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13530600: สาขาวิชานิเทศศาสตร� 
เรื่อง: สรรค�สร�างภาพยนตร�สั้นท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับขอบเขตความสัมพันธ�และความรักระหว)างพ่ีชายกับ
น�องชาย เรื่อง Brothers 
 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือจะถ)ายทอดมุมมองความรักแบบโบรแมนซ� โดย
นําเสนอเรื่องราวผ)านตัวละครชายสองคนท่ีเป4นพ่ีน�องกัน ผู�จัดทําได�ทําการค�นคว�าและรวบรวมข�อมูล
ต)างๆ เก่ียวกับภาพยนตร�แนวดราม)า แนวคิดเก่ียวกับโบรแมนซ� วิธีการเล)าเรื่อง ทฤษฎีภาพยนตร� 
และเทคนิคการถ)ายทํา โดยนํามาผ)านกระบวนการผลิตภาพยนตร� ท้ังการพัฒนาบท ข้ันตอนก)อนการ
ถ)ายทําท้ังการคัดเลือกนักแสดง สถานท่ีถ)ายทํา การวางแผนการถ)ายทํา จนกระท่ังข้ันตอนการถ)ายทํา
และข้ันหลังการถ)ายทําท่ีรวมไปถึงการลําดับภาพ เสียงและเทคนิคพิเศษต)างๆ จนออกมาเป4น
ภาพยนตร�สั้นแนวดราม)าท่ีเล)าเรื่องราวความรักของพ่ีชายกับน�องชาย ในภาพยนตร�สั้นเรื่อง Brothers 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล)วงด�วยดี เพราะได�รับความกรุณาจากอาจารย�อรรณนพ  

ชินตะวัน ซ่ึงเป4นอาจารย�ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ�ท่ีให�ความช)วยเหลือและให�คําแนะนําท่ีเป4นประโยชน�อย)าง
ยิ่งต)อข�าพเจ�า รวมท้ังอาจารย�อาจารย�ไศลทิพย� จารุภูมิ อาจารย�โสภณา เชาว�วิวัฒน�กุล และอาจารย�
ชยนพ บุญประกอบ ท่ีกรุณาให�คําปรึกษา คําแนะนํา และข�อเสนอแนะท่ีเป4นประโยชน�แก)ข�าพเจ�า 
ส)งผลให�จุลนิพนธ�ฉบับนี้ถูกต�องและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท)าน
เป4นอย)างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท)านท่ีให�ความรู� คําแนะนํา และประสบการณ�อันมีค)ายิ่ง จนทําให�ศิษย�คนนี้
ประสบความสําเร็จได�ด�วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคุณแม)ธนวรรณ เชิดในเมือง ญาติพ่ีน�องและเพ่ือนๆ ท่ีคอยอยู)เคียง
ข�างเป4นกําลังใจและคอยชี้แนะแนวทางให�ลูกคนนี้เสมอมา  

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนท่ีสละเวลา คอยช)วยเหลือในทุกสิ่งทุกอย)างในทุก
กระบวน ผ)านปAญหาต)างๆ และร)วมทางกันมาจนถึงข้ันตอนสุดท�าย ขอบคุณกําลังใจและความ
ช)วยเหลือจากเพ่ือนๆ พ่ีๆ และน�องๆ เอกภาพยนตร�ทุกคนท่ีมีให�กันเสมอมา 

ขอขอบคุณผู�สนับสนุนเงินทุนในการทําภาพยนตร�ครั้งนี้ ร)วมท้ังผู�ให�ความอนุเคราะห�
สถานท่ีถ)ายและอุปกรณ�ในการถ)ายทํา ทําให�ภาพยนตร�เรื่องนี้ออกมาสมบูรณ�ยิ่งข้ึน 

คุณค)าหรือประโยชน�อันเกิดจากจุลนิพนธ�ฉบับนี้ ข�าพเจ�าขอน�อมบูชาแด)พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย�ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให�การสนับสนุนและให�กําลังใจอย)างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

ในสังคมป�จจุบันรูปแบบด�านเพศสภาวะของมนุษย� (Gender) มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
มากข้ึนไม0ใช0แค0เพียงเพศชายหรือเพศหญิงเท0านั้น ส0งผลให�ความรักของคนในสังคมเริ่มมีรูปแบบ
ความสัมพันธ�ท่ีนอกเหนือจากความรักกับเพศตรงข�าม (Heterosexual) หรือท่ีเรียกกันว0าความรักร0วม
เพศ (Homosexual) และรูปแบบความสัมพันธ�อีกมากมาย ท่ีนับวันก็จะเพ่ิมข้ึนตามเพศสภาวะท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
 ความสัมพันธ�ทางเพศท่ีหลากหลายนี้ยังต�องเผชิญหน�ากับข�อจํากัดของสังคมอีกมากมาย
ท่ียังไม0เปCนท่ียอมรับจึงได�ศึกษารูปแบบความสัมพันธ�เหล0านั้น และสนใจความสัมพันธ�ของชายรักชาย
ประเภทหนึ่งท่ีเรียกว0าโบรแมนซ� (Bromance) เนื่องจากเปCนความสัมพันธ�ท่ีซับซ�อนและไม0ค0อยพบ
เจอได�ในสังคมป�จจุบัน  
 ด�วยเหตุนี้ผู�จัดทําจึงได�ศึกษาและสํารวจเรื่องราวของความสัมพันธ�แบบโบรแมนซ� ทําให�
พบสิ่งท่ีน0าสนใจและข�อจํากัดมากมาย ผู�จัดทําจึงดึงเอาจุดน0าสนใจมาเรียบเรียงเปCนเรื่องราวและ
นําเสนอผ0านตัวละครชายสองคนท่ีถูกตีกรอบให�อยู0ในความสัมพันธ�แบบครอบครัว โดยเล0าเรื่องผ0าน
การเดินทางท่ีเต็มไปด�วยความตึงเครียดและความอึดอัดภายในจิตใจของพวกเขา ในภาพยนตร�สั้น
เรื่อง Brothers 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือถ0ายทอดเรื่องราวและมุมมองของความรักแบบโบรแมนซ� 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการถ0ายทําภาพยนตร�ท่ีมีเทคนิคการถ0ายทําในรถยนต� 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ� 

 เปCนจุลนิพนธ�แนวงานสร�างสรรค�ภาพยนตร�สั้นโดยศึกษาค�นคว�าและรวบรวมข�อมูลต0างๆ
เก่ียวกับภาพยนตร�แนวดราม0าและภาพยนตร�ท่ีนําเสนอเก่ียวกับความสัมพันธ�ของคนในครอบครับ
เดียวกัน ผ0านวิธีการเล0าเรื่องด�วยภาพ ทฤษฎีภาพยนตร� และเทคนิคการถ0ายทํา เพ่ือนํามาปรับใช�ใน
ภาพยนตร�สั้นเรื่อง Brothers นอกจากนี้ยังทําการศึกษาความสัมพันธ�แบบรักร0วมเพศ ท้ังในเรื่องของ
สภาพสังคม วิถีชีวิต สภาพจิตใจ ความรู�สึกและการแสดงออก อีกสิ่งหนึ่งท่ีผู�จัดทําตระหนักถึงคือ
การศึกษาเครื่องมือและเทคนิคการถ0ายทําในรถยนต� เพ่ือนํามาใช�ในการถ0ายทําภาพยนตร�เรื่องนี้
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2 

ข้ันตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ� 
2. รวบรวมข�อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

2.1 สอบถามเรื่องราวชีวิตจริงของคนท่ีมีความสัมพันธ�แบบรักร0วมเพศ 
2.2 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาพยนตร� 

3. การศึกษาวิเคราะห�ข�อมูล 
 3.1 นําข�อมูลท่ี ได�มารวบรวมแล�ววิเคราะห� 
 3.2 หาอารมณ�และโทนของภาพยนตร� (mood and tone) และข�อมูลอ�างอิง     
 (reference)  

4. ข้ันพัฒนาบท (Development) 
4.1 การรวบรวมข�อมูล 
4.2 เหาข�อมูลอ�างอิง 
4.3 วางโครงเรื่อง (Plot) 
4.4 เขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

 4.5 เขียนบทภาพยนตร� (Screeplay) 
5. ข้ันตอนก0อนการผลิต (Pre-Production) 

5.1 หาข�อมูลหรือภาพยนตร�อ�างอิง 
5.2 หาทีมงาน 
5.3 หาสถานท่ีถ0ายทํา (Scouting Location) 
5.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

 5.5 เตรียมแผนการถ0ายทํา (Brake down) และตารางการถ0ายทํา(Schedule) 
    5.6 เตรียมอุปกรณ�ประกอบฉาก (Prop) และอุปกรณ�การถ0ายทํา 
    5.7 Shooting Script 
    5.8 Workshop นักแสดง 
    5.9 ทดลองถ0ายทําฉากภายในรถยนต� 
    5.10 เตรียมสถานท่ีถ0ายทํา (Set Location 

6. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
6.1 ถ0ายทําภาพยนตร�สั้น  

 6.2 แก�ไขการถ0ายทํา (Reshoot) 
7. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

7.1 ตัดต0อภาพ 
7.2 ประกอบเสียง 
7.3 แก�สี 
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 7.4 เทคนิคพิเศษประกอบภาพ 
8. การสรุปผลและจัดทํารูปเล0ม 

 
แผนการดําเนินงาน 

ต0อไปนี้เปCนการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปCนตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 - 1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ศึกษาและเสนอหัวข�อจุลนิพนธ� 
           

รวบรวมข�อมูลจากเอกสาร         
ท่ีเก่ียวข�อง 

           

การศึกษาตีความข�อมูล 
           

Development 
           

Pre-Production 
           

Production 
           

Post-Production 
           

การสรุปผลและจัดทํารูปเล0ม 
           

 
ผลท่ีคาดว,าจะได.รับ 

1. สามารถถ0ายทอดเรื่องราวและมุมมองของความรักแบบโบรแมนซ�ได� 
2. สามารถพัฒนาทักษะด�านการผลิตภาพยนตร�ท่ีมีเทคนิคการถ0ายทําในรถยนต�ได� 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 

 โครงการสรรสร
างภาพยนตร�สั้นเรื่อง Brothers เป�นการนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับบุคลิก 
พฤติกรรม และความสัมพันธ�ระหว&างพ่ีชายและน
องชายภายในครอบครัว 
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู
จัดทําได
นําแนวคิด ทฤษฎี ข
อมูลจากการสัมภาษณ� ตลอดงานวิจัยท่ีเก่ียวข
องมา
ศึกษาเพ่ือใช
เป�นแนวทางเพ่ือพัฒนาเป�นโครงเรื่องและบทภาพยนตร� เพ่ือให
เกิดความน&าสนใจใน
ภาพยนตร� และเป�นแนวทางในการศึกษาดังต&อไปนี้ 
  1. แนวคิดเก่ียวกับ Bromance 
  2. แนวคิดเก่ียวกับรักร&วมเพศ 
  3. ทฤษฎีจิตวิเคราะห� ในด
านกลไกการปBองกันตัว 
  4. ทฤษฎีการเล&าเรื่อง 
  5. ทฤษฎีสี 

 6. ขนาดภาพและมุมกล
อง 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1.แนวคิดเก่ียวกับโบรแมนซ#1 
 Bromance หรือ "ผู
ชายถูกชะตากัน" เป�นคําท่ีมีความหมายถึงความสัมพันธ�ระหว&างชาย
สองคนท่ีไม&มีเพศสัมพันธ�มาเก่ียวข
อง เกิดข้ึนในทศวรรษ 1990 ในประวัติศาสตร�แล
วหมายถึง
ความสัมพันธ�ระหว&างชายแท
 แต&ปIจจุบันขยายกว
างข้ึน สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ�ของชายท่ีเป�น
เกย�ด
วย 
 
 1.1 ท่ีมาของคําว%าโบรแมนซ# 
  โบรแมนซ� (Bromance) เป�นคําผสมระหว&าง "brother" (พ่ีชาย น
องชาย) และ 
"romance" (ความรักใคร&) เดฟ คาร�นีย� อธิบายถึงคํานี้ว&าเกิดข้ึนในนิตยสารเก่ียวกับสเกตบอร�ด ท่ีชื่อ 
Big Brother ในทศวรรษ 1990 มีความหมายถึงความสัมพันธ�พิเศษท่ีพัฒนา และเกิดข้ึนระหว&างนัก
สเกตท่ีมีเวลาร&วมกัน ทัวร�ร&วมกัน นอนโรงแรมห
องเดียวกัน ในเว็บไซต�เออร�เบิร�นดิกชันนารี ยังระบุ
ความหมายว&า คําว&าโบรแมนซ� ท่ีมีความหมายส&วนหนึ่งเป�นการแสดงความสัมพันธ�กัน โดยมัก
แสดงออกอย&างการปล้ํากัน ล็อคคอ กอด ซุกในอ
อมกอด หรือแม
แต&จูบ 
 

 

 

                                                           

 1 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. โบรแมนซ�. [ออนไลน�]. เข
าถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2557. เข
าถึงได

จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%81% 
E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C. 
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1.2 โบรแมนซ#ในแง%สังคม 
 อริสโตเติล อธิบายแนวคิดคล
าย ๆ กับคําว&าโบรแมนซ�มาต้ังแต&ช&วงต
น 300 BCE 
โดยเขียนไว
ว&า มีบางคนท่ีต
องการสหายดี ๆ ท่ีมีจุดมุ&งหมายเพ่ือมิตรแท
 เพราะพวกเขารักกัน โดย
เกิดข้ึนโดยไม&ตั้งใจ ในการสํารวจเรื่องความเป�นเพ่ือนและความเป�นชาย พบว&าผู
ชายส&วนใหญ&โตมากับ
แม&ในทศวรรษ 1970 มีการเปdดเผยอารมณ�มากกว&าและกล
าท่ีเผยความรู
สึกออกมา ยังไม&ได
ตระหนัก
ถึงแนวคิดหรือความเชื่อเก่ียวกับเกย� 
ในยุคนั้น และผู
ชายก็รู
สึกสบายใจท่ีแสดงความสัมพันธ�กับเพ่ือนลึก ๆ ได
กับชายอ่ืน ผู
ชายยุคนี้จะเริ่ม
แต&งงานครั้งแรกเม่ือพอมีอายุแล
ว และจากการศึกษาในปe 2007 โดย Rutgers University National 
Marriage Project ผู
ชายรอท่ีจะแต&งงานจนกระท่ังอายุ 27 ปe แตกต&างจากในปe 1960 ท่ีมีค&าเฉลี่ยท่ี
อายุ 23 ปe และผู
ชายท่ีมีการศึกษารอแต&งงานเม่ืออายุ 30 แล
วจึงจะแต&ง ด
วยเรื่องความกดดันทาง
การเงิน ความม่ันคง จะครองโสดยาวข้ึน และอาจทําให
พวกเขามีเพ่ือนร&วมห
องระหว&างนั้น ใน
ระยะเวลายาว ทําให
พวกเขาอยู&ในมีความสัมพันธ�โบรแมนซ�ได
 
 เจฟฟรีย� กรีฟ ศาสตราจารย�จาก University of Maryland School of Social 
Work อธิบายว&าความสัมพันธ�ของผู
ชายในปIจจุบันนี้ ชายหนุ&มในยุคปIจจุบันมีส&วนร&วมกันมากข้ึนและ
เปdดเผยอารมณ�กันมากข้ึนกว&ารุ&นพ&อของเขา และยอมรับความเป�นเกย�มากข้ึน ไม&ใช&ว&าเพราะพวกเขา
เป�นแต&ผู
ชายสมัยนี้มีความกลัวน
อยลงท่ีคนอ่ืนจะมองเป�นเกย� 
 
 1.3 โบรแมนซ#ระหว%างเกย#กับชายแท� 
  ในขณะท่ีความหมายโดยท่ัวไปจะอธิบายถึงความสัมพัน�ระหว&างชายแท
แต&ก็มี
ความสัมพันธ�ระหว&างเกย�และชายแท
 ก็ถูกต้ังข
อสงสัยเก่ียวกับโบรแมนเช&นกัน บางครั้งความสัมพันธ�
ระหว&างเกย�กับชายแท
 อาจเรียกว&า โฮโมแมนซ� หรือ โฮโบรแมนซ� 
 
 ผู
จัดทําได
นําแนวคิดเก่ียวกับโบรแมนซ� มาใช
กับความสัมพันธ�ของตัวละครพ่ีชายและ
น
องชายในภาพยนตร�สั้นเรื่อง Brothers เพ่ืออ
างอิงความคิดและความรู
สึกของตัวละคร เช&น จีมี
ความรู
สึกกับเจมส�มากกว&าพ่ีชาย ไม&อยากให
เจมส�แต&งงานกับเตยและรู
สึกไม&พอใจท่ีเตยมาเท่ียวด
วย 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับรักร%วมเพศ2 
 รักร&วมเพศ (Homosexual) คือ บุคคลท่ี มีความสนใจต&อเพศเดียวกันเพ่ือสนองความ
ต
องการทางความรัก และทางเพศ โดยไม&ได
รู
สึกว&าตนเองต
องการแสดงออกซ่ึงลักษณะเฉพาะประจํา
เพศของตนไปเป�นแบบของเพศตรงข
าม หากชาวรักร&วมเพศเป�นชาย สังคมก็จะเรียกว&า เกย� (Gay) 
คือชายท่ีรักใคร&และมีความรู
สึกทางเพศต&อเพศชายด
วยกันโดยยังคิดว&าตนเป�นเพศชายท่ีไม&ได
ต
องการ
แสดงออกและแต&งตัวเป�นเพศหญิง ในลักษณะเดียวกันนี้หากชาวรักร&วมเพศเป�นหญิง สังคมก็จะ
เรียกว&า เลสเบี้ยน (Lesbian)  

                                                           
2PurpleSky. รักร&วมเพศตามทัศนคติของสังคม. [ออนไลน�]. เข
าถึงเม่ือ 9 มีนาคม2557. 

เข
าถึงได
จาก http://www.g-gang.com/board/showthread.php ?t=15472. 
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 2.1 ความหมายของรักร%วมเพศ 
      อาร�โน คาร�เลนอธิบายคําว&า โฮโมเซกชวล หรือรักร&วมเพศว&ามีรากศัพท�มาจากคํา
ภาษากรีกคําว&า โฮโม (Homo) ท่ีแปลว&าเหมือนกัน รวมกับคําว&า เซกชวล (Sexual) ท่ีแปลว&าเรื่อง
เก่ียวกับเพศ ดังนั้นโฮโมเซกชวล จึงหมายถึง ผู
ท่ีมีความรู
สึกทางเพศกับเพศเดียวกัน 
 
 2.2 สาเหตุของรักร%วมเพศ 
      นักมานุษยวิทยา นักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร�ทางชีววิทยาบางคนได
ศึกษา
สาเหตุและท่ีมาของพฤติกรรมรักร&วมเพศว&าแท
จริงแล
วเกิดมาจากอะไรกันแน& โดยได
ระบุสาเหตุเท&าท่ี
ศึกษาได
เป�นทฤษฎีใหญ&ๆ คือทฤษฎีทางชีววิทยา และทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร� โดย
จะอธิบายได
ดังต&อไปดังนี้ 
  2.2.1 ทฤษฎีทางชีววิทยา 
   ปIจจัยท่ีทําให
คนเรามีความชอบพอระหว&างเพศเดียวกันนั้น นักวิทยาศาสตร�
การแพทย�และนักชีววิทยาเชื่อว&ามีสาเหตุมาจากปIจจัยทางชีววิทยาของมนุษย�คือปIจจัยทางพันธุกรรม
ศาสตร� ปIจจัยทางสรีระวิทยา(สมอง) และปIจจัยเก่ียวกับฮอร�โมนอาจกล&าวได
ว&าชาวรักร&วมเพศเกิดมา
ก็มีพฤติกรรมรักร&วมเพศถูกกําหนดไว
แล
ว โดยยีนส� สมอง และฮอร�โมนไม&สามารถเปลี่ยนแปลงได
 
คล
ายกับคนผิวดําในแอฟริกาเกิดมาก็มีผิวดํา ผมหยิก รูปหน
าแบน ตามลักษณะของเผ&าพันธุ�ท่ีกําหนด
มาในโครโมโซมแต&แรกเกิดไม&สามารถเลือกว&าจะมีลักษณะอย&างนี้หรือไม& และไม&สามารถเปลี่ยนแปลง 
ไปเป�นคนเอเชียหรือคนผิวขาวได
อย&างสมบูรณ� 

1) ปIจจัยทางพันธุศาสตร� 
  เจ เอ็ม ไบเลย� และ อาร� พิลลาร�ด ได
ศึกษาความสัมพันธ�ระหว&าง
พฤติกรรมรักร&วมเพศ กับยีนส�ผ&านฝาแฝดชายชาวรักร&วมเพศ โดยศึกษาจากคู&แฝดร&วมไข&หรือแฝด
เหมือน (Indentical Twins) แฝดต&างไข& (Fraternal Twins) และ พ่ีน
องท่ีไม&มีความสัมพันธ�กันทาง
สายเลือด โดยผลจาก การศึกษาครั้งนี้พบว&า 52 เปอร�เซนต� ของแฝดเหมือน เม่ือคนหนึ่งเป�นเกย� แฝด
อีกคนก็จะเป�นเกย�ด
วย ในขณะท่ีแฝดคนละฝาจะมีคู&แฝดท่ีเป�นเกย�เพียง 22 เปอร�เซนต� และ พ่ีเลี้ยง 
เพียง 11 เปอร�เซนต�เท&านั้นท่ีจะมีน
องเลี้ยงเป�นเกย�เช&นกัน 
  เอ เอ็ม พัตตาตูซซ่ี พบว&าเกย�มักจะมีพ่ีชายหรือน
องชายเป�นเกย�มากกว&า 
มีพ่ีสาวหรือน
องสาวเป�นเลสเบี้ยน ในขณะท่ีเลสเบี้ยนเองก็มีพ่ีสาวหรือน
องสาวท่ีเป�นเลสเบี้ยน
มากกว&ามีพ่ีชายและน
องชายเป�นเกย� เขาจึงเชื่อว&าพฤติกรรมรักร&วมเพศจะต
องถูกกําหนดไว
ใน
โครโมโซม X นั่นเอง จากการศึกษาเหล&านี้นักวิทยาศาสตร�หลายคนจึงเชื่อกันอย&างมากว&าพฤติกรรม
รักร&วมเพศมีอยู&แล
วในพันธุกรรมและสืบทอดกันได
ในครอบครัว 

