือ

แสดงการเปนสวนรวมกันของตัวละคร และ Medium Shot เพ่ือแสดงถึงสีหนาและอารมณของตัว

ละคร วาเกิดความผิดปกติในความสัมพันธของทั้งสอง  

 

ฉากที่ 7 ภายใน / บานเมฆ / กลางคืน 

 

ภาพที่ 5-10 ฉากที่ 7 

นาแอนมาสงเมฆที่บานตามที่เมฆขอ แตเธอก็อดหวงและกังวลไมได จึงแสดงออกดวย

คําพูดและหนาตาของเธอ สวนเมฆก็เขาบานมา เพราะพอแมไมรูวาเมฆจะกลับจึงไมไดรอและนอนไป
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หมดแลว บานจึงมีแตความเงียบสงัด เมฆจึงใชโอกาสน้ีในการลองทําในแบบที่พอแมของเคาชอบทํา

น่ันก็คือรีดผาและลองสูบบุหรี่ดู แตแคเคาดม เมฆก็ไมชอบจึงโยนทิ้งไป สวนการรีดผาก็ดูหนักเกินไป

สําหรับเด็กวัยแคน้ี เมฆไดแตจองมองบานที่ไรผูคน เขาตัดสินใจข้ึนไปช้ันสองเพ่ือไปนอน แตแลวก็ไม

กลาเขาไปในหองที่พอแมนอนอยู จึงไปนอนอีกหองหน่ึง ซึ่งเปนหองที่ไมมีคนนอน 

ความรูสึกเปนหวงของนาแอนถูกถายทอดออกผานลูกกรงหนาบานของเมฆแสดงถึงการ

แปลกแยกของตัวละคร สวนเมฆที่เขาบานมาก็มีอาการน่ิงเงียบ เหมือนกับเคาเปนหุนทดลองที่ลองทํา

ตามที่ตนแบบทํา ซึ่งก็คือพอแมของเคาเอง เสื้อผาของเมฆเปนสีนํ้าเงิน ซึ่งก็คลายคลึงกับสีผนังของ

บานที่ออกเขียวนิดๆ ที่แสดงถึงความเปนสวนหน่ึงของสถานที่แหงน้ี  ใชการเลนแบบเช่ืองชา ชวย

เสริมความรูสึกเบ่ือหนายในสถานที่แหงน้ี มีการใชดนตรีประกอบเพ่ือแสดงอารมณเฉยเมยของตัว

ละครอีกทั้งโทนสีของเรื่องก็ออกฟาอมเขียว แสดงถึงความโดดเด่ียวที่ตัวละครตองเผชิญ 

 

ฉากที่ 8 ภายใน / หองน่ังเลน / กลางวัน 

 

ภาพที่ 5-11 ฉากที่ 8 

เมฆต่ืนลงมาพบวา แมกําลังรีดผาและพอก็กําลังน่ังอานหนังสือพิมพอยูด่ังที่ทั้งสองชอบ

ทํา เมฆไมกลาเผชิญหนาจึงเดินเขาไปในหองครัวเพ่ือที่จะกินขาว ทั้งสองดุเมฆที่กลับดึกโดยที่ไมบอก 

จนเมื่อเมฆทนไมไดจึงไดพูดคําที่ไมสมควรพูดออกไป พอแมหยุดน่ิง ตกใจกับคําที่ไดยิน เมฆรูสึกกลัว

และเสียใจกับสิ่งที่ทําไปจึงหนีขึ้นไปขางบน พอเห็นดังน้ันจึงเดินตามเมฆมา เมฆหนีมาแอบอยูใน

หองนอนและคลุมโปงไวเพ่ือจะไดไมมีใครมาเจอ เมื่อพอเขามา ก็เริ่มปรับความเขาใจกับเมฆซึ่ง เมื่อ

เมฆไดยินดังน้ันก็เขาใจอะไรบางอยางขึ้นมา แตดวยความกลัวโดนลงโทษ เคาจึงไมออกจากผาหมจน

