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เกี่ยวกับครอบครัว ทัศนคติ รวมไปถึงทฤษฎีทางด้านภาพยนตร์และตัวอย่างภาพยนตร์เพื่อน ามาสร้าง
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บทที่  1 

บทน า 
 
ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ช่องว่างระหว่างวัยเป็นปัญหาที่หลายครอบครัวต้องพบ ช่วงอายุที่แตกต่างกันท าให้  

เกิดความไม่เข้าใจกัน ในช่วงอายุของพ่อ แม่ และช่วงอายุของลูก มีการเรียนรู้ การรับรู้ที่ต่างกัน

เนื่องจากยุคสมัย ท าให้มีมุมมองทางความคิด ทัศนคติ วิถีชีวิต และความเช่ือที่แตกต่างกันจึงง่าย 

ต่อการเกิดความขัดแย้ง หากลูกอยู่ในช่วงวัยที่ก าลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และเริ่มแสดงความเป็นตัวตน

มากขึ้น บางครั้งอาจเกิดการต่อต้านความคิดของพ่อแม่ ในมุมกลับกัน ฝ่ายผู้ที่อยู่ในบทบาทของพ่อแม่  

ก็จะมีความคิด ทัศนคติส่วนตัว รวมถึงประสบการณ์ที่มีมาตลอดการด าเนินชีวิต เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กัน  

อาจก่อให้เกิดความคิดและเหตุผลที่ขัดแย้งกัน   

 ด้วยทัศนคติ ความคิด วิถีชีวิต และความเช่ือ ที่แตกต่างกันของผู้ที่มีบทบาทพ่อแม่ 

และบทบาทของลูก อาจท าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน เช่น ทัศนคติเกี่ยวกับการมีครอบครัว ซึ่งต่างฝ่าย

ต่างมีประสบการณ์ การรับรู้ที่แตกต่างกันจึงมีทัศนคติที่ไม่สอดคล้องกัน เป็นอุปสรรคให้คนใน

ครอบครัวไม่สามารถเข้าใจกัน จากปัญหาเล็กๆ ขยายและก่อตัวข้ึนเรื่อยๆเป็นปัญหาใหญ่ จนไม่

สามารถหันหน้าเข้าหากันได้ จึงเกิดเป็นประเด็นหลักในการจัดท าภาพยนตร์ขนาดสั้น ที่เล่าเรื่องราว

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกสาวเพียงสองคน โดยพ่อมีความคิดที่จะหาคนมาเป็นคู่ชีวิตให้แต่ลูก

กลับปฏิเสธ ฝ่ายพ่อก็ไม่เข้าใจที่ไม่เห็นความหวังดี ฝ่ายลูกก็ไม่เข้าใจที่จัดหาคนมาให้ทั้งๆที่ลูกมีคนรัก

อยู่แล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างไม่เข้าใจกัน แต่ไม่ยอมเปิดใจพูดคุยกัน ซึ่งปัญหาครอบครัวจะจบลงได้เพียง

เปิดใจกว้างและหันหน้ามาคุยกัน มองทัศนคติอีกมุมอย่างเข้าใจคนในอีกช่วงวัย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว 
2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่ต่างกันของคนต่างวัย 
3. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ 
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2 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
การศึกษาและท าความเข้าใจทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

ระหว่างพ่อและลูก      ที่มีความคิด ทัศนคติไม่ตรงกันเนื่องจากความแตกต่างของทั้งสองวัย รวมไป
ถึงการศึกษาและเรียนรู้ทางภาพยนตร์ ในเรื่องเนื้อหาในภาพยนตร์ การสร้างตัวละคร อารมณ์ 
และบรรยากาศที่เกิดข้ึนในภาพยนตร์ น ามาสู่การสร้างภาพยนตร์สั้น 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมข้อมูลและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

  2.1 ศึกษาบทบาทและหน้าที่ในครอบครัว 
   2.2 ศึกษาทฤษฏีการติดต่อสัมพันธ์ของ อีริค เบิร์น 
   2.3 ศึกษาทฤษฏีทางภาพยนตร์ 

3. การศึกษา ตีความข้อมูล 
  3.1 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห ์
  3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ 
                          ของภาพยนตร์ (Mood & Tone) 

4. ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
   4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร ์
   4.2 ก าหนดตัวละคร 
   4.3 เขียนบทภาพยนตร ์
       4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
       4.3.2 โครงเรื่องขยาย (treatment) 
        4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
        4.3.4 บทถ่ายท า (Shooting Script) 
  4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
  4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 
  4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉากและเสือ้ผ้า 

5. ข้ันตอนการถ่ายท า (Production) 
   5.1ถ่ายท าภาพยนตร์ 

6. ข้ันตอนหลงัการถ่ายท า  (Post-Production) 
   6.1 การตัดต่อภาพและเสียง 
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   6.2 เทคนิคพิเศษ 
   6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score, Foley) 
   6.4 การตัดต่อภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์  

7. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
 
แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

2556 2557 

มิ.ย. 
ก.ค
. 

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

ศึกษาและเสนอหัวข้อ จุลนิพนธ์          

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง          

บทโครงเรื่อง (treatment) 
อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood & Tone) 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

         

บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
คัดเลือกนกัแสดงและหาสถานที่ถ่ายท า 

         

บทถ่ายท า (Shooting Script) 
ตารางการถ่ายท า (Breakdown) 

         

ข้ันตอนการถ่ายท า (Production)          

ตัดต่อเบื้องต้น (First Draft) 
ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์ (Final Draft) 
สรปุผลและจัดท ารูปเลม่ 

         

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวมากขึ้น 
2. ได้รับรู้ถึง มุมมอง ทัศนคติ ความคิดที่แตกต่างกันของคนต่างวัย 

   ส
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3. เข้าใจและเรียนรู้กระบวนการคิดและการผลิตภาพยนตร์มากขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
การสรรค์สร้างภาพยนตรส์ั้น เรื่อง “A Part Of Zen” เป็นการน าเสนอเรื่องราวสะท้อน

ปัญหาครอบครัว เกี่ยวกับความคิด ทัศนคติของคนต่างวัย ที่มีความแตกต่างกัน น าไปสู่ปญัหา 

ความขัดแย้งและไม่เข้าใจกัน  

ผู้จัดท าจึงได้น าแนวคิด ทฤษฏี มาศึกษาและวิเคราะห ์ เพื่อน ามาสรุปประเด็นและ

ประยุกตเ์ป็นโครงเรือ่ง พฒันาสูบ่ทภาพยนตร์ และสร้างเปน็ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “A Part Of Zen” 

ดังต่อไปนี ้

 

แนวคิดเก่ียวกับครอบครัว 

1. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสรา้งและหน้าท่ีของครอบครัว1 

         1.1  โครงสร้างครอบครวั (Family structure)  หมายถึง องค์ประกอบย่อยของบุคคล

ที่มาอยู่รวมกัน (ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป) ในลักษณะครัวเรือนและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยสายโลหิต

หรือกฎหมาย รวมทั้งมีการด าเนินชีวิตร่วมกันและมีการพึ่งพากันทางสังคมและเศรษฐกิจ  

   1.2 หน้าที่ของครอบครัว (Family function) หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่สมาชิก 

ในครอบครัวควรกระท าตามบทบาทหรือสถานภาพในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวสามารถด าเนินชีวิต 

ครอบครัวไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ครอบครัวจะมีหน้าที่ต่อสมาชิกในครอบครัวในการตอบสนองความ

ต้องการของสมาชิกในครอบครัว และยังมีหน้าที่ของครอบครัวต่อสังคมในฐานะที่เป็นสมาชิกของ 

1 ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว แนวคิดทฤษฎีด้านครอบครัว. เข้าถึง 21 

ม ก ร า ค ม  2 5 5 7 .   เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://old.womenfamily.go.th/family/document/ 

family_thro.pdf 

   ส
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สังคมในการท าประโยชน์เพื่อสังคมด้วย 

2. องค์ประกอบโครงสรา้งของครอบครัว  

ลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยภายในครอบครัวที่มีผลต่อโครงสร้างของ

ครอบครัว คือ  

2.1 โครงสร้างบทบาท (role structure) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่บ่งช้ีถึง

สภาพที่ตนด ารงอยู่ บทบาทและสถานภาพจะเป็นเหมือนต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมของ

บุคคล โครงสร้างบทบาทภายในครอบครัวที่ส าคัญจ าแนกเป็นบทบาทเชิงเครื่องมือ ( expressive 

role) โดยบทบาทเชิงเครื่องมือเป็นบทบาทเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภายในครอบครัว และความ

รับผิดชอบโดยตรงต่อการแสวงหาสิ่งจ าเป็นหรือทรัพยากรส าหรับเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นบทบาทของสามีหรือพ่อ และบทบาทเชิงอารมณ์เป็นบทบาทเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสมาชิกใน

ครอบครัว รวมทั้งการให้การสนับสนุนด้านจิตใจ  ครอบครัวที่ดีจ าเป็นต้องมีโครงสร้างบทบาทที่

ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก และสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว มีผล  

ท าให้สมาชิกในครอบครัวได้รับการตอบสนองความต้องการได้ด้วย 

1) ระบบค่านิยม (value system) ระบบค่านิยมเป็นระบบความคิด ความเช่ือ  

และเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ในครอบครัว และอาจมีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกครอบครัว  

มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นหลัง โดยทั่วไปบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากการปลูกฝังค่านิยม  

จากครอบครัวค่อนข้างมากกว่าแหล่งอื่นๆที่มีอิทธิพล เช่น โรงเรียน ศาสนา ชุมชน เป็นต้น โครงสร้าง 

ของระบบค่านิยม ช้ีให้เห็นหลักในการด าเนินชีวิตครอบครัว ถ้าครอบครัวมีระบบค่านิยมที่คล้ายกับ

สังคมใหม่ ครอบครัวนั้นจะอยู่ในชุมชนได้อย่างราบรื่น จะท าให้ครอบครัวเข้ากับบุคคลภายนอก

ครอบครัวได้ง่าย 

2) กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) การอยู่ร่วมกันเป็นกลุม่ที่มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น ครอบครัวจ าเป็นต้องมีการสื่อสารที่ดี เพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิก การสื่อสารเป็นกระบวนการ
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ร่วมรับรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น ค่านิยม ตลอดจนอารมณ์ ความรู้ สึก ของบุคคลและผู้อื่น และ 

เป็นวิถีทางที่จะท าให้รู้จักตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งข้ึน การสื่อสารอาจเป็นการใช้ถ้อยค าหรือไม่ใช้ถ้อย

ค าประกอบกันไปก็ได้ ครอบครัวที่มีการสื่อสารทีด่ีจะสามารถท าหน้าที่ต่างๆได้ดี เพราะการสื่อสารที่ดี

จะท าให้สมาชิกมีความเข้าใจ ยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลที่แตกต่างกัน ปรับพฤติกรรมเข้าหากัน

ได้อย่างเหมาะสม ท าให้มีความราบรื่นในการด าเนินชีวิตครอบครัว แต่ถ้าครอบครัวมีการสื่อสารไม่ดี 

เกิดความไม่เข้าใจกัน ระแวง ไม่มั่นใจ ไม่สามารถปรับพฤติกรรมเข้าหากันได้ เพราะสมาชิกไม่สามารถ

บอกให้ฝ่ายหนึ่งรู้ถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองได้  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็จะส่งผลกระทบ

ต่อการท าหน้าที่ของครอบครัว และอาจท าให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวข้ึนได้  

3) โครงสร้างอ านาจ (Power system) หมายถึง การที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งใน

ครอบครัวสามารถควบคุมหรือแสดงอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกอื่นๆในครอบครัว โดยเป็น 

ผู้ที่ใช้อ านาจในการตัดสินใจของครอบครัว และยังมีอ านาจในการให้คุณให้โทษแก่สมาชิกในครอบครัว  

เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ที่ส่วนใหญ่จะใช้อ านาจในการลงโทษลูก เป็นต้น 

3. องค์ประกอบหน้าท่ีของครอบครัว   

ครอบครัวมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัว คือ 

3.1 หน้าที่ของความรักความเอาใจใส่ (Affective function) หมายถึง ในการ

ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของสมาชิก แสดงออกโดยการให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจ

ใส่แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีสุขภาพจิตดี มีบุคลิกภาพมั่นคง  

3.2 หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู (Socialization function) หมายถึง หน้าที่ในการ

พัฒนาแบบแผนพฤติกรรมที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตของสมาชิก เพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริมลักษณะนิสัยที่

ดีงาม  การวางตนตามบทบาทหน้าที่เหมาะสม  การเรียนรู้ระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งจะ 

ท าให้เด็กพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต ถือได้ว่าเป็นกระบวนการปรับพฤติกรรมอย่าง

ต่อเนื่องที่ท าให้บุคคลตอบสนองสถานการณ์ในสังคมตามต้องการ อันเป็นผลมาจากการเรยีนรู้บทบาท

ในสังคม และได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งกระบวนการทางสังคมนี้ไม่ได้หมายถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

เท่านั้น  แต่เป็นกระบวนการที่เกิดกับคนทุกวัย  ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสูงอายุ  ในการปรับบรรทัดฐาน 

ความเช่ือ ค่านิยม ของตนอย่างต่อเนื่อง  

   ส
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3.3 หน้าที่ในการผลิตสมาชิกใหม ่(Reproductive function) หมายถึง หน้าที่ในการ

สร้างหรือในการผลิตสมาชิกใหม่ให้กับครอบครัว ท าให้สังคมมีจ านวนสมาชิกในสังคมเพิ่มข้ึน  

เป็นหน้าที่ในการสืบเผา่พันธ์ุเช้ือสายของมนุษย์ ส าหรับครอบครวัหน้าที่นี้เป็นการสืบสกลุใหค้รอบครัว

ด ารงต่อไป   

3.4 หน้าที่ในการเผชิญปัญหาของครอบครัว (family coping function) หมายถึง 

หน้าที่ในการจัดการและคลี่คลายวิกฤติต่างๆ ในครอบครัวในทางสร้างสรรค์ เพื่อคงไว้ซึ่งสมดุลภายใน

ครอบครัว ทั้งนี้ เนื่องจากตลอดการด าเนินชีวิตครอบครัว  ครอบครัวจะถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอก ซึ่งอาจเป็น บุคคล สิ่งของ สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะเครียด

ในครอบครัว สิ่งที่อาจรบกวนความสงบสุขของครอบครัว เช่น การเสียชีวิตของคู่ครอง การหย่าร้าง 

การตายของญาติสนิท การเจ็บป่วยของสมาชิก การมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ครอบครัวจึงท า

หน้าที่ในการเผชิญปัญหาเพื่อให้ครอบครัวสามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตาม

พัฒนาการของครอบครัว  

3.5 หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Economic function) หมายถึง 

หน้าที่ในการแสวงหารายได้ที่ได้มาเพื่อน ามาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดหา

เสื้อผ้า อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

3.6 หน้าที่ในการจัดหาสิ่งจ าเป็นพื้นฐานทางกายภาพส าหรับสมาชิก (Provision of 

physical necessities) หมายถึง หน้าที่ในการจัดหาสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตส าหรับสมาชิกใน

ครอบครัว ได้แก่ ปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย) และบริการเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัย นันทนาการ และงานอดิเรก   

4.ทฤษฎีระบบครอบครัว 

   มีอิทธิพลมากในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม  โดยเฉพาะในหน่วยสังคม 

อันสลับซับซ้อนอย่างครอบครัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544 หน้า 12) สาระส าคัญของทฤษฎีระบบ  

มองครอบครัวเป็นระบบย่อยที่ส าคัญของสังคมและมีอยู่ในสังคมมาเป็นเวลานาน รวมทั้งเป็นสถาบัน 

ทางสังคมที่ เกิดข้ึนมานานแล้วในอดีตในทุกมุมโลก และยังคงเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานในการ  

สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานมากที่สุดสถาบันหนึ่ง  
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   ระบบครอบครัวเป็นระบบที่ซับซ้อนและประกอบข้ึนด้วยระบบย่อยภายในครอบครัว 

อีกหลายระบบ ซึ่งต่างปฏิสัมพันธ์กันในการด าเนินชีวิตครอบครัว การท าความเข้าใจกับความสัมพันธ์ 

ของระบบต่างๆของครอบครัวย่อมขยายมุมมองการวิเคราะห์ครอบครัวได้อย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน 

4.1 กฎแห่งระบบครอบครัว  ระบบจะด ารงอยู่ได้ต้องมีวิถีปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแน่นอน 

หรือ “กฎ” คอยควบคุมอยู่ โดยเฉพาะกฎแห่งโครงสร้างและกฎแห่งหน้าที่ ครอบครัวเช่นกัน ที่เมื่อ

บุคคลมาอยู่รวมกันต้องมีการก าหนดกฎข้ึนมา อาจเป็นการก าหนดโดยชัดเจน (explicit rule) มีการ

ปรึกษาพูดคุยกันว่าในบ้านควรมีกฎอะไรบ้าง เช่น กฎกลับบ้านให้ตรงเวลา เป็นต้น แต่กฎส่วนใหญ่ใน

ครอบครัวจะมีการก าหนดชัดเจน (implicit rule) คือ ไม่มีการตกลงกัน แต่เป็นที่เข้าใจและยอมรับ

กันโดยปริยาย เช่น ลูกต้องเช่ือฟังพ่อแม่ หรือ ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างญาติสนิท เป็นต้น  

4.2 การวิเคราะห์ครอบครัวด้วยทฤษฎีระบบ  ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและ

ความสัมพันธ์ของครอบครัวจ าเป็นต้องเริ่มศึกษาจากโครงสร้างของระบบครอบครัวว่าประกอบด้วย

ระบบย่อยอะไรบ้าง รวมทั้งการพิจารณาระบบครอบครัวที่ศึกษาภายใต้โครงสร้างของระบบใหญ่ก็  

จะเห็นว่าครอบครัวเกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆ 

 

5.ทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์  

  การศึกษาพัฒนาการมนุษย์เริ่มต้นจากกลุ่มแนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาและได้มีการ

พัฒนาการ วิธีการศึกษาในมุมมองหลายสาขาวิชาเข้ามาในระยะต่อมา เช่น มานุษยวิทยา สังคมวิทยา 

และอื่นๆ ท าให้ทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ครอบคลุมแนวคิดส าคัญในการท าความเข้าใจกับการ

เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของมนุษย์ได้กว้างขวางขึ้น  

  การแบ่งระยะของพัฒนาการมนุษย์ นักจิตวิทยาพัฒนาการได้แบ่งระยะต่างๆของ

พัฒนาการมนุษย์โดยทั่วไปออกตามระดับอายุและวุฒิภาวะ (Shaffer 1985 : 7 อ้างถึงใน รศ.ดร. 

จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2547 หน้า 25 - 26) ดังนี้ 

5.1 ระยะก่อนเกิด (prenatal period) เริ่มตั้ งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งคลอด  

รวมเวลาประมาณ 280 วัน   
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5.2 ระยะวัยทารก ( infancy) เริ่มตั้ งแต่ เกิดถึงอายุ 2 ขวบ ในช่วงปีนี้ เด็ก 

จะมีการเจริญเติบโตด้านร่างกาย ด้านพัฒนาการทางสมอง และระบบประสาทอย่างรวดเร็ว สามารถ

รับรู้และเรียนรู้สิ่งรอบตัวผ่านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู

ใกล้ชิดในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย 

5.3 ระยะวัยเด็ก (childhood) เริ่มตั้งแต่อายุ 3 – 12 ปี ในช่วงนี้เด็กมีการ

เจริญเติบโตต่อเนื่องจากในช่วงวัยทารก  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระดูก กล้ามเนื้อ และการท างาน

ประสานกันของระบบต่างๆ เริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างเพศ มีการแยกกลุ่มระหว่างเด็กเพศ

เดียวกัน เด็กเริ่มมีความสนใจและเข้าใจสิง่แวดล้อมรอบตัวมากขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักใช้

ภาษาในการสื่อความหมายมากข้ึน เด็กในวัยน้ีสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะย่อย คือ  

 - ระยะวัยเด็กตอนต้น / ปฐมวัย (early childhood) อายุ 2 – 5 ปี  

 - ระยะวัยเด็กตอนกลาง (middle childhood) อายุ 6 – 9 ปี 

 - ระยะวัยเด็กตอนปลาย (late childhood) อายุ 10 – 12 ปี   

 - ระยะย่างเข้าสู่วัยรุ่น (puberty) ซึ่งจะมีความแตกต่างของเด็กหญิงและเด็กชาย  

     โดยเด็กหญิงจะย่างเข้าวัยรุ่นเมื่อมีอายุเฉลี่ย 12 ปี  ขณะที่ชายจะอายุเฉลี่ย 14 ปี  

5.4 ระยะวัยรุ่น (adolescence) ตั้งแต่อายุ 13 – 20 ปี ช่วงนี้ ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยว

หัวต่อของความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่สุดระยะหนึ่งของชีวิต 

ทั้งในด้านของร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อและ

ฮอร์โมนที่มีผลต่อพัฒนาการทางเพศและบุคลิกภาพ ระยะนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะย่อย ได้แก่  

 - ระยะวัยรุ่นตอนต้น (early adolescence) อายุ 13 – 15 ปี 

 - ระยะวัยรุ่นตอนกลาง (middle adolescence) อายุ 15 – 18 ปี 

 - ระยะวัยรุ่นตอนปลาย (late adolescence) อายุ 18 – 20 ปี  

   ส
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ทั้งนี้ ในช่วงระยะวัยรุ่น เด็กบางคนอาจเข้าสู่ช่วงวัยนี้ก่อนหรือหลังอายุที่ก าหนดได้ ข้ึนอยู่กับความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและการอบรมเลี้ยงดู  

5.5 ระยะวัยผู้ใหญ่ (adulthood) อายุ 20 – 40 ปี ในช่วงนี้เป็นวัยที่การเจริญเติบโต 

ทางร่างกายลดน้อยลงจนถึงจุดคงที่ มีความพร้อมในความผู้ใหญ่ที่มีความสามารถทางสติปัญญา  

และการแสดงออกทางอารมณ์ ตลอดจนการเข้าสังคมกับผู้อื่น มีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน  

และสร้างความสัมพันธ์กับผูอ้ื่น ทั้งในด้านการเลือกคู่ครอง การงาน การมีชีวิตครอบครัว การรวมกลุ่ม 

ทางสังคม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลง  

5.6 ระยะวัยกลางคน (middle age) อายุ 40 – 65 ปี  ในช่วงนี้ เป็นระยะเข้าสู่ความ

เป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงในชีวิตพอสมควร มีหน้าที่การงานต าแหน่งสูงข้ึนเป็นหลักฐาน มีสถานภาพ

ทางสังคมในระดับหนึ่ง มีครอบครัวที่ลูกเติบใหญ่ช่วยตนเองได้มากข้ึน เป็นช่วงระยะที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไม่มาก  

5.7 ระยะวัยสูงอายุ (old age) อายุ 65 ปีข้ึนไป หรือ หลังเกษียณอายุจนกระทั่ง 

สิ้นอายุขัย  ในช่วงนี้ สภาพร่างกายจะเริ่มเสื่อมถอย และความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม 

ก็ลดลง กระทบกระเทือนทางจิตใจได้ง่ายจากความรู้สึกว่าตนเองด้อยประสิทธิภาพ เป็นช่วงที่ค้นหา

ปรัชญาการด าเนินชีวิตในบั้นปลายของชีวิต และเตรียมตัวในการจากไปอย่างมีความสุข 

6. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของครอบครัว  

6.1 พัฒนาการของครอบครัว  (Family development) หมายถึง กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในครอบครัว เริ่มตั้งแต่การสร้างครอบครัวจนกระทั่งการด าเนินชีวิตครอบครัว 

สิ้นสุดลง อาจกล่าวได้ว่า เริ่มต้นที่การแต่งงาน มีบุตร และอบรมเลี้ยงดูจนบุตรออกจากครอบครัว  

