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เรื่อง: การผลิตวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและขั้นตอนการผลิตชิ้นงานในรูปแบบ

วิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และเพ่ือส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อวิดี

โสั้น ชื่อเรื่อง “For a while ช่วงเวลาหนึ่งที่เคยมีกัน” ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  อายุ 20-30 ปี โดย

ท าการค้นคว้าและหาข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีที่ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคอัลไซเมอร์ ด้านดนตรีบ าบัด ด้านการเขียนบท รวมไปถึง

ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ อายุประมาณ 20-30 ปี เป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มี

ความสนใจในเรื่องดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากค้นคว้าทั้งหมด มาวิเคราะห์

เพ่ือจัดท าโครงร่างวิดีโอสั้น เขียนบทวิดีโอสั้น จากนั้นจึงเตรียมการก่อนถ่ายท าวิดีโอสั้น และ

ด าเนินการผลิตวิดีโอสั้น เรื่อง “For a while ช่วงเวลาหนึ่งที่เคยมีกัน” ความยาวไม่เกิน 20 นาที 

หลังจากขั้นตอนการผลิต ผู้ศึกษาได้ส ารวจความคิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) กลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ อายุประมาณ 20-30 ปี เป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีความสนใจใน

เรื่องดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จ านวน 10 ท่าน พบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจกับเนื้อหา วิธีการ

น าเสนอ และการถ่ายทอดอารณ์ของนักแสดง รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งภาพ และเสียง แต่ มี

ความไม่พึงพอใจในกางแสดงของนักแสดงที่รับบทลูกสาว โดยผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าไปพัฒนา

ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
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ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเติมเต็มในจุดอ่อนต่างๆ และแก้ไขส่วนที่บกพร่อง
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ติชม และข้อเสนอแนะในการท าจุลนิพนธ์ของผู้ศึกษาจนส าเร็จ 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ มาด้วยกันจนท าให้เกิด

เป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา รวมถึงเพ่ือน ๆ เอกสื่อสารมวลชนทุกคนที่ขอให้ก าลังใจและร่วมทุกข์ร่วมสุขมา

ด้วยกันมาตลอดการศึกษาที่คณะแห่งนี้ 

ขอขอบคุณนางสาวยา ยรรยง นายธนทัต อิศระภิญโญ และนายพีรณัฐ กาญจนวงศ์ ที่คอย

ช่วยให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเขียนบท ขอบคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในวันที่เรารู้สึก

ทุกข์ใจและให้ก าลังใจจวนจนผลงานนั้นออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ มัธยมและบุคคลผู้ไม่เอ่ยนาม ขอบคุณที่ให้ค าปรึกษาและคอยให้ก าลังใจ

ตลอดจนงานชิ้นนี้ส าเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่ยอมเสียทั้งเวลาและก าลังทรัพย์

มากมายระหว่างการท างานชิ้นนี้ และรับฟังพร้อมให้ก าลังใจมาตลอดแม้ว่าลูกจะร้องไห้หรือทุกข์ใจ

หนักแค่ไหน คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวก็อยู่ข้าง ๆ จนท าชิ้นงานออกมาส าเร็จ  

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณตัวเองที่เต็มที่กับการท างานชิ้นอย่างถึงที่สุด แม้ตลอดการเดิน

จะมีทั้งอุปสรรคมากมาย แรงกดดันจากตนเองและผู้อ่ืน หรือค าพูดค าจาที่ไม่ดีจากบุคคลอ่ืน แต่ก็

ยังคงเดินทางมาจนถึงปลายได้อย่างสวัสดิภาพ ขอบคุณที่เก่งขนาดนี้ ถึงแม้งานนี้จะมิใช่งานที่ดีหรือ

โดนเด่นแต่มันจะเป็นงานที่ตัวเรานั้นภูมิใจมากท่ีสุดที่ผ่านมันมาได้
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้สูงอายุประมาณ 12 ล้านคน ซึ่งได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ

เต็มตัว และถ้านับไปอีก 20 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2583 ตัวเลขประชากรของคนไทยที่อายุมากกว่า 60 ปี

ขึ้นไป จะเพ่ิมมากขึ้นเป็นร้อยละ 31.28 คิดเป็น 20.42 ล้านคน (คมชัดลึก 2563) โดยจากข้อมูลของ

สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยพบว่า ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มักมีอาการของ

โรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50-70 และนี้ก็

เป็นหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาโรคอัลไซเมอร์เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ (The Bangkok Insight 2562) 

โรคอัลไซเมอร์  เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการสะสมคราบโปรตีนที่ชื่อว่า 

เบต้า-อะไมลอยด์ (Beta-Amyloid) ส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อ ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคนี้ คือ 

เมื่อยิ่งอายุมากยิ่งมีโอกาสเป็นมาก (Bumrungrad 2561) อาการโดยรวมของโรคอัลไซเมอร์นั้นจะมี

ปัญหาด้านความทรงจ าที่จะค่อย ๆ เสื่อมลงจนไม่สามารถจ าอะไรได้ และกระทบต่อชีวิตประจ าวัน 

จนในที่สุดผู้ป่วยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และอาจจะน าไปสู่การเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเสียชีวิต

ในที่สุด โดยระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่แรกวินิจฉัยจนเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8-10 ปี ซึ่งอาการของ

โรคนี้สร้างความยากล าบากแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยบางรายที่มีอาการทางจิต

เวชร่วมด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ขาดการยับยั้งชั่งใจ เป็นต้น  และเนื่องจากโรคนี้เป็น

โรคที่รักษาไม่หาย การดูแลรักษาของโรคนี้จึงเน้นไปในทางการรักษาตามอาการต่าง ๆ ของผู้ป่วย เช่น 

รักษาด้านการรู้คิด รักษาปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และความผิดปกติทางจิต เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นั้นมีทั้งแบบที่ใช้

ยา (Pharmacological) และแบบที่ ไม่ใช้ยา (Non-Pharmacological) การรักษาแบบใช้ยาใน

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ามียาที่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้แต่อาจจะช่วยชะลออการของผู้ป่วย

ให้สูญเสียความทรงจ าได้ช้าที่สุด และแบบไม่ใช้ยาก็มีหลายรูปแบบในการรักษา เช่น การสร้าง
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สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับผู้ป่วย ปรับสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตให้เอ้ือต่อตัวผู้ป่วย รวมทั้งการสร้าง

นิสัย และกิจวัตรประจ าวันที่ไม่จ าเป็นต้องใช้การนึกหรือจ าก็อาจท าให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี้แล้วยังมีการบ าบัดทางจิตก็อาจช่วยชะลออาการ และดึงเอาความสามารถด้านความทรงจ า 

ความสามารถทางภาษา และทักษะการแก้ปัญหาได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการบ าบัดก็คือ ดนตรีบ าบัด  

ดนตรีนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะผ่านมาก่ียุคก่ีสมัยดนตรีนั้นก็ยังคง

อยู่กับเราตลอด ซึ่งดนตรีนั้นยังเป็นตัวช่วยกระตุ้นความทรงจ าสุดท้ายที่จะเลือนหายไปของผู้ป่วยอัล

ไซเมอร์ได้อีกด้วย ดนตรีจะท าหน้าที่สื่อสารและหาทางให้ผู้ป่วยนั้นกลับมาพบกับความทรงจ าและ

ความรู้สึกครั้งเก่าอีกครั้ง (Dmh 2563 ) จากการทดลองในปี 1992 โดย Hans Baumgartner, 

Pennsylvania State University  มีการส ารวจนักศึกษาจ านวน 73 คน ผลคือ ร้อยละ 64 ที่นึกถึง

ความสัมพันธ์ในอดีตทั้งคนรักและเพ่ือน และมีเพียงแค่ 3 คนเท่านั้นที่นึกไม่ออกว่ามีเพลงไหนที่ท าให้

นึกถึควาทรงจ าพิเศษ ซึ่งต่อมาในปี 2013 Cretien Van Campen พบว่าดนตรีท าให้สมองตื่นตัวทั้ง

ส่วนการรับฟัง การเคลื่อนไหว และอารมณ์ Van Campen ได้กล่าวว่า"เพลงคือภาษาของอารมณ์" 

และในปี 2014 ศาสตราจารย์  Henry Roediger III จากคณะนักวิจัยของภาควิชาจิตวิทยาที่  

Washington University ได้อธิบายว่า เสียงเพลงนั้นประกอบด้วยจังหวะ และเนื้อร้อง ที่ท างาน

ร่วมกันท าให้ช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่า "ฮิปโปแคมปัส" และเนื้อเยื้อสมองส่วนหน้า ที่ท าหน้าที่

ด้านการกระตุ้น และเรียบเรียงความทรงจ าท าให้สามารถดึงความทรงจ าต่างๆ ออกมาได้ง่ายขึ้น 

(dmh 2562) Peter Acker คืออีกหนึ่งคนที่ต้องดูแลพ่อเลี้ยงของตัวเองที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ เขา

พบว่าพ่อเลี้ยงของเขาสงบขึ้น และมีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อได้ฟังเพลงที่ชอบในวัยหนุ่ม Peter Acker จึง

ก่อตั้ง Alzheimer’s Music Project ขึ้นมาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ว่าเสียงเพลงสามารถช่วยทั้ง

ผู้ป่วย และคนรอบข้างของเขาได้ ซึ่งการน าเพลงไปให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ฟังแล้วกราฟแสดงให้เห็นว่า

การท างานของสมองของพวกเขามีการโฟกัสมากขึ้น และสามารถดึงพวกเขากลับมาปัจจุบัน ท าให้เริ่ม

มีปฎิสัมพันธ์กับคนอื่นมากข้ึน ช่วยลดอาการซึมเศร้าแบบเห็นได้ชัด (Fungjaizine 2562)  

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นเรื่องใกล้ตั วเป็นอย่างมาก ซึ่ง

โรคนี้สามารถเกิดได้กับทุก ๆ ครอบครัว และการดูแลผู้ป่วยนั้นต้องใช้ความเข้าใจ ความอดทนที่สูง

เพราะด้วยพฤติกรรมของผู้ป่วยที่เปลี่ยนไป ซึ่งผู้ศึกษาเห็นถึงความส าคัญและสนใจที่จะผลิตวิดีโอสั้นที่

มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพ่ือที่จะได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ 

และต้องการสื่อให้เห็นว่าดนตรีช่วยชะลออาการของผู้ป่วยและท าให้ผู้ป่วยนั้นอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น  
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

2. เพ่ือศึกษาข้ันตอนการผลิตวิดีโอสั้นที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

ผู้ศึกษามุ่งศึกษาการผลิตวิดีโอสั้นที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซ-

เมอร์ โดยจะน าเสนอเนื้อหาความยาวประมาณ 20 นาที  และน าเสนอผ่านมุมมองเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก ที่แม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ท าให้เขาท้ังสองต้องพบเจอปัญหาต่าง ๆ โดย

มีบทเพลงและดนตรีในความทรงจ ามาเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งคู่เข้าไว้ด้วยกัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ 

ทุกเพศ อายุประมาณ 20-30 ปี เป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดนตรีที่ส่งผลต่อผู้ป่วย 

อัลไซเมอร์ 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. การศึกษาและวางแผนการวิจัย 

1.1 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่

เกี่ยวข้องกับการโรคอัลไซเมอร์ 

1.2 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่

เกี่ยวข้องกับดนตรีบ าบัด 

1.3 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมารดากับลูกสาว 

1.4 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่

เกี่ยวข้องกับการเขียนบทวิดีโอสั้น 

2. การวางแผนการผลิต (Pre-Production) 

2.1 คิดแก่นเรื่อง และโครงเรื่อง 

2.2 ก าหนดตัวละคร และคัดเลือกนักแสดง (Casting) 
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2.3 เขียนบทภายนตร์สั้น 

2.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 

2.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

2.3.3 บทถ่ายท า (Shooting Script) 

2.4 หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 

2.5 ท าตารางการถ่ายท า (Breakdown) 

2.6 ติดต่อทีมงานที่สะดวกในวัน และเวลาตามตารางการถ่ายท า 

2.7 จัดหาครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการถ่ายท า 

3. การผลิตชิ้นงาน (Production) 

ด าเนินงานผลิตวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซ-

เมอร์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด ความยาว 20 นาที จ านวน 1 เรื่อง 

4. การด าเนินงานหลังการผลิต (Post-Production) 

4.1 การเข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียง 

4.2 ใส่ เอฟเฟคและเพลงประกอบให้สมบูรณ์ 

4.3 ท าการเกลี่ยสีให้เสร็จสมบูรณ์ 

5. การสรุปผลการศึกษา 

5.1 ประเมินผลชิ้นงานที่ผลิต 

5.2 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

6. น าเสนอ 

น าเสนอผลงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

การสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชนโดยจัดให้มีการน าเสนอผลงานจุลนิพนธ์

ภายใต้ชื่องานว่า “สุดขอบ” 
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แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1.1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2563 2564 

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

ศึกษาข้อมูล และ

เสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 

           

ศึกษาทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องและทบทวน

วรรณกรรม 

           

ขั้นตอนการ

เตรียมการผลิต 

           

กระบวนการผลิต    
 

       

ขั้นตอนหลังการผลิต            

สรุปการท างาน และ

แก้ไขจัดท ารูปเล่มให้

สมบูรณ์ 

           

น าเสนอผลงาน            

จากตารางที่ 1-1 อธิบายช่วงเวลาการศึกษาวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษา และวางแผนงานวิจัย เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ผลงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทภาพยนตร์ ด้านโรคอัลไซเมอร์  และด้านดนตรีบ าบัด ภายใน

เดือนสิงหาคม 2563 ถึง ตุลาคม 2563 

2. การวางแผนก่อนการผลิต (Pre-Production) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 

2564 

3. ผลิตชิ้นงาน (Production) ภายในเดือนธันวาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564  

4. การด าเนินงานหลังผลิต (Post-Production) ภายในเดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 

2564  
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5. การสรุปผลการศึกษาเพ่ือประเมินผลเพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนาบทในการน าเสนอ 

ภายในเดือนเมษายน 2564 ถึง พฤษภาคม 2564 

6. น าเสนอชิ้นงาน ภายในเตือน กันยายน 2564 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ศึกษาทราบถึงเรื่องดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

2. ผู้ศึกษาทราบถึงขั้นตอนการผลิต และกระบวนการผลิตวิดีโอสั้นตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการ ถ่าย

ท า (Pre-Production) การถ่ายท า (Production) และหลังการถ่ายท า (Post-Production) 

ตลอดจนปัญหา และอุปสรรค 

 

นิยามศัพท์ 

วิดีโอสั้น เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เหมือนกับภาพยนตร์ทั่วไป ที่เล่าเรื่องด้วยภาพ  และเสียง 

เพียงแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องประเด็นสั้น ๆ มีความยาวเต็มที่ไม่เกิน 40 นาท ี 

อัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตายของเซลล์สมอง ท าให้การท างาน

ของสมองเสื่อมลงจนเกิดการสูญเสียความทรงจ า และระบบความคิด เป็นแล้วไม่มีวันหาย ผู้ป่วยจะไม่

สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ไม่สามารถแยกผิด/ถูกได้ มีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษา การ

ประสานงานของกล้ามเนื้อเสียไป ความจ าเสื่อม ในระยะสุดท้ายของโรคจะสูญเสียความจ าทั้งหมด

และมักจะเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ 

ดนตรี  คือศิลปะแขนงหนึ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับเสียง เสียงนั้นจะต้องถูกจัดระเบียบมาเป็น

อย่างดีแล้วตามหลักการทางทฤษฎีของดนตรี โดยมีองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญหลายส่วน เช่น จังหวะ 

ท านอง การประสานเสียง พ้ืนผิด คีตลักษณ์ สีสัน เป็นต้น 

 

 



บทที่ 2 

ทฤษฏี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาจุลนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “การผลิตวิดีโอสั้นที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่ มีผล

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์” ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ศึกษา และน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามา

วิเคราะห์ และใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับโรคอัลไซเมอร์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับดนตรีบ าบัด 

3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมารดากับลูก 

4. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนบทวิดีโอสั้น 

5. ผลงานที่เก่ียวข้อง 

 

1. โรคอัลไซเมอร์ 

1.1 ความหมายของโรคอัลไซเมอร์ 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 2561 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ไว้ว่า เป็นหนึ่งในโรคที่เกิด

จากความเสื่อมถอยการท างานของเนื้อเยื่อสมอง ซึ่งส่วนมากมักพบในผู้สูงอายุ เกิดจากโปรตีนชนิด

หนึ่งที่เรียกว่า เบต้า-อะไมลอยด์ (Beta-Amyloid) ชนิดไม่ละลายน้ าที่ไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลให้

เซลล์สมองเสื่อม และฝ่อลง รวมถึงท าให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของ

สารอะซีติลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจ า เริ่มจาก

สมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ทีท่ าหน้าที่จดจ าข้อมูล เมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกท าลายก็จะ

เริ่มมีปัญหาเรื่องความจ าโดยเฉพาะความจ าระยะสั้น จากนั้นความเสียหายจะแพร่กระจายไปสู่สมอง

ส่วนอื่นๆ   

1.2 อาการของโรคอัลไซเมอร์ 

อาการของโรคอัลไซเมอร์แบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะแรก ผู้ป่วยจะมีความจ าถดถอย ชอบถามหรือพูดซ้ าๆ สับสนทิศทาง มีความเครียด และซึมเศร้า 

แต่ยังสื่อสาร และท ากิจวัตรประจ าวันได้ ระยะนี้เป็นระยะท่ีคนรอบข้างยังสามารถดูแลได้  

ระยะกลาง ผู้ป่วยมีอาการชัดเจนขึ้น ความจ าแย่ลงจากเดิม พฤติกรรมเปลี่ยนไปจนสังเกตได้ เช่น จาก