2) ปIจจัยท่ีเก่ียวกับฮอร�โมน 
        นักวิทยาศาสตร�การแพทย�บางคนเชื่อว&าประเภทและระดับของฮอร�โมนมี
ความเก่ียวเนื่องกับพฤติกรรมรักร&วมเพศ โดยเกิดความผิดปกติในการสร
างฮอร�โมนเพศก&อนเกิด(ใน
ระยะแบ&งตัวของตัวอ&อนในครรภ�) หรือในวัยผู
ใหญ& เดิมเชื่อว&าชายชาวรักร&วมเพศ คือคนท่ีมีระดับ
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ฮอร�โมน เทสโทศเทอโรน (ฮอร�โมนเพศชาย) ตํ่า และ มีฮอร�โมนโปรเจสเตอโรน (ฮอร�โมนเพศหญิง) 
มากเกินไป ทําให
มีความรู
สึกทางเพศกับชายแทนท่ีควรจะเป�นหญิง  
 ในปIจจุบันพบว&า ระดับฮอร�โมนเพศไม&มีความสัมพันธ�ใดๆ ต&ออัตลักษณ�ทางเพศ ฮอร�โมน
เพศทําให
เกิดความต
องการทางเพศ ท่ีส&งผลให
เกิดกิจกรรมทางเพศเท&านั้น(ทําให
รู
สึกว&าอยากมี
เพศสัมพันธ�เท&านั้นไม&ได
กําหนดว&าอยากมีเพศสัมพันธ�กับชายหรือหญิง) เคยมีเหตุการณ�ท่ีชายรักร&วม
เพศคนหนึ่งได
ปรึกษาหมอเพ่ือขอยาเพ่ิมฮอร�โมน เทสโทสเทอโรนเพ่ือบําบัดอาการรักร&วมเพศของเขา 
ผลปรากฏว&ามันไม&ได
ทําให
เขาชอบผู
หญิงเลยแต&มันทําให
เขามีความต
องการทางเพศกับผู
ชายมากข้ึน
เท&านั้นเอง 

 

 2.2.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร# 
               สําหรับนักจิตวิทยา และ นักพฤติกรรมศาสตร�มนุษย�เชื่อว&าพฤติกรรมรัก 
ร&วมเพศ ก็เหมือนกับพฤติกรรมอ่ืนๆ ของมนุษย�คือเป�นสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู
 โดยในระยะเริ่มแรก
ของชีวิตท่ีมีการเรียนรู
ประสบการณ�ต&าง ๆ ชาวรักร&วมเพศอาจได
รับแรงกระตุ
นจากประสบการณ�เชิง
บวกกับเพศเดียวกันเช&น รู
สึกอบอุ&นเม่ืออยู&กับรุ&นพ่ีเพศเดียวกัน หรืออาจเคยมีเพศสัมพันธ�กับเพ่ือน
เพศเดียวกันแล
วเป�นไปในเชิงบวก คือชื่นชอบหรือเรียกง&าย ๆ ว&าติดใจนั่นเอง ก็จะแสวงหาเพ่ือหา
กิจกรรมทางเพศหรือความรู
สึกอบอุ&นใจท่ีเกิดกับเพศเดียวกันในลักษณะนี้อีกในทางกลับกันชาวรัก
ร&วมเพศอาจเคยมีประสบการณ�ในด
านลบต&อเพศตรงข
าม ในแง&ของความรู
สึกหรือความสัมพันธ�ทาง
เพศก็จะรู
สึกต&อต
านเพศตรงข
ามโดยธรรมชาติ ทําให
ไม&ชอบเพศตรงข
ามไปเลยในท่ีสุด 
 
 ผู
จัดทําได
ศึกษาสาเหตุปIจจัยต&างๆของพฤติกรรมรักร&วมเพศและได
นํามาสร
างเป�นตัว
ละครในเรื่อง ผู
จัดทําได
วางตัวละคร จี ให
เป�นคนท่ีแอบชอบเจมส� (น
องชาย) โดยเกิดข้ึนจากความ
ใกล
ชิดและความผูกพันท่ีมีต&อกัน ทําให
จีรู
สึกรักน
องชายมากกว&าความสัมพันธ�แบบพ่ีน
อง ด
วยความ
ใกล
ชิดสนิทสนมกันทําให
เจมส�ได
รับรู
ถึงความรู
สึกของพ่ีชาย มีผลให
เจมส�ก็เกิดความรู
สึกรักพ่ีชาย
มากกว&าความสัมพันธ�แบบพ่ีน
อง แต&ด
วยความท่ีเจมส�มีแฟนท่ีเป�นผู
หญิงทําให
เกิดความสับสน
ทางด
านความคิดและความสัมพันธ�ท้ังแฟนและพ่ีชาย 

3.ทฤษฎีจิตวิเคราะห#ในด�านกลไกการป1องกันตัว3 
 ในปe1856-1939 ซิกมุนด� ฟรอยด� (Sigmund Freud) บิดาแห&งทฤษฎีจิตวิเคราะห�
นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ผู
ท่ีสร
างทฤษฎีจิตวิเคราะห� (Psychoanalytic Theory) ได
กล&าวว&า 
“มนุษย�มิได
เป�นสัตว�ท่ีมีเหตุผล ดังเช&นท่ีพวกเขาเชื่อหรืออยากเป�น หากแต&ความคิดของมนุษย�ถูก
กําหนดโดยพลังแห&งจิตไร
สํานึกท่ีซ&อนเร
น และหลุดรอดจากความเข
าใจของมนุษย�ตลอดมาทุกยุคทุก
สมัย” ซิกมุนด� ฟรอยด� พบว&าการกระทํา, ความคิด, ความเชื่อ, หรือเรื่องเก่ียวกับตัวตนนั้นถูกกําหนด
แสดงออกโดยจิตไร
สํานึก (Unconscious), แรงขับ (drive) และความปรารถนา (desire) มนุษย�ขจัด
ประสบการณ�และความทรงจําอันเจ็บปวดโดยการเก็บกดไว
ในจิตไร
สํานึกอันจะส&งผลต&อการดําเนิน

                                                           

 
3แพรภัทร ยอดแก
ว. กลไกในการปBองกันตัว. [ออนไลน�]. เข
าถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2557. 

เข
าถึงได
จาก http://www.gotoknow.org/posts/283791 
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ชีวิตของเขาและก&อให
เกิดกลไกท่ีทําหน
าท่ีเป�นเกราะปBองกันตัวเองซ่ึงซิกมุนด� ฟรอยด� ได
แบ&งประเภท
กลไกการปBองกันตัวไว
หลายประเภท โดยมีส&วนท่ีเก่ียวข
องกับภาพยนตร�เรื่อง Brothers ดังนี้ 
 3.1 การไม&ตัดสินใจเลือกข
างใดข
างหนึ่ง (Ambivalence) เป�นสภาวะท่ี Ego ไม&ตัดสินใจ
เลือกข
างใดข
างหนึ่งให
เด็ดขาดลงไป แต&อยู&ในสภาวะสองจิตสองใจ เอียงไปข
างนั้นทีข
างนี้ที มีลักษณะ
โลเล หลายใจนั่นเอง 
 3.2 การแสดงปฏิกิริยาตรงข
ามกับความปรารถนาท่ีแท
จริง (Reaction Formation) คือ 
การแสดงออกในสิ่งท่ีตรงข
ามกับท่ีตนรู
สึก เพราะคิดว&าสังคมอาจยอมรับไม&ได
  โดยการทุ&มเทในการ
แสดงพฤติกรรมตรงข
ามกับความรู
สึกของตนเอง ท่ีตนเองคิดว&าเป�นสิ่งท่ีสังคมอาจจะไม&ยอมรับ 
 3.3 การเก็บกด (Repression) เป�นการเก็บความรู
สึกผิด ความคับข
องใจเอาไว
ในจิตใต

สํานึกจนกระท่ังลืม ซ่ึงการเก็บกดนี้หากต
องเก็บความรู
สึกเอาไว
มากอาจทําให
เป�นโรคประสาทได
 
 3.4 การขจัดความรู
สึก (Suppression) มีลักษณะคล
ายกับ Repression แต&เป�น
กระบวนการขจัดความรู
สึกดังกล&าวออกไปจากความคิด และเป�นกระบวนการท่ีเกิดอย&างท่ีผู
กระทํามี
ความรู
ตัวและต้ังใจในขณะท่ี Repression นั้นไม&รู
ตัว 
 3.5 การชดเชยหรือการทดแทน (Substitution/Compensation) การชดเชยหรือการ
ทดแทนด
วยการหาทางออกในอันท่ีจะแสดงความต
องการของตน เช&น การต
องการระบายความ
ก
าวร
าวก็หันไปเล&นกีฬาทดแทน หรือวิพากษ�วิจารณ�ศิลปะ เป�นการชดเชยในสิ่งท่ีสังคมยอมรับได
 
 3.6 การแยกตัว (Isolation) คือ การแยกตัวให
พ
นจากสถานการณ�ท่ีนําความคับข
องใจ
มาให
 โดยการแยกตนออกไปอยู&ตามลําพัง เป�นอารมณ�ท่ีอยากอยู&เงียบๆคนเดียว  ไม&อยากยุ&งเก่ียวกับ
ใครและไม&อยากให
ใครมายุ&งด
วย 
 
 กลไกในการปBองกันตัว (Defense Mechanism) จึงเป�นวิธีการปรับตัวในระดับจิตไร

สํานึก กลไกในการปBองกันตัวมักจะเป�นสิ่งท่ีคนท่ัวไปนําไปใช
ในชีวิตประจําวันของบุคคลปกติทุกวัย 
เป�นวิธีการท่ีบุคคลใช
ในการปรับตัว เม่ือประสบปIญหาความคับข
องใจ การใช
กลไกปBองกันตัวจะช&วย
ยืดเวลาในการแก
ปIญหา เพราะจะช&วยให
ผ&อนคลายความเครียด ความไม&สบายใจ ทําให
คิดหาเหตุผล
หรือแก
ไขปIญหาได
ในท่ีสุด 
 
 ผู
จัดทําได
นําทฤษฎีของซิกมุนด� ฟรอยด� มาเป�นตัวอ
างอิงพฤติกรรมของตัวละคร เช&น 
เจมส�ท่ีไม&ตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งระหว&างจีกับเตย จีท่ีการแสดงปฏิกิริยาตรงข
ามกับความรู
สึก
ของตัวเอง หรือจีแยกตัวออกมาเพราะไม&อยากอยู&กับเจมส�และเตย 
 
4. ทฤษฎีการเล%าเรื่อง4 
 ในภาพยนตร�ส&วนใหญ& เราได
รับการกระตุ
นโดยวิธีการท่ีเหตุการณ�ต&างๆ ได
รับการถ&ายทํา 
และวิธีการท่ีเรื่องราวนั้นๆ ถูกนําเสนอ โดยให
เราไปยึดครองตําแหน&งอันหนึ่งซ่ึงนําพาตัวเองให
ไปเป�น
อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ�กับตัวละครหลักต&างๆ หรือเน
นอยู&กับพวกเขา ยิ่งไปกว&านั้น ปกติ

                                                           

 4ประวิทย� แต&งอักษร. มาทําหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ: ไบโอสโคป พลัส, 2551. 
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แล
ว เราได
รับการเชื้อเชิญให
เข
าใจตัวละครเหล&านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว&าในเชิงสังคม นั่นคือ เรา
ได
รับการกระตุ
นให
ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปIจเจกชนแทนท่ีจะดํารงอยู&กับบริบท
ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจท่ีใหญ&กว&า ซ่ึงทําให
เข
าใจการดํารงอยู&ของพวกเขา เราได
ถูกให

เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป�นอยู&ในอดีตและปIจจุบันของพวกเขา สําหรับหนทางท่ีพวกเขา
รู
สึกและปฏิบัติ 
 การเล&าเรื่องต&างๆของผู
คน มีแนวโน
มเก่ียวกับสิทธิพิเศษบางอย&าง หรืออย&างน
อยท่ีสุดได

แสดงให
เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว&าเรื่องทางสังคม อันนี้สัมพันธ�ถึงอุดมคติท้ังหมด
เก่ียวกับลัทธิปIจเจกชนนิยมท่ีแทรกซึมอยู&ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งนี้ท่ีมันทํางานอยู&ใน
ตัวอย&างทางประวัติศาสตร�ซึ่งพวกเราได
รับการสอน โดยจารีตแล
ว ประวัติศาสตร�ได
ถูกนําเสนอ 
 4.1 หน�าท่ีเล%าเรื่องของภาพยนตร# (Narrative Function) 
  การเล&าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตคนธรรมดา เน
นการสื่อ
อารมณ� มีการปรุงแต&งด
วยเทคนิค เพ่ือการเร
าอารมณ�และการดําเนินเรื่องให
เป�นไปได
ด
วยดี ไม&ตลก 
ไม&บู� ไม&หวือหวา เป�นเรื่องหนักสมอง 
 4.2 วิธีการดําเนินเรื่อง โครงสร�างของการดําเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama)  
    4.2.1 แก%นเรื่อง (Theme)  
  คือประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องท่ีจะ
นําเสนอ ซ่ึงอาจประกอบด
วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได
 แต&ต
องไม&ออกนอกแนวความคิด
หลัก  
    4.2.2 โครงเรื่อง (Plot) ซ่ึงแบ%งออกได�ดังนี้  
  1) การเล&าเรื่องลําดับเหตุการณ�อย&างมีเหตุผล เหตุการณ�ทุกเหตุการณ�จะต
อง
ส&งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได
ชัดเจน ไม&ให
หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด
วยเหตุการณ�หลัก 
(Main Plot) และ 
เหตุการณ�รอง (Sub Plot) ซ่ึงเหตุการณ�รองท่ีใส&เข
าไป ต
องผสมกลมกลืนเป�นเหตุเป�นผลกับ
เหตุการณ�หลัก  
 2) ตัวละคร (Character) มีหน
าท่ีดําเนินเหตุการณ�จากจุดเริ่มต
นไปสู&จุดสิ้นสุด
ของเรื่อง ตัวละครอาจเป�นคน สัตว� สิ่งของ หรือเป�นนามธรรมไม&มีตัวตนก็ได
 การสร
างตัวละครข้ึนมา
ต
องคํานึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ท่ีมาท่ีไป บุคลิกนิสัย ความต
องการ อันก&อให
เกิดพฤติกรรมต&างๆของตัว
ละครนั้นๆ ตัวละครแบ&งออกเป�นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงนํา และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดง
ประกอบ ทุกตัวละครจะต
องส&งผลต&อเหตุการณ�นั้นๆ มากน
อยตามแต&บทบาทของตน ตัวเอกย&อมมี
ความสําคัญมากกว&าตัวรองเสมอ 
 4.4.3 การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 

 1) การเปdดเรื่อง (Exposition) เช&น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพ
เหตุการณ�ในขณะนั้น  

 2)  สถานการณ�ท่ีเริ่มส&งเค
าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งท่ี
ส&งผลให
เกิดเหตุการณ�ต&างๆ  
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  3) จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละครเรียกได
อีกอย&างว&า 
“ความขัดแย
ง” (Conflict) 

  4) การลดการกระทําของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให
คนดูพักจาก
การต่ืนเต
นจากจุดหักเห  

  5) จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ�ท่ีคับขันและตึงเครียด  
  6) จุดสุดยอด (Climax) จุดหรือวินาทีท่ีตัวละครเอกสะสางจุดวิกฤตให
ลุล&วง  
  7) การคลี่คลาย (Conclusion) ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

สถานการณ�คลีคลาย เนื่องจากหลักการเล&าเรื่องนั้นเป�นกุญแจสําคัญในการท่ีจะผลักดันให
ผลงานชิ้นนี้
น&าสนใจ และน&าติดตาม 

 
 ผู
จัดทําได
นําทฤษฎีการเล&าเรื่องมาใช
ในการพัฒนาบทและลําดับเรื่องให
มีความสมบูรณ�
ยิ่งข้ึน 
 
5.  ทฤษฎีสี5 
 นักจิตวิทยาได
ทําการทดลองเก่ียวกับสีในด
านการมองเห็น (Vision) สรุปได
ว&า  
  5.1 สีต&างๆมีอิทธิพลในการสร
างอารมณ�ให
แก&คน  
       5.2 สีมีคุณสมบัติทําให
เกิดการมองเห็นใกล
หรือไกลก็ได
  

  5.3 สีมีขีดจํากัด และมีผลต&อสีอ่ืนๆ  
 การใช
สีให
สอดคล
องกับหลักจิตวิทยา จะต
องเข
าใจว&าสีใดให
ความรู
สึกต&อมนุษย�อย&างไร 
จึงจะใช
ได
อย&างเหมาะสม ความรู
สึกเก่ียวกับสี สามารถจําแนกออกได
หลายสี โดยมีสีท่ีเก่ียวข
องกับ
ภาพยนตร�ดังนี้ 
  1) สีน้ําเงิน (Blue) ให
ความรู
สึกสงบ ผ&อนคลาย สง&างาม ทึม แสดงถึงความเป�น
สุภาพบุรุษมีความสุขุม หนักแน&น และยังหมายถึงความสูงศักด์ิในธงชาติไทย สีน้ําเงินหมายถึง
พระมหากษัตริย� ในศาสนา คริสต�เป�นสีประจําตัวแม&พระ โดยท่ัวไป สีน้ําเงินหมายถึงโลก ซ่ึงเราจะ
เรียกว&า โลกสีน้ําเงิน (Blue Planet) เนื่องจากเป�นดาวเคราะห�ท่ีมองเห็น จากอวกาศโดยเห็นเป�นสีน้ํา
เงินสดใส เนื่องจากมีพ้ืนน้ําท่ีกว
างใหญ& 
  2) สีเทา (Gray)เป�นสีท่ีแสดงถึง ความม่ันคง ปลอดภัย สมํ่าเสมอ ผู
ท่ีมีอํานาจ 
บุคลิกท่ีแข็งแกร&ง ความคลาสสิก ความตกตํ่า ความรู
สึกหดหู& มัวหมอง เป�นสีของเถ
าถ&านซ่ึงเป�น
เครื่องหมายแห&งความเศร
าโศกและความถ&อมตน 
 

                                                           

 5 อ&านเพ่ิมเติมในเสน&ห� ธนารตัน�สฤษด์ิ. ทฤษฏีสี. กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2519. 
และnaneur. ความหมายของสี. [ออนไลน�]. เข
าถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2557. เข
าถึงได
จาก http://www. 
oknation.net/blog/webmasterbangkok/2010/12/ 12/entry-1. 
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 การเลือกใช
สีก็ต
องข้ึนอยู&กับวัตถุประสงค�และสิ่งท่ีต
องการสื่อความหมายซ่ึงข้ึนอยู&กับ
การตีความของผู
ชมประกอบกับองค�ด
านอ่ืนของภาพยนตร� ซ่ึงในภาพยนตร�เรื่อง Brothers ผู
จัดทํา
เลือกใช
สีเขียวและสีน้ําเงินในการถ&ายทอดอารมณ�และความรู
สึกของตัวละครดังนี้ 
 
 สีน้ําเงิน เป�นสีตัวละครจี (พ่ีชาย) มีอารณ�และความรู
สึกกดดันและตึงเครียด โดยตัว
ละครจีจะใส&เสื้อสีน้ําเงินอ&อนในช&วงแรกและใส&สีน้ําเงินเข
มในช&วงท
ายจนจบเรื่อง สื่อให
เห็นว&าอารมณ�
ของตัวละครมีความตึงเครียดเพ่ิมมากข้ึน 
 สีเทา เป�นสีตัวละครเจมส� (น
องชาย) มีความอารมณ�มัวหมอง สับสน ลังเล โดยตัวละคร
เจมส�จะใส&เสื้อสีเทาอ&อนในช&วงแรกและใส&เสื้อสีเทาเข
มในช&วงหลังจนจบเรื่อง สื่อให
เห็นว&าอารมณ�
ของตัวละครเจมส�มีความสับเพ่ิมมากข้ึน 
 
6. ขนาดภาพและมุมกล�อง6 
 ขนาดภาพจัดว&าเป�นสิ่งท่ีสําคัญมากอย&างหนึ่งในการถ&ายภาพยนตร� เพราะภาพสามารถ
ถ&ายทอดความรู
สึกของนักแสดง  บอกเล&าเรื่องราวต&างๆให
กับผู
ชมได
เข
าใจถึงเนื้อหาของ
ภาพยนตร�  ขนาดภาพจึงเป�นตัวกําหนดสิ่งท่ีต
องการนําเสนอและบอกเล&าเรื่องราว ในการสร
าง
ภาพยนตร� โดยมีขนาดภาพท่ีเก่ียวข
องกับภาพยนตร�ดังนี้ 
 6.1 ขนาดภาพ 
    6.1.1 ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) 
    ขนาดภาพลักษณะนี้กล
องจะต้ังอยู&ไกลจากสิ่งท่ีถ&ายมาก  ซ่ึงภาพท่ีได
จะเป�น
ภาพมุม-กว
าง ผู
ชมสามารถมองเห็นองค�-ประกอบของฉากได
ท้ังหมด เห็นสิ่งท่ีถ&ายได
เต็มสัดส&วน แม

สิ่งท่ีถ&ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม ซ่ึงภาพลักษณะนี้จะใช
เป�นภาพแนะนํา-สถานที เหมาะสําหรับการปู
เรื่อง เริ่มเรื่อง ภาพขนาดไกลนี้จะสร
างความรู
สึกโอ&อ&า อลังการ แสดงออกถึงความใหญ&โตของสถานท่ี 
ความน&าเกรงขาม ความยิ่งใหญ& และยังสามารถสร
างความประทับใจรวมถึงสร
างความประทับใจ
ให
กับผู
ชมได
อีกด
วย  
 6.1.2 ภาพไกล (Long Shot หรือ LS) 
   ขนาดภาพแบบนี้ไม&สามารถกําหนดระยะห&างระหว&างกล
องกับสิ่งท่ีถ&ายได
แต&
จะกําหนดโดยประมาณว&าสิ่งท่ีถ&ายจะอยู&ในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถ
าเป�นคน ศีรษะจะพอดีกับ
กรอบภาพด
านบน ส&วนกรอบภาพด
านล&างก็จะพอดีกับเท
า ซ่ึงสามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการ
แสดง การเคลื่อนไหว ตําแหน&งท่ีอยู&ในการแสดงหรือในฉาก ด
วยเหตุนี้จึงสามารถใช
เป�นภาพแนะนํา
ตัวละคร หรือเริ่มฉากใหม&ได
 บางครั้งอาจใช
เป�นภาพในฉากเริ่มเรื่องได
เช&นเดียวกันกับภาพขนาดไกล
มากและบางครั้งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรียกอีกอย&างหนึ่งว&า เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing Shot) 
ส&วนองค�ประกอบรอบข
างผู
ชมจะได
เห็นรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน 
 

                                                           

 6infinity_frame. ขนาดภาพและมุมกล
อง. เข
าถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2557.  เข
าถึงได
จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=66294. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 