เข้าสู่ชีวิตแต่งงานอีกครั้ง ต่อเนื่องจนเกษียณอายุและสิ้นอายุขัยของคู่สมรส  

พัฒนาการของครอบครัวจะเกี่ยวข้องกับระยะของพัฒนาการครอบครัว 

(Family development stages) ซึ่งหมายถึง ล าดับข้ันของการเปลี่ยนแปลงของการด าเนินชีวิต

ครอบครัวที่เกิดข้ึนเมื่อตั้งครอบครัวใหม่และสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกครอบครัวจากไป การแบ่งระยะของ

พัฒนาการครอบครัวมักใช้แนวคิดการเพิ่มขยายและลดขนาดของสมาชิกครอบครัวเป็นเกณฑ์ อีกค าที่
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ใช้ในความหมายที่ใกล้เคียงกัน คือ วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) หมายถึง ระยะของ 

การเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเริ่มต้นจากการแต่งงานและสิ้นสุดลงที่การจากไปของคู่สมรส  

ค าว่า “พันธกิจของครอบครัว” (Family developmental tasks) หรือ “งาน

พัฒนาการของครอบครัว” หรือ “ภารกิจของครอบครัว” หมายถึง การกระท าของสมาชิกใน

ครอบครัวเพื่อตอบสนองความต้องการตามพัฒนาการของครอบครัว โดยเป็นภารกิจของสมาชิกใน

ครอบครัวที่ถูกคาดหวังเมื่อบทบาทเปลี่ยนไปตามการเพิ่มหรือจากไปของสมาชิกครอบครัว  

6.2 องค์ประกอบของพัฒนาการครอบครัว  เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ 4 ส่วน 

คือ  

1) สถานภาพในครอบครัว  (Family position) หมายถึง โครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งก าหนดโดยเพศ การแต่งงาน การสืบทอดทางสายโลหิต  

และความสัมพันธ์ของช่วงอายุ ได้แก่ สามีภรรยา พ่อแม่ลูก พี่น้อง เป็นต้น   

2) บทบาทในครอบครัว  (Family role) หมายถึง การกระท าของบุคคลใน

ครอบครัวตามสถานภาพที่มีอยู่ในครอบครัว เช่น แม่มีบทบาทในการอุ้มชูเลี้ ยงดูลูกตั้งแต่แรกเกิด  

เป็นต้น 

3) บรรทัดฐานของสังคม  (Social Norm) หมายถึง กฎเกณฑ์หรือ

ข้อก าหนดที่สมาชิกในสังคมยอมรับเป็นแบบแผนเดียวกัน เช่น หญิงชายจะแต่งงานหากตกลงจะใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นต้น 

4) การเข้าสู้ระยะรอยต่อของพัฒนาการครอบครัว (Family transitions) 

หมายถึง ภาวการณ์เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตครอบครัวในแต่ละระยะรอยต่อ ล าดับ

ข้ันของพัฒนาการครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวจะต้องปรับบทบาทของตนเองและพบกันความเครียด 

ที่จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของการด าเนินชีวิตครอบครัวต่อไป 
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7. ทฤษฎีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 2 

    7.1 ภาวะตัวตน(EGO STATES) และความสัมพันธ์ (TRANSACTIONS)  

       ความสัมพันธ์หนึ่งๆจะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ สิ่งเร้า (Stimulus) และ 

การตอบสนอง (Response). โดยปกติแล้วความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์

โดยรวมแต่ละด้านของความสัมพันธ์หรือผลของความสัมพันธ์อาจอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ทาง

ตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพ เหมาะสม หรืออ้อมค้อม สูญเปล่าและไม่เหมาะสม. เมื่อบุคคล  

มีปฏิสัมพันธ์ พวกเขาจะแสดงในรูปของสภาวะตัวตน(Ego State) 3 ประเภทซึ่งแตกต่างกันไป. 

สภาวะตัวตนชัดเจนของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม และสภาวะอัตตาแต่ละอย่าง มีแหล่งที่มา

จากแต่ละส่วนของสมอง บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรม จากสภาวะตัวตนแบบพ่อแม่ (Parent Ego 

State) สภาวะตัวตนของเด็ก(Child ego State) หรือจาก สภาวะตัวตนของผู้ใหญ่ (Adult ego 

State) เช่นเดียวกัน พฤติกรรมของเราก็มาจากสภาวะตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งใน  

7.2 สภาวะตัวตนแบบเด็ก(Child Ego State)  

        เมื่อเราอยู่สภาวะตัวตนแบบเด็ก เราจะแสดงออกเหมือนเด็ก. ไม่ใช่แค่แสดงออก

เท่านั้น เราจะคิด รู้สึก มอง ได้ยิน และตอบสนองราวกับเด็กอายุสามขวบ ห้าขวบ หรือแปดขวบ. 

สภาวะตัวตนเกิดจากสภาวะที่บุคคลมีประสบการณ์อย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพียงแค่บทบาทหนึ่งเท่านั้น. เมื่อ

เด็กมีความรู้สึกเกลียดหรือรัก ตื่นเต้น เป็นธรรมชาติ หรือชอบเล่นสนุก เราจะเรียกเด็กประเภทนี้ว่า  

เด็กตามธรรมชาติ (Natural Child). เมื่ออยู่ภาวะช่างคิด ชอบท าโน่นท านี่ ช่างจินตนาการ เราจะ

เรียกภาวะแบบนี้ว่า ศาสตราจารย์ตัวน้อย (Little Professor). เมื่อเขารู้สึกกลัว รู้สึกผิด ข้ีอาย 

สภาวะนี้จะถูกเรียกว่า เด็กที่อยู่ในโอวาท(Adapted Child). เด็กอาจมีความรู้สึกได้ทุกอย่างที่กล่าวมา 

เกลียด รัก โกรธ สนุกสนาน เศร้าสร้อย เขินอายหรืออื่นๆ โดยปกติ เด็กมักจะถูกต าหนิว่าเป็นสาเหตุ

ของความวุ่นวาย เนื่องจากเขามักจะเอาแต่ใจตนเอง เจ้าอารมณ์ แข็งกร้าว ต่อต้านต่อความกดดัน

ที่มากระทบ 

 2 P.J.Anderson[นามแฝง]. ทฤษฎีวิเคราะห์ความสัมพันธ์. เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 

มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://pjanderson.blogspot.com/2010/10/blog-post_24.html 
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7.3 ภาวะตัวตนแบบพ่อแม่ (Parent ego State)  

       ภาวะตัวตนแบบพ่อมีจะมีลักษณะ ด่วนตัดสิน มีอคติล่วงหน้า ในการด ารงชีวิต.  

เมื่ อบุ คคลอยู่ ในภาวะตั วตนแบบพ่อแม่  เขาจะคิด รู้ สึ ก  และแสดงออกเหมื อนพ่อแม่ 

หรือคนที่เขาถือเป็นแบบอย่าง. ภาวะตัวแบบพ่อแม่จะตัดสินใจ ว่าจะต้องสนองต่อเหตุการณ์อย่างไร  

อะไรดีหรือไม่ดี และบุคคลจะด ารงชีวิตอยู่อย่างไร โดยไม่จ าเป็นต้องอิงอยู่กับหลักเหตุผล ภาวะตัวตน 

แบบพ่อแม่อาจแสดงออกในรูปของการตัดสิน ต่อต้าน ควบคุม หรือให้การสนับสนุนก็ได้. ภาวะตัวตน 

แบบพ่อแม่ที่แสดงออกในรูปการติเตียน จะถูกเรียกว่า พ่อแม่ช่างต าหนิ ภาวะตัวตัวแบบพ่อแม่  

ที่แสดงออกในรูป ของการสนับสนุนจะถูกเรียกว่า พ่อแม่ผู้อารีย์  

7.4 ภาวะตัวตนแบบผู้ใหญ่(THE ADULT)  

        บุคคลจะแสดงออกเหมือนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะท างานตามข้อมูล 

ที่รวบรวมได้และเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจตามโปรแกรมที่อิงตามหลักตรรกะเมื่ออยู่ใน

ภาวะตัวตนแบบผู้ใหญ่ บุคคลจะใช้ความคิดแบบตรรกะในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าภาวะตัวตน

แบบผู้ใหญ่และแบบเด็กไม่ระบบกวนกระบวนการ. ดังนั้น การใช้อารมณ์จึงไม่ใช่สิ่งที่ดีในความคิดของ

คนที่มีภาวะตัวตนแบบผู้ใหญ่ ในที่นี้หมายถึง การใช้เหตุผลหรอืการคิดแบบตรรกะทีพ่วกเราต้องการที่

จะแยกตัวเราเองออกจากอารมณ์ของเราเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าการมีเหตุผลหรือหลักการคิดแบบ

ตรรกะ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในทุกเวลา ภาวะตัวตนแบบพ่อแม่แบบแยกตัวออกมาอย่างเด่นชัดเกิดข้ึน 

เพราะมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นภาวะตัวตนแบบผู้ใหญ่ที่แยกตัว จะมีผลกระทบชัดเจนต่อบุคคล

เช่นเดียวกัน บุคคลอาจตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ว่า ฉันเป็นผู้ใหญ่และฉันก็มีอารมณ์ แบบนี้ใช่หรือไม่  

การเป็นมนุษย์ที่มีวุฒิภาวะและเจริญเติบโตข้ึนไม่เหมือนกบัการอยู่ในภาวะตัวตนแบบผู้ใหญ่ เด็กเล็กก็

สามารถอยู่ในภาวะตัวตนแบบผู้ใหญ่ของพวกเขาได้ และปรับเปลี่ยนไปตามวัย พร้อมกับสามารถใช้

ภาวะตัวตนแบบพ่อแม่และเด็กได้ตลอดเวลาเช่นกัน 

 7.5 เสียงในหัว(VOICES IN THE HEAD)  

         ภาวะตัวตนแบบพ่อแม่จะเป็นเหมือนกับเครื่องบันทึกเทปที่เต็มไปด้วยการด่วน

ตัดสิน อคต,ิ ค าพูดที่ถูกโปแกรมไว้ล่วงหน้า. ค าพูดที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าเหล่าน้ียังท างานแม้ในขณะที่

บุคคลอยู่ในภาวะตัวตนแบบผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งโดยปกติแล้วเราสามารถได้ยินมันในฐานะ “เสียงในหัว

ของพวกเรา” เทปบันทึกของภาวะตัวตนแบบพ่อแม่ จะรู้สึกดีหรือแย่ข้ึนอยู่กับภาวะตัวตนแบบพ่อแม่
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จะท าให้มันเป็นแบบไหน ในทฤษฎีบุคลิกภาพอื่นๆ เสียงของภาวะตัวตนแบบพ่อแม่ช่างต าหนิด้วย

จุดประสงค์ร้ายอาจะเป็นที่รู้จักในรูปของซูเปอร์อีโก้ที่หยาบคาย การพูดกับตนเองในแง่ลบ หลุมพราง

ความคิดหรือภาวะการเห็นคุณค่าตนเองต่ า ผู้ดูแลการลงโทษหรือความคาดหวังในแง่ร้าย ภาวะตัวตน

แบบพ่อแม่ช่างต าหนิมักแสดงออกในรูปของค าพูด เช่น คุณช่างเลว, งี่เง่า, น่าเกลียด, บ้า, ประสาท 

ฯลฯ พ่อแม่ผู้อารีย์จะให้ความรักกับเด็กอย่างไม่มีเงื่อนไขและพูดถ้อยค า เช่น ฉันรักเธอ เธอคือผู้ชนะ  

เธอสวยมาก 

7.6 ความสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมาและตัดขวาง(Complimentary and Crossed 

Transactions).   

                การสื่อสารแบบตัดขวางเป็นการรูปแบบที่ส าคัญเนื่องจากเป็นตัวท าลาย 

การสื่อสาร การทราบถึงรูปแบบการสื่อสารจึงมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากช่วยให้ผู้วิเครา ะห์ 

การสื่อสารเข้าใจและวิธีสารและสาเหตุที่การสื่อสารขัดข้อง กฎก็คือ “เมื่อใดก็ตาม การสื่อสาร 

เกิดขัดข้อง การสื่อสารแบบตัดขวางจะเกิดข้ึน” การสื่อสารแบบตัดขวางชนิดหนึ่งที่ส าคัญมาก คือ 

การติดต่อสัมพันธ์แบบขาดความสมบูรณ์ (discount transaction) ส าหรับบุคคล ในการตอบสนอง

โดยไม่สนใจกับเนื้อหาของตัวกระตุ้นให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์. การขาดความสมบูรณ์มักไม่ชัดเจนแต่

มักขาดความสมบูรณ์ส าหรับฝ่ายรับสารและถ้าเกิดข้ึนซ้ าๆจะก่อให้เกิดการขัดข้องที่รุนแรงมากขึ้น 

7.7 ต าแหน่งชีวิต(Existential Position)  

                       ในกระบวนการของการพัฒนาอัตลักษณ์( Identity) บุคคลจะก าหนดตนเองว่า  

อะไรคือความหมายของชีวิตหรือการมีอยู่ของเขา. บางคน จะมองว่า พวกเขาดี(OK) และมีชีวิตที่ดี 

แต่บางคนจะมองว่า พวกเขาแย่ (Not OK) และล้มเหลวในด้านใดด้านหนึ่ง. ความคาดหวังที่อยู่ 

บนพื้นฐานของการตัดสินใจ(Decision)ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร  บุคคลจะรู้สึกดี(OK) หรือแย่(Not OK) 

ต่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยจะอยู่ใน ต าแหน่งชีวิตต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในสี่ต าแหน่งดังนี้  

  ฉันดี คุณดี      (I’m OK, You’re OK),       ฉันดี คุณแย่    (I’m OK You’re not OK) 

  ฉันแย่ คุณดี    (I’m not OK You’re OK)   ฉันแย่ คุณแย่  (I’m not OK You’re not OK) 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

1. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Individual Differences Theory) 3  

           ได้รับการพัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเร้าและการตอบสนอง ( Stimulus- 

Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R theory) ของกาเย่ (Gagne) และน ามาประยุกต์ใช้ (Defleur, 

1966) อธิบายว่าบุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา  

และความสนใจ เป็นต้น  

         ความแตกต่างนี้ยังข้ึนอยู่กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท าให้มีพฤติกรรมการ

สื่อสารและการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกัน ได้แก่   

1.1 มนุษย์เรามีความแตกต่างกันมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาส่วนบุคคล 

1.2 ความแตกต่างนี้บางส่วนมาจากลกัษณะแตกต่างทางชีวภาคหรือทางร่างกายของ 

แต่ละบุคคลแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความแตกต่างที่เกิดจากการเรียนรู้ 

1.3 มนุษย์ซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ จะเปิดรบัความคิดเห็นแตกต่างกัน 

1.4 การเรียนรู้สิง่แวดล้อมท าใหเ้กิดทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือที่รวมเป็นลักษณะ

ทางจิตวิทยาส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป 

2. แนวคิดทัศนคต ิ4 

การศึกษาทัศนคติมีมาต้ังแต่สมัยแรกเริ่มของจิตวิทยาสังคมและเป็นมโนทัศน์หนึ่งที่

ได้รับความสนใจจากนักจิตวิทยาสังคมเป็นจ านวนมากในทุกยุคทุกสมัย เพราะทัศนคติมีความส าคัญ

ต่อชีวิตของคนในแง่มุมต่างๆ  เช่น การเมืองการปกครอง การแต่งงาน ศาสนา นิสัยการรับประทาน

อาหาร การศึกษา แฟช่ัน การอบรมเลี้ยงดู การแข่งขัน การสื่อสาร เป็นต้น ( Oppenheim, 

1966:106) 

3 เจตนา  พรมประดิษฐ์. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 

2557.  เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/reconflict/thbthwn-wrrnkrrm/thvsd-

khwam-taek-tang-rahwang-bukhkhl  
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2.1 ความหมายของทัศนคติ (The Definition of Attitude) 

มโนทัศน์เกี่ยวกับทัศนคตินี้ ได้รับความสนใจมานานจากนักจิตวิทยาสังคม  

เฮนเนอสัน, มอร์ริส และฟิทซ์กิบบอน (Henerson, Morris and Fitz-Gibbon, 1978) ได้กล่าวไว้ว่า  

มโนทัศน์เกี่ยวกับทัศนคติมีลักษณะเช่นเดียวกับมโนทัศน์เชิงนามธรรมทั่วไปที่เกิดจากการสร้างข้ึน  

เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มนุษย์คิด พูด หรือกระท า หรืออาจเป็นการท านายพฤติกรรมที่อาจ

เกิดข้ึนในอนาคต ความหมายที่แน่ชัดของค าว่า “ทัศนคติ” ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในกลุ่ม

นักจิตวิทยากลุ่มที่ท าการศึกษาค้นคว้าต่างก็ให้ค าจ ากัดความตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งได้

ประมวลมากล่าวดังนี้ 

 - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525:393) : ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิด

เห็น 

- แอลพอร์ท (Allport, 1967) : ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิต ซึ่งเกิดจาก

ประสบการณ์ และมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตอบสนองของบุคคลที่มีต่อวัตถุและสถานการณ์ที่

เกี่ยวข้อง 

  - ดู๊บ (Doob, 1967)  : ทัศนคติ คือ การตอบสนองที่มีความหมายทางสังคมของ

บุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากแรงขับภายในของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้ารูปแบบต่าง ๆ 

อันเป็นผลท าให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาในภายหลัง 

      จากความหมายของทัศนคติที่กล่าวมาแล้วนั้นแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย 

ของการมองทัศนคติของนักการศึกษาและนักจิตวิทยา โดยมีทั้งการให้ความหมายของทัศนคติในด้าน

จิตใจ ในเชิงสติปัญญา และในเชิงการกระท า ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทัศนคติ 

 2.2 ลักษณะส าคัญของทัศนคติ  

 

4 สุบิน ยุระรัช. ทฤษฎีการวัดทัศนคติ. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. 

เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=inthedark&month=27 -06 -

2007&group =2&gblog=27 
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1) ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้หรือเกิดจากการสะสมประสบการณ์

ของแต่ละบุคคล ไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาแต่ก าเนิด   

2) ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (evaluative nature) ทัศนคติเกิด

จากการประเมนิความคิดหรือความเช่ือที่บุคคลมอียู่เกีย่วกับสิง่ของบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็น

สื่อกลางท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองคุณลักษณะของทัศนคติในด้านการประเมินนี้ ฟีชบายน์ และไอ

เซ่น (Fishbein and Ajzen, 1975) เน้นว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่สุด ที่ท าให้ทัศนคติแตกต่างกัน

อย่างแท้จริงจากแรงผลักดันภายในอื่น ๆ เช่น นิสัย  แรงขับ หรือแรงจูงใจ   

3) ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ม (quality and intensity) คุณภาพและ 

ความเข้มของทัศนคติ จะเป็นสิ่งที่บอก   ถึงความแตกต่างของทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อสิ่งต่าง ๆ 

คุณภาพของทัศนคติเป็นสิ่งที่ได้จากการประเมิน    เมื่อบุคคลประเมินทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็

อาจมีทัศนคติทางบวก(ความรู้สึกชอบ) หรือทัศนคติทางลบ  (ความรู้สึกไม่ชอบ) ต่อสิ่งนั้น    

4) ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (permanence) เนื่องจากทัศนคติเกิด

จากการสะสมประสบการณ์ และผ่านกระบวนการเรียนรู้มามาก   

 5) ทัศนคติต้องมีที่หมาย(Attitude Object) ที่หมายเหล่านี้ เช่น คน วัตถุ 

สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ เป็นต้น   

6) ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ ทัศนคติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลอื่นหรือสถานการณ์   

3. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 5 

3.1 ความหมายความแตกต่างระหว่างบุคคล (จิตวิทยาทั่วไป อ.สุธีรา เผ่าโภค

สถิตย์:2543 หน้า 26-28)  มนุษย์เรามีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ เช่น ต่างก็มีความต้องการ 

มีความรู้สึก มีอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันบุคคลแต่ละคนก็มีความแตกต่างจากคนอื่น ๆ ได้หลาย

ประการ เช่น มีรูปร่างต่างกัน มีสีของตา สีของผมต่างกัน บางคนมีความฉลาดบางคนโง่เขลาแม้แต่คู่

แฝดยังมี ความแตกต่างกัน เช่น แตกต่างกันในความคิดและอารมณ์ ฉะนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีผู้ใด

จะมีความเหมือนกันไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์ทุกคนในโลกนี้จึงมีความแตกต่างกันทั้งทางร่างกาย
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และสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันและความแตกต่างของมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่บุคคลควรเข้าใจและศึกษาเพื่อให้

เข้าใจเพื่อนมนุษย์ 

วิวัฒนาการของการศึกษาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล มีดังนี้  

ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเรื่องที่ได้มีการรับรู้มาเป็นเวลานับตั้งแต่  

เพลโต้ ( Plato )  ( 427 – 347 ก่อนคริสต์ศักราช ) นักปรัชญาชาวกรีก ได้เขียนไว้ในหนังสือช่ือ 

The Republic ว่าไม่มีบุคคลสองคนที่เกิดมาเหมือนกันไปเสียทุกอย่าง ต่อมาในศตวรรษที่สิบเก้า ผู้ที่

ได้ศึกษาเรื่องราวของความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือ เซอร์ ฟรานซิส กาลตัน  

(Sir Francis Galton) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องราวของกรรมพันธ์ุ ได้สรุปว่า สติปัญญาของแต่ละคนข้ึนอยู่กับ

พันธุกรรม และกาลตันยังกล่าวไว้ว่าลายมือของคนเรายังมีความแตกต่างกัน 

 ในศตวรรษที่ยี่สิบ นักจิตวิทยาชาวอเมริกันช่ือ เจมส์ แมคคีน แคทเทลล์ ( James 

Mckeen Cattall )ผู้เคยศึกษาร่วมกับ วิลเฮล์ม วุ้นส์ ( Wilhelm Wundt ) เรื่องจิตส านึกของ 

บุคคลต่อภาพที่เร้าในทันทีทันใดแคทเทลล์ได้ให้ความสนใจในด้านการวัด

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและได้ริเริ่มออกแบบทดสอบการปฏิบัติงาน ( Perfor Mance Test )  

ในเรื่องการวัดความแตกต่างทางจิตวิทยา 

ที่ส าคัญนี้เป็นผลงานของนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส ช่ือแอสเฟรด บิเน่ท์ 

(Alferd binet) ซึ่งได้สร้างแบบทดสอบสติปัญญาร่วมกับนายแพทย์ ธีโอดอร์ ไซมอน( Theodore 

simon ) ให้ช่ือว่าแบบทดสอบ บิเน่ท์ – ไซมอน ใน ค.ศ. 1905 แบบทดสอบชนิดนี้มี30 ข้อและเน้น

ด้านความเข้าใจ การหาเหตุผล และการใช้วิจารณญาณของเด็กเพราะ บิเน่ท์ เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็น

ส่วนประกอบที่ส าคัญของสติปัญญา บิเน่ท์ ใช้ทดสอบกับเด็กปกติจ านวน 50 คน อายุระหว่าง 3 – 11 

ปี และเด็กปัญญาอ่อนจ านวนหนึ่ง เพื่อหาความสามารถเฉลี่ยของระดับอายุเด็กวิธีนี้เป็นการทดสอบ 

สติปัญญาอย่างหยาบ ๆ เพราะถือว่าเด็กคนใดท าข้อทดสอบได้มากข้อ ก็มีสติปัญญาสูง แต่จะสูง

เท่าใดไม่สามารถทราบได้  

5 วิชาการ[นามแฝง]. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล. เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2557. 

