
 

 

การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในความสัมพันธของคน         

ในครอบครัว ผานการนําเสนอในรูปแบบภาพยนตรสั้นเร่ือง           

“Sibling Scene”                                                                           

A Short Film Presenting A Study of Changes                       

in Family Relationships “Sibling Scene” 

 

 

 

นายภาธร เพ็ชรพิรุณ 13530502 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร                                                   

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร         

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวขอจุลนิพนธ การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในความสัมพันธของ

คนในครอบครัว ผานการนําเสนอในรูปแบบภาพยนตรสั้นเรื่อง 

“Sibling Scene” 

 A Short Film Presenting A Study of Changes in 

Family Relationships “Sibling Scene” 

ผูดําเนินการ นายภาธร เพ็ชรพิรุณ 13530502 

ปการศึกษา 2556 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ อาจารยอรรณนพ ชินตะวัน 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจลุนิพนธ

ฉบับน้ี เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

..............................................................................   คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ 

(อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด)    1. อาจารยอรรณนพ ชินตะวัน 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. อาจารยชยนพ บุญประกอบ 

วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ...........  3. อาจารยโสภณา เชาววิวัฒนกุล 

4. อาจารยไศลทพิย จารุภูม ิ

.............................................................................    

    (อาจารยอรรณนพ ชินตะวัน) 

อาจารยทีป่รึกษาจลุนิพนธ 

วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ........... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 

 

13530502 : สาขาวิชานิเทศศาสตร ภาควิชาภาพยนตร 

เรื่อง : การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธของคนในครอบครัว                

ผานการนําเสนอในรูปแบบภาพยนตรสั้นเรื่อง “Sibling Scene” 

ภาพยนตรสั้นที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธของคนใน

ครอบครัวซึ่งดัดแปลงมาจากเรื่องสั้น Family Affair ของฮารูกิ มูราคามิ (Haruki Murakami) โดย

เรื่องสั้นดังกลาวเปนเรื่องราวของชายคนหน่ึงที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อนองสาวที่โตมา

ดวยกันกําลังจะแยกตัวไปใชชีวิตคูเปนของตัวเอง โดยการศึกษาไดมุงเนนการผลิตภาพยนตรสั้นในทุก

ข้ันตอนการผลิต เริ่มจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และขอมูลอางอิงตางๆ กอนการผลิต ซึ่งผูจัดทําได

สัมภาษณและสอบถามผูมีประสบการณที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการสรางสรรคผลงาน ต้ังแตการ

เขียนบท การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบภาพ การตัดตอ จนเสร็จสมบูรณเปนภาพยนตร 

ผลการศึกษาพบวาสิ่งที่นาสนใจและนาคนหามากที่สุด คือ ภาวะความคลุมเครือของ

ความรูสึกที่ตัวละครพี่ชายมีตอนองสาว ซึ่งมีความลอแหลมในการหมิ่นเหมตอศีลธรรม และการไม

สามารถปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง จนนําไปสูภาวะของความรูสึกขาดหายและสูญเสียในที่สุด 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสาํคัญของโครงการจุลนิพนธ 

ความสัมพันธของคนในครอบครัว มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากความสัมพันธแบบ

อื่น ถึงแมวามนุษยจะมีโครงสรางทางสังคมที่ซับซอน มีการรวมกลุมกันในหลากหลายมิติ มีสังคม

ยอยๆ เปนของตัวเอง แตในบรรดาสังคมยอยทั้งหลายเหลาน้ัน มนุษยมักจะใหความสําคัญกับ

ครอบครัวอยูในลําดับแรกๆ เพราะมนุษยมีความรูสึกของความผูกพัน และความรูสึกคุนเคยตอคน

ใกลชิด ผูจัดทําจึงเห็นวาความสัมพันธของคนในครอบครัวเปนประเด็นที่นาสนใจ 

ครั้งหน่ึง ผูจัดทําไดมีโอกาสอานเรื่องสั้นเรื่อง Family Affair ของนักเขียนชาวญี่ปุน       

ฮารูกิ มูราคามิ (Haruki Murakami) โดยเรื่องสั้นเรื่องน้ี พูดถึงความสัมพันธของพี่ชายและนองสาวคู

หน่ึง เมื่ออานจบผูจัดทํารูสึกวาเรื่องสั้นเรื่องน้ีมีหลายองคประกอบที่นาสนใจ อาทิ ลักษณะเฉพาะของ

ตัวละคร และบทสนทนาในเรื่อง อีกทั้งยังพูดถึงประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนเรื่องที่ผูจัดทํามี

ประสบการณรวม จึงมีความคิดที่จะดัดแปลงเรื่องสั้นดังกลาวเปนภาพยนตรสั้น โดยมีการปรับเปลี่ยน

บริบทเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบของสังคมไทย 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อตองการทราบถึงระดับสูงสุดของความสนิทสนมระหวางพี่ชายนองสาว โดยไมมี

เรื่องผิดศีลธรรมเขามาเกี่ยวของ 

2. เพื่อศึกษาวิธีการรับมือและการปรบัตัว เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนของตัวละคร 

3. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตรสั้น แนวดรามา 

 

ขั้นตอนและแผนการดําเนนิการ 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจลุนิพนธ 

2. รวบรวมขอมลูจากเอกสารที่เกี่ยวของ และสัมภาษณหรอืสอบถามจากบุคคลอื่น เพื่อ

นําขอมูลมาใชในการพัฒนาบทภาพยนตร 

3. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ได เพื่อนํามาปรับใชในบทภาพยนตร 
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4. ข้ันตอนการพัฒนาบท 

4.1 ดัดแปลงเรื่องสั้นไปสูบทภาพยนตร 

4.2 คิดแกนเรื่อง เขียนเรื่องยอและออกแบบตัวละคร 

4.3 พัฒนาและเขียนบทภาพยนตร (Screenplay) 

5. ข้ันตอนการเตรียมกอนถายทํา (Pre-Production) 

5.1 คัดเลือกนักแสดงและฝกซอมนักแสดง 

5.2 สรรหาสถานที่ถายทําใหเหมาะสมกับภาพยนตร 

5.3 ออกแบบวิธีการถายภาพ และเขียนบทถายทํา (Shooting Script) 

5.4 จัดเตรียมทีมงานและอปุกรณการถายทํา 

5.5 วางแผนการถายทํา 

6. ดําเนินการถายทําภาพยนตรตามแผนดําเนินงาน (Production)  

7. ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production)  

7.1 ลําดับภาพ 

7.2 ออกแบบและตกแตงเสียง 

7.3 แกไขสีภาพ 

8. สรุปผลและจัดทํารปูเลม 
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แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึง่มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที ่1 – 1 ตารางแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

นําเสนอหัวขอจลุนิพนธ         

ศึกษาวิจัยและพัฒนาบท         

เตรียมการในข้ันตอนการถายทํา         

ดําเนินการถายทํา         

ข้ันตอนหลงัการถายทํา         

ไดภาพยนตรที่เสร็จสมบูรณ         

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรบั 

1. สามารถพฒันาทักษะในกระบวนการสรางภาพยนตรเพือ่นําไปใชในวิชาชีพได 

2. สามารถสรางสรรคผลงานภาพยนตรสั้นตามวัตถุประสงค สามารถเผยแพรใหผูชม

ไดรับรู ตีความและแสดงความคิดเห็นได 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

การสรางสรรคภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับความสัมพันธของคนในครอบครัว เปนโครงการที่

ผูจัดทําต้ังใจศึกษาความสัมพันธและพฤติกรรมระหวางพี่นอง เมื่อรูปแบบความสัมพันธกําลังจะเกิด

การเปลี่ยนแปลง ดังน้ันผูจัดทําจึงจําเปนตองมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ

ทําวิจัยและเพื่อใหงานวิจัยมีความนาเช่ือถือ ในการศึกษาครั้งน้ี ผูจัดทําไดศึกษารวบรวมแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

 

ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว (Development Family Theory) 1 

ทฤษฎีน้ีเริ่มตนราวทศวรรษที่ 1930 โดย ฮิลลและแฮนสัน (Hill and Hanson) ได

กลาววา ระบบครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมใชสิ่งที่ตายตัว มีขอบขายมุมมองที่

กวางขวาง รวมทั้งมีลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) กลาวคือ ชีวิตครอบครัวมักเริ่มตนที่การแตงงาน

ของหญิงชาย และสิ้นสุดลงเมื่อคูแตงงานเสียชีวิต ในชวงของการดําเนินชีวิตครอบครัว ลักษณะของ

สมาชิกในครอบครัวจะกําหนดกิจกรรมตางๆ เปนระยะ ๆ ซึ่งครอบครัวสวนใหญจะผานระยะตางๆ 

และกิจกรรมหลักที่คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันถาลักษณะโครงสรางของสมาชิกในครอบครัว

แตกตางกัน ระยะตางๆ ของครอบครัว ต้ังแตหญิงชายเริ่มแตงงาน จนกระทั่งคูแตงงานเสียชีวิตลงน้ี 

เรียกวา วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) ซึ่งมีความเกี่ยวของกับระยะเวลาของการสมรส 

และสามารถทําไดหลายแบบ ในระยะตางๆ ของชีวิตครอบครัวก็จะมีกิจกรรมการเกิด การเขาศึกษา

เลาเรียน การเขาสู วุฒิภาวะหรือเติบโตเต็มที่และเขาสู วัยชราเหมือนกันทุกครอบครัว โดย            

ฟลลิส เจ. ไมเคิลจอน (Phyllis J. Meiklejohn) ไดแบงวงจรชีวิตครอบครัวออกเปน 9 ข้ันตอน คือ 

1. ระยะเริ่มสมรสพฒันาครอบครัว 

2. ระยะแรกต้ังครรภ  

3. ระยะเริ่มตนเปนบิดามารดาในชวงแรก  

4. ปที่วาวุน  

5. ระยะบุตรเขาโรงเรียน 

________________________ 
1 อานเพิ่มเติมใน จิราพร ชมพิกุล. สัมพันธภาพในครอบครัวไทย. นครปฐม: สถาบัน

พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. 
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6. ระยะบุตรเขาสูวัยรุน  

7. ระยะบุตรแยกครอบครัว 

8. ระยะบานวางเปลา 

9. ระยะปจฉิมวัย 

จากวงจรชีวิตครอบครัวดังกลาว มีการเช่ือมโยงกับเหตุการณที่เกิดข้ึน โดยความสัมพันธ

ของตัวละครหลักทั้งสองในเรื่อง อยูในชวงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งคลายคลึงกับระยะบุตรแยก

ครอบครัว และระยะบานวางเปลา เมื่อตัวนองสาวตัดสินใจจะแยกออกไปใชชีวิตคูของตนเอง ตัว

พี่ชาย ผูซึ่งใชชีวิตกับนองสาวมาตลอดจึงมีสถานะใกลเคียงกับบิดาหรือผูปกครองในระยะดังกลาว 

จากสถานะของครอบครัวน้ีจึงเขาสูระยะบานวางเปลา เมื่อนองสาวไดแยกตัวออกไปแลว ตัวพี่ชายจึง

เกิดความรูสึกอางวางและไมสามารถปรับตัวได 

 

แนวคิดเก่ียวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 2 

นิตยา คชภักดี ไดอธิบายเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัววา หมายถึงการเกี่ยวของ

ปฏิสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มความผูกพัน เคารพรักและเอื้ออาทรตอกัน ซึ่งประเมินได

จากพฤติกรรม การสื่อความหมาย มีสวนรวมปรึกษาหารือ ตัดสินใจ และทํากิจกรรมในบรรยากาศที่

สงบสุข 

เล็ก สมบั ติ สรุปวา สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ความรัก ความเขาใจ        

ความผูกพัน ฯลฯ ซึ่ ง เปนอารมณและความรู สึกตางๆ ที่ สมาชิกในครอบครัวมี ใหตอกัน             

ความแนนแฟนของระบบครอบครัว กอใหเกิดการเกื้อกูลและการชวยเหลือซึ่งกันระหวางสมาชิก  

อาจกลาวไดวาเปนการรวมทุกขและรวมสุข 

ศิริกุล อิศรานุรักษ และคณะ ไดนิยามความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัววา 

หมายถึง ความสัมพันธ ความใกลชิดคุนเคยกันตามบทบาทที่คนเรามีตอสมาชิกในครอบครัว ถา

ความสัมพันธเปนไปในลักษณะปรองดองรักใครกลมเกลียวกัน ถือวาเปนสัมพันธภาพที่ดี แตถาเปน

ความขัดแยงหรือรูสึกไมดีตอกัน ถือวาเปนสัมพันธภาพที่ไมดี 

ศรีทับทิม พานิชพันธ ไดกลาวถึง สัมพันธภาพในครอบครัววา เปนความผูกพันรักใคร 

ความใกลชิดคุนเคยสนิทสนมกันระหวางบิดามารดาและบุตร รวมตลอดถึงเครือญาติและบุคคลอื่นๆ 

ที่อาศัยอยูในครัวเรือนน้ันๆ ดวยความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวเปนเรื่องที่สามารถ

กอใหเกิดผลดี หรืออาจกอใหเกิดปญหา และมีมูลเหตุแหงปญหานานาประการ ถาระบบการปกครอง

ของหัวหนาครอบครัวไมรัดกุม 

________________________ 
2 ibid. 
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สรุปไดวาสัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว

ญาติพี่นอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่อาศัยรวมอยูในครัวเรือนเดียวกัน โดยมีการปฏิสัมพันธ การพูดคุย   

การแสดงออกซึ่งความรัก และทํากิจกรรมอื่นๆ รวมกัน ซึ่งมีทั้งสัมพันธภาพที่ดีและไมดี 

จากแนวคิดดังกลาว สัมพันธภาพในครอบครัวของตัวละครไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

คือกอนที่นองสาวจะพบกับคูหมั้น สัมพันธภาพของเธอและพี่ชายถือเปนสัมพันธภาพที่ดี มีความสนิท

สนม ไดพูดคุยและทํากิจกรรมรวมกัน แตหลังจากที่ตัวละครนองสาวไดพบกับคูหมั้น เธอก็มักจะหา

เรื่องตําหนิและมองเห็นแตขอเสียของพี่ชาย จนนําไปสูสัมพันธภาพในครอบครัวที่แยลง 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) 3 

แรงจูงใจคือพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม และยังกําหนดทิศทางและเปาหมายของ

พฤติกรรมน้ันดวยแรงจูงใจเกิดจากแรงขับ (Drives) เปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกาย

และสิ่งเราจากภายในตัวบุคคล 

แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) คือแรงขับที่เกิดจากความตองการพื้นฐานทางชีวภาพ 

เชน ความตองการอาหาร นํ้า ความตองการและแรงขับประเภทน้ี เกิดข้ึนเองโดยไมตองเรียนรู 

แรงขับทุติยภูมิ (Secondary Drive) เปนแรงขับที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู แรงขับ

ประเภทน้ี เมื่อเกิดแลวจะจูงใจคนใหกระทําสิ่งตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการอยางไมมีวันสิ้นสุด 

เชน คนเรียนรูวาเงินมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับการสนองความตองการอาหาร ที่อยูอาศัยและอื่นๆ 

อีกมากมาย การไมมีเงินจึงเปนแรงขับทุติยภูมิสามารถจูงใจใหคนกระทําพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหไดเงนิ

มาต้ังแตการทํางานหนักจนถึงการทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย เชน การปลนธนาคาร 

โดยทั่วไปแลว เมื่อถึงเวลาหน่ึงมนุษยจะเริ่มมองหาความมั่นคงใหกับตนเอง จากเคยที่ใช

ชีวิตแบบไมมีจุดมุงหมายก็จะเริ่มจริงจังกับชีวิตมากข้ึน ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจที่ตางกันแลวแตบุคคล 

บางคนก็มีความทะเยอทะยาน อยากมีความรูสึกความมั่นคงทางดานฐานะ ที่อยูอาศัย แตบางคนก็

เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะอยากรูสึกวาตัวเองมีคุณคา เปนความมั่นคงดานจิตใจ ซึ่งตัวละครของ

นองสาวไดเกิดความรูสึกดังกลาวกอนพี่ชาย คือมีความรูสึกวาถึงเวลาที่ตัวเองควรจะมีครอบครัว และ

ตองการที่จะจริงจังกับชีวิต แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงของนองก็คือความตองการมีชีวิตคู            

มีครอบครัวที่มั่นคง ซึ่งโดยทั่วไปแลว ผูหญิงจะมีความรูสึก อยากมีคนดูแล อยากมีความมั่นคงเร็วกวา

ผูชาย โดยธรรมชาติ เด็กผูหญิงจะโตเร็วกวาผูชาย วัยเจริญพันธุของผูหญิงก็จะมาถึงกอน และวัยทอง

รวมทั้งการหมดประจําเดือนของผูหญิงก็จะมาถึงกอนเชนกัน น่ันเปนสาเหตุที่ทําใหผูหญิงคิด 

________________________ 
3 อานเพิ่มเติมใน Novabizz. แรงจูงใจ (Motives)[ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ 

2557. เขาถึงไดจาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Motives.htm. 
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เรื่องครอบครัวและความมั่นคงเร็วกวาผูชาย ในขณะที่เพศชายสามารถสืบพันธุไดจนถึงอายุ 50 ป 

และตัวละครของพี่ก็ยังมีความสุขกับการใชชีวิตแบบไมมีพันธะ ใชชีวิตแบบตัวคนเดียวและยังไมคิดที่

จะลงหลักปกฐาน 

 

แนวคิดเรื่องทัศนคติ (Attitude)4 

ทัศนคติ เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหน่ึงทางจิตวิทยาสังคมและการ

สื่อสารและมีการใชคําน้ีกันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวาทัศนคติน้ัน ไดมีนักวิชาการหลาย

ทานใหความหมายไวดังน้ี 

เคลเลอร (Howard H. Kendler) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพรอมของ

บุคคล ที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือตอตานบุคคล สถาบัน สถานการณ หรือ 