ที่เป็นคนใจเย็นก็กลายเป็นหงุดหงิดฉุนเฉียว ก้าวร้าว พูดจาหยาบคาย หรือจากท่ีเป็นคนอารมณ์ร้อนก็

กลับกลายเป็นเงียบขรึม เริ่มกระทบกับชีวิตประจ าวัน หรือบางรายอาจจะมีอาการหลอนร่วมด้วย 

ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยอาการแย่ลง ตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลง สุขภาพทรุดโทรมลงคล้ายผู้ป่วยติด

เตียง รับประทานได้น้อยลง การเคลื่อนไหวน้อยลงหรือไม่เคลื่อนไหวเลย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่

พูดจา ภูมิคุ้มกันอ่อนแอซึ่งมักน าไปสู่การติดเชื้อ และเสียชีวิตในที่สุด  

โดยระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่แรกวินิจฉัยจนเสียชีวิตเฉลี่ยประมาณ 8-10 ปี และส่วนมาก

ผู้ป่วยจะไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย 

เช่น การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ หงุดหงิด เฉื่อยชา เฉยเมย ขาดการยับยั้งชั่งใจ ไปจนถึงการลืม

กิจวัตรประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน  

1.3 วิธีการรักษา 

โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 2563 กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานการรักษาโรคให้หายขาด 

การดูแลรักษาท าได้เพียงช่วยลดความพกพร่องทางการรู้คิด และสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถประกอบ

กิจวัตรประจ าวัน และเข้าสังคมได้มากที่สุด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

การรักษาด้วยยา (Pharmacological Management) 

ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ามียาที่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ แต่อาจมียาบาง

กลุ่มท่ีสามารถใช้รักษาประคับประคองอาการของโรคได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก 

ยาที่ใช้รักษาตามอาการด้านการรู้คิด 

ยากลุ่มที่ยับยั้งสารที่ท าลายสารสื่อประสาทในสมองที่ท าให้มีสารสื่อประสาทเพ่ิมขึ้น 

เช่น ยา donepezil, galantamine, rivastigmine เป็นต้น สามารถใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการ

เล็กน้อยถึงรุนแรง  
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ยาที่ใช้รักษาปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และความผิดปกติทางจิต 

ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และความผิดปกติทางจิต นั้นจะต้องใช้ยาตามอาการทาง

จิตร่วมรักษา เช่น ยาต้านเศร้า ยาลดอาการหลงผิดประสาทหลอน และอาการกระวน

กระวาย ยาคลายกังวลหรือยานอนหลับ ซึ่งแพทย์อาจจะมีการปรับยาตามอาการเพ่ือให้เกิด

ความสมดุลโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลข้างเคียงของการใช้ยา  

การรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non-Pharmacological Management) 

การรักษาด้วยวิธีนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะความรุนแรงของโรค และขีดความสามารถในการ

เรียนรู้ของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม

ตามระยะของโรค ดังนี้ 

การดูแลเรื่องกิจวัตรประจ าวัน และการฝึกทักษะการเข้าสังคม 

ให้ผู้ป่วยได้ดูแลเรื่องกิจวัตรประจ าวันของตนเองโดยมีผู้ดูแลคอยสนับสนุน 

และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย สนับสนุนให้ผู้ป่วยท ากิจกรรมที่มีส่วนร่วมในสังคม

ครอบครัว และสังคมภายนอก 

การดูแลปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 

ลดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้อการแย่ลง เช่น เสียงรบกวน รวมถึงการปรับสภาพที่

อยู่อาศัยให้ปลอดภัยง่ายต่อการใช้งาน เช่น ให้พื้นเรียบ ไม่มีของเกะกะทางเดิน และ

แสงสว่างเพียงพอ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 

การให้ความรู้กับผู้ดูแลผู้ป่วย 

ผู้ป่วยจะเข้าสู่สภาวะที่ต้องพ่ึงพา ผู้ดูแลต้องเข้าใจการด าเนินของโรค และ

ความรู้เกี่ยวการดูแลผู้ป่วยในแต่ละระยะของโรค รวมไปถึงสนับสนุนการดูแลตนเอง

ของผู้ดูแลผู้ป่วย 

การฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมด้านกายภาพ 

ผู้ป่วยมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ลดลง ผู้ดูแลควรการปรับการ

ใช้อุปกรณ์หรือปรับกิจกรรมให้ปลอดภัยและไม่ซับซ้อนแก่ผู้ป่วย รวมไปถึงกระตุ้น
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ระบบประสาทสัมผัสโดยการบีบ นวด และควรให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา

เพ่ือฝึกสมรรถภาพทางกายภาพ 

การดูแลด้านพฤติกรรม และจิตบ าบัด 

ปัญหาเรื่องพฤติกรรม และอารมณ์ที่ผิดปกตินั้นพบได้บ่อย อาจต้องใช้การ

รักษาควบคู่ทั้งการรักษาด้วยยา และจิตบ าบัด โดยต้องให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเพ่ือให้

เข้าใจผู้ป่วย และมีวิธีการดูแลได้อย่างเหมาะสม เช่น การเบี่ยงเบนความสนในผู้ป่วย

ออกจากเรื่องที่ก าลังหงุดหงิดหรือโมโห การเสริมสร้างด้านอารมณ์ด้วยดนตรีบ าบัด 

เป็นต้น  

 

   2. แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีบ าบัด 

 2.1ความหมายของดนตรีบ าบัด 

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 2560 ได้ให้ข้อมูลว่า ดนตรี (Music) คือ เสียงที่มีการจัดเรียงไว้อย่าง

เป็นระเบียบ โดยมีแบบแผน และโครงสร้างชัดเจน โดยประโยชน์ของดนตรีนั้นแบ่งได้ 3 อย่างหลัก ๆ  

คือ เพ่ือความสุนทรี เพ่ือการบ าบัดรักษา และเพ่ือการศึกษา ซึ่งดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกาย จิตใจ และการท างานของสมองในหลาย ๆ ด้าน จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผลของดนตรีต่อ

ร่างกาย ดนตรีนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร ความดัน

โลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนเลือด และผลของดนตรี

ต่อจิตใจ และสมอง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์และสติ จินตนาการ การรับรู้สภาพความ

เป็นจริง และใช้ในการสื่อสาร โดยองค์ประกอบต่างๆ ของดนตรี ก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไป เช่น  

จังหวะหรือลีลา (Rhythm) จะช่วยสร้างเสริมสมาธิ และการผ่อนคลาย 

ระดับเสียง (Pitch) จะช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบ 

ความดัง (Volume/ Intensity) เสียงที่เบาจะท าให้เกิดความสงบสุข สบายใจ แต่เสียงที่ดัง

ท าให้เกิดการเกร็ง การกระตุกของกล้ามเนื้อได้ โดยรวมคือความดังที่เหมาะสมจะช่วยสร้าง

ระเบียบในการควบคุมตนเองได้ดี มีความสงบ และเกิดสมาธิ  

ท านองเพลง (Melody) ช่วยในการระบายความรู้สึกส่วนลึก ท าให้เกิดความริเริ่ม สร้างสรรค์

และลดความวิตกกังวล  
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การประสานเสียง (Harmony) ช่วยในการวัดระดับอารมณ์ความรู้สึกได้โดยดูจากปฏิกิริยาที่ 

แสดงออกมาเมื่อฟังเสียงประสานต่างๆ จากบทเพลง 

ดนตรีบ าบัด (Music Therapy) คือ การที่น าเอาดนตรีหรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทางดนตรี มา

ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับเปลี่ยน พัฒนา เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยต้องมีนักดนตรีบ าบัด

คอยผู้ด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านทางกิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ อย่างมีรูปแบบโครงสร้างที่

ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป้าหมายของดนตรีบ าบัดไม่ได้เน้นที่ทักษะ

ทางดนตรี แต่เน้นในด้านพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของแต่ละ

บุคคล สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายบริบท เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ 

 ลักษณะเด่นของดนตรีบ าบัดนั้นมีตัวหลายด้าน ท าให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกช่วงอายุ 

และ หลากหลายปัญหา ได้แก่ ประยุกต์เข้ากับระดับความสามารถของบุคคลได้ง่าย กระตุ้นการ

ท างานของสมองได้หลายส่วน กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ช่วยพัฒนาอารมณ์ และจิตใจ

เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการสื่อสาร ให้การรับรู้ที่มีความหมาย และความสนุกสนาน ไปพร้อม

กัน  

ประโยชน์ของดนตรีบ าบัด คือ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเด็ก 

วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ตามเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นที่แตกต่างกันไปทั้งทางด้าน

ร่างกาย และจิตใจ เช่น โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ การบาดเจ็บทางสมอง ความพิการทาง ร่างกาย 

อาการเจ็บปวด และภาวะอ่ืน ๆ ส าหรับบุคคลทั่วไป ก็สามารถใช้ประโยชน์จากดนตรีบ าบัดได้เช่นกัน 

ช่วยในการผ่อนคลายความตึง เครียด และในการออกก าลังกายเสริมสร้างสุขภาพ  

3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมารดากับลูก 

3.1 ทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก 

โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Sternberg) (อ้างถึงใน สุทธิพัฒน์ กนิษฐกุล 2562) อาจารย์

จิตวิทยา ในมหาวิทยาลัยเยล พบว่า ความรักเกิดจากความรู้สึกสามที่ประกอบไปด้วย ความสนิทสนม 

(Intimacy) ความใคร่หลง (Passion) และความผูกพัน (Commitment) เขาเรียนทฤษฎีนี้ว่า “ทฤษฎี

สามเหลี่ยมความรัก (Triangular theory of love)”  

 ความสนิทสนม (Intimacy) คือ องค์ประกอบทางอารมณ์ ที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันใน

ความรู้สึก โดยความใกล้ชิดสนิทสนมจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อมีความสัมพันธ์กันเป็นเวลานาน  
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ความเสน่หา (Passion) คือ องค์ประกอบทางแรงจูงใจ เกิดจากความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นทาง

สรีระ (physiological arousal) เป็นความดึงดูด เช่น ความพอใจใน รูป กลิ่น เสียง โดยในการเขียน

บทของนักเขียนหนังโรแมนติกนั้นมักท าให้ความเสน่หาเกิดเมื่อร่วมกันฝ่าอันตราย สถานการณ์เลวร้าย 

หรือ ความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยาก  

ความผูกพัน (Commitment) คือ องค์ประกอบของความรักทางด้านความคิด การใช้เวลา

ร่วมกันเป็นระยะเวลานาน เมื่อมีปัญหาในความสัมพันธ์ ความผูกพันที่มกี็อาจลดระดับลงไปด้วย  

โดยองค์ประกอบทั้งสามของความรักนั้นมีความเชื่อมโยงกัน  ซ่ึงเรามักจะพบว่าองค์ประกอบ

ของความใกล้ชิดนั้นจะเป็นแกนหลักที่สามารถพบเห็นได้ในทุก ๆ ความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่าง คนในครอบครัว เพ่ือสนิท หรือคู่รัก เป็นต้น ส่วนองค์ประกอบเสน่หามักจะพบ

เฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเท่านั้น และองค์ประกอบด้านความผูกมัดนั้นมีความผันแปรในแต่

ละช่วงเวลาของชีวิต โดยที่ความรักของบุคคลอาจมีความผูกมัดกับครอบครัวในวัยเด็ก มีความผูกมัด

กับเพ่ือนในช่วงวัยรุ่น ซึ่งในแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ

ทั้ง 3 ของความรักนั้น เป็นส่วนผสมของทุกรูปแบบความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพ่ือน

รักหรือความสัมพันธ์แบบครอบครัว Consummate Love (Carlos Boonsupa 2562) 

 

4. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนบทวิดีโอสั้น 

วิทยา  อยู่แจ่ม 2564 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ บทวิดีโอสั้น มีวิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพแบบเดียวกับ

การผลิตภาพยนตร์ โดยแบบร่างของการสร้างวิดีโอสั้นจะเล่าเรื่องราวผ่านภาพว่า ใครท าอะไร ที่ไหน 

และใช้ภาพเป็นตัวสื่อความหมาย เมื่อโครงสร้างเรื่องชัดเจนแล้วจึงมาแตกเหตุการ์ณป็นฉาก ๆ ลง

รายละเอียด ช่วงเวลา สถานที่ ตัวละคร บทสนทนา และบางครั้งก็อาจจะก าหนดมุมกล้อง ขนาดภาพ 

ให้ชัดเจน  

4.1 องค์ประกอบของการเขียนบทวิดีโอสั้น 

4.1.1 เรื่อง (story) หมายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมี

จุดเริ่มต้น และด าเนินไปสู่จุดสิ้นสุด ซ่ึงสิ่งส าคัญในการด าเนินเรื่อง คือ “ปม

ความขัดแย้ง (conflict)” ทีส่่งผลท าให้เกิดเป็นเรื่องราว 
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4.1.2 แนวความคิด (concept) การน าเสนอมีแนวความคิด (Idea)  อะไร

ที่จะสื่อให้ผู้ชมรับรู้  

4.1.3 แก่นเรื่อง (theme) คือ ประเด็น หรือแกนหลัก (Main theme) 

ของเรื่องที่จะน าเสนอ บางครั้งอาจจะมีประเด็นรอง ๆ (sub theme) อีกก็

ได้ แต่ยังต้องอยู่ในแกนหลักของเรื่อง 

4.1.4 เรื่องย่อ (plot)  เป็นจุดเริ่มต้นของวิดีโอสั้น สิ่งแรกนั้นเรื่องต้องมี

ความน่าสนใจ มีใจความส าคัญชัดเจน ต้องมีการตั้งค าถามว่าจะมีอะไรเกิด

ขึ้นกับเรื่องท่ีคิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป็นโครงได้  

4.1.5  โครงเรื่อง (treatment)  เป็นการเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมี

เหตุผล เหตุการณ์ทั้งหมดจะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่อง ไม่ให้หลง

ประเด็น โดยโครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลัก (main  plot) และ

เหตุการณ์รอง (sub  plot)  

4.1.6 ตัวละคร (character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่

จุดสิ้นสุดของเรื่อง การสร้างตัวละครต้องค านึงถึงเบื้องลึกเบื่อกลังของตัว

ละคร บุคลิกนิสัย ต้องมีเหตุผลที่ท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของตัวละคร ซึ่ง

ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อเหตุการณ์นั้น ๆ บทบาทของตัวเอกย่อมมี

ความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ  

4.1.7 บทสนทนา (dialogue) เป็นถ้อยค าที่ตัวละครได้ใช้แสดงโต้ตอบกัน 

ใช้บอกถึงอารมณ์ ด าเนินเรื่อง และสื่อสารกับผู้ชม ภาพยนตร์ที่ดีจะสื่อ

ความหมายด้วยภาพมากกว่าค าพูด การประหยัดถ้อยค าจึงเป็นสิ่งที่ควรท า 

วิดีโอสั้นก็เช่นกัน 

  

4.2 โครงสร้างการเขียนบทวิดีโอสั้น  

4.2.1 จุดเริ่มต้น (beginning) แนะน าเรื่องราว ปูเนื้อเรื่อง 

4.2.2 การพัฒนาเรื่อง (developing) การด าเนินเรื่องผ่านเหตุการณ์

เดียวหรือหลาย เหตุการณ์ เนื้อเรื่องจะมีความซับซ้อนมากขึ้น  

4.2.3 จุดสิ้นสุด (ending) จุดจบของเรื่อง แบ่งออกเป็นแบบสมหวัง 

(happy  ending) ท า และแบบผิดหวัง (tragedy/ sad ending)   
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4.3 ขั้นตอนในการเขียนบทวิดีโอสั้น  

4.3.1 การค้นคว้าหาข้อมูล (research) เป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกที่ต้องท า

หลังจากพบประเด็นของเรื่อง แล้วจึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือท าให้

เรื่องราวถูกต้อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากขึ้น คุณภาพของภาพยนตร์จะดี

หรือไม่จึงอยู่ที่การค้นคว้าหาข้อมูล  

4.3.2 การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) คือเรื่องย่อที่สามารถจบลงได้ 3-4 

บรรทัด หรืออาจเขียนเป็น story outline ท าแบบร่างหลังจากที่ค้นคว้าหา

ข้อมูลแล้วก่อนเขียนเป็นโครงเรื่องขยาย (treatment)  

4.3.3 การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) เป็นการเขียนอธิบายของ

โครงเรื่อง (plot) ในรูปแบบของเรื่อง อาจใช้เป็นแนวทางในการเขียนบท

ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์  

4.3.4 บทภาพยนตร์ (screenplay) คือ บทภาพยนตร์ที่มีโครงเรื่องที่มี

บทพูด แต่ความสมบูรณ์น้อยกว่าบทถ่ายท า (shooting script) โดยจะ

ประกอบด้วยตัวละครหลักบทพูด ฉาก แอ็คชั่น ล าดับ  ซึ่งหลักทั่วไปบท

ภาพยนตร์หนึ่งหน้ามีความยาวหนึ่งนาที  

4.3.5 บทถ่ายท า (shooting script) คือการใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมจาก

บทภาพยนตร์ (screenplay) ได้แก่ ต าแหน่งกล้อง การเชื่อมช็อต เช่น คัท 

(cut) การเลื่อนภาพ ( fade) การละลายภาพ หรือการจางซ้อนภาพ 

(dissolve) การกวาดภาพ (wipe) ตลอดจนการใช้ภาพพิเศษ (effect) อ่ืนๆ 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเลขล าดับช็อตก ากับเรียงตามล าดับตั้งแต่ช็อตแรก

จนกระท่ังจบเรื่อง  (Monrada Sanlim  2560) 

 

5. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

จากหัวข้อ “การผลิตวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์” ผู้ศึกษาได้