  6.1.3 ภาพปานกลาง Medium Shot หรือ MS) 
    ขนาดภาพลักษณะนี้ถ
าเป�นภาพบุคคล ผู
ชมจะได
เห็นต้ังแต&เอวของนักแสดง
ข้ันไปจนถึงศีรษะ ขนาดภาพแบบนี้ผู
ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง และรายละเอียด
ของฉากหลังพอสมควร ซ่ึงพอท่ีจะเข
าใจเรื่องราวต&างๆได
 จึงถือได
ว&าเป�นภาพท่ีถ&ายทอดเหตุการณ�ใน
เรื่องได
ดีขนาดภาพปานกลาง เป�นขนาดภาพท่ีนิยมใช
มากท่ีสุดเพราะใช
เป�นภาพเชื่อมต&อ  กล&าวคือ
การเปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป�นภาพใกล
หรือจากภาพใกล
มาเป�นภาพไกลก็ตามจะต
อง
เปลี่ยนมาเป�นภาพขนาดปานกลางเสียก&อน ท้ังนี้เพ่ือไม&ให
ขัดต&ออารมณ�ความรู
สึกของผู
ชม 
   นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใช
ถ&ายภาพบุคคล 2 คนในฉาก
เดียวกัน  หรือท่ีเรียกกันว&า ภาพ Two Shot ซ่ึงนิยมใช
กันมากในภาพยนตร�บันเทิง 
  6.1.4 ภาพใกล� (Close-Up หรือ CU,  Close Shot หรือ CS)  
   ภาพใกล
 ผู
ชมจะมองเห็นนักแสดงต้ังแต&ไหล&ข้ึนไป เป�นขนาดภาพท่ีผู
ชม
สามารถเข
าถึงอารมณ�ของนักแสดงได
มากท่ีสุดเพราะการใช
ภาพขนาดใกล
ถ&ายบริเวณใบหน
าของ
นักแสดง จะสามารถถ&ายทอดรายละเอียด เก่ียวกับอารมณ�ความรู
สึกท่ีอยู&ภายในของนักแสดงได
อย&าง
ชัดเจนมาก  นอกจากนี้ยังจะทําให
ผู
ชมได
รู
สึกใกล
ชิดกับสิ่งท่ีถ&ายอีกด
วยท้ังนี้เพ่ือทําให
เข
าใจถึง
รายละเอียดของวัตถุต&างๆตามเนื้อหาท่ีกําลังนําเสนอและภาพขนาดใกล
นี้ยังสามารถบังคับให
ผู
ชม
สนใจในวัตถุท่ีกล
องกําลังถ&ายหรือสิ่งท่ีกําลังนําเสนอ 
  6.1.5 ภาพใกล�มาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up 
Shot หรือ BCU) 
   เป�นภาพท่ีถ&ายในระยะใกล
มากๆ ท้ังนี้เพ่ือเป�นการเน
นสิ่งท่ีถ&าย เพ่ือให
ผู
ชม
เห็นรายละเอียดของวัตถุหรือเพ่ือเพ่ิมความเข
าใจในกรณีท่ีวัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เช&นการถ&ายอุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�  เป�นต
นหรือถ
าถ&ายใบหน
านักแสดง ก็เพ่ือเป�นการเน
นอารมณ�ของนักแสดงเช&นจับ
ภาพท่ีดวงตาของนักแสดงทําให
เห็นน้ําตาท่ีกําลังไหลออกจากดวงตาและท้ังหมดนี้ก็เป�นขนาดภาพท่ี
นิยมนํามาถ&ายทอดเรื่องราวของภาพยนตร� 
 
 6.2 มุมกล�อง (Camera Angle) 
 มุมกล
องเกิดจากความสัมพันธ�กันระหว&างระดับการต้ังกล
องภาพยนตร�กับวัตถุท่ีถ&าย
การเลือกใช
มุมกล
องในระดับต&างๆจะทําให
เกิดผลด
านภาพท่ีแตกต&างกันไป รวมถึงอารมณ�ความรู
สึก
ของผู
ชมท่ีจะแตกต&างกันออกไปด
วยหากจะแบ&งมุมกล
องในระดับต&างๆโดยเริ่มจากระดับสูงก&อน
สามารถแบ&งได
ดังนี้ 
 6.2.1 มุมกล�องระดับสายตานก (Bird's eye view) 
   เป�นการต้ังกล
องในระดับเหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุท่ีถ&าย ภาพท่ีถูกบันทึกจะ
เหมือนกับภาพท่ีนกมองลงมาด
านล&าง เม่ือผู
ชมเห็นภาพแบบนี้จะทําให
ดูเหมือนกําลังเฝBามอง
เหตุการณ�จากด
านบน มุมกล
องในลักษณะนี้จะทําให
ผู
ชมรู
สึกเหมือนตกอยู&ในสถานการณ�ท่ีช&วยเหลือ
ตัวเองไม&ได
 เวิ้งว
าง ไร
อํานาจ ตกอยู&ในภาวะคับขัน ไม&มีทางรอดเพราะตามหลักความเป�นจริงแล
ว
มนุษย�เราจะเคยชินกับการยืน นั่ง นอน เดินหรือใช
ชีวิตส&วนใหญ&บนพ้ืนโลกมากกว&าท่ีจะเดินเหินยู&บน
ท่ีสูงและด
วยความท่ีมุมภาพในระดับนี้ไม&สามารถมองเห็นรายละเอียดในฉากได
ครบเพราะเป�นภาพท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

มองตรงลงมา จึงทําให
ภาพรู
สึกลึกลับ น&ากลัว เหมาะกับเรื่องราวท่ียังไม&อยากเปdดเผยตัวละครหรือ
เป�นภาพยนตร�สยองขวัญ 
 6.2.2 มุมกล�องระดับสูง (High Angle) 

  ตําแหน&งของกล
องมุมนี้จะอยู&สูงกว&าสิ่งท่ีถ&าย การบันทึกภาพในลักษณะนี้จะ
ทําให
เห็นรายละเอียดของเหตุการณ�ท้ังด
านหน
าและด
านหลังเท&ากันโดยตลอด จึงทําให
ภาพในระดับ
นี้มีความสวยงามทางด
านศิลปะมากกว&าภาพในระดับอ่ืน นอกจากนี้สิ่งท่ีถูกถ&ายด
วยกล
องระดับนี้
มักจะทําให
ผู
ชมรู
สึกว&าสิ่งท่ีถ&ายมีความตํ่าต
อย ไร
ค&า ไร
ความหมายสิ้นหวัง ความพ&ายแพ
 
 6.2.3 มุมกล�องระดับสายตา (Eye’s Level) 

 มุมกล
องในระดับนี้เป�นมุมกล
องในระดับสายตาคน ซ่ึงเป�นการเลียนแบบมา
จากการมองเห็นของคน  ซ่ึงโดยส&วนใหญ&คนเราจะมองออกมาในระดับสายตาตัวเอง ทําให
ภาพท่ีผู
ชม
เห็นรู
สึกมีความเป�นกันเอง ความเสมอภาคและเหมือนตัวเองได
เข
าไปอยู&ในเหตุการณ�นั้นด
วยแต&
รายละเอียดของภาพในระดับนี้จะสามารถมองเห็นได
แต&ด
านหน
าเท&านั้น 
 6.2.4 มุมกล�องระดับต่ํา (Low Angle) 
 เป�นการต้ังกล
องในระดับท่ีต่ํากว&าสิ่งท่ีถ&าย เวลาบันภาพต
องเงยกล
องข้ึนภาพ
มุมตํ่านี้ก็มีอิทธิพลต&อความรู
สึกของผู
ชมได
เช&นเดียวกันซ่ึงจะทําให
ผู
ชมรู
สึกว&าสิ่งท่ีถ&ายนั้นมีอํานาจ มี
ความน&าเกรงขาม มีความยิ่งใหญ&ซ่ึงจะตรงข
ามกับภาพมุมสูง นิยมถ&ายภาพโบราณสถาน 
สถาปIตยกรรมแสดงถึงความสง&างาม ชัยชนะและใช
เป�นการเน
นจุดสนใจของภาพได
ด
วย 
 
 ในภาพยนตร�สั้นเรื่อง Brothers เลือกใช
ช็อตระยะใกล
 เพ่ือถ&ายทอดอารมณ�ของตัว
ละครและสิ่งท่ีต
องการเน
นรายละเอียดนอกเหนือจากตัวละคร เช&น ใช
ภาพระยะใกล
ในการถ&าย
ใบหน
าตัวละครเพ่ือสื่อถึงอารมณ�และเพ่ิมความอึดอัดในเรื่อง นอกจากนั้นขนาดภาพขนาดปานกลาง
เพ่ือให
ไม&เหลือพ้ืนท่ีว&างด
านข
างของตัวละคร ยิ่งช&วยทําให
สถานการณ�ของตัวละครอยู&ในสภาวะอึดอัด
และตึงเครียดยิ่งข้ึน 
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บทที ่3 

การเก็บขอมูล 
 
 ภาพยนตร
สั้นเรื่อง Brothers เป�นภาพยนตร
แนวดราม�าท่ีมีจุดมุ�งหมายท่ีจะถ�ายทอด
เรื่องราวและมุมมองความรักแบบโบรแมนซ
 โดยการเล�าเรื่องท่ีเต็มไปด*วยบรรยากาศของความอึดอัด 
ผู*จัดทําจึงได*ทําการศึกษาเรื่องราวของภาพยนตร
แนวดราม�าและภาพยนตร
ท่ี เนื้อหาเรื่องราวเก่ียวกับ
ความรักแบบโบรแมนซ
 โดยได*ทําการศึกษาจากแหล�งข*อมูลอ*างอิงต�างๆ ดังนี้ 
 
ขอมูลอาง (Reference) 

 สําหรับเนื้อเรื่องของภาพยนตร
สั้นเรื่อง Brothers ผู*จัดทําได*นําเสนอเรื่องราวของคู�พ่ี
น*องท่ีออกเดินทางไปยังท่ีแห�งหนึ่ง ภายในบรรยากาศความอึดอัดของอารมณ
 ดังนั้น ผู*จัดทําจึงทําการ
สืบค*นและรวบรวมข*อมูลต�างเพ่ือเป�นประโยชน
ในการ สร*างสรรค
งาน ท้ังวิธีการเล�าเรื่อง เทคนิคการ
ถ�ายทําบนรถยนต
 รวมท้ังบรรยากาศและอารมณ
ของหนัง ดังนี้ 
 
1. ภาพยนตร"เรื่อง Eternal Summer (2006) กํากับโดย Leste Chen  

 ภาพยนตร
เรื่องนี้เป�นเรื่องราวความสัมพันธ
ใกล*ชิดระหว�างคังเจิ้งเสียงกับหยูโซวเหิง เริ่ม
สั่นไหวเม่ือบุคคลท่ี 3 ผ�านเข*ามาในชีวิตคือ ฮุ�ยเจีย เพ่ือนนักเรียนหญิงท่ีย*ายมาเรียนต�อในโรงเรียน
เดียวกันกับพวกเขา ในตอนแรกฮุ�ยเจียคบหาสนิทสนมกับคังเจิ้งเสียง ท้ังคู�เกือบจะมีอะไรกัน แต�ฮุ�ย
เจียก็ล�วงรู*ความลับของคังเจิ้งเสียงว�าเขาเป�นเกย
และแอบรักหยูโซวเหิง ท้ังๆท่ีรู*เช�นนั้นเธอมาคบกับห
ยูโซวเหิง จนถึงข้ันมีอะไรกับหยูโซวเหิง เม่ือคังเจิ้งเสียงรู*ความจริงก็เลยเป�นเรื่องรักสามเส*าท่ีคนกลาง
อย�างหยูโซวเหิงจะต*องเลือกว�าระหว�างเพ่ือนรักอย�างคังเจิ้งเสียงกับแฟนสาวอย�างฮุ�ยเจีย       
            
 
 
 
 
 
 
 
                      

                                                                       

ภาพท่ี 3 - 1 ภาพจากเรื่อง Eternal Summer 
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เนื่องจากภาพยนตร
ของผู*จัดมีเนื้อหาคล*ายคลึงกับภาพยนตร
เรื่องนี้ จึงได*นําพฤติกรรมและ
อารมณ
ของตัวละครแต�ละตัวมาอ*างอิง ตลอดจนวิธีการเล�าเรื่องและอารมณ
ของภาพ ท่ีให*ความรู*สึก
อึดอัดมาเป�นแนวทางในการผลิตภาพยนตร
เรื่องนี้ เช�น ฉากท่ีจีกับเจมส
ทะเลาะกันในห*องนั่งเล�น และ
อารมณ
ของตัวละครท่ีมีความสับสนและอึดอัด 
 
2. ภาพยนตร"เรื่อง ชัมบาลา (2012) กํากับโดย ป1ญจพงศ" คงคานอย 

         วุฒิ ชายหนุ�มสุดเซอร
ผู*ท่ียึดม่ันในความรักมากกว�าสิ่งใด และพร*อมจะทําทุกอย�างเพ่ือให* 
น้ํา แฟนสาวผู*ท่ีฝBนว�าครั้งหนึ่งในชีวิต เธอจะเดินทางไปถึง ชัมบาลา ดินแดนท่ีผู*คนเชื่อกันว�า เป�น
ประตูของโลกท่ีอยู�ในจุดท่ีใกล*กับสวรรค
มากท่ีสุด แต�เม่ือร�างกายท่ีไม�อํานวยเธอจึงยกความฝBนนั้น
ให*แก�วุฒิ ไปเยือนชัมบาลาแทนเธอ วุฒิแบกความหวังของน้ําโดยหวังท่ีจะเติมเต็มความฝBนครั้งสุดท*าย
ก�อนท่ีเธอจะ จากโลกนี้ไป เดินทางสู�ชัมบาลา พร*อมกับ ทิน พ่ีชายท่ีอาสาเดินทางไปเป�นเพ่ือน
ถ�ายภาพ ช�วยเก็บหลักฐานการเยือนทิเบตของวุฒิ และ สักครั้งท่ีเขาท้ังคู�จะไปถึงชัมบาลา ทินเดินทาง
สู�ชัมบาลา พร*อมการแบกความหลังของความผิดหวังจาก เจน หญิง สาวท่ีเขารัก ฉากหน*าเขาเลือกท่ี
จะเดินทางไปเยือนดินแดนแห�งนี้ เพียงเพ่ือเป�นตัวปDวนน*องชาย แต�ส�วนลึกในใจ เขาไปเพ่ือลืม
บางอย�างในก*นบึ้งหัวใจของเขา 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 3 - 2 ภาพจากเรื่อง ชัมบาลา 
 
 จากภาพยนตร
เรื่อง ชัมบาลา ผู*จัดทําได*นําเอาการใช*สีของภาพ คือสีเทาและสีฟFาหม�นมาใช*
กับตัวละครในภาพยนตร
สั้นเรื่อง Brother เพ่ือสื่อถึงความอึดอัดอึมครึมของตัวละคร และวิธีการเล�า
เรื่องระหว�างท่ีสองตัวละครออกเดินทางไปยังมิโมซ�า 
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3. ภาพยนตร"เรื่อง On the road (2012) กํากับโดย Walter Salles 

  หลังจากท่ีพ�อเสียชีวิต ซัล พาราไดซ
นักเขียนหนุ�มชาวนิวยอร
ก ได*รู*จักกับดีน มอริอาร
ต้ี 
(แกร
เร็ท เฮดลันด
) อดีตนักต*มตุJนเจ*าเสน�ห
 และได*แต�งงานกับสาวสวยรักอิสระ แมรีลู ซัล และ ดีน ผู*
กลายมาเป�นเพ่ือนสนิท ไม�ยอมให*สังคมท่ีเคร�งครัดมากักขังหน�วงเหนี่ยวพวกเขาไว* สองหนุ�มและหนึ่ง
สาวได*แหกกฎเกณฑ
ท้ังปวง โดยการออกไปใช*ชีวิตเสรีบนท*องถนน เพ่ือค*นหาความหมายของทุกสิ่ง
ทุกอย�างบนโลกใบนี้ และแสวงหาตัวตนท่ีแท*จริงของตัวเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
                       

                                        

ภาพท่ี 3 - 3 ภาพจากเรื่อง On the road 
 

จากภาพยนตร
เรื่องนี้ ผู*จัดทําได*นําเอาการใช*สี คือสีส*มอ�อน ในการจัดแสงฉากภายใน
ห*องนอน มาเป�นตัวกําหนดทิศทางและอารมณ
ของภาพยนตร
เรื่อง Brothers 
 
4.ภาพยนตร"เรื่อง Cop out (2010) กํากับโดย Kevin Smith 

 ภาพยนตร
เรื่องนี้เป�นเรื่องราวของ หลังจากท่ีปฏิบัติการเข*าจับกุมเจ*าพ�อค*ายาเสพติด
ล*มเหลว สองตํารวจนักสืบนิวยอร
คจิมม่ี มอนโรและพอล ฮอดจ
สก็โดนหัวหน*าของพวกเขา ผู*กองโร
แมนสั่งพักงานหนึ่งเดือนเต็ม หลังจากท่ีโดนพักงาน จิมม่ีตัดสินใจว�าจะขายการ
ดเบสบอลรุ�นหายาก
ท่ีสุดในคอลเล็คชั่นของเขาเพ่ือ นําเงินมาเป�นค�าใช*จ�ายงานแต�งงานสุดอลังการของลูกสาว ในขณะท่ี
ฮอดจ
สก็กําลังสติแตกเพราะว�าภรรยาของเขากําลังมีชู*กับเพ่ือนบ*าน แต�ยังไม�แย�เท�าตอนท่ีจิมม่ีเอา
การ
ดไปท่ีร*านรับซ้ือของสะสมและร*านนั้นก็ โดนปล*นโดยโจรกระจอกสองหน�อ ซ่ึงนั่นทําให*เขาหัวเสีย
มากถึงมากท่ีสุด เพราะว�ามันขโมยการ
ดสุดท่ีรักของเขาไปด*วย คราวนี้ท้ังสองจึงต*องร�วมกันตามหา
โจรกลุ�มนี้ให*เจอและเอาการ
ดใบนั้นกลับคืนมา 
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ภาพ 3 - 4 ภาพจากเรื่อง Cop Out 
 
 จากภาพยนตร
เรื่องนี้ ผู*จัดทําได*นําเทคนิคของการถ�ายภาพ คือ มุมกล*องท่ีใช*ถ�ายทําฉาก
ภายในรถยนตร
 มาเป�นตัวอ*างอิงในการถ�ายทําฉากภายในรถยนต
ของภาพยนตร
เรื่อง Brothers เช�น 
ฉากท่ีตัวละคร 3 คนกําลังขับรถไปยังมิโมซ�า 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การสร�างสรรค�ภาพยนตร�เรื่อง Brothers จากการศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการเล าเรื่อง 
วิธีการใช�ภาพและเทคนิคการถ ายทําต างๆแล�ว ได�ทําการรวบรวมความรู� และวิเคราะห�ข�อมูล จึงเข�าสู 
ข้ันตอน ก อนการผลิต (Pre-Production) โดยเตรียมในด�านต างๆดังนี้ 
 
1. การเตรียมบทภาพยนตร� 

 1.1 แก�นเรื่อง (Theme) 

  ความอึดอัดของความสัมพันธ�ระหว างพ่ีน�อง 

  1.2 แนวคิด (Concept) 

 ภาพยนตร�ดราม าเรื่องของความรักเพศชายท่ีมีความสัมพันธ�แบบพ่ีน�อง 

  1.3 โครงเรื่อง (Plot) 

   จีและเจมส� คู พ่ีน�องท่ีออกเดินทางไปพร�อมกับความสัมพันธ�เกินพ่ีน�องท่ีต างฝAายต าง
เก็บงําไว�และยิ่งเลวร�ายเม่ือมี“เตย” แฟนสาวของเจมส�เข�ามาร วมด�วย แม�สุดท�ายจีได�เปGดเผย
ความรู�สึกของตัวเองให�เจมส�ได�รับรู� แต เจมส�เองก็ไม ได�พูดอะไรออกไป ได�แต เก็บความสับสนเอาไว�
โดยไม ได�แสดงออกไปว าสุดท�ายตัวเองจะเลือกใคร  

  1.4 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

รถยนต�สีขาวคันหนึ่งกําลังแล นอยู บนถนนมุ งหน�าสู พัทยา เจมส�และจีกําลังเดินทาง
ไปยังพัทยาโดยมีเจมส�เปHนคนขับ ท้ังสองดูมีความสุขและพูดคุยกันไปมาในเรื่องต างๆ จนจีนึกข้ึนได�ว า
ตนลืมใส นาฬิกาข�อมือท่ีเจมส�เปHนคนซ้ือให�มา จีก็ควานหาอยู นานจนเจมส�ยื่นให� จีสงสัยว าทําไมถึงไป
อยู ท่ีเจมส�พร�อมกับบอกให�เจมส�ซ้ือให�ตนใหม อีกเรือนถ�าเกิดหาย แล�วท้ังคู ก็คุยกันไปจนเจมส�เบี่ยงรถ
มาเลนส�ซ�ายไปท่ีปKายรถเมล� 

รถยนต�ดังกล าวเข�ามาเทียบจอดท่ีปKายรถเมล� ปรากฏว าเปHนเตยท่ียืนรออยู  จีมีสี
หน�าท่ีเปลี่ยนไปทันที เจมส�เองก็รู�สึกถึงจีท่ีเปลี่ยนอารมณ�ไป พอเตยข้ึนรถมาก็ทักทายกับท้ังคู  ก อนท่ี
เจมส�จะเริ่มออกรถ 

จี เจมส� และเตยนั่งอยู ภายในรถ เตยท่ีนั่งอยู ข�างหลังก็ชวนจีคุยเรื่องงาน จีก็ตอบแต 
ตอบแบบถามคําตอบคําจนเตยหันมาคุยกับเจมส�ต อถึงเรื่องการเดินทางวันนี้ว าจะไปท่ีไหนบ�าง พอจบ
บทสนทนาเจมส�ก็เปGดเพลงสิ่งท่ีไม เคยบอกของโมเดิร�นด็อก เตยได�ยินก็ทักเจมส�ว าฟNงบ อยมาก เจมส�
จึงเล าว าตนกับจีเคยฝOกกีต�าร�เพลงนี้ด�วยกัน พอคุยเรื่องกีต�าร�จบเพลงต อมาก็ดังข้ึน พอเจมส�จะหมุน
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เปลี่ยน เตยก็บอกว าตนขอฟNงเพลงนี้ก อน จีท่ีเหลือบมองเจมส�กับเตยก็หยิบหูฟNง
ข้ึนมาฟNงเพลงของตนแทน พอถึงปNQม จีเปGดประตูออกจากรถไปคนแรก เตยออกตามมาและเจมส�ออก
เปHนคนสุดท�าย พอ  เจมส�ออกมาก็หันไปทางจีท่ียืนพิงรถฟNงเพลงอยู ฝNRงตรงข�าม ตนจึงเรียกจีอยู นาน
เพ่ือท่ีจะถามว าซ้ืออะไรไหมแต จีก็ไม หันมา เจมส�จึงเดินไปข�างจีแล�วดึงหูฟNงออก จีมองค�อนเจมส� 
เจมส�จึงบอกไปว าเรียกหลายรอบแล�วไม หันมา จีก็ส ายหน�าปฏิเสธแล�วใส หูฟNงเหมือนเดิมแล�วเปGด
ประตูเข�ารถไปในจังหวะเดียวกับท่ีเตยมาพอดี เจมส�จึงไม ได�พูดอะไรกับจีต อ ก อนท่ีจะข้ึนรถแล�ว
เดินทางต อ  