แนวความคิด 

คารเตอร วี. กูด (Carter V. Good) ใหคําจํากัดไววา ทัศนคติ คือ ความพรอมที่จะ

แสดงออก ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่เปนการสนับสนุนหรือตอตานสถานการณบางอยางบุคคลหรือ

สิ่งใดๆ 

นิวคอมบ (Newcomb) ใหคําจํากัดความไววา ทัศนคติ ซึ่งมีอยูในเฉพาะคนน้ันข้ึนกับ

สิ่งแวดลอม อาจแสดงออกในพฤติกรรม ซึ่งเปนไปไดใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบหรือพึงพอใจ ซึ่ง

ทําใหผูอื่นเกิดความรักใคร อยากใกลชิดสิ่งน้ันๆ หรืออีกลักษณะหน่ึง แสดงออกในรูปความไมพอใจ 

เกลียดชัง ไมอยากเขาใกลสิ่งน้ัน 

นอรแมน แอล มุน (Norman L. Munn) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรูสึกและความ

คิดเห็น ที่บุคคลมีตอสิ่งของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับหรือ

ปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด 

จี เมอรฟ, แอล เมอรฟ และที นิวคอมบ (G.Murphy, L.Murphy and T.Newcomb) 

ใหความหมายของคําวา ทัศนคติ หมายถึง ความชอบหรือไมชอบ พึงใจหรือไมพึงใจที่บุคคลแสดง

ออกมาตอสิ่งตางๆ 

เดโช สวนานนท กลาวถึงทัศนคติวา เปนบุคลิกภาพที่สรางข้ึนไดเปลี่ยนแปลงไดและ

เปนแรงจูงใจที่กําหนดพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสิ่งแวดลอมตางๆ 

ศักด์ิ สุนทรเสณี กลาวถึงทัศนคติที่เช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลวา ทัศนคติ

หมายถึง 

________________________ 
4 อานเพิ่มเติมใน Novabizz. ทัศนคติ (Attitude)[ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ 

2557. เขาถึงไดจาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

1. ความสลับซับซอนของความรูสึก หรือการมีอคติของบุคคลในการที่จะสรางความ

พรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ตามประสบการณของบุคคลน้ันที่ไดรับมา 

2. ความโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางที่ดีหรือตอตานสิ่งแวดลอม ที่จะ

มาถึงทางหน่ึงทางใด 

3. ในดานพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพรอมที่จะตอบสนอง 

จากคําจํากัดความตางๆ เหลาน้ี จะเห็นไดวามีประเด็นรวมทีส่ําคัญดังน้ีคือ 

1. ความรูสึกภายใน  

2. ความพรอม หรอื แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง  

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ทัศนคติ เปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกันระหวางความรูสึก และ

ความเช่ือ หรือการรูของบุคคลกับแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมโตตอบในทางใดทางหน่ึงตอเปาหมายของ

ทัศนคติน้ัน โดยสรุป ทัศนคติในงานที่น้ีเปนเรื่องของจิตใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียง

ของบุคคล ที่มีตอขอมูลขาวสารและการเปดรับรายการกรองสถานการณที่ไดรับมา ซึ่งเปนไปไดทั้งเชิง

บวกและเชิงลบ ทัศนคติมีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดวา ทัศนคติ ประกอบดวย

ความคิดที่มีผลตออารมณและความรูสึกน้ันออกมาทางพฤติกรรม 

จากเรื่องตัวละครนองสาว มีทัศนคติตอตัวละครพี่ชายเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด 

จากที่เธอเคยมองพี่ชายเปนเหมือนคูหู เขาใจในการกระทําของพี่ชาย และมองเขาเปนแบบอยางใน

การใชชีวิต แตหลังจากที่เธอไดพบกับคูหมั้น ทําใหเกิดการความคิดในทางเปรียบเทียบข้ึนระหวาง

คูหมั้นของเธอและพี่ชาย เธอจึงมีทัศนคติตอพี่ชายเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมองวาเขาทําตัวเหมือนเด็ก 

ที่ไมคิดถึงอนาคต 

 

ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs)5 

การจัดลําดับข้ันของความตองการในทัศนะของมาสโลว (Maslow's Hierarchy of 

needs) เปนทฤษฎีที่พัฒนาข้ึนโดย อับราฮัม มาสโลว (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยา กลาววา 

มนุษยมีความตองการเรียงลําดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด กรอบความคิดที่สําคัญของ

ทฤษฎีน้ี มี 3 ขอ ไดแก 

1. มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ ความตองการมีอิทธิพลหรือเปนเหตุจูงใจตอ

พฤติกรรม 

________________________ 
5 อานเพิ่มเติมใน Wikipedia. ลําดับข้ันความตองการของมาสโลว[ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 

26 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ลําดับข้ันความตองการของ   

มาสโลว. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ความตองการของบุคคลเปนลําดับช้ันเรียงตามความสําคัญจากความตองการพื้นฐาน 

ไปจนถึงความตองการทีซ่ับซอน 

3. เมื่อความตองการลําดับตํ่าไดรับการสนอบตอบอยางดีแลว บุคคลจะกาวไปสูความ

ตองการลําดับที่สงูข้ึนตอไป 

โดย มาสโลว ไดจัดลําดับข้ันของความตองการไวดังน้ี 

1. ความตองการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) ความหิว ความกระหาย ความ

ตองการพักผอน 

2. ความตองการทางความปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการสภาพแวดลอมที่

ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน ชีวิต และสุขภาพ 

3. ความตองการทางดานสังคม (Social Needs) ความตองการความรัก มิตรภาพ 

ความใกลชิดผูกพัน  

4. ความตองการทางการยกยอง (Esteem Needs) การบรรลุผลสําเร็จ การมี

ความสามารถการไดรับการยอมรับและการรูจักจากคนอื่น 

5. ความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต (Self-actualization Needs) เปนความ

ตองการระดับสูงสุด คือตองการจะเติมเต็มศักยภาพ ตองการความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของ

ตัวเอง 

จากทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ตัวละครของนองสาวกําลังตองการจะ

กาวขามข้ึนสูพี่ระมิดช้ันที่ 3 คืออยากมีครอบครัว อยากมีชีวิตคู อยากมีความรูสึกมั่นคง ในทาง

กลับกัน ตัวละครของพี่ชายรูสึกวาตัวเองอยูในพีระมิดช้ันที่ 3 อยูแลว เพราะตัวละครของนองสามารถ

เติมเต็มชีวิตเขาไดหมดเลย หนาที่ของนองสาวที่มีตอพี่ชายจึงเปนหนาที่เหมือนกับภรรยาที่มีตอสามี 

(ยกเวนแคเรื่องเพศ ซึ่งพี่ชายสามารถไปหาจากที่อื่นได) การที่นองสาวจะแยกไปมีครอบครัว จึงทําให

พี่ชายรูสึกเหมือนกับวาตัวเองรวงลงจากพีระมิดข้ันที่ 3 จากที่เคยมีนองสาวดูแลกลับกลายเปนไมมี 

ตองใชชีวิตอยูตัวคนเดียวและไมสามารถปรับตัวได 

 

ปมโอดิปสุ (Oedipus complex) 6 

ซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) จิตแพทยและนักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ไดอธิบาย

วาเปนความคิดและความรูสึกหมกมุนในระดับจิตไรสํานึกที่บุคคลเริ่มใฝใจเชิงสังวาสในบิดาหรือ

มารดาเพศตรงขามกับตน และเริ่มขัดใจในบิดาหรือมารดาเพศเดียวกับตน อาการเชนน้ีจะพัฒนาข้ึน   

________________________ 
6 อานเพิ่มเติมใน Wikipedia. ปมโอดิปสุ[ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2557. 

เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ปมโอดิปสุ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในเด็กชายวัยระหวาง 3-5 ป โดยเด็กจะแสดงอาการหึงหวง และมีปฏิกิริยาในเชิงตองการครอบครอง

แมไวเปนของตัวเองคนเดียว เกิดความรูสึกชิงชัง อิจฉา และไมพอใจพอของตัวเอง และตองการที่จะ

แทนที่ในตําแหนงของพอ แลวตอมาเด็กจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ ของพอ ไมวาจะเปน

คําพูด การกระทํา หรือรูปแบบการใชชีวิตตางๆ เพื่อคาดหวังที่จะเปนตัวแทนของพอ และไดอยูกับแม

ตลอดไป อาจกลาวไดวา ระยะน้ีเปนระยะที่สําคัญมากตอพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก และเปน

ข้ันตอนหัวเลี้ยวหัวตอที่เหมาะที่จะปลูกฝงเรื่องตางๆ ใหเด็ก นักจิตวิเคราะหสํานักน้ีเช่ือวา โดยปกติ 

เมื่อเด็กชายเติบโตข้ึนและมีพัฒนาการทางจิตไปอยางถูกตอง ปมน้ีจะคลายไปเองเมื่อเด็กเริ่มยอมรับ

หรือผูกพันตนเองกับบุคลิกของผูเปนพอ โดยยอมรับเขามาเปนสวนหน่ึงของบุคลิกของตนในระดับ

จิตสํานึก (แทนที่จะเปนแรงขับดันในระดับจิตไรสํานึก) และพยายามทําตัวเลียนแบบพอแทนที่จะ

ชิงชังพอ ทําใหปมดังกลาวไมเปนปญหาตอไป 

ถึงแมวาตัวละครจากในเรื่องจะมีความสัมพันธเปนพี่นองกัน และหนาที่ของนองสาวที่มี

ตอพี่ชายนอกจากจะเหมือนกับหนาที่ของภรรยาที่มีตอสามี (ดังที่พูดไปในหัวขอกอนหนา) แลว ยัง

เหมือนกับหนาที่ของแมที่มีตอลูกอีกดวย เน่ืองจากนองสาวมีหนาที่ทํางานบาน ซักเสื้อผา ทําความ

สะอาด ทําอาหาร และจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชตางๆ ใหพี่ชาย และยังสั่งสอนหรือตําหนิพี่ชายใน

เรื่องที่ เธอเห็นวาไมถูกตอง ซึ่งเปนการกระทําในลักษณะของแมที่มีตอลูก โดยจากในเรื่อง

ความสัมพันธของพี่นองคูน้ีจะมีความลอแหลมอยู และรูสึกไดถึงความหึงหวงของพี่ชายที่มีตอนองสาว 

ซึ่งถาเปนพี่ชายโดยทั่วไป การที่นองสาวจะไปมีครอบครัว ก็จะไมรูสึกไดรับผลกระทบหรือเสียศูนย

มากเทากับตัวละครน้ี ความรูสึกดังกลาวจึงอยูในลักษณะของปมโอดิปุส (Oedipus complex) เปน

ความรูสึกหึงหวงของลูกชายที่มีตอแม และไมวาความรูสึกดังกลาวจะเกิดข้ึนในสถานะใด ลูกกับแม 

หรือพี่ชายกับนองสาว ก็จะเปนความสัมพันธแบบอินเซสท (Incest)7 เชนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

________________________ 
7 อินเซสท (Incest) คือความสัมพันธทางเพศระหวางญาติที่ใกลชิดกัน พอกับลูกสาว แม

กับลูกชายหรือความสัมพันธทางเพศระหวางพี่นองรวมสายเลือดในทางสังคมถือวาความสัมพันธ

ประเภทน้ีเปนเรื่องที่ขัดตอศีลธรรมและเปนเรื่องวิตถาร เพราะตามหลักของพันธุศาสตร การผสมพนัธุ

ของสิ่งมีชีวิตโดยมีสายเลือดใกลเคียงกันเสี่ยงตอแนวโนมที่จะพิกลพิการสูง (ปญญาออน, ปากแหวง 

ฯลฯ) จนพาไปสูการสูญพันธุของเผาพันธุน้ันๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทฤษฎีภาพยนตร (Film Theory) 

ภาพยนตรดรามา (Drama Film Form)8 

ภาพยนตรดรามาเปนภาพยนตรประเภทแรกของโลก โดยมลีักษณะของภาพยนตรดังน้ี  

7.1 Emotional Function : การเนนเราอารมณเปนลักษณะเดนที่สําคัญที่สุดของ

ภาพยนตรประเภทดรามา ซึ่งการเลาเรื่องและการสรางภาพเปนสวนชวยสนับสนุน  

7.2 Fully Technique : ใชเทคนิคทั้งหมด ทําใหภาพยนตรดรามา เรียกไดอีกช่ือหน่ึง

วา "Classic Film" 

7.3 Larger Than Life (Exaggerated) : นําเรื่องราวตางๆ มาขยายใหใหญ เนนการ

โหมขยายเรื่องใหมากกวาความเปนจริง ทําใหเน้ือเรื่องมีความเขมขน มีสีสันกวาธรรมดาทั่วไป  

7.4 Audience's Expectation : เลนกับการคาดเดาของคนดู  

7.5 Believable for the Moment : ทําใหดูนาเช่ือ (ณ ขณะที่กําลังดูอยู) 

 

ขนาดภาพและมุมกลอง9 

ขนาดของภาพที่ปรากฎในภาพยนตร สามารถแบงเปน 6 ขนาดหลักๆ ดวยกัน 

1. ช็อตระยะไกลมาก (Extreme long shot) 

2. ช็อตระยะไกล (Long shot) 

3. ช็อตเต็มตัว (Full shot) 

4. ช็อตระยะปานกลาง (Medium shot) 

5. ช็อตระยะใกล (Close-up) 

6. ช็อตระยะใกลมาก (Extreme Close-up) 

และมุมกลองพื้นฐานทีเ่ห็นในภาพยนตรมีทัง้หมดโดยหลักๆ 5 มุม ไดแก 

1. กลองมมุระดับสายตานก (Bird’s eye view) 

2. กลองมมุสงู (High angle) 

3. กลองระดับสายตา (Eye-level shot) 

4. กลองมมุตํ่า (Low angle) 

5. กลองมุมเอียง (Oblique angle หรือ Dutch angle) 

________________________ 
8 อานเพิ่มเติมใน กิตติศักด์ิ สุวรรณโภคิน. 803 283 ประวัติศาสตรภาพยนตร. 

พฤศจิกายน 2553. (เอกสารประกอบการสอน). 
9 อานเพิ่มเติมใน ประวิทย แตงอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ: ไบโอสโคป พลัส, 

2551. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพยนตรสั้นเรื่อง Sibling Scene ใชมุมกลองระดับสายตา (Eye-level shot) ซึ่งเปน

มุมกลองปกติ และใชขนาดภาพระยะปานกลางไปจนถึงภาพระยะใกล ตามความเหมาะสมของบริบท

ในขณะที่มีการดําเนินเรื่อง เพื่อสรางความรูสึกและสื่อความหมายใหกับผูชม 

 

บทภาพยนตรดัดแปลง10 

ไบรอัน แม็กฟารเลน ( ฺBrian McFarlane) นักเขียนผูเช่ียวชาญดานภาพยนตรอังกฤษ 

มองวาความเช่ือเกาๆ ที่วาวรรณกรรมเปนศิลปะช้ันสูงของปญญาชน สวนหนังเปนแคศิลปะบันเทิง

ของคนทั่วไปเปนปญหาที่ทําใหภาพยนตรที่ดัดแปลงจากวรรณกรรม ถูกจับตามองอยางไมไวใจไมเห็น

คาและประเมินตํ่าเสมอ วาไมมีทางที่จะดีเทียบเทาตนฉบับเพราะทุกคนมองหาแตสิ่งที่ตนเคย

ประทับใจในวรรณกรรม โดยละเลยความจริงที่วามันอาจเปนสิ่งที่ไมสามารถถูกสรางข้ึนในรูปแบบ

ของภาพยนตร และทุกคนก็มักคาดหวังวาภาพยนตรควรดําเนินเรื่องตามตัววรรณกรรมใหมากที่สุด 

โดยไมสนใจจะเปดโอกาสใหภาพยนตรไดสรางอะไรใหมๆ ที่เปนของตัวเองเลย โดยความคิดแบงแยก

ชนช้ันวรรณกรรมกับหนังยังสงผลใหเรามักเช่ือดวยวา วรรณกรรมเปนงานที่สรางยาก ตองใชความ

อุตสาหะและจินตนาการสูงลิบ ขณะที่ภาพยนตรน้ันสรางงาย นับเปนความเช่ือที่ผิดและแสดงถึง

ความไมเขาใจอยางสิ้นเชิงวา สื่อภาพยนตรก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่วรรณกรรมไมมี น่ันก็คือความนา

ต่ืนเตนในแบบภาพยนตร 

วรรณกรรมเลาเรื่องดวยระบบสัญลักษณถอยคํา ขณะที่หนังเปนระบบสัญลักษณ

ภาพเคลื่อนไหวที่ประกอบดวยภาพและเสียง ดังน้ันการดัดแปลงตนฉบับใดๆ มาเปนภาพยนตรจึง

หมายถึงการดัดแปลงภาษาที่ใชในการถายทอดเรื่องราวน้ันดวย กลาวคือการใชวิธีการสื่อนัยสําคัญ

ดวยภาษาของภาพยนตร โดยนอกจากคนทําหนังจะตองจับแกนเรื่องของตนฉบับมาใหไดแลว ยังตอง

สามารถแสดงความคิดเห็นที่มีตอประเด็นของเรื่องราวน้ันๆ จึงจะสงผลใหหนังมีชีวิตจิตใจเปนของ

ตัวเอง แตก็ไมไดละทิ้งองคประกอบพื้นฐานจากตนฉบับ ซึ่งก็คือเสนเรื่องหลัก เสนเรื่องรองที่สําคัญ 

และตัวละครที่เกี่ยวของตอเสนเรื่องเหลาน้ัน บทภาพยนตรดัดแปลงที่ดีจึงจะตองมีความฉลาดและ

กลาหาญอยางที่หนังที่ดีพึงเปน มีความเช่ือมโยงกับตนฉบับในจุดสําคัญๆ และยังตองมีความใหมใน

ตัวเอง 

ภาพยนตรสั้นเรื่อง Sibling Scene ไดดัดแปลงมาจากเรื่องสั้น Family Affair โดย

ผูจัดทําไดปรับเปลี่ยนบริบท บทสนทนา และพฤติกรรมของตัวละครใหสอดคลองกับสังคมไทย อีกทั้ง