ท าการส ารวจผลงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตวิดีโอสั้นชนิดนี้ โดยการศึกษาครั้งนี้ท าขี้นเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาชิ้นงานให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยผลงานทีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
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5.1 Still Alice 2014 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-1 ภาพยนตร์ เรื่อง Still Alice (2014) 

ที่มา: mgronline. Still Alice: พรากจาก ทั้งที่ยังพบเจอ. เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2563. เข้าถึงได้

จาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9580000018543 

 Alice Howland ศาสตราจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ วัย 50 ปี แต่งงาน และมีลูกสามคน 

อยู่มาวันหนึ่งเธอกลับเริ่มที่จะลืมค าศัพท์ต่าง ๆ เธอจึงเข้าไปพบแพทย์ และถูกวินิจฉัยว่าเธอเป็น

โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งโรคร้ายนี้จะกลายมาเป็นบททดสอบเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเธอ และ

ครอบครัว โดยผู้ศึกษาได้น าเอาล าดับการเล่าเรื่องของภาพยนตร์มาพัฒนาในผลงานของผู้ศึกษาเอง 

 

5.2 พรจากฟ้า 2559 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2-2 พรจากฟ้า (2559) 

ที่มา: thaicritic. “พรจากฟ้า” หนังเพลงหลากลีลา หนังรักหลากอารมณ์. เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 

2563. เข้าถึงได้จาก http://www.thaicritic.com/?p=3667 

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสามคู่  แบ่งออกเป็นสามตอน ซึ่งผู้ศึกษา

ได้น าเอาเรื่องราวในตอนที่สอง ที่มีชื่อว่า ‘Still on My Mind’ มาเป็นแนวทางในการศึกษา โดย
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เนื้อหาในภาพยนตร์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ฟา อดีตสาวออร์แกไนเซอร์ที่ลาออกจากงานเพ่ือมาดูแล

พ่อที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ พ่อมักจะถามหาแม่ที่เสียชีวิตไปอยู่บ่อยครั้งจนหนึ่งฟ้าได้ลองเล่นเปียโน

เพลงโปรดของแม่ Still on My Mind ท าให้ความทรงจ าในอดีตของพ่อฟุ้งกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งฟา

ได้รับความช่วยเหลือจาก เอ ช่างจูนเปียโนที่เคยช่วยจูนเปียโนให้แม่ฟามาก่อน เอเข้ามาคอยช่วยดูแล

พ่อฟาให้ในระหว่างที่เขาซ้อมเปียโน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งสองคน สิ่งผู้ศึกษาได้จาก

เรื่องนี้ก็คือบทภาพยนตร์ที่สามารถน ามาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบทได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้

ศึกษาน าเทคนิคถ่ายทอดอารมณ์ของตัวแสดงไปใช้ในภาพยนตร์ของผู้ศึกษาได้อีกด้วย 

 

5.3 Alive Inside (2014) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-3 Alive Inside 2014 

ที่มา: imdb. เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2563. เข้าถึงได้จาก 

https://www.imdb.com/title/tt2593392/ 

เป็นสารคดีที่เล่าถึงการใช้เสียงเพลงท างานฟ้ืนฟูความทรงจ า และความสุขในชีวิตคนแก่ใน

บ้านพักคนชรา คนแก่หลายคนซึ่งแทบจะไม่สื่อสารแม้แต่กับลูกหลาน นั่งซึมทั้งวันเพราะจ าอะไรแทบ

ไม่ได้ กลับเกิดประกายตาวับวาว และสามารถย้อนเล่าเหตุการณ์ประทับใจได้มากมายอย่างมีชีวิตชีวา 

ทันทีที่ได้ยินเสียงเพลงที่เคยรักเมื่อครั้งยังเยาว์ โดยผู้ศึกษาได้น าเอาเรื่องราวต่าง ๆ ในสารคดีมาปรับ

ใช้ในการเขียนบทภาพยนตร์เพื่อให้ผู้เขียนได้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษามากขึ้น



บทที่ 3  

การเก็บข้อมูล 

การศึกษาเรื่อง "การผลิตวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์" เป็น

การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การผลิตวิดีโอสั้น โดยมุ่งเน้นการศึกษารูปแบบ เนื้อหาและ

วิธีการน าเสนอวิดีโอสั้น ให้สอดคล้องกับความต้องของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยมีแนวทาง

การศึกษาดังนี ้

รูปแบบการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการ

ศึกษา การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In- Depth interview) ใช้เป็นวิธีการศึกษาหลัก โดยน าข้อมูลที่

เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผนผลิตวิดีโอสั้น ให้สอดคล้องต่อความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการพัฒนา รวมถึงปรังปรุงชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1.1 ประชากรที่เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์ 

1.2 ประชากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบ าบัด 

1.3 ประชากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์ 

1.4 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าของวิดีโอสั้น คือ ทุกเพศ อายุ 20-30 ปี เป็นบุคคล

ทั่วไปหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดนตรีที่ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษา และผลิตวิดีโอสั้นครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มดังนี้ 

2.1 ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ 1 ท่าน 

ผู้เชี่ยวชาญ ดนตรีบ าบัด 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญในการเขียนบทภาพยนตร์ 1 ท่าน 

รวมไปถึงผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 1 ท่าน 

1. นายแพทย์ วิกรม วรัญญูวงศ์  
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2. สดุดี อภิสุทธิพร 

3. ณภัค ภัคดีสถิตย์วรา 

4. ปัฏฐา ทองปาน 

5. ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 1 ท่าน 

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคอัลไซเมอร์จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการของโรคเพ่ือเป็น

แนวทางในพัฒนาตัวละครให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบ าบัดจะ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การท างานของดนตรี เพ่ือที่จะได้น าไปพัฒนากับ

ตัวบทให้สมเหตุสมผล และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทภาพยนตร์จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

แนวคิดเทคนิค วิธีการท างาน ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการผลิตวิดีโอสั้นของผู้ศึกษา เพ่ือน าไปใช้

เป็นแนวทางการในผลิตเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง

จะช่วยให้ได้ข้อมูลสมเหตุสมผล และสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับใช้เพ่ือให้งานเกิดความถูกต้อง

ได้ 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินหลังการผลิตวิดีโอสั้น หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหลัก

ของรายการที่เป็นบุคคลทั่วไป ทุกเพศ อายุ 20 - 30 ปี หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดนตรีที่

ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จ านวน 10 คน ดังนี้  

1. นาย ศรวิษฐ์ พ่วงนักพันธ์  อายุ 21  นักศึกษา 

2. นางสาว จิตรดาวัลย์ ค ายืนยง  อายุ 22  นักศึกษา 

3. นางสาว ณัฐชยา กาฬสิงห์  อายุ 22  นักศึกษา 

4. นาย ธนิก เลิศประกิจศิลป์  อายุ 22  นักศึกษา 

5. นางสาว วรนุช โชติวิสุทธิ์  อายุ 22  นักศึกษา 

6. นางสาว วัลภา ภู่สืบ  อายุ 22  นักศึกษา 

7. นางสาว ทวิกานต์ ชื่นแพ  อายุ 23  ว่างงาน 

8. นางสาว ฐิติกร อิศรเวชกุลชัย อายุ 25  พนักงานเอกชน 

9. นาย ฤทธิยุทธ วนเมธิน  อายุ 29  ค้าขาย 

10. นางสาว หรรษา คามวุฒิ  อายุ 29  เสมียน 
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เพ่ือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in- Depth interview) เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ

เนื้อหาวิดีโอสั้น จุดบกพร่องของวิดีโอสั้น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการน าไปพัฒนาและปรับปรุง

วิดีโอสั้นต่อไป 

สาเหตุที่เลือกกลุ่มเป้าหมายนี้เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เพราะเนื้อหาเป็น

เรื่องที่จะต้องใช้ความเข้าใจ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ และส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา 

และคนท างาน ที่มีความหลากหลายทั้งคณะวิชา และหลากหลายอาชีพ ซึ่งโรคอัลไซเมอร์สามารถ

เกิดข้ึนได้กับทุก ๆ คนและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ ครอบครัว 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ก่อนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิต ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตวิดีโอสั้น 

1.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับโรคอัลไซเมอร์ มีแนวค าถาม ดังนี้  

      1.1.1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

      1.1.2 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะสมองของผู้ป่วยอัลไซมอร์เป็นยังไงและผลจาก

การท างานของสมอง                     

1.1.3 ค าถามเกี่ยวอาการที่หนักมากๆของผู้ป่วยที่เคยพบมีลักษณะยังไงและ

สาเหตุมาจากอะไร 

                           1.1.4 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ 

 

1.2 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับดนตรีบ าบัด มีแนวค าถาม ดังนี้ 

      1.2.1 ค าถามเก่ียวกับข้ันตอนของดนตรีบ าบัดว่ามีอะไรบ้าง 
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      1.2.2 ค าถามเก่ียวกับดนตรีบ าบัดนั้นควรใช้ดนตรีแบบใด ประเภทไหน 

      1.2.3 ค าถามเก่ียวกับดนตรีนั้นส่งผลอย่างไรกับสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์บ้าง 

      1.2.4 ค าถามเก่ียวกับมีเรื่องไหนบ้างที่คนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับดนตรีบ าบัด 

      1.2.5 ค าถามเก่ียวกับประสบการณ์การบ าบัดผู้ป่วยแล้วรู้สึกว่าประทับใจมาก 

1.3 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ และผลิตภาพยนตร์มีแนวค าถาม 

ดังนี้ 

      1.3.1 ค าถามด้านเนื้อหาของภาพยนตร์สั้น 

      1.3.2 ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 

      1.3.3 ค าถามด้านเก่ียวกับการเขียนบทภาพยนตร์สั้น 

      1.3.4 ค าถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายท าภาพยนตร์สั้น 

1.4 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซ-

เมอร์                             

                1.4.1 ค าถามเก่ียวกับวิธีการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

                          1.4.2 ค าถามเก่ียวกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นอย่างไรบ้าง 

                          1.4.3 ค าถามเก่ียวกับกิจกรรมที่ท าร่วมกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

     1.4.4 ค าถามเกี่ยวกับมีวิธีการเกลี้ยกล่อมผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยังไงเมื่อเขาไม่ยอม

ท าตาม 

                          1.4.5 ค าถามเก่ียวกับอาการของผู้ป่วยเมื่อหนักขึ้นจะรับมือยังไง 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิต 

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ส าหรับสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ 

อายุระหว่าง 20-30 ปี เป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดนตรีที่ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์  

ประกอบด้วยแนวค าถามดังต่อไปนี้ 

2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ 

2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการน าเสนอของวิดีโอสั้น 

2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอสั้น 

2.4 ความคิดเห็นต่อตัวละคร 

2.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

การทดสอบเครื่องมือ 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 

ทั้งในขั้นตอนก่อนการผลิตและขั้นตอนหลักการผลิต โดยมีแนวค าถามที่ได้น าไปปรึกษากับอาจารย์ที่

ปรึกษาถึงความเหมาะสม ความถูกต้อง การใช้ภาษา และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

แล้วน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับแก้ไขให้เหมาะสมในการเก็บข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ก่อนก่อนผลิต 

1.1 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการคันคว้าจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยทาง

อินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้อง 

   1.2 ผู้ศึกษาได้ศึกษาภาพยนตร์ ซีรี่ส์ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

พ่ีน้องและบันเทิงคดีวิทยศาสตร์ เพ่ือศึกษาเทคนิค วิธีการท า และกระบวนการทั้งการถ่ายท า 

การด าเนินเรื่อง บทภาพยนตร์ และตัวละคร 

1.3 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์จ านวน 1 ท่าน สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีบ าบัดจ านวน 

2 ท่าน สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทภาพยนตร์จ านวน 1 ท่าน และ สัมภาษณ์
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ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์จ านวน 1 ท่าน เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ามาปรับใช้กับวิดีโอสั้น

ของผู้ศึกษา  

1.4 ในขั้นตอนก่อนการผลิตวิดีโอสั้น (Pre-Production) ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่รวบรวมมา

วิเคราะห์และน ามาปรับใช้เพ่ือสร้างสรรค์วิดีโอสั้น อาทิ การสร้างตัวละคร ปมพ้ืนหลังตัว

ละคร การด าเนินเรื่องให้น่าติดตาม การเขียนวิดีโอสั้น เป็นต้น 

1.5 เริ่มด าเนินการผลิตวิดีโอสั้น (Production) เพ่ือให้เสร็จตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    2.1 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลภายใต้หัวข้อ "การผลิตวิดีโอสั้นที่ม ี

เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์" ได้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละ

ส่วน ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2563 

2.2 ผู้ศึกษาได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากบทความ งานวิจัยทางอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ 

และซีรีส์ที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2563 

2.3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญด้านการ

เขียนบทภาพยนตร์ สัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโรคอัล - 

ไซเมอร์ และสัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2564 

2.4 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างทุกเพศ ที่มี

อายุระหว่าง 20-30 ปี เพื่อประเมินผลงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้ค าถาม

ที่เจาะประเด็นเฉพาะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือง่ายต่อการผลิตวิดีโอสั้นให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม มี

ความน่าเชื่อถือ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนี้ จะมีผลต่อการก าหนดเรื่องราว และคาแรคเตอร์ของ

ตัวละครซึ่งจะช่วยในการผลิตชิ้นงานวิดีโอสั้นนี้ให้น่าสนใจและใกล้เคียงกับอาการของโรคอัลไซเมอร์
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ให้ได้มากที่สุด เช่น ด้านการก ากับนักแสดงให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ตามความเป็นจริง

มากท่ีสุด การน าเหตุการณ์จริงของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์น ามาเล่นในวิดีโอสั้นนี้ เป็นตัน ผู้ศึกษาได้แบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิต 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากบทความ งานวิจัย รวมถึงภาพยนตร์ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้ในการผลิตวิดีโอสั้นเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการเขียนบทภาพยนตร์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโรคอัลไซ-

เมอร์ และผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพ่ือน ามาปรับใช้กับวิดีโอสั้นเพ่ือให้สมจริง เป็นเหตุเป็นผล

มากที่สุด 

2. วิเคราะห์ข้อมูลหลังการผลิต 

ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างทุกเพศ ที่มีอายุระหว่าง20 

- 30 ปี เป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดนตรีที่ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์  เพ่ือรับฟัง

ข้อเสนอแนะและน าข้อมูลมาพัฒนาต่อไป 

การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

ผู้ศึกษาได้น าเสนอข้อมูลและชิ้นงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากบทความ งานวิจัย ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องและ

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. น าเสนอโครงร่าง (Proposal) ที่ประกอบด้วย 

2.1 ชื่อเรื่อง 

2.2 แนวคิด (Concept) 

2.3 วัตถุประสงค์ของเรื่อง (Objective) 

2.4 แก่นเรื่อง (Theme) 

2.5 กลุ่มเป้าหมาย (Target) 
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2.6 เค้าโครงเรื่อง (Plot) 

2.7 เรื่องย่อ (Synopsis) 

2.8 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

2.9 ตัวละคร (Character) 

2.10 ภาพต้นแบบของงาน (Reference) 

3. น าเสนอบทวิดีโอสั้น (Screenplay) 

4. น าเสนอแผนการด าเนินงานในขั้นตอนการผลิตวิดีโอสั้น 

5. น าเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

6. น าเสนอผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ของกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงน าไปปรับใช้และพัฒนาผลงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การผลิตวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์”  โดย

แบ่งการน าเสนอผสการเก็บข้อมูลก่อนการผลิตออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

2. การน าเสนอโครงร่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 ผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) นายแพทย์วิกรม 

วรัญญูวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์  

โรคอัลไซเมอร์ทางการแพทย์จะแบ่งเป็น โดยทั่วไป กับ ไม่ปกต ิ 

- แบบทั่วไป ก็คือการด าเนินอาการโดยทั่วไป แบบ episodic memory คือการสูญเสียความ

ทรงจ าด้านเหตุการณ์ 

- ไม่ปกติ ก็คือมีอาการทางจิตร่วมด้วยและกระทบกับชีวิตประจ าวัน เช่น เมื่อท าแว่นหายจะ

เรียกให้คนทั้งบ้านช่วยกันรื้อบ้านหา เริ่มมีอาการหลงทาง เรียกว่า wandering คือการเดินไป

เรื่อย ๆ เพราะผู้ป่วยไม่รู้ว่าที่ท่ีตัวเองอยู่นั้นคือที่ไหน  

ถ้ามีการทะเลาะกับผู้ที่อยู่ด้วย ผู้ป่วยบางรายจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระของคนและเมื่อโดน

ตะคอกหรือโดนว่าจะมีอาการตัวสั่น เหม่อลอย ซึมเศร้า ไม่พูดไม่จา ซึ่ งผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ได้ลืมทุก

อย่างโดยเฉพาะทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก  

“อาการหลอนของผู้ป่วย คือการที่ผู้ป่วยสูญเสียการรับรู้ที่เป็นความจริง บางรายอาจจะเห็น

ภาพหลอน ซึ่งมันพูดยากมากว่าเขาเห็นจริงไหมเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยนั้นคิดอะไรอยู่” 

นายแพทย์กล่าวถึงเคสตัวอย่างไว้ว่า 
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ผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ชาวมุสลิม มีอาการหลอนว่าถือศีลอดทั้ง ๆ ช่วงนั้นไม่ได้มีการถือศีลอด 

ไม่ยอมกินข้าวทั้งวัน ซ่ึงทางคุณหมอได้ให้ยาแก้ภาพหลอนไป หลังจากได้รับยาอาการของผู้ป่วยก็เริ่มดี

ขึ้นตามล าดับ  

ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วย นั้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการด าเนิน