เข้าถึงได้จาก http://thongkred99.blogspot.com/2013/07/blog-post_7954.html 
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ต่อมาใน ค.ศ. 1908 แบบทดสอบนี้ได้รับการปรับปรุงโดยจัเป็นชุด ๆ ตาม

อายุของเด็กระหว่าง 3 – 13 ปี และเพิ่มค าถามให้มากข้ึน คะแนนที่เด็กได้รับจะแสดงถึงระดับ

ความสามารถของเด็ก เมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของเด็กที่มีอายุเท่า ๆ กันการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ครั้งที่

สองกระท าใน ค.ศ. 1911 และใช้ได้กับเด็กอายุวัย 3 ปีไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ภายหลังได้มีผู้น าเอา

แบบทดสอบของบิเน่ท์ไปปรับปรุงที่ส าคัญคือ นักจิตวิทยาช่ือเทอร์แมน ( Termen ) แห่ง

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกาได้น าแบบทดสอบไปปรับปรุง และเรียกช่ือว่าแบบทดสอบ

สแตนฟอร์ด - บิเน่ท์ ในปี ค.ศ. 1916 จากแบบทดสอบนี้เทอร์แมน ได้น าอัตราส่วนของเชาว์ปัญญา

หรือ IQ มาใช้เป็นครั้งแรก จากนั้นเทอร์แมนได้ร่วมมือกบัเมอร์รลิ ( Merrill ) ท าการดัดแปลงทดสอบ

ซึ่ง ภายหลังบรรดาแบบทดสอบเชาว์ปัญญาส่วนใหญ่ได้พัมนามาจากแบบทดสอบที่เทอร์แมนและ

เมอร์ริลช่วยกันพัฒนามาจากนั้นจนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้น าเอาเอกสารการทดสอบทางจิตวิทยามาใช้

ประเมินความแตกต่าง ระหว่างบุคคลอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นในวงการทหารวงการศึกษาวงการ

ธุรกิจ ศูนย์แนะแนวอาชีพ ศูนย์สุขภาพจิต และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในบทนี้มุ่งที่จะกล่าวถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านที่ส าคัญสองด้านคือ บุคลิกภาพ และสติปัญญา เพื่อน ามาใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์  

 

3.2 สาเหตุที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน   

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเช่ือว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นผลมาจาก

พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ถ้าความดีเลวเกิดจากพันธุกรรม สิ่งที่ควรท าคือ ควรปรับปรุงชาติพันธ์ุ

ของเราให้ดียิ่งๆ ข้ึน แต่ถ้ามนุษย์เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ควรปรับปรุงก็ได้แก่ สิ่งแวดล้อม

รอบตัวเราท าให้ดีข้ึนเหมือนกับชาวนาถ้าต้องการให้ผลิตผลบังเกิดข้ึนอย่างงอกงามก็ต้องอาศัยการ

ดูแลรักษาที่ดินให้สมบูรณ์และรู้จักเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุที่ดี พืชแม้จะมีสายพันธ์ุที่ดี ถ้าปลูกในดินไม่ดี ดิน

ไม่มีปุ๋ยพืชย่อมจะไม่ได้ผลผลิตดี ท านองเดียวกันพื้นดินแม้จะดีเพียงใด ถ้าพืชพันธ์ุไม่ดี พืชพันธ์ุ

อ่อนแอ พันธ์ุพืชไม่สามารถทดต่อโรคและแมลง ก็ย่อมจะไม่ได้รับผลผลิตที่ดีเท่าที่ควร   

3.3 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  

                       ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
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(stimulus-response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R theory) และน ามาประยุกต์ใช้ (Defleur, 1989, 

p. 173) อธิบายว่า บุคคล มีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญาและ

ความสนใจ เป็นต้น และความแตกต่างนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพทาง สังคมและวัฒนธรรมท าให้มีพฤติกรรม

การสื่อสารและการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกัน หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ที่ส าคัญคือ   

        1) บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา  

         2) ความแตกต่างกันดังกล่าวนี้เป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้  

        3) บุคคลที่อยู่ต่างสภาพแวดล้อมกันจะได้รับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  

        4) การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม  

ความเช่ือถือ และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน   

   ทั้งนี้ในการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีปีจจัย 2 ประการ เข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องกับการยอมรับการสื่อสารของผู้รับสารคือ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร,2533,หน้า 60-67)  

1) ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันย่อมจะมองหรือจะยอมรับ

ข้อมูลในการสื่อสารแตกต่างกันไป  

2) ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลท าให้การยอมรับข้อมูลในการสื่ อสารแตกต่างกัน เช่น  

ด้านประชากร (demographics) ได้แก่ อายุ เพศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือด้าน จิตวิทยา 

(psychographics) ได้แก่ แบบแผนการด าเนินชีวิต (lift style) หรือด้านการเปิดรับสื่อที่ไม่เหมือนกัน  

ก็มีผลท าให้บุคคลมีความช่ืนชอบไม่เหมือนกันได้  

แนวคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ( individual differences theory) ได้

น ามาเป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้บนพื้นฐานความคิดที่ว่า เพศ อายุ รายได้ ที่แตกต่างกันท าให้

มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกัน และความแตกต่างในเรื่องทัศนคติ 

ค่านิยม ความเช่ือ น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เช่นกัน  

 

3.4 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (จิตวิทยาทั่วไป อ.สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์:2543 

หน้า 28-29)   

        ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Differences Theory)  
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ได้รับการพัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือ

ทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R theory) ของกาเย่(Gagne)และน ามาประยุกต์ใช้ (Defleur, 1966) อธิบายว่า 

บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นต้น 

ความแตกต่างนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท าให้มีพฤติกรรมการสื่อสารและการเลือก

เปิดรับสารที่แตกต่างกัน ได้แก่  

       1) มนุษย์เรามีความแตกต่างกันมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาส่วนบุคคล  

       2) ความแตกต่างนี้บางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวภาค หรือทางร่างกาย

ของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความแตกต่างที่เกิดจากการเรียนรู้  

       3) มนุษยซ์ึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ จะเปิดรับความคิดเห็นแตกต่าง

กันไป 

4) การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท าให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือที่รวมเป็น

ลักษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป 

 

ทฤษฎีภาพยนตร์ 6 

1.ทฤษฎีการเลา่เรื่อง  
ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการ

ถ่ายท า และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งนาพาตัวเอง
ให้ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา  
ยิ่งไปกว่านั้น ปกติแล้ว เราได้รับการเช้ือเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าใน  
เชิงสังคม นั่นคือ เราได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่
จะด ารงอยู่กับบริบทของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ 
ของพวกเขา เราได้ถูกให้เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา 
ส าหรับหนทางที่พวกเขารู้สึกและปฏิบัติ การเล่าเรื่องต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ
บางอย่าง หรืออย่างน้อยที่สุดได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม  
อันน้ีสัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมดเกีย่วกับลทัธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถ  
 

6 ประวิทย ์แต่งอักษร. มาท าหนงักันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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เห็นถึงสิ่งนี้ที่มันท างานอยู่ในตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว 
ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ  

การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว
หรือสองตัวเท่านั้นมันเช้ือเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่าน้ี ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการท า
ให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอื่นๆ โดย  
มีดาราต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่าน้ีบ่อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนที่มีเสน่ห์ 
ซึ่งจะแสดงในส่วนน้ี แต่สิ่งซึ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเรื่องนั้นได้แสดง 
ให้เห็นว่าตัวละครหลักต่างๆจะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ
พัฒนาการไปในลักษณะที่เป็นปัจเจก ขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเรื่องของสถานการณ์ที่มั่นคง
เผชิญกับอุปสรรค ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกครั้ ง ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของ 
การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ตัวละครที่ส าคัญต่างๆ เดิมทีจะถูกน าเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะ  
ที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในอัตลักษณ์ของพวกเขาหรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้น 
ภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์อันหนึ่งขึ้นมาที่ 13 จะทดสอบพวกเขา จะต้องด าเนินชีวิตไปโดยผ่าน
ปัญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง และในการกระท าดังกล่าว พวกเขาจะแก้ไขอัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร่อง
ของตัวเอง พวกเขาจะด าเนินชีวิตไปโดยผ่านกระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม  
และเจริญงอกงามข้ึนทางด้านอัตลักษณ์ อันนี้มิได้เกิดข้ึนเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู่กับ
สถานการณ์ที่ เป็นข้อบกพร่องของพวกเขาและจบลงอย่างไม่มีความสุข การเน้นในเรื่องความ
เจริญเติบโตของปจัเจกดังกลา่ว และการแก้ไขอุปสรรค ได้ไปขับไล่ไสส่งประเด็นปญัหาทางสงัคมต่างๆ
ออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องรองๆในการด าเนินเรื่องทั้งหลายของภาพยนตร์
กระแสหลัก  

 
2. หน้าท่ีเล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function)  

2.1 การเล่าเรือ่งแบบสจันิยม (Realist)   
มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความจริงตามทีส่ายตามองเห็น 
การใช้เทคนิคเข้ามาปรงุแต่งน้อย เช่น ภาพยนตร์สารคดี  

2.2 การเล่าเรือ่งแบบหนงัชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา   
เน้นการสื่ออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพื่อการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรือ่งใหเ้ป็นไปได้
ด้วยดี ไม่ตลก ไม่บู๊ ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง  

2.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist)   
     มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่างมาก การเล่าเรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้น

สัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 
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3. ตัวละคร 
ค าจ ากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเนื้อ 

ของ ภาพยนตร์ทุกเรื่อง ถ้าก าหนดบุคลิกของตัวละครไม่ชัดเจน บทของคุณก็จะไม่มีโอกาสถูกสร้าง
เป็น ภาพยนตร์ เพราะไม่มีดาราคนไหนรับเล่น ถ้าไม่มีดารายอมเล่น ก็สร้างเป็นภาพยนตร์ไม่ได้ คุณ
อาจข้องใจว่า ภาพยนตร์แย่ๆก็ตั้งหลายเรื่องที่ได้ฉายบนจอใหญ่ พวกมันไปถึงที่นั่น ได้ยังไง ความจริง
ก็คือ บทภาพยนตร์หลายเรื่องที่สตูดิโอซื้อมานั้น ต้นฉบับถือว่าอยู่ในข้ันคุณภาพ แต่ในกระบวนการ
น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ มีการช าระตัวละครหลายตัวในข้ันตอนของการปรับปรุงบท ดูอย่างสิ่งที่เกิด
กับหนังเรื่อง Up close and personal เป็นเรื่องที่มาจากชีวิตจริงของ เจสซิก้าซา วิทส์ ซึ่งถือว่าเป็น
งานศิลปะขนานแท้ได้เลย แต่เมื่อผ่านกระบวนการแก้ไขปรับปรุงมาเก้าปีเต็ม ก็ออกมาเป็นแค่ขยะ
ขนานแท้กองหนึ่งในระหว่างขั้นตอนที่ต้องผ่านผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์และนักส ารวจตลาด ของดีมักถูก
แทนที่ด้วยสินค้าที่หน้าตาเหมือนกัน  นี่คือความล้มเหลวของศิลปะที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ (art by committee) ค ากล่าวที่ว่า อูฐคือม้าในสายตาของคนกลุ่มหนึ่ง น่าจะมาจาก
สถานการณ์เช่นน้ี ธุรกิจหนังเป็นธุรกิจเต่าล้านปีที่ยอมรับสิ่งใหม่และโอกาสใหม่เพียงไม่กี่อย่าง และ
ค านึงถึงเม็ดเงินที่จะได้มากกว่าสุนทรียศาสตร์เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะท าหนังสักเรื่องไม่ควรให้เรื่องนี้
บั่นทอนก าลังใจในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ดีที่สุดของตน หนังหลายเรื่องประสบความส าเร็จเพราะ
แนวคิดเดิม และตัวละครที่ผู้เขียนเขียนข้ึนน้ันสมบูรณ์และชัดเจนมากจนผู้สร้างและผู้ก ากับไม่อาจทา
ลายลงได้ พี่น้องตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีช่ือเสียงในการสร้างตัวละคร เขาเขียน สร้าง และ
ก ากับภาพยนตร์ของตัวเอง เรื่อง Fargo ทั้งคู่จับเอาต ารวจหญิงผู้มีใจคอหนักแน่นมั่นคง (รับบทโดย 
ฟรานซิส แมคคอร์แมนด์) ที่ท างานอย่างตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขยไม่เอาถ่าน จอมอันธพาลที่ไม่
ยอมเคยลงให้ใคร นอกจากตัวเอง คนท าหนังฮอลลีวู้ดจะรู้ถึงความคิดดีๆ เมื่อพวกเขาได้เห็นมัน ส่วน
อะไรจะเกิดข้ึนเมื่อความคิดที่ว่าดีนั้นต้องเจอกับการปรบัให้เลวลงก็เป็นอีกเรื่อง ในฐานะคนเขียน อย่า
ท างานให้คนอื่นแก้ไขได้ สร้างตัวละครของคุณให้สมจริงและสมบูรณ์ แล้วพวกนั้นก็จะไม่อยากยุ่งกับ
งานของคุณ เพราะตัวละครเหล่าน้ันดีจนไม่มีที่ติ นี่ต่างหากคือจุดหมาย 

 
4. วิธีการด าเนินเรื่อง 

           โครงสร้างของการด าเนินเรือ่งแบบหนงัชีวิต (Drama) 
           4.1 แก่นเรื่อง (Theme) 

             คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรอืแกนหลัก (Main Theme) ของเรือ่งทีจ่ะน าเสนอ 
ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได ้แต่ต้องไม่ออกนอกแนวความคิดหลัก 

        4.2 โครงเรือ่ง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี ้
             1) การเล่าเรือ่งล าดับเหตุการณ์อย่างมเีหตผุล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ 
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จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตกุารณ์ 
หลัก (Main Plot) และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใสเ่ข้าไปต้องผสมกลมกลืนเป็น 
เหตุเป็นผลกบัเหตุการณ์หลกั 
                 2) ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตกุารณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู ่
จุดสิ้นสุดของเรื่อง ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเปน็นามธรรมไมม่ีตัวตนก็ได้ การสร้างตัวละ 
คนข้ึนมาต้องค านุงถึงภูมิหลังพื้นฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนสิัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง 
ๆ ของตัวละครนั้น ๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลกัหรอืตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือตัว 
แสดงประกอบ ทุกตัวละครจะต้องส่งผลตอ่เหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอก 
ย่อมมีความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 
              - ตัวละครแบน คือตัวละครที่มีข้ัวขาว ด าชัดเจน ไม่มีมิติทางอารมณ์  
             - ตัวละครกลม คือตัวละครที่มทีั้งความดีความเลวปนกันไปในหนึ่งคน  
                3) การกระท าของตัวละคร ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 
 

5. การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 
               5.1 การเปิดเรื่อง (Exposition) เช่น บอกยุคสมัย พื้นเพตัวละคร บอกสภาพ 
เหตุการณ์ในขณะนั้น 
               5.2 สถานการณ์ทีเ่ริม่สง่เค้าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งทีส่่งผลให ้
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
                5.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได้อีกอย่างว่า 
Conflict 
               5.4 การลดการกระท าของตัวละครลง (Falling Action) เพื่อให้คนดูพักจากการ 
ตื่นเต้นจาก Turning Point 
               5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ์ที่คับขันและตรงึเครียด 
               5.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป็นช่วงที่เผชิญหน้ากบัปญัหาครัง้ 
สุดท้ายที่ถูกบีบและมีความกดดันสูงสุด ท าให้มกีารตัดสนิใจอย่างเด็ดขาด 
               5.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือข้อสรปุ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในทางที่ดีข้ึน และสถานการณ์คลี่คลาย 
 

จากแนวคิดทฤษฎีและบทความที่ศึกษาเรื่องครอบครัว ช่วงวัย ความคิด ทัศนคติ และ 

ความแตกต่างทางทัศนคติของมนุษย์นั้น มีประเด็นที่สามารถน ามาใช้เล่าเรื่องในภาพยนตร์สั้น 
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เรื่อง “A Part Of Zen” ได้ ในเรื่องความคิด ทัศนคติของตัวละครหลักที่ก าลังมีความคิดขัดแย้งกัน

ด้วยช่วงวัยที่แตกต่างกัน และสามารถน าไปพัฒนาโครงเรื่อง บทภาพยนตร์ บุคลิกของตัวละคร 

ความสัมพันธ์ของตัวละคร และสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดข้ึนต่อตัวละคร ทั้งนี้เรื่องราวจะสะท้อนให้

เห็นความคิด ทัศนคติของตัวละครหลักทั้งสองวัยที่มีความแตกต่างกัน จนเป็นปัญหา อุปสรรคของ

การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน อีกทั้งยังน ามารวมกับทฤษฎีการเล่าเรื่อง เทคนิคของการเล่าภาพยนตร์ที่

สามารถสร้างเหตุการณ์ให้มีความสัมพันธ์และเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ให้สมบูรณ์และน่าสนใจ  

ได้มากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ผู้จัดท ายังศึกษาข้ันตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) ข้ันตอนการ

ผลิตภาพยนตร์ (Production) และข้ันตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ (Post-Production) ท าให้การ 

สร้างภาพยนตร์สั้นมีความสมบูรณ์ สามารถตอบสนองแผนการที่เตรียมไว้ และน าไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงานที่เป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล  
 

การสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับทัศนคติของคนสองวัย ผู้จัดท าพยายามสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาความขัดแย้งทางทัศนคติของคนในครอบครัว ผู้จัดท าจึงน าประเด็นเรื่องทัศนคติและครอบครัว
มาศึกษาหาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อหาแนวคิดของเรื่อง (Concept) และได้ศึกษาภาพยนตร์อื่นๆที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวเช่นเดียวกัน อันเป็นเหตุผลส าหรับวางตัวละคร การด าเนินเรื่องต่อไป 
โดยมีการศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) และอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood And 
Tone) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพยนตร์สั้น โดยผู้ จัดท าได้เก็บรวบรวมข้อมูลของ
ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องมาดังนี้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

1. ภาพยนตร์เรื่อง “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ”  ก ากับภาพยนตร์โดย อดิสรณ์  
ตรีสิริเกษมปีที่ฉาย  พ.ศ. 2552  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3-1 ภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 

ภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ภาพยนตร์แนวโรแมนติก-คอมเมดี้ น าแสดง
โดย เคน-ธีรเดช  วงศ์พัวพันธ์ คริส  หอวัง และ อังศุมาลิน  สิรภัทรศักดิ์เมธา  เนื้อเรื่องด าเนิน 
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โดย “เหมยลี่” สาวไทยเช้ือสายจีนวัย 30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีสถานภาพโสด ที่มาพบรัก
กับ คุณ“ลุง” วิศวกรหนุ่มหน้าตาดีของรถไฟฟ้าบีทีเอส ท าให้เธอเริ่มสิ่งที่เธอและผู้หญิงไทยส่วนใหญ่
ไม่เคยท ามาก่อน นั่นคือ การจีบผู้ชายก่อน แต่ก็ยังมีสาวน้อยอย่าง เพลิน ที่ก่อนหน้านี้เป็น ครูสอน
เรื่องจีบผู้ชายให้เธอกลับมาเป็นคู่แข่งจีบคุณลุงเสียเอง เหมยลี่จึงใช้ความพยายามอย่างมากในก าร
พิชิตใจเขา  

ภาพยนตร์มีการด าเนินเรื่องโดยตัวละครหลัก นั่นคือนางเอกของเรื่อง “เหมยลี่”  

ซึ่งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดข้ึน อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างชัดเจน เนื้อหาภาพยนตร์

ถ่ายทอดให้เห็นถึงมุมมองทัศนคติของคนในครอบครัวรวมถึงเหมยลี่  ในเรื่องการมีครอบครัว ซึ่ง

ผู้จัดท าจะน าเนื้อหาในประเด็นดังกลา่ว มาอ้างอิงและพัฒนาเรือ่งเนื้อหากับความสัมพันธ์ของตัวละคร

ในบทภาพยนตร์ 

2. Series ชุด “Hormones วัยว้าวุ่น” ก ากับซีรีส์โดย ทรงยศ สุขมากอนันต์  

ปีที่ออกอากาศ  พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

รูปที่ 3-2 Series ชุด Hormones วัยว้าวุ่น 

Series ชุด Hormones วัยว้าวุ่น มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่น สะท้อนเรื่องราว 

ของวัยรุ่นผ่านนักเรียนมัธยมปลายกลุม่หนึ่ง โดยมีตัวละครหลักทั้ง 9 คน เป็นนักเรียนวัยรุ่นที่มีมมุมอง 

ทัศนคติ การด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันและก าลังเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านปัญหาของเขาไปเพื่อเติบโตข้ึน 

ในที่สุด 

Hormones วัยว้าวุ่น ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในครอบครัว ระหว่าง พ่อแม่ ลูก  

ไว้ชัดเจน ทั้งในแง่ของความคิดทัศนคติที่แตกต่าง มีการแสดงภาวะตัวตนแบบพ่อแม่ที่แสดงออก  
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ในรูปการตัดสิน ต่อต้าน ควบคุม และต าหนิติเตียน โดยไม่ได้รับรู้ถึงการตอบสนองของอีกฝ่ายหนึ่ง 

เป็นการติดต่อสัมพันธ์แบบขาดความสมบูรณ์  

อารมณ์และบรรยากาศ (Mood And Tone) 

2. ภาพยนตร์เรื่อง “Tokyo Sonata ในวันท่ีหัวใจซ่อนเจ็บ” ก ากับภาพยนตร์โดย  

Kurosawa Kiyoshi ปีที่ฉาย พ.ศ. 2551 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-3 ภาพยนตร์เรื่อง Tokyo Sonata 

ภาพยนตร์เรื่อง Tokyo Sonata เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงปัญหาครอบครัว ถ่ายทอด

ผ่านบุคคลในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก พ่อโดนไล่ออกจากงานแต่ก็ยังท าตัวเหมือนไปท างานปกติ แม่ที่ท า

หน้าที่แม่บ้านแต่ยังคงอยากใช้ชีวิตอิสระ ลูกคนโตไปเป็นทหารของอเมริกา ลูกชายคนเล็ก  

ที่มีความสนใจเปียโนแต่กลับไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อจึงแอบไปเรียน สะท้อนปัญหาครอบครัวใน  

สมัยปัจจุบันได้ดี  

ภาพยนตร์ Tokyo Sonata สะท้อนให้เห็นปัญหาครอบครัวสมัยใหม่ เห็นได้ถึงความ

อึดอัดและปัญหาที่ปกคลุมอยู่ภายในบ้าน การตั้งกล้องนิ่งที่ไม่ได้นิ่งเสียทีเดียว แต่มี Movement 

เล็กน้อย เคลื่อนกล้องรับการเคลื่อนไหวของตัวละคร  เพื่อให้ความรู้สึกจริง เห็นความรู้สึกที่เกิดข้ึน

ของตัวละคร และความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนในครอบครัว 
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2. ภาพยนตร์เรื่อง “ลัดดาแลนด์”  ก ากับภาพยนตร์โดย โสภณ  ศักดาพิศิษฏ์  ปีที่ฉาย  

พ.ศ. 2554  

 

  

  

  

  

 

 

รูปที่ 3-4 ภาพยนตร์เรื่อง ลัดดาแลนด์ 

ภาพยนตร์เรื่อง ลัดดาแลนด์  ด าเนินเรื่องโดยใช้บ้านเป็นสื่อส าคัญของเรื่อง สะท้อน

ให้เห็นถึงความเป็นครอบครัว “ธีร์” หัวหน้าครอบครัวที่ถูกบีบให้เขาต้องท าให้ครอบครัวมีความสุข 

โดยซื้อบ้านและย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่โดยไม่ฟังความคิดเห็นของลูกและภรรยา  

ภาพยนตร์เรื่อง ลัดดาแลนด์  สะท้อนให้เห็นปมปัญหาที่มีชีวิตครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 

ความเหินห่างของคนในครอบครัวที่เกิดข้ึนครอบครัวปัจจุบัน ที่ต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่ของตนเอง  

ลูกไม่เข้าใจและต่อต้านความคิดของพ่อ พ่อที่มองแต่ปัญหาหลักจนลืมมองผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

ตามมา เกิดเป็นปัญหาบานปลายโดยไม่มีการพูดคุยให้เข้าใจตรงกัน  มีการเล่าเรื่องในรูปแบบ