ท้ังสามคนเดินทางมาถึงมิโมซ า เจมส�กับเตยเดินคู กัน จีเดินอยู ด�านหลัง ในมือของ
เขามีสมุดสเก็ตประจําตัว เจมส�ถ ายรูปอาคารไปสลับกับเตยบ�าง จนเตยขอดูกล�องและขอไปถ ายรูป
เองแล�วเดินนําไป เจมส�จึงเดินมาจีแล�วชวนพูดคุยเรื่องมิโมซ า เตยท่ีถ ายรูปอยู ก็หันมาพอดีพร�อมบอก
ให�จีกับเจมส�ถ ายรูปคู กัน จีปฏิเสธแต เจมส�ก็รั้งไว� พอถ ายเสร็จจีจึงขอตัวไปเดินแยก 
 จีเดินแยกมายังลานน้ําพุ ตรงนั้นยังไม มีคนมากนัก จีนั่งอยู เกือบสุดของแถวเก�าอ้ี 
ก อนจะหยิบสมุดมาแล�วเริ่มวาดภาพ 

 เจมส�กับเตยเดินมาถึงร�านไอศกรีม พอสั่งไอศกรีมเสร็จ เตยก็พูดข้ึนมาว าจีคงไม ค อย
พอใจตนท่ีมาด�วยเพราะจีดูแปลกไป เจมส�ได�ยินก็อ้ึงไปท่ีเตยรู�สึกแต ก็ตอบปNดไปว าไม มีอะไร จากนั้นก็
พากันไปยังลานน้ําพุ 

เม่ือเจมส�กับเตยเดินมาถึงลานน้ําพุโดยเลือกท่ีนั่งด�านหน�า เจมส�กับเตยก็คุยกันไปมาโดยไม รู�ว ามีจีนั่ง
อยู แถวหลังตนไปไม ก่ีแถว จีเห็นว าเจมส�กับเตยเดินมาก็ไม ได�สนใจอะไร ในระหว างนั้นเจมส�ก็เหลือบ
มาด�านหลังแล�วเห็นจีพอดี เจมส�ทําหน�าตกใจและทําเหมือนจะไปนั่งด�วยแต การแสดงกําลังจะเริ่ม
พอดีจึงจําต�องนั่งท่ีเดิมไป พอการแสดงจบเจมส�รีบหันมามองทางจีก็พบว าจีไม อยู แล�ว ตนกับเตยจึง
เดินออกจากลานแสดงไป 
 เจมส�พยายามมองหาจีตามทางเดินหรือร�านค�าแต ก็ไม เจอ จนจีโทรมาบอกว าตนอยู 
ท่ีลานจอดรถแล�ว เจมส�สงสัยว าทําไมจีถึงรีบไปโดยไม บอกล วงหน�า ก อนท่ีเจมส�และเตยจะเดินตามไป
ท่ีลานจอดรถและเดินทางกลับท่ีพัก 
 เม่ือเดินทางถึงท่ีพัก เจมส�และเตยก็นั่งดูรูปภาพท่ีถ ายมาอยู ตรงโซฟา ส วนจีก็นั่งวาด
รูปอยู ตรงโตSะกินข�าว เจมส�ลองพูดชวนจีมาดูภาพด�วยกันแต จีก็ไม สนใจ ในขณะนั้นเองเสียงไลน�ของ
เตยก็ดังข้ึนพบเปHนเพ่ือนสาวเธอท่ีส งรูปเกย�มาให� เตยพูดวิจารณ�เรื่องนี้กับเจมส� พร�อมท้ังบอกว า
ผู�ชายก็ต�องคู กับผู�หญิง เจมส�ก็อ้ึงตอบไม ถูกเหมือนกัน จนอยู ๆจีก็ลุกข้ึนพูดออกมาว าบางทีผู�หญิงบาง
คนก็น ารําคาญ แล�วก็เดินเข�าห�องไป ทําเอาท้ังเตยและเจมส�หน�าเสีย จนโทรศัพท�ของเจมส�ดังข้ึนจึง
ขอตัวไปรับข�างนอก เตยตะโกนขอยืมของเจมส�ในกระเปUาก อนจะควานหา เตยเจอเข�ากับแหวนวง
หนึ่งดูเปHนแหวนแต งงาน เตยมีสีหน�าดีใจข้ึนมาทันที แต พอเจมส�เดินเข�ามาเตยก็รีบเก็บและทําตัวปกติ 
ก อนจะชวนเจมส�ไปเดินชายหาด เจมส�ถามว าจะชวนจีไปด�วยไหมทําให�เตยรู�สึกอีกครั้งว าจีคงไม ชอบ
เธอแน ๆ เธอจึงชวนเจมส�ไป ท้ังสองก็ลุกข้ึนออกจากห�องไป 
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 ระหว างทางเดิน เจมส�ดูเหม อลอยมากข้ึน เตยพยายามชักชวนเจมส�คุยเรื่องต างๆ 
รวมท้ังฝากขอโทษจีท่ีทําให�ไม พอใจ แต เจมส�ก็พยายามปลอบใจและเปลี่ยนประเด็น พอถึงทางแยก
เจมส�ก็หันมาพูดกับเตยว าตนลืมของ ขอเดินกลับไปเอาให�เตยเดินไปรอก อนได�เลย เตยพยักหน�า
ก อนท่ีเจมส�จะเดินกลับไปทางเดิม 
 ภายในห�องนอน จีโทรศัพท�ถามไถ อาการของปKา พอคุยก็เดินออกมายังโซฟา ก อน
จะเปGดดูทีวี พอไม มีอะไรน าสนใจก็ปGดทีวีลง จังหวะเดียวกับเสียงเคาะประตู พอจีเดินไปเปGดก็พบเปHน
เจมส�เดินเข�ามาคนเดียว แต จีก็ไม ได�พูดอะไรแล�วนั่งลงท่ีโซฟาต อ เจมส�ชักชวนจีไปเดินชายหาดและ
พยายามชวนคุยต างๆ จีตอบแต ส วนมากก็ปฏิเสธหรือบ ายเบี่ยง จนเจมส�ถามข้ึนมาว าจีไม พอใจเตย
หรือเปล า จีเงียบไปแต ก็ตอบว าเปล า เจมส�พยายามบอกเหตุผลท่ีพาเตยมาด�วย จนบอกว าตนจะ
แต งงานกับเตย จีอ้ึงและพูดอะไรไม ถูกท่ีได�ยินคํานั้นแต ก็ไม แสดงออกไป จีจึงไถ ถามเรื่องการแต งงาน
พร�อมท้ังถามเจมส�กลับว าจะเอาตนมาด�วยทําไมถ�าจะมากับเตย เจมส�ก็อ้ึงไปและพยายามหาคําตอบ
มาพูด จนจีเงียบแล�วบอกปNดเรื่องการแต งงานทําให�เจมส�สังเกตได�ว าจีไม พอใจตนและมีอาการท่ี
แปลกไปจึงพยายามถามโดยท่ีจีเองก็ไม อยากจะตอบเพราะเปHนสิ่งท่ีบอกไม ได� จนเกิดการถกเถียงกัน
มากข้ึนด�วยอารมณ�ท่ีหงุดหงิดใส กันก อนท่ีจีจะลุกหนีจนทําให�นาฬิกาข�อมือหล นพ้ืน เจมส�ตะโกนรั้งไว� 
เกิดความเงียบข้ึน ก อนท่ีจีหันมาบอกความรู�สึกของตนให�เจมส�ได�รู�ว าตนคิดกับเจมส�มากกว าน�องชาย 
แล�วจีก็เดินเข�าห�องไป เจมส�อ้ึงอยู ตรงนั้นก อนท่ีเสียงประตูจะดังข้ึน เตยเข�ามาพร�อมไม พอใจใส เจมส�ท่ี
ให�ตนไปรอต้ังนานแล�วไม ตามไป ก อนท่ีเตยจะเดินเข�าห�องไปอีกคน 
 จีนั่งอยู เตียงนอนชั้นล าง สีหน�าดูเศร�า นั่งคิดถึงคําพูดของตัวเองท่ีพูดไป  
 เจมส�ท่ีนั่งอยู ท่ีโซฟาก็มีอารมณ�สับสนไม แพ�กัน เขากํานาฬิกาจีท่ีหล นไว�ในมือ ก อน
จะตัดสินใจเดินเข�าห�องไป 
 เจมส�นอนอยู บนเตียงชั้นบน ส วนจีนอนอยู บนเตียงชั้นล าง ต างฝAายต างก็ไม มีใคร
นอนหลับ 
  รุ งเช�า จีเดินออกมาจากห�อง หยิบอาหารเช�ามาแล�วมานั่งทานท่ีโตSะกินข�าว ไม นาน
เจมส�ก็เดินตามมา เจมส�มองจีก อนจะเดินไปหยิบน้ํามาแล�วนั่งตรงข�ามกับจี ท้ังสองคนต างทานอาหาร
ไป ไม พูดกัน จนเจมส�ยื่นนาฬิกาให�จี จีรับมาแล�วใส ก อนจะบอกว าตนจะกลับกรุงเทพเลย ถ�าเจมส�จะ
อยู ต อก็อยู ไป เจมส�มองหน�าจีอีกครั้งก อนจะตอบไปว าถ�าจะกลับก็กลับพร�อมกันเลย สักพักเตยก็เดิน
ออกมา เจมส�หันไปบอกเตยให�เก็บของเตรียมกลับกรุงเทพ เตยหันมามองอย างไม ค อยพอใจก อนจะ
เดินกลับเข�าห�องไป จีเองก็ลุกข้ึนเข�าห�องไปเช นกัน  
  ท้ังสามคนยืนรอลิฟต�อยู  ทุกคนมีอารมณ�ท่ีคุกรุ นอยู ข�างใน พอลิฟต�มา แต ละคนก็
เตยเข�าไป โดยเตยอยู ด�านซ�าย เจมส�อยู ตรงกลาง และจียืนอยู ทางขวา เตยเหลือบมองเจมส�ก อนจะหัน
กลับมา เจมส�ก็มองไปทางจี ซ่ึงจียืนมองตรงไปด�านหน�าอย างไม สนใจใคร ก อนท่ีประตูลิฟต�จะปGดลง 
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 1.5 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

SC.1 (ภายใน / รถยนต� / กลางวัน) 
  เจมส�(น�องชาย) และ จี(พ่ีชาย) กําลังขับรถไปตามทาง มีเสียงการสนทนาทางโทรศัพท� 

 
เจมส� (คุยโต?ตอบกับปAา) 
ฮัลโหลป�า...ทําไรอยู�ครับ 

หมอว�าไงบ�าง 
อย�าลืมทานยาตามท่ีหมอบอกนะ 

ใช�ครับ กําลังขับรถไป 
มาด�วยกันครับ 

 
  จีนั่งมองออกไปนอกหน�าต าง เจมส�ยื่นโทรศัพท�ส งมาให�จี 
 

เจมส� 
ป�าจะคุยด�วย 

 
  จีหันไปมองเจมส� แล�วรับโทรศัพท�มา 
 

จี(คุยโต?ตอบกับปAา) 
ครับป�า  

ครับ เด๋ียวผมจะดูแลมันอย�างดีเลย  
ป�าก็พักผ�อนเยอะๆนะครับ 

มีอะไรก็โทรหาผมนะ  
ครับ หวัดดีครับ 

 
  จียื่นโทรศัพท�ให�เจมส� เจมส�เก็บโทรศัพท� 
 

จี 
เม่ือคืนมึงกลับก่ีโมง 

 
เจมส� 

เท่ียงคืนได�ม้ัง ไอ�อาร�มแมร งจะชวนไปต อ 
แต�ขอกลับมาก�อน  

 
จี 

มันชวนไปต�อท่ีไหนอ�ะ 
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เจมส� 
wip อ�ะพ่ี โคตรเสียดายเลย 

 
จี 

อ�าวแล�วไมมึงไม�ไป 
เจมส� 
ถ�าไป 

วันนี้ก็มาทํางานไม�ไหวอ�ะ 
 
จี 

นี่ดีนะ  
มึงยังคิดได�ว�าต�องมาทํางาน 

 
  จีพูดพร�อมกับหันไปหัวเราะเจมส�เบาๆ 
 

เจมส� 
โห�ว เจ็บเลย 

จริงๆก็ไม�ค�อยไหวนะ มึนๆหัวเนี่ย 
 
จี 

สําออยเชียวนะมึง 
 

เจมส� 
ฮ�าๆๆ เด๋ียวทํางานเสร็จ 
ไปเท่ียวต�อก็หายดีละ 

 
จี 

มึงเอางานวันนี้ให�รอดก�อนดีกว�า 
 

เจมส� 
ชิวๆ แค�ถ�ายรูป  

ดูแบบนิดๆหน�อยๆก็เสร็จ 
 
จี 

แล�วทําไมต�องไปดูท่ีมิโมซ�าด�วยว�ะ 
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เจมส� 
ลูกค�าเขาอยากได� แบบประมาณนั้นอ�ะ 

พ่ีตี้ก็เลยให�ผมมาเซอร>เวย> 
เด๋ียวเท่ียงๆค�อยโทรไปหาพ่ีเขา 

 
จี 

เท่ียงอะไรมึง นี่บ�ายแล�วม้ัง 
 
  จีพูดพร�อมกับยกข�อมือข้ึนมาดูนาฬิกา ก็พบว าตัวเองลืมใส นาฬิกามา จีค�นกระเปUาทุก
ซอกทุกมุม หยิบของในกระเปUาออกมาวางข�างนอกอย างกระวนกระวาย เจมส�มองดูจีนิ่งๆก อนจะยื่น
มือออกไป จีหันมามองก็พบว าเจมส�ยื่นนาฬิกาของตนมาให� 
 

จี 
อ�าว กูลืมใส�นาฬิกามาอ�อวะ 

 
  จีพูดแล�วหันไปมองหน�าเจมส�แบบงงๆ เจมส�มองหน�า จีหานาฬิกาตามกระเปUาตัวเอง
และกระเปUากางเกง และอุทานแบบเซ็งๆ 

จี 
แมร�งเอ�ย กูลืมถอดไว�ไหนวะเนี่ย 

 
  เจมส�เห็นจีทําหน�าเซ็งๆ ก็เลยหยิบนาฬิกาแล�วยื่นให� จีมองนาฬิกา 
 

จี 
ไปอยู�ท่ีมึงได�ไงเนี่ย 

 
เจมส� 

พ่ีลืมไว�ท่ีไหน ผมก็เจอท่ีนั่นอ�ะ 
 
  จีมองหน�าเจมส�อย างสงสัย 
 

เจมส� 
เอ�า เก็บดีๆ 
ระวังหายล�ะ 

 
  จีรับนาฬิกามา และตอบกลับเจมส� 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จี(พูดแซว) 
หาย มึงก็ซื้อให�กูใหม�ดิ 

 
เจมส� 

โห�ย...เรือนนี้ก็เงินเดือนท้ังเดือนของผมเลยนะเว�ย 
 
จี 

แค�นี้ทําเป@นบ�นนะมึง  
คราวหลังมึงก็ไม�ต�องซ้ือให�กูเลย 

 
  เจมส�หัวเราะพร�อมกับส ายหน�าและลุกเดินออกไป จีหันมายิ้มให�กับนาฬิกาในมือ  
 
SC.2 (ภายใน / รถยนต� / กลางวัน) 
  เจมส�จอดรถข�างทาง จีเห็นเตยยืนอยู ริมถนน จีหันมามองหน�าเจมส� เจมส�หันมาสบตาจี
แล�วก็หลบตาไป เตยเปGดประตูเข�ามานั่งในรถ 
 

เตย 
พ่ีจีหวัดดีคะ 

 
  จีหันข�างมาพยักหน�าให� 
 

เจมส� 
มารอนานยัง 

 
เตย 

ไม�อ�ะ เพ่ิงถึงเอง 
 

  จากนั้นเจมส�ก็ขับรถออกไป 
 
SC.3 (ภายใน / รถยนต� / กลางวัน) 
  ท้ังสามคนกําลังเดินทางไปมิโมซ า 
 

เตย 
นี่พ่ีจีปAดโปรเจคแล�วหรอคะ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จี 
อ้ืม 
 

เตย 
ดีเลย ปกติเจมส>บอกว�าพ่ีจีงานยุ�งมาก 

ก็เลยไม�ค�อยได�มาเท่ียวด�วยกัน 
 

  จีท่ีนั่งมองข�างทางอยู  ก็หันมามองหน�าเจมส�นิ่งๆ 
 

เตย 
เออเจมส>  

นี่เราจะไปไหนกันก�อนอ�ะ 
 

เจมส� 
ไปมิโมซ�าก�อนอ�ะ 

 
เตย 

อ�อโอเค 
 
  พูดเสร็จเตยก็ก�มลงเล นโทรศัพท� เจมส�หันไปมองจีท่ีมองออกไปข�างทาง สักพักเจมส�ก็
เอือมมือไปเปGดเพลง เจมส�กดเลื่อนเพลงไปเรื่อยๆจนมาหยุดท่ีเพลง “สิ่งท่ีไม เคยบอก” 
 

เตย 
เพลงนี้อีกละ เจมส>ไม�เบื่อบ�างอ�อ 

 
เจมส� 

ไม�อ�ะ เพราะดีออก 
พ่ีจีสอนเราเล�นกีตาร>เพลงนี้ด�วยนะ 

  จีหันไปมองเจมส> เจมส>หันไปมองจีตอบก�อนจะพูดต�ออีก 
 

เตย 
จริงอ�อ เล�นยากม้ัยอ�ะ 

 
เจมส� 

ก็ยากอยู�นะ กว�าเราจะเล�นได� 
พ่ีจีก็สอนเราต้ังนาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เตย 
ถ�าง้ันพ่ีจีสอนหนูเล�นบ�างซิ 

 
  จีและเจมส�หันมามองหน�ากันเล็กน�อย จีเปHนฝAายหันหน�าหนีก อน 
 

จี 
ให�เจมส>สอนดิ 

 
เตย 

เจมส>ไม�ยอมสอนเตยอ�ะ 
บอกต้ังหลายครั้งแล�ว 

 
เจมส� 

เราสอนใครไม�เป@นอ�ะ 
เด๋ียวไว�ให�ไออาร>มช�วยสอนละกัน 

 
เตย 

โห�ย เจมส>อ�ะ 
 

  เจมส�กําลังจะเอ้ือมมือไปเปลี่นเพลง 
 

เตย 
เฮ�ย เราชอบเพลงนี้อ�ะ ขอฟCงก�อนดิ 

 
  จีเหลือบมองด�วยหางตาเล็กน�อย ก อนจะหยิบหูฟNงมาเสียบ แล�วฟNงเพลงจากมือถือของ
ตนแทน เจมส�หันไปมองจีก อนจะหันไปมองทางต อ ท้ังสามคนไม ได�พูดคุยอะไรกันอีกเลย มีแต เสียง
ของเตยท่ีฮัมเพลงตาม  
 
SC.4 (ภายนอก / ปDEม / บ�าย) 
  จีเปGดดประตูก�าวลงมาจากรถ บิดข้ีเกียจไปมา เตยออกมาแล�วบอกกับเจมส� 
 

เตย 
เด๋ียวเราไปเข�าห�องน้ําก�อนนะ 

 
  เจมส�พยักหน�ารับและออกมาจากรถ บิดตัวไปมาบ�าง จียังคงฟNงเพลงอยู  เจมส�
สังเกตเห็นว าพ่ีของตนไม ค อยพูด จึงพยายามชวนคุย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจมส� 
พ่ีกินไรปDาว เด๋ียวผมไปซ้ือให� 

 
  จียังคงฟNงเพลง โดยไม ได�หันมาสนใจเจมส� 
 

เจมส� 
พ่ี พ่ีจี 

   
  เม่ือเห็นว าพ่ีคงไม ได�ยิน เจมส�จึงเดินไปหาจีและดึงหูฟNงออก จีหันมามองหน�าเจมส� 
 

จี 
ทําไรของมึงเนี่ย 

 
เจมส� 

ก็ผมเรียกพ่ีแล�ว พ่ีไม�ได�ยิน 
 
  จีมองหน�าเจมส�นิ่งๆก อนจะถามออกไป 
 

จี 
มีไรอ�ะ 

 
เจมส� 

ผมถามว�าพ่ีจะกินไรม้ัย เด๋ียวผมไปซ้ือให� 
 
จี 

ไม�อ�ะ ยังไม�หิว 
 
  จีหยิบหูฟNงมาใส แล�วเปGดประตูเข�าไปนั่งในรถ เจมส�มองตามอย างงงๆ เตยเดินออกมา
พอดี 
 

เตย 
เจมส>กินไรมายัง ซ้ือไรกินก�อนม้ัย 

 
เจมส� 

อEอไม�อ�ะ เรายังไม�หิว เตยหิวปDาว 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เตย 
ไม�ค�อยเท�าไหร�อ�ะ  

เด๋ียวไปกินท่ีนู�นทีเดียวเลยก็ได� 
 

เจมส� 
โอเค 

 
  เตยพยักหน�ายิ้มให�เจมส�และเดินไปข้ึนรถ จากนั้นเจมส�ก็ข้ึนรถและขับออกไป 
 
SC.5 (ภายนอก / มิโมซ�า / บ�าย) 
  ท้ังสามเดินทางมาถึงมิโมซ า เจมส�และเตยเดินไปด�วยกันโดยเจมส�ถือกล�องอยู ในมือ
พลางกดชัตเตอร�ถ ายภาพตามมุมต างๆเก็บไว� บ�างก็ถ ายให�เตยซ่ึงขอให�เจมส�ถ ายให�ตนบ�าง จนเตยขอ
กล�องท่ีเจมส�มาดูภาพ  
 

เตย 
ขอเราดูหน�อยดิ 

 
  เจมส�ยื่นกล�องให�เตย เตยรับมาแล�วก็มองภาพในกล�อง กดดูเรื่อยๆ เจมส�ก็ปลีกตัวเดิน
มาหาจี 
 

เจมส� 
เป@นไงบ�างพ่ี 

 
  เจมส�ถามจีพร�อมกับพยักหน�า ไปทางตึกต างๆในมิโมซ า 

 
จี 

ก็สวยดี  
 

  พูดเสร็จจีก็ก�มหน�าเล นโทรศัพท� เจมส�มองจีแปปนึงก็ชวนคุยต อ 
 

เจมส� 
เด๋ียวไปดูข�างในอีกนิดหน�อยก็เสร็จแล�ว 

 
จี 
อ้ืม  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

 

 

เจมส� 
เด๋ียวดูการแสดงท่ีลานน้ําพุแปปนึง 

ก็กลับแล�วแหละ … 
ไป walking street กันม้ัยพ่ี 

 
จี 

ไปทําไร มันก็เดิมๆอ�ะ 
 

เจมส� 
เอาหน�า ไปเดินเล�นเฉยๆ 

 
  ในระหว างท่ีเจมส�กับจีคุยกัน เตยหลังจากท่ีดูรูปเสร็จก็เดินกลับ เห็นเจมส�ยืนคุยกับจีอยู  
ก็เลยเรียกให�ถ ายรูป 