โรคได้ การเล่นดนตรีนั้นมีกลไกท่ีเรียกว่า recall เมื่อได้เล่น/ฟังดนตรีก็จะจ าได้เกี่ยวกับความทรงจ าที่

เคยมีความสัมพันธ์กับดนตรีนั้น ๆ  

“ดนตรีที่ใช้นั้นควรเป็นดนตรีที่ผู้ป่วยชอบ โดยสมองด้านดนตรีนั้นจะมีการใช้สมองหลายส่วน 

แต่อัลไซเมอร์นั้นเริ่มเสื่อมแค่บางจุดและค่อย ๆ กระจาย การที่ผู้ป่วยยังสามารถเล่นดนตรีได้นั้นเป็น

เพราะ ดนตรีนับเป็นทักษะที่ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกาย ทักษะกับสมองด้านความทรงจ านั้นเป็นคนละ

ส่วนกัน” 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์ ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า โรคอัลไซเมอร์

นั้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคนั้นได้อย่างแน่ชัด ยังไม่มียาหรือวิธีการใดท าให้รักษาหายได้มีเพียง

แค่การชะลอการเสื่อมของสมองเพียงเท่านั้น อาการหลัก ๆ ของผู้ป่วยจะเกี่ยวกับเรื่องความทรงจ า 

ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการหลง ๆ ลืม ๆ และเป็นหนักจนถึงขั้นไม่สามารถท าอะไรได้ด้วยตนเองและเป็น

ผู้ป่วยติดเตียงได้ นอกจากนี้บางรายอาจมีอาการทางจิตร่วมด้วย คือผู้ป่วยนั้นจะสูญเสียการรับรู้ที่เป็น

ความจริง ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ป่วยคิดอะไรอยู่ โรคอัลไซเมอร์นั้นผู้คนมักจะเกิดการเข้าใจผิดคือ

ว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมแต่ในความจริงแล้วอัลไซเมอร์นั้นไม่ได้เท่าภาวะสมองเสื่อมแต่เพียงแค่ชนิด

ของภาวะสมองเสื่อมเพียงเท่านั้น  

 ผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คุณสดุดี อภิสุทธิพร 

และคุณณภัค ภัคดีสถิตย์วรา ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบ าบัด จ านวน 2 ท่าน 

คุณสดุดี อภิสุทธิพร กล่าวไว้ว่า ดนตรีบ าบัดนั้นสามารถซึมซับเข้าไปในสมองที่ไม่ได้ใช้งานได้  

เช่น การเล่นเปียโนนั้นบูมกับอัลไซเมอร์มากเพราะได้ใช้ทุกส่วน ใช้ทั้งมือสองข้าง มีการดู การเล่น การ

จ าโน๊ต จ าเนื้อ ต่าง ๆ ซึ่งดนตรีและเพลงนั้นมีผลกับความทรงจ าระยะยาว เพราะส่วนมากเราจะไม่

ค่อยได้ใช้งานความทรงจ าส่วนนี้มากนัก น้อยคนที่จะมานั่งนึกอดีตถ้าไม่มีตัวกระตุ้น โดยการฟังเพลง

เพียงครั้งเดียวก็สามารถไปกระตุกกับความทรงจ าในอดีตนั้นได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสัมพันธ์กับ

ความทรงจ านั้นมากน้อยแค่ไหน โดยผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีการสูญเสียด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว ซึ่งใน

ระยะแรกของอาการ ดนตรีจะเป็นตัวช่วยชะลออาการ ดูว่าผู้ป่วยนั้นมีความต้องการอะไร ถ้าเขาไม่
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โอเคกับสิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาจะรู้สึกแย่ ระยะกลางก็จะมีการช่วยในการสื่อสาร การพูดคุยเพราะ

ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการที่หนักขึ้นซึ่งดนตรีก็จะมาช่วยให้อาการของผู้ป่วยนั้นทรงตรงมากขึ้น ส่วนใน

ระยะท้ายของอาการ ดนตรีนั้นจะเข้ามาท าให้ผู้ป่วยนั้นรู้สึกดีขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิต หาเพลงที่ผู้ป่วย

ฟังเพลงแล้วรู้สึกดีแต่ระวังบางเพลงที่จะท าให้ผู้ป่วยรู้สึกแย่  

“กลไกทางจิตวิทยา episodic memory ความทรงจ าเป็นช่วง ๆ ที่ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์

บางอย่าง เมื่อได้ฟัง/เล่นดนตรีก็เกิดการกระตุ้นความทรงจ าในอดีตกลับมา” คุณณภัค ภักดีสถิตย์วรา 

ในปัจจุบันมีงานวิจัยในออสเตรเลยี เกี่ยวกับการสอนคู่รักใช้ดนตรีกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วย

นั้นมีความวิตกกังวล อยู่นิ่งไม่ได้ ดนตรีนั้นจัดการให้ผู้ป่วยนั้นสงบขึ้น จัดการอารมณ์ได้ดีและยังใช้

ดนตรีเป็นสื่อกลางในการย้อนเวลา ดนตรีนั้นท าให้พวกเขาได้คุยกันเพราะความทรงจ าเก่ามันขึ้นมาซึ่ง

ถ้าเป็นผู้ป่วยระยะแรกนั้นจะสามารถพูดคุยได้เกือบเหมือนตอนเป็นปกติ 

“บางครั้งก็เหมือนกับกล่องใบหนึ่ง ที่มีปุ่มกดแล้วนึกถึงเรื่องในอดีต เราปล่อยลูกบอลให้เด้ง

ไปในกล่องซึ่งบางครั้งอาจจะเด้งไม่โดนปุ่มบาง หรืออาจจะเด้งโดนปุ่มบางท าให้นึกถึงเรื่องนั้น ๆ ซึ่ง

ความทรงจ าเช่นเดียวกัน เพลงส่งผลกับความทรงจ าตรงที่มันจะไปปลุกความจ าขึ้นมาพร้อมกับ

ความรู้สึกท่ีมากับความทรงจ านั้น ๆ” คุณณภัค ภักดีสถิตย์วรา 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบ าบัด ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า ดนตรีนั้นส่งผลต่อ

ความทรงจ าระยะยาวของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ถ้าหากผู้ป่วยั้นมีความทรงจ ากับดนตรีมากพอดนตรีก็จะ

ท าหน้าที่ไปกระตุ้นความทรงจ าในอดีตของผู้ป่วย นั้นท าให้ผู้ป่วยบางรายสามารถจดจ าหรือพูดถึ ง

เรื่องราวในอดีตได้ ซึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้มากขึ้นอีกด้วย  

ผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คุณปัฏฐา ทองปาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทภาพยนตร์ 

การเขียนบทหนังสั้นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีคือ ต้น กลาง จบ และต้องชัดเจนว่าต้องการเล่า

ประเด็นอะไร หนังสั้นต้องมี Subject ของหนัง เพ่ือเป็นแนวความคิดคร่าว ๆ ว่าต้องการท าอะไร ควร

ที่จะเขียน Plot มาก่อน เพ่ือเล่าสั้น ๆ ให้อยากดู หลังจากนั้นมาดูที่ Analyze มันว่าต้องการ Mood 

แบบไหน ซ่ึงมีอยู่ 3 อย่าง 

 1.Target อยากท าให้ใครดู มันมีผลกับทั้งหมด เช่น ถ้าอยากท าให้วัยรุ่นดู ก็ต้องเป็นแคสที่วัยรุ่นสนใจ  
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2. Mood อยากไปแนวไหน ทิลเลอร์ โรแมนติก คอมมาดี้ ท าพายชาร์จให้ชัดเจนว่าสัดส่วนมันจะ

ประมาณไหน 

3. Theme แคร็กให้เจอว่าธีมที่เราอยากสื่อคืออะไร ขุดมันให้ลึกท่ีสุดแล้วมันจะรวมกันเป็นล็อกไลน์ 1

ประโยค ที่เล่าภาพรวมเร็ว ๆ ล็อกไลน์ที่ถูกต้อง เวลารีเช็คย้อนกลับมามันจะเก็บครบ มันจะซ่อนค าใน

นั้นครบ 

ทั้งหมดนี้จะต้องคู่ขนานกันไป Plot ที่น่าตื่นเต้นก็ควรกลับกลับมาคิดที่แก่น ว่าแก่นอะไรที่

อยากพูดแล้วก็กลับไปดู Plot อีกครั้ง ท าแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนรู้สึกชอบจริง ๆ ซึ่งงานธีสิสจะพิจารณา

ว่าอะไรที่มีอิมแพคต่อตัวเรา ในฐานะที่เราเป็นคนดูแล้วเรารู้สึกว่ามันรุนแรงกับเรา  

หนังสั้น คือสัดส่วนงานที่จ าเป็นต้องตัดทิ้ง เพราะมีเรื่องทีอ่ยากเล่าเยอะแยะมากมาย แต่ต้อง

ตัดให้ได้ว่าจะเล่าแค่ไหน มันอยู่ในแก่นไหม ดีเทลแต่ละเหตุการณ์มันจะเลี้ยวกลับมาท่ีแก่นเราไหม พอ

มีแก่นก็จะเริ่มมีทรัพยากรอยู่ในหัว ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนโครงเรื่อง พอพล็อตเสร็จก็คิดต้นกลางจบ ดู

ภาพรวมกว้าง ๆ เลยว่าต้นกลางจบประมาณนี้ถูกต้องไหม ท าไมตรงกลางถึงเล่าแบบนี้ และต้อง

ซื่อสัตย์กับมันเพราะถ้าไปต่อทรีทเม้นถ้าเราสงสัยในโครงสร้างอันนี้ เราจะต้องกลับไปรื้อมันแล้วมันจะ

ไม่จบ ถ้าเราท าโครงที่ม่ันใจ เราก็จะท าทรีทเม้นที่ละเอียดขึ้นจนทรีเม้นมันก็ไปไดอะล็อก 

 “สมมติเรามีถังอยู่ถังหนึ่งเราก็จะลงดินก่อน ลงกรวดและลงทรายและเทน้ าลงไป ถ้าจังหวะ

เราเทน้ าลงไป แล้วมีบางอย่างที่ผิดแล้วเราต้องกลับไปรื้อหินก้อนใหญใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะรวน แต่

บทแต่ละเรื่องมันจะก็ไม่เหมือนกันเลย มันแล้วแต่งาน” 

การท าให้คนดูเชื่อเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และอินกับสิ่งที่เราจะสื่อมันคือเรื่องของแอคติ้งล้วน 

ๆ เลย ถ้าเรารีเสิชมาดีพอและท าถูกต้องตามหลักการหลังจากนั้นมันคือปัญหาของแอคติ้งถ้านักแสดง

เล่นแล้วไม่รู้สึกว่าความจ าเสื่อมจริง ๆ ไม่มีทางที่คนดูจะเชื่อเลย ถ้าเจอนักแสดงเล่นละเอียดไม่มา

พอจะใช้มุมกว้าง เพราถ้ามุมแคบมันจะเห็นสีหน้าแววตาได้ชัด เราใช้มุมกว้างแล้วไปเล่นกับรอบข้าง

แทน  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทภาพยนตร์ ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า การ

เขียนบทมันคือการที่เราต้องให้ความส าคัญกับในทุก ๆ ส่วน ทุก  ๆขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มหาข้ อมูล

จนถึงขั้นการถ่ายท าและตัดต่อ ผลส าเร็จอาจจะไม่ได้ดั่งใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันคือสิ่งที่เราคัดสรรมา

เป็นอย่างด ี
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ผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) คุณกัญญ์วรา วีระ-

พงษผ์ู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์  

จากการสัมภาษณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วย เล่าถึงความรู้สึกท่ีต้องดูแลผู้ป่วย ว่าตัวเองนั้รู้สึกยังไง และ

อาการของผู้ป่วยที่พบมีลักษณะอาการแบบไหน 

“ในช่วงแรกที่ดูแลยังไม่ได้รู้สึกอะไรที่ต้องดูแลผู้ป่วย แต่พอนาน ๆ เข้าอะไรที่มันซ้ า ๆ ก็รู้สึก

เบื่อท่ีต้องมาตอบค าถามอะไรเดิม ๆ”  

โดยอาการที่ผู้ดูแลพบคือบางครั้งผู้ป่วยนั้นไม่ยอมท าตามที่บอก ซึ่งถ้าขัดใจผู้ป่วยจะร้องไห้

เขาจะไม่ชอบให้ขัดใจ  ผู้ป่วยมักมีอาการที่ชอบเก็บของทุกอย่างเข้ากระเป๋าเหตุผลเพราะผู้ป่วยคิดว่า

จะออกไปเที่ยว บางครั้งที่ผู้ป่วยเห็นเราไปยุ่งกับกระเป๋าของเขา เขาจะไม่สบายใจ กลัวของจะหาย 

เป็นคนหวงของมากถ้าไปยุ่งก็จะบ่นเล็กน้อยแต่เดี๋ยวผู้ป่วยก็ลืม ผู้ป่วยนั้นยังสามารถอาบน้ าเองได้ กิน

ข้าวเองได้แต่จะจ าไม่ได้ว่าอาบน้ าเวลาไหนหรือกินข้าวไปรึยัง ผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นอัลไซเมอร์ 

ถ้าอะไรที่ขัดใจนั้นจะฝังใจ จ าได้ดี แต่อะไรที่ดี ๆ จะจ าไม่ค่อยได้ ในอดีตผู้ป่วยนั้น ชอบเที่ยว เที่ยวเก่ง 

เมื่อมีอาการอัลไซเมอร์ผู้ป่วยก็มักจะไม่ชอบอยู่บ้านอยู่คนเดียว ในช่วงโควิดนั้นผู้ป่วยจะชอบหิ้ ว

กระเป๋าและไม้เท้าออกมานั่งหน้าบ้าน ถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าจะกลับบ้าน เพราะเหงา ซึ่งตัวผู้ดูแล

นั้นก็ปล่อยแกไป เพราะเดี๋ยวก็ลืม ซึ่งผู้ป่วยจะเดินเข้าเดินออกบ้านอยู่ตลอดแต่จะไม่ได้ออกไปถึงรั้ว

บ้าน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า การดูแลผู้ป่วยอัล - 

ไซเมอร์ไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากเราเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น เขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นแต่มันเกิดขึ้นมาเอง เขา

ไม่สามารถบังคับโรคได้ การที่ผู้ดูแลนั้นเข้าใจและตามใจผู้ป่วยนั้นก็จะช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างมี

ความสุข 

 

การน าเสนอโครงร่าง 

หลังจากท่ีผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ( In-depth Interview) 

จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน เมื่อประมวลผลจากข้อสรุปดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้น าข้อมูล

ทั้งหมดที่ได้มาใช้ประกอบในการก าหนดรูปแบบวิดีโอสั้นและจัดท ารูปแบบโครงร่างการผลิต 
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(Proposal) ให้มีรูปแบบ และเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ครอบคลุมมาก

ที่สุด และจากการประมวลผล ท าให้ได้รูปแบบโครงร่าง ดังนี้ 

วิดีโอสั้นในรูปแบบภาพยนตร์ประเภท ดราม่า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อความรู้สึกของ

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

ชื่อเรื่อง : For a while ช่วงเวลาหนึ่งที่เคยมีกัน 

ความยาว : 20 นาที 

ช่องทางออกอากาศ : Netflix 

กลุ่มเป้าหมาย : ทุกเพศ อายุประมาณ 20-30 ปี เป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดนตรีที่

ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

แก่นเรื่อง (Theme) : บทเพลงในความทรงจ า 

โครงเรื่อง (Plot)  

 สายขิม นักเขียนบทฟรีแลนด์ วัย 29 ปี เธออาศัยอยู่กับแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ แต่แล้ววัน

หนึ่งเธอก็มีปากเสียงอย่างหนักกับแม่ หลังจากนั้นเธอก็ไปเจอกับรูป ๆ หนึ่งของแม่ ซึ่งเป็นรูปของแม่

กับวงดนตรี เธอไม่เคยรู้มาเลยว่าแม่ของเธอนั้นเคยมีวงดนตรีมาก่อน ท าให้เธอนั้นเริ่มออกตามหา

บุคคลในรูปเพื่อที่จะหาทางท าให้แม่กลับมามีอาการที่ดีข้ึนอีกครั้ง 

เรื่องย่อ (Synopsis) 

เรื่องราวของสายขิม นักเขียนบทฟรีแลนด์ ที่ต้องออกจากงานประจ าเพ่ือมาดูแล ยุพิน แม่

ของเธอ เธอต้องท างานอย่างหนักเพราะภาระทุกอย่างภายในบ้านตกเป็นของเธอเมื่อแม่นั้นป่วยเป็น

โรคอัลไซเมอร์ วันหนึ่งสายขิมมีปากเสียงกับยุพินอย่างหนักและด้วยความเหนื่อยล้าจากงานที่ท างาน

ตลอดทั้งวัน ท าให้เธอเผลอพูดจาไม่ดีกับแม่ออกไป หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นแม่ของเธอก้มีอาการที่

ไม่สู้ดีนัก แต่สายขิมได้ก็ไปเจอรูปใบหนึ่งในห้องของแม่ เธอเก็บความสงสัยนี้ไปปรึกษานึก เพ่ือนสนิท

ของเธอ เธอจึงเริ่มติดต่อและตามหาคนในรูป นั้นก็คือทิพย์เพ่ือนในวงของเธอ และนั้นคือจุดเริ่มต้น

ของเรื่องทั้งหมด 
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Treatment 

1. วงดนตรีก าลังเล่นเพลงอย่างสนุกสนานพร้อมใจกันหยุดเล่น ทุกคนหันมามองที่ยุพินแล้ ว

ท าท่าเรียกยุพินให้ไปร่วมวงด้วย รินทร์ที่ยืนอยู่ตรงไมโคโฟนบอกให้ยุพินรีบมาซ้อมดนตรี 