ภาพยนตร์ชีวิตที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ สมจริง มีเสียงดนตรี ที่ช่วยเร้าอารมณ์ในบางช่วง 

ท าให้ผู้ชมเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก ปัญหาของตัวละครได้เป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างแนวทาง 

ในการถ่ายท าและเล่าเรื่องปัญหาในครอบครัว มีการใช้บ้านเป็นสัญลักษณ์และมีบ้านเป็นสถานที่ถ่าย

ท าหลักเพื่อสื่อถึงความเป็นครอบครัว เพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศและอารมณ์ความรู้สึกที่คน  

ในครอบครัวต้องอยู่ร่วมกัน 

จากการศึกษาหาข้อมูลจาก ข้อมูลอ้างอิง (Reference) และ อารมณ์ของภาพยนตร์ 

(Mood and Tone) ท าให้ผู้จัดท าไดน้ าข้อมูลที่ได้ศึกษาข้างต้นร่วมกับอารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราว 
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ที่เคยเกิดข้ึนกับผู้จัดท า มาเขียนและพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง “A Part Of Zen” โดยผ่าน 

ตัวละครหลักและสื่อให้เห็นถึงมุมมอง ทัศนคติของคนต่างวัย ภาวะตัวตนแบบพ่อแม่ ปัญหาครอบครัว 

ดังที่ปรากฏใน ภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้ามหานะเธอ และ Series ชุด Hormones วัยว้าวุ่น รวมถึง

เทคนิคการถ่ายท า ที่มี Movement เล็กน้อย เพื่อให้ความรู้สึกจรงิ เน้นอารมณ์และบรรยากาศให้เห็น

ถึงความเป็นครอบครัว บรรยากาศจากสถานที่เป็นบ้าน ที่จะท าให้เห็นความเป็นครอบครัวอีกด้าน

หนึ่ง มีการใช้เพลงประกอบในบางช่วง เพื่อท าให้ผู้ชม รู้สึกถึงอารมณ์ร่วมได้มากข้ึน การเล่าเนื้อหาที่

ไม่เร้าอารมณ์จนเกินไป และไม่มุ่งเน้นการปรุงแต่งจากการใช้เทคนิคทางภาพ เสียง และการตัดต่อ 

ดังที่พบในการศึกษาข้อมูลจาก ภาพยนตร์เรื่อง Tokyo Sonata และภาพยนตร์เรื่อง ลัดดาแลนด์   
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บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 

จากการเก็บข้อมูลและทฤษฏีในข้างต้นแล้ว ผู้จัดท าได้น าข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
มารวบรวม เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “A Part Of Zen” โดยน าข้อมูลอ้างอิง (Reference) 
และอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) มาประมวลเป็นแนวคิด (Concept) ในการเขียนบท
ภาพยนตร์ ผู้จัดท าเริ่มต้นคิดบทภาพยนตร์ ทบทวนภาพที่อยากได้จดบันทึก เรียบเรียง และท า 
ความเข้าใจออกมาจนเป็นบทที่สมบูรณ์  จากนั้นจึงเตรียมการเอกสาร วางแผนการถ่ายท า  
การคัดเลือกนักแสดง เตรียมอุปกรณ์การถ่ายท า 
 
การเตรียมภาพยนตร์ 

1. แก่นเรื่อง ( Theme )  

ทัศนคติของพ่อและลูกสาวที่แตกต่างกันเพราะช่วงวัย 

2. แนวความคิด ( Idea )  

พ่อให้ลกูสาวไปดูตัวกับคนที่พ่อคิดว่าเหมาะสมแต่ลูกสาวมีคนรักอยู่แล้ว 

3. แกนความคิด ( Concept )  

ความแตกต่างทางทัศนคต ิช่องว่างระหว่างความสมัพันธ์และบทบาทหน้าที่ของ

ครอบครัว 

4. ตัวละคร ( Character )  

4.1 พ่อของเจิน พ่อม่ายวัยทองเช้ือสายจีน มีอาชีพค้าขายที่ดิน ซึ่งได้เงินดีสามารถ

เลี้ยงดูลูกสาวเพียงคนเดียวและภรรยาได้อย่างสบาย หลังภรรยาเสีย เขาต้องดูแลและรู้สึกเป็นห่วง

อนาคตของลูกสาว  
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4.2 เจิน (ลูกสาว) ลูกสาววัย 24 ปี ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ได้เรียนและท างานใน

สายงานที่ตนเองรักโดยการสนับสนุนของแม่ที่คอยรับฟังความคิดเห็นของเธอเสมอ  จนแม่เสียไป  

เธอต้องอยู่กับพ่อที่เป็นห่วงอนาคตของเธอ จนท าให้เธอรู้สึกกังวล 

5. เรื่องย่อ (Synopsis) 

พ่อและเจินอยู่ด้วยกันสองคนหลังแม่เสียชีวิตไป หลังเจินเรียนจบมีงานท า เพราะรัก 

และหวังดีกับลูก พ่อจึงคิดหาคนมาดูแลเจิน พ่อพาเจินไปทานข้าวกับครอบครัวเพื่อนที่มีลูกชายและ

หวังให้แต่งงานกัน  แต่เจินกลับปฏิเสธพ่อ เจินและพ่อมีปากเสียงกัน พ่อโกรธเจิน วันต่อมาเจินท าตัว 

เหมือนปกติ ด้วยความมีทิฐิของพ่อ พ่อไม่สนใจและไม่ยอมพูดคุยกับเจนิจนท าให้เครียดกันทั้งสองฝ่าย  

พ่อเครียดจนโรคที่เป็นก าเริบต้องไปโรงพยาบาลระหว่างท างาน เจินได้ทราบข่าวจากลูกน้องของพ่อ 

ก็ตกใจ จนลนลาน แฟนของเจินจึงอาสาพาเธอไปรับพ่อ ซึ่งท าให้พ่อยิ่งโกรธ และท าให้มีปากเสียง

กับเจินอีกครั้ง หลังจากเหตุการณ์นั้น เจินกลับมาทบทวนว่าควรจะแต่งงานตามที่พ่อต้องการไหม  

พ่อก็คิดถึงวันเก่าที่เคยมีความสุขเป็นครอบครัว วันต่อมาพ่อยอมลดทิฐิลงบ้างและกลับมาเป็นปกติ  

6. บทโครงร่าง (Treatment) 

ฉากที่ 1 ภายใน/รถ/กลางวัน 

ระหว่างทางกลับบ้านหลังจากไปทานข้าวกับครอบครัวของเพื่อนร่วมธุรกจิของพ่อ  พ่อขับรถกลบับ้าน

โดยมีเจินนัง่อยู่ข้างๆ เจินปฏิเสธทีจ่ะแต่งงานกับลูกชายเพื่อนร่วมธุรกจิของพ่อ พ่อพูดถึงข้อดีของการ

แต่งงานกับผู้ชาย แต่เจินก็ยังยืนยันว่าจะไม่แต่งงานเพราะเจินมีคนรักอยู่แล้ว พ่อจอดรถเพื่อคุย

กับเจินใหรู้้เรื่อง เจินหน้าซีดลง มองหน้าพ่อทีก่ าลงัตัดพ้อเธอแล้วขับรถออกไป เจินเรียกพอ่ด้วยเสยีง

แผ่วเบา แต่พ่อก็ไมส่นใจเจิน 

ฉากที่ 2 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน 

พ่อฉีดสายยาง รดน้ าต้นไม้ในตอนเช้าในชุดสบายๆ ด้วยสหีน้าเรียบเฉย    

ฉากที่ 3 ภายใน/บ้าน/กลางวัน  

เจินเดินลงบันไดมาเห็นพ่อรดน้ าต้นไม้ก็ยิ้มและเดินเข้าครัวเตรียมอาหารเช้าอย่างเคย เตรียมหุงข้าว 

หั่นผัก ท ากับข้าวด้วยความตั้งใจ เจินจัดเรียงอาหารบนโต๊ะจนเรียบร้อยพร้อมทาน เจินยกโทรศัพท์
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ข้ึนถ่ายรูปและส่งข้อความหาแฟนหนุ่ม พ่อเดินผ่านไปด้วยชุดท างานและเดินออกจากบ้าน ไป  

โดยไม่สนใจเจิน เจินเรียกพ่อทานข้าว  เจินน่ังลงและมองข้าวที่วางบนโต๊ะและทานข้าวคนเดียว เจิน

หันมองกับข้าวบนโต๊ะและมองไปทางประตูบ้านที่พ่อเพิ่งเดินออกไป เจินตักกับข้าวใส่จานแล้วมอง

เก้าอี้ด้านหน้าที่ว่างเปล่า  เจินรินน้ าใส่แก้วเปล่าอย่างเหม่อลอย จนน้ าที่เต็มแก้วล้นออกมาจนเจิน

รู้สึกตัวเจินถอนหายใจแล้วทิ้งตัวลงนั่งที่เก้าอี้ มองน้ าที่เต็มแก้ว 

ฉากที่ 4 ภายนอก/ที่ดินเปล่า/กลางวัน 

พ่อเดินดูที่ดินท่ามกลางแดดเปรี้ยงบนพื้นที่ที่มีดินถมหนาสูงข้ึนจากพื้นถนน และฟังรายละเอียดที่ดิน

ผืนน้ีจากลูกน้องที่ก าลังเล่าให้ฟัง พ่อมองดูพื้นที่รอบๆ พ่อเห็นลูกน้องสูบบุหรี่จึงขอบุหรี่มาสูบบ้าง

ลูกน้องมองหน้าอย่างไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ แล้วส่งให้พ่อไปมวนหนึ่ง พ่อสูบบุหรี่ด้วยสีหน้า

เคร่งเครียด 

ฉากที่ 5 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

เจินจรดปากกาเขียนค าแปลลงบนกระดาษต้นฉบบั เจินมองดูนาฬิกาในโทรศัพท์มอืถือและหันดูประตู

หน้าบ้าน เจินถอนหายใจออกมา เธอกดโทรศัพท์โทรหาพอ่แต่ไม่ได้รับการตอบรับ เจินมองกรอบรปู

บนโต๊ะที่มรีปูพ่อและเจินในชุดปรญิญา เจินถอนหายใจอีกครั้ง มองดปูระตูหน้าบ้าน และท างานต่อไป 

ฉากที่ 6 ภายใน/บ้าน/กลางคืน 

เจินน่ังบนโซฟาเปลี่ยนช่องทีวีไปเรื่อยๆ ก่อนจะหยุดที่ช่องหนึ่ง เจินหันมองไปที่ประตูหน้าบ้าน แต่พ่อ

ก็ยังไม่มา เจินยกโทรศัพท์ข้ึนโทรหาพ่อ แต่ยังไม่ทันที่พ่อจะรับสาย พ่อก็มาถึงหน้าบ้าน เจินวางสาย

แล้วเดินไปรับพ่อที่ประตูบ้าน เจินทักทายพ่อที่เพิ่งกลับมาแต่พ่อกลับไม่สนทนาตอบ พ่อไม่ตอบอะไร 

เจินมองตามพ่อที่เดินข้ึนบันไดไป  

ฉากที่ 7 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

เจินถือจานข้าวออกมาพร้อมยิ้มให้พ่อและนั่งลงตรงข้ามพ่อ เจินยิ้มให้พ่อที่ไม่ได้สนใจเธอเลย  

เจินขอทานไข่เจียวด้วยและลงมือตัดไข่เจยีวมาชิม พ่อรวบช้อนและลุกขึ้นทั้งๆที่ในจานยังเหลือข้าวอยู่  

พ่อเดินออกจากโต๊ะอาหารไป เจินเตือนให้พ่อทานยาแต่พ่อก็ไม่สนใจและเดินออกจากบ้านไป  
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เจินกลับมามองข้าวในจานและไข่เจียวที่ยังคงมีรอยไหม้อยู่ เจินเข่ียข้าวในจานก่อนจะตักไข่เจียวมา

ทานต่ออย่างไร้อารมณ์และดูเหม่อลอย ก่อนจะยกแก้วน้ าข้างตัวข้ึนด่ืม 

ฉากที่ 8 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

เจินด่ืมน้ าและวางแก้วลงบนโต๊ะ เจินนั่งท างานต่อและดูข่าวเที่ยงในทีวีด้วย เจินนั่งแปลงานบนโต๊ะ 

และยกโทรศัพท์มือถือข้ึนดูเวลา เจินเปิดโทรศัพท์คุยไลน์กับแฟนแต่แฟนเธอท างานอยู่ เธอจึงกลับมา

นั่งท างานต่อ สักพักลูกน้องพ่อโทรเข้ามาและบอกว่าพ่อเป็นลมให้ตามไปเจอที่โรงพยาบาล เจิน

กระวนกระวายท าอะไรไม่ถูก แฟนหนุ่มโทรมาพอดี แฟนหนุ่มเห็นเจินไม่ได้สติ จึงมารับเจินไปรับพ่อ 

ฉากที่ 9 ภายใน/รถแฟนเจิน/กลางวัน 

แฟนเจินขับรถพาเจินไปหาพ่อที่โรงพยาบาล แฟนเจินเหลือบมองเจินที่ถือโทรศัพท์ไว้ในมืออย่างร้อน

รน โทรศัพท์ของเจินมสีายเข้าจากนายเอ เจินกดรับสายและยกข้ึนแนบหู นายเอบอกว่าพ่อดีข้ึนแล้ว 

ตอนนี้พ่อก าลงัรอรบัยาให้เจินมาดูแลพ่อต่อ เจินรบัค าและรูส้ึกโล่งใจมากขึ้น 

ฉากที่ 10 ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน  

ห้องโถงใน รพ. มีคนนั่งไม่กี่คน ประตูหน้าโรงพยาบาลเปิดอัตโนมัติเมื่อเจินและแฟนเดินเข้ามา  

เจินมองหาพ่อไปทางซ้ายและขวา เจินเดินตรงเข้ามาด้านในและสอดส่ายสายตาหาพ่อ ทั้งทาง 

ด้านการเงิน ช่องจ่ายยา และที่นั่งรอในห้องโถงนั้น แต่ก็ไม่พบพ่อ เจินเดินตรงไปที่ประชาสัมพันธ์  

และสอบถามประชาสัมพันธ์ 

ฉากที่ 11 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน 

พ่อยืนมองมาด้านนอกผ่านกระจกด้านในบ้าน ด้วยสีหน้านิ่งๆ   

ฉากที่ 12 ภายใน/บ้าน/กลางวัน (POV พ่อ) 

รถของแฟนเจินเคลื่อนมาและจอดสนทิที่หน้าบ้าน เจินลงจากรถ แฟนเจินก็ลงมาสง่เจิน 

ฉากที่ 13 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน  

พ่อยืนมองผ่านกระจกอย่างไม่ค่อยพอใจนักและหันหลังเดินเข้าไปด้านใน   
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ฉากที่ 14 ภายใน/บ้าน/กลางวัน  

เจินเดินเข้าบ้านมาแล้วมองหาพ่อและเห็นพ่อนั่งที่เก้าอี้ในชุดโต๊ะอาหาร กางอ่านหนังสือพิมพ์ และมี

แก้วน้ าวางอยู่ข้างๆถุงยา  พ่อไม่สนใจเจิน เจินถามว่าท าไมพ่อไม่รอเจิน แต่พ่อกลับชวนเจินทะเลาะ 

สองพ่อลูกทะเลาะกันจนดึงเรื่องแต่งงานมาทะเลาะด้วย พ่อดูถูกแฟนของเจิน เจินอยากให้พ่อเข้าใจ

เจินบ้าง พ่อโมโห ใส่อารมณ์ปาหนังสือพิมพ์ลงโต๊ะ มือของพ่อปัดไปโดนแก้วน้ าหล่นแตก พ่อตกใจ

และเก็บอาการไว้ พ่อและเจินเงียบลง พ่อเดินข้ึนห้อง ส่วนเจินก็เก็บเศษแก้วที่กระจัดกระจาย  

ฉากที่ 15 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน 

เจินข้ึนบันไดมาที่ช้ันสองและหยุดตรงหน้าห้องพอ่  

ฉากที่ 16 ภายใน/ห้องพ่อ/กลางวัน 

พ่อนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งที่สะท้อนภาพครอบครัวบนผนังก าแพงด้านหลังของพ่อ พ่อที่ก้มหน้าอยู่

ค่อยๆเงยหน้าข้ึน หันมองมาไปทางประตูและหันกลับมามองตัวเองในกระจก ซึ่งมีรูปครอบครัว

สะท้อนอยู่ด้านหลังและมีรูปเจินตอนเด็กๆและแม่ของเจินด้วย พ่อมองด้วยความคิดถึง 

ฉากที่ 17 ภายใน/โซฟาหน้าทีวีในบ้าน/กลางวัน 

เจินน่ังลงที่โซฟา ครุ่นคิดอย่างหนัก และยกโทรศัพท์ข้ึนดู เจินกดเข้าไลน์ต้า และกดดูรูปที่ต้าส่งให้ 

เป็นรปูคู่ที่ถ่ายวันไปทานข้าว เจินมองดูรปูในโทรศัพท์แล้วถอนหายใจ 

ฉากที่ 18 ภายนอก/สวนหน้าบ้าน/กลางวัน 

ตอนเช้าพ่อรดน้ าต้นไมเ้สร็จกป็ิดน้ าและเดินเข้าบ้าน 

ฉากที่ 19 ภายใน/ครัว บ้าน/กลางวัน 

เจินหาหมอ้ข้าวเพื่อทีจ่ะหงุข้าว แต่หาไม่เจอ เจินเดินไปทีห่ม้อข้าวแล้วเปิดดู มีข้าวอยู่ในหม้อแล้ว เจิน

มองดูแล้วปิดฝาหม้อแล้วมองหาพ่อ 

ฉากที่ 20 ภายใน/โต๊ะอาหาร บ้าน/กลางวัน 

บนโต๊ะอาหารมีกับข้าวอยู่สองอย่างและข้าวสองจานที่เจินน ามาวางก่อนหน้านี้ เจินเดินมาจากด้าน 

ในครัวพร้อมพะโล้อีก 1 ถ้วย เจินเดินไปดูตรงตีนบันไดและชะเง้อมองด้านบน ก็ไม่พบพ่อ เจินเดิน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 

กลับไปที่โต๊ะอาหาร เจินมองอาหารบนโต๊ะและถอนหายใจ เจินน่ังลงทีเ่ก้าอี้และมองกับข้าวที่เรยีงราย

อยู่แล้วถอนหายใจอีกครั้ง เจินตักข้าวเข้าปากแล้วเค้ียวช้าๆ พ่อเดินมานั่งตรงข้ามเจนิ  เจินเงยหน้าข้ึน

แล้วส่งยิ้มกว้างให้ พ่อตักกับข้าวทานโดยไม่มองเจิน เจินหุบยิ้มและกินข้าวอย่างซึม พ่อตักกับข้าวให้

เจินแล้วทานข้าวต่อโดยไม่ได้มองเจิน เจินเงยหน้าจากจานข้าวข้ึนมองพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้าม แล้วยิ้มทั้งๆ

ที่อมช้อนเปล่าอยู่ เจินมองพ่อยิ้มๆ พ่อตักข้าวทานโดยไม่มองเจิน พ่อค่อยๆเงยหน้ามองเจินแล้วอมยิ้ม 

มองเจินที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขเหมือนเด็กๆ 

 

7. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

ฉากที่ 1 ภายใน/รถ/กลางวัน  

บนถนนที่มีรถสวนไปมา ในรถขณะที่พ่อขับรถกลับบ้าน มีเจินนั่งอยู่ด้านข้างๆ เจินมีสีหน้าเป็นกังวล  

และเหลือบมองพ่ออย่างกล้าๆกลัวๆ 

เจิน 

ป๊า เอ่อ...คือ...เอ่อ  

เจินมีแฟนแล้ว เจินไม่แต่งกับต้าได้ไหม 

 

สายตาของเจินเหลอืบมองพ่ออย่างประหม่า พ่อหันมองเจินอย่างขุ่นมัวทันทีทีเ่จินปฏิเสธ 

 

พ่อ 

ต้าก็เป็นคนดี หน้าตาดี จบตัง้ปริญญาโท   

ขยันท างาน ช่วยธุรกิจครอบครัว   

อีกหน่อยก็ต้องสืบทอดกิจการต่อจากเจ็กอู๋  ไม่เห็นจะไม่ดตีรงไหน 
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 พ่อที่ก าลังขับรถอยู่พูดจบกห็ันมองหน้าเจิน 
 

เจิน 

แต่ป๊า..ต้าเป็นคนยังไงเราก็ไมรู่้   

เจินเพิ่งเจอต้าครั้งแรกเองนะ  เจินไม่ได้รกัต้า 

 

เจินพูดจบประโยคก็เหลือบมองพ่ออีกครัง้ก่อนจะกลับไปมองทางข้างหน้า 

พ่อ 

อยู่ๆไปเดี๋ยวกร็ักกันเองนั่นแหละ ยงัไงต้าก็ดูแลแกได้ อีกอย่างธุรกิจของเรามันกเ็อื้อๆกันอยู่   

แกจะได้อยู่สุขสบาย   งานการที่แกท าอยู่ มันจะได้เงินสักเทา่ไหร่กันเชียว 

 

พ่อพูดเสียงดังข้ึน เจินหันมองพอ่แล้วเริ่มขึ้นเสียงให้ใกล้เคียงกับพอ่ 
 

เจิน 

มันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยป๊า มันเป็นงานที่เจินรกั   

เจินท าแล้วมีความสุขนะ เจินมีแฟนแล้ว อย่าบังคับเจินเลยนะป๊า 

 

เจินพูดประโยคหลังด้วยเสียงที่แผ่วเบาลง แต่พ่อกลบัพูดกับเจิน เสียงดงัข้ึนกว่าเดิม เจินถอนหายใจ 

อย่างแรง 

 

พ่อ 

แล้วยังไง ป๊าเคยบงัคับอะไรแกได้ไหม  ป๊าจะให้แกเรียนบญัชี  
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แกก็เรียนสิ่งที่แกรกั สิ่งที่แกชอบ ม๊าก็ตามใจแก  
 

พ่อ 

ไม่มีใครบังคับแกได้อยู่แล้วนี ่

 

เจินหันมองพ่อทีก่ าลังว่าเธอเสียงดัง 

 

พ่อ  

แต่งงานกับต้า นี่กเ็พื่อตัวแกเอง   

จะได้ไม่ล าบาก อยู่อย่างสุขสบายดีๆไม่ชอบ  

 

เจิน 

ป๊า.. 

เจินหันมองพ่อทีก่ าลังโมโห 
 

พ่อ  

ม๊าแกก็ไม่อยู่แล้ว ป๊าก็ไมรู่้จะอยู่กับแกได้อกีนานเท่าไหร ่ 

ป๊าก็แค่เป็นห่วงอนาคตแก  แกคงไม่สนใจหรอก 

 

เจิน  

ป๊า.. มันไม่ใช่อย่างนั้น 
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เจิน  

ป๊า... 
 

พ่อขับรถต่อไป เจินหน้าถอดสี หันมองพอ่ 

 

เจิน 

ป๊า... 