ยังไดตัดทอนและรวบชุดเหตุการณในบางสวน เพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบของภาพยนตร ทั้งน้ีผูจดัทาํ 

________________________ 
10 อานเพิ่มเติมใน ธิดา ผลิตผลการพิมพ. เขียนบทหนังซัดคนดูใหอยูหมัด. กรุงเทพฯ: 

ไบโอสโคป พลสั, 2551. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ยังคงแกนเรื่องหลักและเหตุการณสําคัญๆ ในบทประพันธตนฉบับไว เพื่อใหเน้ือหายังคงนัยสําคัญเดิม

ตามตนฉบับและมีความนาสนใจในรูปแบบของภาพยนตร 

 

สัญศาสตร 11 

สัญวิทยา เปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ ที่ปรากฏอยูในความคิดของ

มนุษย อันถือเปนทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวของเรา สัญลักษณอาจจะไดแก ภาษา รหัส สัญญาณ 

เครื่องหมาย ฯลฯ หรือหมายถึงสิ่งที่ถูกสรางข้ึนมาเพื่อใหมีความหมายแทนของจริง ตัวจริง ในตัวบท

และในบริบทหน่ึงๆ 

แฟรดิน็อง เดอ โซซูร (Ferdinand de Saussure) แบงสัญญะออกเปน 2 สวน      

สวนแรกคือ รูปสัญญะ (Signifier) เปนรูปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ เชน คําที่ถูกเขียน       

เสนตางๆ ในหนากระดาษที่กอใหเกิดภาพวาด รูปภาพ หรือเสียง สวนที่สองคือ ความหมายสัญญะ 

(Signified) คือบริบทภายในใจที่ถูกหมายถึงโดยตัวหมาย ดังน้ัน คําวา ตนไม ไมจําเปนตองเปนตนไม

ที่เฉพาะเจาะจง แตหมายถึงบริบทที่ถูกสรางข้ึงทางวัฒนธรรมวาคือความเปนตนไม กระบวนการ

ทั้งหมดน้ีเราเรียกวา การสรางความหมาย 

การศึกษาในเชิงสัญญะใหความสําคัญกับการหาความสัมพันธระหวางรูปสัญญะกับ

ความหมายสัญญะ เพื่อดูวาความหมายถูกสรางข้ึนและถูกถายทอดออกมาอยางไร โดยนําเอาตัวบท

มาวิเคราะหเพื่อดูวาตัวหมายน้ันสรางความหมายอยางไร 

ระดับแรกเปนการตีความตามความหมายตรง (Denotation) เปนระดับที่เกี่ยวของกับ

ความจริงตามธรรมชาติ เปนการอางถึงสามัญสํานึกหรือความหมายที่ปรากฎแจมแจงอยูแลว

ของสัญญะ (Sign) และความสัมพันธของสัญญะกับสิ่งที่กลาวถึงในความหมายที่ชัดแจงของสัญญะ 

เชน ภาพของอาคารใดอาคารหน่ึง ก็แสดงวาเปนอาคารน้ัน 

ระดับที่สอง เปนการตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) เปนการตีความหมายใน

ระดับที่มีปจจัยทางวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของดวยซึ่ง ไมไดเกิดจากตัวของสัญญะเอง เปนการอธิบาย

ถึงปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนเมื่อสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณของผูใชและคุณคาทางวัฒนธรรม

ของเขา ซึ่งสัญญะในข้ันน้ีจะทําหนาที่ 2 ประการ คือ ถายทอดความหมายโดยนัยแฝงและถายทอด

ความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) 

 

________________________ 
11 อานเพิ่มเติมใน Blogspot. แนวคิดสัญวิทยา[ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ 26 กุมภาพันธ 

2557. เขาถึงไดจาก http://nuttacha.blogspot.com/2007/09/semiology-and-

signification.html. 

   ส
ำนกัหอ
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ในภาพยนตรสั้นเรื่อง Sibling Scene มีการนําสัญญะเขามาใช โดยผูจัดทําไดใชขวด

โหลใสขนมปง เปนตัวแทนของตัวละครพี่ชาย คือขวดโหลขนมปงจะถูกบรรจุอยูเต็มเมื่อนองสาวอยู

ดวย เพื่อสื่อความหมายถึงภาวะการถูกเติมเต็มของตัวละครพี่ชาย และจะเหลือแตขวดโหลเปลา เพื่อ

สื่อถึงความรูสึกขาดหายของพี่ชายเมื่อนองสาวไดแยกออกไปมคีรอบครัวเปนของตัวเอง 

 

สรุป 

จากแนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดที่นํามาประกอบการศึกษา ลวนมีความสําคัญและจําเปน

อยางย่ิงตอกระบวนการสรางภาพยนตรสั้นในครั้งน้ี ผูจัดทําสามารถนําทฤษฎีความสัมพันธใน

ครอบครัว แนวคิดตางๆ รวมถึงทฤษฎีภาพยนตร เพื่อนําไปเปนแนวทางในการสรางบทภาพยนตรสั้น 

และนําไปปรับใชในข้ันตอนการถายทําตอไป 

    

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 3 

การเก็บขอมูล 

 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว และทฤษฎีทาง

ภาพยนตร รวมถึงการเขียนบทภาพยนตร ดัดแปลง โดยผูจัดทําไดมีการดัดแปลงเรื่องสั้น        

Family Affair ของนักเขียนชาวญี่ปุน ฮารูกิ มูราคามิ (Haruki Murakami) ที่มีอยูในหนังสือ      

The Elephant Vanishes มาเปนบทภาพยนตร จากน้ันจึงมีการเก็บขอมูลโดยการศึกษาจาก

ภาพยนตรเรื่องตางๆ ที่มีเน้ือหา อารมณและบรรยากาศของภาพยนตรที่ใกลเคียงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 – 1 ภาพปกหนังสือ The Elephant Vanishes 

The Elephant Vanishes โดย ฮารูกิ มูราคาม ิ(Haruki Murakami) 

The Elephant Vanishes รวม 17 เรื่องสั้นของนักเขียนช่ือดังชาวญี่ปุน ฮารูกิ         

มูราคาม ิ(Haruki Murakami) ที่ถูกเขียนข้ึนระหวางป 1980 ถึง 1991 และไดมีการรวมเลมครั้งแรก

ในปน้ัน จากน้ันจึงไดรับการตีพิมพเปนภาษาอังกฤษครั้งแรกในป 1993 เรื่องสั้นหลายเรื่องถูกตีพิมพ

ลงในนิตยสาร The New Yorker, Playboy และ The Magazine กอนที่จะถูกนํามารวมเลม โดย

ชุดเรื่องสั้นดังกลาว มีสไตลและเน้ือหาสอดคลองกับงานกอนๆ ของมูราคามิ ที่มุงเนนประเด็นเกี่ยวกับ    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความสูญเสีย ความเจ็บปวด ความสับสน และความโดดเด่ียวในช่ือ The Elephant Vanishes มา

จากเรื่องสุดทายในการรวบรวม 

หลังจากดัดแปลงเรื่องสั้นดังกลาวเปนบทภาพยนตร ผูจัดทําไดมีการศึกษาและรวบรวม

ขอมูลอางอิงทั้งในดานเน้ือหา วิธีการเลาเรื่อง การดัดแปลงบทจากหนังสือ รวมถึงอารมณและ

บรรยากาศของภาพ จากภาพยนตรดังตอไปน้ี 

- Annie Hall (1977) โดย วูดด้ี อัลเลน (Woody Allen) 

- Certified Copy (2010) โดย อับบาส เกียโรสตามี (Abbas Kiarostami) 

- Silver Linings Playbook (2012) โดย เดวิด โอ รัสเซล (David O' Russell) 

- Bangkok Blues (2009) โดย อาทิตย อัสสรัตน 

 

ขอมูลอางอิง (Reference) 

Annie Hall (1977) โดย วูดด้ี อัลเลน (Woody Allen) 

 
รูปที่ 3 – 2 โปสเตอรภาพยนตร Annie Hall 

อัลวี ซิงเกอร นักแสดงตลกที่ยอดเย่ียมที่สุดเทาที่เมืองแมนฮัตตันเคยมีมา แตเมื่อการ

งานเจริญกาวหนา ความรักก็มักจะถอยหลังลงคลอง ประกอบกับความไมประสีประสาในเรื่องของ

หัวใจ ทําให อัลว่ี ยังคงใชชีวิตอยูคนเดียวอยางเปลาเปลี่ยว เขาจึงตองการมือดีอยาง ร็อบ ผูเปนเพื่อน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รักเขามาชวยแกปญหาดังกลาว ซึ่งน่ันทําใหตลกข้ีเหงาคนน้ีไดมีโอกาสรูจักกับ แอนน่ี ฮอลล นักรอง

สาวในไนทคลับ 

ตลกหนุมตกหลุมรักกับสาวขายเสียงคนน้ีเขาอยางจัง ทั้งคูใชเวลาศึกษากันและกันอยู

หลายป แตแลวเมื่อความสัมพันธดูเลื่อนลอย หาความมั่นคงไมได น่ันจึงทําใหชายและหญิงคูน้ี

ตัดสินใจแยกจากกัน แอนน่ีเดินทางไปเมืองลอสแองเจลลิส (Los Angeles) เพื่อเริ่มตนชีวิตใหม 

วากันวาเมื่อเราสูญเสียของไป เราถึงจะเรียนรูวาสิ่งๆ น้ันมีคากับเรามากแคไหน อัลว่ีก็

เชนกัน ชายหนุมตระหนักแลววาตัวเองน้ันยังคงรักแอนน่ี และหญิงสาวก็มีคุณคามากมายตอชีวิตของ

เขา ดังน้ัน จึงออกเดินทางเพื่อไปตามรักแท แมสุดทายแลวความพยายามของเขาจะลมเหลว แตอยาง

นอยดาราตลกคนน้ีก็ไดเรียนรูแลววา ทําไมคนเราถึงตองการความรักและมีสวนรวมในความสัมพันธ 

ถึงสวนใหญจะลงเอยดวยการทนทุกขและความเจ็บปวดก็ยอม 

จากภาพยนตรเรื่องดังกลาว เปนภาพยนตรที่มีการเลาเรื่องผานบทสนทนา และยังมี

เน้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธของตัวละครต้ังแตเริ่มคบหาจนกระทั่งเลิกลา ซึ่งสอดคลองกับภาวะที่

เกิดข้ึนของตัวละครในบทของผูจัดทํา ผูจัดทําจึงนําวิธีการเลาเรื่องและเน้ือหาในหลายสวนมาอางอิง

และประยุกตใชในการสรางสรรคภาพยนตรสั้นของตัวเอง 

 

Certified Copy (2010) โดย อับบาส เกียโรสตาม ี(Abbas Kiarostami)  

 
รูปที่ 3 – 3 โปสเตอรภาพยนตร Certified Copy 

Certified Copy เปนเรื่องราวของหญิงชายคูหน่ึง ซึ่งพบเจอกันในงานแถลงเปดตัว

หนังสือ พวกเขาไดใชเวลารวมกันครึ่งวันในสถานที่โรแมนติก สวยงามอยางทัสคานี (Tuscany) โดย
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ผูชมจะไดเดินทางรวมไปกับพวกเขา ไดรับรูบทสนทนาที่ชวนคิด ไดพบเจอคูรักคูอื่นๆ ที่ใหคําแนะนํา

เพื่อใหความสัมพันธของหญิงชายคูน้ีเปนไปไดอยางราบรื่นข้ึน และสุดทายเราจะไดรับรูความจริงที่

ซอนอยูเบื้องหลังความโรแมนติกที่ฉาบหนาอยูของเรื่องราวทั้งหมดวามันคือ รัก หรือ ลวง กันแน 

จากภาพยนตรเรื่องน้ี เปนภาพยนตรที่เลาเรื่องผานบทสนทนาเชนกัน โดยจะเห็นการ

ขับเค่ียวกันผานบทสนทนาของตัวละครหลักที่มีความเขมขนเพิ่มสูงข้ึนตามระยะเวลาที่เหตุการณ

ดําเนินไป ผูจัดทําจึงสังเกตพฤติกรรมของตัวละคร วิธีการและองคประกอบหลายๆ อยางที่นาสนใจ

จากภาพยนตรเรื่องน้ี และคิดวาสามารถนําไปปรับใชกับภาพยนตรสั้นของผูจัดทําเองได 

 

Silver Linings Playbook (2012) โดย เดวิด โอ รัสเซล (David O' Russell) 

 
รูปที่ 3 – 4 โปสเตอรภาพยนตร Silver Linings Playbook 

ชีวิตมักไมเปนไปตามแผน แพท โซลาทาโน สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งบาน งาน และ

ภรรยา ภายหลังจากใชเวลาแปดเดือนในโรงพยาบาลจิตเวช เขาตองกลับมาอาศัยอยูกับแมและพอ 

โดยหวังจะเริ่มชีวิตใหมดวยการไปขอคืนดีกับภรรยา ทวาพอกับแมอยากใหเขาปลดเปลื้องภาระทางใจ

ทิ้งใหหมด และใชเวลากับทีมอเมริกันฟุตบอลสุดโปรดของครอบครัว แตแลวเรื่องราวก็เริ่มยุง เมื่อ

แพทไดพบ ทิฟฟานี หญิงสาวลึกลับมากปญหา ผูอาสามาเปนแมสื่อใหเขาไดปรับความเขาใจกับ

ภรรยา โดยแลกกับการที่แพทตองชวยเหลือเธอบางอยางเชนกัน ทันทีที่ขอตกลงสัมฤทธ์ิผล สาย

สัมพันธระหวางคนทั้งคูก็เริ่มตน ซึ่งทําใหชีวิตของพวกเขาแปรผันไปนับแตบัดน้ัน 
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ภาพยนตรเรื่องน้ีดัดแปลงมาจากนวนิยาย The Silver Linings Playbook ของ      

แมทธิว ควิก (Matthew Quick) ผูจัดทําเองจึงรูสึกสนใจในฐานะที่เปนภาพยนตรดัดแปลง ซึ่งตรงกับ

หัวขอจุลนิพนธของผูจัดทํา อีกทั้งยังมีหลายฉากจากภาพยนตรเรื่องน้ี ที่ผูจัดทํานํามาเปนขอมูลอางอิง

ในการถายทําและการตัดตอภาพยนตร 

 

อารมณและบรรยากาศของภาพยนตร (Mode and Tone)  

Bangkok Blues (2009) โดย อาทิตย อัสสรัตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 3 – 5 โปสเตอรภาพยนตร Bangkok Blues 

อนันดา และ หลุยส สองหนุมเพื่อนสนิทที่มักจะทําอะไรรวมกันเปนประจํา แตมีสิ่งหน่ึง

ที่ทั้งคูตองเรียนรูและทําความเขาใจ น่ันคือ ผูหญิง ไมวาเรื่องราวจะดําเนินไปอยางไร ก็ยอมมีทั้งคนที่

ผิดหวังและสมหวัง น่ีคือเรื่องราวที่ทั้งสองจะตองพบเจอ 

ภาพยนตรเรื่องน้ีใหความรูสึกเศราหมองเล็กๆ เน่ืองจากโทนสีฟาที่ผูกํากับเลือกใช 

ผูจัดทําเห็นวาสีฟาอมเทา ทําใหเกิดความรูสึกเหงาไดดี จึงนําสีจากภาพยนตรเรื่องน้ีมาใชอางอิง

อารมณและบรรยากาศภาพในภาพยนตรของผูจัดทํา 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาขอมูลดานทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ซึ่งผูจัดทําไดรวบรวมขอมูลเพื่อ

สรางสรรคภาพยนตรสั้นที่มีเ น้ือหาเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวเมื่อถึงจุดเปลี่ยนแปลง 

จนกระทั่งบทภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene สําเร็จออกมา จากน้ันผูจัดทําไดมีการศึกษาขอมูล

อางอิง (Reference) และอารมณของภาพยนตร (Mood and Tone) เพื่อเตรียมการสําหรับ

กระบวนการถายทํา ใหการผลิตช้ินงานดําเนินไปตามแผนการทํางานและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 

ขั้นตอนการพัฒนาบท (Development) 

1. แกนเรื่อง (Theme) 

ความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเสมอ 

2. โครงเรื่อง (Plot) 

ชายคนหน่ึงที่สนิทกับนองสาวมาก มากเสียจนไมคิดวามีพี่ชายและนองสาวคูไหนสนิท

กันมากเทาน้ีอีกแลว เขารูสึกเสียศูนยเมื่อนองสาวที่โตและใชชีวิตสํามะเรเทเมามาดวยกัน มีมุมมองตอ

เขาเปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากที่เธอไดพบกับคูหมั้นและกําลังจะแยกออกไปใชชีวิตคูของตัวเอง 

3. เรื่องยอ (Synopsis) 

นัทกับแนน เปนคูพี่ชายนองสาวที่สนิทกัน ใชชีวิตและโตมาดวยกันมาตลอด เที่ยว เลน 

ด่ืมสังสรรค และใชชีวิตไปวันๆ จนวันหน่ึงที่แนนไดเจอกับแฟนหนุมของเธอ แนนเปลี่ยนตัวเอง และ

มองนัทเปลี่ยนไปจากเดิม แนนก็รูสึกวานัททําตัวไมเปนผูใหญ ไมวางแผนชีวิต และไมคิดถึงเรื่อง

อนาคต นัทยังใชชีวิตแบบที่เคยใช โดยไมสนใจวาอายุของเขามากข้ึนเรื่อยๆ และควรจะจริงจังกับชีวิต

ไดแลว แนนไดตัดสินใจบางอยาง และทําใหชีวิตของนัทไมเหมือนเดิมอีกตอไป 

4. โครงเรื่องยอขยาย (Treatment) 

นัท ชายหนุมวัย 27 ป กําลังเถียงอยูกับ แนน นองสาวที่อายุออนกวาเขา 4 ป ใน

รานอาหารอินเดียแหงหน่ึง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่แนนไมพอใจที่นัทเหลืออาหารในจานเยอะเกินไป 

