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2. 

หนังเหตุการณ ยอนยุค สมัย ร.7 แนวคิด รักอมตะ ระหวางมนุษยกับ นางไมตานี รวมทั้งหมด 5–
location,  18-scene, 3–main actor, 4-,   

 

Location No.01 สระน้ํา – บนสะพาน / Scene No. 01, 03, 08, 10, 
12, 14, 18 

Screenplay page: 1, 3, 5, 6, 8, 9  

1. Outline 

ไม นั่งพรอดรัก สไบทิพย ท่ีบนสะพาน สระน้ํา  

2. Mise-en-scene 

(1) สะพานไมแผน หรือ ปกไม กวาง ประมาณ 50 ซม. ยาวยื่นลงไปในสระนํ้า ประมาณ 3 ม. 
มีเสายื่นพนพื้นน้ํา (เสาผูกเรือ) มีเรือ 1 ลํา 

(2) สระน้ํา หรือสระบัว กวางประมาณ 10 - 20 ม. มีผักกระเฉด หรือผักบุง มีทางเดินจาก
สะพานไม ตรงไปยังหนาบานของนางอิ่ม และมีทางเดินอีกเสนหนึ่ง ตรงไปยังหลังบาน หรือครัว (เดินสวน
กันแลว มองไมเห็นกัน) 

(3) ริมฝงสะพาน มีตนกลวย 10 ตน อยูแถบดานซายมือ (ถามองจากบนบาน) 

(4) ระยะหางระหวาง ตัวบาน กับ สระนํ้า หางประมาณ 50 - 100 เมตร 

(5) ริมสระน้ํา ปลูกตนกลวย 10 กอ  คละกลุม  5-3-2 หรือ  6-3-1 

3. Props-sets 

(1) กลางสระน้ํา สรางแครพื้นไมรองรับเครนและกลอง ขนาด กวาง 2.5 ยาว 2.5 ม. (มี
สะพานเดิน จากริมสระดวย) 

(2) Scene 01: ดวงไฟ แทนดวงจันทร, ขลุย, เสียงเพลงไทยเดิม? 
 Scene 03: เสียงเพลงลูกทุงเศราๆ 
 Scene 10: มีดตัดตนกลวย (ไม), ตนกลวยสํารอง (ลํากลวย + กาน ใบ) เผื่อซอม
การแสดง 3 ตน 
 Scene 12: มีดตัดตนกลวย (อ่ิม),  
 Scene 14: พัดลมตัวใหญ กําลังสูง 3 ตัว (กําลัง 3-5 วัตต) 
 Scene 18: เสียงเพลงลูกทุงเศราๆ 
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3. 

Location No.02 ใน.  บานนางอิ่ม / Scene No. 02, 05, 09, 11, 17 

Screenplay page: 2, 4, 6, 7, 9  

1. Outline 

นางอิ่มนั่งทําขนม ขาวตมมัด ขนมสอดไส แปงขาวหมาก / เวลาผานไปหน่ึงเดือน นางอ่ิม ใหไมเอา
ถังเก็บเงิน มาดู เริ่มมีความหวังที่จะไดเงินไปขอสไบทิพย 

2. Mise-en-scene 

ภายในบาน บรรยากาศไทยชนบท พื้นไม ประตูไมบานพับ ผนังไม ครัวอยูในบาน ที่นอน ที่น่ัง ที่พัก 
อยูบริเวณเดียวกัน มีหนาตาง เปดบานออกไป มองเห็นสะพานไม สระน้ํา ไกลๆ  

3. Props-sets 

(1) ตูโบราณ, เตี่ยงน่ัง-นอน ทําดวยไมแผนใหญ, ถังไมใสเงิน 

(2) มีดตัดตนกลวย มีดกรีดใบตอง มีดโต เหน็บที่ขางฝาบาน 

(3) เตาถาน ถานไม ฟน หมอ กะทะ ซึ้งนึ่ง หวดน่ึง กระดง กระบุง กระตายขูดมะพราว ครก ตู
กับขาว ไมคาน งอบ ฯลฯ 

 

Location No.03 นอก.  บานนางอิ่ม / Scene No. 07, 13, 16 

Screenplay page: 5, 8, 9  

1. Outline 

– 

2. Mise-en-scene 

(1) บานชนบทไทย ใตถุนสูง ขางลางเลี้ยงไก เปด ปลูกผัก มีบรรไดขึ้นบาน 2 ที่ คือ หนาบาน 
กับหลังบาน ลงจากบานแลว เดินไปที่สระน้ําไดทั้ง 2 ทาง 

3. Props-sets 

หาบขนม มีขนมเหลืออยูเต็ม, มีดตัดตนกลวย 

 

Location No.04 นอก.  ตลาดเชา / Scene No. 04, 15 

Screenplay page: 3, 9  
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4. 