พอออกไป และเมื่อลงมาขางลางเมฆก็มาเจอกับแม ดวยความตกใจเมฆจึงหนีออกจากบานไป 

ฉากน้ีเปนฉากที่สําคัญในเรื่องการคลี่คลายปญหาและถายทอดอารมณความรูสึกจริงๆ

ของตัวละครที่มีตอกัน แตดวยความเปนเด็กเมฆจึงพูดออกมาอยางไมคิดและเสียใจกับการกระทํา ผิด

กับพอที่มีความเปนผูใหญและพูดคุยดวยเหตุผล และการที่ทั้งสองเขามาเคลียปญหากันในหองนอนก็

เหมือนกับหองนอนเปนสถานที่ๆครอบครัวน้ีใชเวลาอยูดวยกัน แตที่ไมเคยถายใหเห็นเลยเพราะ
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เน่ืองจาก เรื่องที่เมฆรับรูถือวาเปนเร่ืองใหมสําหรับเคา การเจอสถานที่ใหมจึงนาแปลกใจไปดวย

สําหรับผูชม การที่พอเปนคนพูดเองแสดงถึงความมีความเปนผูนําในครอบครัว การรับฟงของเมฆแม

จะคลุมโปงอยูแตก็แฝงไปดวยความเขาใจ ใชการถายภาพแบบ Mis en scene โดยแมอยูหนาสุดของ

เฟรม พออยูกลาง และเมฆอยูทายสุด แสดงถึงความรูสึกที่มีตอคําพูดที่เมฆพูดซึ่งแมจะกระทบกับ

ความรูสึกมากที่สุด แตสุดทายเมฆจะว่ิงออกมาทางดานหนาของกลองแสดงใหเห็นวา ลึกๆแลวเมฆก็

เสียใจกับคําพูดที่เคาพูดออกไป สวนพอที่อยูตรงกลางก็กลายเปนคนกลางในการช้ีแจงปญหาของ

ครอบครัวน้ี การใชสีสมปนเขียวเพ่ือแสดงความอบอุนของพอ โดดเด่ียวและประหลาดใจของตัวละคร

อ่ืนๆภายในฉาก 

 

ฉากที่ 9 ภายนอก / หนาบานเมฆ / เย็น 

 

ภาพที่ 5-12 ฉากที่ 9 

นาแอนอยูที่คอนโดกําลังเก็บที่นอนอยู แตแลวก็เจอกับกระเปาตังของเมฆที่ตกอยูเธอจึง

เก็บเอาไว และไมนานนักก็มีโทรศัพทเขามา เธอฟงและตอบไปดวยนํ้าเสียงที่เปนกังวลเปนอยางมาก

และรีบออกจากหองไป เมื่อมาถึง ขณะที่เธอกําลังจะเขาไปในบาน เมฆที่แอบอยูก็เขามาบอกวาอยาก

ไปคอนโดดวยเพราะกลัวพอกับแมโกรธ แตนาแอนก็บอกไปวาไมเปนไรหรอก ใหเขาไปขอโทษ เมฆยัง

ยืนกรานแบบเดิมเธอจึงอธิบายใหเมฆฟง และเมื่อเมฆเขาใจ เคาก็เขาไปในบาน 

ฉากน้ีแสดงถึงความเปนหวงของนาแอนดวยนํ้าเสียงและสีหนาและความเปนเด็กของ

เมฆ ประกอบกับเสียงบรรยากาศของรอบๆบานในตอนเย็น ในการเสริมความเปลาเปลี่ยว 
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ฉากที่ 10 ภายใน / หองครัว / เย็น 

 

ภาพที่ 5-13 ฉากที่ 10 

เมฆเขามาในบานเพ่ือขอโทษกับแม ซึ่งแมก็ใหอภัยและบอกวาอยาทําแบบน้ีอีก ซึ่งทั้ง

สองก็เลยพูดคุยกันเหมือนเดิม ประกอบกับตอนน้ันพอก็กลับจากไปหาเมฆที่อ่ืนพอดีและนาแอนก็เขา