นัทรูสึกวานองสาวของเขาเริ่มเปลี่ยนไป เธอชักจะหาเรื่องดาเขาอยูบอยๆ 
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ความสัมพันธของทั้ ง คูกอนหนาน้ีอยู ใน ข้ันดี และแนนก็ใช ชี วิตสํามะเรเทเมา

เหมือนกับนัทมาตลอด จนเมื่อหลายเดือนกอนหลังจากที่แนนกลับจากไปเที่ยวตางประเทศกับกรุป

ทัวร 

สายวันน้ัน นัทเพิ่งลุกจากที่นอนและเห็นกระเปาเดินทางใบใหญของแนนวางอยู

กลางบาน ในระหวางที่นัทกําลังอานหนังสือพิมพพรอมกันเค้ียวขนมปงกรอบ แนนก็เอารูปของชาย

คนหน่ึงมาใหดูและบอกกับนัทวาน่ีคือคนที่เธออยากแตงงานดวย นัทรูสึกไมชอบหนาแตก็ไมไดพูด

ออกไป 

หลายวันตอมาหลังจากเหตุการณทะเลาะกันในรานอาหารอินเดีย นัทต่ืนมาในตอนสาย

และเห็นโนตที่แนนทิ้งไว แนนบอกวาเธอจะชวนแฟนหนุมของเธอมาที่บาน และตองการใหนัทอยูทาน

ขาวเย็นดวยกันในวันหยุดปลายสัปดาหที่จะถึงน้ี นัทโทรไปปฏิเสธแตก็ไมสําเร็จ 

วันหยุดปลายสัปดาหมาถึง นัทจําตองอยูทานขาวเย็นกับแนนและแฟนหนุมของเธอ นัท

ด่ืมเบียรและพูดคุยกับแฟนแนนในระหวางรอแนนเตรียมอาหาร เขารูสึกวาแฟนหนุมของนองสาวชาง

แตกตางกับเขาอยางสิ้นเชิง นอกจากจะไมด่ืมเบียรเพราะแพแอลกอฮอลแลว ยังไมเขาใจมขุตลกที่เขา

ปลอยไปอีกตางหาก แฟนแนนพยายามชวนนัทคุยและต้ังคําถามในเรื่องที่นัทไมสนใจ นัทตอบไปแบบ

ขําๆ พรอมกับมุขตลกที่แนนไมตลกดวย หลังมื้ออาหาร นัทไปน่ังด่ืมเบียรที่บารใกลบาน เขาเจอกับ

หญิงสาวคนหน่ึงที่บาร จึงเขาไปคุยดวยแลวไปจบที่หองของเธอ หลังเสร็จธุระ นัทเดินกลับบาน 

ระหวางทางเขาเมาและอวกออกมา นัททรมานมากและถามตัวเองวาทุกวันน้ีเขาทําอะไรอยู 

หลายเดือนตอมา นัทรูสึกตัวต่ืนมาบนโซฟาในชุดเสื้อเช้ิตทํางานตัวเดิมจากเมื่อวาน 

สภาพหองในตอนน้ีเละเทะและสกปรกมาก มีขวดเบียรวางเกลื่อนอยูเต็มหอง เสื้อผาที่ยังไมไดซักถูก

วางทิ้งระเกะระกะ นัทมองเหมอไปรอบๆ หอง ที่หลังจากน้ีเขาตองอาศัยอยูที่คอนโดน้ีเพียงคนเดียว 

เพราะแนนไดแยกออกไปใชชีวิตคูของตัวเองแลว ในระหวางที่น่ังเหมอ นัทรูสึกยังไมพรอมที่จะตองอยู

ตัวคนเดียว เขายังปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไมได ทันใดน้ันเสียงโทรศัพทดังข้ึน นัทรับโทรศัพท 

แนนโทรมาชวนนัทไปกินขาวเย็นที่บานของเธอในวันหยุดที่ปลายสัปดาหที่จะถึง นัทตอบตกลง หลัง

วางสาย นัทรูตัวดีวาชีวิตของเขาไมสามารถกลับไปเปนเหมือนเดิมไดอีกตอไปแลว 

5. บทภาพยนตร (Screenplay) 

Scene1. ภาพพ้ืนหลังสีดํา 

นัท (V.O.) 

บางทผีมอาจเปนคนใจแคบ แตผมก็ไมชอบคูหมั้นนองสาวต้ังแตครั้งแรกที่เจอ 

ดูเหมือนวาเธอจะรู และแสดงความไมพอใจออกมา 
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Scene2. int. / รานอาหารอินเดีย / เท่ียงวัน 

นัท ชายหนุมวัย 27 ป น่ังทานมื้อเที่ยงในรานอาหารอินเดียเล็กๆ แหงหน่ึงกับ แนน 

นองสาวที่อายุออนกวาเขา 4 ป นัทตักขาวหมกใสปากดวยสีหนากล้ํากลืนไปไดไมกี่คํา เขาก็วางชอน

ลง และเรียกบริกรใหมาเก็บจานไปทันที แนนชําเลืองมอง แตนัทไมสนใจ เขายกขวดเบียรข้ึนกระดก

แลวมองออกไปนอกหนาตาง เมื่อแนนทานอาหารในจานหมด เธอก็พูดข้ึนมา 

 

แนน 

รูวาพี่ไมชอบ แตไมเห็นตองกินเหลือเยอะแบบน้ัน 

 

นัท 

แหวะ (เบะปาก) 

 

แนน 

รสชาติมันก็ไมไดแยมาก พี่นาจะฝนกินเขาไปหนอย 

 

นัท 

ทําไมฉันตองทําแบบน้ันดวย 

 

แนน 

ก็รานน้ีเพิง่เปด ใหกําลังใจเขาหนอยไมไดเหรอ? 

 

นัท 

เปนไรเน่ีย เมนสมาเหรอ? 

 

แนน 

พี่อยามาพูดแบบน้ีนะ 

 

นัท 

แกอยาลืม วาฉันรูวาเมนสแกมาชา 

จนแมตองพาไปหาหมอนะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนน 

หยุด.. (ตาขวาง เริ่มสติแตก) 

 

นัทหยุด เมื่อเห็นวาแนนเริ่มโกรธ แนนรวบรวมสติ กอนจะพดูตอข้ึนมา 

 

แนน 

ปญหาคือ พีเ่ปนคนใจแคบ 

พี่ไมเคยพยายามมองขอดีเลย มันนารําคาญมาก 

 

นัท 

ก็คงจริง แตน่ีมันก็ชีวิตฉันน่ี 

 

แนน 

พี่ก็ดีแตพูดแลวก็ทิง้ใหคนอื่นตองมาน่ังเก็บกวาดให 

เหมอืนเวลาพี่ชวยตัวเอง 

 

นัท 

พูดบาอะไรของแก 

 

แนน 

ฉันจําไดตอนพี่อยูมัธยม พี่ชอบใชมือชวยตัวเอง 

แลวมันก็เปนหนาที่ของผูหญงิในบานที่ตองซกัผา 

อยางนอย.. พี่นาจะทําไมใหมันเลอะเตียง 

 

นัท 

นับตอจากน้ี ผมจะระวังนะครับ.. 

แตฉันขอบอกแกไวเลยนะ ฉันมีชีวิตของฉัน 

ฉันรูวาตัวฉันชอบอะไร ไมชอบอะไร 

เรื่องแคน้ีแกไมเขาใจเหรอวะ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนน 

แตพี่ไมเห็นตองทําใหคนอื่นเสียใจ ลองเห็นใจคนอื่นดูบาง 

หัดมองดานดีๆ บาง หัดเก็บอารมณบาง ทําไมพี่ไมโตเปนผูใหญซกัท ี

 

นัท 

ฉันเปนผูใหญแลว 

ฉันเก็บอารมณเปน และฉันกม็องดานดีๆ เปน 

แตทําไมฉันตองคิดเหมือนแกดวย 

 

แนน 

น่ีไงที่ฉันจะบอก.. พีห่ย่ิงมาก 

ก็เพราะอยางน้ีพี่ถึงไมมีแฟนจรงิๆจังๆ ทัง้ที่อายุ 27 

 

นัท 

ฉันมีแฟนแลว 

 

แนน 

คูนอนนะเหรอ  พี่สนุกมากมั้ยทีเ่ปลี่ยนผูหญิงทกุๆ ป 

ถาไมมีความรักความเขาใจแลวจะมีแฟนไปทําไม 

มันก็เหมือนพี่ชวยตัวเองน่ันแหละ 

 

นัท 

ฉันไมไดเปลี่ยนแฟนทุกปนะ.. ใชมั้ย 

 

แนน 

ก็เกือบทุกปอะแหละ 

พี่นาจะคิดถึงชีวิตตัวเองใหจรงิจงักวาน้ีนะ 

แลวจะไดทําตัวเปนผูใหญซักท ี

 

พูดจบ แนนก็เดินออกจากรานไป 

 

   ส
ำนกัหอ
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นัท (V.O.) 

ในชวงหลังๆน้ี  ทัศนคติที่เธอมีตอผมเปลี่ยนไปจากเดิม เธอมักจะหาเรื่องดาผมตลอด 

 

Scene.3 int. / อพารทเมนต / กลางคืน (Flashback) 

สองพี่นองน่ังด่ืมเบียรกันที่โตะกินขาวหลังมื้ออาหาร ทั้งคูอยูในสภาพเมามาย พูดคุย

และหัวเราะกันอยางออกรส บนโตะเต็มไปดวยกระปองเบียรวางลมระเนระนาด ดานหนาของนัทมี

กลองอาหารแชแข็งที่กินไมหมดวางอยู นัททิ้งเปลือกถ่ัวลงในน้ัน บนโตะมีเศษเฟรนชฟรายวางอยู

กระจัดกระจาย มีคราบเลอะของซอสมะเขือเทศบนโตะ ภายในอพารทเมนตคอนขางรก มีเสื้อผาที่ยัง

ไมไดซักวางกองพะเนินรวมกัน หนังสือและนิตยสารถูกวางอยางกระจัดกระจาย ที่ประตูหองมีรองเทา

ของทั้งคูวางอยางระเกะระกะ (แนนเลนโยนเปลือกถ่ัวลงไปในกลองขาวของนัท โดยใหนัททายวา

ลงมั้ย ในอารมณแบบคนเมาเลนกัน) 

 

นัท (V.O.) 

กอนหนาน้ีเราเปนคูหูกัน ไมมพีี่ชายนองสาวคูไหนที่คุยกันอยางเปดเผยมากเทาน้ีอีกแลว 

เราสนิทกันมาก และเธอก็มองผมเปนแบบอยางดวยซ้ํา 

..จนกระทัง่หลายเดือนกอน ตอนเธอกลับจากไปเที่ยวตางประเทศกับกรุปทัวร 

 

Scene4. int. / อพารทเมนต / ตอนเชา (Flashback) 

เชาวันหน่ึง ในขณะที่นัทน่ังแทะขนมปงกรอบพรอมกับดูหนังสือพิมพฆาเวลาเพื่อรอไป

ทํางาน แนนก็เดินเขามาพรอมกับของฝาก และย่ืนรูปถายที่เปนรูปเธอยืนคูกับชายหนุมคนหน่ึง ทั้งคู

ยืนย้ิมอยูขางปลากระโทงดาบที่ทาเรือชาวประมงแหงหน่ึงในซานฟรานซิสโก 

 

นัท 

ปลาสวยดีนะ 

 

แนน 

อยามาตลก.. ฉันกําลังซีเรียสอยู 

 

นัท 

แลวแกจะใหฉันพูดอะไรเหรอ 

 

   ส
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แนน 

ไมตองพูดอะไรทั้งน้ัน แครูไววาคือคนน้ี 

 

นัท 

ออ น่ีแกจับข้ึนมาไดพรอมปลาตัวน้ีนะเหรอ 

 

แนนหงุดหงิดที่นัทเห็นแฟนหนุมเธอเปนตัวตลก เธอดึงรูปกลับไปในมือ นัทหยิบรูปถายอีกใบข้ึนมาดู 

และพยายามจดจําใบหนาแฟนหนุมของแนน รูปถายอีกใบเปนรูปแฟนหนุมของแนนใสเสื้อโปโลทีม

ฟุตบอล ยกปกคอเสื้อข้ึนต้ัง สวมแวนกันแดดเรยแบน เขาถายคูกับหุนข้ีผึ้งนักฟุตบอลที่ต้ังโชวตาม

หางสรรพสินคา 

 

นัท (V.O.) 

การตกหลุมรักใครสักคนทีเ่จอกันในกรุปทัวรเปนเรื่องที่ทําใหผมรูสึกคลื่นไส 

และหากจะมีใบหนาไหนที่จะกระตุนอาการใหผมรูสึกเกลียด มันก็คือใบหนาน้ีอยางแนนอน 

บางทีอาจเปนความใจแคบของผมอีกอยางหน่ึง ผมไมมีวันชอบคนที่ใสเสือ้ยืดโปโลปกต้ัง 

คูกับแวนกันแดดอยางเด็ดขาด คนพวกน้ีชอบกรางไปมาโดยคิดวาตัวเองดูดี 

 

จากน้ัน นัทหันไปถามแนน 

 

นัท 

แลวไงตอ 

 

แนน 

ไมรู เราอาจแตงงานกันมั้ง 

 

นัท 

แกไดกันรึยัง? 

 

แนน 

ทุเรศ พี่อยามาตัดสินคนอื่นแบบน้ี 

เขาไมไดเปนเหมือนพี่นะ รูไวดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนนพูดออกมาดวยสหีนาแดงก่ํา แตนัทไมไดสนใจในทาทีของแนนเขายังคงมองรูปถาย 

 

นัท 

เขาขอแกแลวเหรอ 

 

แนน 

อือ แตฉันยังไมไดบอกเขานะ 

จริงๆ แลวฉันยังไมรูเลยวาอยากแตงงานรึเปลา.. 

ฉันเองกเ็พิ่งทํางาน ยังอยากใชชีวิตสบายๆ ไปอีกสกัพัก 

แตก็ไมใชชีวิตบาๆ แบบพี ่

 

นัท 

ก็ตามใจแก 

 

แนน 

แตฉันไมรูเหมือนกันอะ.. เขาดูเปนคนดีนะ 

บางครัง้ฉันก็อยากจะแตงงานกับเขาไปเลย มันยากเหมือนกนั 

 

นัทมองไปที่รปูน้ันอีกครั้ง และแนนก็พูดตอข้ึนมา 

 

แนน 

เขาช่ือวานัทนะ.. ช่ือเหมอืนพี่นะ 

 

นัทหันไปมองตามเสียงนองสาวที่เพิ่งเดินเขาหองไป เขาหยิบรูปข้ึนมาดูอกีรอบ พรอมทั้งถอนหายใจ

ออกมา 
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นัท (V.O.) 

ผมเช่ือวาช่ือผมกับช่ือมันสะกดไมเหมือนกัน 

อาจจะเปนณัฐ หรือวานัด หรอือาจจะเปนแนทก็ได ผมคงฟงผิด 

การที่มีใครสกัคนหน่ึงที่มีช่ือเรียกเหมอืนกัน มันทําใหผมอดคิดไมไดวา 

เราเปนคนประเภทเดียวกัน ไม.. ไมใชเรา 

ผมไมมทีางเปนคนประเภทเดียวกับไอหมอน่ีอยางแนนอน 

 

Scene5. int. / รานอาหารอินเดีย / กลางวัน 

ภาพตัดกลับมาในรานอาหารอินเดีย นัทยังคงน่ังอยูคนเดียว เขายกขวดเบียรข้ึนกระดก

อึกสุดทาย และลุกออกจากโตะ 

 

Scene6. int. / อพารทเมนต / กลางวัน 

นัทเดินออกมาจากหองนอนในตอนสาย เขาสวมเสื้อยืดกลับดาน กางเกงนอนขาสั้น นัท

บิดตัวพรอมทั้งหาวออกมา แลวเดินไปเปดทีวี ภาพปรากฎข้ึนบนจอ แตไมมีเสียงออกมาจากลําโพง 

(แตนัทก็ไมไดรูสึกแปลกใจอะไร) จากน้ันเขาเดินไปลางหนาแลวไปหยุดยืนที่โตะกินขาว เขาหยิบ

กระปุกขนมปงกรอบข้ึนมาเปด แลวสังเกตเห็นวามีกระดาษโนต ที่เปนลายมือนองสาววางอยูใต

กระปุกขนมปง ในน้ันเขียนไววา “ฉันชวนนัทมากินขาวเย็นที่บานวันอาทิตยน้ี อยากใหพี่อยูดวย” นัท

หยิบกกลองขนมปงกรอบ แลวเดินไปน่ังหนาทีวี เขาหยิบโทรศัพทข้ึนมากดแลวแนบหู ในระหวางรอ

โทรศัพท นัทเปดดูรูปโปในนิตยสารที่วางอยูขางๆ ตัว 

 

แนน 

ฮัลโหล 

 

นัท 

เสียใจดวยนะ ฉันมเีดทวันอาทิตยน้ี นัดไวนานแลว 

ถารูลวงหนาคงทําตัวใหวาง เสียดายจัง 

 

นัทกัดเล็บเมื่อพูดจบประโยค 
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แนน 

ฉันรูวาพี่จะทําอะไร พี่จะไปไหนซกัที ่

ทําอะไรซกัอยางกบัผูหญงิซกัคนที่พี่จําช่ือไมได 

ฉันวาพี่ไปทําอะไรแบบน้ันในวันเสารก็ไดนะ 

 

นัท 

วันเสารฉันจะเอารถไปเขาศูนย 

เสร็จแลวตองไปกินเลี้ยงกบัลูกคาอกี ตอนน้ีงานยุงจรงิๆ 

 

แนน 

งั้นก็ยกเลิกเดทของพี ่

 

นัท 

คิดวาคงไมไดนะ 

ความสัมพันธตอนน้ีอยูในชวงที่ตองทะนุถนอม 

 

แนน 

ออ งั้นความสัมพันธของฉันกับพี่ไมตองทะนุถนอมใชมั้ย 

 

นัท 

ไมใชแบบน้ันซักหนอย 

 

นัทหยิบเศษขนมปงกรอบทีห่กลงบนหนาหนังสือมาใสปาก แลวพูดข้ึนตอวา 

 

นัท 

ฉันหมายถึงแกกก็ินขาวกับคูหมั้นแกไป 

สวนฉันก็ไปเดทกับแฟนฉัน.. มันจะยากตรงไหน 
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แนน 

พี่ก็รูอยูแลววามันไมไดยาก 

ทุกครั้งที่ฉันนัดพี่ใหเจอเขา พี่ก็อางตลอด 

พี่ไมรูเหรอวาพี่ไมมีมารยาทแคไหน.. เขาเปนแฟนนองพี่นะ 

แคอยูกินขาวกับเขามันไมทําใหพี่ตายหรอก 

 

นัทเงียบ เถียงไมออก 

 

แนน 

ขอรองเหอะ พี่มากินขาวกับเราไดมั้ย 

ฉันสัญญาวาจะไมไปยุงกับชีวิตเซ็กสพีจ่นถึงปลายปเลย 

 

นัท 

ชีวิตเซ็กสฉันคงจบลงต้ังแตตอนน้ีแลว คงไมตองรอใหถึงปลายป 

 

แนน 

งั้นพี่จะมากินขาวกันเย็นวันอาทิตยน้ีนะ ใชมั้ย 

นัทปดนิตยสารเลมน้ันลงแลววางไวที่เดิม 

 

นัท 

น่ีฉันเลือกไดดวยเหรอ 

 

แนน 

เขานาจะซอมลําโพงใหเราไดนะ เขาเกงเรือ่งพวกน้ีมาก 

 

นัท 

ออ แฟนแกใชมือเกงเหรอ 

 

แนน 

พี่น่ีทุเรศจรงิๆ 
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Scene7. int. / อพารทเมนต / ตอนเย็น  

เย็นวันอาทิตยมาถึง นัทน่ังด่ืมเบียร(ขวดเล็ก)อยูที่โตะ พรอมกับเค้ียวถ่ัวลิสง คูหมั้นของ

แนนมาถึงแลว เขากําลงักมลงไปดูชุดลําโพง สวนแนนยังคงทําอาหารอยูในครัว 

 

แฟนแนน 

อยางที่คิดไวเลยครบั.. 