เธอยิ้มดีใจ เดินเข้าหากลุ่มวงดนตรีอย่างคุ้นเคย เธอทักทายผู้คนเหล่านั้นและหยิบกีต้าร์

ขึ้นมาเล่นด้วยท่าทางคล่องแคล่ว 

2. ยุพินนอนนั่งอยู่บนเก้าอ้ีพร้อมเสียงเพลงคลอ ๆ สายขิมก็เดินเข้ามาหาแล้วบอกกับยุพินว่า 

ให้เบาเพลงและเพ่ือนของเธอนั้นจะมาคุยงานที่บ้านวันนี้ ยุพินก็ตอบรับพร้อมกับหันหน้า

พยักหน้าให้ลูกของเธอ เสียงออดดังขึ้น 

3. ยุพินเดินไปยังหน้าบ้านเธอแสดงสีหน้าสงสัยแล้วถามว่า “เขาคือใคร” สายขิมที่เพ่ิงเข้า

ห้องน้ าเสร็จก็เดินตามออกมาแล้วบอกว่า “นี่ นิกไง” แล้วสายขิมก็เปิดประตูพาแม่กับนิกเข้า

บ้าน 

4. ยุพินนั่งอยู่บนโซฟาเธอพยายามหาอะไรบ้างอย่างแต่ก็หาไม่เจอ เธอหันไปหาสายขิมแล้วถาม

ว่าเธอเห็นตังค์ที่วางอยู่บนโต๊ะบ้างไหม สายขิมตะโกนกลับไปว่าตั้งแต่เช้าก็ไม่มีเห็นจะมีตังค์

อะไรเลย ยุพินเถียงว่าเธอนั้นวางตังค์ไว้ตรงนี้ใครเป็นคนเอาไป เธอจึงเดินไปที่โต๊ะท างาน

ของสายขิม 

5. ยุพินเดินเข้าไปถามสายขิมว่านิกนั้นเป็นใครแอบมาหยิบตังค์เธอไปไหม สายขิมเริ่มมีสีหน้าที่

หงุดหงิดแล้วตอบกลับยุพินว่านี่คือเพ่ือนของเธอเอง เพ่ือนเธอนั้นไม่ได้หยิบอะไรไป ยุพินสั่ง

ให้นิกลุกขึ้นและพยายามจะค้นตัวนิก แต่สายขิมนั้นเข้ามาห้ามไว้ ยุพินก็เริ่มบ่นว่าพาเพ่ือน

มาบ้าน แอบมาขโมยของรึเปล่าก็ไม่รู้สายขิมหงุดหงิดจนต้องขอให้นิกกลับบ้านไปก่อน สาย-

ขิมจึงพานิกเดินออกไปนอกบ้าน 

6. สายขิมกับนิกหยุดคุยกันอยู่หน้าบ้าน สายขิมขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น นิกไม่ได้ถือโทษโกรธ

อะไรและเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะกลับบ้านไป ส่วนสายขิมนั้นก็เดินกลับเข้ามาในบ้าน 

7. ยุพินก็เดินไปนั่งที่โซฟาก่อนเธอจะลุกขึ้นมาแล้วถามสายขิมที่นั่งอยู่ที่โต๊ะท างานว่าเมื่อจะพา

ไปสวนเพราะเธอจะไปซ้อมด้วยดนตรี สายขิมที่หงุดหงิดก่อนหน้านี้ก็ท ายิ่งท าให้เธอหัวเสีย

เข้าไปอีก 

8. ตัดภาพมาที่มือของยุพินก าลังเดินประตูบ้านออกไป ยุพินเริ่มเดินออกจากบ้านมาถึงกลาง

ซอย เธอเริ่มสับสนกับเส้นทางภายในหมู่บ้าน แต่ยังโชคดีที่เธอนั้นบังเอิญเจอกับ มุก เพ่ือน
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บ้านที่เขารู้จักเธอ จึงถามว่าเธอจะไปไหน ยุพินตอบ “จะไปซ้อมดนตรี” มุกจึงถามด้วยความ

สงสัยว่า “ป้ายุพินจะไปซ้อมที่ไหน” ยุพินมีสีหน้างง ๆ มุกจึงอาสาพายุพินมาส่งที่บ้าน 

9. เสียงออด สายขิมและนิกจึงรีบลุกจากโซฟาออกไปไปดูว่าใช่แม่เธอรึเปล่า เมื่อเดินไปถึงหน้า

บ้านสายขิม สายขิมมองหน้าแม่เธอของด้วยสีหน้าที่เหนื่อยและโมโห มุกบอกกับสายขิมว่า 

“ป้ายุพินจะไปซ้อมดนตรีแต่ป้ายุพินไม่รู้จะไปไหนเรากลัวแกจะหลงไปที่อ่ืนเลยพามาส่งที่

บ้าน” เธอหันไปขอบคุณมุกที่มาส่งแม่ของเธอ หลังจากที่มุกกกลับไป สายขิมเริ่มต่อว่าที่แม่

หายออกจากบ้าน ยุพินยังไม่ทันจะได้อ้าปากพูด สายขิมก็บ่นอีกครั้ง ยุพินเริ่มมีอาการตัวสั่น

และน้ าตาคลอ เธอตัดสินใจเดินเข้าบ้านไป นิกพยายามตบบ่าให้สายขิมใจเย็น ๆ 

10. ยุพินนั่งอยู่ที่เตียงด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนัก ข้าง ๆ เธอนั้นมีกล่องอยู่ใบหนึ่งในนั้นเต็มไปด้วยภาพ

ความทรงจ าของยุพิน 

11. สายขิมเดินลงมาจากชั้นบนแล้วหันไปมองรอบ ๆ บ้านเธอไม่เห็นแม่ของเธอจึงได้เดินกลับขึ้น

ข้างบนอีกครั้งแต่แม่ก็ไม่ตอบกลับ เธอคิดว่าแม่คงจะนอนอยู่เธอจึงลงมาข้างล่างเพ่ือท างาน 

เธอหันไปมองนาฬิกาและท าหน้าคิ้วขมวดเล็กน้อย  

12. สายมขิมถือข้าวขึ้นมาให้ยุพินที่ห้อง เธอเปิดประตูเข้าไปภาพที่เธอเห็นคือแม่นั้นนั่งเหม่ออยู่

บนเก้าอ้ี เธอจึงน าข้าวและยาไปวางที่โต๊ะ เธอได้ยินแม่ของตัวเองนั้นพูดถึงชื่อ รินทร์ เธอ

ก าลังจะเอ่ยปากถามแต่จังหวะนั้นเธอเหลือบไปเห็นรูปภาพที่วางอยู่บนตักของแม่เธอ 

13. สายขิมโทรเรียกนิกมาเพ่ือที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเธอต้องท ายังไงดี สายตาของ

สายขิมนั้นหันไปมองแม่เธอที่นั่งอยู่หน้าบ้านด้วยอาการเหม่อลอย จากนั้นเธอก็หยิบรูป ๆ 

หนึ่งออกมาจากกระเป๋ากางเกง นิกท าหน้าตกใจนิดหน่อยเพราะไม่คิดว่าแม่ของสายขิมจะมี

วงดนตรี สายขิมบอกกับนิก ว่าเธอเองก็เพ่ิงรู้แม่นั้นมีวงดนตรีเพราะตั้งแต่จ าความได้เธอก็

เห็นแม่ท าแต่งานเอกสารเยอะแยะไปหมดแล้วแม่ก็ยังพูดถึงคนที่ชื่อรินทร์อีกด้วย นิกถาม 

สายขิมว่าแม่ของเธอนั้นมีเพ่ือนที่ไหนบ้าง สายขิมก็บอกว่าเคยเห็นแม่คุยกับคนชื่อป้าพิศ แต่

ก็ไม่รู้ว่าป้าพิศเป็นใคร นิกจึงให้เธอลองโทรหาป้าพิศเพ่ือถามเรื่องวงดนตรีของแม่ แต่ป้าพิศ

นั้นรู้จักแม่ของเธอก็ตอนที่ท างานแล้วจึงไม่ทราบเรื่องวงดนตรีเลย หลังจากวางสายไป สาย-

ขิมหันไปมองหน้านิก นิกส่งสัญญาไปที่สมุดโทรศัพท์ของแม่เป็นนัย ๆ ว่าให้ลองโทรทุกเบอร์

ดู สายขิมท าสีหน้าเหมือนจะปฏิเสธ 

14. สายขิมนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านเธอเริ่มกดเบอร์โทรศัพท์ของเพ่ือนแม่เบอร์แรก เธอถามข้อมูล

เกี่ยวกับเรื่องวงดนตรีของแม่ แต่ปลายสายกลับตอบมาว่าเขานั้นไม่รู้จักยุพินเลย สายขิมขอ-

โทษและกดวางสายไป สายขิมจึงไล่กดเบอร์ต่อไป ปลายสายกดรับ สายขิมแนะน าตัวและ
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ถามด้วยค าถามเดิม ปลายสายเงียบไปสักพัก ก่อนที่จะตอบกลับสายขิม ปลายสายนั้นรู้จัก 

วงดนตรีของแม่เป็นอย่างดีแต่เธอนั้นไม่ได้อยู่ในวงนั้นหรอก เธอแนะน าสมาชิกแต่ละคนให้

สายขิมฟังและได้บอกว่ารินทร์นั้นเสียไปตั้งแต่ปีที่แล้ว สายขิมช็อกท่ีได้ยินแบบนั้นเพราะ    ริ

นทร์ คือคนที่แม่นั้นพูดถึง ปลายสายบอกต่ออีกว่าให้ลองติดต่อคนชื่อ ทิพย์ มือคีย์บอร์ดดู 

สายขิมขอบคุณก่อนวางสาย สายขิมไล่หาคนชื่อทิพย์ก่อนจะกดโทรหา 

15. สายขิมนั่งอยู่ที่โซฟากับยุพินและก็ทิพย์ ยุพินนั่งเหม่ออยู่ข้างนอกไม่ได้สนใจอะไร สายขิม

ขอให้ทิพย์เล่าเรื่อวราวในอดีตมัยที่ยังเล่นดนตรีให้เธอฟัง สายขิมหันไปถามทิพย์ถึงเรื่องของ

ราวของรินทร์ บุคคลที่แม่พูดถึง ทิพย์นิ่งไปสักพักก่อนจะเล่าปัญหาภายในวงให้กับสายขิมฟัง 

16. สายขิมนัดทิพย์มาที่บ้านอีกครั้ง ทิพย์เดินเข้าไปนั่ง ๆ ข้างยุพิน ในขณะที่ทิพย์ก าลังร้องเพลง

อยู่นั้น ยุพินที่นั่งเหม่อเธอเริ่มหันมามองทางทิพย์ก่อนจะเอ่อปากเรียกชื่อทิพย และอยู่ ๆ 

สายขิมก็ปรากฎตัวขึ้นในชุดรินทร์ใส่ในรูปถ่าย เธอเริ่มร้องเพลงนี่ไปพร้อม ๆ กับทิพย์ ยุพิน

หันไปมองสายขิมและเรียกชื่อรินทร์อีกครั้ง น้ าตาเธอคลอเบ้าก่อนที่จะร้องเพลงนี้ไปพร้อม 

ๆ กันทั้งสามคน 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

การผลิตชิ้นงาน 

 การศึกษาเรื่อง “การผลิตวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์” ชื่อ

เรื่อง “For a while ช่วงเวลาหนึ่งที่เคยมีกัน” ได้ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 ท่าน ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจความคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมวีดีโอสั้น และ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม รวมถึงประเมินผลงานที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น จากนั้นจึงน าข้อมูลไปสรุปและ

อภิปรายรายงายวิจัย มีผลวิจัยดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ 

 ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน 

นั้นพอทราบถึงโรคอัลไซเมอร์อยู่บ้างแล้ว โดยส่วนใหญ่นั้นพอทราบว่ามีอาการหลง ๆ ลืม ๆ และจ า

อะไรกิจวัตรประจ าวันไม่ได้ และเมื่อสัมภาษณ์ว่าทราบหรือไม่ว่าดนตรีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกของ

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ พบว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มี 6 ท่านที่พอจะทราบว่าดนตรีนั้นส่งผลต่อ

ความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซเมอร์  และมี 4 ท่าน ที่ไม่เคยทราบมาก่อน  จากข้อมูลชี้ให้เห็นว่า 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคอัลไซเมอร์ว่าจะมีอาการหลงลืมกิจวัตรประจ าวัน

และผู้คนรอบข้าง และส่วนใหญ่ทราบว่าดนตรีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

“พอจะทราบบ้าง ว่าอาการเริ่มแรกที่เคยทราบมาน่าจะเหมือนเป็นการสูญเสียความทรงจ า

ระยะสั้นไป ถ้าเป็นในระยะรุนแรงอาจจะมีอาการพูดสื่อสารน้อยลง มีช่วยเหลือตัวเอง หรือบางครั้ง

เดินออกจากบ้านไปไหนไม่รู้ตัว” (วรนุช โชติวิสุทธิ์, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564)  

“พอทราบ เป็นความผิดปกติทางระบบประสาท ที่ท าให้หลงลืมสิ่งที่เคยจ าได้ ทั้งการใช้ชีวิต 

หรือคนรอบตัว ลืมว่าตนเองเป็นใคร” (ทวิกานต์ ชื่นแพ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการน าเสนอของวิดีโอส้ัน 

   ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการน าเสนอของวิดีโอสั้น ผู้ศึกษาพบว่า

กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่ามีรูปแบบที่น่าสนใจ เพราะ มีการเล่นประเด็นเกี่ยวกับ
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ครอบครัวและเรื่องเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์และดนตรีที่สามารถท าให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

สามารถจ าเรื่องราวเก่าๆและความทรงจ าในอดีตได้  

 “มีความน่าสนใจ เพราะแสดงให้เห็นถึงอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และ สะท้อนให้เห็นว่าผู้

ที่ป่วยโรคนี้ควรได้รับความเอาใจใส่และความเข้าใจอย่างมาก ไม่ควรที่จะมองว่าเค้าเรียกร้องความ

สนใจ เพราะเค้าก็คือคนป่วยคนหนึ่ง” (จิตรดาวัลย์ ค ายืนยง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 

 “น่าสนใจ เพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริ งๆแล้วดนตรีมีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์”          

(วัลภา ภู่สืบ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 25 เมษายน 2564) 

  ด้านความคิดเกี่ยวกับมุมกล้อง การล าดับภาพ ดนตรีประกอบ และความยาว ผู้

ศึกษาพบว่า ด้านมุมกล้อง กลุ่มเป้าหมาย 9 ท่าน มีความเห็นว่ามุมกล้องโดยรวมนั้นดี เห็นสีหน้าและ

อารมณ์ของตัวละครได้เด่นชัด แต่กลุ่มเป้าหมาย 1 ท่าน มีความเห็นว่าบางฉากนั้นมีการเคลื่อยนกล้อง

ที่ติดขัดไปบ้างแต่ไม่ได้ส่งผลต่อตัวหนังมากนัก 

 “โดยรวมมุมกล้องของวิดีโอสั้นเรื่องนี้ถือว่าท าออกมาได้ดี ในเรื่องของมุม normal shot ที่

อยู่ในมุมระดับสายตาของคนดู ซึ่งเป็นมุมที่มองแล้วอยู่ในระดับเดียวกันกับสายตาคนดูพอดี ถือว่าท า

ออกมาได้ดี” (วรนุช โชติวิสุทธิ์, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 

 ด้านการล าดับภาพ กลุ่มเป้าหมาย 9 ท่าน มีความเห็นว่าล าดับภาพนั้นไม่ซับซ้อนจนเกินไป 

แต่กลุ่มเป้าหมาย 1 ท่าน มีความเห็นว่าการตัดสลับในช่วงแรกดูไม่ไม่ค่อยลื่นไหล 

 “ล าดับภาพได้ดี ไม่ซับซ้อนเกินไป ถ่ายทอดเรื่องราวย้อนอดีตของตัวละครได้ดี” (ฤทธิยุทธ 

วนเมธิน, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 

 ด้านดนตรีประกอบ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่าการใช้ดนตรีที่เข้ากับ

หนัง ช่วยเพิ่มอรรถรสของหนังมากขึ้น และยังช่วยสื่ออารมณ์ของหนังได้ดี  

 “เป็นเพลงประกอบที่ให้ความรู้สึกเหมือนย้อนไปในเวลาที่น่าคิดถึง การด าเนินดนตรีเป็นไป

อย่างเรียบ เสียงร้องไม่หนักไปหรือเบาไป เสียงประกอบแต่ละฉากมีความเข้ากับบรรยากาศใน

ขณะนั้น ไม่ท าให้ความรู้สึกถูกชะงักหรือสะดุดในการดู” (ศรวิษฐ์ พ่วงนักพันธ์, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 

เมษายน 2564) 

 “เพลงและดนตรีที่เป็นเพลงยุคก่อนเข้ากับวัยของคนที่แสดงท าให้เข้าใจคนแสดงได้ง่าย” 

(ธนิก เลิศประกิจศิลป์, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 
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 ด้านความยาว กลุ่มเป้าหมายบางท่าน เมีความเห็นว่าในระยะเวลาที่ก าหนดนั้นมีความ

เหมาะสมในการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี สามารถเล่าออกมาได้เหมาะสมกับเนื้อหา  แต่บางท่านนั้นมี

ความเห็นว่าเหมาะแต่ยังไม่สามารถเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ได้มากนัก 

 “ภาพยนต์สั้นเรื่องนี้สื่อออกมาให้เห็นถึงลักษณะและท าให้เห็นรายละเอียดของความส าคัญ

ได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถที่จะขยายรายละเอียดเชิงลึกและการรักษาที่มีผลต่อผู้ป่วยได้อย่างลึกซึ้ง

มากเท่าที่ควร แต่โดยรวมแล้วออกมาดี สามารถสื่อความหมายให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้สื่อต้องการสื่อได้

