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บทแสดง บทถายทํา บทตัดตอ มิวสิควีดิโอ คาราโอเกะ  
เพลงเทิดพระเกียรติ เพลง พอหลวงไทย 

ผูเขียนบท: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร. 08–9644–1048 
ความยาว: ประมาณ 12 นาที  
 (นําเขาเพลง 7 นาที 30 วินาที เพลง 3 นาที จบเพลง 1 นาที 30 วินาที) 
แนวเพลง: ลูกทุงเพ่ือชีวิต 
คํารอง–ทํานอง:  สูดิน ชาวหินฟา 
ขับรอง:  สุรัติกานต ภัคเจริญ (เอิรน) และ … 
ดนตรี:  .  
ระยะเวลาเผยแพร: สิงหาคม – ธันวาคม 2554 (เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 84 พระชันษา พระเจาอยูหัว) 
สถานที่เผยแพร: … 

เหตุการณนําเขาเพลง (7.30 นาที)) 
ที่มาของนพพร: 
นพพร เปนเด็กหนุม ถูกอบรมเลี้ยงดูอยางดี จากแมผูไมมีความพอเพียง ทุกอยางในชีวิตของนพพร มีแมบง
การทั้งหมด ตั้งแตเรียนหนังสือ จนจบมหาวิทยาลัย แมซื้อของใหแตละอยาง ผานบัตรเครดิต นพพร อยากได
กลองถายรูป แมก็ไปรูดบัตรซื้อให นพพร เรียนจบ ไดงานทําท่ีสํานักพิมพแหงหน่ึง วันน้ีเขาตองออกไป
ทํางาน 

เร่ิมเร่ือง 
SCENE A.  INTRO 
 รวม 43 ช็อต 

SHOT 01  MASTER SHOT 

ภายใน.  หองนอนรกรุงรัง.  กลางวัน.  ระหวาง นพพร อาบนํ้าแตงตัว ไปทํางาน 

ภาพ:  กวาง/มุมสูง หองของนพพร เต็มไปดวยขาวของ วางระเกะระกะ ไรระเบียบ  4 วินาที 

เคลื่อนไหว:  แพนใหเห็นความรกรุงรัง [ตัดไป] 

เสียง–พูด:  – 

 

 

SHOT  02A,  02B – 02G      
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ภาพ:  –ใกล/ระดับสายตา เครื่องเสียง, กีตาร, เครื่องเลนไอแพ็ด รองเทากีฬา กลองถายภาพ รูป
ถายแมกับนพพร วางเรียงกัน ตามลําดับ (SHOT 02A) 
–ภาพกําลังจายบัตร หรือ รูดบัตรเครดิต 6 ใบ ตางธนาคารกัน (SHOT 02B – 02G) 

เคลื่อนไหว:  แพนไปที่ เครื่องเสียง หยุดแทรกภาพ บัตรเครดิต รวม 5 วินาที 
แพนไปที่ กีตาร หยุดแทรกภาพ บัตรเครดิต รวม 5 วินาที  
แพนไปที่ iPad หยุดแทรกภาพ บัตรเครดิต รวม 5 วินาที 
แพนไปที่ รองเทากีฬา หยุดแทรกภาพ บัตรเครดิต รวม 5 วินาที 
แพนภาพไปจบตรง กลองถายรูป หยุดแทรกภาพ บัตรเครดิต รวม 5 วินาที ฉากหลังเห็น
รูปถายของ แมกับนพพรลูกสุดท่ีรักเบลอ แลวภาพคอยๆ ชัดขึ้น 3 วินาที จากน้ัน ซูมภาพ
มุมกวางอีกนิด นพพรเดินเขาเฟรม ควากลองถายรูป เดินออกจากประตูหอง แลวปดประตู 
7 วินาที   
[ตัดไป] 

เสียง–พูด:  เสียงแมบนดวยความเปนหวง กลัวลูกจะลําบาก 

เสียงแม:  

ถามันลําบากมาก ก็กลับมาอยูบานเถอะลูก ลูกคนเดียวแม
เลี้ยงได 

เสียงลูก:  

โธ แม ผมรับปากกับ บ.ก. เขาไปแลว ยังไง วันน้ี ผมก็ตอง
ไป ประเด๋ียวหนังสือจะปดเลมไมทัน 

เสียงแม:  

เอารถของแมไปนะลูก ขางนอกมันอันตราย 
SHOT 03 

ภาพ:  มุมเงย รถจักรยานยนต จอดคูกับรถเกง มองเห็นประตูบาน 

เคลื่อนไหว:  ประตูบานเปดออก นพพร เดินมาข้ึนครอมรถจักรยานยนต ขับออกไป (แพนตามรถวิ่ง ไป
จนสุดสายตา) 10 วินาที  
[เฟดดํา 1 วินาที] 

