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13530399: สาขาวิชานิเทศศาสตร� 
เรื่อง: การสรรค�สร�างภาพยนตร�สั้นเก่ียวกับการเหยียดเพศท่ีนําไปสู)ความขัดแย�งเรื่อง“ลากันที! โลกนี้
Heครอง” 
 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือเล)าเรื่องราวของความขัดแย�งท่ีเกิดจากการเหยียดเพศ 
รวมถึงการสร�างคาแรกเตอร�ตัวละครท่ีมีความหลากหลายทางเพศให�มีความหลากหลายมิติมากข้ึน 
โดยเป;น เรื่องราวของ มานพ นักวิชาการท่ีออกมาโจมตีเพศท่ีสามว)าเป;นอาการป<วยท่ีต�องได�รับการ
รักษา ซ่ึงทําให�เขา ถูกจับตัวมาข)มขืนทางทวารหนักโดยกลุ)มเกย�ใต�ดินเพ่ือประจานโดยท่ีหนึ่งใน
สมาชิกของกลุ)มนั้นเองก็เป;นแฟนของมานพซ่ึงยอมทําผิดต)ออุดมการณ�และพยายามขัดขวางทุก
วิถีทางไม)ให�มานพถูกข)มขืน  ในขณะเดียวกันภรรยาของมานพ สมศรีก็กําลังออกตามหามานพอยู)
เช)นกันเพราะเข�าใจว)าเขาหายตัวไปกับเมียน�อย จนมาเจอมานพท่ีกลุ)มใต�ดินแล�วความจริงก็ถูกเปCดเผย
เม่ือสมศรีและรักษ�ได�เจอกันทําให�มานพถูกลงโทษด�วยการข)มขืนทางทวารท่ีละเมิดต)ออุดมการณ�ของ
กลุ)มใต�ดิน  

โดยในการสร�างภาพยนตร�เรื่องนี้ผู�จัดทําต�องผ)านกระบวนการผลิตภาพยนตร�ทุกข้ันตอนอย)าง
ละเอียดต้ังแต)การเริ่มต�นเสนอไอเดียการหาข�อมูลประกอบการเขียนบทการสัมภาษณ�ความคิดเห็น
เพ่ือสร�างคาแรกเตอร�ตัวละครการคัดเลือกนักแสดงการสรรหาสถานท่ีถ)ายทําการออกแบบ
องค�ประกอบศิลปDรวมไปถึงการวางแผนถ)ายทําซ่ึงกระบวนการวางแผนท่ีดีและรอบคอบนั้นจะช)วยให�
ข้ันตอนการถ)ายทําสามารถทําได�ตามแผนและได�ผลลัพธ�งานท่ีดีสุดท�ายนี้ผู�จัดทําคาดหวังว)าภาพยนตร�
สั้นเรื่องนี้จะเป;นมุมมองใหม)ๆในการนําเสนอเรื่องราวของผู�ท่ีมีความหลากหลายทางเพศและยังช)วย
สร�างภาพจําใหม)ๆให�แก) ผู�ท่ีมีความหลากหลายทางเพศให�คนท่ัวไปเข�าใจพวกเขามากข้ึนอีกด�วย  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล)วงด�วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย�ศาสวัต บุญศรี ซ่ึงเป;นอ�จารย�ท่ี
ปรึกษาจุลนิพนธ�ท่ีให�ความช)วยเหลือและให�คําแนะนํา รวมท้ังอาจารย�ไทกิ ศักด์ิพิสิษฐ�อาจารย�ไพรัช 
คุ�มวันและอาจารย�ชาคร ไชยปรีชา ท่ีกรุณาให�คําปรึกษา คําแนะนํา ข�อเสนอแนะท่ีเป;นประโยชน� ช)วย
เติมเต็มในจุดอ)อนต)าง ๆ และแก�ไขส)วนท่ีบกพร)องจนทําให�จุลนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จได�ด�วยดีจึงขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท)านเป;นอย)างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท)านท่ีได�ประสิทธ�ประสาทวิชา ความรู�คําแนะนํา และประสบการณ�อันมีค)า
ยิ่ง จนทําให�ศิษย�คนนี้ประสบความสําเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ)อและคุณแม)ท่ีให�ความช)วยเหลือด�านการเงิน และกําลังใจ
ต้ังแต)เริ่มการทําจุลนิพนธ�ฉบับนี้จนเสร็จลุล)วงไปด�วยดี 