พอสมควร” (จิตรดาวัลย์ ค ายืนยง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 

ส่วนที่ 3 ผลวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอสั้น 

 ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิดีโอสั้นชิ้นนี้  ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มี

ความเห็นตรงกันว่า วิดีโอสั้นชิ้นนี้ต้องการน าเสนอเรื่องของดนตรีที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซ-

เมอร์ และอาการของผู้ป่วย 

 “เข้าใจว่าเพลงนั้นท าให้ตัวละครแม่นึกถึงอดีตแต่ด้วยความที่ลูกสาวไม่รู้จึงเกิดการทะเลาะ

กัน และสุดท้ายลูกตัดสินใจที่จะเอาบทเพลงโปรดของแม่กลับมาร้องให้ฟังอีกครั้ง” (วัลภา ภู่สืบ, 

สัมภาษณ์เชิงลึก, 25 เมษายน 2564)  

 “เข้าใจในเนื่อหาที่ต้องการจะแสดงออกถึง อาการของคนที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ ที่ควรได้รับ

การดูแลให้ส าคัญ ด้วยการเอาใจใส่ และควรได้รับการใส่ใจ เป็นพิเศษ” (ฤทธิยุทธ วนเมธิน, สัมภาษณ์

เชิงลึก, 25 เมษายน 2564) 

  ด้านความสมเหตุสมผลของตัวบทวิดีโอสั้น ผู้ศึกษาพบว่า มีกลุ่มเป้าหมาย 8 ท่าน มีความเห็น

ว่าบทนั้นมีความสมเหตุสมผลพอสมควร  และมี 2 ท่าน มีความเห็นว่าเหมาะสมแค่บางฉาก บางฉาก

อาจจะยังไม่ได้สื่ออกมาได้ตรงประเด็น 

 “มีความสมเหตุสมผลพอสมควรตามระยะเวลาที่มี เพราะสามารถสื่อออกมาให้เห็นถึงเนื้อหา

และใจความส าคัญได้ ซึ่งเมื่อดูแล้วเกิดการคิดตามและเกิดความเข้าใจต่อเนื้อหานั้น” (จิตรดาวัลย์ ค า-

ยืนยง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 

 “ไม่มีความสมเหตุในบางซีนที่ตัวละครลูกจะดุแม่โดยใช้เสียงดังหรือหงุดหงิดขนาดนั้น ซึ่งถ้า

พูดคุยกับแม่หรือสื่อสารโดยใช้น้ าเสียงที่ดีกว่านี้จะดีกว่า อาจจะไม่ท าให้แม่ซึมหรือรู้สึกผิดต่อตัวเอง”   

(วรนุช โชติวิสุทธิ์, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 
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 “สมเหตุสมผลระดับนึง เนื่องจากภาพยนตร์ค่อนข้างจะเจาะกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นคนที่ไม่รู้

อาจจะเข้าใจยากนิดหน่อย” (ฐิติกร อิศรเวชกุลชัย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 25 เมษายน 2564) 

 ด้านความสามารถในการให้ข้อคิดหรือประโยชน์ ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มี

ความเห็นตรงกันว่า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และได้ความรู้เกี่ยวโรคอัลไซเมอร์จากการชมวิดีโอสั้น

ชิ้นนี้ นอกจากนี้ยังได้ความรู้ว่าดนตรีนั้นส่งต่อความรู้สึกของผู้ป่วย และยังช่วยให้ตระหนักว่าควรใส่

ดูแลคนรอบข้างให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานชิ้นนี้ 

 “ส่วนตัวเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องครอบครัวหรือคนใกล้ชิดอยู่แล้ว เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งคน

ใกล้ชิดเรามีอาการหลงลืมเราไปหรือสูญเสียความทรงจ าที่เกี่ยวกับเรา เราคงจะเสียใจมากท าให้คิดได้

ว่าในตอนนี้เราเองหรือเปล่าที่เป็นคนหลงลืม บางครั้งเราลืมที่จะใส่ใจคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด

เราไปหรือเปล่า” (วรนุช โชติวิสุทธิ์, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 

 “ดนตรีสามารถช่วยฟ้ืนความทรงจ าของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่

ทั้งหมด และสามารถท าให้ผู้ป่วยมีความสุขได้ สามารถลดอาการซึมเศร้าได้” (วัลภา ภู่สืบ, สัมภาษณ์

เชิงลึก, 25 เมษายน 2564) 

 “มีประโยชน์ เพราะได้ข้อคิดว่าตอนที่ยังมีความทรงจ าดีๆอยู่ก็เก็บรักษาความรู้สึกเอาไว้ 

เพราะถ้าวันใดวันหนึ่งความทรงจ าเราหายไป ก็คงจะเสียใจน่าดู แบบดูแลคนรอบข้างในวันที่เขายังอยู่

กับเรา” (ณัฐชยา กาฬสิงห์, สัมภาษณ์เชิงลึก, 25 เมษายน 2564) 

 

ส่วนที่ 4 ผลวิจัยความคิดเห็นต่อตัวละคร 

ความเหมาะสมของตัวละครและการเข้าถึงบทบาทของนักแสดง ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมาย

ทั้ง 10 ท่าน มี 8 ท่าน ที่มีความเห็นว่าตัวละครมีความเหมาะสมและสามารถสื่อถึงอารมณืได้เป็นอย่าง

ดี แต่มี 2 ท่าน ที่มีความเห็นว่าบางซีนตัวละครนั้นยังเล่นแข็งและเข้าไม่ถึงบทไปบ้าง หรือมีบางฉากที่

ใส่อารมณ์จนเกินไป 

 “มีความเชื่อมโยงของตัวละคร แต่ละตัว ที่ให้ความรู้สึกผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก เชื่อมโยงไป

ถึง เพ่ือนในวงของแม่ ถ่ายทอดน าเสนอเรื่องราวได้ดี และนักแสดงเล่นได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่รับบทเป็น

แม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ ดูแล้วให้ความรู้สึกของคนที่เป็นโรคนี้จริง ๆ” (ฤทธิยุทธ วนเมธิน, สัมภาษณ์เชิง

ลึก, 25 เมษายน 2564) 
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 “มีความเหมาะบางเล็กน้อย เหมือนตัวนักแสดงยังเล่นไม่ค่อนเข้ากับภาพยนตร์ชิ้นนี้เท่าไหร่ 

และการแสดงนั้นยังเข้าไม่ถึงบทฉากที่เศร้ายังไม่อินหรือบางทีนักแสดงยังไม่ได้สื่ออารมรืออกมาให้คน

ดูรับรู้ได้” (หรรษา คามวุฒิ, สัมภาษณ์เชิงลึก, 25 เมษายน 2564) 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

 จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นว่า อยากให้ลองปรับบทให้ดูไม่รุนแรงและอยากให้

ภาพยนตร์นั้นมีการได้คิดวิเคราะห์มากกว่าเดิม ควรมีการเกริ่นเรื่องเพ่ือชี้แนะกลุ่มผู้ชมก่อน และควรมี

การบอกวิธีดูแลและรักษาของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ว่าควรท าอย่างไร 

 “ภาพยนต์สั้นชิ้นนี้โดยรวมแล้วออกมาดีพอสมควร แต่ยังมีจุดที่ไม่ชัดอยู่เกี่ยวกับการดูแล

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อยากให้น าเสนอส่วนที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ควรได้รับความสนใจและเอาใจใส่มากกว่า

การถูกโมโหและถูกต่อว่า บทลูกควรเพ่ิมฉากที่มีการศึกษาหรือหาความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยเพ่ือท าให้เห็น

ว่าเข้าใจในตัวแม่มากขึ้น และจึงหาทางรักษาเยียวยา” (จิตรดาวัลย์ ค ายืนยง, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 

เมษายน 2564) 

 “อยากให้มีเนื้อหาที่คนดูสามารถคิดวิเคราะห์หลังจากรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วได้มากกว่า

นี้ แต่ในเรื่องของข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็ถือว่ายังสามารถน ากลับมาคิดและมองคนใกล้ชิด ใส่ใจท่าน

มากขึ้น” (วรนุช โชติวิสุทธิ์, สัมภาษณ์เชิงลึก, 24 เมษายน 2564) 

 “ภาพรวมโอเค แต่อาจจะชี้เฉพาะกลุ่มไปนิดนึง ถ้าเนื้อหามีการเกริ่นมากกว่านี้จะดีมากๆ

เลย” (ฐิติกร อิศรเวชกุลชัย, สัมภาษณ์เชิงลึก, 25 เมษายน 2564) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 ท่าน ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ ปรับใช้ และน า

ข้อมูลข้างต้นมาสรุปผล อธิปรายผล รวมไปถึงก่ีเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 

 



บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษา “การผลิตวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่ มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์” โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และศึกษาขั้นตอนการผลิตวิดีโอสั้นที่

น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์   ซึ่งผู้ศึกษาสามารถสรุปผล อภิปราย และ

อธิบายข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัยข้ันตอนก่อนการผลิต  

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ในส่วนของเนื้อหา

จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบ าบัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทภาพยนตร์ และผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง 

และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์ นายแพทย์ วิกรม วรัญญูวงศ์ ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

โรคอัลไซเมอร์ โดยผู้ศึกษาสรุปได้ว่า สาเหตุขอโรคอัลไซเมอร์นั้นยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด ส่วนใหญ่มักไม่

ได้มาพบแพทย์เพราะอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยในระยะแรกมักจะไม่ได้กระทบกับชีวิตประจ าวัน โดย

ทางการแพทย์จะแบ่งอาการเป็น Typical กับ ไม่Typical ซึ่งต่างกันตรงที่อาการแบบแรกจะสูญเสีย

ความทรงจ าทางด้านเหตุการณ์แต่ ไม่Typical มักจะมีอาการจิตร่วมด้วยและจะกระทบกับ

ชีวิตประจ าวัน อา การหลอนของผู้ป่วย คือการที่ผู้ป่วยสูญเสียการรับรู้ที่เป็นความจริง บางรายอาจจะ

เห็นภาพหลอน ซึ่งเราไม่สามารถู้ได้ว่าเขาเห็นจริงไหมเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยนั้นคิดอะไรอยู่  ซึ่ง

สอดคล้องกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบ าบัด 

 คุณสดุดี อภิสุทธิพร และคุณณภัค ภัคดีสถิตย์วรา ได้มีความเห็นตรงกันว่า ดนตรีนั้นส่งผลต่อ

ความทรงจ าระยะยาวของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ถ้าหากผู้ป่วยนั้นมีความทรงจ ากับดนตรีมากพอดนตรีก็จะ

ท าหน้าที่ไปกระตุ้นความทรงจ าในอดีตของผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยบางรายสามารถจดจ าหรือพูดถึง
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เรื่องราวในอดีตได้ ซึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยนั้นสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่ง

สอดคล้องกับคุณทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านเขียนบทภาพยนต์ 

 คุณปัฏฐา ทองปาน กล่าวว่า การเขียนบทวิดีโอสั้นนั้นจะต้องมีท้ังต้น กลาง จบ และการเขียน

บทภาพยนต์สั้นนั้นจะต้องเล่าประเด็นให้คม มีแก่นที่จะเล่า วิดีโอสั้นมันคือการตัดทิ้งในสิ่งที่มาไม่

จ าเป็นแต่จะต้องยังอยู่ในแก่นที่จะเล่า โดยในการท าวิดีโอสั้นเกี่ยวกับเรื่อง “ดนตรีที่มีผลต่อความรู้สึก

ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์” นั้นเราจะต้องท าให้คนดูเชื่อ เชื่อในตัวละครว่าเป็นอัลไซเมอร์จริง ๆ อินกับสิ่งที่

เราจะสื่อไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการโรคอัลไซเมอร์แต่การเขียนบทนั้นต้องท าให้คนดูเชื่อในตัวละครอ่ืน ๆ 

ด้วย สิ่งส าคัญของการเขียนบทก็คือการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือที่จะได้น ามาใช้ในเขียนบทให้สมบทบาทมาก

ยิ้งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ คุณวิทยา อยู่แจ่ม 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

 การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากเราเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น เขาไม่ได้เลือกที่จะ

เป็นแต่มันเกิดข้ึนมาเอง เขาไม่สามารถบังคับโรคได้ การที่ผู้ดูแลนั้นเข้าใจและตามใจผู้ป่วยนั้นก็จะช่วย

ให้อยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างมีความสุข 

การออกแบบโครงร่างวิดีโอส้ัน 

 ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากอินเตอร์เน็ตและ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์

เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ และน ามาปรับใช้กับโครงเรื่อง ตัวละคร รวมไปถึงการเขียนบทภาพยนตร์  

2. สรุปผลการวิจัยข้ันหลังการผลิต 

ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 ท่าน ทุกเพศ อายุ

ประมาณ20-30 ปี เป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องดนตรีที่ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซ-

เมอร์ 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ 

 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน นั้น

พอทราบถึงโรคอัลไซเมอร์อยู่บ้างแล้ว โดยส่วนใหญ่นั้นพอทราบว่ามีอาการหลง ๆ ลืม ๆ และจ าอะไร
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กิจวัตรประจ าวันไม่ได้ และยังพบว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มี 6 ท่านที่พอจะทราบว่าดนตรีนั้น

ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และมี 4 ท่าน ที่ไม่เคยทราบมาก่อน 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการน าเสนอของวิดีโอสั้น 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการนาเสนอของวิดีโอสั้น ผู้ศึกษาพบว่า

กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่ามีรูปแบบที่น่าสนใจ เพราะ มีการเล่นประเด็นเกี่ยวกับ

ครอบครัวและเรื่องเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์และดนตรีที่สามารถทาให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

สามารถจ าเรื่องราวเก่า ๆ และความทรงจ าในอดีตได้ ด้านมุมกล้อง กลุ่มเป้าหมาย 9 ท่าน มีความเห็น

ว่ามุมกล้องโดยรวมนั้นดี เห็นสีหน้าและอารมณ์ของตัวละครได้เด่นชัด แต่กลุ่มเป้าหมาย 1 ท่าน มี

ความเห็นว่าบางฉากนั้นมีการเคลื่อยนกล้องที่ติดขัดไปบ้างแต่ไม่ได้ส่งผลต่อตัวหนังมากนัก ด้านการ

ล าดับภาพ กลุ่มเป้าหมาย 9 ท่าน มีความเห็นว่าล าดับภาพนั้นไม่ซับซ้อนจนเกินไป แต่กลุ่มเป้าหมาย 

1 ท่าน มีความเห็นว่าการตัดสลับในช่วงแรกดู ไม่ไม่ค่อยลื่นไหล และด้านดนตรีประกอบ 

กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่าการใช้ดนตรีที่เข้ากับหนัง ช่วยเพ่ิมอรรถรสของหนัง

มากขึ้น และยังช่วยสื่ออารมณ์ของหนังได้ดี  

ส่วนด้านความยาว กลุ่มเป้าหมายบางท่าน เมีความเห็นว่าในระยะเวลาที่ก าหนดนั้นมีความ

เหมาะสมในการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี สามารถเล่าออกมาได้เหมาะสมกับเนื้อหา แต่บางท่านนั้นมี

ความเห็นว่าเหมาะแต่ยังไม่สามารถเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ได้มากนัก  

ส่วนที่ 3 ผลวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอสั้น 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิดีโอสั้นชิ้นนี้  ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มี

ความเห็นตรงกันว่า วิดีโอสั้นชิ้นนี้ต้องการน าเสนอเรื่องของดนตรีที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซ-

เมอร์ และอาการของผู้ป่วย ด้านความสมเหตุสมผลของตัวบทวิดีโอสั้น ผู้ศึกษาพบว่า มีกลุ่มเป้าหมาย 

8 ท่าน มีความเห็นว่าบทนั้นมีความสมเหตุสมผลพอสมควร  และมี 2 ท่าน มีความเห็นว่าเหมาะสมแค่

บางฉาก บางฉากอาจจะยังไม่ได้สื่ออกมาได้ตรงประเด็น และด้านความสามารถในการให้ข้อคิดหรือ

ประโยชน์ ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นตรงกันว่า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

และได้ความรู้เกี่ยวโรคอัลไซเมอร์จากการชมวิดีโอสั้นชิ้นนี้ นอกจากนี้ยังได้ความรู้ว่าดนตรีนั้นส่งต่อ

ความรู้สึกของผู้ป่วย และยังช่วยให้ตระหนักว่าควรใส่ดูแลคนรอบข้างให้มากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของงานชิ้นนี้ 

ส่วนที่ 4 ผลวิจัยความคิดเห็นต่อตัวละคร 
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 ความเหมาะสมของตัวละครและการเข้าถึงบทบาทของนักแสดง ผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมาย

ทั้ง 10 ท่าน มี 8 ท่าน ที่มีความเห็นว่าตัวละครมีความเหมาะสมและสามารถสื่อถึงอารมณืได้เป็นอย่าง

ดี แต่มี 2 ท่าน ที่มีความเห็นว่าบางซีนตัวละครนั้นยังเล่นแข็งและเข้าไม่ถึงบทไปบ้าง หรือมีบางฉากที่

ใส่อารมณ์จนเกินไป 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 ท่าน มีความเห็นว่า อยากให้ลองปรับบทให้ดูไม่รุนแรงและอยากให้

ภาพยนตร์นั้นมีการได้คิดวิเคราะห์มากกว่าเดิม ควรมีการเกริ่นเรื่องเพ่ือชี้แนะกลุ่มผู้ชมก่อน และควรมี

การบอกวิธีดูแลและรักษาของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ว่าควรท าอย่างไร 

