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บัญชีรายการ วัสดุ อุปกรณ ประกอบฉาก 
ภาพยนตร เรื่อง ชางมันเถอะพระเจา 

… 
 
 
 

สราง และนําเสนอ โดย 
คณะนักศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 
สาขาโฆษณา ประชาสัมพันธ รุน 36–38 
สาขาการส่ือสารการเมืองบูรณาการ รุน 23 
อํานวยการสราง และ กํากับภาพยนตร โดย 
อาจารยสูดิน ชาวหินฟา 
จากบทภาพยนตร ของ  
สูดิน ชาวหินฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายการ วัสดุ อุปกรณ ประกอบฉาก ภาพยนตร เรื่อง Act of God (พ.ศ.2556) 

รหัส ชื่อ / รายการ (จํานวน) ลักษณะ คุณสมบัติ ใชใน SCENE NO. 
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P01 ภาพถายพระเจา / มนุษย รูปเหมือน CG = แตงกายถายจริง 01–03 20 
P02 กรอบภาพพระเจา / มนุษย มีเชิงยื่นออกมา พอใหคนในภาพออกมาเดินได 01–03 21 
P03 ปนยาว 1 กระบอก ลูกซอง สําหรับ แมน 01–03 16 17 18 

21 22  
P04 /1 ปนสั้น 1 กระบอก 

/2 ปนสั้น 1 กระบอก 
ลูกโม หรือ แม็ก .357 สําหรับ หลุยส 
ลูกโม หรือ แม็ก .22 สําหรับ หลิว 

01–03 10 11 16 
17 18 21 22  

P05 จุดยิง 8 จุด 
(หัวเตียง, บานหนาตาง,
พ้ืนดิน, ซากรถเกา) 

SCENE 16 = 2 จุด (ลูกซอง 
SCENE 17 = 1 จุด (ลูกซอง ท่ีพ้ืนดิน) 
SCENE 21 = 5 จุด (ลูกซอง 2 ลูกโม 3) 

01–03 16 17 21 

P06 ลูกปนปลอม ลูกซอง และ ลูกปนสั้น .357 อยางละ 6 นัด 01–03 10 11 16 
17 18 21 

P07 ท่ีนอน หมอน กลอง ในเรือนนอนนักโทษ 04 05 08 
P08 หนังสือสวดมนตร มีรูปพระเจาท่ีหนาปก (เหมือนในซุมพระเจา) 04 05 08 
P09 ถาดอาหารในเรือนจํา ชวงกินอาหาร ในกลุมนักโทษดวยกัน 04 
P10 โซตรวน ใชตอนออกไปทํางานนอกเรือนจํา 05 08 
P11 อาวุธผูคุม ใชตอน คุมนักโทษทํางาน และ ปลอยนักโทษ 04 05 08 09 12 
P12 พลั่ว–จอบ สําหรับนักโทษ สําหรับใหนักโทษทํางานขางนอก 04 08 
P13 ชุดสํารับไพ 1 สําหรับ สําหรับโตะพนัน คอนขางหรู 10 
P14 หอยาบา ในกระเปา สําหรับหลุยส 11 
P15 กระเปาเงิน วางบนโตะขางเตียง ในหองพัก 11 16 
P16 กุญแจรถ วางบนโตะขางเตียง ในหองพัก 11 16  
P17 ขวดเหลา 2 ขวด พรอมแกว ชุด 1 วางบนโตะขางเตียง ในหองพัก 

ชุด 2 หลิว น่ังด่ืมกับผูชายในบารเหลา 
ชุด 3 หองนอนหลิว กับ หลุยส 
ชุด 4 แมน กับหลุยส ในสวนอาหาร 

11   
11.1  
16   
22 

P18 กระเปาเดินทางของแมน สําหรับแมน ตอนออกจากคุก 12 13 14 15 
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P19 กระเปาเดินทางของหลุยส สําหรับหลุยส ตอนออกจากคุก 09 13 14 15 
P20 รูปถาย แมน–หลิว 1 แผน แมน เก็บไวคนละใบในกระเปาเงิน 12 16 21 22 
P21 สรอยคอหอยรูปพระเจา สําหรับ หลิว 21 22 
P22 ถุงช็อปปง หลายๆ ใบจนลนมือ 21 
P23 ปายไวนิลกองถายทํา “กองถายทําภาพยนตร เรื่อง ชางมันเถอะ 

พระเจา (Act of God) นิเทศศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกริก” 

ประจํากองถายทํา 

P24 เครื่องบวงสรวง พิธีเปดกลอง ท่ีศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ  
 