 

พ่อไม่สนใจและนิง่เฉยต่อไป เจินทีห่ันมองพ่ออย่างสบัสน ทัง้รูส้ึกผิดและขุ่นเคือง  

ฉากที่ 2 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน 

เช้าวันใหม่ ต้นไม้ไหวๆรับลม ทอ้งฟ้าปลอกโปร่ง พ่อฉีดสายยาง รดน้ าต้นไม้ในตอนเช้าในชุดเสื้อกล้าม

กางเกงขาสั้นสบายๆ ด้วยสีหน้าเรียบเฉย    

ฉากที่ 3 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

เจินลงบันไดมา และมาหยุด(MS) ที่ตรงด้านหน้าหน้าต่างแลว้มองออกไปเห็นพ่อ เจินเห็นด้านหลังพ่อ

ที่ก าลงัรดน้ าต้นไม้ เจินย้ิมและเดินเข้าไปที่ครัว  

คัทย่อย  

          MS เจินยืนหั่นผัก,  

  CU มือเจินหั่นผกั 

             CU มือเจินตีไข่, 

             MCU ใบหน้ามีความสุขของเจิน,  

เจินเดินถือถ้วยแกงร้อนๆมาที่โต๊ะที่มีกับข้าวเรียงรายอยู่บนโต๊ะ เจินวางถ้วยแกงจืดร้อนๆลงบนโต๊ะ  

ด้วยความระมัดระวัง เจินถอนหายใจแล้วยิ้มมองกับข้าวบนโต๊ะ เจินเอามือล้วงกระเป๋ากางเกง เจิน  

เอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนข้ึนมาจากกระเป๋า เจินกดโทรศัพท์ และใช้มือขวาชูโทรศัพท์ข้ึน  เจินหามุม

ถ่ายรูปตัวเองและอาหารที่อยู่ด้านหน้าแล้วยิ้ม เจินกดถ่ายภาพมุมที่เห็นหน้าเจินและกับข้าวบนโต๊ะ 
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ยิ้มมองโทรศัพท์อย่างมีความสุขแล้วกดโทรศัพท์เข้าแอพพลิเคช่ันไลน์ เจินเปิดไลน์ข้ึน ปรากฏแถบ

แชทเรียงกัน ด้านบนสุดเป็นแฟนเจิน ถัดลงมา เป็นเพื่อนๆของเจินและมีแชทของต้าที่ส่งข้อความมา

แต่เจินไม่ได้เปิด รวมอยู่ด้วย เจินกดเข้าห้องแชทไลน์แฟน เจินพิมพ์ข้อความบางอย่างและอมยิ้ม เจิน

กดส่งข้อความ  

 

เจิน 

ตัวเอง มอนิ่ง  

กินข้าวเช้ากัน 

 

ด้านบนข้อความ เจินได้ส่งรูปที่ถ่ายก่อนหน้านี้ไปด้วย ข้อความถูกอ่านและแฟนก็สง่ข้อความตอบมา 

 

แฟนเจิน 

มอนิ่งค่ะ 

 

 เจินอ่านแล้วคลี่ยิม้ออกอย่างมีความสุข พ่อเดินลงจากบันไดเดินผ่านมาในชุดท างาน เจินเงยหน้าข้ึน

จากโทรศัพท์และหันหลังไปมองพอ่  เจินย้ิมใหพ้่อ 

 

เจิน  

ป๊า ทานข้าว..กัน 

 

พ่อเดินผ่านไปราวกับไม่ได้ยินเสียงเจิน เจินมองตามพ่อที่เดินออกจากบ้านไป เจินหันกลับไปที่โต๊ะ

อาหาร เจินทิ้งตัวลงนั่งเก้าอี้อย่างอ่อนแรง แล้วหันไปมองที่หน้าประตู  เจินหันมองกับข้าวที่เรียงราย

บนโต๊ะและมองไปทางประตูบ้านอีกครั้ง เจินถอดผ้ากันเปื้อนและพาดลงที่เก้าอี้ข้างๆ เจินถอนหายใจ

แล้วก้มมองข้าวในจาน เจินยกช้อนเข่ียๆข้าวแล้วตักข้าวเปล่าเข้าปากช้าๆ มองกับข้าวที่ตั้งใจท ามา
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ทานร่วมกับพ่อ เจินตักกับข้าวใส่จานแล้วมองเก้าอี้ด้านหน้าที่ว่างเปล่า  เจินลุกขึ้นหยิบเหยือกน้ าที่อยู่

ด้านข้างโต๊ะ รินน้ าใส่แก้วเปล่าอย่างเหม่อลอย น้ าค่อยๆไหลจากเหยือกลงในแก้ว จนน้ าเต็มแก้วและ

ล้นออกมาจนเจินรูส้ึกตัว เจินถอนหายใจแล้วทิ้งตัวลงนั่งที่เกา้อี้ มองน้ าที่เต็มแก้ว น้ าที่เต็มแก้วและน้ า

ที่ล้นหกออกมาบนโต๊ะ 

 

ฉากที่ 4 ภายนอก/ที่ดินเปล่า/กลางวัน 

พ่อเดินดูที่ดินท่ามกลางแดดเปรี้ยงบนพื้นที่ที่มีดินถมหนาสงูข้ึนจากพื้นถนน และฟังรายละเอียดที่ดิน

จากลกูน้องที่เดินตามอยู่ด้านหลงั 

 

นายเอ  

ตอนนี้เจ้าของอยากปล่อยที่ไปปลดหนี้ครับ  

ที่ดินท าเลดีแบบนี้ น่าจะปล่อยได้ไม่ยากครบันาย 

 

ลูกน้องพูดเสร็จก็มองดูเจ้านายที่เดินต่อไป พ่อหยุดเดิน ยืนดูกวาดสายตาไปรอบๆแล้วคิดพิจารณา 

วางแผนบางอย่างกับที่ดินผืนน้ีอยู่พักหนึ่ง พ่อหันมองไปที่ลูกน้องที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ไกลๆ พ่อเดินเข้าไป

หาลูกน้อง ลูกน้องหันมาเห็นก็รีบสูดเข้าไปเต็มปอด พ่นควันออกจากปากไปอีกทางหนึ่ง แล้วปล่อย

บุหรี่ลงพื้น นายเอใช้เท้าเหยียบบุหรี่ให้ไฟดับ พ่อเดินเอามือล้วงกระเป๋ามาหยุดหน้านายเอ 

 

พ่อ  

มีอีกไหม ขอฉันตัวหนึ่งส ิ
 

ลูกน้องหันมองมอืและมองหน้าเจ้านายอย่างไมเ่ช่ือสายตา 
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นายเอ  

เอ่อ... จะดีหรอครบันาย   

 

ลูกน้องถามพ่ออย่างกลัวๆ แล้วก้มหลบสายตาพ่อ 
 

พ่อ  

เออ เอามาเถอะ 

 

พ่อพูดข้ึนเสียงกบัลูกนอ้งพร้อมยื่นมือไปอกีครั้ง ลูกน้องหยิบถุงพลาสติกใสที่ใสบุ่หรี่อยู่ 4 มวน ข้ึนมา 

และหยบิให้พอ่1มวนด้วยความหว่ันใจ นายเอสง่บหุรี่ให้ พ่อรับมา 

 

พ่อ  

ไฟแช็กด้วย 

 

พ่อสอดดูบุหรี่เข้าปากและจุดไฟอย่างช านาญ พ่อสูบบุหรี่ พ่อพ่นควันด้วยสีหน้าเคร่งเครียด พ่อถอน

หายใจทิ้งอยู่หลายที และยกบุหรี่ข้ึนสูบอีกครั้ง พ่อวางมือที่คีบบุหรีข้างตัว ควันลอยออกจากบุหรี่ 

ฉากที่ 5 ภายใน/บ้าน/กลางวัน  

เจินจรดปากกาเขียนค าแปลภาษาไทยลงบนประโยคภาษาอังกฤษในเอกสารต้นฉบับที่กองเป็นช้ัน  

เจินขีดเส้นใต้ค าส าคัญ และพลิกดูดิกชันนารีที่แปลอังกฤษเป็นอังกฤษด้านข้างกองเอกสาร ก่อนจะ

เขียนบางอย่างลงไปบนประโยคภาษาอังกฤษนั้น เจินถอนหายใจหันมองที่ประตูหน้าบ้าน เจินกด

โทรศัพท์  โทรศัพท์บอกเวลา 15.32 น.  และหันดูประตูหน้าบ้านอีกครั้ง เจินถอนหายใจออกมายาวๆ

อีกครั้งแล้วยกโทรศัพท์ข้ึน กดโทรหาพ่อ เจินยกโทรศัพท์แนบหู รอสัญญาณจากปลายสาย พ่อไม่

รับสายเจิน เจินมองกรอบรูปบนโต๊ะ รูปที่มีพ่อยิ้มและกอดเจินในชุดปริญญาอย่างภูมิใจ (ด้านข้างๆมี
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รูปครอบครัวตอนแม่ยังอยู่)  เจินถอนหายใจอีกครั้งและมองดูประตูหน้าบ้าน เจินสลัดความคิดอัน

เคร่งเครียดออกจากหัวแล้วหันกลับมามองงานที่กองตรงหน้า เจินหยิบปากกาขีดเส้นใต้และเปิด

ดิกชันนารีที่ค้างอยู่ไปที่หน้าอื่น นาฬิกาบอกเวลา 5.25 น. 

ฉากที่ 6 ภายใน/บ้าน/กลางคืน 

นาฬิกาบอกเวลา5ทุ่ม ทีวีถูกเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ  เจินถือรีโมทกดเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ ก่อนจะหยุดที่

ช่องหนึ่งที่เปิด Music Video อยู่ เจินหาวและวางมอืที่ถือรีโมทลง ไม่ได้สนใจทีวี หันมองไปทางประตู

หน้าบ้าน เจินคว้าโทรศัพทท์ี่อยู่ข้างตัวข้ึน เจินกดไปที่เบอร์โทรออกและกดเบอร์พอ่ที่อยู่ทีเ่บอร์โทร

ออกทีส่องหลงัเบอร์แฟนของเจิน เจินยกโทรศัพท์ข้ึนแนบหู สัญญาณติดแล้ว แสงไฟหน้ารถสาดเข้ามา

ในบ้านแวบหนึ่ง เจินหันไปหามองประตหูน้าบ้านก็ค่อยๆขยบั เลื่อนออกด้วยระบบไฟฟ้า เจินวางสาย

แล้วเดินไปรบัพ่อที่เปิดประตูบ้านเข้ามา  เจินเดินมาถึงหน้าประตู พ่อไมม่องหน้าเจิน  

 

เจิน  

ป๊า เหนื่อยไหม กินข้าวมาหรอืยังคะ 

 

เจินถามพร้อมส่งยิ้มกว้างไปให้พ่อ พ่อเดินผ่านเจินไป  เจินมองหลังพ่อที่เดินข้ึนบันใดไป สีหน้าเจินดู

เป็นกังวล เจินถอนหายใจ และหันหลังเดินกลับไปที่หลังโซฟาที่อยู่หน้าทีวีที่ยังคงเปิดอยู่ เจินค้อมตัว

หยิบรีโหมดข้ึนและยื่นมือที่ถือรีโมทไปด้านหน้า เจินกดปิดทีวี   

ฉากที่ 7 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

ไข่เจียวที่มีรอยไหม้บนโต๊ะอาหาร พ่อบรรจงตักไข่เจียวใส่จานที่มีข้าวอยู่ พ่อตัดแบ่งไข่เจียวที่ตักมาให้

เล็กลงและตักเข้าปาก เจินถือจานข้าวและแก้วน้ าออกมา พร้อมยิ้มกว้างให้พ่อและเดินไปทีน่ั่งตรงข้าม

พ่อ เจินวางจานข้าวและแก้วน้ าลง เจินเลื่อนเก้าอี้ลงนั่ง  เจินยิ้มให้พ่อที่ไม่ได้สนใจเธอเลย พ่อตัด 

ไข่เจียวและตักใส่จานด้านหน้าพ่อและตักข้าวและไข่เจียวเข้าปาก  
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เจิน  

แหะๆ เจินทานด้วยน้า   

โชคดีจัง จะได้ทานข้าวไข่เจียวฝีมอืป๊า 

 

เจินย้ิมกว้างอีกครั้งและมองพ่อที่ตักข้าวเข้าปากไม่สนใจเจิน เจินยื่นมือที่ถือช้อนส้อมไปตัดไข่เจียวมา

และยกมาใส่จานข้าวของเจิน เจินตัดไข่ให้พอค าและใช้ช้อนกวาดข้าวและไข่ใส่ช้อน และยกช้อนเข้า

ปาก  พ่อทานข้าวต่อไป   
 

เจิน 

แต่จริงๆป๊าเรียกเจินก็ได้นะ 

ไม่เห็นต้องลงมาท าเองเลย 

 

พ่อรวบช้อน ทั้งๆที่ในจานยงัเหลอืข้าวอยู่ประมาณเกือบครึง่จาน เจินยกช้อนข้ึนเตรียมเข้าปากและ

มองพ่อที่ก าลังลุกขึ้น พ่อเดินออกจากโต๊ะอาหารไป เจินวางช้อนที่ยังมีข้าวอยู่ลงบนจาน พ่อเดิน

ออกไปไมส่นใจเจิน เจินยืนข้ึนแล้วเรียกพ่อ 
 

เจิน  

ป๊า อย่าลืมทานยาหลงัอาหารค่ะ 

 

พ่อหยุดชะงักเมื่อได้ยินสิ่งทีเ่จินพูด และพ่อก็เดินออกประตบู้านไป โดยไม่ได้ทานยา เจินน่ังลงตอ่ 

แล้วยกช้อนเข่ียๆข้าวในจาน  

ฉากที่ 8 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

เจินวางแก้วน้ าหลังดื่มน้ าเสร็จลงบนที่รองแก้วบนโต๊ะท างาน เจินใช้ปากกาขีดข้อความที่ส าคัญใน

กระดาษและเงยหน้ามองโทรทัศน์ พิธีกรก าลังอ่านข่าวในรายการข่าวเที่ยง เจินหยิบโทรศัพท์ข้ึนและ
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กดใช้งาน เจินเปิดเข้าโปรแกรมไลน์(ห้องแชทด้านล่างๆ ยังคงมีไลน์ต้าที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน) และเข้าไป

ทักแฟน 

 

เจิน 

 ฮัลโหลๆ 

 

เจินกดส่งข้อความนั้นไป เจินวางโทรศัพทล์งและขีดข้อความส าคัญในเอกสารต่อ เสียงข้อความไลน์

เข้าดังข้ึน เจินรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นแฟนหนุม่ตอบกลบัมา 
 

แฟนเจิน   

ว่าไงคะ ตัวเอง 

 

เจินย้ิมและพมิพ์ตอบกลบัไป 

เจิน  

เค้าคิดถึงตังเองจงุ มีเรือ่งไมส่บายใจนิดหน่อยอะ่ 

 

 แต่ยังไม่ทันทีเ่จินจะกดส่งข้อความกลับไป แฟนเจินก็ตอบมาเสียก่อน 

 

แฟนเจิน  

เค้าถ่ายรูปใหลู้กค้าอยู่ ใกล้เสรจ็แล้ว ไว้คุยกันนะคะ    

 

เจินหุบยิ้ม แฟนหนุ่มก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปส่งจูบมาให้ เจินลบข้อความที่ได้พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ แล้วส่ง

สติ๊กเกอร์รูปเขินอายกลับไป เจินถอนหายใจ วางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะและใช้นิ้วเข่ียโทรศัพท์ให้หมุนๆ 
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อย่างเหงาๆและเหม่อลอย  เจินถอนหายใจอีกครั้ง และกลับมานั่งขีดข้อความส าคัญและเขียน

ข้อความ ลงบนเอกสารที่กองอยู่ สักพัก โทรศัพท์ก็ดังข้ึน เจินหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดู ภาพหน้าจอ 

ปรากฏเบอร์แปลกโทรเข้ามา เจินมองอย่างสงสัย เจินกดรับสายและยกข้ึนแนบหู  

 

เจิน  

ฮัลโหล สวัสดีค่ะ  

 

เจินยังคงกวาดสายตาอ่านเอกสารต่อไป  

 

นายเอ  

เจิน พี่เอนะ   

 

เจินหยุดอ่านข้อความและเงยหน้าข้ึน  

 

เจิน  

ค่ะ พี่เอ  ไม่ทราบมอีะไรให้เจินช่วยหรือเปล่าคะ 

 

เจินย้ิมรับและรอค าตอบจากปลายสาย 

นายเอ  

เอ่อ.. คุณพ่อเป็นลมครบั  คืออากาศร้อนมากและแดดก็แรงมาก   

คุณพ่อน้องเจินตากแดดอยู่นานแล้วละ่ครับ 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ตอนแรกคุณพ่อก็มอีาการหอบๆครบั   

ตอนนี้พี่ก าลงัพาคุณพ่อไปโรงพยาบาล 

 

แค่เพียงประโยคแรกที่เจินได้ยิน หูของเจินอือ้อึงจนไม่ได้ยินเสียงทีลู่กน้องของพอ่พูดต่อ 

 

นายเอ  

ฮัลโหล เจิน ฮัลโหล   

เจิน  

ค่ะ พี่เอ 

 

เจินน่ิงค้าง 

 

นายเอ  

ตอนนี้พี่ก าลงัขับรถไปที่โรงพยาบาล  

เจินตามมาดูแลคุณพ่อด้วยนะ คือพี่ต้องไปคุยกบัลูกค้าต่อ  

เจินวางสายจากนายเอ และลุกขึ้นแล้วเดินวนไปมา 

 

เจิน  

กุญแจๆๆ กุญแจรถ 

 

เจินดูตื่นตระหนกไมม่ีสตอิยู่กับตัว  เสียงโทรศัพท์เจินดังข้ึน  ภาพหน้าจอ ปรากฏเบอร์แฟนของเจิน

โทรมา เจินทัชสกรีนรับสายโทรศัพท์ ด้วยมือสั่นเทา เจินยกโทรศัพท์ข้ึนแนบหู 
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เจิน 

ตัวเอง เค้าจะท าไงด ี

 

เจินหายใจหอบถ่ี ตื่นตกใจ และเดินวนไปมา 

 

แฟนเจิน 

ตัวเองใจเย็นๆก่อนนะ หายใจเข้าลึกๆ แล้วเล่าให้เค้าฟงั 

 

เจิน 

ป๊าอาการก าเริบ เข้าโรง’บาล 

 

แฟนเจิน 

ตัวเองหายใจลึกๆนะ งานเค้าเพิ่งเสร็จ  

อยู่สตูฯ ใกล้ๆ 

เดี๋ยวไปรับ ใจเย็นๆนะ 

 

เจินค่อยๆเลื่อนโทรศัพทล์งจากหู  แล้วทิง้ตัวลงนัง่  เจินยกมอืข้ึนกุมขมับและพยายามหายใจลึกๆ 

ฉากที่ 9 ภายใน/รถแฟนเจิน/กลางวัน 

แฟนเจินขับรถพาเจินไปหาพ่อที่โรงพยาบาล แฟนเจินเหลือบมองเจินที่ถือโทรศัพท์ไว้ในมืออย่างร้อน

รน โทรศัพท์ของเจินมสีายเข้าจากนายเอ เจินกดรับสายและยกข้ึนแนบหู 
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เจิน 

ค่ะ พี่เอ ป๊าเป็นไงบ้างคะ 

 

นายเอ 

ตอนนี้โอเคแล้วครบั เจินใกล้ถึงหรอืยังล่ะ 
 

เจิน 

ใกล้แล้วค่ะ  
 

 

นายเอ 

ตอนนี้พี่ออกมาแล้ว พอดีต้องไปพบลกูค้าต่อน่ะ 

ส่วนนาย รอรบัยา อยู่ที่ล็อบบีโ้รงพยาบาล 

เจินเข้าไปก็คงจะเจอเลยน่ันล่ะ 

 

เจิน 

ค่ะ ขอบคุณพี่เอมากค่ะ 

เจินวางสายจากนายเอแล้วถอนหายใจ  

ฉากที่ 10  ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน  

ห้องโถงใน รพ. มีคนนั่งไม่กี่คน ประตูหน้าโรงพยาบาลเปิดอัตโนมัติเมื่อเจินและแฟนเดินเข้ามา เจิน

มองหาพ่อไปทางซ้ายและขวา เจินเดินตรงเข้ามาด้านในและสอดส่ายสายตาหาพ่อ ทั้งทางด้าน

การเงิน ช่องจ่ายยา และที่นั่งรอในห้องโถงนั้น แต่ก็ไม่พบพ่อ เจินเดินตรงไปที่ประชาสัมพันธ์และ

สอบถามประชาสัมพันธ์ 
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ฉากที่ 11 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน 

พ่อยืนมองมาด้านนอกผ่านกระจกด้านในบ้าน ด้วยสีหน้านิ่งๆ   

ฉากที่ 12 ภายใน/บ้าน/กลางวัน (POV พ่อ) 

รถของแฟนเจินเคลื่อนมาและจอดสนทิที่หน้าบ้าน เจินลงจากรถ แฟนเจินก็ลงมาสง่เจิน 

ฉากที่ 13 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน  

พ่อยืนมองผ่านกระจกอย่างไม่ค่อยพอใจนักและหันหลังเดินเข้าไปด้านใน   

ฉากที่ 14 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

เจินเดินเข้าบ้านมาแล้วมองหาพ่อและเห็นพ่อนัง่ทีเ่ก้าอี้ในชุดโต๊ะอาหาร กางอ่านหนงัสอืพิมพ์ และมี

แก้วน้ าวางอยู่ข้างๆถุงยา   

 

เจิน  

ป๊า เป็นไงบ้างอ่ะ หมอว่าไงบ้าง 

พ่อนิ่งเฉย เจินน่ังลงด้านหน้าพ่อ มองพ่อทีม่ีหนงัสือพิมพป์ิดหน้าอยู่ 

 

เจิน 

ท าไมป๊าไม่รอเจินอ่ะ เจินไปตามหาป๊าทั่วโรง’บาล 

 

เจินพูดกบัพ่ออย่างขุ่นมัวเล็กๆ 

 

พ่อ 

แกจะมาใส่ใจท าไม 
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เจิน 

อ่าวป๊า ก็เจินเป็นห่วงป๊านะ 

 

พ่อพับหนังสือพิมพ์ลงและถือไว้ 

 

พ่อ 

ทีป๊าเป็นห่วงแก หวังดีกับแก  

แกก็ไม่เคยเห็นความหวังดีของป๊าเลย 

 

พ่อพูดใส่อารมณ์ด้วยความโมโหที่เก็บไว้  

 

เจิน 

อะไรคือวามหวังดีของป๊า  

แต่งงานกับคนทีเ่จินไม่ได้รัก ไม่รูจ้ักนีห่รอ 

 

พ่อก าหนงัสือพิมพ์ไว้ในมือ ลุกขึ้นจากเก้าอี้และมองหน้าเจิน  

 

 

พ่อ 

อย่ามาดูถูกป๊านะ!  

ไหนเจินลองบอกป๊าซิ ต้าเค้าไม่ดีตรงไหน 
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เจินลุกขึ้นยืนบ้าง 

เจิน 

แล้วแฟนเจินล่ะป๊า แฟนเจินไม่ดีตรงไหน 

 

พ่อ 

ดูมันซิแต่งตัวอย่างกุ๊ย จะดูแลแกได้แค่ไหนกันเชียว 

 

เจิน 

 อย่างเพิ่งด่วนตัดสินเค้าสปิ๊า  

 

พ่อ 

แล้วแกจะใหป้๊าคิดยังไง 

มองปร๊าดเดียวกร็ู้แล้ว ว่ามันเป็นคนยังไง 

 

เจิน 

ป๊ารู้ได้ไง มองแค่การแต่งตัวเนี่ยนะ!? 

 

พ่อ 

หึ แค่การแต่งตัวยังไม่ได้เรื่อง 

มันจะไปท าอะไรได ้
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เจิน 

สมัยนี้วัยรุ่นเค้าก็แต่งงีท้ั้งนั้นอ่ะ 

 

พ่อ 

โว๊ะ! วัยรุ่น วัยเริ่นอะไร ดูต้าซิ  

ไม่เห็นต้องไปท าตามใครเลย ไม่มีสมอง!! 

 

เจิน 

ป๊าแต่งงานกบัม๊า ก็เพราะรักกัน 

ท าไมต้องบงัคับคับเจินด้วย 

 

พ่อ 

ป๊าบอกว่าดี มันก็ต้องด ี
 

เจิน 

ถ้าต้าดีนัก ป๊าก็แต่งกับต้าเองไปเลยดิ 

 

พ่อ 

เจิน!! 
 

พ่อเอาหนังสือพิมพ์ฟาดลงกับโต๊ะ มือพ่อปัดแก้วน้ าอย่างแรง แก้วน้ าตกลงกระทบพื้น แก้วแตก

กระจัดกระจาย  พ่อหันมองแก้วที่ตกลงไป พ่อตกใจแตเ่ก็บอาการไว้ เจินมองดูแก้วที่แตกกระจายแล้ว

หันมองพ่อ  พ่อหันมองเจินด้วยแววตาดุดันแล้วเดินออกไป เจินหันมองตามพ่อ ทีเ่ดินข้ึนบันไดไป 
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เจิน 

ป๊า... 