 

นัทหันไปมองตามเสียง  

 

แฟนแนน 

แจ็คสายไฟดานหลังลําโพงมันหลวมนะครับ 

ผมใสใหม ดันไปสุดใหมันเขาที่แลว 

 

พูดจบเขาก็ลองเปดทีวีดี เสียงออกจากลําโพงเปนปกติ  

 

นัท 

สุดยอด นายใชมือเกงอยางที่นองสาวฉันบอกไวจรงิๆ 

 

แฟนแนน 

ขอบคุณครับ 

ผมมกัซอมของเล็กๆนอยๆ เองบอยๆ ก็เลยพอรูบาง 

 

นัท (V.O) 

เย็นวันอาทิตย คูหมั้นของนองสาวมาถึง เขาสวมเสื้อโปโลทมีฟุตบอล 

และยกปกคอข้ึนต้ังเหมือนในรูปไมมีผิด บางทีน่ีอาจเปนเสื้อตัวเกงของเขาก็ได 

แตคนประเภทไหนที่จะมีเสื้อทีมฟุตบอลเปนเสือ้ตัวเกง 

ผมรูสึกโลงใจทีเ่ห็นเขาเหน็บแวนกันแดดไวที่คอเสือ้ 

 

แฟนแนน 

แนนเลาเรื่องพี่นัทใหผมฟงอยูบอยๆ ครบั.. 

ผมแอบอิจฉาทีเ่ห็นพี่กับแนนสนิทกัน 

   ส
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นัท 

ใช บางครั้งแนนก็เปนพี่ ผมกลายเปนนอง 

 

แฟนแนนทําหนางง แนนเดินยกจานอาหารมาวางบนโตะ 

 

แนน 

มันเปนมุขนะ พี่เคาชอบเลนมุขแบบน้ี 

 

นัท 

ปกติอยูบาน เราแบงงานกันทํา 

แนนทํางานบาน.. สวนผมน่ังเลนมุข 

 

แฟนแนน 

พี่นัทดูอารมณดีจังเลยครับ 

ที่บานผมนาจะเปนแบบน้ีบาง 

 

นัทหันไปพูดกับแนน 

นัท 

เห็นมั้ย?? 

แกนะ ซีเรียสเกินไป 

 

แนน 

ฉันไมไดซีเรียสหรอกนะ 

แตมุขของพี่มันไมตลกตางหาก 

 

แฟนแนน 

ตอนแรกทีรู่วาผมกับพี่ช่ือเลนเหมือนกัน ผมเซอรไพรสมาก 

เซนสผมบอกวา นิสัยเราตองคลายกันแนเลย 

 

นัทย้ิมใหแฟนแนนและยกมอืข้ึนมาเกาห ู
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นัท (V.O.) 

หืมม เซนสเหรอ.. 

ตอนน้ีผมวาเซนสไอหมอน่ีทํางานผิดพลาดใหญหลวงแลวละ 

คงเกิดการเขาใจผิดอะไรซักอยาง 

 

ในระหวางมื้ออาหาร คูหมั้นของแนนก็ถามข้ึนมา 

 

แฟนแนน 

ทําไมพี่ถึงเลือกทํางานโฆษณาเหรอครับ 

 

แนน 

พี่เขาไมสนใจหรอกวาจะทํางานอะไร เขาแคเลือกจะทํางานน้ี 

 

นัท 

ฉันยังสรปุไดไมดีเทาแกเลย 

 

แนน 

พี่เขาชอบใชชีวิตแบบไมตองคิดมาก ไปเรื่อยๆ 

 

นัท 

ยอดเย่ียมจริงๆ นองสาวฉัน 

 

แนน 

พี่เขาชอบหัวเราะเยาะคนอื่น 

 

นัท 

ไมใชแลวละ ฉันอาจไมมปีระโยชนก็จริงนะ 

แตฉันก็อยูของฉัน ไมสนดวยซ้ําวาใครจะทําอะไร 

 

แฟนแนน 

ไมจรงิหรอกครบั ผมวาพี่ไมใชคนแบบน้ัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 

นัท 

อืม ขอบใจนะ.. เอาเบียรมั้ย 

 

แฟนแนน 

ไมดีกวาครับพี่ ผมแพแอลกอฮอล มันจะคันไปทั้งตัวเลย 

 

นัท 

เหรอ.. ผมเคยกินเบียรคนเดียว 20 ขวด เพราะพนันกับเพื่อน 

 

แฟนแนน 

แลวเปนไงครับ 

 

นัท 

ก็เย่ียวออกมามีแตกลิ่นเบียร เปนแบบน้ีไปสองวัน แลวตอนที่เรอนะ.. 

 

แนนเตะขาใหนัทหยุด 

 

นัท (V.O.) 

คูหมั้นของนองสาวผมอยูในฐานะเหมือนแขกที่ถูกเชิญมาทานขาว 

ในขณะที่คูสามีภรรยาทะเลาะกัน 

 

แฟนแนน 

พี่คิดอยากแตงงานบางมั้ยครบั 

 

นัท 

ไมละ ผมตองดูแลนองสาวสุดทีร่ัก 

แลวก็ยังไมอยากซักถุงเทาเองดวย 

 

แฟนแนน 

ซักถุงเทา?? 
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แนน 

มันเปนมุขแปกๆ ของพี่อีกแลว 

ทุกวันน้ีฉันยังตองซักถุงเทาใหเขาอยูเลย 

 

นัท 

แคมุขแปกๆ ของผมนะครบั 

แตผมคงหาผูหญิงดีๆ ที่อยากแตงงานดวยไมไดหรอก 

 

แฟนแนน 

ก็มีแตแนนใชมั้ยครับ ที่โตมากับพี ่

 

นัท 

แนนอน ก็น่ีมันนองผมน่ี 

 

แนน 

ที่เราอยูดวยกันได ก็เพราะวาฉันไมเคยหามอะไรพี่เลย 

ฉันไมไดบอกวาตอนที่อยูกบัพี่ฉันไมมีความสุขนะ 

แตฉันเพิ่งรูวามันไมใชชีวิตจรงิๆ เลย 

พี่คิดถึงแตตัวเอง พอใครพูดอะไรจริงจังดวย พี่ก็ลอเขา 

 

นัท 

จริงๆ แลว ฉันเปนคนข้ีอายนะ 

 

แนน 

ไมเลย พี่เปนคนอวดดีมากกวา 

 

นัท 

ผมเปนคนข้ีอายและอวดดีครับ.. 

 

นัทตักอาหารเขาปาก 
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นัท 

ผมมีวิธีที่ข้ีอายและอวดดีในการดูแลนองสาวครับ 

 

คูหมั้นนองหัวเราะออกมา 

 

Scene8. int. / บารแหงหนึ่ง / กลางคืน (ตอเนื่อง) 

นัทน่ังด่ืมอยูที่บารเล็กๆ แหงหน่ึง เกาอี้ถัดจากนัท มีหญิงสาวอายุประมาณ 20 น่ังด่ืมอยู

กอนแลว นัทขยับไปน่ังใกลๆ และชวนเธอคุย 

 

นัท (V.O.) 

หลงัมื้ออาหาร ผมมาน่ังที่บารใกลๆ บาน 

ผมรูสึกคุนหนาหญิงสาวคนหน่ึง และเขาไปชวนเธอคุย 

 

Scene9. int. / หองพัก / กลางคืน (ตอเนื่อง) 

นัทนอนกับหญงิสาวทีเ่จอที่บารในหองของเธอ สีหนาของเขาไรความรูสึก 

 

นัท (V.O.) 

เธอเมาหนักมาก ผมไปสงเธอที่อพารทเมนต 

เรามเีซ็กสกันแบบงั้นๆ ผมแคขยับแลวปลอยออกมา 

ทันทีที่การกระทําสั้นๆ แบบขอไปที สิ้นสุดลง เธอกห็ลบัไปทันท ี

ผมแตงตัวและออกมาโดยไมไดบอกลาใหยุงยาก 

 

Scene10. ext. / ริมถนน / กลางคืน (ตอเนื่อง) 

ในระหวางทางเดินกลบับาน ดวยฤทธ์ิของแอลกอฮอล ทําใหนัทยืนไมไหว เขาลงไปน่ัง

กับพื้นและอวกออกมาหมดไสหมดพุง  

 

นัท (V.O.) 

กี่ครั้งแลว ทีผ่มเมาอวกแตกแบบน้ี 

ทุกวันน้ีผมมัวทําแตสิ่งเดิมๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา 

และแตละครั้งกจ็ะแยกวาครัง้กอนหนาเสมอ 
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Scene11. int. / อพารทเมนต / กลางวัน 

หลายเดือนตอมา นัทต่ืนข้ึนมาในตอนสาย หลังจากลางหนา เขาเดินมาน่ังที่โตะกินขาว 

เขาหยิบกระปุกขนมปงกรอบข้ึนมา แตมีแคเศษขนมปงอยูในกระปุก เขามองไปรอบๆ หอง มีเสื้อผา

และถุงเทาวางกองอยูเปนภูเขา จานที่ยังไมไดลางแชเปนกองพะเนินอยูในอาง มีเศษอาหารหลนอยู

เต็มโตะ นัทเดินไปน่ังหนาทีวี เขาหยิบรีโมทเปดทีวี แตไมมีเสียงออกมาดวย ภาพในจอเปนสารคดี

ครอบครัวลิงชิมแปนซี ลูกลิงนอยกอดแมไมยอมหาง นัทน่ังมองอยางเหมอๆ ทันใดน้ันก็มีเสียง

โทรศัพทดังข้ึน 

 

นัท (V.O.) 

เชาวันน้ีปกติเหมือนวันอื่นๆ 

มันปกติมากซะจนผมรูสึกวามันแปลก 

ผมเพิ่งนึกอะไรไดอยางหน่ึง ผมนาจะถามนองสาววา 

ผมจะหาซื้อขนมปงกรอบน่ีไดจากที่ไหน 

 

นัท 

ฮัลโหล 

 

แนน 

ฮัลโหล เสารน้ีวางมากินขาวเย็นทีบ่านมั้ย 

 

นัท 

อืม 

 

แนน 

มานะ ฉันมีมีขาวดีจะบอกพี่ดวย 

 

นัท 

คิดวาไดนะ 

 

แนน 

ฮัลโหล.. พี่โอเคนะ 

   ส
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นัท 

โอเค เจอกัน 

 

6. บทสําหรบัถายทํา (Shooting Script) 

Scene1. ภาพพ้ืนหลังสีดํา 

1. V.O. นัท : บางทีผมอาจเปนคนใจแคบ แตผมก็ไมชอบคูหมั้นนองสาวต้ังแตครั้งแรกที่เจอ ดู

เหมือนวาเธอจะรู และแสดงความไมพอใจออกมา  

Scene2. int. /รานอาหารอินเดีย/เท่ียงวัน 

1. POV นัท จานขาวหมกหนาตาจืดชืด จานขาวพรองไปจากการกินเพียงไมกีคํ่า มือที่ถือชอนสอมคู

น้ัน เข่ียอาหารในจานสองสามครั้ง แลวตักขาวคําเลก็ๆ ข้ึนมาใสปาก 

2. CU นัทน่ังอยูในรานอาหาร พยายามกลืนขาวที่อยูในปาก 

3. MS แนนที่น่ังอยูตรงขามนัท ชําเลืองมองพี่ชาย พรอมทัง้ตักอาหารใสปาก 

4. MS Side shot (เฟรมดานขางเห็นสองคน) นัทวางชอนลง หยิบผามาเช็ดปาก เขาสงสัญญาณมือ

ใหบรกิรที่เดินผานมาพอดีเก็บจานไป 

5. MS นัทหยิบเบียรข้ึนมาจิบ มองไปทีก่รอบรปูที่ติดอยูขางๆ ไมไดสนใจทาทีของแนน 

6. MCU แนนที่ยังคงกินอยู 

แนน : “รูวาพี่ไมชอบ แตไมเห็นตองกินเหลอืเยอะแบบน้ัน” 

7. MCU นัท ทําหนาสะอิดสะเอียน เบะปาก 

นัท : “แหวะ” 

8. (6) MCU แนนเหยาะเครื่องปรงุลงในจานอาหาร 

แนน : “รสชาติมันไมไดแย พี่นาจะฝนกินเขาไปหนอย” 

9. (7) MCU นัท 

นัท : “ทําไมฉันตองทําแบบน้ันดวย” 

10. (6) MCU แนน 

แนน : “ก็รานน้ีเพิ่งเปด ใหกําลงัใจเขาหนอยไมไดเหรอ” 

11. (5) MS นัท ยกเบียรข้ึนด่ืม 

นัท : “แก เปนไรเน่ีย” 

12. (2) CU นัท โนมตัวเขามาหาแนน กลองแทรคตาม 

นัท : “เมนสมาเหรอ” 
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13. CU แนน 

แนน : “พี่อยามาพูดแบบน้ีนะ” 

14. (7) MCU นัท (ทาทางเหมือนคนที่ถือไพเหนือกวา) 

นัท : “แกอยาลืม.. วาฉันรูวา” 

15. (13) CU แนน 

Off Scene นัท : “เมนสแกมาชา” 

16. (2) CU นัท 

นัท : “จนแมตองพาไปหาหมอ” 

17. (13) CU แนน 

แนน : “หยุด” 

18. Inter Cut โตะขางๆ หันมามอง 

19. MS (two shot) นัทกับแนน น่ังอยูบนโตะอาหาร แนนรูตัววาเสียงดัง แนนมองไปโตะน้ัน แลวหัน

กลับมาหานัท นัทยกเบียรข้ึนด่ืม 

20. (6) MCU แนน 

แนน : “ปญหาคืออะพี่ใจแคบ ไมเคยมองขอดีเลย รูมั้ยวามนันารําคาญ” 

21. (7) MCU นัท เอาขวดเบียรออกจากปาก 

นัท : “ก็คงจริง” 

ด่ืมเบียรแลวพูดตอ 

นัท : “แตน่ีมันก็ชีวิตฉัน” 

22. (6) MCU แนน เทนํ้าลงใสแกว 

แนน : “พี่ดีแตพูด แลวทิ้งใหคนอื่นตองมาน่ังเก็บกวาดให” 

23. CU แนน 

แนน : “เหมือนตอนพี่ชวยตัวเองไง” 

Switch pan CU นัท 

นัท : “พูดบาอะไรของแก” 

Switch pan CU แนน 

แนน : “ฉันจําไดดีตอนพี่อยูมัธยม พี่ชอบใชมือชวยตัวเอง” 

24. (2) CU นัท 

Off Scene แนน : “แลวมันก็เปนหนาที่ของผูหญิงในบานที”่ 

25. (13) CU แนน 

แนน : “ตองซักผา อยางนอย.. พี่นาจะทําไมใหมันเลอะเตียง” 
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26. (5) MS นัท ยกเบียรข้ึนด่ืม 

นัท : “นับตอจากน้ี ผมจะระวังนะครบั” 

27. (3) MS แนน 

Off Scene นัท : “แตฉันขอบอกอะไร” 

28. (2) CU นัท 

นัท : “แกไวเลยนะ ฉันรูวาฉันชอบอะไร ไมชอบอะไร เรื่องแคน้ีแกไมเขาใจเหรอวะ” 

29. CU แนน 

แนน : “แตพี่ไมเห็นตองทําคนอื่นเสียใจ ลองเหน็ใจคนอื่นดูบาง หัดมองดานดีๆ บาง หัดเกบ็

อารมณบาง ทําไมพี่ไมโตเปนผูใหญซักท”ี 

Switch pan CU นัท 

นัท : “ฉันโตแลว ฉันเก็บอารมณเปน และฉันก็มองดานดีๆ เปน แตทําไมฉันตองคิดเหมือนแก

ดวย” 

Switch pan CU แนน 

แนน : “น่ีไงที่ฉันจะบอก.. พี่หย่ิงมาก กเ็พราะอยางน้ีพี่ถึงไมมีแฟนจรงิๆจังๆ ทั้งทีอ่ายุ27แลว” 

Switch pan CU นัท 

นัท : “ฉันมีแฟนแลว” 