ขอขอบคุณ คุณวิทยา แสงอรุณ สําหรับข�อมูลประกอบการทําจุลนิพนธ�และผู� ท่ีให�
สัมภาษณ�คนอ่ืนๆอีกมากมาย 

ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนท่ีสละเวลา ให�การใส)ใจ และเต็มท่ีกับงาน จน
ภาพยนตร�เรื่องสามารถสําเร็จลุล)วงไปด�วยดี 

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

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     2 
 ขั้นตอนการศึกษา     2 
 แผนการด าเนินงาน     3 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     3 
            นิยามศัพท์     3 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     5 
 สื่ออย่างมือโปรแนวทางการเสนอเรื่องราวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ     5 
 เพศเชิงสรีระ/เพศเชิงกายภาพ     6 
 เพศภาวะ/เพศสภาพ/อัตลักษณ์ทางเพศ     6 
 บทบาท/การแสดงออกทางเพศในสังคม     6 
 วิถีทางเพศ     7 
            ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ                                    7 
            ความเข้าใจผิด 10 ประการที่เกิดข้ีนเป็นประจ าในสื่อ   10 
   แนวคิดเควียร์กับความหลากหลายทางเพศ                                                      12 
   การเขียนบทภาพยนตร์                                                                     14 
 องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์   14 
 โครงสร้างการเขียนบท   15 
   ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบท                                                                 15 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   16 
 ข้อมูลอ้างอิง (Reference)   16 
 อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and tone)   17 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   20 
 การเตรียมบทภาพยนตร์   20 
 1. แก่นเรื่อง (Theme)   20 
 2. แนวความคิด (Concept)   20 
 3. เรื่องย่อ (Plot)           20 
 4. โครงเรื่องขยาย (Treatment)           21 
 5. บทภาพยนตร์ (Screenplay)   25 
 ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production)   73 

   ส
ำนกัหอ
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สารบัญ (ต่อ) 
 1. คัดเลือกนักแสดง (Casting)   73 
 2. การเลือกสถานที่ถ่ายท า (Location)   87 
 3. การลองชุด (Fitting)   90 
 4. การอ่านบทกับนักแสดง (First Reading)   91 
 5. การลองฉากขับรถ (Testing Car Scene)   92 
บทที ่5 การผลิตชิ้นงาน   93 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 106 
 สรุปผลการศึกษา 106 
 ปัญหาในการด าเนินการ 107 
 ข้อเสนอแนะ 107 
บรรณานุกรม 109 
ภาคผนวก 
 โปสเตอร์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ลากันที! โลกนี้Heครอง 111 
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สารบัญตาราง 

ตาราง                               หน้า 
1-1 แสดงขั้นตอนและแผนการด าเนินการ     3 
4-1 แสดงการแบ่งสถานที่ถ่ายท า   58  
4-2 แสดงการแบ่งสถานที่ถ่ายท า   58 
4-3 แสดงการแบ่งสถานที่ถ่ายท า   59 
4-4 แสดงการแบ่งสถานที่ถ่ายท า   59 
4-5 แสดงการแบ่งสถานที่ถ่ายท า   60 
4-6 แสดงการแบ่งสถานที่ถ่ายท า   60 
4-7 แสดงการแบ่งสถานที่ถ่ายท า   61 
4-8 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า   62 
4-9 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า   63 
4-10 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า   63 
4-11 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า   64 
4-12 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า   65 
4-13 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า   66 
4-14 แสดงการนัดหมาย   67 
4-15 แสดงการนัดหมาย   68 
4-16 แสดงการนัดหมาย   69 
4-17 แสดงการนัดหมาย   70 
4-18 แสดงการนัดหมาย   71 
4-19 แสดงการนัดหมาย   72 
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สารบัญภาพ 