 
เตย 

เจมส>  พ่ีจี ถ�ายรูปกัน 
  เจมส�และจีหันไปมองเตย ก็เห็นเตยยกกล�องข้ึนมา จะถ ายเขาท้ังสองคน 
 

จี 
ไม�อะ ถ�ายกันไปเหอะ 

 
เจมส� 

ไม�อะไรพ่ี เอาหน�า  
มาแล�วก็ถ�ายเก็บไว� 

 
  เจมส�พยายามให�จียอมถ ายรูปด�วย จากนั้นเจมส�ก็หันไปยิ้มให�กล�อง จีมองกล�องหน�านิ่ง 
พอเตยถ ายเสร็จ เจมส�ก็ขอดูรูป 

เจมส� 
ทําไมพ่ีไม�ยิ้มอ�ะ 

 

จี 
กูไปเดินดูทางนู�นนะ 

จะกลับก็โทรมา 
 
  เจมส�พยักหน�ารับ จีเดินแยกไปอีกทางนึง ก็หันไปมองเจมส�ท่ีกําลังเดินไปอีกทางนึงกับ
เตย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Sc.6 (ภายนอก / ลานน้ําพุ / เย็น) 
  จีเดินเรื่อยๆมาจนถึงลานน้ําพุ จีนั่งลงมองบรรยากาศรอบสักพักก็หยิบสมุดสเก็ตข้ึนมา
วาดรูป 
 
Sc.7 (ภายนอก / มิโมซ�า / เย็น) 
  หลังจากท่ีแยกมาจากจี เตยและเจมส�ก็เดินมาแวะซ้ือไอศครีม ระหว างท่ีรอเตยก็หันไป
คุยกับเจมส� 
 

เตย 
เจมส> ปกติพ่ีจีเขาเป@นแบบนี้อ�าเหรอ  

 
เจมส� 

หื้ม ยังไงหรอ  
 

เตย 
ก็พ่ีจีดูเงียบๆ ไม�ค�อยคุยกับเราเลย 

 
  เตยนิ่งไป เจมส�ก็นิ่งด�วย 
 

เตย 
หรือว�า พ่ีจีจะไม�ค�อยโอเคท่ีเรามาด�วยรึปDาว  

 
เจมส� 

หื้ม ไม�ใช�หรอกๆ  
พ่ีเขาเปนแบบนี้แหละ คิดมากหน�า 

 
เตย 

หรอ เออเด๋ียวจะมีการแสดง 
ตรงลานน้ําพุหนิ เดินไปดูกัน 

 
  เจมส�พยักหน�าไปเตย จากนั้นท้ังคู ก็เดินไปยังลานน้ําพุ 
 
Sc.8 (ภายนอก / ลานน้ําพุ / เย็น) 
  จีนั่งวาดรูปอยู  สักพักจีก็ปGดสมุดลงและเงยหน�ามองดูผู�คนเดินรอบๆ จีมองเห็นเจมส�กับ
เตยเดินมานั่งอยู ข�างหน�า จากนั้นการแสดงก็เริ่มข้ึน จีได�แต นั่งมองเจมส�และเตยอย ^ด�านหลัง เม่ือการ
แสดงผ านไปสักพักนึง เจมส�ก็หันมาเห็นจี และพยายามทักทาย จีซ่ึงเห็นว าเจมส�หันมาทักทายก็พยัก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

 

 

หน�ารับแล�วก็ทําเปHนดูการแสดงต อ เจมส�ทําหน�างงก อนจะหันไปดูการแสดงต อเช นกัน เม่ือการแสดง
จบลงเจมส�หันมามองทางทีจีนั่งอยู  แต ก็ไม เห็นจีแล�ว จึงได�ชวนเตยเดินออกจากลานแสดง 
 
Sc.9 (ภายนอก / ทางเดินในมิโมซ�า / มืด) 
  เตยและเจมส�เดินออกมาตามทางเดิน 
 

เตย 
พ่ีจีอยู�ไหนอ�ะเจมส> 

 
เจมส� 

ไม�รู�เหมือนกัน 
 

  เจมส�หยิบโทรศัพท�ข้ึนมาโทรหาจี  
 

เจมส� 
ฮัลโหล พ่ีอยู�ไหนอ�ะ 
อ�าว ทําไมไม�โทรบอก 

อืมๆ เด๋ียวเดินไป 
 
  เจมส�วางโทรศัพท�จากจี 

เตย 
พ่ีจีอยู�ไหนอ�ะ 

 
เจมส� 

รออยู�ลานจอดรถแล�ว 
 

เตย 
หMะ ออกไปไวจัง 

 
  เจมส�และเตยเดินออกจากมิโมซ าไปหาจีท่ีลานจอดรถ 
 
Sc.10 (ภายใน / ห?องพัก / มืด) 
  เม่ือถึงท่ีพัก ท้ังสามคนก็จัดการเก็บข�าวของเข�าท่ีและหามุมผ อนคลายกัน จีวางข�าวของ 
กระเปUาเงิน รวมท้ัง ถอดนาฬิกาไว�บนโตSะและนั่งวาดรูปอยู กับสมุดเล มเล็กของเขา ส วนเตยและเจมส� 
ก็นั่งดูรูปท่ีถ ายมาวันนี้กัน เจมส�เห็นจีนั่งวาดรูปและกินขนมอยู คนเดียว จึงเรียกให�มาดูรูปด�วยกัน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจมส� 
พ่ีทําไรอ�ะ  

 
  เจมส�และเตยหันไปมองจี จีเงยหน�ามามองเจมส� ไม พูดอะไร แต ยกดินสอในมือข้ึนมา
เล็กน�อย 
 

เจมส� 
พ่ีวาดรูปไรอยู�อ�ะ 

 
  จียักไหล เปHนเชิงไม ตอบ หันไปเสียบหูฟNงและนั่งวาดรูปต อ เตยหันไปดูรูปต อ แต เจมส�
ยังคงมองจีไม เลิก จีท่ีวาดรูปอยู ก็เหมือนจะรู�สึกตัวจึงเหลือบตาข้ึนมามองจากนั้นเสียงโทรศัพท�ของ
เตยดังข้ึน เตยหยิบข้ึนมาดู ก็พบว าเปHนไลน�จากเพ่ือนสาวของเธอท่ีส งมา เตยอ านแล�วก็แบะปาก
พร�อมกับยื่นให�เจมส�ดู  
 

เจมส� 
อะไรอ�อ 

 
เตย 

ไอแป�งส�งส�งรูปเกย>มาอีกแหละ 
 

เจมส� 
หื้อ... 

 
  เตยหันโทรศัทพ�กลับมาเปGดดู พรางเล าให�เจมส�ฟNง 
 

เตย 
มันชอบจับคู�ผู�ชายกับผู�ชายอ�ะ... 
ทําไมถึงอยากให�ผู�ชายได�กันว�ะ 
ผู�ชายมันก็ต�องคู�กับผู�หญิงดิ 

 
  จีได�ยินแล�วก็พูดข้ึนมา ในขณะท่ียังวาดรูปอยู  
 

จี 
แต�ผู�หญิงบางคนก็น�ารําคาญนะ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  เตยและเจมส�เงยหน�ามามองจี จีเงยมองหน�าเจมส�เล็กน�อยก อนจะลุกเดินเข�าห�องไป 
เจมส�มองตามจีไปอย างอ้ึงๆ ส วนเตยก็ก�มลงมองโทรศัพท�ต อ ระหว างนั้นเสียงโทรศัพท�ของเจมส�ก็ดัง
ข้ึน เจมส�ลุกไปโทรศัพท� เตยตะโกนถามเจมส� 
 

เตย 
เจมส> ยืมท่ีชาร>ตแบตไอโฟนหน�อย 

 
เจมส� 

อยู�ในกระเปOาอ�ะ หาเลย 
 
  เตยหันไปควานหาท่ีชาร�ตแบตในกระเปUาเจมส� หาไปสักัก เตยก็เห็นกล องเล็กๆ ก็หยิบ
มาเปGดดู พบว าข�างในเปHนแหวน เตยมองดูแล�วก็เผลอยิ้มออกมา จังหวะเดียวกันกับท่ีเจมส�เดิน
กลับมาจากคุยโทรศัพท�พอดี เตยเห็นก็รีบเก็บ แล�วหันไปถามเจมส� 
 

เตย 
ใครโทรมาอ�อ 

 
เจมส� 

พ่ีตี้อ�ะ เขาให�ส�งรูปไปให� 
 
  เจมส�หันไปส งอีเมลล�ให�พ่ีตี้ ในขณะท่ีเจมส�กําลังรอไฟล�อัพโหลด 
 

เตย 
เจมส> ไปเดินชายหาดกัน 

 
  เจมส�เงยหน�ามองเตยอย างสงสัย  

 
เจมส� 

หMะ ตอนนี้หรอ 
 

เตย(ตอบแบบร�าเริง) 
อ้ืม...ใช�ๆ  

 
  เจมส�ทําหน�าลังเลแปปนึง แล�วเหลือบมองประตูห�องของจี  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจมส� 
ชวนพ่ีจีไปด�วยม้ัย 

 
  เตยนิ่งไปแปปนึง ก อนจะตอบเจมส�ไป 

 
เตย 

พ่ีจีเขาจะไปหรอ 
  เจมส�อ้ึงไปเล็กน�อย ทุกอย างเกิดความเงียบ 
 

เจมส� 
ทําไมอะ 

 
เตย 

เราว�าพ่ีเค�าคงไม�ค�อยชอบเราจริงๆ 
ขนาดเม่ือก้ียังพูดแบบนั้นเลย 

พ่ีเขาคงไม�พอใจท่ีเรามาด�วยอ�ะ 
 

  ท้ังสองคนได�แต นั่งนิ่งไม มีใครพูดอะไร จนกระท่ังเตยเปHนคนทําหลายความเงียบ 
 

เตย 
ไปเหอะนะ  

ขอไปเดินรับลมเย็นๆหน�อย 
 
  เจมส�ท่ีอึกอักเหมือนจะปฏิเสธแต ก็ทําอะไรไม ได�จึงยอมเดินไปข�างล างกับเตย 
 
Sc.11 (ภายนอก / ทางเดิน / เวลากลางคืน) 
 เจมส�และเตยกําลังเดินไปท่ีชายหาด ท้ังคู เดินเงียบๆไปพูดอะไรกันสักพัก 
 

เตย 
เป@นไร ทําไมดูหน�าตาเครียดๆ 

 
เจมส� 

อ�อ...เปล�า ไม�ได�เป@นไร  
 

เตย 
ไม�อยากไปเดินชายหาดหรอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจมส� 
เฮ�ย เปล�าๆ 

 
เตย 

คิดเรื่องท่ีเราพูดไปเม่ือก้ีหรอ 
 
 เจมส�เงียบไปแปปนึง ก อนจะตัดสินใจพูดไป 
 

เจมส� 
เราขอโทษแทนพ่ีจีด�วยนะท่ีทําให�เตยคิดแบบนั้นอ�ะ 

พ่ีเค�าไม�ได�คิดอะไรหรอก 
 
 เตยหันมายิ้มแบบฝ_นๆให�เจมส� 
 

เตย 
ไม�เป@นไร 

พ่ีเค�าคงอยากมากับเจมส>สองคนมากกว�า 
 

 เตยหันมายิ้มฝ_นๆให�เตย เจมส�มีทําสีหน�ากังวล เตยมองหน�าเจมส�แล�วก็มองทางข�างหน�า
ต อ  

 
เตย 

ทําไมเจมส>ถึงชอบมาทะเลอ�ะ 
 
 เจมส�ยังไม หันมาตอบ เตยมองหน�าเจมส�อีกครั้ง 
 

เตย 
เจมส>...เจมส> 

 
 เจมส�ได�สติหันมามองหน�าเตย  

เจมส� 
เอ�อ ว�าไง 

 
เตย(เสียงแข็งเล็กน?อย) 

คิดเรื่องท่ีเราพูดไปอยู�ใช�ม้ัย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เจมส�สบตามะนาว สีหน�าลังเล ก อนจะยิ้มให�เตย 
 

เจมส� 
เตยรออยู�ท่ีนี่ก�อนได�ม้ัย  

เด๋ียวเรามา เราลืมของไว�ท่ีห�องอ�ะ 
 

 เตยพยักหน�าให�เจมส�ย างงงๆ เจมส�พยักหน�ารับและวิ่งกลับไปท่ีห�อง เตยทําหน�างงสักพัก
ก็ทําท านึกข้ึนได� และยิ้มแบบเขินๆ อยู คนเดียว ก อนจะเดินไป 
 
Sc.12 (ภายใน / ห?องโถง / เวลากลางคืน) 
  จีหยิบโทรศัพท�ข้ึนมาแล�วกดโทรออกไปหาปKา ระหว างท่̂ีคุยโทรศัพท�จีก็เดินออกมานั่งท่ี
โซฟาข�างนอกห�อง 
 

จี(คุยโต?ตอบกับปAา) 
หวัดดีครับป�า เป@นไงบ�าง 

ไม�ต�องห�วงครับ เด๋ียวก็กลับแล�ว 
ป�าพักผ�อนเถอะ ผมไม�กวนแล�ว 

ครับ หวัดดีครับ 
 

  หลังจากคุยโทรศัพท�เสร็จ จีก็เดินมาเปGดทีวีดู พอไม มีอะไรน าสนใจก็ปGดทีวีลงแล�วนั่งวาด
รูปต อ จนกระท่ังเจมส�เปGดประตูเข�ามา จีเงยหน�าไปมอง จากนั้นเจมส�ก็เดินมานั่งข�างๆ 

 
เจมส�(มองหน?าจีแปปนึง) 

พ่ีทําไรอยู� 
 
จี 

ก็ไม�ได�ทําไร 
 
  เจมส�เงียบไป จีเดินกลับไปปGดทีวีและนั่งลงเล นโทรศัพท�ท่ีโซฟา จากนั้นก็เอ ยถามเจมส�
โดยไม มองหน�า มือยังเล นโทรศัพท� 
 

จี 
เตยไปไหนอ�ะ 

 
เจมส� 

เดินเล�นอยู�ท่ีหาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จีพยักหน�ารับรู�แล�วเงียบกันไปสักพัก 
 

เจมส� 
พ่ีเป@นอะไรรึเปล�าอ�ะ ทําไมดูเงียบๆ 

 
จี(พูดแบบไม�มองหน?าเจมส�) 

ก็ปกติหนิ 
 

เจมส� 
ไปเดินเล�นชายหาดกัน 

 
จี 

ไม�อ�ะ ไปเดินกับเตยเหอะ 
 

  จีหันมามองหน�าเจมส�ท่ีพูดไม ออก เจมส�มองหน�าพ่ีก อนจะถามอีก 
 

เจมส� 
พ่ีไม�ชอบเตยเหรอ 

 
จี(ตอบโดยไม�มอง) 

เปล�านี่ 
 

เจมส� 
แล�วทําไมพ่ีถึงไม�ค�อยพูดกับเตยอ�ะ 

 
จี (หันมามองหน?าแบบสงสัย) 

เอ�า... ก็แล�วจะให�คุยอะไร 
 

  เจมส�นิ่งไปสักพัก ก อนจะถามด�วยเสียงจริงจัง 
 

เจมส� 
พ่ีไม�พอใจท่ีผมพาเตยมาด�วยใช�ม้ัย 

 
  จีนั่งนิ่งไม ตอบอะไร เจมส�มองหน�าพ่ีจากด�านข�าง เจมส�หันกลับไปนั่งคิดกับตัวเองก อน
พูดข้ึนมาโดยไม มองหน�าจี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจมส� 
ผมอยากให�พ่ีกับเตยสนิทกันมากกว�านี้  

เผื่อสักวันเตยจะเข�ามาเป@นครอบครัวเดียวกับเรา 
 
  จีหันไปมองหน�าเจมส�ทันที จีมองเจมส�ด�วยความสงสัย เจมส�หันหน�ามามองพ่ี ก อนจะ
พูดด�วยเสียงราบเรีย 

เจมส� 
ผมว�า...ผมจะขอเตยแต�งงาน 

 
  จีอ้ึงมากท่ีได�ยินคํานี้จากปากเจมส� แต จีไม แสดงออก จีนั่งนิ่งก อนจะหันไปหาเจมส�ท่ีมอง
หน�าจีอยู ท้ังสองคนเงียบไปสักพัก 
 

จี(เสียงนิ่ง) 
มึงคิดเรื่องนี้มานานหรือยัง 

 
เจมส�  

ก็สักระยะนึง 
 

  จีได�ยินแล�วก็หันหน�ากลับไป เจมส�มองพ่ีจากด�านข�าง จีนั่งก�มหน�าเหมือนครุ นคิด
บางอย าง ก อนจะถามโดยไม มองหน�าเจมส� 

 
จี 

มึง... วางแผนมาต้ังแต�แรกแล�วเหรอ 
 

  เจมส�อ้ึงไป ไม กล�าพูดตอบอะไร จีหันมามองเจมส�ท่ีนั่งก�มหน�าอยู แล�วพูดด�วยเสียงนิ่งๆ
ปนสงสัย 

 
จี 

ถ�ามึงจะมาขอเตยแต�งงาน  
แล�วมึงเอากูมาด�วยทําไมว�ะ 

 
  เจมส�ได�ยินแล�วอ้ึงไปอีก ก อนจะเงยหน�าหันมามองจี 
 

เจมส� 
ก็ผมเหลือพ่ีอยู�คนเดียว  

ผมก็แค�...อยากให�พ่ีมาด�วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จีได�ฟNงก็ไม ตอบอะไร เกิดความเงียบข้ึนชั่วขณะ เจมส�เองก็นั่งนิ่งไม พูดจาเช นกัน จนจีพูด
ข้ึนมาอย างเบาๆด�วยเสียงนิ่งๆ 
 

จี 
ถ�ามึงคิดดีแล�ว ก็แต�งเหอะ... 

 
  เจมส�หันมาหาจีทันที จียังไม เงยหน�าใดๆ สักพักจีก็ถอนหายใจเบาๆ และต้ังท ากําลังจะ
ลุกข้ึนเดินไป เจมส�ตกใจท่ีอยู ๆจีจะเดินหนี เจมส�พูดโพร งข้ึนมาใส จ ี
 

เจมส� 
พ่ีไม�พอใจท่ีผมจะแต�งงานใช�ม้ัย... 

 
  จีหยุดทันที ก อนหันมามองหน�าเจมส�ท่ีมองหน�าจีอย างคาดค้ัน  
 

เจมส� 
พ่ีบอกผมได�นะ… 
ถ�าพ่ีไม�เห็นด�วย 

 
จี (ขมวดคิ้ว อารมณ�เริ่มคุกรุ�น) 

กูจะตัดสินใจแทนมึงได�ไงวะ  
มึงจะแต�งงานก็เป@นสิทธิ์ของมึงหนิ 

 
เจมส� (น้ําเสียงเริ่มแข็ง) 
แต�พ่ีดูเหมือนไม�ค�อยพอใจ 

 
จี (เริ่มรําคาญและตอบห?วนๆ) 

กูบอกแล�วไงว�ากูไม�ได�เป@นไร 
มึงจะเอาไงกับกูว�ะ 

 
เจมส� (เริ่มหงุดหงิด คาดคั้นมากข้ึน) 

ก็ดูท�าทางพ่ีดิ เป@นใครใครก็รู�ว�าไม�พอใจ 
ถ�าพ่ีไม�อยากให�ผมแต�ง ผมไม�แต�งก็ได� 

 
จี (เสียงแข็ง เริ่มไม�พอใจ) 

ถ�ามึงอยากแต�งมึงก็แต�ง 
มึงจะเซ�าซ้ีกูทําไมวะ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจมส� 
พ่ีไม�ชอบเตย หรือไม�พอใจอะไรผม 

พ่ีก็พูดมาดิ มีอะไรทําไมไม�พูดกันตรงๆวะ 
พ่ีไม�เคยเป@นแบบนี้หนิ 

 
  จีนั่งนิ่ง ตัดสินใจหยิบสมุดวาดภาพ ลุกข้ึนแต ของท่ีวางอยู บนสมุดวาดภาพร วงลงพ้ืน 
เพราะจีลืมว ามีของวางอยู  แต จีก็เดินไปไม สนใจ เดินถือสมุดวาดรูปจะเดินเข�าห�อง เจมส�ลุกข้ึนแล�วพูด
เสียงดัง 

เจมส� 
พ่ีจะไปไหนอ�ะ ทําไมไม�มาคุยกันให�รู�เรื่อง 

นี่เรายังเป@นพ่ีน�องกันอยู�ปะ 
 

  จีท่ีกําลังเดินไปจนจะถึงประตูห�องก็หยุดเดินทันที จีหันมามองเจมส�อย างนิ่งๆ นัยน�ตา
ของจีดูเจ็บปวด ในขณะท่ีเจมส�มีสายตาท่ีดูเปHนห วงพ่ี จีก�มหน�าไปสักพักก อนจะตอบด�วยเสียงนิ่งเรียบ
และแผ วเบา 
 

จี 
สําหรับกูมันเลยคํานั้นมาแล�ววะ 

 
  จีพูดจบก็รีบเดินเข�าห�องไปอย างเร็ว เจมส�ยังอ้ึงกับสิ่งท่ีได�ยินอยู  พอต้ังสติได�ก็กําลังจะ
เดินเข�าไปท่ีประตูห�องจี แต เสียงเปGดประตูก็ดังข้ึน เตยเดินเข�ามาในห�องเตยมองเจมส�ด�วยสีหน�าท่ี
โกรธ และต อว าเจมส�ท่ีท้ิงตนให�อยู ข�างล างคนเดียว โทรมาหาก็ไม รับ เจมส�ท่ียังคงไม หายสับสนจาก
การคุยกับจีเม่ือสักครู จึงตอบแค ว าขอโทษ เตยได�ยินก็ยิ่งโกรธและเดินเข�าห�องไปโดยไม พูดจา เจมส�นั่ง
ลงท่ีโซฟาตัวเดิม แววตาสับสน ก อนจะหันไปเห็นของท่ีตกอยู ท่ีพ้ืน เจมส�ก�มลงเก็บนาฬิกาข้ึนมา เขา
ถือมันและมองอยู อย างนั้น 
 
Sc.13 (ภายใน / ห?องจี / เวลากลางคืน) 
 จีท่ีเดินเข�ามาในห�อง  จีนั่งนิ่งไม ทําอะไร สายตาดูเศร�าและเจ็บปวดมาก  
 
Sc.14 (ภายใน / ห?องโถง / เวลากลางคืน) 
 เจมส�ยังนั่งอยู ท่ีโซฟาตัวเดิม เขาก็นั่งนิ่งไม ทําอะไรเช นกัน เจมส�นั่งครุ นคิดกับตัวเองสัก
พัก ก็ตัดสินใจเดินเปGดประตูห�องไป  
 