Switch pan CU แนน 

แนน : “คูนอนนะเหรอ พี่สนุกมากมั้ยที่เปลี่ยนผูหญิงทกุๆ ป ถาไมมีความรักความเขาใจแลวจะมี

แฟนไปทําไม มันก็เหมือนพี่ชวยตัวเองนะแหละ” 

30. (5) MS นัทลงัเล ไมแนใจ 

นัท : “ฉันไมไดเปลี่ยนแฟนทุกปนะ.. ใชมั้ย” 

31. (3) MS แนน 

แนน : “ก็เกือบทุกปนะแหละ พี่นาจะคิดถึงชีวิตตัวเองใหจรงิจังกวาน้ีนะ แลวจะไดทําตัวเปน

ผูใหญซักท”ี 

32. (4) MS Side shot (เฟรมดานขางเห็นสองคน) เห็นแนนลุกเดินออกจากโตะตัดกลองออกไป 

33. (2) CU นัท 

V.O. นัท : “ในชวงหลังๆ น้ี เธอมองผมเปลี่ยนไปจากเดิม เธอมักจะหาเรื่องดาผมตลอด” 

Scene.3 int. / อพารทเมนต / กลางคืน (Flashback) 

1. WS สองพี่นองน่ังกินเบียรที่โตะกินขาว 

2. CU กลองอาหารที่อยูบนโตะ กระปองเบียร เศษอาหาร เปลือกถ่ัว เฟรนชฟราย 

3. Insert หองคอนขางรก มีเสื้อผากองเปนภูเขา รองเทาถอดไวระเกะระกะ 
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4. MCU สองคนดวดเบียรแขงกัน หัวเราะออกมาอยางเมามาย 

V.O. นัท “กอนหนาน้ีเราเปนคูหูกัน ไมมพีี่ชายนองสาวคูไหนที่คุยกันอยางเปดเผยมากเทาน้ีอกี

แลวเธอรูวาผมซื้อถุงยางอนามัยครั้งแรกตอนผมอายุ 17 และผมรูวาเธอซื้อชุดช้ันในลูกไมครั้งแรก

ตอนเธออายุ 19 ผมยังรูอีกดวยวาเธอเปนโรคทองผูกเรื้อรังมาต้ังแตเด็ก เราสนิทกันมาก และเธอก็

มองผมเปนแบบอยางดวยซ้ํา.. จนกระทั่งหลายเดือนกอน ตอนเธอกลบัจากไปเที่ยวตางประเทศ

กับกรุปทัวร” 

Scene4. int. /อพารทเมนต/ตอนเชา (Flashback) 

1. CU นัทลืมตาต่ืนนอนในตอนสายวันหน่ึง หยีตาใหแสงแดดที่สองเขามา 

2. MS (กลองยิงไปทางประตูบาน operate ตาม) นัทเปดประตูหองนอนออกมา เดินมาน่ังลงที่โตะ

กินขาว 

3. CU นัทน่ังเอามือเทาหัว ยังดูมึนๆ เหมือนคนเพิง่ต่ืน นัทหันไปเห็นกระเปาเดินทางใบใหญของ

แนนวางอยูกลางบาน 

4. MS เห็นกระเปาแนนวางอยู เห็นไหลนัทเปน Foreground 

5. MS (เฟรมดานหนา) นัทหันไปตะโกนเรียกแนนทางหองนํ้า แตแนนไมตอบ นัทดูหนังสอืพิมพที่วาง

อยู พรอมทัง้เปดขวดโหลขนมปงกิน 

6. MCU นัทกมลงอานหนังสือพิมพ เห็นมือแนนย่ืนรูปเขามาในเฟรม 

7. MS (two shot) นัทหันไปมองแนน วางหนังสือพมิพลง แลวหยิบรูปที่แนนสงใหมาดู 

8. Insert เห็นรูปในมือ 

9. MCU นัทมองรปู 

นัท : “ปลาสวยดีนะ” 

10. MCU แนน 

แนน : “อยามาตลก ฉันกําลงัซีเรียส” 

11. MCU นัทมองรปู 

นัท : “แลวแกจะใหฉันพูดอะไรเหรอ” 

12. MCU แนนมองไปที่นัท ทําหนาคอนๆ หงุดหงิดๆ 

แนน : “ไมตองพูดอะไรทัง้น้ัน แครูไววาคือคนน้ี” 

13. MS นัทหันไปหาแนน 

นัท : “ออ น่ีแกจับข้ึนมาไดพรอมปลาตัวน้ีเหรอ” 

14. ขามไหลนัท เห็นรูปถายที่อยูในมือ 

15. MS แนนดึงรูปในมือนัท แบบหงุดหงิด แลวเดินไปเปดตูเย็น กลองแพนตามแนน 

16. MCU นัทหยิบรปูถายอีกใบข้ึนมาดู 
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V.O. นัท : “การตกหลุมรักใครสักคนทีเ่จอกันในกรุปทัวรเปนเรื่องที่ทําใหผมรูสึกคลื่นไส” 

17. Insert รูปถายในมือนัท 

V.O. นัท : “และหากจะมีใบหนาไหนที่จะกระตุนอาการใหผมรูสกึเกลียด มันก็คือใบหนาน้ีอยาง

แนนอน” 

18. CU นัทมองไปที่รปู 

V.O. นัท : “บางทีอาจเปนความใจแคบของผมอกีอยางหน่ึง ผมไมมีวันชอบคนที่ใสเสื้อยืดโปโลปก

ต้ัง คูกับแวนกันแดดอยางเด็ดขาด คนพวกน้ีชอบกรางไปมาโดยคิดวาตัวเองดูดี” 

19. WS นัทหันไปถามแนน (กลองยิงกลบัไปฝงตรงขาม) 

นัท : “แลวไงตอ” 

20. MS แนน กําลังกมหยิบนํ้าในตูเย็น 

แนน : “ไมรู เราอาจแตงงานกันมั้ง” 

21. CU นัท 

นัท : “แกไดกันแลวหรอ?” 

22. CU แนนหันมาดา 

แนน : “ทุเรศ พี่อยามาตัดสินคนอื่นแบบน้ีเขาไมไดเปนเหมอืนพี่นะ รูไวดวย” 

23. MCU นัท 

นัท : “เขาขอแกแลวเหรอ” 

24. WS ภาพกวางเห็นแนนยืนอยูขางนัทที่กําลงัน่ัง 

แนน : “อือ แตฉันยังไมไดบอกเขานะจริงๆ แลวฉันยังไมรูเลยวาอยากแตงงานรเึปลา..ฉันเองกเ็พิ่ง

ทํางาน ยังอยากใชชีวิตสบายๆ ไปอกีสักพัก” 

25. MCU แนน 

แนน : “แตก็ไมใชชีวิตบาๆ แบบพี่” 

26. MCU นัทวางรปูลง หยิบขนมปง แลวอานหนังสือพมิพตอ 

นัท : “ก็ตามใจแก” 

27. MS (two shot) แนนเดินมาหยิบขนมปงกินดวย แลวเดินเขาหองไป นัทมองตามแนน 

แนน : “เขาช่ือวานัทนะ ช่ือเหมือนพี่นะ” 

28. MCU นัทหยิบรปูใบน้ันข้ึนมาดูอกีครั้ง แลวถอนหายใจ 

V.O. นัท : “ผมเช่ือวาช่ือผมกับช่ือมันสะกดไมเหมือนกัน” 

29. ขามไหลนัท เห็นรูปแฟนแนน 

V.O. นัท : “อาจจะเปนณัฐ หรือวานัด หรืออาจจะเปนแนทก็ได ผมคงฟงผิด” 

30. CU นัท มองไปทีรู่ปถายใบน้ัน 
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V.O. นัท : “การที่มีใครสักคนหน่ึงทีม่ีช่ือเรียกเหมือนกัน มันทําใหผมอดคิดไมไดวาเราเปนคน

ประเภทเดียวกัน ไม.. ไมใชเราผมไมมีทางเปนคนประเภทเดียวกับไอหมอน่ีอยางแนนอน” 

Scene5. int. /รานอาหารอินเดีย/กลางวัน 

1. MCU นัทยกเบียรอึกสุดทายข้ึนด่ืม 

2. WS นัทเดินออกไปจากราน 

Scene6. int. / อพารทเมนต / กลางวัน 

1. WS นัทเดินออกมาจากหองนอน แลวยืนบิดตัวที่หนาประตู 

2. MS นัทเปดมานมองออกไปขางนอก หยีตาใหแดด 

3. WS นัทเดินมาเปดทีวี ยืนมองทีวีอยูครูนึง แลวจงึเดินมาหยิบขวดโหลขนมปงที่โตะกินขาว และเห็น

กระดาษโนตที่แนนวางไว นัทหยิบข้ึนมาอาน 

4. Insert แผนกระดาษโนตในมือนัท 

5. MS นัทเดินถือขวดโหลขนมปง แลวไปน่ังที่โซฟา แลวหยิบโทรศัพทกดโทรหาแนน 

6. Insert หนาจอโทรศัพท 

7. MS ระหวางรอสาย นัทหยิบนิตยสารขางๆ ตัวข้ึนมาเปดอาน 

8. Insert ภาพในหนานิตยสารที่นัทกําลงัเปด 

9. MCU นัทถือโทรศัพทแนบไวที่หู และกําลงัดูนิตยสารที่ถืออยูในมือ 

แนน: “ฮัลโหล” 

นัท : “เสียใจดวย ฉันมีเดทวันอาทิตยน้ี นัดไวนานแลวถารูลวงหนาคงทําตัวใหวาง เสียดายจงั” 

10. Insert ภาพในหนานิตยสารที่นัทกําลังเปด 

แนน : “ฉันรูวาพี่จะทําอะไร พี่จะไปไหนซักที่ทําอะไรซักอยางกับผูหญิงซกัคนที่พีจ่ําช่ือไมได ฉันวา

พี่ไปทําอะไรแบบน้ันในวันเสารก็ไดนะ” 

11. MS นัท 

นัท : “วันเสารฉันจะเอารถไปเขาศูนย เสรจ็แลวตองไปกินเลี้ยงกบัลกูคาอีก ตอนน้ีงานยุงจรงิๆ” 

12.MCU นัท 

แนน : “งั้นก็ยกเลิกเดทของพี”่ 

นัท : “คิดวาไมไดนะ ความสัมพันธของฉันกบัคนน้ีอยูในชวงที่ตองทะนุถนอม” 

แนน : “ออ งั้นความสัมพันธของฉันกบัพี่ไมตองทะนุถนอมใชมั้ย” 

13. Insert ภาพในหนานิตยสารที่นัทกําลังเปดนัท 

นัท : “ไมใชแบบน้ันซักหนอย ฉันหมายถึงแกก็กินขาวกับคูหมั้นแกไปสวนฉันก็ไปเดทกบัแฟนฉัน 

มันจะยากตรงไหน” 
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แนน : “พี่ก็รูอยูแลววามันไมไดยากทกุครั้งที่ฉันพยายามนัดพี่ใหเจอเขา พี่ก็อางตลอดพี่ไมรูเหรอ

วาพี่ไมมีมารยาทแคไหน.. เขาเปนคูหมั้นนองสาวพี่นะ แคอยูกินขาวกับเขามันไมทําใหพี่ตาย

หรอก” 

นัทเงียบ เถียงไมออก 

แนน : “ขอรองเหอะ พี่มากินขาวกับเราไดมั้ยถาพี่ยอมฉันสญัญาวาจะไมไปขัดจังหวะชีวิตเซ็กสพี่

จนถึงปลายปเลย” 

14. Insert ภาพในหนานิตยสารที่นัทกําลังเปด 

Sound off scene นัท : “ชีวิตเซ็กสฉันคงจบลงต้ังแตตอนน้ีแลว คงไมตองรอไปถึงปลายป” 

15. MCU นัท 

แนน : “งั้นพี่จะมากินขาวกันเย็นวันอาทิตยน้ีนะ ใชมั้ย” 

นัทปดนิตยสารเลมน้ันลงแลววางไวที่เดิม 

นัท : “น่ีฉันเลือกไดดวยเหรอ” 

แนน : “เขานาจะซอมลําโพงใหเราไดนะ เขาเกงเรื่องพวกน้ีมาก” 

16. Insert ทีวีที่เปดอยู มีแตภาพ ไมมีเสียง 

17. MS นัท 

นัท : “ออ แฟนแกใชมือเกงเหรอ” 

แนน : “พี่น่ีทุเรศจริงๆ” 

Scene7. int. / อพารตเมนต / ตอนเย็น 

1. MCU นัทน่ังกินเบียร กับถ่ัวลิสงอยูบนโตะ แลวหันไปตามเสียง 

Sound off scene แฟนแนน : “อยางที่คิด ไวเลยครบั” 

2. MS แฟนแนนยืนอยูหนาทีวี กําลงักมๆเงยๆ ที่ชุดลําโพง เขาหันมาพูดกบันัท แลวกเ็ปดทีวี (เห็นนัท

เปน Foreground) 

แฟนแนน : “สายไฟดานหลงัลําโพงมันหลวมนะครับ ผมใสเขาไปใหมใหมันเขาที่แลว” 

3. MCU นัทพยักหนา  

นัท : “อื้ม นายน่ีใชมือเกง อยางที่แนนมันบอกไวเลย” 

แลวเพยิกหนาไปทางแนน 

4. MS แนนที่ยืนเตรียมอาหารอยูดานหลงัหันมามองนัท (เหน็นัทเปน Foreground) 

5. WS แฟนแนน  

แฟนแนน : “ขอบคุณครับ ผมชอบซอมของเล็กๆนอยๆ เองบอยๆ ก็เลยพอรูบาง”  

แลวก็เดินมาน่ังที่โตะตรงขามกบันัท (กลอง operate) 

6. MCU นัทกลับมากินเบียรตอ แลวมองไปที่แฟนแนน ย้ิมแบบคนพยายามมีไมตรีจิตร 
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V.O. นัท : “เย็นวันอาทิตย คูหมั้นของนองสาวมาถึง เขาสวมเสือ้โปโลทมีฟุตบอล แลวยกปกคอ

เสื้อข้ึนต้ังเหมือนในรปูไมมผีิด บางทีน่ีอาจจะเปนเสื้อตัวเกงของเขาก็ได” 

7. MCU แฟนแนน มองสํารวจไปรอบๆ หอง ทาทางพยายามทําตัวใหชิน 

V.O. นัท : “แตคนประเภทไหนที่จะมีเสื้อทมีฟุตบอลเปนเสือ้ตัวเกง ผมรูสึกโลงใจที่เห็นเขาเหน็บ

แวนกันแดดไวที่คอเสือ้”  

แลวแฟนแนนก็พูดข้ึนมา ชวนนัทคุย 

แฟนแนน : “แนนเลาเรื่องพี่ใหผมฟงอยูบอยๆ ครับ ผมอิจฉาที่พี่กับแนนสนิทกัน” 

8. MS นัท  

นัท : “ใช เราสนิทกัน บางครัง้แนนก็เปนพี่ แลวผมกลายเปนนอง” 

9. MS แฟนแนนงง ไมเขาใจมุขของนัท แนนยกจานอาหารมาวางบนโตะ (กลอง operate)  

แนน : “มันเปนมุขนะ พีเ่คาชอบเลนมุขแบบน้ี” 

10. MCU นัท  

นัท : “ปกติอยูบานเราแบงงานกันทํา แนนทํางานบาน สวนผมน่ังเลนมุข” 

11. MCU แฟนแนน  

แฟนแนน : “พี่นัทดูอารมณดีนะครับ ผมอยากใหบานผมเปนแบบน้ีบาง” 

12. MS นัทหันไปบอกแนน  

นัท : “เห็นมั้ย?? แกนะ ซีเรียสเกินไป” 

13. MCU แนน (sideshot) 

แนน : “ช้ันไมไดซีเรียสหรอกนะ แตมุขของพี่มันไมตลกตางหาก” 

14. MS แฟนแนน  

แฟนแนน : “ตอนแรกที่รูวาผมกบัพี่ช่ือเลนเหมือนกัน ผมเซอรไพรสมาก เซนสผมบอกวา เราคง

เปนคนคลายๆ กันครับ” 

15. MCU นัทย้ิมใหแฟนแนนแลวยกมอืข้ึนมาเกาหู ทาทางไมเห็นดวย 

V.O. นัท : “หืม เซนสเหรอ ตอนน้ีผมวาเซนสไอหมอน่ีทํางานผิดพลาดใหญหลวงแลวละ คงเกิด

การเขาใจผิดอะไรซักอยาง” 

16. MS (Sideshot) แนนยกจานอาหารจานสุดทายมาวาง ถอดผากันเปอน แลวน่ังลงทีโ่ตะ และเท

นํ้าใสแกว 

17. MCU นัท กําลงักินอาหาร 

18. MS แฟนแนน  

แฟนแนน : “ทําไมพี่ถึงเลือกทํางานโฆษณาเหรอครบั” 
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19. MCU แนน  

แนน : “พี่เขาไมสนใจหรอกวาจะทํางานอะไร เขาแคเลือกจะทํางานน้ี” 

20. MCU นัทพยักหนาประชด  

นัท : “อื้ม ฉันยังสรุปไดไมดีเทาแกเลย” 

21. MCU แนน  

แนน : “พี่เขาชอบใชชีวิตแบบไมตองคิดมาก ไปเรื่อยๆ” 

22. MCU นัท  

นัท : “ยอดเย่ียมจรงิๆ นองสาวฉัน” 

23. MCU แนน  

แนน : “พี่เขาชอบหัวเราะเยาะคนอื่น” 

24. CU นัทวางชอนลง  

นัท : “ไมใชแลวละ ฉันอาจไมมปีระโยชนก็จริงนะ แตฉันก็อยูของฉัน ไมสนดวยซ้ําวาใครจะทํา

อะไร” 

25. MCU แฟนแนน  

แฟนแนน : “ไมหรอกครับ ผมวาพี่ไมใชคนแบบน้ัน” 

26. MS นัท  

นัท : “อืม ขอบใจนะ เอาเบียรมั้ย” 

27. MS แฟนแนน  

แฟนแนน : “ไมดีกวาครับ ผมแพแอลกอฮอล มันจะคันไปทัง้ตัวเลย” 

28. MCU นัท  

นัท : “เหรอ.. ผมเคยกินเบียรคนเดียว 20 ขวด” 

29. MCU แนนมองไปที่นัท 

Sound off scene นัท : “เพราะพนันกบัเพือ่น” 

30. CU แฟนแนน  

แฟนแนน : “แลวเปนไงครบั” 

31. MCU นัท  

นัท : “ก็เย่ียวออกมามีแตกลิ่นเบียร เปนแบบน้ีไปสองวัน”  

32. CU แนนมองไปที่นัท และเตะขานัท 

Sound off scene นัท : “แลวตอนทีเ่รอนะ” 
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33. Insert ใตโตะ แนนเตะขาใหนัทหยุด 

34. CU นัท (เห็นแนนกบัแฟนเปน Foreground) นัทหยุดพูดกระทันหัน แลวมองไปที่แนน หยิบ

เบียรข้ึนมาจบิ แลวกมลงกินอาหารตอ 

35. MS (two shot แนน, แฟน)  

V.O. นัท : “คูหมั้นของนองสาวผมอยูในฐานะเหมือนแขกทีถู่กเชิญมาทานขาว” 

36. CU นัทมองไปที่ทัง้คู  

V.O. นัท : “ในขณะที่คูสามีภรรยาทะเลาะกัน” 

37. MS (Side shot) ทุกคนน่ังกินขาวเงียบๆ 

38. MCU แฟนแนน 

แฟนแนน : “พี่เคยคิดอยากแตงงานบางมั้ยครบั” 

39. MS นัท  

นัท : “ไมละ ผมตองดูแลนองสาวสุดทีร่ัก แลวก็ยังไมอยากซกัถุงเทาเองดวย” 

40. MCU แฟนแนน  

แฟนแนน : “ซักถุงเทา?” 