 

เจินมองเศษแก้วบนพื้นแล้วนั่งลง เจินน่ังลง เกบ็เศษแก้วด้วยมือที่สั่นเทา เจินมองไปทางด้านบน 

ช้ันสอง 

ฉากที่ 15 ภายใน/บ้านช้ัน2/กลางวัน  

เจินเดินข้ึนบันไดมาหยุดทีห่น้าหอ้งพอ่  

ฉากที่ 16 ภายใน/ห้องพ่อ/กลางวัน 

พ่อนั่งอยูห่น้าโต๊ะเครื่องแป้งทีส่ะท้อนภาพครอบครัวบนผนังก าแพงด้านหลังของพ่อ พ่อทีก่้มหน้าอยู่

ค่อยๆเงยหน้าข้ึน หันมองมาไปทางประตูและหันกลบัมามองตัวเองในกระจก ซึ่งมีรปูครอบครัว

สะท้อนอยู่ด้านหลังและมรีูปเจินตอนเด็กๆและแม่ของเจินด้วย พ่อมองด้วยความคิดถึง 

ฉากที่ 17 ภายใน/โซฟาหน้าทีวีในบ้าน/กลางวัน 

เจินน่ังลงที่โซฟา ครุ่นคิดอย่างหนกั และยกโทรศัพท์ขึ้นดู เจนิกดเข้าไลน์ต้า และกดดูรูปที่ต้าส่งให้ 

เป็นรปูคู่ที่ถ่ายวันไปทานข้าว เจินมองดูรปูในโทรศัพท์แล้วถอนหายใจ 

ฉากที่ 18 ภายนอก/สวนหน้าบ้าน/กลางวัน 

ตอนเช้าพ่อรดน้ าต้นไมเ้สร็จกป็ิดน้ าและเดินเข้าบ้าน 

ฉากที่ 19 ภายใน/ครัว บ้าน/กลางวัน 

เจินหาหมอ้ข้าวเพื่อทีจ่ะหงุข้าว แต่หาไม่เจอ เจินเดินไปทีห่ม้อข้าวแล้วเปิดดู มีข้าวอยู่ในหม้อแล้ว  

เจินมองดูแล้วปิดฝาหม้อแล้วมองหาพ่อ 

ฉากที่ 20 ภายใน/โต๊ะอาหาร บ้าน/กลางวัน  

บนโต๊ะอาหารมีกับข้าวอยู่สองอย่างและข้าวแฉะๆสองจานที่เจินน ามาวางก่อนหน้านี้ เจินเดินมาจาก

ด้านในครัวพร้อมพะโล้อีก 1 ถ้วย เจินเดินไปดูตรงตีนบันไดและชะเง้อมองด้านบน ก็ไม่พบพ่อ เจินเดิน

กลับไปที่โต๊ะอาหาร เจินมองอาหารบนโต๊ะและถอนหายใจ เจินค่อยๆถอดผา้กันเปื้อนออกและนั่งลงที่
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เก้าอี้ เจินมองกับข้าวที่เรียงรายอยู่แล้วถอนหายใจอีกครั้ง เจินเข่ียข้าวแฉะๆในจานของเจิน เจินตัก

ข้าวแฉะๆเข้าปากแล้วเค้ียวช้าๆ พ่อเดินมานั่งตรงข้ามเจิน  เจินเงยหน้าข้ึนแล้วส่งยิ้มกว้างให้ พ่อตัก

กับข้าวทานโดยไม่มองเจิน เจินหุบยิ้มและกินข้าวอย่างซึม พ่อตักกับข้าวให้เจินแล้วทานข้าวต่อโดย

ไม่ได้มองเจิน เจินเงยหน้าจากจานข้าวข้ึนมองพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้าม แล้วยิ้มทั้งๆที่อมช้อนเปล่าอยู่ เจิน

มองพ่อยิ้มๆ พ่อตักข้าวทานโดยไม่มองเจิน พ่อค่อยๆเงยหน้ามองเจินแล้วอมยิ้ม สองพ่อลูกนั่งทาน

ข้าวกันต่อไป  

 

ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 

1. การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

จากบทภาพยนตร์มีตัวละครทีส่ าคัญและมผีลต่อเรือ่งด้วยกนัทั้งสิ้น 2 ตัวละครคือ พ่อ

เจิน และเจิน (ลกูสาว)  ซึ่งทัง้สองตัวละครนี้สง่ผลต่อการด าเนินเรื่องและขาดตัวละครใดตัวละครหนึ่ง

ไม่ได้ท าให้ผูจ้ัดท ามีการคัดเลือกตัวละครทัง้สอง ดังต่อไปนี้คือ 

1.1 เจิน  

     นางสาววรินทราย  คะอังก ุ

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 นักแสดง รบับทเป็น เจิน 

ลูกสาววัย 24 ปี ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ได้เรียนและท างานในสายงานที่ตนเอง

รักโดยการสนับสนุนของแม่ที่คอยรับฟังความคิดเห็นของเธอเสมอ  จนแม่เสียไป เธอต้องอยู่กับพ่อที่

เป็นห่วงอนาคตของเธอ จนท าให้เธอรู้สึกกังวล 
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เหตุผลในการเลอืก : พี่มะเหมี่ยวเป็นสาวไทยเช้ือสายจีน มีประสบการณ์ตรงและ

เข้าใจในตัวละครหลักคือ เจิน ด้วยพ่อของเธอไม่ปลื้มคนรักของเธอและต้องการให้เธอมีคนรัก  

ที่เหมาะสมกับเธอมากกว่าคนปัจจุบัน นอกจากนี้พ่อยังบังคับเธอในเรื่องอื่นๆอีกด้วย พี่มะเหมี่ยวจึง

สามารถสื่ออารมณ์ของเจินได้ดี พี่ม่าเหมี่ยวมีผลงานการแสดงมาแล้ว อีกทั้งสามารถเข้ากับทีมงาน 

ได้ง่าย เป็นกันเองกับทุกคน  

1.2 พ่อเจิน 

นายกิตติภพ  พิพิธวณิชการ 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4-2 นักแสดง รบับทเป็น พ่อเจิน 

พ่อเจินเป็นพ่อม่ายวัยทองเช้ือสายจีน อายุ 58 ปี  มีอาชีพค้าขายที่ดิน ซึ่งได้เงินดี

สามารถเลี้ยงดูลูกสาวเพียงคนเดียวและภรรยาได้อย่างสบาย เป็นคนใจร้อน ตัดสินใจเด็ดขาด  

หลังภรรยาเสีย เขาต้องดูแลและรู้สึกเป็นห่วงอนาคตของลูกสาวอย่างมาก  

เหตุผลในการเลือก : การสร้างตัวละครพ่อในข้ันตอนการเขียนบทนั้น เกิดจาก 

ความผูกพันใกล้ชิดกับคุณพ่อของผู้จัดท า ท าให้เห็นบุคลิกที่น่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจ สร้างตัว

ละครข้ึนมา จึงได้น าคุณพ่อเข้ามาร่วมคัดเลือกนักแสดงด้วย ซึ่งท่านสามารถเล่นได้ตรงตามที่ต้องการ

คือ เป็นคนเช้ือสายจีน และเป็นคนอารมณ์ร้อน ซึ่งคุณพ่อมักแสดงออกได้ชัดเจน นอกจากนี้ยัง

สามารถประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย             
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2. สถานท่ีถ่ายท า (Location) 

จากบทภาพยนตร์ มี สถานที่ หลั กที่ ใ ช้ ในการ ถ่ ายท าทั้ ง สิ้ น    2  แห่ ง คื อ  

1.บ้านเจิน 2.โรงพยาบาล  

2.1 บ้านเจิน                                                                             

 

 

 

รูปที่ 4-3 แสดงภาพ บ้านเจิน 

เป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่ มีหลายห้อง ที่มีความโมเดิร์นใช้ไม้เป็นส่วนหลัก ให้เห็น

ถึงสีที่สื่อถึงความอบอุ่น ท าให้เห็นถึงฐานะทางครอบครัวและขัดแย้งกับจ านวนคนที่มีอยู่เพียง 2 คน 

ซึ่งให้ความรู้สึกถึงความอ้างว้าง โดดเดี่ยวและเหงา  

เหตุผลในการเลือก : บ้านของเพื่อนคุณแม่ย่านนวมินทร์  เนื่องจากเป็นบ้านที่ดูมี

ฐานะเหมาะสมกับตัวละครซึ่งมีขนาดใหญ่ ดูโทนสีออกอบอุ่นน่าอยู่ มีห้องที่แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน มี

พื้นที่ โล่งกว้างอย่างเด่นชัดให้เห็นถึงความอ้างว้าง โดดเดี่ยวของตัวละคร สถานที่มีความสะดวกต่อ

การถ่ายท าและเดินทางของทีมงานและนักแสดง 

2.2 โรงพยาบาล  

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-4 แสดงภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
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โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่พ่อเจินมารักษาพยาบาล  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน

เพราะด้วยฐานะทางการเงินของครอบครัวที่มีความสามารถในการจ่ายเงินค่ารักษาและมั่นใจได้ว่า  

จะได้รับการรักษาและบริการที่ดี 

เหตุผลในการเลือก : โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ขอถ่ายท าได้ยากมาก ผู้จัดท า 

ขอสถานที่ โรงพยาบาลเอกชนต่างๆในพื้นที่ที่สามารถสะดวกต่อการเดินทางแต่ก็ ถูกปฏิเสธ 

ว่าไม่มีนโยบาย ผู้จัดท าจึงพยายามหาโรงพยาบาลที่สามารถอนุญาตให้ถ่ายท าได้และมีส่วนต้อนรับ

ลูกค้าที่ชัดเจน ซึ่งได้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ซึ่งสะดวกให้เข้าถ่ายท าและมีผู้ใช้บริการ

ไม่มากมากนักท าให้ง่ายต่อการถ่ายท า  

 

3. อุปกรณ์ประกอบฉาก ( Props )  

อุปกรณ์ประกอบฉาก ตกแต่งตามความเหมาะสมและค านึงถึงส่วนประกอบของฉาก

แต่ละฉากเป็นส่วนส าคัญ ช่วยส่งเสริมเรื่องราว และลกัษณะของตัวละคร ทัง้นี้อุปกรณ์ประกอบฉาก

ต้องสนบัสนุนลักษณะนสิัยของตัวละคร ฉากและอ้างอิงหลกัความจริงเสมอ 

3.1  ภาพครอบครัว 

 

รูปที่ 4-5 แสดงภาพ ภาพถ่ายครอบครัว 

เป็นภาพที่บันทึกความทรงจ า เรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต อยู่ภายในบ้านเพื่อให้

เห็นถึงความส าคัญของบุคคลในครอบครัว ซึ่งในเรื่องจะปรากฏอยู่เพื่อดึงอารมณ์และความรู้สึกของ  

ตัวละคร 
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3.2 อาหาร 

 

 

 

 
 
รูปที่ 4-6 แสดงภาพ อาหาร 

ภายในภาพยนตร์ จะมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวบนโต๊ะอาหาร ที่ครอบครัว
จะต้องพบกันในตอนเช้าก่อนไปท างาน รวมไปถึงการท าอาหารเพื่อให้เห็นถึงความส าคัญในครอบครัว
ของตัวละครที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 

 
 

3.3 โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

 
รูปที่ 4-7 แสดงภาพ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

เป็นโทรศัพท์ที่คนในยุคปัจจุบันนิยมใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านทาง
โซเชียลเน็ตเวิร์ค ในภาพยนตร์มีการใช้แอพพลิเคช่ัน ไลน์ ในการติดต่อสื่อสารและรับส่งภาพ  และยัง
สามารถบ่งบอกถึงรสนิยมและวิถีชีวิตของตัวละครได้อีกด้วย 
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3.4 แก้วน้ า 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4-8 แสดงภาพ แก้วน้ า 

ทั้งในฉากรับประทานอาหารหรือท างานก็จะมีแก้วน้ าปรากฏอยู่ มีการใช้แก้วน้ า

ในการเช่ือมฉากและที่ส าคัญคือในฉากจุดวิกฤติสูงสุดของภาพยนตร์ มีการใช้แก้วแตกเพื่อให้เห็น  

ถึงอารมณ์ของตัวละครและแสดงถึงสัญลักษณ์ของความแตกร้าวอีกด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

4. การวางแผนการถ่ายท า (Breakdown) 

ตารางที่ 4-1 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUE 1  
SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 

ช่วงที่ 1 : 08.30-10.00 น.                Location : ที่ดิน           

6 2,4 D2 EXT 08.30-09.00 พ่อเดินดูที่ดิน เห็นลูกน้องสูบบุหรี่จึงขอสูบบ้าง พ่อ 
นายเอ 

บุหรี่,รถ, 
ไอแพด 

Master 

6 1 D2 EXT 09.00-09.15 พ่อเดินดูที่ดินแล้วฟัง นายเอพูด  พ่อ 
นายเอ 

ไอแพด  

6 3 D2 EXT พ่อยืนพิจารณาที่ดินน้ันสักพักแล้วหันมองเอ พ่อ   

6 7 D2 EXT 09.15-09.25 พ่อเดินเข้ามาขอบุหรี่นายเอ พ่อ   
6 5 D2 EXT 09.25-09.30 นายเอสูบบุหรี่ หันมองพ่อแล้วทิ้งบุหรี่ แล้วเหยียบ

บุหรี่บนพื้น 
นายเอ บุหรี่, 

ไอแพด 
 

6 6 D2 EXT 09.30-09.35 นายเอเหยียบบุหรี่ที่อยู่บนพื้น นายเอ บุหรี่  
6 8 D2 EXT 09.35-09.40 มือพ่อยื่นมารับบุหรี่ที่นายเอส่งให้แล้วชักมือกลับไป พ่อ  

นายเอ 
บุหรี่  

6 9 D2 EXT 09.40-09.50 ปากพ่อที่ก าลังคาบบุหรี่ พ่อ บุหรี่  

6 10 D2 EXT 09.50-10.00 ด้านหลังพ่อที่ยืนสูบบุหรี่  พ่อ บุหรี่  
ช่วงที่ 2 : 11.30-14.00 น.                Location : บ้านต้า (โต๊ะอาหาร)  

2 1 D1 INT 11.30-11.40 พ่อ เจิน และครอบครัวต้าน่ังทานอาหารร่วมกัน พ่อ เจิน เจ็กอู๋ 
ต้า  ซ่ิม 

อาหารคาวหวาน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

แสดงตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
2 2 D1 INT 11.40-11.55 เจินกินข้าวแล้วมองคนอ่ืนๆ  เจิน   

2 3 D1 INT 11.55-12.10 ซ่ิมหน่อยยิ้มให้ต้า ต้าตักอาหาร ส่งให้เจิน ต้า ซ่ิม เจิน   

ช่วงที่ 3 : 12.30-12.50 น.                Location : บ้านเจิน (ห้องนอนพ่อ) 
17 1 D3 INT 12.30-12.50 พ่อน่ังดูรูปครอบครัวอยู่ปลายเตียง พ่อ รูปครอบครัว  

ช่วงที่ 4 : 15.00-17.00 น.                Location : รถ ถนนเกษตร-นวมินทร์ 

1 2 D1 INT 15.00-15.10  พ่อน่ังมองด้านหน้ารถอย่างอารมณ์ดี พ่อ รถ  

1 14 D1 INT  พ่อน่ังโมโหและน่ิงเงียบ พ่อ   
1 3 D1 INT 15.10-15.30 เจิน “ ป๊า  เจินมีแฟนแล้ว เจินไม่แต่งกับต้าได้ไหม”  

        ….พ่อและเจินเถียงกัน จนพ่อโกรธ 
เจิน พ่อ   

1 4 D1 INT 15.30-15.50 พ่อมองด้วยความขุ่นเคืองแล้วพูดข้อดีของต้า พ่อ   
1 6 D1 INT 

 
พ่อ “อยู่ๆไปเดี๋ยวก็รักกันเองน่ันแหละ 

      ...มันจะได้เงินสักเท่าไหร่กัน” 

พ่อ 
 

 

1 8 D1 INT  พ่อประชดต่อ แลว้ยงัไง...ม๊ากต็ามใจแก พ่อ   
1 10 D1 INT  พ่อประชดต่อ ...อยู่สขุสบายดีๆ ไม่ชอบ พ่อ   
1 12 D1 INT  พ่อโกรธ พ่อ   
1 5 D1 INT 15.50-16.10 เจินบอกพ่อว่าเพิ่งเจอต้าแค่ครั้งเดียว เจิน   
1 7 D1 INT เจิน “มันไม่เห็นจะเก่ียวกันเลยป๊ามันเป็นงานที่เจินรัก 

... อย่าบังคับเจินเลยนะป๊า” 
เจิน  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

แสดงตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 (ต่อ) 

 

 

 

 

แสดงตารางที่ 4-4 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 

 

 

 

 

 

 

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
1 11 D1 INT  เจิน หันมองพ่อแล้วเรียก “ป๊า...” 

พ่อประชดต่อ “...แกคงไม่สนใจหรอก”  
เจินไม่สบอารมณ์ ปฏิเสธ “ไม่ใช่อย่างน้ัน” 

เจิน พ่อ   

1 17 D1 INT เจินหน้าถอดสี หันมองพ่อแล้วเรียก “ป๊า”  เจิน   

CUE 2 
SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 

ช่วงที่ 1 : 09.00-11.00 น.               Location : ห้องโถง โรงพยาบาล 

12 3 D3 INT 09.00-09.20 พ่อก็ขยับตัวท าเป็นดีขึ้นแล้ว พ่อหันกลับไปมองอีก
ครั้ง เจินมองหาพ่อ *Long take  

พ่อ เจิน แฟนเจิน ยาดม  
ถุงยา 

Master Shot 

12 1 D3 INT 09.20-09.40 พ่อน่ังดมยาดม และหันไปเห็นเจิน พ่อ    
12 5 D3 INT พ่อแสดงสีหน้าไม่พอใจเม่ือเห็นแฟนเจิน พ่อ   
12 7 D3 INT พ่อลุกขึ้นมองหน้าเจิน มองแฟนเจิน และเดินสวนเจิน

ไป 
พ่อ   

12 2 D3 INT 09.40-09.50 POVพ่อ เห็นเจินเดินมา (มีแฟนเดินตามมา) เจิน แฟนเจิน  Handheld 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

แสดงตารางที่ 4-5 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
12 6 D3 INT 09.50-10.00 แฟนเจินก้มศีรษะ เจินเดินเข้าไปหาพ่ออย่างหว่ันใจ เจิน แฟนเจิน   

12 8 D3 INT 10.00-10.10 เจินก้มหน้าอย่างหมดก าลังใจ 
(แฟนเข้ามาลูบผม) (เห็นพ่อที่เดินไปอยู่ด้านหลัง) 

เจิน แฟนเจิน 
พ่อ 

  

12 9 D3 INT 10.10-10.30 พ่อหันกลับไปมอง แล้วเดินออกไป  
(เห็นเจินกับแฟนคุยกันด้านหลัง) 

พ่อ เจิน 
แฟนเจิน 

  

11 1 D3 EXT 10.35-10.40 Insert หน้า รพ.    
ช่วงที่ 2 : 11.30-12.30 น.             Location : รถแฟนเจิน เกษตรนวมินทร์  

13 1 D3 INT 11.40-11.50 เจินขับรถแล้วเหลือบมองพ่อ  เจิน   

13 2 D3 INT 11.50-12.00 กระจกหลัง  พ่อมองแฟนเจินผ่านกระจกหลังอย่างไม่
ค่อยพอใจ 

พ่อ 
แฟนเจิน 

  

13 3 D3 INT 12.00-12.10 แฟนเจินน่ังกดโทรศัพท์  เจิน พ่อ 
แฟนเจิน 
 

โทรศัพท์  

ช่วงที่ 3 : 14.30 – 15.00 น.           Location : รถแฟนเจิน หน้าบ้านเจิน  

14 1 D3 EXT 14.30-14.40 รถแฟนเจินเคลื่อนมาจอดหน้าบ้าน พ่อลงจากรถเดิน
เข้าบ้าน 

เจิน พ่อ 
แฟนเจิน 

  

14 2 D3 EXT 14.40-15.00  เจินปิดประตูรถ มองตามพ่อแล้วมองแฟน เจิน พ่อ 
แฟนเจิน 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

แสดงตารางที่ 4-6 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
ช่วงที่ 4 : 16.00-17.00 น.           Location : บ้านเจิน หน้าห้องพ่อ  

16 1 D3 INT 16.00-16.20 หน้าบันใด เจินเดินขึ้นบันใดมาหยุดที่หน้าห้องพ่อ  เจิน 
 

  

16 2 D3 INT 16.20-16.40 ด้านข้างเจิน เจินขอโทษพ่อ น้ าตาคลอ    

ช่วงที่ 5 : 19.00-21.30 น.               Location : บ้านเจิน ห้องน่ังเล่น  

8 3 N2 INT 19.00-19.30 เจินน่ังขัดสมาธิอยู่บนโซฟา เจินหาวและกดรีโมท
เปลี่ยนช่องอีก 2-3ครั้ง แล้ววางรีโมทลงข้างๆ และ
หยิบมือถือขึ้น 

เจิน ทีวี รีโมท 
ไอโฟน 
รถ 

Long take  

8 5 N2 INT เจินเอามือถือแนบหู เจินได้ยินเสียงที่หน้าประตูบ้าน 
แสงไฟจากรถสาดเข้ามา  
เจินหันไปดู 

เจิน  

8 7 N2 INT 19.00-19.30 เจินวางสายและวางโทรศัพท์ที่โซฟาแล้วลุกออกไป เจิน โทรศัพท์  

8B 12 N2 INT 19.30-19.40 เจินเดินมาหยุดหลังโซฟา เจินเอ้ือมหยิบรีโมทแล้วกด
ปิดทีวี 

เจิน โทรศัพท์ ทีวี รีโมท  

8 6 N2 INT 19.40-19.50 POV ผ่านหน้าต่าง ประตูบ้านค่อยๆเลื่อน แสงไฟ
เลื่อนผ่านเข้าบ้าน 

 รถ  

8 4 N2 INT 19.50-19.55 โทรศัพท์ในมือเจิน  เจินเลื่อนเบอร์โทรออกล่าสุดและ
กดเบอร์ล่าสุด 

เจิน ไอโฟน  

8 2 N2 INT TV ที่ถูกเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ   ทีวี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

แสดงตารางที่ 4-7 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

แสดงตารางที่ 4-8 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 

 

 

 

 

 

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
8A 8 N2 INT 20.00-20.15 (หลงั)เจนิเดนิออกมา พ่อเปิดประตูเขา้มา เจนิ พ่อ   
8A 10 N2 INT 20.15-20.30 พ่อเดนิผา่นขึน้บนัใดไป เจนิมองตามพ่อแลว้หุบยิ้ม เจนิ พ่อ   
8A 9 N2 INT 20.30-20.40 เจนิ เจนิเดนิมาทกัพ่อ เจนิ   
8A 11 N2 INT 20.40-20.50 เจนิถอนหายใจ แลว้เดนิกลบัไปทีท่วี ี เจนิ ทวี ี  

CUE 3 
SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 

ช่วงที่ 1 : 08.30 – 09.30 น.           Location : บา้นเจนิ สวนขา้งบา้น   
4 1 D2 EXT 08.30-08.40 ตน้ไมใ้นบา้น เหน็ทอ้งฟ้า    
4 2 D2 EXT 08.40-08.50 ดา้นหลงัพ่อยนืรดน ้าตน้ไม ้ พ่อ สายยาง  
19 1 D4 EXT 09.00-09.10 พ่อรดน ้าตน้ไม ้ฉีดสายยางไปรอบๆ พ่อ สายยาง  
19 3 D4 EXT 09.10-09.20 พ่อเดนิเขา้บา้นไป พ่อ   
19 2 D4 EXT 09.20-09.30 พ่อเกบ็สายยางและปิดก๊อกน า้ พ่อ สายยาง ก๊อกน ้า  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

แสดงตารางที่ 4-9 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
ช่วงที่ 2 : 10.00-12.30 น.              Location : บา้นเจนิ โต๊ะอาหาร  
9 1 D3 INT 10.00-10.05 ไขเ่จยีวไหมว้างอยู่ลงบนโต๊ะ  ขา้ว  

ไขเ่จยีว 
แกว้น ้า 

 
9 2 D3 INT 10.05-10.15 พ่อนัง่ลงและทานขา้ว เจนิเดนิผา่นดา้นหลงั 

 
พ่อ  

9 4 D3 INT 10.15-10.25 พ่อลุกขึน้แลว้เดนิออกไป เจนิมองตาม พ่อ เจนิ  
9 6 D3 INT 10.25-10.35 ด้านข้างเจิน เจินเดินกลบัมานัง่อย่าง ซมึๆ เจนิ  
9 7 D3 INT 10.35-10.45 แก้วน า้ เจินยกแก้วน า้ขึน้ เจนิ  
9 3 D3 INT 10.45-11.15 พ่อและเจนิทานขา้วรว่มกนั เจนิเดนิเขา้มาและนัง่

ลง เแลว้ขอทานขา้ว พ่อลุกขึน้และเดนิออกไป 
พ่อ เจนิ  

9 5 D3 INT 11.15-11.30 เจนิลุกขึน้มองตามพ่อ(ผา่นไหล่พ่อ) 
เจนิเตอืนพ่อกนิยา พ่อชะงกัแลว้เดนิต่อไป  
เจนิซมึๆแลว้หนักลบัไปนัง่ 

พ่อ เจนิ   

ช่วงที่ 3 : 12.30-14.30 น.              Location : บา้นเจนิ หอ้งท างาน  

10 1 D3 INT 12.30-12.45 เจนิกนิน ้าแลว้หนัมองทวีดีา้นหน้า เจนิ แกว้น ้า  
 

 

10 
 
 

 

3,5,7,9, 
11,13,15 

D3 
 

INT 12.45-13.30 
 
 

 

เจนิมองทวีแีลว้หยบิโทรศพัท์ขึน้มา พมิพ์บางอย่าง 
เจนิวางโทรศพัท์แลว้แลว้ท างานต่อ เสยีงไลน์ดงั
ขึน้ เจนิคยุไลน์กบัแฟนแลว้กลบัมาเขยีนงานต่อ 
โทรศพัท์เขา้ เจนิรบัสาย ทราบว่าพ่อเขา้ รพ. 