3. อภิปรายผลการศึกษา 

ในการผลิตวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ มีความสอดคล้อง

กับแนวคิด ทฤษฎี และบทความที่ได้ศึกษามา ดังนี้ 

3.1 โรคอัลไซเมอร์  

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและประเด็น

ในวิดีโอสั้น เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ได้ท าให้เล็งเห็นถึงลักษณะอาการของ

โรคอัลไซเมอร์ และยังได้น าลักษณะอาการมาพัฒนาตัวละครเพื่อเกิดความเป็นธรรมชาติและ

สมจริงมากยิ่งขั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาได้น าเสนอภายในวิดีโอที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ 

จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เกิดจากการฝ่อตัวของสมองซึ่ง

จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และการทางานของสมองบริเวณนั้น ๆ ส่วนสาเหตุที่สมองฝ่อ

ตัวลงนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด (Bumrungrad 2561) โดยผู้ศึกษาได้น าเอาอาการผู้ป่วยอัล- 

ไซเมอร์ที่มีอาการหลอนมาสร้างสรรค์ในบทภาพยนต์สั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถรองรับได้กับ

ประเด็นที่ถูกน ามาเสนอภายในวิดีโอสั้นนี้ 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีบ าบัด 

วัตถุประสงค์ของวิดีโอสั้นชิ้นนี้ คือ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลต่อความรู้สึกของ

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ศึกษาจึงน าแนวคิดเกี่ยวกับดนตรีบ าบัดมาศึกษาเพ่ือปรับใช้ในการ

ประกอบการผลิตวิดีโอสั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากการศึกษาแนวคิด



44 
 

 
 

เกี่ยวกับดนตรีบ าบัด พบว่า คุณณภัค ภัคดีสถิตย์วรา (2563) ได้กล่าวไว้ว่า ดนตรีบ าบัดนั้น

ช่วยในการผ่อนคลายความตึง เครียด และท าให้ผู้ป่วยสงบลง มีการอิงจากงานวิจัยในออสเต-

เรีย เกี่ยวกับการสอนคู่รักใช้ดนตรีกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยนั้นมีความวิตกกังวล ดนตรีได้

ท าหน้าที่จัดการอารมณ์ของผู้ป่วยและยังเป็นสื่อกลางในการย้อนเวลา โดยผู้ศึกษาได้น าเอา

หลักการนี้มาปรับใช้ภายในวิดีโอสั้นชิ้นนี้ 

3.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมารดากับลูก  

จากการศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมารดากับลูก ผู้

ศึกษาได้เลือกเอา ทฤษฎีสามเหลื่ยมความรัก มาใช้การปรับบทภาพยนต์สั้นชิ้นนี้ โดยทฤษฎีนี้

จะแบ่งเป็น ความสนิทสนม ความใคร่หลง ความผูกพัน ผู้ศึกษาได้ยึดเอาความสนิทสนม 

ความใกล้ชิดนี้มาปรับใช้กับบทวิดีโอสั้น เนื่องจากความสนิทสนม ความใกล้ชิดนั้นเป็นแกน

หลักท่ีสามารถพบเห็นได้ในทุก ๆ ความสัมพันธ์ (Carlos Boonsupa 2562) 

3.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนบทวิดีโอสั้น 

วัตถุประสงค์ของวิดีโอสั้นชิ้นนี้ คือ เพ่ือศึกษาขั้นตอนการผลิตวิดีโอสั้นที่น าเสนอ

เนื้อหาเกี่ยวกกับดนตรีที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด และ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนบทวิดีโอสั้นมาศึกษาเพ่ือปรับใช้ในการประกอบการผลิตวิดีโอสั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการ

เขียนบทวิดีโอสั้น พบว่า คุณวิทยา อยู่แจ่ม (2562) ได้กล่าวไว้ว่า การเขียนบทวิดีโอสั้นนั้นมี

การเล่าเรื่องด้วยภาพแบบเดียวกับการผลิตภาพยนตร์ ต้องเล่าว่าใครท าอะไร ที่ไหน และใช้

ภาพเป็นตัวสื่อความหมาย ซึ่งการเขียนบทต้องมีองค์ประกอบของการเขียนบท โครงสร้าง

การเขียน และขั้นตอนการเขียน โดยผู้ศึกษาได้น าเอาหลักเหล่านี้มาปรับใช้ในการผลิตวิดีโอ

สั้นเรื่องนี ้

4. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผลงาน 

  ช่วงแรกของการท างานมีการค้นคว้าข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานจึงท าให้การเขียน

โครงร่างและบทวิดีโอสั้นนั้นสั้นลง และต้องมีการนัดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแบบกระทันหันเพ่ือขอข้อมูล

เพ่ิมเติม แต่ก็ช่วยให้ได้ค้นข้อมูลเพ่ิมเติมที่มากข้ึนและช่วยให้เข้าใจประเด็นที่จะท ามากข้ึนด้วยเช่นกัน 

และเนื่องจากผู้ศึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนบทวิดีโอสั้น ท าให้ใช้เวลานานในการเขียน

บทและต้องปรับแก้หลายครั้ง และเนื่องด้วยเจอสถานการณ์ท่ีไม่คาดฝันคือโรคระบาดจึงท าให้ต้องเร่ง
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ถ่ายเพ่ือให้มีชิ้นงานส่ง เลยท าให้บทภาพยนตร์นั้นมีความไม่แข็งแรง และในขณะถ่ายท าก็มีปัญหาใน

ความล่าช้าในการถ่ายท าให้ต้องตัดบางฉากออกไปเพ่ือถ่ายให้ทันเวลา นอกจากนี้เรื่องอุปกรณ์ที่มีอยู่

อย่างจ ากัดของมหาวิทยาลัย ท าให้ต้องงบประมาณในจ านวนที่ค่อนข้างเยอะ  

5. ข้อเสนอแนะ 

  ผู้ศึกษามองว่าการศึกษาครั้งนี้ ควรจะมีการค้นคว้าข้อมูลมาให้มากเพียงพอเสียก่อน แล้วจึงมี

การสัมภาษณ์เชิงผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะเริ่มเขียนบทภาพยนตร์และควรปรึกษาบุคคล

ที่ให้ความช่วยเหลือได้จริง ๆ เพ่ือให้บทนั้นออกมาดีกว่าที่เป็น นอกจากนี้แล้วถ้าผู้ศึกษาได้ใกล้ชิด 

หรือได้อยู่กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็จะช่วยให้เข้าใจและสามารถน ามาพัฒนาชิ้นงานได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นอีก

ด้วย 
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 ด้านการเขียนบทภาพยนตร์ และผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์



51 
 

 
 

ค าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

คุณ วิกรม วรัญญูวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญโรคอัลไซเมอร์ 

1. ค าถามเก่ียวกับลักษณะอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

2. ค าถามเกี่ยวกับลักษณะสมองของผู้ป่วยอัลไซมอร์เป็นยังไงและผลจากการท างานของ

สมอง                     

3. ค าถามเก่ียวอาการท่ีหนักมากๆของผู้ป่วยที่เคยพบมีลักษณะยังไงและสาเหตุมาจากอะไร 

4. ค าถามเก่ียวกับปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ 

 

คุณ สดุดี อภิสุทธิพร และ คุณ ณภัค ภัคดีสถิตย์วรา นักดนตรีบ าบัด 

1. ค าถามเก่ียวกับข้ันตอนของดนตรีบ าบัดว่ามีอะไรบ้าง 

2. ค าถามเก่ียวกับดนตรีบ าบัดนั้นควรใช้ดนตรีแบบใด ประเภทไหน 

3. ค าถามเก่ียวกับดนตรีนั้นส่งผลอย่างไรกับสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์บ้าง 

4. ค าถามเก่ียวกับมีเรื่องไหนบ้างที่คนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับดนตรีบ าบัด 

5. ค าถามเก่ียวกับประสบการณ์การบ าบัดผู้ป่วยแล้วรู้สึกว่าประทับใจมาก ๆ 

 

คุณ ปัฏฐา ทองปาน ผู้ก ากับภาพยนตร์ 

1. ค าถามด้านเนื้อหาของภาพยนตร์สั้น 

2. ค าถามด้านรูปแบบหรือวิธีการน าเสนอ 
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4. ค าถามเกี่ยวกับมีวิธีการเกลี้ยกล่อมผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยังไงเมื่อเขาไม่ยอมท าตาม 

5. ค าถามเก่ียวกับอาการของผู้ป่วยเมื่อหนักขึ้นจะรับมือยังไง 
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ภาคผนวก  ข 

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายในหัวข้อ ความพึงพอใจใน การรับชมวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับดนตรีที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เรื่อง For a while ช่วงเวลาหนึ่งที่เคยมี

กัน 
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ค าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

  แบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลัก ทุกเพศ อายุประมาณ 20-30 ปี เป็นบุคคล

ทั่วไปหรือผู้ท่ีมีความสนใจในเรื่องดนตรีที่ส่งผลต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

 แนวค าถามประเมินผลหลังจากการผลิตวิดีโอสั้นในหัวข้อ ความพึงพอใจในการรับชมวิดีโอ

สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซมอร์ เรื่อง For a while ช่วงเวลาหนึ่ง

ที่เคยมีกัน โดยค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ 

1.1 ท่านรู้จักโรคอัลไซเมอร์หรือไม่ 

1.2 ท่านคิดว่าอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นอย่างไร 

1.3 ท่านทราบหรือไม่ว่าดนตรีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการนาเสนอของวิดีโอสั้น 

2.1 ท่านคิดว่าวิดีโอสั้นนี้มีความน่าสนใจหรือไม่ อย่างไร 

2.2 ท่านมีความคิดเห็นต่อมุมกล้องอย่างไร 

2.3 ท่านมีความคิดเห็นต่อการล าดับภาพอย่างไร 

2.4 ท่านมีความคิดเห็นต่อดนตรีประกอบและเสียงประกอบอย่างไร 

2.5 ท่านคิดว่าความยาวของวิดีโอสั้นชิ้นนี้มีความเหมาะสมต่อเนื้อหาที่ได้รับหรือไม่ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอสั้น 

3.1 ท่านมีความเข้าใจเนื้อหาของวิดีโอสั้นอย่างไร 

3.2 ท่านคิดว่าเนื้อหาของวิดีโอสั้นจะน าเสนออะไร 

3.3 ท่านคิดว่าบทของวิดีโอสั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร 

3.4 หลังชมวิดีโอสั้นชิ้นนี้จบ ท่านคิดว่าเนื้อหาของวิดีโอสั้นสามารถให้ข้อคิดหรือเป็น

ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อตัวละคร 

 4.1 ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อตัวละคร (มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลหรือไม่) 

 4.2 ท่านคิดว่านักแสดงสามารถเข้าถึงบทบาทได้หรือไม่ และสื่ออารมณ์ได้มากน้อยเพียงใด 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก  ค 

บทวิดีโอสั้น เรื่อง For a while ช่วงเวลาหนึ่งท่ีเคยมีกัน 
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เรื่อง : For a while ช่วงเวลาหนึ่งท่ีเคยมีกัน 

บทประพันธ์โดย : ชนาภา อิศรเวชกุลชัย 

Scene 1 ภายใน / ห้องนั่งเล่น / กลางวัน 

  นักแสดง : ยุพิน สายขิม 

ยุพินนอนอยู่ที่เก้าอ้ีสาน เธอหลับตาและอมยิ้ม เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง 

 สายขิมน ามือมาจับที่ไหล่ของยุพิน 

ยุพิน 

ห้ะ ว่าไงจ๊ะ 

 ยุพินมีท่าทางเหมือนเพิ่งหลุดจากภวังค์ 

สายขิม 

เป็นอะไรรึเปล่าเนี่ย เรียกตั้งหลายรอบละก็ไม่ยอมตอบ 

ยุพิน 

เอ่อ.. 

ยุพินตอบกลับอย่างตะกุกตะกัก 

สายขิม 

เบาเพลงหน่อยสิ หนูก็ไม่มีสมาธิท างาน 

ยุพินหยิบรีโมทมาแล้วลดเสียง  

สายขิม 

วันนี้เดี๋ยวนิกมาหานะ 

ยุพินพยักหน้าตอบกลับ 

Footage (o.s.) เสียงออดดังขึ้น 
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---------- ตัด ---------- 

 

Scene 2 ภายนอก / หน้าประตูรั้วบ้าน / กลางวัน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : ยุพิน สายขิม นิก 

 ยุพินเปิดประตูหน้าบ้าน 

นิก 

สวัสดีครับแม่ 

ยุพินแสดงสีหน้าสงสัย  

ยุพิน 

เธอเป็นใคร มาเรียกฉันว่าแม่  

 ยุพินตอบกลับด้วยน้ าเสียงที่ไม่พอใจ  

นิก  

เอ่อ...  

สายขิม  

แม่ นี่นิกไง 

 สายขิมบอกกับยุพินก่อนที่จะหันไปคุยกับนิก 

สายขิม 

เออ โทษทีว่ะแก พอดีฉันเข้าห้องน้ ามา 

ไป ๆ เข้าไปในบ้านกันแดดร้อน 

 สายขิมหันไปจุงยุพินพาเดินเข้าบ้าน 

---------- ตัด ---------- 
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Scene 3 ภายใน / ห้องนั่งเล่น / กลางวัน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : ยุพิน สายขิม 

 ยุพินนั่งอยู่บนโซฟาเธอท าท่าเหมือนก าลังพยายามหาอะไรบ้างอย่างซึ่งเธอนั้นหาไม่เจอ เธอ

จึงหันไปทางโต๊ะท างานของสายขิม ก่อนจะตะโกนถาม 

ยุพิน 

สายขิม เห็นตังค์แม่ท่ีวางอยู่บนโต๊ะไหม 

สายขิม 

(o.s.) อะไร ก็ไม่เห็นจะมีใครเอาตังค์มาวางไว้เลย 

ยุพิน 

ก็แม่วางตังค์ไว้ตรงนี้กับมือ จะไม่เห็นได้ไง ใครเป็นคนเอาไป 

---------- ตัด ---------- 

 

Scene 4 ภายใน / โต๊ะท างานสายขิม / กลางวัน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : ยุพิน สายขิม นิก 

ยุพินก็ลุกจากโซฟาเดินไปที่โต๊ะท างานของสายขิม 

ยุพิน 

นี่ใครเข้ามาอยู่ในบ้านฉันได้ยังไง  

นิก 

นิกเองครับแม่ 

ยุพิน 

แกขโมยเงินฉันไปใช่ไหม 
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นิก 

ผมเปล่านะ นี่ผมนิกไงแม่ 

ยุพินเริ่มมีสีหน้าไม่ค่อยพอใจและเริ่มเสียงดังใส่นิก  

ยุพิน 

แกเอาเงินฉันคืนมานะ ไอหัวขโมย 

สายขิมเองก็เริ่มไม่พอใจและหงุดหงิดที่แม่ของเธอนั้นเข้ามาโวยวายตอนเธอท างาน 

สายขิม 

แม่! นิกมันไม่ได้หยิบอะไรของแม่ไปทั้งนั้นอะ 

มันนั่งท างานอยู่กับหนู 

ยุพินจับแขนให้นิกลุกขึ้นเพ่ือที่จะค้นตัวเขา พลิกตัวนิกไปทางซ้ายทีขวาที เพ่ือหาเงินที่หายไป 

ยุพิน 

ลุกขึ้น ๆ พาเพ่ือนมาบ้านก็ไม่บอก แอบมาขโมยของรึเปล่าก็ไม่รู้  

สายขิมเริ่มหงุดหงิด เธอดึงแขนนิกออกมาจากแม่แล้วต้องขอให้นิกกลับบ้านไปก่อน 

สายขิม 

แม่หยุด! นิกมันจะกลับบ้านแล้ว 

นิก แกช่วยกลับไปก่อนได้ไหมไม่งั้นแม่ได้โวยวายบ้านแตกแน่เลย 

นิกไม่ได้ตอบกลับอะไร เขาเพียงแค่พยักหน้าแล้วหันไปยกมือไหว้ยุพินก่อนออกไปนอกบ้าน  

ยุพิน  

ออกไปเลยนะไอหัวขโมย จะแจ้งต ารวจจับให้ 

 สายขิมส่ายหัวก่อนจะเดินตามนิกไปหน้าบ้าน 

---------- ตัด ---------- 
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Scene 5 ภายใน / หน้าประตูรั้วบ้าน / กลางวัน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : สายขิม นิก 

สายขิม  

เออ ฉันต้องขอโทษเรื่องแม่ด้วยนะ 

นิก  

ไม่เป็นไรหรอก  

แกก็รีบ ๆ ไปท างานส่งเขาเหอะ เดี๋ยวก็โดนเขาด่าอีก 

นิกเดินออกจากบ้านไปส่วนสายขิมนั้นก็เดินกลับบ้านมาในบ้าน 

---------- ตัด ---------- 

 

Scene 6 ภายใน / ห้องนั่งเล่น / กลางวัน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : ยุพิน สายขิม 

สายขิมที่ก าลังเดินกลับเข้ามาที่โต๊ะท างานของเธอ 

ยุพิน 

เมื่อไรจะพาไปสวน นี่ก็ 3 โมงกว่าแล้ว จะไปซ้อมดนตรี 

สายขิมยังคงหงุดหงิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ 

สายขิม 

อะไร ดนตรีอะไร จะไปซ้อมอะไร 

 ถ้าอยากไปก็ไปเองก่อนเลยก็เห็นอยู่ว่าไม่ว่าง 

จากนั้นเธอก็หันไปท างานของตัวเองต่อ  
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---------- ตัด ---------- 

 

Scene 7 ภายนอก / ถนนหมู่บ้าน / กลางวัน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : ยุพิน มุก(เพื่อนบ้าน) 

ยุพินก าลังเปิดประตูชั้นนอกและเริ่มเดินออกจากบ้านเพียงคนเดียว เธอเดินไปเรื่อย ๆ จนถึง