41. MCU แนน  

แนน : “มันเปนมุขแปกๆ ของพีอ่ีกแลว ทุกวันน้ีฉันยังตองซกัถุงเทาใหเขาอยูเลย” 

42. MCU นัท  

นัท : “แคมุขแปกๆ ของผมนะครบั แตผมคงหาผูหญงิดีๆ ทีอ่ยากแตงงานดวยไมไดหรอก” 

43. MS แฟนแนน  

แฟนแนน : “ก็มีแตแนนใชมั้ยครับ ที่โตมากบัพี”่ 

44. MCU นัท  

นัท : “ใช ก็น่ีมันนองผมน่ี” 

45. CU แนน  

แนน : “ที่เราอยูดวยกันได ก็เพราะวาฉันไมเคยหามอะไรพีเ่ลย” 

46. MCU นัท  

Sound off scene แนน : “ฉันไมไดบอกวาตอนที่อยูกบัพี่ฉันไมมีความสุขนะ” 

47. CU แนน  

แนน : “แตฉันเพิ่งรูวามันไมใชชีวิตจริงๆ เลย พี่คิดถึงแตตัวเอง พอใครพูดอะไรจริงจังดวย พี่ก็ลอ

เขา” 

48. MCU นัท  

นัท : “จรงิๆ แลวฉันเปนคนข้ีอายนะ” 
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49. MCU แนน  

แนน : “ไมเลย พี่เปนคนอวดดีมากกวา” 

50. MCU นัท หันจากแนนมาที่แฟนแนน  

นัท : “ผมเปนคนข้ีอายแตอวดดีครับ”  

แลวยกเบียรข้ึนด่ืม 

51. MCU แฟนแนน ย้ิมแบบงงๆ 

Scene8. int. / บาร / กลางคืน 

1. MCU (Side shot) นัทเดินมาน่ังทีบ่าร แลวสั่งเบียรมาน่ังด่ืม 

V.O. นัท : “หลังมื้ออาหาร ผมมาน่ังที่บารใกลๆ  บาน” 

2. WS นัทหันไปมองหญิงสาวที่น่ังอยูขางๆ เธอมองตอบกลบัมาดวยสายตาเช้ือเชิญ 

V.O. นัท : “ผมรูสึกคุนหนาหญงิสาวคนหน่ึง และเขาไปชวนเธอคุย” 

Scene9. int. / คอนโดหญิงสาว / กลางคืน 

1. MS นัทเปดประตู และพยุงหญิงสาวคนน้ันเขาหอง 

V.O. นัท : “เธอเมาหนักมาก ผมมาสงเธอที่หอง” 

2. MS นัทน่ังสวมเสื้ออยูทีป่ลายเตียง โดยมหีญงิสาวคนน้ันนอนอยูเปน Background 

V.O. นัท : “ทันทีที่การกระทําสั้นๆ แบบขอไปทีสิ้นสุดลง เธอก็หลับไปทันที ผมแตงตัวออกมาโดย

ไมไดบอกลาใหยุงยาก” 

Scene10. int. / ทางเดินกลับบาน / กลางคืน 

1. WS นัทเดินมาพิงกําแพง แลวอวกออกมา 

2. MCU นัทอวกออกมาแบบหมดไสหมดพุง 

V.O. นัท : “กี่ครั้งแลวทีผ่มเมาอวกแตกแบบน้ี ทุกวันน้ีผมมวัทําแตสิ่งเดิมๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา และทุก

ครั้งกจ็ะแยกวาครั้งกอนเสมอ” 

Scene11. int. / อพารตเมนต / กลางวัน 

1. WS นัทน่ังหลับอยูที่โซฟา ทามกลางสภาพหองที่รก ขาวของกระจัดกระจาย 

2. MS นัทสะดุงต่ืนข้ึนมา และมองไปรอบๆ หอง  

V.O. นัท : “เชาวันน้ีปกติเหมอืนวันอื่นๆ มันปกติมากซะจนผมรูสึกวามันแปลก ผมเพิ่งนึกอะไรได

อยางนึง” 

สายตาของนัทมาหยุดที่ขวดโหลขนมปงที่วางอยูตรงหนา 

3. Insert ขวดโหลขนมปงเปลา 

V.O. นัท : “ผมนาจะถามนองสาววา ผมจะหาซื้อขนมปงกรอบน่ีไดจากที่ไหน” 

4. MS นัทกดรโีมทเปดทีวี 
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5. Insert ภาพในหนาจอทีวี เปนรายการสารคดีสัตว 

6. MS นัทมองไปที่ทีวีอยางเหมอๆ ทันใดน้ันเสียงโทรศัพทดังข้ึน 

7. Insert หนาจอโทรศัพท เห็นเบอรแนนโทรมา 

8. MS นัทกดรบัโทรศัพท 

นัท : “ฮัลโหล” 

แนน : “ฮัลโหล ฉันจะโทรมาชวนพี่มากินขาวเย็นที่บานวันเสารน้ี” 

นัท : “อืม” 

แนน : “มาเถอะนะ เราสองคนมีขาวดีจะบอกพี่ดวย” 

นัท : “คิดวาไดนะ” 

แนน : “ฮัลโหล.. พี่โอเคนะ” 

นัท : “โอเค เจอกัน” 

9. WS นัทวางโทรศัพทลง และมองเหมอออกไปที่นอกระเบยีง 
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ตาราง OVERALL 

ตารางที่ 4 – 1 แสดงรายการ OVERALL 
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ตารางการถายทํา (Breakdown) 

ตารางที่ 4 – 2 แสดงรายการการถายทํา (Breakdown) 
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การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 

ภาพยนตรสั้นเรื่อง Sibling Scene มีนักแสดงหลักจํานวน 2 คนคือ นัท และ แนน 

พรอมนักแสดงสมทบอีก 1 คน คือแฟนหนุมของแนน 

1. นัท 

- นายวณชิ แสงงาม 

 

รูปที่ 4 – 1 นักแสดงผูรับบทนัท 

นัท ชายหนุมอายุ 27 ป ทํางานเปนที่บริษัทโฆษณาแหงหน่ึง นัทเปนคนชอบด่ืม ชอบ

สังสรรค เปนตัวของตัวเอง ไมย่ีหระและไมคอยสนใจคนรอบขาง นัทเปนคนปากเสีย เขาหลงตัวเอง 

และชอบเยยหยันคนที่จริงจังกับชีวิต นัทมองวาการมีเซ็กซกับคนแปลกหนาเปนเรื่องปกติ เหมือนการ

ออกไปกินขาว ไปดูหนัง เปนกิจวัตรประจําวันปกติรูปแบบหน่ึง 

ผูจัดทําเลือกนักแสดงคนน้ี เน่ืองจากตรงกับบุคลิกที่ผูจัดทําตองการ คือเปนคนมบีคุลกิที่

นาสนใจ มีเสนหตอเพศตรงขามและเปนตัวของตัวเอง นอกจากน้ีจะตองดูแลวเช่ือวาสามารถเลนเปน

ชายหนุมที่อายุ 27 ได ถึงแมวาบทบาทของตัวละครตัวน้ีจะเปนคนที่นิสัยคอนขางแย แตคนดูจําเปน

จะตองรักและรูสึกดีกับตัวละครตัวน้ี เพราะเบื้องหลังของนิสัยแยๆ ของตัวละคร นัทจะมีความมีจิตใจ

ดี ที่รักและเปนหวงนองสาวแฝงอยูดวย ซึ่งนักแสดงคนน้ีสามารถเขาใจ มีความรูสึกรวมกับตัวละครสูง

และถายทอดออกมาไดดี 
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2. แนน 

- นางสาวนิศาชล สรอยนาค 

 

รูปที่ 4 – 2 นักแสดงผูรับบทแนน 

แนน หญิงสาวอายุ 23 ป ทํางานที่บริษัทนําเที่ยวตางประเทศแหงหน่ึง แนนเคยเปนคน

แบบเดียวกับนัท คือสํามะเรเทเมา และไมจริงจังกับชีวิต แตหลังจากไดเจอกับคูหมั้น เธอก็มีนิสัย

เปลี่ยนไปจากเดิม คือคิดถึงอนาคตและจริงจังกับชีวิตมากข้ึน โตเปนผูใหญ และกําลังจะแตงงาน 

ผูจัดทําเลือกนักแสดงคนน้ี รับบทเปนแนน เพราะวาดูแลวสามารถเช่ือไดวาเปนนองสาว 

อีกทั้งนักแสดงคนน้ียังมีนิสัยสวนตัวคลายคลึงกับตัวละคร คือสามารถหงุดหงิดคนอื่นไดงาย และเมื่อ

ผูจัดทําลองใหนักแสดงทั้งคูมาฝกซอมการแสดงรวมกัน นักแสดงคนน้ีสามารถทําใหผูจัดทําเช่ือไดวา 

เธอสามารถควบคุมพี่ชายได และมีบางคราวที่รูสึกเหมือนเปนแมมากกวานองสาว ซึ่งเปนลักษณะที่

ผูจัดทําตองการ 
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3. แฟนแนน 

- นายณฐัพล วรนภา 

 

รูปที่ 4 – 3 นักแสดงผูรับบทแฟนแนน 

แฟนหนุมที่แนนเจอในกรุปทัวรตอนไปเที่ยวตางประเทศ เปนคนที่มีบุคลิกตรงกันขาม

กับนัทอยางสิ้นเชิง มีความสนใจในคนละเรื่อง และกําลังจะแตงงานกับแนน 

เหตุผลที่ผูจัดทําเลือกนักแสดงคนน้ี เปนเพราะวาตองการแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง

ของบุคลิกกับตัวละครของนัทอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบ และตองการใหคนดูรูสึกไม

ชอบเมื่อเห็นครั้งแรก แตจะรูสึกดีกับตัวละครตัวน้ีมากข้ึนหลังจากที่ตัวละครตัวน้ีไดมาเจอกับนัท 
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การเลือกสถานท่ีถายทํา (Location) 

1. สีลมสวีท คอนโดมีเนียม สาทร ซอย12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 – 4 สถานที่ถายทําฉากคอนโด 

ภาพยนตรเรือ่ง Sibling Scene เปนเรื่องราวทีเ่หตุการณสวนใหญของเรื่อง เกิดข้ึนที่

บาน เน่ืองจากครอบครัวของตัวละครเปนครอบครัวเล็ก มสีมาชิกในครอบครัวเพียงแค 2 คน ผูจัดทํา

จึงเห็นวาที่อยูอาศัยของครอบครัวน้ี ควรจะเปนคอนโด หรืออพารทเมนต โดยผูจัดทําไดเลือกหองที่มี

บริเวณสวนที่อยูอาศัย (Living zone) คอนขางใหญ เน่ืองจากเหตุการณสวนใหญในเรื่องจะเกิดที่

บริเวณน้ี 
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2. รานอาหารหิมาลัย ชาชา แอนด ซัน ถนนเจรญิกรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 – 5 สถานที่ถายทําฉากรานอาหารอินเดีย 

ผูจัดทําเลือกรานน้ี เน่ืองจากบรรยากาศภายในรานมีความสวยงาม มีรูปแบบการตกแตง

และสังเกตเห็นไดชัดวาเปนรานอาหารอินเดีย ซึ่งตรงกับที่ ผูจัดทําตองการ อีกทั้งรานน้ียังมี

องคประกอบของสีแดง ซึ่งเหมาะสมกับเหตุการณในภาพยนตรที่จะตองเกิดข้ึนที่น่ี 

 

3. รานพระนครบาร สี่แยกคอกวัว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 – 6 สถานที่ถายทําฉากบาร 

พระนครบาร มีลักษณะตรงกับที่ผูจัดทําตองการ คือเปนบารยาวและมีที่สําหรับน่ังด่ืม

ตรงบริเวณเคานเตอร ซึ่งเปนบริเวณที่จะเกิดเหตุการณในเรื่อง อีกทั้งการประดับตกแตงในรานก็มี

ความสวยงามเมื่อตองถายในเวลากลางคืน 
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บทที่ 5 

การผลิตช้ินงาน 

 

หลังจากผานข้ันตอนกอนถายทําเรียบรอยแลว ทั้งบทภาพยนตร การคัดเลือกนักแสดง 

การสืบหาสถานที่ถายทําและการประสานงานทีมงานที่จะมาชวยเหลือ จนเริ่มเขาสูกระบวนการถาย

ทําภาพยนตร 

 

ฉากท่ี 1 

มีเสียงพูดของชายคนหน่ึง ดังข้ึนในระหวางที่ภาพยังไมปรากฏข้ึนบนจอ ดวยนํ้าเสียง

น่ิงๆ ที่ไมสบอารมณนัก โดยมีใจความของประโยควาเขารูสึกไมชอบคูหมั้นของนองสาวต้ังแตแรกเจอ 

และนองสาวก็ไมพอใจที่เขารูสึกเชนน้ัน 

ฉากเปดเรื่องเปนภาพพื้นหลังสีดํา และมีเสียง Voice Over ของนัท เพื่อเกริ่นถึง

เรื่องราวที่กําลังจะเกิดข้ึนในภาพยนตรเรื่องน้ี สาเหตุที่ผูจัดทําใชวิธีการน้ี เพื่อตองการจะบอกผูชมวา

ภาพยนตรเรื่องน้ีดําเนินเรื่องและถูกเลาผานมุมมองของนัท 

 

ฉากท่ี 2 

 

รูปที่ 5 – 1 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 2 

นัทและแนน มาทานอาหารเที่ยงที่รานอาหารอินเดียแหงหน่ึง หลังจากฝนกินไปไดไมกี่

คํา นัทก็เรียกบริกรใหมาเก็บจานไปทันที แนนตําหนิที่นัททําแบบน้ัน โดยใหเหตุผลวานัทควรถนอม 
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นํ้าใจพอครัวบาง แตนัทไมเห็นดวยในเหตุผลของแนน จากน้ันทั้งสองคนจึงเปดฉากเถียงกันบนโตะ

อาหาร โดยใชเรื่องราวที่นาอับอายของแตละคนในอดีตมาเปนเครื่องมือ 

ฉากน้ีเปนฉากที่พี่กับนองทะเลาะกันในรานอาหาร โดยผูจัดทําตองการบอกลักษณะ

นิสัยของตัวละครหลักทั้งสองวาพี่เปนคนไมแยแสใคร เปนตัวของตัวเอง ชางเลือก สวนนองเปนคนที่

จริงจังกับชีวิต มีความเปนผูใหญ ผูชมจะเขาใจในความสัมพันธของทั้งคูวาโตมาดวยกันเพราะตางคนก็

ตางรูเรื่องราวในวัยเด็กของอีกคน และบทสนทนาที่ตัวละครใชก็บงบอกวาทั้งคูเปนพี่นองที่สนิทกัน

มาก เพราะเอาเรื่องสวนตัวของอีกคนมาโจมตีกันไดบนโตะอาหารได 

ผูจัดทําถายฉากน้ีดวยวิธีการตามขนบของฉากบนสนทนาในภาพยนตรดรามา คือมี

ระยะภาพและมุมกลองครบทุกขนาดที่จําเปนตองใช คือ 2 Shot ในระยะภาพปานกลางดังตัวอยาง 

และตําแหนงของกลองที่รับนักแสดงหลักทั้ง 2 คนอีก 3 ระยะคือ ภาพระยะปานกลาง ภาพระยะใกล

ปานกลาง และภาพระยะใกล เพื่อแสดงถึงอารมณและความรูสึกของตัวละคร ซึ่งแตกตางกันในแตละ

ชวงบนสนทนาที่ตัวละครพูดออกมา 

 

ฉากท่ี 3 

 

รูปที่ 5 – 2 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 3 

ฉากน้ีเปนฉากที่ยอนใหเห็นถึงเหตุการณในอดีต นัทกับแนนด่ืมเบียรกันที่บาน ทั้งสอง

เมามาย พูดคุยและหยอกลอกันอยางมีความสุข 

ฉากน้ีผูจัดทําตองการแสดงใหผูชมเห็นวากอนหนาน้ี ตัวละครทั้งสองใชชีวิตกันมาแบบ

ไหน เห็นถึงความสํามะเรเทเมาของทั้งคู ความไมมีระเบียบ และยังกินทิ้งกินขวาง นอกจากน้ียังเนน

ยํ้าถึงความสนิทสนมในอดีตของทั้งสองคน 
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ผูจัดทําใชเทคนิคการตัดตอแบบ Montage ในฉากน้ี เพราะตองการใหคนดูรูสึกถึงความ