เสียง–พูด:  เสียงรถจักรยานยนตคําราม 

SHOT 04A,  04B,  04C,  04D,  04E,  04F,  04G,  04H  
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ภาพ:  –ใกล/ นพพรกําลังถายรูป ใหเห็น นพพร กําลังยกกลองแนบกับใบหนา จากดานหลังของ
นพพร สลับภาพเอียงทาถายรูปคอยๆ เห็นใบหนา ไปทุกเฟรมภาพที่ถาย จนกระทั่ง
มองเห็นหนาตรง ของนพพร (เวียนจากซายไปขวา) ใหไดจํานวน ทากดชัตเตอร 8 ทา 
ตามลําดับ เก็บไว สําหรับทํา REACT กับ ภาพน่ิง 8 ภาพตอไปนี้ 

เคลื่อนไหว:  –ภาพชนบทสวยงาม ทองฟา นกบิน (ภาพน่ิง  2 วินาที) 
–ภาพทะเล ปาไม (ภาพน่ิง  2 วินาที) 
–ภาพการตัดโคนทําลายปา (ภาพน่ิง  2 วินาที) 
–ภาพนํ้าปาไหลทวม (ภาพน่ิง  2 วินาที) 
–ภาพไฟไหม (ภาพน่ิง  2 วินาที) 
–ภาพกระทอม คนยากจน เห็นควายผอม (ภาพน่ิง  2 วินาที) 
–ภาพ คนแก กับ หลาน ใตถุนบาน (ภาพน่ิง  2 วินาที) 
–ภาพนักการเมืองหาเสียง (ภาพน่ิง  2 วินาที) 
[เฟดดํา 1 วินาที] 

เสียง–พูด:  เสียงกดชัตเตอรของกลองถายรูป ไมมีดนตรี 

SHOT 04I,  04J,  04K,  04L,  04M,  04N,  04O,  04P  

ภาพ:  –ใกล/ นพพรกําลังถายรูป ใหเห็น นพพร กําลังยกกลองแนบกับใบหนา จากดานหลังของ
นพพร สลับภาพเอียงทาถายรูปคอยๆ เห็นใบหนา ไปทุกเฟรมภาพที่ถาย จนกระทั่ง
มองเห็นหนาตรง ของนพพร (เวียนจากขวาไปซาย) ใหไดจํานวน ทากดชัตเตอร 8 ทา 
ตามลําดับ เก็บไว สําหรับทํา REACT กับ ภาพน่ิง 8 ภาพตอไปนี้ 

เคลื่อนไหว:  –ภาพพระบรมมหาราชวัง (ภาพน่ิง 2 วินาที) 
–ภาพตึกสูง (ภาพน่ิง 2 วินาที) 
–ภาพมุมสูง เห็นการจราจรใน กทม. (ภาพน่ิง 2 วินาที) 
–ภาพแมนํ้าเจาพระยา (ภาพน่ิง 2 วินาที) 
–ภาพรถไฟฟา รถไฟฟาใตดิน (ภาพน่ิง 2 วินาที) 
–ภาพผับกลางคืน  (ภาพน่ิง 2 วินาที) 
–ภาพหางหรู  (ภาพน่ิง 2 วินาที) 
–ภาพหนามหาวิทยาลัย  (ภาพน่ิง 2 วินาที) 
[เฟดดํา 1 วินาที] 

เสียง–พูด:  เสียงกดชัตเตอรของกลองถายรูป ไมมีดนตรี 

 

SHOT 05 
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ภายนอก.  ชุมชนสลัม.  กลางวัน. 

ภาพ:  ไกล/มุมต่ํา ชุมชนยานสลัม 

เคลื่อนไหว:  วิถีชุมชนยานสลัม 3 วินาที 

เสียง–พูด:  – 

SHOT 06 

ภายนอก.  กองขยะรีไซเคิล.  กลางวัน. 

ภาพ:  ใกล/ ยาย กับ หลาน 

เคลื่อนไหว:  "ยายแล" กับ "หลานชาย" กําลังน่ังแยกขยะ (5 วินาที) 

เสียง–พูด:  – 

SHOT 07 

ภายใน.  ท่ีทํางานแหงหน่ึง.  กลางวัน. “วรรณ” หลานสาว ของยายแล ทํางาน ในสํานักงานแหงหน่ึง 

ภาพ:  ใกล/ วรรณ 

เคลื่อนไหว:  กําลังน่ังกินขาวกลางวัน กับเพ่ือน 2 คน (ขาวเอามาจากบาน ไมไดซื้อ) (5 วินาที) 

เสียง–พูด:  – 

SHOT 08 

ภายนอก.  รานอาหารขางทาง.  กลางวัน  นพพรแวะกินอาหารกลางวัน วางกลองไวบนโตะ 

ภาพ:  กวาง/ นพพร 

เคลื่อนไหว:  นพพร กําลังกินอาหาร ดานหลัง มีผูชายคนหนึ่ง เดินผาน (SHIFT FOCUS) ชําเลือง 
สายตาไปที่ กลองถายภาพของนพพร  3 วินาที 