Sc.15 (ภายใน / ห?องนอน / เวลากลางคืน) 
 เจมส�และจีนอนอยู ในห�อง เจมส�นอนเตียงชั้นบน ส วนจีนอนเตียงชั้นล าง ท้ังสองอยู ใน
ความเงียบและไม มีใครหลับ ต างฝAายต างนอนครุ นคิดกับตัวเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Sc.16 (ภายใน / ห?องนั่งเล�น / เวลาสาย) 
 จีประตูเดินออกมาหาของกินท่ีตู�เย็น จากนั้นก็เดินมานั่งท่ีโตSะ และเล นโทรศัพท�ไปด�วย 
สักพักเจมส�ก็เดินออกมา เห็นจีนั่งอยู ก็อ้ึงเล็กน�อย แต ก็เดินไปหาของกินท่ีตู�เย็น ยืนกินน้ําอยู สักพักก็
ตัดสินใจเดินมานั่งตรงข�ามจี นั่งสองคนไม พูดอะไรกัน จนกระท่ังเจมส�ยื่นนาฬิกาไปให�จี 
 

เจมส� 
เม่ือคืนพ่ีทําตกอ�ะ 

 จีมองหน�าเจมส�ก อนจะหยิบนาฬิกากลับมาใส  แล�วก็เงียบไป 
 

จี 
กูจะกลับก�อนนะ 

 
 เจมส�เงยหน�าข้ึนมามองจี จีก�มหน�าแล�วพูดต อ 
 

จี 
ถ�ามึงจะอยู� ก็อยู�ต�อ 

 
 ท้ังคู ก็เงียบกันไป 

 
เจมส� 

ถ�าจะกลับก็กลับพร�อมกันเลย 
 

 จีนั่งเฉยๆไม ตอบอะไร เตยออกมาจากห�อง จีเหลือบมองเตย เตยหันไปมองจีและเจมส� 
เจมส�หันกลับไปหาเตย 
 

เจมส� 
เด๋ียวจะกลับกรุงเทพแล�วอ�ะ 

เก็บของเลยก็ได� 
 
 เตยมองเจมส�แบบเคืองๆ ก อนจะพยักหน�ารับ และเดินกลับเข�าไปในห�อง เจมส�หัน
กลับมามองจี จีมองเจมส�แว บนึงก็ลุกข้ึนเข�าห�องไป เจมส�นั่งทําหน�านิ่งและลุกข้ึนตามเข�าไปในห�อง  
 
Sc.17 (ภายใน / ลิฟท� /เท่ียง) 
  ท้ังสามคนยืนรอลิฟต� โดยมีเจมส�ยืนอยู ตรงกลาง มีเตยยืนอยู ไม ห างทางซ�าย ส วนจียืนท่ี
มุมด�านใน ท้ังสามไม พูดจาอะไรกันเลยในช วงนั้น พอลิฟต�เปGดออก เจมส�เดินเข�าไปยืนตรงกลางใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลิฟต�คนแรก ตามด�วยเตยยืนอยู ฝNRงปุAมกด จีเดินเข�าไปหลังสุดอยู อีกด�านหนึ่งของเจมส� ท้ังสามคนไม 
พูดไม จากัน เจมส�ได�แต มองเตยและจีสลับกันไปมา จนกระท่ังประตูลิฟต�ปGดลง 
 
2. ข้ันตอนก�อนการผลิตภาพยนตร�  

 2.1 การคัดเลือกนักแสดง (Casting) 
   ภาพยนตร�สั้นเรื่อง Brothers มีตัวละครหลักท้ังหมด 3 คน นั้นคือจี (พ่ีชาย)เจมส� 
(น�องชาย) และเตย (แฟนสาวของน�องชาย) 

 

   2.1.1 จี 
    นายจุมพล อดุลกิตติพร ชื่อเล น อSอฟ อายุ 22 ปa 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4-1 นักแสดงรับบท จี 

 จี เปHนตัวละครหลักของเรื่อง จีเปHนอินทีเรีย (Interior)ทํางานด�านออกแบบ
ตกแต งภายใน ด�วยความท่ีขาดพ อและแม ตั้งแต ช วงเด็กจึงทําให�จีต�องทําหน�าท่ีดูแลน�องชายโดยอาศัย
อยู กับปKาซ่ึงทําหน�าท่ีดูแลเขาและน�อง นั้นทําให�จีใช�เวลาส วนมากอยู กับน�องชายจนก อเกิดเปHนความ
รักใคร ข้ึน เวลาจีอยู กับน�องชายตนก็จะเปHนคนท่ีดูมีชีวิตชีวา แต หากอยู กับคนอ่ืนโดยเฉพาะอย างยิ่ง
แฟนสาวของน�องชาย จีจะกลายเปHนคนนิ่งและพูดน�อยข้ึนมาทันที  
 
 เหตุผลท่ีเลือกจุมพลมารับบทเปHนจี เนื่องจากจุมพลเปHนคนท่ีมองภายนอกแล�วมีบุคลิก
ของจีเห็นได�ชัดคือดูเปHนคนนิ่งและเรียบเฉย เปHนคนท่ีมีเอกลักษณ�ด�านการแต งกายซ่ึงตรงกับอุปนิสัย
ของคนท่ีเรียนด�านศิลปะ ท่ีสําคัญคือจุมพลมีพ้ืนฐานการแสดงท่ีดี เคยแสดงภาพยนตร�สั้นและสื่อทาง
โทรทัศน�หลายเรื่องท้ังภายในคณะและภายนอก นั้นทําให�จุมพลมีความสามารถมากพอท่ีจะถ ายทอด
บทบาทของจีได� เนื่องจากบทของจีเปHนบทบาทท่ีต�องสื่อความรู�สึกทางสีหน�าอยู มาก 
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   2.1.2 จี 
    นายพัสกร พรจรูญ ชื่อเล น แมSกซ� อายุ 22 ปa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-2 นักแสดงรับบท เจมส� 
 

เจมส� เปHนตัวละครหลักของเรื่องเช นกัน เจมส�เปHนหนุ มนักวิศวกรโยธา มีนิสัย
ปกติ เช นผู�ชายวัยทํางานธรรมดา เจมส�อายุน�อยกว าพ่ีชายเพียงไม ก่ีปa ทําให�เขากับพ่ีชายสนิทกันมาก 
ด�วยความท่ีพ่ีชายคอยดูแลเขามาต้ังแต เด็ก ทําให�เจมส�จะมีความเกรงใจและเปHนห วงความรู�สึกของพ่ี
เสมอจนบางครั้งมีความสับสนในตัวเองว าคิดเช นไรกับพ่ีชาย เจมส�จึงตัดสินใจมีแฟนสาวเพ่ือให�เขา
รู�สึกชัดเจนในความรู�สึกตัวเองข้ึน แต สุดท�ายก็ยังไม หมดความรู�สึกเปHนห วงพ่ีชายอยู ดีเหตุผลท่ี
เลือกพัสกรมารับบทเปHนเจมส�เนื่องจากพัสกรมีอุปนิสัยและบุคลิกท่ีดูมีความเปHนเด็กมากกว าจุลพล 
(ผู�รับบทจี) นั้นช วยทําให�รู�สึกว าสองคนนี้เปHนพ่ีน�องกัน นอกจากนี้ พัสกรก็มีบุคลิกท่ีค อนข�างตรงกับ
บทบาทของเจมส� นั้นคือช างพูด ใช�ชีวิตเฮฮาตามประสาชายวัยรุ นท่ัวไป รวมท้ังยังมีพ้ืนฐานการแสดง
ท่ีค อนข�างดี ทําให�เข�าใจบทบาทเจมส�ง ายข้ึน 
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       2.1.3 เตย 
    นางสาวสิริมา ชํานาญศิลปd ชื่อเล น มะนาว อายุ 22 ปa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4-3 นักแสดงรับบท เตย 

เตย นักแสดงหลักอีกคนของเรื่อง เตยเปHนสาววัยทํางาน เธอทํางานด�านสาย
การบริหารและการจัดการ เตยเปHนหญิงสาวท่ีมีนิสัยเหมือนหญิงไทยท่ัวไป คือ ช างพูดช างคุย รักสวย
รักงาม เวลาอยู กับแฟนก็จะดูต�องการการดูแล ในเรื่อง เตยคือแฟนสาวของเจมส� (น�องชาย) เธอก็ใช�
ชีวิตปกติของเธอและเจมส�โดยไม รู�เลยว าพ่ีชายของแฟนหนุ มมีความรู�สึกลึกซ้ึงกับแฟนของเธอ  
  
 เหตุผลท่ีเลือกสิริมามารับบทเตย เนื่องจากบุคลิกภายนอกของสิริมาดูเปHนผู�หญิงวัย
ทํางาน ไม มีนิสัยเด็กๆ รวมท้ังเวลาเธอแสดงบทบาทเปHนเตยท่ีในเรื่องจะดูข้ีสงสัยและช างพูดในขณะท่ี
พ่ีน�องเขากําลังไม พอใจกันแล�วดูไม น ารําคาญหรือน าหม่ันไส� แต บางทีกลับดูน าสงสารและเปHน
ธรรมชาติ ซ่ึงเปHนผลดีกับบทบาทเตย ร วมท้ังสิริมายังดูเข�ากับพัสกร (ผู�รับบทเจมส�) ซ่ึงท้ังคู จะต�องรับ
บทเปHนคู รักกันได�ดี 
 

2.2 การเลือกสถานท่ีถ�ายทํา 
 ภาพยนตร�สั้นเรื่อง Brothers เปHนภาพยนตร�ท่ีมีการเดินทางของตัวละครท้ัง 3 
คนไปยังสถานท่ีแห งหนึ่งและอาศัยรถเปHนยานพาหนะในการเดินทาง รวมท้ังเปHนสิ่งท่ีแสดงความ
อึดอัดในเรื่องด�วย 
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2.1.1 รถยนต� TOYOTA WISH สีบรอนซ�เงิน 
 ฉากภายในรถยนต�ถือเปHนฉากสําคัญของเรื่อง ท้ังด�านอารมณ� ความหมาย

และการเล าเรื่อง แต ก็เปHนฉากท่ีมีความยากในการถ ายทํา ผู�จัดทําจึงเลือกรถยนต�ท่ีมีขนาดใหญ และ
กว�างพอสําหรับการติดต้ังอุปกรณ� อุปกรณ�เสียง มอนิเตอร� รวมท้ังพ้ืนท่ีให�ทีมงานเข�าไปหลบซ อน
ระหว างถ ายทํา จึงเลือกรถยนต�รุ นนี้มาใช�ในการถ ายทํา เนื่องจากมีความกว�างค อนข�างมากพอท่ีจะ
บรรจุทุกอย างเข�าไปภายใน อีกท้ังยังดูเหมาะสมกับบุคลิกและฐานะของจีและเจมส�ด�วย 

 
 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4-4 รถยนต� TOYOTA WISH สีบรอนซ�เงิน 
 

2.1.2 ทางหลวงหมายเลข 347 (ปทุมธานี – เชียงราก)  
 เนื่องจากในเรื่อง ท้ังสามคนจะขับรถเดินทางไปพัทยา แต ผู�จัดทําตัดสินใจจะ
ถ ายโดยใช�ถนนเส�นอ่ืนแทนเพ่ือเปHนการควบคุมงบประมาณและง ายต อการถ ายทําข้ึน จึงเลือกทาง
หลวงหมายเลข 347 เนื่องจากเปHนถนนท่ีมีจํานวนท้ังสิ้น 10 เลนส� ประกอบด�วยทางขนาน 6 เลนส�
และทางคู ขนานอีก 4 เลนส� ทัศนียภาพข�างทางสามารถจําลองว าเปHนต างจังหวัดได� รถสัญจรไปมา
ค อนข�างน�อยและมีสถานท่ีไว�สําหรับพักติดต้ังอุปกรณ�อีกด�วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-5 ทางหลวงหมายเลข 347 (ปทุมธานี – เชียงราก) 
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 2.1.3 สถานีบริการน้ํามัน PTT สาขาทางหลวงหมายเลข 347  
  เนื่องจากสถานีบริการน้ํามันแห งนี้ต้ังอยู บริเวณทางหลวงหมายเลข 347 จึง

ทําให�งานต อการเดินทางและการวางแผนการถ ายทํา ผู�คนและรถไม พลุ งพล าน ท่ีสําคัญ สถานีบริการ
น้ํามันแห งนี้มีพ้ืนท่ีร มใต�ต�นไม�ให�รถได�จอด เหมาะสําหรับการใช�เปHนฉากในภาพยนตร�พอดี รวมท้ังมี
สิ่งอํานวยความสะดวกหลายอย างท้ังร�านสะดวกซ้ือ ร�านอาหารและห�องน้ําไว�สําหรับทีมงานและ
นักแสดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4-6 สถานีบริการน้ํามัน PTT สาขาทางหลวงหมายเลข 347 
 

2.1.4 MIMOSA พัทยา 
 สถานท่ีแห งนี้ตกแต งและออกแบบด�วยอาคารทรงตะวันตก เน�นสีสัน และ
คนท่ัวไปรู�จักในชื่อทางการของเขาคือ MIMOSA – The City of Love ทําให�ช วยสื่อความหมาย
ของความรู�สึกภายในของตัวละครออกมาได� เดินทางไม ไกลจากกรุงเทพมหานครทําให�สามารถวาง
แผนการถ ายทําได�ง ายข้ึน มีพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันสําหรับการถ ายทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4-7 MIMOSA พัทยา 
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 2.1.5 คอนโดมิเนียม METRO PARK สาทร 
 เนื่องจากเปHนคอนโดมิเนียมท่ีไม ได�ต้ังอยู กลางใจเมืองมากนัก ทําให�ปNญหา

รบกวนด�านเสียงลดลง อีกท้ังบรรยากาศของท่ีนี่สามารถจําลองเปHนคอนโดมิเนียมต างจังหวัดได� 
รูปแบบห�องและเฟอร�นิเจอร�เปHนโทนกลางไม ฉูดฉาดเกินไป ภายในประกอบด�วย 2 ห�องนอน 1 
ห�องโถงและ 1 ห�องน้ํา มีลานจอดรถและลิฟต�สําหรับขนย�ายอุปกรณ�ถ ายทํา มีร�านค�าอํานวยความ
สะดวกแก ทีมงานและนักแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-8 คอนโดมิเนียม METRO PARK สาทร 
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 2.3 เอกสาร Overall Sheet 

ตารางที่ 4 - 1 ตาราง Overall Sheet  
 

Sc D/N Int/Ext Location Cast Set/Prop Description Remark 

1 D Int  รถยนต� จี       
เจมส� 

นาฬิกา โทรศัพท�  จีกับเจมส�คุยกันถึงเรื่องปKาและงาน จนจีรู�ตัวว าตนลืมใส นาฬิกา
มาก็หาจนทั่ว เจมส�เปHนคนยื่นให� ทั้งคู ก็คุยกันเรื่องนาฬิกาต อ 

 

2 D Ext ปKายรถเมล� จี เจมส� 
เตย 

 เจมส�ขับรถมาจอดเทียบปKายรถเมล� จีมองไปเห็นเตยยืนรออยู  
เตยเข�ามาในรถแล�วเจมส�ก็ขับออกไป 

 

3 D Int รถยนต� จี       
เจมส�    
เตย 

หูฟNง เตยชวนจีและเจมส�พูดคุยเรื่องต างๆ จีก็ไม ค อยตอบอะไรทําให�
เจมส�ดูอึดอัดเล็กน�อยจึงเปGดเพลง ปรากฏเปHนเพลงที่เจมส�และจี
เคยเล นกีต�าร�ด�วยกัน ทั้งสามคนคุยกันจนเพลงใหม ขึ้น เตยขอ
จะฟNง จีจึงใส หูฟNง 

 

4 D Ext ปN{มน้ํามัน จี       
เจมส�     
เตย 

หูฟNง ทั้งสามคนออกมาจากรถ เตยไปเข�าห�องน้ํา จีออกมายืนฟNง
เพลงอยู ข�างรถ เจมส�เห็นจีจึงเรียกพี่ชวนคุย แต จีไม สนใจ เจมส�
จึงเดินเข�าไปหา แต สุดท�ายจีก็เดินเข�ารถไป จนเตยมา ทั้งสามก็
ขึ้นรถเดินทางต อ 

 

5 D Ext ทางเดิน      
มิโมซ า 

 กล�อง  
สมุดวาดภาพ 

เจมส�กับเตยเดินด�วยกัน จีเดินมองอย างเบื่อๆอยู ข�างหลังจนเตย
ขอกล�องจากเจมส�ไปถ ายเองแล�วแยกตัวไป เจมส�จึงเดินมาหาพี่
และพูดคุยกัน สักพักเตยก็เรียกจีกับเจมส�ถ ายรูป จีดูไม ยอมถ าย
แต ก็ถ ายไป แล�วจีก็ขอแยกตัวไปคนเดียว 
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ตารางที่ 4 - 1 ตาราง Overall Sheet (ต อ) 
 

Sc D/N Int/Ext Location Cast Set/Prop Description Remark 

6 N Ext ลานน้ําพุมิโม
ซ า 

จี สมุดวาดภาพ 
ดินสอ 

จีเดินเรื่อยๆมาจนถึงลานน้ําพุ จีนั่งลงมองบรรยากาศรอบสัก
พักก็หยิบสมุดสเก็ตขึ้นมาวาดรูป  

 

7 N Ext ทางเดินมิโม
ซ า 

เจมส�  
เตย 

กล�อง  เจมส�กับเตยเดินคุยกันมา เตยบอกเจมส�เรื่องพี่จีว าดูนิ่งๆ เจมส�
ก็อึ้งไปแต ก็ตอบว าไม มีอะไร 

 

8 N Ext ลานน้ําพุมิโม
ซ า 

จี  
เจมส�  
เตย 

กล�อง  
สมุดวาดภาพ 

จีนั่งวาดรูปอยู ก็เห็นเจมส�และเตยเดินมาอีกทาง จีก�มหน�าวาด
ต อ เจมส�เหลือบมาเห็นเข�าแต ก็โดนเตยรั้งไว�เพราะโชว�จะเริ่ม
แล�ว ทั้งสามคนจึงดูโชว�ไป  

 

9 N Ext ทางเดินมิโม
ซ า 

เจมส�  
เตย 

กล�อง  
โทรศัพท� 

เจมส�และเตยมองหาจี จนจีโทรมาบอกว าตนอยู ลานจอดรถแล�ว 
เจมส�หงุดหงิดที่จีไปไม บอกตน 

 

10 N Int ห�องโถง
คอนโด 

จี  
เจมส�  
เตย 

คอมพิวเตอร� 
โทรศัพท�  
แหวน 
สมุดวาดภาพ 
ดินสอ  

เจมส�และเตยนั่งดูรูปกันอยู  เจมส�พยายามชวนพี่คุยแต ก็ไม เปHน
ผล เตยได�รับไลน�จากเพื่อนเรื่องเกย�ก็พูดเล าไป จนจีลุกขึ้นแล�ว
โพล งใส เตยแล�วเดินเข�าห�องไป เจมส�และเตยงง เจมส�โทรศัพท�
เข�าจึงขอไปคุย เตยเจอแหวนในขณะหาของในกระเปUาเจมส� 
เตยดีใจมาก พอเจมส�กลับมาก็ชวนไปเดินเล น 

 

11 N Int ทางเดิน
คอนโด 

เจมส�  
เตย 

 เตยพยายามชวนเจมส�คุย แต เจมส�ดูเหม อ จนเจมส�ขอตัวไปเอา
ของทีห�องจึงแยกตัวไป 
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ตารางที่ 4 - 1 ตาราง Overall Sheet (ต อ) 
 

Sc D/N Int/Ext Location Cast Set/Prop Description Remark 

12 N Int ห�องโถง
คอนโด 

จี  
 เจมส� 

กระเปUา  
รีโมท  
นาฬิกา 

จีโทรศัพท�เดินคุยโทรศัพท�กับปKาแล�วมานั่งที่โซฟา จากนั้นก็เปGด
ทีวีดูและวาดรูปต อ สักพักนึงเจมส�ก็เปGดประตูเข�ามา สอบถาม
เจมส�เกี่ยวกับท าทางที่แปลกไป จีและเจมส�นั่งเคลียร�ปรับความ
เข�าใจกัน จีลุกขึ้นชนโตSะของตก แต ก็ไม สนใจ เจมส�กําลังจะเดิน
ตามไป แต เตยเปGดประตูเข�ามา ต อว าเจมส�แล�วเดินเข�าห�องไป 
เจมส�นั่งลงที่โซฟา จากนั้นก็หยิบนาฬิกาที่ตก ขึ้นมาถือไว� 

 

13 N Int ห�องนอน จี กระเปUา  
สมุดวาดรูป 

จีนั่งที่ปลายเตียงนิ่งๆ สายตาเศร�า  

14 N Int ห�องโถง
คอนโด 

เจมส�  นาฬิกา  
ทีวี  รีโมท 

เจมส�ยังนั่งอยู ที่โซฟาตัวเดิม  มองไปที่ประตูห�อง   ทั้ง  2 ห�อง 
ก อนจะเดินเข�าไปห�องนอน  

 

15 N Int ห�องนอน จี เจมส�  เจมส�เดินเข�าไปในห�อง มองจีสักพัก ก อนจะทิ้งตัวลงนอน  

16 D2 Int โตSะทานข�าว เจมส� จี ขนม นาฬิกา  
แก�วน้ํา 
โทรศัพท� 
 

เจมส�นั่งทานขนมกับเล นมือถืออยู ที่โตSะ เจมส�เดินมานั่งฝNRงตรง
ข�าม ก อนจะยื่นนาฬิกาคืนให�จี จีบอกเจมส�ว าจะขอกลับก อน 
เจมส�ไม พอใจจึงตอบกลับไป พอเตยเดินออกมา เจมส�ก็บอก
เตยให�เก็บของเตรียมกลับ ทําให�เตยดูไม พอใจไปด�วย 

 

17 D2 Int ลิฟต� จี เจมส� 
เตย 

กระเปUา  ทั้งสามคนยืนอยู ในลิฟต� มองกันไปมองกันมา แต ไม มีใครพูด
อะไร 
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2.4 เอกสาร Location Break 

ตารางที่ 4 - 2 ตาราง Location Break  
 

Sc D/N Int/Ext Location Cast Set/Prop Description 

1 D Int  รถยนต� จี เจมส� นาฬิกา โทรศัพท�  จีกับเจมส�คุยกันถึงเรื่องปKาและงาน จนจีรู�ตัวว าตนลืมใส นาฬิกามาก็หาจนทั่ว จน
เจมส�เปHนคนยื่นให� ทั้งคู ก็คุยกันเรื่องนาฬิกาต อ 

2 D Ext ปKายรถเมล� จี เจมส� 
เตย 

 เจมส�ขับรถมาจอดเทียบปKายรถเมล� จีมองไปเห็นเตยยืนรออยู  เตยเข�ามาในรถแล�ว
เจมส�ก็ขับออกไป 

3 D Int รถยนต� จี เจมส� 
เตย 

หูฟNง เตยชวนจีและเจมส�พูดคุยเรื่องต างๆ จีก็ไม ค อยตอบอะไรทําให�เจมส�ดูอึดอัด
เล็กน�อยจึงเปGดเพลง ปรากฏเปHนเพลงที่เจมส�และจีเคยเล นกีต�าร�ด�วยกัน ทั้งสามคน
คุยกันจนเพลงใหม ขึ้น เตยขอจะฟNง จีจึงใส หูฟNง 