มาในบานพอดี แมจึงชวนทั้งสองกินขาว แลวทุกคนก็น่ังกินขาวกันอยางมีความสุข 

ฉากสุดทายของเร่ืองที่ทุกอยางเขาใจและลงรอยกันหมด แมเมฆจะเขามาขอโทษแบบ

งายๆแตแมก็ยกโทษใหแสดงใหเห็นวาเธอก็ไมไดโกรธอะไรลูกของเธอ ถึงแมจะรองไห แตก็รองไปดวย

ความดีใจที่เมฆกลับมาบานมากกวา และเมื่อทั้งหมดมาน่ังกินขาวดวยกัน ก็หมายถึงความเขาใจและ

ทุกคนเปดรับใหกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไดแลว 

ใชการ Dolly เขามาของกลองเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการคอยๆเปดเผยความรูสึกของตัว

ละครที่เมฆมีตอแมของเคา มีการถายขามไหลที่ใหเห็นถึงอารมณ ความรูสึกของตัวละครทั้งสอง และ

ฉากสุดทายคือภาพที่ทั้งสี่คนมาน่ังกินขาวดวยกันเหมือนในฉาก 1.3 ซึ่งเปนการอยูดวยพรอมหนา

พรอมตาของครอบครัว และครั้งน้ีก็มีไดมีสมาชิกเพ่ิมเขามาอีกคนดวย 
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บทท่ี 6  
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาและคนควาขอมูลเพ่ือการสรางสรรคภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับความสัมพันธของ

คนในครอบครัว ซึ่งประกอบไปดวย พอ แม ลูก ซึ่งบางครั้ง ก็ไมไดเปนความสัมพันธทางสายเลือด แต

กลับมีความรักและความผูกพันเกิดขึ้นได จากความใกลชิดและการเลี้ยงดู โดยผูจัดทําไดทําการเก็บ

ขอมูลจากทฤษฎี แนวคิด บทความ และแหลงขอมูลอางอิงตางๆ เพ่ือ นํามา พัฒนาโครงเร่ือง บุคลิก

ของตัวละคร ความสัมพันธของตัวละคร จนไดมาเปนบทภาพยนตรที่สมบูรณ จนพรอมสําหรับการ

ถายทํา และปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตภาพยนตรสั้น ซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือข้ันตอนกอนการ

ถายทําภาพยนตร (Pre-Production) ข้ันตอนการถายทําภาพยนตร (Production) และข้ันตอนหลัง

การถายทําภาพยนตร (Post-Production) และในการทําตามข้ันตอนขางตนทําใหผูจัดทําไดเรียนรู

วิธีการสรางภาพยนตรโดยละเอียดและครบถวนสมบูรณ โดยเริ่ม ต้ังแตการคัดเลือกแนวคิดทฤษฎี

ตางๆ และคนควาขอมูลอางอิงมาพัฒนาสูบทภาพยนตร การเลือกสถานที่ถายทําใหเหมาะสมและ

คัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบทภาพยนตร การวางแผนงานกอนการถายทํา การถาย

ทําและการบริหารเวลาในกองถาย การแกไขปญหาเฉพาะหนา ในกอง ถายทํา ไปจนถึงการตัดตอ

ภาพและเสียงของภาพยนตรที่ตองอาศัยความละเอียดทั้งดานภาพ และ เสียง เพ่ือความสมบูรณของ

ภาพยนตรตามจุดประสงคที่ผูจัดทําไดคาดหวังไว 

สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งน้ี สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญที่คนพบจากการ 

ดําเนินการตามแตละขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นตอนกอนการถายทาํภาพยนตร (Pre-Production) 