เสียง–พูด:  – 

SHOT 09 

ภาพ: ใกล/มุมต่ํา นพพร มองเห็นกลองถายรูปวางอยูขางๆ ตัว 

เคลื่อนไหว:  นพพร กินอาหารเสร็จแลว ยกแกวนํ้าอัดลมขึ้นด่ืม ผูชายคนนั้น เดินมาควากระเปากลอง 
แลววิ่งออกไป นพพร งงครูหน่ึง จึงออกวิ่งไลตามไป 12 วินาที  

เสียง–พูด:  ดนตรื ตื่นเตน ระทึก 

SHOT 10 
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ภายนอก.  ถนนในชุมชนสลัม.  กลางวัน 

ภาพ:  กวาง/ ถนนในชุมชนสลัม 

เคลื่อนไหว:  นพพร วิ่งไลตามหัวขโมย ผานหนากลองไป 2 วินาที  

เสียง–พูด:  – 

SHOT 11 

ภายนอก.  ถนนในชุมชนสลัม.  กลางวัน 

ภาพ:  ใกล/ มุมเงย ปากซอย 

เคลื่อนไหว:  หัวขโมย วิ่งผานกลองไป 2 วินาที นพพรวิ่งตาม 2 วินาที 

เสียง–พูด:  – 

SHOT 12 

ภายนอก. สุสานรถเกาๆ.  กลางวัน. 

ภาพ:  ใกลปานกลาง/ ระดับสายตา ทางเดินแคบๆ ในสุสานรถ 

เคลื่อนไหว:  ทางเดินแคบๆ ในสุสาน 2 วินาที หัวขโมยวิ่งผานกลองไป รอ 3 วินาที นพพร วิ่งไลตาม 
จนหลุดเฟรมไป 

เสียง–พูด:  – 

SHOT 13 

ภายนอก. หัวมุมซอยแคบในชุมชนสลัม (อีกดานหน่ึง).  กลางวัน. 

ภาพ:  ไกล/ ระดับสายตา หัวมุมซอยแคบๆ (มี 2 ทางแยก) 

เคลื่อนไหว:  สุดหัวมุมซอย 2 วินาที หัวขโมยวิ่งหายไป ผานไป 4 วินาที นพพร จึงวิ่งมาหยุด ซูมภาพ
ใกล ใหเห็นนพพรเหน่ือยหอบ ซูมใกลอีก นพพร เงยหนาขึ้น แลวประหลาดใจ 12 วินาที 

เสียง–พูด:  – 

SHOT 14 

ภายนอก.  สวนผักไรสารพิษ (ของยายแล).  กลางวัน 

ภาพ:  กวางมาก/ ระดับสายตา นพพร ยืนตรงปากซอยแคบ หันหนาไปทาง สวนผัก 

เคลื่อนไหว:  คอยๆ ยกกลองขึ้น มองเห็น นพพร ยืนดูสวนผักสีเขียวสุดสายตา 5 วินาที 

เสียง–พูด:  – 
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SHOT 15 

ภายนอก.  สวนผักไรสารพิษ.  กลางวัน. 

ภาพ:  กวาง/ภาพเต็มตัว ยายแล กับ หลานชาย 

เคลื่อนไหว:  ยายแล กับ หลานชาย กําลัง เก็บผัก สวนหลานชาย กําลังใสปุย 4 วินาที 

เสียง–พูด:  ดนตรี ผอนคลาย สงบ 

 SHOT 16 

ภายนอก.  สวนผักไรสารพิษ.  กลางวัน. 

ภาพ:  ใกล/ ยายแล 

เคลื่อนไหว:  ยายแล กําลังเก็บผัก นพพร เดินเขามา (ยังไมหายเหนื่อยดี) รวมบทสนทนา 1.30 นาที 

เสียง–พูด:  นพพร กับ ยายแล 

นพพร:  

อูฮู ... ยาย ทําไมตนมันใหญอยางงี้ละ เก็บไปขายเหรอ 

ยายแล:  

ไมหรอก เก็บไวกินเอง แลวก็เอาไปแจกคนขางบาน แตถา

เหลือก็ขาย 

นพพร:  

ท้ังหมดนี่ ยายทําคนเดียวเหรอ ทํามานานเทาไหรแลวละ 

ยายแล:  

ไมหรอก ยาย กับ หลานสองคน ชวยกัน แรกๆ ก็เหน่ือย

หนอย แตพอยางเขาปท่ีสาม ก็ไมตองไปดูแลอะไรมันมาก 

อะไรมันขึ้นมาก็เก็บกิน 

นพพร:  