4 D Ext ปN{มน้ํามัน จี เจมส� 
เตย 

หูฟNง ทั้งสามคนออกมาจากรถ เตยไปเข�าห�องน้ํา จีออกมายืนฟNงเพลงอยู ข�างรถ เจมส�
เห็นจีจึงเรียกพี่ชวนคุย แต จีไม สนใจ เจมส�จึงเดินเข�าไปหา แต สุดท�ายจีก็เดินเข�ารถ
ไป จนเตยมา ทั้งสามก็ขึ้นรถเดินทางต อ 

5 D Ext ทางเดินมิโม
ซ า 

จี เจมส� 
เตย 

กล�อง สมุดวาด
ภาพ 

เจมส�กับเตยเดินด�วยกัน จีเดินมองอย างเบื่อๆอยู ข�างหลังจนเตยขอกล�องจากเจมส�
ไปถ ายเองแล�วแยกตัวไป เจมส�จึงเดินมาหาพี่และพูดคุยกัน สักพักเตยก็เรียกจีกับ
เจมส�ถ ายรูป จีดูไม ยอมถ ายแต ก็ถ ายไป แล�วจีก็ขอแยกตัวไปคนเดียว 

6 N Ext ลานน้ําพุมิโม
ซ า 

จี สมุดวาดภาพ 
ดินสอ 

จีเดินเรื่อยๆมาจนถึงลานน้ําพุ จีนั่งลงมองบรรยากาศรอบสักพักก็หยิบสมุดสเก็ต
ขึ้นมาวาดรูป  

7 N Ext ทางเดินมิโม
ซ า 

เจมส� เตย กล�อง  เจมส�กับเตยเดินคุยกันมา เตยบอกเจมส�เรื่องพี่จีว าดูนิ่งๆ เจมส�ก็อึ้งไปแต ก็ตอบว า
ไม มีอะไร 
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ตารางที่ 4 - 2 ตาราง Location Break (ต อ) 
 

Sc D/N Int/Ext Location Cast Set/Prop Description 

8 N Ext ลานน้ําพุมิโม
ซ า 

จี เจมส� 
เตย 

กล�อง สมุดวาด
ภาพ 

จีนั่งวาดรูปอยู ก็เห็นเจมส�และเตยเดินมาอีกทาง จีก�มหน�าวาดต อ เจมส�เหลือบมา
เห็นเข�าแต ก็โดนเตยรั้งไว�เพราะโชว�จะเริ่มแล�ว ทั้งสามคนจึงดูโชว�ไป  

9 N Ext ทางเดินมิโม
ซ า 

เจมส� เตย กล�อง โทรศัพท� เจมส�และเตยมองหาจี จนจีโทรมาบอกว าตนอยู ลานจอดรถแล�ว เจมส�หงุดหงิดที่จี
ไปไม บอกตน 

10 N Int ห�องโถง
คอนโด 

จี เจมส� 
เตย 

คอมพิวเตอร� 
โทรศัพท� แหวน 
สมุดวาดภาพ 
ดินสอ  

เจมส�และเตยนั่งดูรูปกันอยู  เจมส�พยายามชวนพี่คุยแต ก็ไม เปHนผล เตยได�รับไลน�
จากเพื่อนเรื่องเกย�ก็พูดเล าไป จนจีลุกขึ้นแล�วโพล งใส เตยแล�วเดินเข�าห�องไป เจมส�
และเตยงง เจมส�โทรศัพท�เข�าจึงขอไปคุย เตยเจอแหวนในขณะหาของในกระเปUา
เจมส� เตยดีใจมาก พอเจมส�กลับมาก็ชวนไปเดินเล น 

11 N Int ทางเดิน
คอนโด 

เจมส� เตย  เตยพยายามชวนเจมส�คุย แต เจมส�ดูเหม อ จนเจมส�ขอตัวไปเอาของทีห�องจึงแยกตัว
ไป 

12 N Int ห�องนอน จี โทรศัพท� จีโทรศัพท�คุยกับปKา ก อนจะเดินออกมาจากห�อง 
13 N Int ห�องโถง

คอนโด 
จี  เจมส� กระเปUา รีโมท 

นาฬิกา 
จีและเจมส�นั่งเคลียร�ปรับความเข�าใจกัน แต มันไม ดีขึ้น จีลุกขึ้นชนโตSะของตก แต ก็
ไม สนใจ เจมส�กําลังจะเดินตามไป แต เตยเปGดประตูเข�ามา ต อว าเจมส�แล�วเดินเข�า
ห�องไป เจมส�นั่งลงที่โซฟา จากนั้นก็หยิบนาฬิกาที่ตก ขึ้นมาถือไว� 

14 N Int ห�องนอน จี กระเปUา สมุดวาด
รูป 

จีนั่งที่ปลายเตียงนิ่งๆ สายตาเศร�า 

15 N Int ห�องโถง
คอนโด 

เจมส�  นาฬิกา ทีวี  
รีโมท 

เจมส�ยังนั่งอยู ที่โซฟาตัวเดิม  มองไปที่ประตูห�อง   ทั้ง  2 ห�อง ก อนจะเดินเข�าไป
ห�องนอน  
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ตารางที่ 4 - 2 ตาราง Location Break (ต อ) 
 

Sc D/N Int/Ext Location Cast Set/Prop Description 

16 N Int ห�องนอน จี เจมส�  เจมส�เดินเข�าไปในห�อง มองจีสักพัก ก อนจะทิ้งตัวลงนอน 
17 D2  โตSะทานข�าว เจมส� จี ขนม นาฬิกา  เจมส�นั่งทานขนมกับเล นมือถืออยู ที่โตSะ เจมส�เดินมานั่งฝNRงตรงข�าม ก อนจะยื่น

นาฬิกาคืนให�จี ทั้งคู คุยกันเรื่องกลับกรุงเทพว าจีจะขอกลับก อน เจมส�ไม พอใจจึง
ตอบกลับไป พอเตยเดินออกมา เจมส�ก็บอกเตยให�เก็บของเตรียมกลับ ทําให�เตยดู
ไม พอใจไปด�วย 

18 D2 Int ลิฟต� จี เจมส� 
เตย 

กระเปUา  ทั้งสามคนยืนอยู ในลิฟต� มองกันไปมองกันมา แต ไม มีใครพูดอะไร 
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2.5 ตารางการถ�ายทํา (Breakdown) 

ตารางที่ 4 – 3 ตารางการถ ายทําคิวที่ 1 

BREAKDOWN: CUE 1 
สถานที่  มิโมซ า พัทยา              วันที่ 27 ธ.ค. 56 (วันถ ายทําที่ 1) 
เวลาถ ายทํา 15.30 - 21.00               ฉาก 5, 6, 7, 8, 9 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

5 15.30 -17.00 ทางเดินมิโมซ า เจมส�กับเตยเดินด�วยกัน จีเดินมองอย างเบื่อๆอยู 
ข�างหลัง จนเตยขอกล�องจากเจมส�ไปถ าย เจมส�จึง
เดินมาหาจีและพูดคุยกัน สักพักเตยก็เรียกจีกับ
เจมส�ถ ายรูปคู  จีจะไม ยอมถ ายแต สุดท�ายก็ถ ายไป 
แล�วจีก็ขอแยกตัวไปคนเดียว 

จี เจมส� เตย กล�อง สมุดวาดภาพ 
กระเปUาสพาย 

 

6 17.10 -17.40 ลานน้ําพุมิโมซ า จีเดินเรื่อยๆมาจนถึงลานน้ําพุ จีนั่งลงมอง 
บรรยากาศรอบๆสักพักก็หยิบสมุดสเก็ตขึ้นมาวาด
รูป 

จี สมุดวาดภาพ ดินสอ 
นาฬิกา 

 

7 17.50 -19.00 ร�านไอศครีม เจมส�กับเตยเดินคุยกันมา เตยบอกเจมส�เรื่องพี่จี
ว าดูนิ่งๆ เจมส�ก็อึ้งไปแต ก็ตอบว าไม มีอะไร 

เจม� เตย กล�องถ ายรูป   
กระเปUาสะพาย 
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ตารางที่ 4 – 3 ตารางการถ ายทําคิวที่ 1 (ต อ) 

BREAKDOWN: CUE 1 (ต�อเนื่อง) 
สถานที่  มิโมซ า พัทยา              วันที่ 27 ธ.ค. 56 (วันถ ายทําที่ 1) 
เวลาถ ายทํา 15.30 - 21.00               ฉาก 5, 6, 7, 8, 9 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

8 19.10 -20.20 ลานน้ําพุมิโมซ า จีนั่งวาดรูปอยู ก็เห็นเจมส�และเตยเดินมาอีกทาง จี
ก�มหน�าวาดต อ เจมส�เหลือบมาเห็นและพยายาม
ทักทายจี จากนั้นทั้งสามคนก็ดูโชว�ต อ 

จี เจมส� เตย กล�องถ ายรูป   
กระเปUาสะพาย 
สมุดวาดภาพ นาฬิกา 

เก็บสต็อกช็อต
การแสดง 

9 20.30 -21.00 ทางเดินมิโมซ า เจมส�และเตยมองหาจี จนจีโทรมาบอกว าตนอยู 
ลานจอดรถแล�ว เจมส�หงุดหงิดที่จีไปไม บอกตน 

เจมส� เตย กล�องถ ายรูป 
โทรศัพท�  
กระเปUาสะพาย 
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ตารางที่ 4 – 4 ตารางการถ ายทําคิวที่ 2 

BREAKDOWN: CUE 2 
สถานที่  คอนโดมิเนียม Metro Park สาทร         วันที่ 28 ธ.ค. 56 (วันถ ายทําที่ 2) 
เวลาถ ายทํา 18.00 - 24.00                      ฉาก 10, 14, 15, 16, 18  

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

10 18.00 -20.00 ห�องนั่งเล น เจมส�และเตยนั่งดูรูปกันอยู  เจมส�พยายามชวนพี่
คุยแต ก็ไม ค อยสนใจ เตยได�รับรูปภาพเกย�จาก
เพื่อน จึงพูดคุยเรื่องนี้กับเจมส� จนจีโพล งขึ้น
มาแล�วลุกเดินเข�าห�องไป เจมส�กับเตยก็เงียบไป 
เจมส�ขอตัวไปคุยโทรศัพท� เตยตะโกนขอยืมของ
จากนั้นก็ควานหาของและเจอแหวนในกระเปUา
เจมส�  พอเจมส�กลับมาเตยก็ชวนจีไปเดินเล น
ชายหาด 

จี เจมส� เตย กล�อง สมุดวาดภาพ 
ดินสอ  
กระเปUาสพาย 
โนSตบุSค โทรศัพท� 

 

13 20.10 -21.00 ห�องนอน จีนั่งที่ปลายเตียงนิ่งๆ สายตาเศร�า จี   

พักทานอาหาร 

14 21.10 -21.50 ห�องนั่งเล น เจมส�ยังนั่งอยู ที่โซฟาตัวเดิม มองนาฬิกาจีที่อยู ใน
มือ ก อนจะเดินเข�าห�องนอนไป 

เจมส� โนSตบุSค นาฬิกา  
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ตารางที่ 4 – 4 ตารางการถ ายทําคิวที่ 2 (ต อ) 

BREAKDOWN: CUE 2 (ต�อเนื่อง) 
สถานที่  คอนโดมิเนียม Metro Park สาทร         วันที่ 28 ธ.ค. 56 (วันถ ายทําที่ 2) 
เวลาถ ายทํา 18.00 - 24.00                      ฉาก 10, 14, 15, 16, 18 

Sc Time Location Description Cast / 
Wardrobes 

Set / Prop Remark 

15 22.00 -22-50  ห�องนอน เจมส�นอนอยู บนเตียงชั้นบน ส วนจีนอนอยู บน
เตียงชั้นล าง ต างฝAายต างก็ไม มีใครนอนหลับ 

จี เจมส�   

17 23.00 -24.00 หน�าลิฟต� ทั้งสามคนยืนอยู ในลิฟต� มองกันไปมองกันมา แต 
ไม มีใครพูดอะไร จนกระทั่งลิฟต�ปGด 

จี เจมส� เตย กล�องถ ายรูป 
กระเปUาสะพาย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

57 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

 

 

ตารางที่ 4 – 5 ตารางการถ ายทําคิวที่ 3 

BREAKDOWN: CUE 3 
สถานที่  คอนโดมิเนียม Metro Park สาทร         วันที่ 29 ธ.ค. 56 (วันถ ายทําที่ 3) 
เวลาถ ายทํา 15.00 - 01.00                  ฉาก 10, 12, 14, 16 
Sc Time Location Description Cast / 

Wardrobes 
Set / Prop Remark 

16 15.00 -17.30 ห�องนั่งเล น เจมส�นั่งทานขนมกับเล นมือถืออยู ที่โตSะ
เจมส�เดินมานั่งฝNRงตรงข�าม ก อนจะยื่น
นาฬิกาคืนให�จี ทั้งคู คุยกันเรื่องกลับ
กรุงเทพว าจีจะขอกลับก อน เจมส�ไม 
พอใจจึงตอบกลับไป พอเตยเดินออกมา 
เจมส�ก็บอกให�เตยเก็บของเตรียมกลับ 
ทําให�เตยไม ค อยพอใจไปด�วย 

จี เจมส� เตย แก�วน้ํา ถุงขนม 
โทรศัพท� นาฬิกา 

 

พักทานอาหาร 
12 18.30 -21.30 ห�องนั่งเล น จีโทรศัพท�เดินคุยโทรศัพท�กับปKาแล�วมานั่งที่

โซฟา จากนั้นก็เปGดทีวีดูและวาดรูปต อ สักพักนึง
เจมส�ก็เปGดประตูเข�ามา สอบถามเจมส�เกี่ยวกับ
ท าทางที่แปลกไป จีและเจมส�นั่งเคลียร�ปรับความ
เข�าใจกัน แต มันไม ดีขึ้น จีลุกขึ้นชนโตSะของตก 
แต ก็ไม สนใจ เจมส�กําลังจะเดินตามไป แต เตย
เปGดประตูเข�ามาแล�วเดินเข�าห�องไป เจมส�นั่งลงที่
โซฟา จากนั้นก็หยิบนาฬิกาที่ตก ขึ้นมาถือไว� 

เจมส� จี  นาฬิกา สมุดวาด
ภาพ กระเปUาตัง 
สร�อยข�อมือ 
รีโมททีวี ดินสอ 
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ตารางที่ 4 – 5 ตารางการถ ายทําคิวที่ 3 (ต อ) 

BREAKDOWN: CUE 3 (ต�อเนื่อง) 
สถานที่  คอนโดมิเนียม Metro Park สาทร         วันที่ 29 ธ.ค. 56 (วันถ ายทําที่ 3) 
เวลาถ ายทํา 15.00 - 01.00                  ฉาก 10, 12, 14, 16 
Sc Time Location Description Cast / 

Wardrobes 
Set / Prop Remark 

10 22.00 -24.00  ห�องนั่งเล น เจมส�และเตยนั่งดูรูปกันอยู  เจมส�พยายามชวนพี่
คุยแต ก็ไม ค อยสนใจ เตยได�รับรูปภาพเกย�จาก
เพื่อน จึงพูดคุยเรื่องนี้กับเจมส� จนจีโพล งขึ้น
มาแล�วลุกเดินเข�าห�องไป เจมส�กับเตยก็เงียบไป 
เจมส�ขอตัวไปคุยโทรศัพท� เตยตะโกนขอยืมของ
จากนั้นก็ควานหาของและเจอแหวนในกระเปUา
เจมส�  พอเจมส�กลับมาเตยก็ชวนจีไปเดินเล น
ชายหาด 

จี เจมส� เตย สมุดวาดภาพ ดินสอ 
กล�องกระเปUาสพาย 
โนSตบุSค แก�วน้ํา  
กระเปUาตัง โทรศัพท� 

Reshoot 

14 24.10 -01.00 ห�องนั่งเล น เจมส�ยังนั่งอยู ที่โซฟาตัวเดิม มองนาฬิกาจีที่อยู ใน
มือ ก อนจะเดินเข�าห�องนอนไป 

เจมส�  โนSตบุSค นาฬิกา Reshoot 
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ตารางที่ 4 – 6 ตารางการถ ายทําคิวที่ 4 

BREAKDOWN: CUE 4 
สถานที่  ถนนเส�นปทุมธานี - รังสิต          วันที่ 8 ม.ค. 57 (วันถ ายทําที่ 4) 
เวลาถ ายทํา 09.00 - 16.00                                    ฉาก 1, 2, 4 
Sc Time Location Description Cast / 

Wardrobes 
Set / Prop Remark 

2 09.00 -10.30 ปKายรถเมล� เจมส�ขับรถมาจอดเทียบปKายรถเมล� จี
มองไปเห็นเตยยืนรออยู  เตยเข�ามาในรถ
แล�วเจมส�ก็ขับออกไป 

จี เจมส� เตย  กระเปUาสพาย 
โทรศัพท� 
นาฬิกา 

 

4 11.00 -12.30 ปNQมน้ํามัน ทั้งสามคนออกมาจากรถ เตยไปเข�า
ห�องน้ํา จีออกมายืนฟNงเพลงอยู ข�างรถ 
เจมส�เห็นจีจึงเรียกพี่ชวนคุย แต จีไม 
สนใจ เจมส�จึงเดินเข�าไปหา แต สุดท�ายจี
ก็เดินเข�ารถไป จนเตยมา ทั้งสามก็ขึ้นรถ
เดินทางต อ 

จี เจมส� เตย โทรศัพท� หูฟNง 
นาฬิกา 
กระเปUาสะพาย 

 

พักทานอาหาร  
1 13.30 -16.00 รถยนต� จีกับเจมส�คุยกันถึงเรื่องปKาและงาน จนจี

รู�ตัวว าตนลืมใส นาฬิกามาก็หาจนทั่ว จน
เจมส�เปHนคนยื่นให� ทั้งคู ก็คุยกันเรื่อง
นาฬิกาต อ 

เจมส� จี โทรศัพท� นาฬิกา  

 

 

60 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 
 

 

 

ตารางที่ 4 – 7 ตารางการถ ายทําคิวที่ 5 

BREAKDOWN: CUE 5 
สถานที่  ถนนเส�นปทุมธานี - รังสิต , คอนโดมิเนียม Metro Park สาทร     วันที่ 9 ม.ค. 57 (วันถ ายทําที่ 5) 
เวลาถ ายทํา 09.00 - 16.00                                    ฉาก 1, 2, 4 
Sc Time Location Description Cast / 

Wardrobes 
Set / Prop Remark 

3 09.00 -11.00  เตยชวนจีและเจมส�พูดคุยเรื่องต างๆ จีก็
ไม ค อยตอบอะไรทําให�เจมส�ดูอึดอัด
เล็กน�อยจึงเปGดเพลง ปรากฏเปHนเพลงที่
เจมส�และจีเคยเล นกีต�าร�ด�วยกัน ทั้งสาม
คนคุยกันจนเพลงใหม ขึ้น เตยขอจะฟNง 
จีจึงใส หูฟNงฟNงเพลงจากโทรศัพท�ของ
ตัวเอง 

จี เจมส� เตย  กระเปUาสพาย 
โทรศัพท� 
นาฬิกา หูฟNง 

 

พักทานอาหาร  
11 14.00 -16.00  เตยพยายามชวนเจมส�คุย แต เจมส�ดู

เหม อ จนเจมส�ขอตัวไปเอาของทีห�องจึง
แยกตัวไป 

เจมส� เตย โทรศัพท�  
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ตารางที่ 4 – 8 ตารางการถ ายทําคิวที่ 6 

 

 

BREAKDOWN: CUE 6 
สถานที่  คอนโดมิเนียม Metro Park สาทร         วันที่ 8 ก.พ. 57 (วันถ ายทําที่ 6) 
เวลาถ ายทํา 10.00 - 14.00                                    ฉาก 11, 17 
Sc Time Location Description Cast / 

Wardrobes 
Set / Prop Remark 

11 10.00 -11.30  เตยพยายามชวนเจมส�คุย แต เจมส�ดู
เหม อ จนเจมส�ขอตัวไปเอาของทีห�องจึง
แยกตัวไป 

เจมส� เตย โทรศัพท� Reshoot 

พักทานอาหาร  
17 12.30 -14.00  ทั้งสามคนยืนอยู ในลิฟต� มองกันไปมอง

กันมา แต ไม มีใครพูดอะไร จนกระทั่ง
ลิฟต�ปGด 

จี เจมส� เตย กล�องถ ายรูป 
กระเปUาสะพาย 

Reshoot 
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บทที ่ 5 

การผลิตช้ินงาน 
 

จากการดําเนินงานในข้ันตอนพัฒนาบท (Development) และข้ันตอนก&อนการผลิต 
(Pre-production) ในบทนี้ผู1จัดทําจะกล&าวถึงการดําเนินเรื่องของภาพยนตร9พร1อมท้ังอธิบายแนวคิด 
รวมถึงเทคนิคการเล&าเรื่องด1วยภาพ และความหมายในแต&ละฉากของภาพยนตร9สั้น เรื่อง Brothers 
 
ฉากท่ี 1 ภายใน / รถยนต� / กลางวัน 

ฉากนี้เปAนฉากเปBดของเรื่อง จีและเจมส9นั่งฟDงเพลงอยู& สักพักหนึ่งปEาก็โทรมาหาเจมส9และ
ขอพูดสายกับจีด1วย 

ในฉากนี้ ถ&ายทําโดยการเคลื่อนกล1องจากพ้ืนถนน ในลักษณะท่ีรถกําลังวิ่ง และกล1องก็
ค&อยๆแพนมาเจอรถ ภาพตัดเข1าไปภายในรถยนตร9ท่ีมีจีและเจมส9นั่งอยู&ใช1นักแสดง 2 คน การถ&ายทํา
ในฉากนี้ผู1จัดทําได1ทําการข้ึนไปนั่งบนหลัง รถกระบะ จากนั้นก็ค&อยๆแพนกล1องจากพ้ืนถนน และขับ
ตามรถ ท่ีเข1าฉาก จนกระท่ังรถท้ังสองคันขนาบข1างกันและให1รถกระบะ ขับแซง รถท่ีเข1าฉากไปเพ่ือ
ถ&ายเก็บรถด1านหน1า จากนั้นก็ตัดภาพไป ภายในรถยนตร9ผู1จัดทําได1ทําการติดต้ังกล1องไว1ท่ีกระจกหน1า 
จํานวน 3 ตัว กล1องท่ีอยู&ตรงกลาง (Master) ทําการเก็บภาพ Two Shot กล1องท่ีอยู&ทางฝDXงคนขับ หัน
ไปรับจีท่ีอยู&ฝDXงท่ีนั่ง ส&วนกล1องท่ีอยู&ฝDXงด1านคนขับก็รับเจมส9 ท่ีเปAนคนขับรถ  
ในฉากนี้ผู1จัดทําอยากให1คนดูได1เห็นความเปAนไปในฉาก อารมณ9ของตัวละครท้ังสองคน รวมถึงเปAน
การเกริ่นเรื่องราวท่ีจะเกิดในภาพยนตร9 โดยผู1จัดทําเลือกใช1ขนาดภาพและมุมกล1องเปAนช็อตระยะ 
ปานกลาง (Medium Shot) เพ่ือให1เห็นตัวนักแสดงใกล1มากข้ึน  
                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