1. Outline 

อ่ิม กับ ไม วางถาดขาวตมมัด ขนมสอดไส แปงขาวหมาก บนแครไม กลุมชาวบาน 3 กลุม เดินผานแคร
ไม แตละกลุมที่เดินผานไป ขนมที่วางบนแคร หายไป คราวละ 1/3  

เจเนียน กับ เฒาแกใหญ มาขอเหมาขนมนางอิ่ม 

2. Mise-en-scene 

(1) ตลาดสดเย็น ตลาดพื้นบาน พื้นดินเปลา แมคาแตละเจาวางของขายบนแครไม พอคาขาย
ตังเม มะขามคั่ว มีเด็กๆ วิ่งเลน เตนกิงกองแกว ผูใหญเลนหมากรุก มีไก หมา ผูคนเดินขวักไขว 
หลากหลาย  

(2) แครแมคาขายแตงโม กับ ลูกสาววันแรกรุน, แครไมคาขายปลาตากแหง ปลาท,ู แครแมคา
ขายผักพื้นบาน ตําลึง ชะอม ยอดผัก หัวปลี ฯลฯ, แครแมคาขายนํ้ามะพราว กับ ลูกชายวัยหนุม (ลูก
ชายเปนคนปอกมะพราว) 

(3) แครไมขายของ ของนางอ่ิม มีบริเวณกวางกวาทุกแคร 

*อาจเพิ่มแอ็คชั่น กํานันตง เดินมาดูตลาด พบนางอิ่มกับไม สายตาทั้งสงสาร ทั้งทุเรศ* 

3. Props-sets 

–ถาดใสขนมของนางอิ่ม + ขาวตมมัด ขนมสอดไส แปงขาวหมาก 

–แตงโม, ปลาตากแหง ปลาทู, ผักตําลึง ชะอม ยอดผัก หัวปลี ฯลฯ, ลูกมะพราว, มีดฟน
มะพราว, ตังเม มะขามคัว่ (ของปลอม), หมากรุก 

–ไก หมา เด็ก 

 

Location No.05 นอก.  บานกํานันตง / Scene No. 06 

Screenplay page: 5  

1. Outline 

กํานันตง กําลังชื่นชมกลวยไม ที่เรือนกลวยไม ขางบาน วุนกับเพื่อน 3 คน กําลังชื่นชมไกชน ที่ใต
ถุนบาน หางออกไปราว 10 เมตร นางอิ่มกับไม เดินผานมา ถูกกํานันตงกับลูกชาย เยาะเยยถากถาง 

2. Mise-en-scene 

(1) บานทรงไทย หรือบานทรงชนบท ใตถุนสูง ลานบานเปนลานดิน มีเรือนกลวยไมอยูใกลๆ ?? 
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5. 

มีตนไมใหญอยูหนาบาน หางจากตัวบาน มีทางเดิน หรืออาจมีรั้วไม  

(2) ใตถุน วุน กับเพื่อนสามคน กําลังชื่นชมไกชนที่ไดมาใหม กํานันกําลังชื่นชมกลวยไม ที่กําลัง
ออกดอกสะพรั่ง 

3. Props-sets 

ไม : ทลายมะพราว, อ่ิม : หาบกระบุงใสผัก, วุน: ไกชน, กํานันตง: กลวยไม ขันนํ้า ผาข
มา พระหอยคอ 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(04) 

Character description  
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7. 

A-Main actor 

1- ไม 

กายภาพ – ลักษณะทั่วไป 
–ชาย อายุ 25 ป รูปรางหลอ คม สูง 170 ซม. นน. 60 กก. ผอม 
–อาศัยอยูกับนางอ่ิม ผูเปนแม บานหลังเดียว หางออกไปราว 200 เมตร มีสระนํ้า และสะพานไม 
ยื่นลงไปในนํ้า มีทางเดิน ไปสระน้ํา 2 เสนทาง  

สถานภาพ – ความเชื่อ 
–เปนลูกของ นางอ่ิม พอเปนทหารตายในสนามรบ ตั้งแต ไมอายุ 8 ขวบ อยูกับแมสองคน ชวยกัน
เก็บผักขาย นางอ่ิมทําขนมขาย 
–นับถือศาสนาพุทธ  
–จบประถมสี่ อานออกเขียนได บวชเรียนแลว ฐานะยากจน มีสวนรวมบริเวณบาน 2 ไร สวน
กลวย กับผักพื้นบานอื่นๆ ไมมีนา  
–เพื่อนสนิท ไมม ี