ยายใสปุยอะไร ถึงไดงามขนาดนี้ 
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ยายแล:  

 (หันไปทางหลานชาย)  

เคาเรียกปุยอะไรนะไอหนู 

หลานชาย:  

ปุยอินทรจะ ยาย 

ยายแล:  

แลวพอหนุม ไปยังไง มายังไง ถึงมาท่ีน่ีได  

นพพร:  

แหมเกือบลืม ยายเห็นพวกขโมย ห้ิวของวิ่งผานมาทางน้ีรึ

เปลา 

ยายแล:  

 (ทําหนาแปลกใจ สั่นหัว หลานชาย ทําหนาสงสัย)  

นพพร:  

มันเปนกลองถายรูปนะ แตชั่งมันเทอะ 

ยายแล:  

ขึ้นไปคุยกันบนเรือนกอนซิพอหนุม 

SHOT 17 

ภายนอก.  ทางเดินระหวาง สวนผัก–บาน.  กลางวัน. ยายแล และหลาน เก็บผักเสร็จ ชวนนพพรไปบาน 

ภาพ:  กวาง/มุมสูง มองเห็นดานหลัง หลานชาย นพพร และ ยายแล  

เคลื่อนไหว:  หลานชาย ถือตะกราผัก และ นพพร เดินตามหลัง ยายแล รวมบทสนทนา 12 วินาที 

เสียง–พูด:  นพพร คุยกับ ยายแล ขณะเดินตาม 

นพพร:  

ยายมาอยูกับลูกหลานที่กรุงเทพ แลวบานท่ีตางจังหวัดละ 

ยายแล:  

ยายก็คิดจะกลับเหมือนกัน แตยายก็รักท่ีน่ี 
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SHOT 18 

ภายนอก.  ทางเดินระหวาง สวนผัก–บาน.  กลางวัน. ยายแล นพพร หลานชาย เดินเขาบาน (ตอเนื่อง) 

ภาพ:  กวาง/มุมสูง ยายแล นพพร หลานชาย และ ตะกราเก็บผัก 

เคลื่อนไหว:  กลองรับหนา ยายแล ซึ่งกําลังเดินเขาบาน ผานสองฝงของสวนผัก มองเห็น นพพรเดิน
ตาม ปดทายดวย หลานชาย ห้ิวตะกราผัก รวมบทสนทนา 45 วินาที 

เสียง–พูด:  นพพร คุยกับ ยายแล ขณะเดินตาม 

ยายแล:  

ยายนะ เคยเปนหน้ีเปนสิน ถึงกับตองขายบานขายเรือน แลว

มาอาศัยอยูกับ หลานสาว ตอนนั้นยายหมดกําลังใจ ทอแท 

แตวันนึง มีคนมาชวนใหไปเรียนทําปุยเอง ปลูกผักเอง ทํา

อะไรตอมิอะไร ท่ีไมตองไปซื้อเขา ทีแรก หลานสาวก็หาวา

ยายบาไปแลว แตพอเห็นยายไมเลิกทํา และก็ทํามากขึ้น น่ี

ยายปลูกทุกอยางท่ีกินได ของกินของใชในครัวเรือน ก็ยาย

ท้ังน้ัน 

SHOT 19 

ภายนอก.  บานยายแล.  กลางวัน. (ตอเนื่อง) 

ภาพ:  กวาง/มุมสูง เห็นยายแล หลานชาย นพพร ท่ีหนาบันไดบาน 

เคลื่อนไหว:  ยายแล พานพพร ขึ้นไปบนบาน 

เสียง–พูด:  ยายแล 

ยายแล: 

มา มา ขึ้นไปบนเรือนกอน พอหนุม 

SHOT 20 

ภายใน.  บนบานยายแล.  กลางวัน. (ตอเนื่อง) 

ภาพ:  แทนสายตานพพร ของใชในบานถูกจัดไวเรียบรอย รูปพระเจาอยูหัว พระราชินี หนังสือ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องใชสอยตางๆ ทําจากฝมือภูมิปญญาไทย 
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เคลื่อนไหว:  แพนกลองไปรอบๆ บาน เห็นรูปพระเจาอยูหัว พระราชินีติดบนขางฝาบาน อีกมุมหน่ึง เห็น
หนังสือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวางอยูหลายเลม เครื่องใชสอยตางๆ ทําจากฝมือภูมิ
ปญญาไทย รวม 12 วินาที 

เสียง–พูด:  ดนตรี สงบ อบอุน 

SHOT 21 

ภายใน.  บนบานยายแล.  กลางวัน. (ตอเนื่อง) 

ภาพ:  ใกล/ นพพร  ยายแล  หลานชาย 

เคลื่อนไหว:  นพพรนั่งกับพ้ืน พรอมกับยายแล มองเห็น หลานชาย เอาผักไปเก็บในครัว แลวก็เดิน
ออกมานั่งอยูใกลๆ  รวม 30 วินาที 