สนิทสนมในอดีตของตัวละคร และเห็นไดวานิสัยใจคอของตัวละครนองสาว ในอดีตกับปจจุบัน 

เปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด 

 

ฉากท่ี 4 

 

รูปที่ 5 – 3 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 4 

สายวันหน่ึงในหลายเดือนกอน นัทต่ืนนอนและเดินมาน่ังกินขนมปงกรอบ และอาน

หนังสือพิมพที่โตะกินขาว เขาหันไปเห็นกระเปาเดินทางของแนนที่วางอยู น่ันแปลวาแนนคงจะกลับ

จากไปเที่ยวตางประเทศกับกรุปทัวรมาแลว แนนเดินเขามาที่นัทพรอมกับย่ืนรูปถายใหเขาดู แนน 

บอกกับนัทวาคนในรูปคือคนที่เธออยากแตงงานดวย นัทรูสึกไมชอบหนาแฟนหนุมของแนน แตเขาก็

เก็บไวในใจไมไดแสดงออกมา 

ฉากน้ีเปนฉากที่ยอนใหคนดูเห็นวา ความรูสึกอคติที่นัทมีตอแฟนหนุมของนองสาวต้ังแต

ครั้งแรกที่เห็น และเลาวานองสาวมีความคิดที่อยากจะแตงงาน ทั้งยังบอกใหคนดูรูวาแฟนหนุมของ

นองสาวกําลังจะกาวเขามาแทนที่พี่ชายของเธอ 

ฉากน้ีผูจัดทําใชวิธีถายทําโดยกลองจะจับอยูในทุกการกระทําของนัท กลองมีการ

เคลื่อนไหวตามนัท เพื่อแสดงใหคนดูเห็นถึงกิจวัตรหลังต่ืนนอนของตัวละครน้ี จนกระทั่งนองสาวเขา

มาในเหตุการณ กลองจึงขยายความสนใจไปที่ตัวนองสาวดวย และเมื่อนองสาวเดินเขาหองไป กลอง

จึงกลับมาใหความสนใจที่ตัวละครพี่ชายอีกครั้งหน่ึง 
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ฉากท่ี 5 

 

รูปที่ 5 – 4 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 5 

กลับมาที่รานอาหารอินเดีย นัทยกเบียรอึกสุดทายข้ึนด่ืม ดวยทาทางหงุดหงิด และเดิน

ออกไปจากราน 

ในฉากน้ี ผูจัดทําตองการจะบอกใหคนดูรูวาเรื่องราวในภาพยนตรตอนน้ีกลับเขาสูเวลา

ปจจุบันแลว 

 

ฉากท่ี 6 

 

รูปที่ 5 – 5 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 6 

ในวันหลังจากทะเลาะกับแนนที่รานอาหารอินเดีย นัทต่ืนตอนในตอนสาย เขาเปดทีวีที่

มีแตภาพ ไมมีเสียง เพราะลําโพงเครื่องเสียงไดเสียมาหลายวันแลว จากน้ันนัทจึงเดินไปหยิบขวดโหล

ขนมปงกรอบที่โตะกินขาว และเห็นขอความที่แนนเขียนไว โดยมีใจความวาตองการใหนัทอยูกินขาว

เย็นกับเธอและคูหมั้นของเธอในเย็นวันอาทิตยที่จะถึงน้ี ทันทีที่เห็นขอความนัทก็โทรไปปฏิเสธแนน
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โดยอางเหตุผลตางๆนานา ที่จะไมตองมาเจอ แตก็ไมสําเร็จ เขาจําเปนตองอยูทานขาวเย็นกับแนน

และคูหมั้นของเธอ กอนวางสาย แนนไดบอกอีกวาแฟนหนุมของเธอจะซอมลําโพงเครื่องเสียงที่เสียอยู

ดวยได 

ฉากน้ีเปนการเนนยํ้าถึงกิจวัตรของพี่ชายหลังต่ืนนอน และยังแสดงใหเห็นถึงความสนิท

สนมของตัวละครจากบทสนทนาที่ทั้งคูคุยกันผานโทรศัพท โดยตัวละครนองรูทันในสิ่งที่พี่ชายกาํลงัคิด 

และสามารถดักคอเขาไดทุกทาง จนสุดทายตัวพี่ชายตองยอมทําตามใจนองสาว อีกทั้งการที่พี่ชายดู

หนังสือรูปภาพที่มีผูหญิงใสชุดวายนํ้าในระหวางคุยโทรศัพท เพื่อตองการจะบอกวาพี่ชายเปนคนที่มี

ความสนใจในเรื่องเพศ 

ฉากน้ี ผูจัดทําใชวิธีการถายทําโดยวิธีเดียวกันกับฉากที่ 4 คือกลองจะจับไปที่ทุกการ

กระทําของตัวละครและอยูกับตัวละครตลอดเวลา ทั้งยังมีภาพแทนสายตาตัวละครในขณะที่เปดดู

หนังสือรูปภาพ เพื่อใหคนดูรูวาในขณะน้ันตัวละครพี่ชายใหความสนใจอยูกับสิ่งใด 

 

ฉากท่ี 7 

 

รูปที่ 5 – 6 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 7 

เย็นวันอาทิตยมาถึง แฟนแนนมาถึงบานและกําลังซอมลําโพงที่เสียอยูให นัทกลาวชม

แฟนหนุมของแนนในลักษณะของการหลอกดา ในระหวางมื้ออาหาร แฟนแนนไดพยายามสรางความ

สนิทสนม ดวยการชวนนัทคุยในเรื่องที่เขาไมสนใจ และนัทก็ไดเลาเรื่องของตัวเองใหแฟนแนนฟง แต

ก็ถูกแนนปรามไวเพราะเธอรูสึกวาไมควรพูด จากน้ันแนนก็เริ่มตําหนินัทใหแฟนหนุมของเธอฟง 

ฉากน้ีเปนฉากที่นัทไดเจอกับแฟนของนองสาวเปนครั้งแรก ซึ่งจะเห็นไดวาบุคลิกและ

นิสัยใจคอของนัทกับแฟนนองสาวน้ัน แตกตางกันอยางสิ้นเชิง แฟนของแนนไมเขาใจในมุขตลก

ของนัท และยังไมรูตัวที่โดนนัทหลอกดา แตแนนก็คอยหามปรามไมใหนัทแสดงทาทีที่เธอเห็นวาไม

เหมาะสมออกมา คนดูจะรูสึกไดจากฉากน้ีวาจริงๆ แลว แฟนของแนนน้ันไมไดแยอยางที่คิด แตตัวนัท
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คิดอคติไปเอง เพราะนอกจากเขาด่ืมเบียรไมไดเพราะแพแอลกอฮอลกับการแตงตัวดวยเสื้อผาที่ไม

ถูกใจนัทแลว เขาก็ไมมีอะไรเสียหาย 

ผูจัดทําถายฉากน้ี โดยใหความสําคัญของตัวละครทกุตัวเทากัน โดยกลองจะจับไปที่ตัว

ละครทีพู่ดบทสนทนาออกมาในตอนน้ัน เพื่อใหคนดูไมรูสึกวาเราจําเปนจะตองคลอยตามความคิด

ของนัทไปในทุกเรือ่ง 

 

ฉากท่ี 8 

 

รูปที่ 5 – 7 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 8 

หลังจากมื้ออาหาร นัทไดแยกตัวออกมาน่ังด่ืมที่บารใกลๆ บาน เขาไดเจอกับหญิงสาว

คนหน่ึง ซึ่งเขารูสึกอยากมีสัมพันธดวย นัทจึงเขาไปชวนเธอคุย 

ฉากน้ีกลองถายจากดานหลังของนัทและหญิงสาวคนน้ัน ในตอนที่ทั้งคูกําลังจะเริ่มทํา

ความรูจักกัน เพื่อตองการจะบอกวาคนดูรูอยูแลววาตัวละครจะทําอะไรตอจากน้ี โดยไมจําเปนตอง

เลาใหเห็นวานัทเขาหาผูหญิงที่เพิ่งเจอกันดวยวิธีการแบบไหน 
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ฉากท่ี 9 

 

รูปที่ 5 – 8 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 9 

นัทมาสงหญิงสาวที่เพิง่เจอกันทีห่องของเธอ และจบลงที่การมีเพศสัมพันธ จากน้ันนัท

จึงแตงตัวออกมาจากหองของหญิงสาวอยางปกติ 

ฉากน้ีกลองจะแสดงใหเห็นวา สิ่งที่นัททําอยูเปนเรื่องที่เขามองวาเปนเรื่องธรรมดา

สามัญในชีวิตเขา โดยไมไดแสดงใหเห็นถึงสิ่งนาสนใจสิ่งใดเปนพิเศษ เพราะการกระทําดังกลาวเปน

เหมือนกิจวัตรที่เขาทําอยูเปนประจําจนไมรูสึกต่ืนเตน 

 

ฉากท่ี 10 

 

รูปที่ 5 – 9 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 10 

ในระหวางที่นัทเดินกลับบานตัวเอง เขารูสึกคลื่นไสและอาเจียนออกมาเพราะฤทธ์ิเบียร

ที่ด่ืมเขาไป นัทรูสึกทรมานในสิ่งที่ตัวเองทําอยูและต้ังคําถามในใจวาที่เขาทําแบบน้ีเพื่ออะไร 
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ฉากน้ีกลองถายดวยวิธีการปกติ โดยกลองจับไปที่นัท ในขณะที่เขากําลังอาเจียนออกมา 

อยางเหน่ือยออน เพื่อใหคนดูเขาใจความรูสึกของนัทในตอนน้ัน 

 

ฉากท่ี 11 

 

รูปที่ 5 – 10 ภาพจากภาพยนตรเรื่อง Sibling Scene ฉากที่ 11 

หลายเดือนตอมา นัทรูสึกตัวต่ืนข้ึนมาและพบวาเมื่อคืนตัวเองหลับไปบนโซฟา เขามอง

เหมอไปรอบๆ หอง ซึ่งเวลาน้ีอยูในสภาพรก มีขวดเบียรและขยะทิ้งอยูเกลื่อนหอง เสื้อผาที่ใชแลว

และขาวของเครื่องใชต้ังอยูไมเปนที่เปนทาง บงบอกวาหองไมไดทําความสะอาดและไมไดรับการดูแล 

นัทหยิบรีโมทข้ึนมากดเปดทีวีที่ไมมีเสียงออกมาดวย ในขณะที่นัทกําลังเหมอ โทรศัพทก็ดังข้ึน แนน

โทรมาชวนนัทไปกินขาวเย็นที่บานของเธอ นัทตอบตกลง หลังจากวางสาย นัทเหมอมองไปนอกหอง 

เขารูตัวดีวาชีวิตของเขาไมสามารถกลับไปเปนเหมือนเดิมไดอีกตอไปแลว 

ฉากน้ีเปนฉากจบของภาพยนตรสั้นเรื่องน้ี โดยเปนเหตุการณในหลายเดือนตอมา ซึ่ง

แนนไดแยกไปใชชีวิตคูเปนของตัวเองแลว เหลือเพียงแคนัทที่ยังตองอยูทีน่ี่เพียงคนเดียวในสภาพหอง

ที่รกและไมไดรับการดูแล แสดงใหเห็นถึงความรูสึกเสียศูนยและวางเปลาของตัวละคร และสื่อใหคนดู

รูวานัทไมสามารถใชชีวิตอยูคนเดียวโดยไมมีแนนไดเลย 

ฉากน้ีผูจัดทําเลือกใชวิธีการวางกลองในช็อตเปด โดยมีการเคลื่อนไหวกลองนอยมาก 

จนกระทั่งตัวละครรูสึกตัว จึงมีการตัดภาพเขาไปในระยะที่ใกลข้ึน แตก็ยังทิ้งระยะหางกับตัวละครอยู 

ผูจัดทําตองการใหคนดูรูสึกสงสารและเขาใจความรูสึกของนัทในเวลาน้ี และตองการใหคนดูเห็นวา 

นัทไมสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองไดเลย นับต้ังแตนองสาวแยกออกไป 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อสรางสรรคภาพยนตรที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงไปของพี่นองคูหน่ึง โดยผูจัดทําไดใชทฤษฎี แนวคิด และขอมูล

อางอิงตางๆ ในการพัฒนาเรื่องจนกลายเปนบทภาพยนตรที่สมบูรณพรอมสําหรับถายทํา จนกระทั่ง

เสร็จสิ้นข้ันตอนการถายทํา และเขาสูกระบวนการตัดตอและแกไข ซึ่งเปนไปตามข้ันตอนของการผลิต

ภาพยนตรสั้นทั้ง 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร (Pre-production), ข้ันตอนการ

ถายทําภาพยนตร (Production) และข้ันตอนหลังการถายทําภาพยนตร (Post-production) และ

จากการทํางานตามข้ันตอนทั้งหมดดังกลาว ทําใหผูจัดทําไดเขาใจในกระบวนการทํางานภาพยนตร

มากย่ิงข้ึน 

 

อภิปรายผลและสรปุผล 

การสรางสรรคผลงานภาพยนตรสั้นครั้งน้ี ตองอาศัยทักษะความสามารถดานตางๆ ไม

วาจะเปนทักษะการเลาเรื่อง ทักษะการจัดการ รวมไปถึงการแกไขปญหาเฉพาะหนา ถึงแมวาจะมีการ

วางแผนการทํางานมากอน แตก็ผลงานที่ออกมาก็ยังผิดไปจากที่ผูจัดทําคาดหวังอยูพอสมควร 

 

ขอจํากัดและอุปสรรค 

1. นักแสดง เน่ืองจากภาพยนตรเรื่องน้ีจําเปนจะตองแสดงใหเห็นถึงความสนิทสนมของ

นักแสดงหลักทั้งสอง แตเน่ืองจากนักแสดงมีเวลาจํากัด ไมสามารถมาเขารวมฝกฝนการแสดงไดบอย

ตามที่ผูจัดทําตองการ จึงทําใหการถายทําในบางฉาก ใชระยะเวลานานเพราะนักแสดงไมสามารถ

สื่อสารออกมาตรงกับสิ่งที่ผูจัดทําตองการได 

2. ปญหาดานเสียง เน่ืองจากภาพยนตรเรื่องน้ีเลาเรื่องผานบทสนทนาเปนหลัก และ

มักจะมีเสียงที่ไมพึงประสงคแทรกเขามาในระหวางการถายทําอยูบอยครั้ง จึงทําใหเกิดความลาชาใน

การถายทํา 

3. ทีมงาน เน่ืองจากผูจัดทําแบงหนาที่ไดไมดีพอ จนหลายครั้งตองมาจัดการปญหาเลก็ๆ 

นอยๆ เอง ทําใหขาดสมาธิและละความสนใจจากการกํากับ ทําใหการแสดงและการเลาเรื่องใน

ภาพยนตรบางชวงขาดความแมนยํา และไมตรงไปตามแผนที่วางไว 
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ขอเสนอแนะ 

1. ในข้ันตอนการคัดเลือกนักแสดง นอกจากคัดเลือกโดยบุคลิกและลักษณะที่เหมาะสม

กับตัวละครในบทภาพยนตรแลว ยังตองคํานึงถึงเวลาในการฝกซอมการแสดงกอนการถายทําดวย 

หากนักแสดงที่ไดคัดเลือกมา มีเวลามาเขารวมฝกซอมกับนักแสดงคนอื่นๆ กอนการถายทํา จะทําให

นักแสดงเกิดความรูสึกคุนเคย ไมเขินหรือประหมาเมื่อถึงเวลาถายทําจริง 

2. กอนการถายทํา ควรมีการแจงใหผูที่อาศัยในบริเวณน้ันๆ หรือใกลเคียงทราบ

ลวงหนาวาจะมีการถายทําภาพยนตร เพื่อขอความรวมมือในการงดใชเสียงและเพื่อปองกันการเกิด

เสียงที่ไมพึงประสงคระหวางการถายทํา 

3. โปรดิวเซอรเปนหนาที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาผูกํากับภาพยนตร ความคิดที่วาผู

กํากับสามารถจัดการทุกอยางดวยตัวเองเปนความคิดที่ผิด ดังน้ันการแบงหนาที่ในการทํางานจึงเปน

เรื่องสําคัญ 

4. ภาพยนตรสั้นเรื่อง Sibling Scene เปนภาพยนตรที่ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้น  

Family Affair ของฮารูกิ มูราคามิ (Haruki Murakami) ซึ่งผูจัดทําชอบและมีความประทับใจเปน

การสวนตัว และการดัดแปลงบทภาพยนตรจากหนังสือ มักเกิดการคาดหวังจากผูที่เคยอานเรื่องสั้น

น้ันๆ และมักจะทําใหเกิดความรูสึกขัดแยง สําหรับแฟนหนังสือของนักเขียนดังกลาว และภาพยนตร

สั้นเรื่องน้ีก็ไดมีการดัดแปลง แกไข และเขียนเพิ่มเติมจากตนฉบับเดิมอยูหลายจุด ซึ่งอาจจะทําให

หลายคนที่เคยไดอานเรื่องสั้นเรื่องน้ี อาจเกิดความรูสึกขัดแยงในวิธีการเลาเรื่อง หรือการดัดแปลง

ดังกลาว ซึ่งผูจัดทําตองขออภัยเปนอยางสูง และอยากใหผูชมทุกทานเปดใจรับชมโดยไมนําไป

เปรียบเทียบกับตนฉบับ เพราะเรื่องสั้นและภาพยนตรเปนศิลปะที่แตกตางกัน ยอมตองมีวิธีการ

นําเสนอที่แตกตางกัน 

5. การฝกฝนการแสดงเปนสิ่งสําคัญ และนักแสดงจําเปนจะตองเขาใจตัวละคร จึงจะ

สามารถถายทอดออกมาไดดี ทั้งน้ีผูกํากับมีหนาที่สื่อสารใหนักแสดงเกิดความเขาใจและรูสึกรวมกับ

ตัวละครน้ันใหได โดยผูกํากับจะตองเลาเรื่องราวพื้นหลังของตัวละครใหชัดเจน และปลอยใหนักแสดง

ไดคิดวาจะสื่อสารออกมาอยางไร 
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