บุคลิกภาพ – อุปนิสัย 
–ลูกกตัญู ซื่อสัตย รักแท รักสงบ 

ความใฝฝน 
–ตองการแตงงานกับ สไบทิพย ลูกสาวกํานันตง 
(แต สไบทิพย ตัวจริงถูกสวมรอยดวย นางไมตานี) 

อุปสรรค 
ความโลภ ไมรูจักพอ ทําลายคนรัก 

2- สไบทิพย 

กายภาพ – ลักษณะทั่วไป 
–สาวสวยรางผอมบาง สูง 165 ซม. นํ้าหนัก 50 – 55 กก. ผมยาว 

สถานภาพ – ความเชื่อ 
–สไบทิพย เปนลูกสาวของ กํานันตง  
–สไบทิพยในรางทรงของ นางไมตานี ซึ่ง ไมและนางอิ่ม ไมรู 

บุคลิกภาพ – อุปนิสัย 
–ออนหวาน รักคนที่มีใจกตัญู 
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8. 

ความใฝฝน – อุปสรรค 
–หลงรักหนุมมนุษย จึงสวมรอย ในรางของ สไบทิพย ลูกสาวกํานันตง อยากชวยให ไม สมหวังใน
ความรัก จึงหาวิธีชวยให นางอิ่มขายขนมไดมากขึ้น โดยใชมนตราของนางไม โดยที่นางอิ่มและไม
คนรัก ไมรูความจริง แตความหวังดี กลับทํารายตัวเอง เพราะนางอิ่มเกิดความโลภ โคนตนกลวย
ตนสุดทาย ซึ่งเปนที่สิงสถิตของเธอ 

3- นางอิ่ม 

กายภาพ – ลักษณะทั่วไป 
–สูง 165 ซม. นํ้าหนัก 65-70 กก. ทวม สวย  

สถานภาพ – ความเชื่อ 
–หญิงหมาย วัย 50 ป สามีเปนทหารไปรบ ตายในที่รบ ขณะอายุ 25 ป ทิ้งลูกชายอายุ 8 ขวบ 
ชื่อ ไม ไวเลี้ยงตางหนา  
–อาชีพ ชาวสวน คาขายตามฤดูกาล 

บุคลิกภาพ – อุปนิสัย 
–ซื่อสัตย รักเดียวใจเดียว ใจดี ยิ้มงาย วางตัวดี รักลูกชาย  

ความใฝฝน –  อุปสรรค 
–อยากให ไม ลูกชาย ไดแตงงานกับ สไบทิพย ลูกสาวกํานันตง แตมีอุปสรรค ไมมีเงินเปนคา
สินสอดทองหมั้น ใหแกกํานันตง ซึ่งเรียกในวงเงินคอนขางสูง 

B-Extra main  

4- กํานันตง 

 กํานันผูมีอิทธิพล วัย 55 ป มีลูกชายคนเล็ก ชื่อวุน ลูกสาวคนโตชื่อ สไบทิพย นิสัยชอบเลน
กลวยไม นักเลงพระ หวงลูกสาว แตตามใจลูกชาย 

5- วุน 

ลูกชายคนเดียวของกํานันตง อายุ 21 ป นิสัยใจรอน ชอบตีไก มีเพื่อนเปนลูกสมุน 3 คน 

6- เฒาแกใหญ 

 หนุมใหญ หมาย วัย 50 ป นิสัยดี ชอบสนุก แอบชอบแมอิ่ม 

7- เจเนียน 
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9. 

 หมายเศรษฐี สาวใหญ หูตาแพรวพราว รักสนุก  

C-Extra Atmosphere 

8- แมคา 4 คน หญิงลวน 

 8-1 แมคาขายแตงโม + ลูกสาว (เด็กรุน) 
8-2 แมคาขายปลา 
8-3 แมคาขายผักพื้นบาน 
8-4 แมคาขายมะพราว + ลูกชาย (หนุม) 

9- ผูติดตาม เฒาแกใหญ  2 คน 

 9-1 ชาย  
9-2 ชาย 

10- ผูติดตาม เจเนียน  3 คน 

 10-1 หญิง 
10-2 หญิง 
10-3 หญิง 

11- ชาวบานมาซื้อของ  10 คน คละชายหญิง 

 11-1 . 
11-2 . 
11-3 . 
11-4 . 
11-5 . 
11-6 . 
11-7 . 
11-8 . 
11-9 . 
11-10 . 

12- เพื่อนของ วุน  3 คน ชายลวน 

 12-1 . 
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10. 

12-2 . 
12-3 . 