เสียง–พูด:  ดนตรี สงบ อบอุน 

นพพร:  

ท่ียายทําอยูทุกวันเน่ียะ หลานสาว เขาไมวายายอีกเหรอ  

ยายแล:  

ไมวาแลว ตอนนี้ เคาก็หันมาทําตามท่ียายบอก หยุดซื้อขาว

ของท่ีไมจําเปน เคาเรียกอะไรนะไอหนู ไอแพดแพด อะไรนั่น

นะ ยายก็เรียกไมถูก  

หลานชาย:  

 (ตะโกนบอกจากในครัว)  

ไอแพ็ดจะ ยาย ก็พ่ีวรรณ เคาบอกหนูวา ไมซื้อแลวน่ี คงกลัว

ยายจะวาม้ัง 

ยายแล:  

มีอันนึงแลว ก็จะเอาอีกอันนึง  

SHOT 22 

ภายนอก.  บานยายแล.  กลางวัน.  

ภาพ:  ไกล/ รถเกง 

เคลื่อนไหว:  รถเกงคันนึง วิ่งเขามาจอดในบาน  5 วินาที 
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เสียง–พูด:  ดนตรี สงบ อบอุน เสียงรถยนตจอด ดับเครื่อง 

SHOT 23 

ภายใน.  บนบานยายแล.  กลางวัน. (ตอเนื่อง กับ SHOT 22) 

ภาพ:  ใกล/ นพพร  ยายแล  

เคลื่อนไหว:  –ภาพใกล ยายแล แลวซูมออก ใหเห็น นพพร กับ ยาย รวมบทสนทนา 5 วินาที 
–วรรณ เดินขึ้นบานมา พรอมหิ้วของฝาก แลวน่ังลงขางยาย 

เสียง–พูด:  ดนตรี สงบ อบอุน ยายพูดถึงหลานสาว 

ยายแล:  

 (หันไปทางรถยนต) 

น่ันไง พูดแลว ก็มาพอดี 

นพพร:  

(หันไปมอง ไปตามยาย) 

SHOT 24A,  24B,  24C 

ภายใน.  บนบานยายแล.  กลางวัน. (ตอเนื่อง กับ SHOT 23) 

ภาพ:  –ไกล/ นพพร  ยายแล  หลานสาว (SHOT 24A  MASTER SHOT) 
–TWO SHOT นพพร ผานไหล วรรณ (SHOT 24B) 
–TWO SHOT นพพร กับ วรรณ ผานไหล ยายแล (SHOT 24C) 

เคลื่อนไหว:  –วรรณ คลี่หอของออกมา เปนวิทยุซีดี 
–REACT นพพร (ตรงขีดเสนใต) 
–REACT วรรณ (ตรงขีดเสนใต) 
รวมบทสนทนาดวย 1 นาที 5 วินาที 

เสียง–พูด:  วรรณ นพพร ยาย คุยกัน 

วรรณ:  

 (แกะกลองเครื่องวิทยุซีดี สงใหยาย)  

หนูซื้อนี่มาฝากยาย เอาไวฟงธรรมะตอนทําสวน 
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ยายแล:  

 (ลุกไปหยิบแผนซีดีบนห้ิงใกลๆ หันมาถาม) 

อาวคุยกันตั้งนาน พอหนุมชื่ออะไรละ 

วรรณ:  

 (มองหนา นพพร แลวยิ้มนิดๆ) 

นพพร:  

 (หันไปมอง วรรณ)  

ชื่อนพพร ครับ เรียกผมวา นพเฉยๆ ก็ได 

ยายแล:  

 (มาน่ังท่ีเดิม ขณะพูดกับหลานสาว)  

พอหนุม เขาวิ่งตามคนขโมยกลองถายรูปมาทางน้ี ก็เลยแวะ

มาคุยดวย 

วรรณ:  

 (ใชภาพ SHOT 24C) 

ยินดีท่ีรูจักคะ ... อาว แลวไดกลองคืนรึเปลาคะ 

นพพร:  

 (สั่นหัว ใชภาพ SHOT 24B)  

คงไมแลวละครับ กลองนะผมไมเสียดายหรอก แตผมเสียดาย

ภาพในนั้น เพราะผมจะตองเอาไปสงให บ.ก. พรุงน้ี  

 (ตีหนาเศรา)  

วันสุดทายแลวดวย กอนท่ีหนังสือจะปดเลม 

วรรณ:  

เสียใจดวยนะคะ 

SHOT 25 

ภายใน.  บนบานยายแล.  กลางวัน. (ตอเนื่อง กับ SHOT 24) 