เจนิ กองเอกสาร  
ดกิชนันารี ่
ไอโฟน 
ไลน์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

แสดงตารางที่ 4-10 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
10 4 D3 INT 13.30-13.50 -เจนิกดเขา้ไลน์ เจนิพมิพ์ทกัแฟนไป 

แฟนหนุ่มตอบกลบัมา 
เจนิ ไอโฟน  

10 6 D3 INT แฟนหนุ่มตอบกลบัมา เจนิ   

10 8 D3 INT -เจนิพมิพ์ขอ้ความตอบกลบั  
แต่ยงัไมท่นัสง่แฟนกต็อบมาวา่ไมว่่าง 

เจนิ   

10 10 D3 INT เจนิลบขอ้ความแลว้สง่สติ้กเกอรแ์ทน เจนิ   
10 12 D3 INT มเีบอรแ์ปลกโทรมา เจนิ   
10 14 D3 INT แฟนเจนิโทรมา เจนิรบัสาย เจนิ   
10 2 D3 INT 13.50-14.00 ดา้นหลงัเจนิ (มทีวีอียู่ดา้นหน้า) เจนิ   
7 2,4, 

6,8 
D2 INT 14.30-15.00 เจนิเขยีนงานบนโต๊ะท างาน หยบิมอืถอืมา เจนิ

มองไปทางหน้าบา้นแลว้หนักลบัมา เจนิโทรหาพ่อ 
พ่อไมร่บัสาย เจนิมองกรอบรปูบนโต๊ะและนัง่
ท างานต่อ 

เจนิ เครือ่งเขยีน 
โทรศพัท์ 
กรอบรปู 

 

7 1 D2 INT 15.05-15.15 ปากกา เจนิก าลงัเขยีนงาน เจนิ   
7 3 D2 INT  มอืถอื นาฬกิาในมอืถอืบอกเวลา 15.32น. เจนิ   
7 4 D2 INT  มอืถอื เจนิกดโทรหาพ่อ เจนิ   
7 8 D2 INT 15.15-15.20 รปูถ่ายตอนเจนิรบัปรญิญา 

 
เจนิ   

7 9 D2 INT 15.20-15.25 นาฬกิาบอกเวลา(มมุเดยีวกบั 8/1) เจนิ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

แสดงตารางที่ 4-11 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

แสดงตารางที่ 4-12 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 4  

 

 

 

 

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
ช่วงที่ 4 : 16.00-16.45 น.             Location : บ้านเจิน  ห้องครัว  

20 2 D2 INT 16.00-16.15 เจินหาหม้อข้าวเพื่อที่จะหุงข้าว 
เจินมองไปที่หม้อหุงข้าว 

เจิน หม้อข้าว  

20 3 D2 INT 16.15-16.20 POVเจินมองไปที่หม้อหุงข้าว    

20 5 D2 INT 16.30-16.35 เจินเดินไปดูที่หม้อหุงข้าว    

20 4 D2 INT 16.35-16.40 เจินมองดูแล้วปิดฝาหม้อแล้วมองหาพ่อ    

20  D2 INT 16.40-16.45 มีข้าวอยู่ในหม้อแล้ว    

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
ช่วงที่ 1 : 09.00-16.40 น.             Location : บ้านเจิน  โต๊ะอาหาร 

21 1,3 D4 INT 09.00-09.30 เจินจัดโต๊ะกินข้าว น่ังทานข้าว พ่อมาทานด้วย  เจิน พ่อ กับข้าวบนโต๊ะ Long take 

21 6 D4 INT 09.30-09.45 เจินเงยหน้ายิ้มอย่างพอใจ ดูพ่อกินแล้วกินต่อ เจิน   
21 4,5,7 D4 INT 09.45-10.10 พ่อมาน่ังทานข้าวด้วย ด้วยท่าทางน่ิงๆ  พ่อ   

21 8 D4 INT 10.10-10.40 เจินและพ่อทานข้าวด้วยกัน พ่อ เจิน   

21 2 D4 INT 10.40-10.50 ผ่านหลังเจินมองหาพ่อไปทางบันใด เจิน   
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แสดงตารางที่ 4-13 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 4 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
21 2 D4 INT 10.40-10.50 ผ่านหลังเจินมองหาพ่อไปทางบันใด เจิน   
15 1 D3 INT 12.00-12.15 เจินหันมา และเดินถือน้ ามาให้พ่อ พ่อเฉย เจิน พ่อ แก้วน้ า หนังสือพิมพ์   
15 3 D3 INT 12.15-12.25 พ่ออ่านหนังสือพิมพ์น่ิง พ่อ   
15 2,4,8 D3 INT 12.25-13.00 พ่ออ่านหนังสือพิมพ์ เจินเอาน้ าให้พ่อ พูดคุยกับพ่อจน

ทะเลาะกัน จนพ่อท าแก้วแตก  
พ่อ เจิน   

15 6 D3 INT 13.00-13.15 พ่อตกใจ พ่อ   
15 7 D3 INT 13.15-13.25 เจินมองแก้วแล้วหันมองพ่อ เจิน   
15 5 D3 INT 13.25-13.30 แก้วแตก    
15 9 D3 INT 13.40-13.50 เจินน่ังลงเก็บเศษแก้ว เจิน   
15 10 D3 INT 13.50-14.00 เจินน่ังลงเก็บเศษแก้ว เจิน   
5 1,3 D2 INT 14.30-14.40 เจินลงบันไดมา  เจิน พ่อ   
5 2 D2 INT 14.40-14.45 เจินยิ้มและเดินเข้าไปที่ครัว เจิน    
5 2A D2 INT POV  พ่อ   
5 10A D2 INT 14.45-14.50 เจินวางถ้วยแกงลงเป็นกับข้าวอย่างสุดท้าย เจิน กับข้าว ไอโฟน  
5 10 D2 INT 14.50-14.55 เจินจัดโต๊ะกับข้าวก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูป เจิน   
5 13, 

15 
D2 INT 14.55-15.15 เจินมองโทรศัพท์แล้วยิ้ม แล้วกดโทรศัพท์  

เจินพิมพ์ข้อความบางอย่าง 
เจิน   
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แสดงตารางที่ 4-14 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 4 (ต่อ) 

 SC CUT D/N In/Ex Time Description Cast Prop. Remark 
5 17 D2 INT 15.15-15.30 เจินอ่านข้อความแล้วยิ้ม พ่อเดินลงบันไดมา  

เจินหันไปเรียกพ่อทานข้าว 
พ่อ เจิน   

5 18 D2 INT 15.30-15.45 เจินกดโทรศัพท์แล้วหันมาเรียกพ่อทานข้าว  
พ่อไม่สนใจ เจินกลับไปน่ังที่โต๊ะ 

เจิน โทรศัพท์  

5 18A D2 INT 15.45-15.50 POV พ่อเดินผ่านไปไม่สนใจ พ่อ    

5 11 D2 INT 15.50-16.00 POV ภาพเจินหามุมและถ่ายรูป เจิน   
5 12 D2 INT 16.00-16.15 โทรศัพท์ที่เห็นภาพเจินถ่ายรูป เจิน   

5 14 D2 INT เจินเปิดไลน์และเปิดหน้าแชทของแฟนขึ้นมา เจิน   

5 16 D2 INT เจินส่งรูป และข้อความให้แฟน แฟนตอบกลับมา เจิน   

5 19,21 D2 INT 16.15-16.30 เจินน่ังลง กินข้าวและ เทน้ าล้น เจินได้สติ  เจิน   
5 20 D2 INT 16.30-16.35 เจินเทน้ าลงแก้ว น้ าค่อยๆเต็มและล้น เจิน   

5 22 D2 INT 16.35-16.40 น้ าเต็มแก้ว เจิน แก้วน้ า เหยือกน้ า  

ช่วงที่ 2 :  16.50 – 18.00 น.            Location : บ้านเจิน ห้องครัว 

5A 4 D2 INT 16.50-17.00 Cutย่อย เจินหยิบหม้อข้าวออกมาหุง เจิน   
5A 5 D2 INT 17.00-17.10 Cutย่อย ตอกไข่ เจียวไข่ เจิน   

5A 6 D2 INT 17.10-17.20 Cutย่อย หั่นผัก เจิน   

5A 7 D2 INT 17.20-17.30 Cutย่อย เจินสีหน้ายิ้มแย้ม เจิน   
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 
 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี แนวคิด และน ามาเขียนบทภาพยนตร์ เมื่อผ่านกระบวนการ
ก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว จะน ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์เรื่อง  “A 
Part Of Zen” ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉาก และความหมายดังต่อไปนี้ 
 
ฉากที่ 1 ภายใน/รถ/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5-1 ฉากที่ 1 

ระหว่างทางกลับบ้านหลังจากไปทานข้าวกับครอบครัวของเพื่อนร่วมธุรกิจของพ่อ     
พ่อขับรถกลับบ้านโดยมีเจินนั่งอยู่ข้างๆ เจินปฏิเสธที่จะแต่งงานกับลูกชายเพื่อนร่วมธุรกิจของพ่อ  
พ่อพูดถึงข้อดีของการแต่งงานกับผู้ชาย แต่เจินก็ยังยืนยันว่าจะไม่แต่งงานเพราะเจินมีคนรักอยู่แล้ว 
พ่อจอดรถเพื่อคุยกับเจินให้รู้เรื่อง เจินหน้าซีดลง มองหน้าพ่อที่ก าลังตัดพ้อเธอแล้วขับรถออกไป เจิน
เรียกพ่อด้วยเสียงแผ่วเบา แต่พ่อก็ไม่สนใจเจิน 

ฉากเปิดเรื่อง เป็นฉากที่เจินปฏิเสธพ่อที่จะแต่งงานกับคนที่พ่อเลือกให้ ซึ่งเป็นจุดชนวน
ของปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นประเด็นส าคัญที่น าไปสู่เรื่องที่จะเกิดข้ึนต่อไป เพื่อที่จะเป็นปมปัญหา
อุปสรรคที่จะท าให้ผู้ชมอยากรู้และติดตามตัวละครต่อไป มีการใช้เทคนิคการถ่ายจากด้านหลัง เป็น
ฉากเปิด เพื่อให้ความรู้สึกอึดอัดของตัวละคร มีการจัดองค์ประกอบภาพให้พ่อมีสัดส่วนที่ใหญ่กว่าเจิน
เพื่อสื่อความหมายว่าเจินก าลังถูกกดดันและพ่อมีอ านาจเหนือเจิน บางครั้งหน้าของเจินเบลอเพื่อให้
เห็นถึงความอึดอัดของตัวละคร 
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ฉากที่ 2 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5-2 ฉากที่ 2 

พ่อฉีดสายยางรดน้ าต้นไม้ในตอนเช้า ด้วยสีหน้าเรียบเฉย    
ฉากที่ 2 แสดงให้เห็นถึงพ่อในตอนเช้า ที่ท ากิจวัตรประจ าวันด้วยความปกติ  ไม่แสดง 

ถึงความรู้สึกใดๆ ฉากนี้ใช้มุมกล้องแบบกว้างที่แสดงให้เห็นถึงความปกติทั่วไป มิได้ผิดแปลก 
แต่อย่างใด ใช้โทนสีให้เหมือนแสงตอนเช้าแบบธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับช่วงเวลาของภาพยนตร์ 
 

ฉากที่ 3 ภายใน/บ้าน/กลางวัน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-3 ฉากที่ 3 

เจินเห็นพ่อรดน้ าต้นไม้ก็คิดว่าพ่อเป็นปกติและเดินเข้าครัวเตรียมอาหารเช้าอย่างเคย  

เจินจัดเรียงอาหารบนโต๊ะจนเรียบร้อยพร้อมทาน เจินยกโทรศัพท์ข้ึนถ่ายรูปและส่งข้อความหาแฟน

   ส
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พ่อเดินผ่านไปด้วยชุดท างานและเดินออกจากบ้านไป โดยไม่สนใจเจิน เจินเรียกพ่อทานข้าว  เจินนั่ง

ลงและมองข้าวที่วางบนโต๊ะและทานข้าวคนเดียว เจินหันมองกับข้าวบนโต๊ะและมองไปทางประตูบ้าน

ที่พ่อเพิ่งเดินออกไป เจินตักกับข้าวใส่จานแล้วมองเก้าอี้ด้านหน้าที่ว่างเปล่า  เจินรินน้ าใส่แก้วเปล่า

อย่างเหม่อลอย จนน้ าที่เต็มแก้วล้นออกมาจนเจินรู้สึกตัว เจินมองน้ าที่เต็มแก้ว  

แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของคนในครอบครัว ที่ต้องอยู่ร่วมกัน เจินที่ต้องดูแลความเป็นอยู่

อาหารการกินในบ้าน พ่อที่ต้องดูแลบ้านคอยช่วยเหลือกัน ต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่ของตน ซึ่งนอกจาก

พ่อแล้ว ยังมีอีกคนหนึ่งที่ส าคัญกับชีวิตเจิน นั่นคือแฟนที่เธอให้ความห่วงใยและนึกถึงเสมอ เมื่อเธอ

เตรียมอาหารเสร็จเธอเรียกพ่อที่เพิ่งเดินลงมา แต่พ่อกลับไม่สนใจ นั่นท าให้เจินสัมผัสได้ถึงความ

เปลี่ยนแปลงของพ่อ จนท าให้เจินเริ่มคิดมาก  

ในตอนที่ท าอาหารมีการใช้เทคนิคการตัดต่อแบบ Jump Cut เพื่อให้รู้สึกถึงความสุข 

สนุกสนานที่ เจินมีในขณะท ากับข้าวเพื่อทานกับพ่อของเธอ มีการใช้สีโทนเหลืองส้มเพื่อ สื่อถึง

ความรู้สึกอบอุ่น และในตอนที่พ่อเดินออกไป มีการใช้ภาพกว้างและทิ้งเวลาไว้ เพื่อให้เห็นถึงอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละคร เห็นถึงความเหงาและอ้างว้าง  

ฉากที่ 4 ภายนอก/ที่ดินเปล่า/กลางวัน  

 

 

 

 

รูปที่ 5-4 ฉากที่ 4 

พ่อเดินดูที่ดินท่ามกลางแดดเปรี้ยงบนพื้นที่ที่มีดินถมหนาสูงข้ึนจากพื้นถนน และฟัง

รายละเอียดที่ดินผืนนี้จากลูกน้องที่ก าลังเล่าให้ฟัง พ่อมองดูพื้นที่รอบๆ พ่อเห็นลูกน้องสูบบุหรี่ 

จึงขอบุหรี่มาสูบบ้าง ลูกน้องมองหน้าอย่างไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม ่แล้วส่งใหพ้่อไปมวนหนึ่ง พ่อสูบบุหรี่

ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด  
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ฉากนี้แสดงให้เห็นว่าพ่อก็เคร่งเครียดไม่แพ้เจิน จนต้องหาทางออกจากความเครียด  

ด้วยการหันกลับไปสูบบุหรี่ซึ่งเป็นการท าลายสุขภาพของตัวเองและจะส่งผลในฉากต่อไป มีการ 

เช่ือมฉากด้วยน้ าเต็มแก้วและตัดมาที่หน้าพ่อที่มีสีหน้าเคร่งเครียดเพื่อสื่อความหมายว่าพ่อไม่คิดที่  

จะเปิดใจยอมรับแต่กลับใช้ประสบการณ์ที่มีในการตัดสินใจ และฉากนี้มีการใช้ภาพแคบ จับภาพบุหรี่

เพราะต้องการให้เห็นถึงการสูบบุหรี่ซึ่งเป็นการท าร้ายตัวเอง โดยภายในภาพถึงแม้จะมีตัวละครอื่นอยู่

แต่ก็เน้นที่พ่อเพียงคนเดียว และในช่วงที่สูบบุหรี่มีการทิ้งเวลาให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตัว

ละคร รวมไปถึงการปรับสีภาพให้มีลักษณะหม่นๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครอีกด้วย 

ฉากที่ 5 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

 

 

 

 

รูปที่ 5-5 ฉากที่ 5 

เจินจรดปากกาเขียนค าแปลลงบนกระดาษต้นฉบับ เจินมองดูนาฬิกาในโทรศัพท์มือถือ

และหันดูประตูหน้าบ้าน เจินถอนหายใจออกมา เธอกดโทรศัพท์โทรหาพ่อแต่ไม่ได้รับการตอบรับ เจิน

มองกรอบรูปบนโต๊ะที่มีรูปพ่อและเจินในชุดปริญญา เจินถอนหายใจอีกครั้ง  มองดูประตูหน้าบ้าน 

และท างานต่อไป  

เจินท างานด้วยความเป็นกังวลเรื่องที่เธอมีปัญหากับพ่อจนไม่เป็นอันท างาน เจินคิดถึง

และเป็นห่วงพ่อจนต้องโทรไปหา แต่ด้วยทิฐิพ่อของเธอจึงไม่รับสาย เจินได้แต่มองดูรูปนึกถึงอดีตที่พ่อ

เคยภูมิใจในตัวเธอ เปิดฉากด้วยห้องท างานเพื่อให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกในระหว่างที่ตัวละคร

ท างาน เป็นสถานที่ ที่มีตัวละครพียงคนเดียว ใช้ขนาดภาพที่เน้นตัวละครและเห็นถึงการเคลื่อนไหว

ของตัวละครได้ดี มีการใช้โทนสีภาพในลักษณะหม่นหมอง ใช้การทิ้งเวลาและเสียงบรรยากาศเงียบ 

เพื่อให้สื่อถึงความรู้สึกของตัวละครได้ชัดเจน  
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ฉากที่ 6 ภายใน/บ้าน/กลางคืน 

 

 

 

 

รูปที่ 5-6 ฉากที่ 6 

เจินน่ังบนโซฟาเปลี่ยนช่องทีวีไปเรื่อยๆ ก่อนจะหยุดที่ช่องหนึ่ง เจินหันมองไปที่ประตู

หน้าบ้าน แต่พ่อก็ยังไม่มา เจินยกโทรศัพท์ข้ึนโทรหาพ่อ แต่ยังไม่ทันที่พ่อจะรับสาย พ่อก็มาถึง 

หน้าบ้าน เจินวางสายแล้วเดินไปรับพ่อที่ประตูบ้าน เจินทักทายพ่อที่ เพิ่งกลับมาแต่พ่อกลับ 

ไม่สนทนาตอบ พ่อไม่ตอบอะไร เจินมองตามพ่อที่เดินข้ึนบันไดไป  

เจินเป็นกังวลที่ดึกแลว้พ่อยังไม่กลับบ้าน จนไม่ได้ใส่ใจโทรทัศน์ที่เธอเปลี่ยนช่องไปเรือ่ยๆ  

พอพ่อมาถึงเจินพยายามชวนคุย เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ แต่กลับไม่เป็นผลเมื่อพ่อไม่สนใจเธอ  

ภาพเมื่อพ่อเข้ามาในฉากมีการใช้สีหม่น มืดลง เพื่อรับกับความรู้สึกของเจินที่รู้สึกแย่ลงอีกเมื่อพ่อไม่

ยอมพูดคุยกับเธอ มีการเปลี่ยนขนาดภาพให้แคบลงจนเห็นถึงสหีน้าที่เปน็กังวลของเจินได้อย่างชัดเจน 

ฉากที่พ่อเข้ามาใช้การถ่ายภาพผ่านบันได เพื่อไม่ให้เห็นพ่ออย่างชัดเจน สื่อให้เห็นถึงการหลบหน้าและ

ปิดกั้นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

ฉากที่ 7 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

 

 

 

 

รูปที่ 5-7 ฉากที่ 7 

   ส
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เจินถือจานข้าวออกมาพร้อมยิ้มใหพ้่อและนั่งลงตรงข้ามพอ่ เจินย้ิมให้พ่อที่ไม่ได้สนใจเธอ

เลย เจินขอทานไข่เจียวด้วยและลงมือตัดไข่เจียวมาชิม พ่อรวบช้อนและลุกข้ึนทั้งๆที่ในจานยังเหลือ

ข้าวอยู่ พ่อเดินออกจากโต๊ะอาหารไป เจินเตือนให้พ่อทานยาแต่พ่อก็ไม่สนใจและเดินออกจากบ้านไป 

เจินกลับมามองข้าวในจานและไข่เจียวที่ยังคงมีรอยไหม้อยู่ เจินเข่ียข้าวในจานก่อนจะตักไข่เจียว มา

ทานต่ออย่างไร้อารมณ์และดูเหม่อลอย ก่อนจะยกแก้วน้ าข้างตัวข้ึนด่ืม  

พ่อท ากับข้าวทานเองโดยไม่เรียกเจินทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของเจินที่ท าเป็นปกติ แต่เจิน  

ก็พยายามที่จะเข้ามาพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อ แต่ก็ยังไม่เป็นผล พ่อลุกออกไปโดยไม่สนใจเจิน   

ซึ่งฉากนี้เป็นฉากทานข้าวตอนเช้าและเป็นฉากที่เจินพยายามจะสดใสร่าเริงจึงเลือกใช้โทนสีที่เป็นแสง

ตอนเช้าคือโทนสว่างอมเหลืองแต่ก็ยังมีความหม่นหมองอยู่ ในช่วงที่พ่อเป็นออกจากฉากไป ใช้ขนาด

ภาพแบบกว้างเพื่อให้สัมผัสได้ถึงความโดดเดี่ยวและความรู้สึกของตัวละคร 

 

ฉากที่ 8 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

 

 

 

 

รูปที่ 5-8 ฉากที่ 8 

เจินด่ืมน้ าและวางแก้วลงบนโต๊ะ เจินน่ังท างานต่อและดูข่าวเที่ยงในทีวีด้วย เจินนั่งแปล