เปนขั้นตอนที่มีความยากพอสมควร เพราะเปนข้ันตอนของการวางแผนงาน วามี

ขอบเขตหรือวิธีการทํางาน การจัดตารางเวลา หรือการเลือกบทบาท หนาที่ รวมไปถึงบทภาพยนตร

และคัดเลือกนักแสดง จึงจําเปนตองมีความละเอียดสูง เพราะหากเตรียมการในข้ันตอนกอนการถาย

ทําภาพยนตรไมพรอมหรือขาดตกบกพรอง การทํางานในข้ันตอนตอไปก็จะเกิดความลําบากและมี

ปญหาตามมาในภายหลัง ผูจัดทําจึงไดใชเวลากับขั้นตอนน้ีเยอะที่สุด เพ่ือใหมีความพรอมใหงานมี

ความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไดดี เริ่มต้ังแตข้ันตอนการคิด จุดเริ่มตนของภาพยนตร การพยายามคัด

สรรประเด็นและแนวคิดที่นาสนใจและนํามาใช จนไปสูการ คนควาขอมูลในการอางอิง เพ่ือสรางบท
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ภาพยนตรที่สมบูรณ แมจะเปนไปไมไดเลยที่จะไมเกิดปญหา แตข้ันตอนน้ีก็สามารถทําใหมีปญหาใน

ขั้นตอนตอไปไดนอยที่สุด 

2. ขั้นตอนการถายทําภาพยนตร (Production) 

เปนขั้นตอนการทํางานกับทีมงานและนักแสดง ตลอดจนติดตอประสานงานตางๆ จึง

จําเปนตองมีความพรอมจากขั้นตอนกอนการถายทําภาพยนตร ทั้งการบริหารเวลาในการถายทํา 

เพ่ือใหไดตรงตามเวลา และการดูแลคาใชจายเพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณมากที่สุด และทุกครั้ง

ในการทํางานกับผูคนมากๆมักจะทําให ยุงยากซึ่งหากวางแผนในข้ันตอนกอนหนาน้ีมาดี งานก็จะ

ราบรื่นและมีปญหานอยที่สุด 

3. ขั้นตอนหลงัการถายทํา (Post-Production) 

เปนขั้นตอนสุดทายของการผลิตภาพยนตรสั้นในครั้งน้ี โดยเปนการนําเรื่องราวตางๆ

มาเรียบเรียงเขากันเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเลาเร่ืองไดตามที่ผูจัดทําตองการจะสื่อ โดยอาศัย

เทคนิคตางๆในการตัดตอ ใสเพลงเพ่ือสรางบรรยากาศและช้ีแนะอารมณของตัวละคร การปรับเปลี่ยน

โทนสีของเรื่องใหอยูในความพอดีและเปนไปอยางธรรมชาติ ในข้ันตอนน้ีมีความจําเปนเปนอยางมาก 

เพราะไมเชนน้ันแลวเรื่องราวก็จะไมตรงกับบทที่ไดวางเอาไว ผูจัดทําจึงใชเวลากับขั้นตอนน้ีเทาๆกัน

กับขั้นตอนแรก เพ่ือปองกันปญหาตางๆและมีการปรับ ทบทวน และแกไขขอผิดพลาดอยูหลายครั้ง

จนออกมาสมบูรณที่สุด 

ขอจํากัดและปญหา 

ขอจํากัดและปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน สามารถสรุปเปนขอๆได ดังตอไปน้ี 

1 . ปญหาของตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 

ในการทํางานครั้งน้ีผูจัดทําไดอาศัยบุคคลที่มีอายุใกลเคียงกับเรื่องราวจริง ซึ่งก็คือ

เด็กและผูใหญ และตารางเวลาของทั้งสองก็ไมตรงกันและวางกันแควันหยุดน่ันก็คือ เสาร อาทิตย 

และในการถายคร้ังที่สอง นักแสดงที่รับบทเปนพอและเมฆ ซึ่งในเรื่องจริงเปนญาติกันจริงๆ ไม