ภาพ:  ใกล/ ยายแล กับ เครื่องเลนวิทยุซีดี 
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เคลื่อนไหว:  ยายแล หยิบแผนซีดีเพลง มาทําทาจะใสลงไปในเครื่อง แพนไปที่หลานสาว ยื่นมือมาใส
แผนซีดีให แลวกดปุมเลน เปดเสียง รวมบทสนทนา 20 วินาที 

เสียง–พูด:  วรรณ คุยกับ ยาย 

วรรณ:  

 (อานดูขอความบนปกแผนซีดี) 

แหมทันสมัยจัง ยายเนี่ยะ ไปเอาแผนเพลงมาจากท่ีไหนละ 

ยายแล:  

อาว! ก็เอ็งใหยายมา เม่ือวานนี้ไง ลืมแลวเรอะ 

วรรณ:  

หนูนึกวาซีดีธรรมะ ก็เลยรีบซื้อเครื่องเลนน่ี มาใหยายไง 

วิทยุซีดี:  

 (ซูมเขาไปใกลๆ ท่ีลําโพง) 

ดนตรีเพลงขึ้น… (ตัดเขา SCENE B.) 

 

เพลง พอหลวงไทย  (3 นาที) 
SCENE B.  MUSICAL VIDEO 
 รวม 26 ช็อต. 

SHOT  01 

ภาพ:  ไกล/ บานยายแล ไกลมาก/ ทองฟา 

เคลื่อนไหว:  เห็นทุกคนในบาน แลวซูมออกไกลมากๆ ใหเห็นทองฟาใส เมฆสวย 
ภาพซอนจาง รูปในหลวง พระราชินี กําลังยืนดู หมูราษฎรท่ีมาเขาเฝา ขึ้นภาพจนกวาจะถึง
คํารองทอนแรก 

เสียง-พูด:  ดนตรีนํา 

SHOT  02 

ภาพ: ไกล/ ในหลวง พระราชินี และ กลุมราษฎร 

เคลื่อนไหว: เสด็จเยี่ยมราษฎร ราษฎรตางมาเขาเฝารับเสด็จ กราบไหวขณะเดินทอดพระเนตร 
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เสียง–รอง:  “พระภูมิพล ลนเกลาของชนชาวไทย” 

SHOT  03 

ภาพ:  โครงการในพระราชดําริ 

เคลื่อนไหว:  กิจกรรมโครงการ 

เสียง–รอง: “นําพาชีวิตเราให พนภัย ท่ีไมตองเสี่ยง” 

SHOT  04 

ภาพ:  การฝกอบรม ชุมชนพึ่งตนเอง 

เคลื่อนไหว:  กิจกรรมการฝกอบรม 

เสียง–รอง:  “เศรษฐกิจวันน้ี มุงสูวิถีพอเพียง” 

SHOT  05 

ภาพ:  ไกล/ งานบุญในชุมชน 

เคลื่อนไหว: กิจกรรมแจกอาหาร กิจกรรมบูรณะสิ่งแวดลอมในชุมชน 

เสียง–รอง: “แบงปนนํ้าใจหลอเลี้ยง ชุมชนของคนศรัทธา” 

SHOT  06 

ภาพ:  –ใกล/ นักรอง 

เคลื่อนไหว: กําลังรอยเพลง ในหองบันทึกเสียง 

เสียง–รอง: “กราบบาทพอหลวง แนบทรวง ซาบซึ้งตรึงใจ” 

SHOT  07 

ภาพ:  –ใกล/ ยายและหลาน หนาตรง 

เคลื่อนไหว: น่ังเรียงกัน กราบรูปในหลวง เงยหนาแลวสงยิ้มไปท่ีรูปในหลวง 

เสียง–รอง: “สํานึกในน้ําพระทัย พระคุณเปยมลนพรรณนา” 

SHOT  08 

ภาพ: ไกล/ ยาย หลานสาว หลานชาย  

เคลื่อนไหว: ชวยกันทํางานในสวนผัก 

เสียง–รอง: “ทรงวางแนวคิด ใหมีชีวิตพึ่งพา” 
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SHOT  09 

ภาพ: ใกล/ ยาย กับ กลุมเพื่อนบาน  

เคลื่อนไหว: น่ังสนทนา ยามเย็น ในชุมชน (โสเหล) 

เสียง–รอง: “สรางสุขภาวะนานา อุดมสมดุลท่ัวกัน” 

SHOT  10 

ภาพ: ไกล/ ยายแล วรรณ นพพร และ หลานชาย  

เคลื่อนไหว: น่ังลอมวงกินขาว ยิ้มแยมใหกัน อยางมีความสุข 

เสียง–รอย: “กินอยู รูพอ สืบตอเจตนา” 

SHOT  11 

ภาพ: ใกล/ หลานชาย กับ ยาย ใตถุนบาน หลานสาว 

เคลื่อนไหว:  หลานชาย กําลัง นวดใหยาย ขณะท่ี ยายก็เลานิทานใหฟง แพนไปที่ หลานสาว กําลังน่ัง
ปอกเห็ด หรือผักอยางอ่ืน 