งานบนโต๊ะ และยกโทรศัพท์มือถือข้ึนดูเวลา เจินเปิดโทรศัพท์คุยไลน์กับแฟนแต่แฟนเธอท างานอยู่  

เธอจึงกลับมานั่งท างานต่อ สักพักลูกน้องพ่อโทรเข้ามาและบอกว่าพ่อเป็นลมให้ตามไปเจอ 

ที่โรงพยาบาล เจินกระวนกระวายท าอะไรไม่ถูก แฟนหนุ่มโทรมาพอดี แฟนหนุ่มเห็นเจินไม่ได้สติ  

จึงมารับเจินไปรับพ่อ  

   ส
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ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความกังวลใจจนเจินอยากจะระบายกับคนที่เธอไว้ใจ แต่ไม่สามารถ

ท าได้ในขณะนั้นและหลังจากนั้นเธอก็ได้รับข่าวอาการของพ่อ เจินถึงกับนิ่งอึ้งไม่ได้สติ จนไม่ทันคิด

อะไรซึ่งเป็นเหตุท าให้เกิดสถานการณ์อื่นตามมา  เพื่อความต่อเนื่องของภาพยนตร์มีการเช่ือมฉากด้วย

การเคลื่อนไหวของตัวละคร คือการยกแก้วน้ าจากฉากที่แล้วและมาด่ืมน้ าในฉากนี้ และเมื่อเจินทราบ

ข่าวมีการตัดภาพด าเพื่อสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของเจินที่ตกใจจนไม่ได้สติท าให้คนดูรับรู้อารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครได้ง่ายข้ึน 

ฉากที่ 9 ภายใน/รถแฟนเจิน/กลางวัน 

 

 

 

รูปที่ 5-9 ฉากที่ 9 

แฟนเจินขับรถพาเจินไปหาพ่อที่โรงพยาบาล แฟนเจินเหลือบมองเจินที่ถือโทรศัพท์ไว้ใน

มืออย่างร้อนรน โทรศัพท์ของเจินมีสายเข้าจากนายเอ เจินกดรับสายและยกข้ึนแนบหู นายเอบอกว่า

พ่อดีข้ึนแล้ว ตอนนี้พ่อก าลังรอรับยาให้เจินมาดูแลพ่อต่อ เจินรับค าและรู้สึกโล่งใจมากขึ้น 

โดยฉากนี้เป็นฉากที่เจินแสดงความเป็นห่วงพ่อด้วยความร้อนรน เจินมีความกังวลเป็น

อย่างมากกับเหตุการณ์ที่พ่อเข้าโรงพยาบาล เลือกใช้โทนส้มอมเหลืองให้เห็นถึงความเศร้าของ  

ตัวละคร ใช้มุมภาพแคบเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 

ฉากที่ 10 ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน 

 

 

 

รูปที่ 5-10 ฉากที่ 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ห้องโถงใน รพ. มีคนนั่งไม่กี่คน ประตูหน้าโรงพยาบาลเปิดอัตโนมัติเมื่อเจินและแฟนเดิน

เข้ามา เจินมองหาพ่อไปทางซ้ายและขวา เจินเดินตรงเข้ามาด้านในและสอดส่ายสายตาหาพ่อ ทั้ง

ทางด้านการเงิน ช่องจ่ายยา และที่นั่งรอในห้องโถงนั้น แต่ก็ไม่พบพ่อ เจินเดินตรงไปที่ประชาสัมพันธ์

และสอบถามประชาสัมพันธ์  

ฉากนี้ผู้ชมจะเห็นถึงความกระวนกระวายใจของเจิน เจินเป็นห่วงพ่อมาก แต่เธอกลับไม่

พบพ่อของเธออยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว ฉากนี้ใช้การถ่ายเพื่อให้เกิดความสมจริง ให้เห็นถึงความรีบร้อน

ของตัวละคร ด้วยการใช้มุมกล้องจากระยะไกล และรับหน้าด้วยมุมกล้องระยะใกล้เพื่อให้เห็นอารมณ์

และความรู้สึกของตัวละคร  

 

 

ฉากที่ 11 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน  

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-11 ฉากที่ 11 

 พ่อยืนมองมาด้านนอกผ่านกระจกด้านในบ้าน ด้วยสีหน้านิ่งๆ  พ่อยืนทอดสายตาผ่าน

ออกไปด้านนอกตัวบ้านสื่อใหเ้หน็ถึง ตัวละครทีก่ าลงัคิดทบทวนสิ่งต่างๆทีเ่กิดข้ึน ผู้จัดท าเลือกใช้เวลา

ถ่ายฉากนี้ในเวลาบ่ายเพือ่ให้ได้แสงที่พาดลงมาทับตัวละคร สื่อถึงมีความคิดบางอย่างได้พาดเข้ามา

กระทบ 
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ฉากที่ 12 ภายใน/บ้าน/กลางวัน (POV พ่อ) 

 

 

 

 

รูปที่ 5-12 ฉากที่ 12 

รถของแฟนเจินเคลื่อนมาและจอดสนิทที่หน้าบ้าน เจินลงจากรถ แฟนเจินก็ลงมาส่งเจิน 

เป็นภาพแทนสายตาของพ่อ ที่เห็นเจินมากับแฟน ซึ่งท าให้พ่อรู้สึกไม่ถูกใจเป็นอย่างยิ่ง  

โดยเลือกใช้มุมภาพมุมเดียวกับจุดที่พ่อยืนอยู่และใช้ระยะภาพในลักษณะกว้างเพื่อให้เห็นเป็นมุมมอง

จากบุคคลที่สามที่มองมาจากด้านใน 

 

ฉากที่ 13 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน  

 

 

 

 

รูปที่ 5-13 ฉากที่ 13 

พ่อยืนมองผ่านกระจกอย่างไม่ค่อยพอใจนักและหันหลังเดินเข้าไปด้านใน   

ฉากนี้เป็นเวลาที่ต่อเนื่องจากฉากที่ 11 จึงจ าเป็นต้องใช้แสงและเวลาที่ต่อเนื่องกัน  

   ส
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แต่จะเห็นถึงตัวละครที่หันหน้าตรงออกมาและแสดงออกทางสีหน้าถึงความไม่พอใจได้อย่างชัดเจน 

รวมไปถึงแสงแดดที่ร้อนแรงข้ึนสื่อให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ดี  

ฉากที่ 14 ภายใน/บ้าน/กลางวัน 

 

รูปที่ 5-14 ฉากที่ 14 

เจินเดินเข้าบ้านมาแล้วมองหาพ่อและเห็นพ่อนัง่ทีเ่ก้าอี้ในชุดโต๊ะอาหาร กางอ่าน

หนังสือพิมพ์ และมีแก้วน้ าวางอยู่   พ่อไม่สนใจเจิน เจินถามว่าท าไมพ่อไม่รอเจิน แต่พ่อกลับชวนเจิน

ทะเลาะ สองพ่อลูกทะเลาะกันจนดึงเรื่องแตง่งานมาทะเลาะด้วย พ่อดูถูกแฟนของเจิน เจินอยากให้

พ่อเข้าใจเจิน พ่อโมโห ใสอ่ารมณป์าหนงัสือพิมพล์งโต๊ะ มอืของพ่อปัดไปโดนแก้วน้ าหล่นแตก พ่อ

ตกใจและเกบ็อาการไว้ พ่อและเจินเงียบลง พ่อเดินข้ึนห้อง ส่วนเจินก็เกบ็เศษแก้วที่กระจัดกระจาย 

ฉากนี้เป็นฉากปะทะอารมณ์ของสองตัวละครมีการใช้โทนสหีม่นๆ มีการตัดสลบัรบัหน้า

เพื่อเห็นอารมณ์ดุเดือด โมโหทีก่ าลงัทะเลาะกันซึ่งจะท าให้คนดูรับรู้ถึงความรูส้ึกของตัวละครใน

ขณะนั้นได้ชัดเจน  มีการใส่เพลงประกอบเพือ่ดึงอารมณ์ผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครด้วย 
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ฉากที่ 15 ภายนอก/บ้าน/กลางวัน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-15 ฉากที่ 15 

เจินข้ึนบันไดมาที่ช้ันสองและหยุดตรงหน้าห้องพอ่ 

เจินเห็นถึงความแตกร้าวและความรุนแรงทีเ่กิดข้ึน มีการใช้โทนสีหม่นๆมืดๆ เพื่อแสดง

ให้เห็นถึงความเศร้า ความหดหู่ของตัวละคร มีการใช้เพลงประกอบเพือ่ใหร้ับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สกึให้

เด่นชัดข้ึน ใช้การถ่ายรับหน้าตัวละครในระยะใกลเ้พื่อเน้นถึงความรู้สกึของตัวละครอีกทางหนึง่ด้วย 

 

ฉากที่ 16 ภายใน/ห้องพ่อ/กลางวัน 

 

 

 

รูปที่ 5-16 ฉากที่ 16 

พ่อนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งที่สะท้อนภาพครอบครัวบนผนังก าแพงด้านหลังของพ่อ  

พ่อที่ก้มหน้าอยู่ค่อยๆเงยหน้าข้ึน หันมองมาไปทางประตูและหันกลับมามองตัวเองในกระจก  

ซึ่งมีรูปครอบครัวสะท้อนอยู่ด้านหลังและมีรูปเจินตอนเด็กๆและแม่ของเจิน พ่อมองด้วยความคิดถึง 

ฉากนี้แสดงให้เห็นถึงพ่อที่รู้สึกผิดและเห็นถึงความบานปลายของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ท า

ให้พ่อต้องคิดทบทวนอย่างหนักและเมื่อเห็นภาพครอบครัวที่มีความสุข พ่อก็หยุดมองด้วยความคิดถึง  

   ส
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โดยใช้เทคนิคการถ่ายท าแบบทิ้งช่วงเวลาให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกผิดของตัวละคร  

 

ฉากที่ 17 ภายใน/โซฟาหน้าทีวีในบ้าน/กลางวัน 

 

 

 

รูปที่ 5-17 ฉากที่ 17 

เจินน่ังลงที่โซฟา ครุ่นคิดอย่างหนัก และยกโทรศัพท์ข้ึนดู เจินกดเข้าไลน์ต้า และกดดูรูป

ที่ต้าส่งให้ เป็นรูปคู่ที่ถ่ายวันไปทานข้าว เจินมองดูรูปในโทรศัพท์แล้วถอนหายใจ  

เจินคิดทบทวนอย่างหนักด้วยความสับสนและความเศร้าจึงใช้โทนสีหม่นๆมืดๆ มีการใช้

ระยะการถ่ายท าในระยะใกล้มาก มีการใช้เพลงประกอบเพื่อให้รู้สึกเศร้าหมองและโดดเดี่ยว 

 

ฉากที่ 18 ภายนอก/สวนหน้าบ้าน/กลางวัน 

 

 

 

 

รูปที่ 5-18 ฉากที่ 18 

ตอนเช้าพ่อรดน้ าต้นไมเ้สร็จและเดินเข้าบ้าน 

โดยฉากนี้แสดงใหเ้ห็นถึง พ่อท าหน้าทีเ่ป็นปกติในตอนเช้า หลงัจากนั้นพ่อก็เดินเข้าครัว
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ไป โทนสีที่ใช้เป็นสสีว่าง เพื่อให้เห็นถึงความสดใสและสิง่ดีๆที่จะเกิดข้ึน 

 

ฉากที่ 19 ภายใน/ครัวหลังบ้าน/กลางวัน 

 

 

 

รูปที่ 5-19 ฉากที่ 19 

เจินหาหม้อข้าวเพื่อที่จะหุงข้าว แต่หาไม่เจอ เจินเดินไปที่หม้อข้าวแล้วเปิดดู ปรากฏว่า 

มีข้าวอยู่ในหม้อแล้ว เจินมองดูแล้วปิดฝาหม้อแล้วมองหาพ่อ  

ถึงแม้จะเกิดปัญหาข้ึนในครอบครัวแต่ทุกคนก็ยังคงต้องท าหน้าที่ของตัวเองต่อไป  

เจินก็เช่นกัน เจินเข้าครัวมาเตรียมอาหารเหมือนทุกเช้าแต่เจินกลับไม่เจอหม้อข้าวที่เคยวางอยู่ 

ในที่ประจ า เจินหาและพบว่ามันอยู่ ในหม้อข้าวแล้ว ซึ่ งในบ้านก็มีเพียงเจินและพ่อเท่านั้น  

นั่นหมายความว่าพ่อมาช่วยเธอในการท าหน้าที่นั้น พ่อใช้การกระท านี้ในการเช่ือมความสัมพันธ์ 

ที่แตกร้าวจากเมื่อวาน ในฉากนี้ใช้โทนสีสว่างให้ดูเป็นเช้าวันใหม่ที่สดใส เรื่องราวใกล้คลี่คลาย 

และดูมีความหวังข้ึนมา  
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ฉากที่ 20 ภายใน/โต๊ะอาหาร บ้าน/กลางวัน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-20 ฉากที่ 20 

เจินเดินมาจากด้านในครัวพร้อมพะโล้อีก 1 ถ้วย เจินเดินมองหาพ่อก็ไม่พบจึง 

เดินกลับไปที่โต๊ะอาหาร เจินมองอาหารบนโต๊ะอย่างเหนื่อยใจ พ่อเดินมานั่งตรงข้ามเจิน  เจินเงยหน้า

ข้ึนแล้วส่งยิ้มกว้างให้ พ่อตักกับข้าวทานโดยไม่มองเจิน เจินหุบยิ้มและกนิข้าวอย่างซึมๆ พ่อตักกับข้าว

ให้เจินแล้วทานข้าวต่อโดยไม่ได้มองเจิน เจินเงยหน้าจากจานข้าวข้ึนมองพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้าม แล้วยิ้ม

ทั้งๆที่อมช้อนเปล่าอยู่ เจินมองพ่อยิ้มๆ พ่อตักข้าวทานโดยไม่มองเจิน พ่อค่อยๆเงยหน้ามองเจินแล้ว

อมยิ้ม มองเจินที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขเหมือนเด็กๆ  

ฉากสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นถึงพอ่ที่ยังมีอัตตาความมีอ านาจเหนือกว่า ยังคงมีทิฐิโดยไม่เริ่ม 

พูดก่อนถึงแม้จะรู้สึกผิดก็ตาม ในช่วงแรกเจินจึงรู้สึกผิดหวังที่พ่อไม่ยอมสนใจเธอสักที พ่อก็ยังคง  

ไม่พูดต่อไป แต่แสดงออกด้วยการกระท าแทน เจินรับรู้ ได้ ถึง ช่องว่างที่ เริ่มขยับเข้าหากัน 

และลดน้อยลง ถึงแม้เจินจะยังไม่ได้รับบทสรุปถึงเรื่องการแต่งงานแต่เธอได้รับบทสรุป ระหว่าง

ความสัมพันธ์ของเธอกับพ่อ ที่ถึงแม้จะมีความขัดแย้งทางความคิดต่อกันแต่ก็ยังรักกันและเรียนรู้ 

จะนึกถึงกันและมองเห็นอีกฝ่ายมากขึ้น   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

โดยในฉากนี้เป็นความต้องการของผู้จดัท าที่ตั้งใจให้ตัวละครไม่พูดคุยกันแต่ใช้การกระท า 

และการแสดงออกในการสื่อสารซึ่งสามารถเข้าใจกันได้ แสดงให้เห็นว่าการแสดงออกต่อกันและ 

การกระท านั้นส าคัญกว่าค าพูดใดๆ โทนสีในฉากนี้ใช้เป็นสีอมเหลืองเพื่อให้รู้สึกถึงความอบอุ่น  

ภาพสุดท้ายของฉากนี้ เป็นภาพเจินที่มีรอยยิ้มดูมคีวามสุขและหยุดเป็นภาพน่ิง เพื่อให้เห็นถึงความสุข

ที่เธอต้องการ และเป็นภาพที่พ่อต้องการเห็นเช่นกัน รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนที่นั่งของตัวละคร  

ซึ่งโดยปกติพ่อจะนั่งต าแหน่ง แสดงให้เห็นถึงอ านาจภายในบ้าน แต่ในฉากนี้ พ่อนั่งตรงข้ามเจินนั่น

หมายความถึง พ่อยอมลดทิฐิลงบ้างและนั่งในต าแหน่งที่เท่าเทียมกัน หันหน้าเข้าหากัน แสดงถึง  

การเปิดใจและมองเห็นอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจน   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสรรค์สร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ทัศนคติของต่างวัย เรื่อง “A Part Of Zen” มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับ มุมมอง 
ความคิด ทัศนคติ ที่แตกต่างกันด้วยวัยของคนในครอบครัว โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลจากทฤษฎี 
แนวคิด บทความ และแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาโครงเรื่อง บุคลิกของตัวละคร 
ความสัมพันธ์ของตัวละคร จนได้มาเป็นบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ จนพร้อมส าหรับการถ่ายท า และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการสร้างภาพยนตร์โดยละเอียด
และครบถ้วนสมบูรณ์   

การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “A Part Of Zen” เป็นภาพยนตร์ที่มีลักษณะ 
เป็นภาพยนตร์สะท้อนสังคม ซึ่งเป็นรูปแบบของภาพยนตร์ที่ใช้เรื่องราวสื่ออารมณ์ ถ่ายท าโดยใช้ภาพ
แบบธรรมชาติเหมือนจริง ส่วนใหญ่ใช้บทสนทนาและการแสดงในการเล่าเรื่อง มีการใช้ดนตรี
ประกอบในการช่วยเสริมอารมณ ์และสามารถเล่าเรื่องประเด็นที่ต้องการได้ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

การสรรค์สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับทัศนคติของต่างวัย เรื่อง “A Part Of Zen”  
เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับความคิด ทัศนคติที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการรับรู้ 
เรียนรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการตีความและเข้าใจไม่ตรงกัน ขาดการยอมรับ
และการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันของบุคคลในครอบครัว 

ในกาสร้างภาพยนตร์สั้นในครั้งนี ้สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละข้ันตอน ดังนี ้

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร ์(Pre-Production) 
ข้ันตอนก่อนถ่ายท าภาพยนตร์เป็นข้ันตอนในการเตรียมการผลิต คิดวางแผน  

หาข้อมูลอ้างอิง และเขียนบทภาพยนตร์ จนถึงข้ันตอนการเตรียมการ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ 

คัดเลือกนักแสดง จัดวันเวลาสถานที่ และทีมงานในการถ่ายท า จึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา 
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ในการเตรียมการผลิตเป็นอย่างมากและใช้ความละเอียดสูง เพราะหากท างานในข้ันตอนนี้ไม่สมบูรณ์

จะท าให้เกิดความยากล าบาก เสียเวลา และงบประมาณบานปลายได้ในข้ันตอนต่อไป 

2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร ์(Production) 
ข้ันตอนการถ่ายท าภาพยนตร์เป็นข้ันตอนการถ่ายท าที่เกิดข้ึนหลังจากได้เตรียม 

การผลิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นข้ันตอนที่จะต้องท างานร่วมกันเป็นทีม หากท างานตามที่ได้

วางแผนและทีมงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ก็จะท าให้งานราบรื่น ประหยัดเวลา งบประมาณ และ

เกิดปัญหาน้อยที่สุด 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ เป็นการล าดับภาพร้อย

เรียงเรื่องราว ใส่เทคนิคภาพและเสียง เพื่อให้ภาพยนตร์สามารถเล่าเรื่องราวตามที่ต้องการได ้ 
และท าให้ภาพยนตร์สมบูรณ์ที่สุด  
 
ข้อจ ากัดและปญัหา 

ข้อจ ากัดและปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ ดังต่อไปนี ้

1. ปัญหาของตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 
เนื่องจากนักแสดงหลักเป็นคนวัยท างานและทีมงานเป็นนักศึกษา จึงมีเวลาว่าง 

ที่ไม่ค่อยตรงกัน จึงยากที่จะจัดวันเวลาให้ตรงกันได้ ทั้งนี้เคยเกิดปัญหา นักแสดงหลักในบทเจิน  

ไม่สามารถมาได้กะทันหัน จึงท าให้เสียเวลาในการถ่ายท าไปครึ่งวัน  จึงจ าเป็นต้องบีบตาราง 

การถ่ายท าให้สามารถถ่ายท าให้ครบตามก าหนด และเบียดตารางในการถ่ายท าในวันถัดไปด้วย 

เพราะหากต้องเพิ่มวันถ่ายท านอกจากจะท าให้งบประมาณบานปลายและเวลาทีมงานแล้วยังรบกวน

เจ้าของสถานที่เพิ่มอีกด้วย 

2.ปัญหาของสถานท่ีถ่ายท า 
สถานที่หลักของการถ่ายท าเป็นบ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคลซึ่งผู้จัดท ามิได้ 

เป็นเจ้าของ การเข้าไปถ่ายท าจึงเป็นการรบกวนเจ้าของและผู้พักอาศัยจึงยากในการควบคุม  
การใช้เสียงภายในบ้านถึงแม้จะมีการบอกล่วงหน้าแล้วก็ตาม และ เนื่องจากปัญหาที่นักแสดง 
ไม่สามารถมาได้กะทันหันทางสถานที่ไม่สามารถให้เพิ่มวันถ่ายท าได้เพราะเกินวันเวลาที่ก าหนด  
จึงจ าเป็นต้องบีบตารางการถ่ายท าเพื่อให้ถ่ายได้ครบถ้วน ซึ่งท าให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง  
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รวมไปถึงการขอสถานที่อื่นๆ ซึ่งอยู่ในช่วงความไม่สงบของบ้านเมืองจึงท าให้เกิดความยากล าบาก 
ในการขอสถานที่ถ่ายท า มีการยกเลิกการให้ยืมสถานที่ถ่ายท าในวันสุดท้าย ท าให้ต้องเสียเวลา  
และงบประมาณในการหาสถานที่ถ่ายท าเพิ่ม  
  
ข้อเสนอแนะ 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “A Part Of Zen” เป็นภาพยนตร์ที่หยิบยกเหตุการณ์ปัญหา
ครอบครัวที่เกี่ยวกับทัศนคติของต่างวัย ทั้งนี้ในภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ เรียนรู้ และ
ประสบการณ์ของบคุคลหนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมทีัศนคติที่แตกต่างกันและอาจท าให้มีความคิดเห็นที่
แตกต่างออกไป 

 
1. ทัศนคติที่แตกต่างกันของคนต่างวัยเป็นปัญหาที่ครอบครวัส่วนใหญ่ต้องพบและปญัหา 

เพียงเล็กน้อยอาจลกุลามเป็นปัญหาใหญ่โตได้ซึ่งแนวทางที่จะสามารถแก้ปญัหาน้ีคือการเปิดใจยอมรบั  
มองในมุมของอีกฝ่าย และหันหน้าเข้าหากันเพื่อพูดคุย รับฟังความคิดเห็นให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

2. การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการท างานภาพยนตร์ จึงต้องจัดสรรและพูดคุย 
ให้เข้าใจตรงกันเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและเกิดปัญหาน้อยที่สุด 

3. ทีมงานและนักแสดงจะต้องมีความรับผิดชอบและรักษาเวลา เพราะหากมาสาย 
หรือท าให้งานล่าช้ากว่าเวลาที่วางแผนไว้ก่อนการถ่ายท า ก็จะท าให้การถ่ายท าต้องท างานอย่างเร่งรีบ
มากข้ึนและเบียดเวลาถ่ายท าในคิวถัดไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหา ในส่วนอื่นๆเพิ่มข้ึนอีกด้วย  
ผู้มีส่วนร่วมในการท าภาพยนตร์จึงต้องตรงต่อเวลาและรักษาเวลาเพื่อให้การถ่ายท าด าเนินต่อไปได้
ตามแผนที่วางไว้ 

4. การท าภาพยนตร์ควรมีการจัดการและวางแผนทุกข้ันตอนอย่างละเอียดตั้งแต่ก่อน 
การถ่ายท า เพื่อให้สามารถท างานและสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง สามารถควบคุมเวลาการท างานได้ 
ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในระหว่างการถ่ายท าได้น้อยที่สุดและภาพยนตร์ก็จะออกมาสมบูรณ์ตามที่ได้
วางแผนไว้ 
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