ภาพ                               หน้า 
2-1 แสดงภาพองค์ประกอบหลักของเพศวิถี    6 
3-1 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Burn After Reading   16 
3-2 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Cecil B Demented   17 
3-3 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง The Raspberry Reich   18 
3-4 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Shark Skin man and Peach Hip girl   18 
3-5 แสดงภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Survive Style 5+    19 
4-1 นักแสดงรับบทมานพ   73 
4-2 นักแสดงรับบทมานพ   74 
4-3 นักแสดงรับบทมานพ   74 
4-4 นักแสดงรับบทสมศรี   75 
4-5 นักแสดงรับบทสมศรี   76 
4-6 นักแสดงรับบทรักษ์   77 
4-7 นักแสดงรับบทรักษ์   77 
4-8 นักแสดงรับบทรักษ์   78 
4-9 นักแสดงรับบทดนัย   79 
4-10 นักแสดงรับบทดนัย   79 
4-11 นักแสดงรับบทดนัย   80 
4-12 นักแสดงรับบทจีหนึ่ง   81 
4-13 นักแสดงรับบทจีหนึ่ง   82 
4-14 นักแสดงรับบทจีสอง   83 
4-15 นักแสดงรับบทจีสอง   83 
4-16 นักแสดงรับบทซิกโน   84 
4-17  นักแสดงรับบทซิกโน   85 
4-18  สรุปการคัดเลือกนักแสดง   86 
4-19  สรุปการคัดเลือกนักแสดง   86 
4-20  แสดงฉากสตูดิโอรายการ   87 
4-21  แสดงฉากลานจอดรถ   87 
4-22  แสดงฉากหน้ากลุ่มใต้ดิน   88 
4-23  แสดงฉากภายในกลุ่มใต้ดิน   88 
4-24  แสดงฉากถนนที่หลงทาง   89 
4-25  แสดงฉากตู้โทรศัพท์สาธารณะ   89 
4-26  แสดงภาพชุดของมานพ สมศรี และดนัย   90 
4-27  แสดงภาพชุดของG3 G1 และ G2   91 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
4-28  แสดงภาพการอ่านบทร่วมกันของนักแสดง   91 
4-29  แสดงภาพการลองฉากขับรถ   92 
4-30  แสดงภาพที่ถ่ายได้จากการลองฉากขับรถ   92 
5-1    ภาพตัวอย่างจากฉากที่1   93 
5-2    ภาพตัวอย่างจากฉากที่2   94 
5-3    ภาพตัวอย่างจากฉากที่3   95 
5-4    ภาพตัวอย่างจากฉากที่4   96 
5-5    ภาพตัวอย่างจากฉากที่5   97 
5-6    ภาพตัวอย่างจากฉากที่6   98 
5-7    ภาพตัวอย่างจากฉากที่7   99 
5-8    ภาพตัวอย่างจากฉากที่8  100 
5-9    ภาพตัวอย่างจากฉากที่9  101 
5-10  ภาพตัวอย่างจากฉากที่10  101 
5-11  ภาพตัวอย่างจากฉากที่11  102 
5-12  ภาพตัวอย่างจากฉากที่12  103 
5-13  ภาพตัวอย่างจากฉากที่13  104 
5-14  ภาพตัวอย่างจากฉากที่14  105 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่ 1 

บทน ำ 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้มีด้วยกันสองอย่างคือ หนึ่งการที่ผู้จั ดท าได้ไปอ่าน
บทความหนึ่งของนิตยสาร Bioscope ซึ่งพูดเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
บนจอภาพยนตร์ สรุปเนื้อหาข้างในคือ บทบาทของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในภาพยนตร์
ไทยปัจจุบันยังมีน้อยและถูกจ ากัดอยู่กับแต่ภาพลักษณ์เดิมๆ คือ ตลก ติงต๊อง ไม่ก็ บ้าเซ็กส์ ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีเป็นพิษร้ายต่อสังคมไทยเพราะการน าเสนอภาพจ าที่มีน้อยเกินไป จะท าให้คนส่วนใหญ่เกิด
ความรู้สึกเหมารวมว่า เกย์ กระเทย ทอม ไบเซ็กชวล เลสเบี้ยนจะต้องเป็นอย่างนั้นหมด  แต่ในความ
เป็นจริงนั้นกระเทยที่ไม่กล้าแสดงออก ทอมที่มีนิสัยเรียบร้อยก็มีอยู่จริง ในตอนท้ายของบทความ
สรุปว่า การแก้ปัญหาน้ีคือการให้ภาพลักษณ์ที่หลากหลายมากข้ึนในภาพยนตร์ ให้รู้สึกเหมือนกับว่า
การให้บทบาทตัวละครเกย์ในเรื่องนั้นไม่ได้มีความต่างจากการให้บทบาทตัวละครชายหญิงอื่นๆ เกย์ก็
สามารถเป็น คนบ้า คนโง่ คนข้ีแพ้ คนเห็นแก่ตัว คนฉลาด คนมีความสุข เป็นอะไรก็ได้ไม่ต่างจากตัว
ละครอื่นๆ ให้มันไม่จ าเจและย่ าอยู่กับที่ 