เสียง–รอง: “เลี้ยงชีวิตมีคุณคา ศรัทธา ปญญา สรางสรรค” 

SHOT  12A,  12B 

ภาพ: –ใกล/ หลานชาย ในชุดนักเรียน กับ วรรณ ในชุดศึกษา บนถนนระหวาง บานกับสวนผัก
(SHOT 12A) 
–ไกล/ วรรณ กําลังน่ังเขียนหนังสือ อยูกับเพ่ือนๆ ในมหาวิทยาลัย (SHOT 12B) 

เคลื่อนไหว:  มองเห็นดานหลังของ วรรณ จับมือ กับหลานชาย กลองจับท่ีมือ แลว เดินจูงมือกันไป 

เสียง–รอง: “รูซึ้งเหตุผล เปนคน พากเพียร เรียนอาน” 

SHOT  13A,  13B 

ภาพ: –ไกล/ ครู และ นักเรียน ในหองเรียน (SHOT 13A) 
–ใกล/ หลานชาย (SHOT 13B) 

เคลื่อนไหว: –ครูกําลังบรรยาย แสดงแอ็คชั่น ใหเกิดความมั่นใจ ในการแสดงความกลาหาญ 
–หลานชาย น่ังฟงครูอธิบาย หัวเราะ และยิ้มอยางมีกําลัง ชูกําปนขึ้น ม่ันใจ 

เสียง–รอง: “ซื่อสัตย ขยัน ยืนยัน กลาหาญ จริงใจ” 

SHOT  14 
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ภาพ: ใกล/ นักรอง 

เคลื่อนไหว: กําลังรอง ในหองบันทึกเสียง 

เสียง–รอง: “ขาขอเทิดทูน ตอบแทนบุญคุณพอหลวง” 
“ลดละ เลิกราย ท้ังปวง รักษาศีลเปนธงชัย” 

SHOT  15A,  15B 

ภาพ: –ไกล/ ท่ีประชุมในชุมชน (SHOT 15A) 
–ใกล/ มุมเงย หนาประธาน (SHOT 15B) 

เคลื่อนไหว: ประธานที่ประชุม พูดคุยกับสมาชิก แลวสมาชิกท่ีประชุม กําลังยกมือลงมติ 

เสียง–รอง: “พัฒนาชีวิต ไรพิษสรางภูมิคุมภัย” 

SHOT  16A,  16B 

ภาพ: –ไกล/ หนารานสหกรณชุมชน มองเห็นปายชื่อราน (SHOT 16A) 
–ใกล/ ท่ีชั้นวางสินคา (SHOT 16B) 

เคลื่อนไหว: –คนเดินเขาออก ท่ีประตูหนาราน (SHOT 16A) 
–ท่ีชั้นวางสินคา เห็นคนเดินเขามาหยิบสินคา ใสตะกรา (SHOT 16B) 

เสียง–รอง: “พ่ึงตนเปนคนรุนใหม มุงสรางทุนทางสังคม.” 

SHOT  17 

ภาพ: ไกล/ นพพร กับ วรรณ ท่ีราวสะพานไมดานหน่ึง กลางลําคลอง 

เคลื่อนไหว: จับภาพท่ีทองฟาสวย ทิลทกลอง ลงมารับ สองหนุมสาว ท่ียืนมองดู นํ้าในลําคลอง แลว
หันหนามามองกัน หลานชาย เดินเขาไป มองหนาสองหนุมสาว แลวจูงมือคนละขาง เดิน
ผานหนากลองเขามาจนหลุดเฟรม 

เสียง–รอง: ดนตรี กอนขึ้นทอน รองซ้ํา 
แทรกเสียงพระเทศน เรื่องการใชชีวิตพอเพียง 

ขึ้นทอนรองซ้ํา 

SHOT  18 

ภาพ: ใกล/ นักรอง 

เคลื่อนไหว: กําลังรอง ในหองบันทึกเสียง 

เสียง–รอง: “ขาขอเทิดทูน ตอบแทนบุญคุณพอหลวง” 
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SHOT  19 

ภาพ: ใกล/ นพพร  กับ  วรรณ ท่ีวัด 

เคลื่อนไหว: ท้ังสองกราบพระ และฟงพระเทศนเรื่องศีล 5 

เสียง–รอง: “ลดละ เลิกรายท้ังปวง รักษาศีลเปนธงชัย” 

SHOT  20 

ภาพ:* ไกล/ นพพร กับ วรรณ ทามกลาง สองฝงตัวแทน ทําบัตรเครดิต 

เคลื่อนไหว: นพพร กับ วรรณ เดินจูงมือยิ้มใหกัน ผาน (โดยไมสนใจ) สองฝงของ พนักงานธนาคาร ท่ี
ตางรองเชิญชวนใหทําบัตรเครดิต 