ช่วงกลางซอย อยู่ ๆ ยุพินก็เริ่มมีอาการงุนงง สับสน เธอเริ่มแสดงอาการกลัว ตัวเธอนั้นไม่รู้เลยว่าตัว

จะไปไหน ที่นี่คือที่ไหน เดินหยุดยืนนิ่งอยู่กลางซอย  

มุก 

ป้ายุพินสวัสดีค่ะ 

ยุพินท าหน้างง ๆ แต่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไร 

มุก 

ป้ายุพินจะไปไหนเนี่ย 

ยุพิน 

จะไปซ้อมดนตรีจ๊ะ 

มุก 

แล้วป้ายุพินจะไปซ้อมดนตรีที่ไหนคะ 

ยุพินยังคงสับสนกับเส้นทางในหมู่บ้าน และไม่ได้ตอบอะไรไป 

มุก 

ไปค่ะป้ายุพิน เดี๋ยวหนูไปส่ง 

---------- ตัด ---------- 
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Scene 8 ภายนอก / หน้าบ้าน / กลางคืน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : สายขิม  

สายขิมก าลังโทรหานิกด้วยความร้อนใจ 

สายขิม 

ฮัลโหล นิกแกอยู่ไหนอะ แกช่วยฉันด้วย 

สายขิม 

ตอนนี้แม่ฉันหายไปอะแก หายไปไหนก็ไม่รู้ 

สายขิม 

แกรีบมานะ ขอบใจมากนะแก 

---------- ตัด ---------- 

 

Scene 9 ภายนอก / หน้าบ้าน / กลางคืน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : ยุพิน สายขิม นิก มุก(เพื่อนบ้าน) 

เสียงออด สายขิมและนิกจึงรีบลุกจากโซฟาออกไปไปดูว่าใช่แม่เธอรึเปล่า เมื่อเดินไปถึงหน้าบ้านสาย

ขิม สายขิมมองหน้าแม่เธอของด้วยสีหน้าที่เหนื่อยและโมโห 

มุก  

เจอป้ายุพินอยู่แถว ๆ กลางซอย แกบอกจะไปซ้อมดนตรีแต่เราไม่รู้ว่าแกจะไปไหน 

เรากลัวแกจะหลงไปที่อ่ืนเลยพามาส่งที่บ้าน 

 

สายขิม  

ขอบคุณมากนะมุก เราตามหาแม่ให้ทั่วเลย 
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มุก  

ไม่เป็นไร งั้นเราไปก่อนนะ 

มุกเดินหันหลังเดินกลับไป เหลือเพียงแค่ยุพิน สายขิม และนิกที่ยืนอยู่ต่อ 

สายขิม   

แม่! แม่หายไปไหนมา หนูกับนิกหากันให้ทั่ว ท าไมถึงท าแบบนี้อะ 

ยุพิน 

เอ่อก็... 

สายขิม 

พอเลยแม่ แม่เห็นไหมว่ามันล าบากคนอ่ืนอะ 

ยุพิน 

ก็แค่...จะไปซ้อมดนตรีกับเพ่ือน 

สายขิม 

แม่! แม่ไม่มีวงดนตรี แม่เล่นดนตรีไม่เป็นด้วยซ้ า 

นิก 

เห้ย สายขิมใจเย็น ๆ ก่อน 

สายขิมไม่ได้สนใจในสิ่งที่นิกพูดอะไร และเริ่มจะหมดความอดทนกับยุพินที่เอาแต่พูดอะไร

เพ้อเจ้อ 

สายขิม 

แม่รู้ไหมว่ามันเหนื่อยมากแค่ไหนที่จะต้องดูแลแม่ ไหนหนูจะมีงานต้องท าอีก 

ตอนนี้อะไร ๆ ก็หนูอะ ช่วยเข้าใจหน่อยได้ไหม! 

ยุพิน 

ขอ... 
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สายขิม 

ท าไมไม่เห็นใจกันบ้างอะ แค่นี้ยังเหนื่อยไม่พอใช่ปะแม่ 

 สายขิมเริ่มแสดงท่าทีท่ีเหนื่อยใจกับยุพิน 

ยุพินเริ่มมีอาการตัวสั้น น้ าตาคลอเธอไม่ได้ตอบกลับอะไรคนเป็นลูก เธอเดินเข้าบ้านอย่าง

เงียบ ๆ  

นิก 

สายขิม ใจเย็น ๆ ก่อน ค่อย ๆ พูดดิ นั้นแม่นะเว้ย 

สายขิม 

ฉันเหนื่อยว่ะ แกไม่ได้อยู่ตรงนี้ ไม่รู้หรอกว่าต้องเจออะไรบ้าง 

สายขิมแอบพาลใส่นิกเล็กน้อย 

นิกเห็นท่าไม่ดีเท่าไหร่ จึงท าได้เพียงแค่ตบบ่าสายขิมเบา ๆ  

นิก  

งั้นกลับก่อนนะ 

สายขิม 

อืม ขอบคุณมากนะ กลับบ้านดี ๆ  

---------- ตัด ---------- 

 

Scene 10 ภายใน / ห้องนอนยุพิน / กลางคืน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : ยุพิน  

ยุพินนั่งอยู่ที่เตียงของตัวเอง เธอน้ าตาคลอและตัวสั่น ในมือของเธอนั้นถือกล่องอยู่ใบหนึ่ง ในกล่องนั้น

เต็มไปด้วยรูปภาพและความทรงจ าของเธอเยอะแยะมากมาย  

---------- ตัด ---------- 
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Scene 11 ภายใน / โต๊ะท างานสายขิม / กลางวัน 

  นักแสดง : ยุพิน สายขิม  

สายขิมเดินลงมาจากชั้นสองของบ้าน เธอหันมองรอบ ๆ บ้านไม่เจอยุพิน จึงเดินกลับขึ้นไป

ชั้นสองของบ้าน เธอเคาะประตูห้องของยุพินและเปิดเข้าไปเธอเห็นยุพินนั่งอยู่ที่โซฟาของภายในห้อง  

สายขิม 

แม่ตื่นแล้วท าไมไม่ลงข้างล่าง  

จะได้กินข้าวกินยา นี่ 10 โมงกว่าแล้วนะ 

ยุพินไม่ได้ตอบกลับอะไร สายขิมจึงปิดประตูและลงมานั่งท างานที่ชั้นล่าง 

เมื่อเวลาผ่านไป สายขิมมองดูนาฬิกาอีกทีก็ 6โมงกว่าแล้ว เธอท าสีหน้าสงสัยและขมวดคิ้ว

เล็กน้อย 

---------- ตัด ---------- 

 

Scene 12 ภายใน / ห้องนอนยุพิน / กลางคืน / ต่อเนื่อง 

  นักแสดง : ยุพิน สายขิม  

สายขิมถือถาดข้าวพร้อมยาขึ้นมาให้ยุพินที่ห้องนอน สายขิมเปิดประตูเข้าไปก็ยังคงเห็นแม่

ของเธอนั้นนั่งเหม่ออยู่ที่โซฟาภายในห้องนอน เธอเอาข้าวและยาไปวางไว้ที่โต๊ะ 

สายขิม 

แม่กินข้าวก่อนนะ ทั้งวันแม่ยังไม่ได้กินอะไรเลย 

ยุพินบ่นงึมง า ๆ กับตัวเอง 

ยุพิน  

รินทร์ รินทร์ รินทร์ 
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สายขิมได้ยินและเอ่ยปากถามแต่จังหวะนั้นเธอเหลือบไปเห็นรูปภาพที่วางอยู่บนตักของแม่

เธอ 

---------- ตัด ---------- 

 

Scene 13 ภายใน / โต๊ะท างานสายขิม / กลางวัน  

  นักแสดง : สายขิม นิก  

สายขิมโทรเรียกนิกมาเพ่ือที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเธอต้องท ายังไงดี  

สายขิม 

นิก ท ายังไงดีอะ ตั้งแต่เรื่องวันนั้นอาการของแม่ก็ไม่ค่อยดีเลย 

สายขิมหันไปมองแม่ของเธอที่นั่งอยู่หน้าบ้านด้วยอาการเหม่อลอย 

สายขิม  

เมื่อวานแม่ไม่ยอมกินข้าวทั้งวัน ฉันเลยเข้าไปหาแต่เห็นแม่ถือรูปนี้อยู่ 

สายขิมหยิบรูปของยุพินกับเพ่ือน ๆ ออกมาให้นิกดู นิกมีสีหน้าที่ตกใจเล็กน้อย  

นิก 

เห้ย! แม่แกเล่นดนตรีด้วยหรอวะ  

สายขิม 

ฉันเองก็ไม่แน่ใจอะ ตั้งแต่จ าความได้วัน ๆ ก็เห็นแม่ท าแต่งานเยอะแยะไปหมด 

เออ อีกเรื่องฉันได้ยินแม่พูดถึงคนชื่อ รินทร์ ด้วย 

นิก 

ใครวะ 

 

สายขิม 



68 
 

 
 

ไม่รู้เหมือนกันว่ะ 

นิก 

แล้วแม่ไม่มีเพ่ือนที่ไหนเลยหรอ 

สายขิม 

ก็มีนะ เคยได้ยินแกคุยกับป้าพิศอะ ใครก็ไม่รู้ 

นิก 

แกลองติดต่อป้าพิศดูไหม 

สายขิม 

งั้นแกรอแป๊ป 

สายขิมเดินไปหยิบสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของแม่ที่วางอยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่น 

สายขิมกลับมานั่งที่โซฟาพร้อมกดเบอร์โทรศัพท์ 

สายขิม 

สวัสดีค่ะ ใช่ป้าพิศรึเปล่าคะ 

ป้าพิศ 

(o.s.) ใช่จ้ะ 

สายขิม 

หนูเป็นลูกของแม่ยุพินนะคะ หนูมีเรื่องอยากจะถามคุณป้าพิศหน่อยคะ 

ป้าพิศ 

(o.s.) อ่อ ว่าไงจ้ะ 

 

สายขิม 
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คือ..ตอนนี้แม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วแม่ก็ชอบบอกว่าตัวเองนั้นมีวงดนตรี ละพูดถึงชื่อรินทร์  

ป้าพิศพอจะเล่าเรื่องของแม่ตอนสาว ๆ ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ 

ป้าพิศ 

(o.s.) ป้าไม่รู้เลยลูก ป้ารู้จักกับยุพินที่ท างาน  

เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องดนตรีหรือคนชื่อ รินทร์เลยนะ 

สายขิม 

อ่อ งั้นต้องขอโทษท่ีรบกวนคุณป้าด้วยนะคะ 

ป้าพิศ 

(o.s.) ไม่เป็นไรเลยจ้ะ มีอะไรให้ช่วยก็บอกป้าได้นะลูก 

สายขิม 

ขอบคุณมาก ๆ นะคะ 

หลังจากวางสายไป สายขิมหันไปมองหน้านิก นิกส่งสัญญาไปที่สมุดโทรศัพท์ของแม่เป็นนัย 

ๆ ว่าให้ลองโทรทุกเบอร์ดู สายขิมท าสีหน้าเหมือนจะปฏิเสธ 

---------- ตัด ----------  

 

Scene 14 ภายใน / โต๊ะหน้าบ้าน / กลางวัน  

  นักแสดง : สายขิม   

สายขิมนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านเธอเริ่มกดเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนแม่เบอร์แรกชื่อ เกด  

สายขิม  

สวัสดีค่ะ ป้าเกดใช่ไหมคะ   

 

ผู้ชาย1  
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(o.s.) เอ่อ ขอโทษครับ ผมว่าคุณน่าจะโทรผิดนะครับ  

สายขิม  

ขอโทษนะคะ น่าจะกดผิด  

หลังจากนั้นสายขิมก็กดโทรเบอร์ต่อไปอย่างรวดเร็ว สายขิมพยายามติดต่ออยู่หลายเบอร์แต่ก็

ยังไมม่ีเบอร์ไหนสามารถให้ข้อมูลได้เลย 

สายขิม 

สวัสดีค่ะ คุณป้าเจี๊ยบใช่ไหมคะ หนูลูกแม่ยุพินนะคะ  

ป้าเจี๊ยบ  

ตายแล้วยายยุพิน  

สายขิม 

หนูเป็นลูกของแม่ยุพินค่ะ   

ป้าเจี๊ยบ  

อ่อ ว่าไงจ้ะ ยายยุพินเป็นไงบ้าง   

สายขิม  

คือ..ตอนนี้แม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วแม่ก็ชอบบอกว่าตัวเองนั้นมีวงดนตรี ละพูดถึงชื่อรินทร์   

ป้าเจี๊ยบพอจะรู้เรื่องของแม่ตอนสาว ๆ บ้างได้ไหมคะ   

ป้าเจี๊ยบ 

โอ๊ย (ลากเสียง) รู้สิจ้ะ วงของยายยุพินเขาดังจะตาย 

ป้าไม่ได้อยู่ในวงหรอกนะแต่สนิทกับเพ่ือน ๆ ในวงมาก 

สายขิมดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้น แววตาสายขิมเป็นประกาย ใบหน้าของสายขิมเต็มไปด้วย

รอยยิ้ม  

ป้าเจี๊ยบ 
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ยายยุพิน ยายทิพย์ ยายรินทร์   

 สายขิมพูดแทรกเมื่อได้ยินชื่อของรินทร์ 

สายขิม 

รินทร์ก็อยู่ในวงดนตรีด้วยหรอคะ   

ป้าเจี๊ยบ 

ใช่สิจ้ะ รินทร์นี่นักร้องน าเลยนะ ร้องเพราะมากเลยน่าเสียดายรินทร์เขาเพ่ิงเสียไปเมื่อปีก่อน 

สายขิมตกใจที่ได้ยินแบบนั้น  

สายขิม 

หนูจะสามารถติดต่อเพ่ือนในวงของแม่คนไหนได้บ้างคะ 

ป้าเจี๊ยบ 

ยายทิพย์เลย คนนี้ขาเม้าท์ ฮ่า ๆ ๆ รู้ทุกเรื่องเลย  

 

สายขิม 

ได้เลยค่ะป้าเจี๊ยบ ขอบคุณมาก ๆ นะคะ 

สายขิมขอบคุณก่อนวางสาย สายขิมไล่หาคนชื่อทิพย์ก่อนจะกดโทรหา 

---------- ตัด ---------- 

 

Scene 15 ภายใน / ห้องนั่งเล่น / กลางวัน  

นักแสดง : สายขิม ยุพิน ทิพย์ 

สายขิมนั่งอยู่ที่โซฟากับยุพินและก็ทิพย์ ยุพินนั่งเหม่ออยู่ข้างนอกไม่ได้สนใจอะไร 

สายขิม 
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ป้าทิพย์คะ ช่วยเล่าเรื่องวงของคุณป้าและคนชื่อรินทร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ 

 ทิพย์นิ่งไปสักพัก 

ทิพย์ 

ได้สิ  

สายขิมท าท่าตั้งใจฟังกับสิ่งที่ทิพย์ก าลังจะเล่า 

ทิพย์ 

เอาจริง ๆ วงดนตรีเราไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยเป็นวงเล็ก ๆ ในมหาลัย ฉัน ยายรินทร์ ยายยุพิน ตั้งใจที่

จะเล่นเพลงโปรดของพวกเราในงานเลี้ยงรุ่นก่อนที่ทุกคนจะต้องแยกย้ายกันไป 

สายขิม 

ค่ะ แล้วท าไมแม่ถึงต้องเรียกชื่อ รินทร์ด้วยคะ 

ทิพย์ 

อันนี้ป้าก็ไม่รู้นะ อาจจะเพราะด้วยเรื่องปัญหาบางอย่างมั้ง 

สายขิม 

ปัญหา? 

ทิพย์ 

ก็รินทร์ไม่ยอมมาซ้อมดนตรีเพราะมีปัญหากับที่บ้าน จนถึงวันงานรินทร์ก็ไม่ได้มา 

และหลังจากนั้นเราก็ไม่สามารถติดต่อรินทร์ได้อีกเลย จนมาเมื่อปีที่แล้วได้รู้ข่าวว่ารินทร์นั้นเสียไปแล้ว 

สายขิมพยักหน้าอย่างเข้าใจ 

---------- ตัด ---------- 

 

Scene 16 ภายนอก / ห้องนอนยุพิน / กลางวัน 

  นักแสดง : ยุพิน สายขิม ทิพย์  
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สายขิมนัดทิพย์มาที่บ้านอีกครั้ง ทิพย์เดินเข้าไปนั่ง ๆ ข้างยุพิน  

เสียงเพลงกว่าจะรักดังข้ึน 

ทิพย์ 

แต่ก่อนนั้น ฉันยังแปลกใจ 

ที่เห็นใครร่ าลาจากกันด้วยการร้องไห้ แต่บัดนี้ เมื่อเราต้องไป 

ก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไร... 

ยุพินที่นั่งเหม่อเธอเริ่มหันมามองทางทิพย์ก่อนจะเอ่อปากเรียกชื่อ 

ยุพิน 

ทะทะทะทิพย์ 

อยู่ ๆ สายขิมก็ปรากฎตัวขึ้นในชุดรินทร์ใส่ในรูปถ่าย เธอเริ่มร้องเพลงนี่ต่อจากทิพย์ 

สายขิม 

เมื่อเราต้องไป พบเพ่ือนใหม่ ซึ่งอาจ 

ไม่มีใครเข้าใจเราเหมือนเพื่อนคนเดิม 

ยุพินหันไปมองสายขิม  

ยุพิน 

ระระระรินทร์ 

น้ าตาเธอคลอเบ้าก่อนที่จะร้องเพลงนี้ไปพร้อม ๆ กันทั้งสามคน 

ยุพิน / สายขิม /ทิพย์ 

กว่าจะรัก เท่าวันนี้ 

กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใจเวลา ใช่เพียงมองตากันเมื่อไร 

 ---------- จบ ---------- 
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