สามารถมาถายไดอยางกะทันหัน จึงตองเลื่อนออกไปอีกหน่ึงสัปดาห ทําใหเวลาในชวงข้ันตอนที่สอง 

นอยลงไปอีกสองวัน อีกทั้งทีมงานก็ตองทํางานของตนเอง จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานบอย 

เปนสาเหตุใหตองอธิบายเรื่องราวใหมอีกรอบหลายๆครั้ง จึงเกิดการเสียเวลาโดยใชเหตุ  

ดังน้ันในการวางแผนครั้งหนา จึงควรจะมีการเตรียมตัวลวงหนาในบางครั้งที่เกิดเหตุ

สุดวิสัย ด่ังเชนในคร้ังน้ี เผื่อวาหากเกิดเหตุการณอะไรขึ้น จะไดมีประสบการณในการแกปญหาและ

นํามาซึ่งความรวดเร็วในการทํางาน 

2 . ปญหาในเรื่องเสียงแทรกซอน 

ในการถายทําภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี มีการถายที่อยูภายนอกอยูไมกี่ฉาก แตแตละฉาก

น้ันตองอาศัยบทสนทนาในการเลาเรื่อง และภายนอกก็มีเสียงรบกวนอยูอยางตอเน่ือง จึงทําใหเสียงที่
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ออกมาไมไดมาตรฐานตามที่ผูจัดทําตองการ จึงทําใหเกิดปญหา เชน มีเสียงกอสราง เสียงรถยนตใน

ขณะที่ตัวละครพูด 

ทั้งน้ีปญหาดังกลาวก็สามารถแกไปไดคราวๆในข้ันตอนการตัดตอและบางคร้ังก็ตอง

แกปญหาเฉพาะหนาดวยการไปขอใหตนตอของเสียงน้ันหยุดกิจกรรมตางๆไวช่ัวขณะเพ่ือการถายทําที่

ราบรื่น 

3. ปญหาเรื่องอุปกรณในการถายทํา 

เน่ืองจากอุปกรณบางอยางมีราคาสูง จึงจําเปนตองยืมอุปกรณของมหาวิทยาลัย แต

ดวยจํานวนอุปกรณที่มีนอยการใชจึงมีอยางจํากัด เพราะเพ่ือนทุกคนตางก็ตองใชในการถาย

ภาพยนตรของตนเอง อีกทั้งอุปกรณบางอยางวางไมตรงวันกับที่นัดตารางถายทํากับนักแสดงได จึง

สงผลใหในบางครั้งก็ไดอุปกรณที่ชํารุดมาอยางเรงดวน 

อุปกรณจึงตองอาศัยการเรียนรูแบบพ้ืนฐานและอาจเกิดปญหาดานอุปกรณใน

ระหวางการถายทํา 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนการถายทอดเรื่องราว ความรูสึก และประสบการณของผูจัดทํา

ในแงมุมของความสัมพันธที่ไมจําเปนตองเปนคนในสายเลือด ก็สามารถเกิดความรักและความผูกพัน

กันได บางเน้ือหาอาจไมตรงกับความคิดของผูชม จึงขึ้นอยูกับความคิด ประสบการณและความเขาใจ 

2. ภาพยนตรจะออกมาดี ถามีความรับผิดชอบและเขาใจในเรื่องราวของตน การไม

ประหมาและตระหนกในการทํางานจะทําใหการทํางานเปนไปไดอยางราบรื่น 

3. เหนือสิ่งอ่ืนใด ภาพยนตรไมใชงานที่ทําไดดวยตัวคนเดียว การมีความเขาใจในงาน

และถายทอดเร่ืองราว รวมไปถึงการแกปญหาที่มาจากคนรอบขางจะมีประโยชนมากตอการทํางาน 

เพราะฉะน้ันควรเปดใจและรับฟงความเห็นของคนอ่ืนเพ่ือนํามาปรับแกเพ่ือสิ่งที่ดีที่สุด 
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