เสียง–รอง: “พัฒนาชีวิต ไรพิษสรางภูมิคุมภัย” 

SHOT  21A,  21B 

ภาพ: –ไกลปานกลาง/มุมสูง กลุมชาวบานจํานวนมาก นพพร วรรณ ยายแล และ หลานชาย 
อยูตรงกลาง (SHOT 21A) 
–ไกล/มุมสูง ทองฟาใส เมฆสวย และ ภาพในหลวง พระราชินี (SHOT 21B) 

เคลื่อนไหว: –ทุกคนยืน และมองไปบนทองฟาขางหนา โบกมือ (โบกมือใหในหลวง) ซูมภาพออกจนไกล
มาก  
–ทองฟาใส เมฆสวย ซอนภาพในหลวง พระราชินี กําลังโบกมือ (โบกมือใหพสกนิกร)  
–กิจกรรมในโครงการพระราชดําริ 
–รันสองภาพนี้ ไปจนจบเพลง. 

เสียง–รอง: “พ่ึงตนเปนคนรุนใหม มุงสรางทุนทางสังคม.” 
ดนตรี. 

หลังจบเพลง  (1.15 นาที) 
SCENE C.  OUTTRO 
 รวม 7 ช็อต. 

SHOT 01A MASTER SHOT,  01B,  01C,  01D,  01E,  01F,  01G 

ภายใน.  บนบานยายแล.  กลางวัน. (ตอเนื่อง) 

ภาพ:  –ไกล/ เห็น นพพร วรรณ และ ยายแล (SHOT 1A) 
–TWO SHOT ใกล/ นพพร ผานไหล วรรณ (SHOT 1B) 
–TWO SHOT ใกล/ วรรณ ผานไหล นพพร (SHOT 1C) 
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–ใกลมาก/ วรรณ กําลังมองรูปพระเจาอยูหัว (SHOT 1D) 
–ใกลมาก/ เห็นมือของ วรรณ ยื่นแผนซีดีใสอุงมือของ นพพร (SHOT 01E) 

เคลื่อนไหว:  –นพพร กับ วรรณ น่ังสนทนากัน (SHOT 1A) 
–REACT วรรณ ดวย SHOT 01D (ตรงขีดเสนใต A) 
–REACT วรรณ ดวย SHOT 01D (ตรงขีดเสนใต B) 
–REACT ยายแล ดวย SHOT 01F (ตรงขีดเสนใต) 

เสียง–พูด:  นพพร กับ วรรณ 

นพพร: 

 (SHOT 01A)  

เพลงเพราะจังเลย นี่ถาผมเอาไปให บ.ก.ฟงคงชอบใจแนๆ 

เลย อยางนอย คงไมทําให ผมถูกไลออกจากงาน 

วรรณ:  

 (SHOT 01C) 

ทําไมหรือคะ 

นพพร:  

 (SHOT 01A) 

ก็เพราะทาน รักพระเจาอยูหัวมาก พระองคทาน ทรงเหน็ด

เหน่ือย ทําเพื่อคนไทย มาตลอดพระชนมชีพ โดยไมเห็นแก

ประโยชนสุขสวนตัวเลย (A) พวกคุณรูไหม บ.ก.ของผมนะ 

ตองการจะพิมพหนังสือเพื่อบอกคนไทยทั้งประเทศวา 

บานเมืองของเราที่เจริญมาไดทุกวันน้ี (B) ก็เพราะพระองค

ทาน แตพอปญหาบานเมืองมันมีมากเขา กลับไมมีใครนึกถึง

พระองคเลย  

วรรณ:  

 (ยื่นแผนซีดีให นพพร)  

(SHOT 01E) คุณนพคะ ใหบทเพลงน้ี ชวยบอกคนไทยทั้ง
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ประเทศดวยวา (SHOT 01C) พวกเราจะรักและเทิดทูน พระ

เจาอยูหัวของเรา ตลอดไป. 

นพพร:  

 (ยิ้มดีใจ SHOT 01A) 

ภาพ: ใกล/ ดานขาง มุมเฉียง เห็นทุกคน นพพร วรรณ ยายแล หลาน (SHOT 01G) 

เคลื่อนไหว: ทุกคน มองไปที่พระบรมฉายาทิสลักษณพระเจาอยูหัว แลวไหวพรอมกัน. 

เสียง–พูด: ดนตรีสรางกําลังใจ หรือ เพลง สรรเสริญพระบารมี (ถาใชเพลงน้ี ตองขึ้นรูปพระเจาอยูหัว 
บนทองฟา ไปจนจบเพลง.) 

ขึ้น เครดิต และทีมงานสราง. 

จบบริบูรณ (จบจริงๆ). 

 

 

 