ภาพท่ี 5-1 ฉากท่ี 1 
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ฉากท่ี 2 ภายใน / รถยนต� / กลางวัน 
เจมส9จอดรถแวะรับเตยท่ีปEายรถเมล9 จีหันไปมอง เจมส9อย&าง เคืองๆ เจมส9หันมามอง

หน1าจีนิ่งๆ ในฉากนี้ถ&ายทําโดยการติดต้ังกล1องไว1ท่ีกระจกหน1าจํานวน 3 ตัว กล1องท่ีอยู&ตรงกลาง 
(Master) ทําการเก็บภาพ 3 คน เม่ือเตยเข1ามานั่งในรถ และมีการถ&ายภาพแทนระยะสายตา (Point 
of view camera angle) ของคนดูขณะท่ีเตยเปBดประตู เข1ามาในรถ สําหรับช็อตนี้ผู1จัดทํา ต1องการ
จะสื่อว&าเรากําลังจับตา มองท้ัง 3 คนนี้อยู& 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-2 ฉากท่ี 2 
 
ฉากท่ี 3 ภายใน / รถยนต� / กลางวัน 

เจมส9 จีและเตย กําลังขับรถไปมิโมซ&า ระหว&างทาง เตยก็ชวนจีคุยเก่ียวกับการทํางาน
ของจี และชวนเจมส9คุยเก่ียวกับ การเดินทางในครั้งนี้ ในฉากนี้ผู1จัดทําได1ทําการติดต้ังกล1องไว1ท่ีกระจก
หน1ารถยต9จํานวน 3 ตัว เพ่ือรับภาพท้ัง 3 คน โดยไม&มีการเคลื่อนกล1อง ผู1จัดเลือกใช1ช็อตระยะปาน
กลางเพ่ือช&วยเพ่ิมความอึดอัดภายใน ฉากนี้ 

 

 

 

 

                        

            

ภาพท่ี 5-3 ฉากท่ี 3 
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ฉากท่ี 4 ภายนอก / ป!"ม / บ$าย 
 เจมส9 จีและเตยแวะปD^มน้ํามัน เตยขอตัวไปเข1า ห1องน้ํา เจมส9เดินมาคุยกับจีท่ียืนฟDงเพลง
อยู& เม่ือคุยเสร็จจีก็ กลับข้ึนรถ เปAนจังหวะท่ีเตยเดินมาพอดี จีมองเจมส9และเตยคุยกัน จากภายในรถ 
 ผู1จัดทําได1ทําการติดต้ังกล1องไว1ท่ีหน1ากระจกรถยนตร9 1 ตัว ไว1ตรงกลาง (Master) เพ่ือ
รับภาพให1เห็นท้ัง 3 คน และมีการถ&าย ภาพแทนระยะสายตา (Point of view camera angle) ของ
จี ท่ีมองเจมส9และเตยจากภายในรถ ช็อตนี้ผู1จัดทําต1องการจะสื่อ ความรู1สึกของตัวละครจีว&าได1แต&มอง
เจมส9อยู&ตรงนี้และไม&สามารถ เข1าไปแทรกกลางระหว&างเจมส9และเตยได1 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-4 ฉากท่ี 4 

 
ฉากท่ี 5 ภายนอก / มิโมซ$า / บ$าย 
 จี เจมส9และเตย เดินอยู&ในมิโมซ&า เจมส9และเตยถ&ายรูปกับ บรรยากาศรอบๆ จีเดิน
ตามหลังท้ังสองคนไม&พูดอะไร เตยขอกล1อง ไปถ&ายรูปบ1าง เจมส9จีงเดินมาคุยกับจีขอความเห็น
เก่ียวกับมิโมซ&า สักพักเตยก็บอกให1เจมส9กับจีถ&ายรูปคู&กัน จากนั้นจีก็ขอตัวแยกไป 
 ในฉากนี้ผู1จัดทําเลือกใช1ภาพระยะไกล (Long Shot) เพ่ือให1เห็นบรรยากาศรอบๆ และ
ใช1ภาพระยะปานกลางเพ่ือให1 ตัวละครดูใกล1ชิดกัน  

ในช็อตท่ีเตยถ&ายรูปคู&ให1เจมส9กับจี จากนั้นจีก็ขอตัวแยก ออกไป ผู1จัดทําเลือกถ&ายภาพ
ผ&านไหล& (Over the shoulder) จากตัวละครเตยไปยังเจมส9และจี ผู1จัดทําต1องการจะสื่อว&าถึงแม1 
เจมส9จะยืนอยู&ข1างจี แต&จีก็เลือกท่ีจะเดินออกมากจากตรงนั้น และปล&อยให1เจมส9กับเตยอยู&ด1วยกัน 
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-5 ฉากท่ี 5 
 
ฉากท่ี 6 ภายนอก / ลานน้ําพุ / เย็น 
 จีเดินมาเรื่อยๆจนถึงลานน้ําพุ จีนั่งลงมองบรรยากาศสักพัก ก็หยิบสมุดสเก็ตข้ึนมาวาด
รูปในฉากนี้ถ&ายทําโดยการหมุนกล1องไปด1านข1างตามนักแสดงโดยท่ีกล1องอยู&กับท่ี (Pan) จนกระท่ังตัว
ละครจีนั่งลงท่ีเก1าอ้ีผู1จัดทําเลือกใช1ภาพระยะไกลเพ่ือให1เห็นบรรยากาศรอบๆ เพ่ือจะสื่อถึงความรู1สึก
ของตัวละครให1ดูเหงา และรู1สึกอยู&คนเดียว ท&ามกลางผู1คน 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-6 ฉากท่ี 6 
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ฉากท่ี 7 ภายนอก / มิโมซ$า / เย็น 
 เจมส9กับเตยเดินมาถึงร1านไอศกรีม พอสั่งไอศกรีมเสร็จ เตยก็พูดข้ึนว&าจีคงไม&ค&อยพอใจท่ี
ตนมาด1วยเพราะจีดูแปลกไป เจมส9ได1ยินก็อ้ึงไปท่ีเตยรู1สึกแบบนี้ แต&ก็ตอบปDดไปว&าไม&มีอะไร จากนั้นก็
พากันไปยังลานน้ําพุ ฉากนี้ผู1จัดทําเลือกร1านท่ีมีสีฟEาท่ีไม&ดูสดใสมากเพ่ือสื่อถึงจี และให1มีสีชมพูของ
ร1านข1างๆ เพ่ือสื่อถึงความรักท่ีเตยมีให1เจมส9 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-7 ฉากท่ี 7 
 
ฉากท่ี 8 ภายนอก / ลานน้ําพุ / เย็น 
 เจมส9กับเตยเดินมาถึงลานน้ําพุโดยเลือกท่ีนั่งด1านหน1า จีเห็นว&าเจมส9กับเตยเดินมาก็ไม&ได1
สนใจอะไร ในระหว&างนั้นเจมส9 ก็หันมาเห็นจีท่ีนั่งอยู&ด1านหลังจึงพยายามเรียกจี จีเห็นก็พยักหน1า เปAน
เชิงตอบให1 พอการแสดงจบเจมส9รีบหันมามองทางจีก็พบว&าจี ไม&อยู&แล1ว ตนกับเตยจึงเดินออกจาก
ลานแสดงไป 
 ฉากนี้ผู1จัดทําเลือกการถ&ายภาพระยะปานกลางเพ่ือให1พ้ืนท่ี ด1านข1างของตัวละครเหลือ
น1อยลงช&วยเพ่ิมความอึดอัดให1กับ ตัวละคร และใช1ภาพแทนสายตาของจี เพ่ือสื่อถึงความรู1สึกว&าตน  
คงได1แต&นั่งมองเจมส9และแตยจากด1านหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-8 ฉากท่ี 8 
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ฉากท่ี 9 ภายนอก / ทางเดินในมิโมซ$า / มืด 
 หลังจากจบการแสดง เจมส9กับเตยก็เดินคุยกันมาตามทาง เดินถึงเรื่องการแสดงท่ีเพ่ิงดู
จบไป สักพักเตยก็ถามถึงจี เจมส9จึงได1 โทรหาจีและพบว&าจีรออยู&ท่ีลานจอดรถ จึงได1ชวนเตยกลับ 
 ฉากนี้ผู1จัดทําต1องการจะสื่อว&าเจมส9แคร9พ่ีชายมากกว&าเตย เพราะเม่ือจีบอกว&ารออยู&ท่ี
ลานจอดรถก็ชวนเตยกลับทันทีโดยท่ี ไม&ถามความเห็นจากเตย 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-9 ฉากท่ี 9 
 
ฉากท่ี 10 ภายใน / ห4องพัก / มืด 
 เม่ือเดินทางมาถึงท่ีพัก เจมส9และเตยนั่งดูรูปภาพท่ีถ&ายมาอยู& ตรงโซฟา ส&วนจีนั่งวาดรูป
อยู& ตรงโตeะกินข1าว เตยได1บอกกับเจมส9 ว&าเพ่ือนสาวชอบส&งรูปเกย9มาให1 จู&ๆจีก็พูดข้ึนมาว&าแต&ผู1หญิง 
บางคนก็น&ารําคาญ แล1วก็เดินเข1าห1องไป เตยกับเจมส9เงียบไป จากนั้นเจมส9ก็ขอตัวไปคุยโทรศัพท9 เตย
ตะโกนขอยืมของจาก เจมส9และควานหาในกระเปgา จนกระท่ังเจอแหวน พอเจมส9เดินมา เตยก็รีบเก็บ
แหวนเข1าท่ี และชวนเจมส9ออกไปเดินเล&นชายหาด ฉากนี้ผู1จัดทําใช1ภาพระยะไกลในการเก็บภาพของ
ตัวละคร ท้ัง 3 คน เพ่ือให1เห็นระยะห&างของตัวละครท่ีเจมส9กับเตยนั่งอยู& ด1วยกันตรงมุมนึง ส&วนจีนั่ง
อยู&คนเดียวอีกมุมนึง และใช1ภาพระยะ ปานกลางเพ่ือให1พ้ืนท่ีว&างด1านข1างของตัวละครเหลือน1อยลง
และ เพ่ือช&วยเพ่ิมความอึดอัดระหว&างเจมส9กับเตย 
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ฉากท่ี 11 ภายนอก / ทางเดิน / เวลากลางคืน 
 เจมส9และเตยกําลังเดินอยู&ท่ีทางเดิน เตยพยายามชวนเจมส9 คุยเรื่องต&างๆรวมท้ังเรื่องท่ีจี
ดูเหมือนจะไม&พอใจตน แต&เจมส9 พยายามปลอบใจและเปลี่ยนประเด็น พอเดินมาได1สักพักเจมส9หัน 
มาพูดกับเตยว&าตนลืมของ ขอเดินกลับไปเอาท่ีห1องให1เตยเดินไป รอก&อน ก&อนท่ีเจมส9จะเดินกลับไป
ทางเดิม ผู1จัดทําเลือกใช1การถือกล1องถ&าย (Handheld Camera) โดยใช1ภาพระยะใกล1 (Close up) 
เพ่ือเน1นให1เห็นสีหน1าของเจมส9 กับเตย และช&วยเพ่ิมความอึดอัดให1กับซีนนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-11 ฉากท่ี 11 
 
ฉากท่ี 12 ภายใน / ห4องโถง / เวลากลางคืน 
 จีออกมาจากห1องนอน เkดินคุยโทรศัพท9กับปEามานั่งท่ีโซฟา คุยเสร็จก็เปBดทีวีดู พอไม&มี
อะไรน&าสนใจก็ปBดและหยิบสมุดข้ึนมา วาดรูป สักพักเจมส9ก็เปBดประตูเข1ามา จีเห็นเจมส9ก็ปBดสมุด 
เจมส9 เดินมานั่งข1างจี เจมส9ชวนจีไปเดินชายหาดและพยายามชวนคุย เรื่องต&างๆ แต&ส&วนใหญ&จีก็จะ
ตอบปฏิเสธจนทําให1เจมส9เริ่ม หงุดหงิดและมีปากเสียงกัน ฉากนี้ผู1จัดทําใช1ภาพระยะปานกลาง ตัว
ละครท้ัง 2 จะอยู&เต็ม กรอบภาพพอดีไม&เหลือทีว&างด1านข1าง ช&วยเพ่ิมความอึดอัดให1กับฉากนี้  
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-12 ฉากท่ี 12 
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ฉากท่ี 13 ภายใน / ห4องจี / เวลากลางคืน 

 จีนั่งอยู&เตียงนอนชั้นล&าง สีหน1าเศร1า นั่งคิดถึงคําพูดของ ตัวเองท่ีพูดออกไปฉากนี้ผู1จัดทํา
ได1จัดแสงโดยใช1ไฟหัวเตียงสีเหลือง ให1แสงทางด1านซ1ายของตัวละครมีความส&วางมากกว&าด1านขวา 
เพ่ือสื่อให1เห็นถึงสถานะและอารมณ9ของจี ท่ีด1านนึงก็มีความรู1สึก อยากจะรักกับน1องและไม&อยากให1
น1องแต&งงาน ส&วนอีกด1านนึง ก็รู1ว&ามันเปAนไปไม&ได1และอยากจะปล&อยให1น1องแต&งงาน 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-13 ฉากท่ี 13 
 
ฉากท่ี 14 ภายใน / ห4องโถง / เวลากลางคืน 
 เจมส9นั่งอยู&ท่ีโซฟาก็มีอารมรณ9สับสนไม&แพ1กัน เขาถือ นาฬิกาจีท่ีหล&นไว1ในมือ นั่งครุ&นคิด
สักพักก&อนจะตัดสินใจ เดินเข1า ห1องไป 
 ฉากนี้ผู1จัดเลือกใช1การถือกล1องถ&าย (Handheld Camera) ค&อยๆเคลื่อนกล1องจากหน1า
ของเจมส9มาหยุดท่ีนาฬิกาในมือเจมส9 ซ่ึงนาฬิกานี้แทนตัวของเจมส9เองเพราะเจมส9เปAนคนซ้ือนาฬิกานี้ 
ให1 ผู1จัดทําต1องการจะสื่อว&าตัวเจมส9รู1สึกสับสนและจะทําอย&างไร กับนาฬิกานี้ดี 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5-14 ฉากท่ี 1 
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ฉากท่ี 15 ภายใน / ห4องนอน / เวลากลางคืน 

 เจมส9นอนอยู&บนเตียงชั้นบน ส&วนจีนอนอยู&บนเตียงชั้นล&าง ต&างฝnายต&างก็ไม&มีใครนอน
หลับฉากนี้ผู1จัดทําถ&ายโดยการเคลื่อนกล1องจากด1านบนลงด1าน ล&าง (Till) เพ่ือให1เห็นตัวละครท้ัง 2 
คน ผู1จัดทําต1องการท่ีจะสื่อ ว&ามีระยะห&างบางอย&างท่ีเปAนตัวกําหนดให1ความรักของท้ังคู&ดูห&าง ออกไป 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-15 ฉากท่ี 15 
 
ฉากท่ี 16 ภายใน / ห4องนั่งเล$น / เวลาสาย 
 จีเดินออกมาหานั่งกินขนมท่ีโตeะกินข1าว สักพักหนึ่งเจมส9 เดินออกมาจากห1อง หยิบแก1ว
น้ําแล1วเดินมานั่งฝDXงตรงข1ามจี ก&อนจะหยิบนาฬิกาส&งคืนให1จี จีรับมาแล1วบอกกับเจมส9ว&าจะกลับ 
กรุงเทพก&อน เจมส9จึงเสนอว&าให1กลับพร1อมกัน เตยเดินออกมาจาก ห1องนอนก็หันมามองทางจีและ
เจมส9 เจมส9หันไปบอกเตยให1เก็บ เสื้อผ1า เตยพยักหน1ารับแล1วเดินเข1าห1องไป ก&อนท่ีจะหันไปมอง หน1า
จี  จีจึงลุกเดินเข1าห1องไป เจมส9ถอนหายใจแล1วเดินเข1า ห1องตาม  
 ฉากนี้ผู1จัดทําต1องการท่ีจะสื่อว&าเจมส9แคร9พ่ีชายมากกว&าเตยเพราะเจมส9เลือกท่ีจะกลับ
กรุงเทพกับจี โดยท่ีไม&ถามความเห็นของเตย 
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ฉากท่ี 17 ภายใน / ลิฟท� /เท่ียง 
 ท้ังสามคนยืนรอลิฟต9อยู& ทุกคนมีอารมณ9ท่ีคุกรุ&นอยู&ข1างใน พอลิฟต9มา แต&ละคนก็เตยเข1า
ไป โดยเตยอยู&ด1านซ1าย เจมส9อยู&ตรงกลาง และจียืนอยู&ทางขวา เตยเหลือบมองเจมส9ก&อนจะหัน
กลับมา เจมส9ก็มองไปทางจี ซ่ึงจียืนมองตรงไปด1านหน1าอย&างไม&สนใจใคร ก&อนท่ีประตูลิฟต9จะปBดลง 
 ฉากนี้ผู1จัดทําต1องการท่ีจะสื่อให1เห็นถึงสีหน1าของแต&ละคน โดยจะเน1นตัวเจมส9 ท่ียืนอยู&
ตรงกลางระหว&างจีกับเตย เจมส9หันไปมองท้ังสองคนไปมาก&อนท่ีลิฟต9จะปBดลงโดยจะสื่อว&าเจมส9นั้น
ลังเล และตัดสินใจไม&ได1ว&าจะเลือกใคร 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 5-17 ฉากท่ี 17 
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บทที ่6 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
 โครงการจุลนิพนธ�นี้ เป�นการสร�างสรรค�ผลงานภาพยนตร�สั้น โดยผู�จัดทําได�นําเสนอ
เนื้อหาเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว+างพ่ีชายน�องชายในครอบครัว ลงบนภาพยนตร�สั้นเรื่อง Brothers 

ซ่ึงผู�จัดทําได�ทําการสืบค�น รวบรวมข�อมูลและทฤษฎีต+างๆ จนก+อเกิดเป�นบทภาพยนตร�และเข�าสู+
กระบวนการผลิตภาพยนตร� จนได�ผลงานท่ีสมบูรณ�ออกมา 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้  สามารถสรุปเป�นประเด็นสําคัญท่ีค�นพบจากการ
ดําเนินการตามแต+ละข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ข้ันตอนก!อนการผลิต (Pre-Production) 
  เป�นข้ันตอนท่ีถือว+าเป�นส+วนสําคัญมาก เนื่องจากการผลิตภาพยนตร�นั้นต�องอาศัยการ
เตรียมงานและการวางแผนท่ีดีเพ่ือให�ข้ันตอนต+อๆ ไปเป�นไปอย+างราบรื่น เริ่มจากการค�นหาสถานท่ี
ถ+ายทําท่ีเหมาะสมกับบทภาพยนตร�และมีความสะดวกต+อการถ+ายทํา การคัดเลือกนักแสดงท่ีมี
ความสามารถทางการแสดงท่ีมีความเหมาะสมกับบทบาทและมีเวลาให�กับการถ+ายทําท่ีอาจต�องใช�
ระยะเวลาท่ียาวนาน อีกท้ังยังต�องเตรียมงานในด�านการวางแผนการถ+ายทําต+างๆ การคัดเลือกทีมงาน 
การสรรหาวงดนตรีมาทําเพลงประกอบภาพยนตร� การทําเบรคดาวน� ปฏิทินการถ+ายทํา งบประมาณ 
รวมท้ังเสื้อผ�าและอุปกรณ�ประกอบฉากต+างๆ ท่ีต�องสอดคล�องกับเนื้อเรื่อง 

  2. ข้ันตอนการผลิต (Production) 
  เป�นข้ันตอนท่ีมีความยุ+งยากและเผชิญกับป=ญหาค+อนข�างมาก เนื่องจากทีมงานมี
จํานวนน�อย เวลาในการถ+ายทําท่ีต�องควบคุมให�อยู+ในแผนการ รวมท้ังเทคนิคการถ+ายทําต+างๆ ท่ี
ศึกษามา ข้ันตอนนี้จึงเป�นข้ันตอนท่ีใช�ระยะเวลาท่ีค+อนข�างยาวนาน เนื่องจากเป�นภาพยนตร�ท่ีอาศัย
เทคนิคการถ+ายทํา 

  3. ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
  เป�นข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการถ+ายทําภาพยนตร� นั้นคือการตัดต+อเพ่ือให�ออกมา
เป�นภาพยนตร�ท่ีสมบูรณ� การดนตรีประกอบและการทําสีภาพยนตร�ให�ออกมาตามท่ีต�องการ และยังมี
การทําเทคนิคพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือลบความบกพร+องและเก็บรายละเอียดท่ีไม+พึงให�เห็นอีกด�วย
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ข�อจํากัดและป7ญหา 

 1. นักแสดงติดป=ญหาเรื่องเวลาท่ีไม+ตรงกัน จึงทําให�ต�องหานักแสดงใหม+หลายครั้ง จึง
ส+งผลให�เกิดความล+าช�าในการดําเนินงาน  
  2. บริเวณสถานท่ีถ+ายทําเป�นแหล+งท+องเท่ียว จึงทําให�มีเสียงเพลงรบกวนระหว+างการ
ถ+ายทํา ซ่ึงทําให�เกิดความไม+ต+อเนื่องในข้ันตอนการตัดต+อและทําให�ได�ยินเสียงสนทนาของตัวละครไม+
ชัดเจน  
  3. ไม+มีอุปกรณ�ท่ีใช�สําหรับยึดตัวกล�องเพ่ือถ+ายทําฉากในรถยนตร� จึงต�องประดิษฐ�
อุปกรณ�นั้นข้ึนมาเอง 
  4. มีการเปลี่ยนแปลงบทก+อนการถ+ายทํา ซ่ึงส+งผลให�ต�องมีการทําความเข�าใจกันกับ
ทีมงานใหม+ ทําให�เกิดความล+าช�าและมีผลกระทบต+อตารางเวลาการถ+ายทําในฉากต+อไป 

 
ข�อเสนอแนะ 
  1. ควรมีภาพอ�างอิงในแต+ละช็อต และพูดคุยประชุมกับตากล�อง เพ่ือให�ได�ความเข�าใจท่ี 
ตรงกัน 
  2. ควรมีการประสานงานในแต+ละฝDายให�ดี ท้ังนักแสดง สถานท่ีถ+ายทํา อุปกรณ�ถ+ายทํา
และทีมงาน เพ่ือให�การทําตารางถ+ายทําเป�นไปอย+างราบรื่น 
  3. ควรมีสมาธิและรอบคอบในการดูสิ่งแปลกปลอมในเฟรมภาพ 
  4. ก+อนวันถ+ายทํา ควรมีการนัดหมายและประชุมทีมงานให�ดี เพ่ือให�ในวันถ+ายทําทุกคน
รู�หน�าท่ีของตัวเอง แล�วก็จะส+งผลให�การถ+ายทําเป�นไปอย+างราบรื่น 
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