สองคือ การที่ผู้จัดท ามีความเช่ือว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตามลึกๆแล้วเพศชายหญิงปกติก็ไม่
สามารถยอมรับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไดอ้ยู่ดี รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
เองเช่นกัน ดังนั้นเราทุกคนจึงมีความรู้สึกเหยียดกันอยู่ในใจ และต่างก็คิดไปว่าเพศของตัวเองที่เป็น
นั้นเหนือกว่า และแสดงออกถึงการเหยียดกันในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาพูดและภาษากาย  

นั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้จัดท าอยากสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการเหยียดเพศใน
รูปแบบของความสนุกสนานที่มีตัวละครมีความหลากหลายทางเพศ ทั้งคนบ้าที่เช่ือในอุดมการณ์
ตัวเอง คนที่หลอกความรู้สึกตัวเอง คนที่ยอมโดนหลอก คนที่หลอกคนอื่น และถ้าคนดูจะมองว่าคน
พวกนี้ผิดปกติก็อยากให้มองว่าพวกเขาผิดปกติเพราะการกระท าที่เขาท า ไม่ใช่เพราะรสนิยมทางเพศที่
เขาชอบ เพราะไม่มีอะไรถูกหรือผิดถ้าคนๆนึงจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อผูท้ี่มีความหลากหลายทางเพศ 
2. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเหยียดเพศ 
3. เพื่อศึกษากระบวนการท างานภาพยนตร์
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ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
การจัดท าภาพยนตร์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเหยียดเพศและ

กระบวนการผลิตภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างตัวละครผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีความ
หลากหลาย และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเหยียดเพศที่น าไปสู่ความขัดแย้ง 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจลุนิพนธ์ 
2. รวบรวมข้อมลูจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเหยียดเพศ 
2.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์เควียร ์
2.3 ศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร ์

3. การศึกษา ตีความ ข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงแล้วสรุป 

4. ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
4.1 คิดโครงเรื่อง แก่นเรื่อง 
4.2 เขียนบทภาพยนตร ์
4.3 จัดหานักแสดง 
4.4 จัดหาโลเคช่ัน 
4.5 ออกแบบและจัดหาเสื้อผ้า 
4.6 วางแผนการถ่ายท า 

5. ข้ันตอนการถ่ายท างาน (Production) 
5.1 ถ่ายท าภาพยนตร์ 

6. ข้ันตอนการตัดต่อ (Post-Production) 
7. สรุปผลและท ารูปเล่ม 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึง่มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 
 
 
กิจกรรม 
 

 
2556 
 

 
2557 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. วางแผนการท างาน 
2. เสนอหัวข้อ 
 

 
 

       

3. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4. วางโครงเรื่อง 
5. ขยายโครงเรือ่ง 
 

        

6. จัดหานักแสดง 
7. หาโลเคช่ัน 
8. ออกแบบและจัดหาเสื้อผ้า 
 

        

9. Production 
 

        

10. Post – Production 
 

        

11. สรุปผลและท ารูปเลม่ 
 

        

 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

สร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่ผู้รับชม เพลิดเพลิน และได้สาระข้อคิดจากเรื่องราวของการ
เหยียดเพศ รวมไปถึงเปิดกว้างให้พื้นที่ภาพยนตร์ไทยมีการสร้างตัวละครผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเข้าใจถึงความหมายของหนังเควียร์และกระบวนการผลิตภาพยนตร์ 
 
นิยำมศัพท์ 

ผู้ท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนที่
รักได้ทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน ทั้งนี้ค าว่า “ความหลากหลายทางเพศ” จริงๆแล้วเป็นค าที่มีนัย
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แสดงถึงการที่คนเราทุกคนสามารถเลือกที่จะมีความรัก นิยามตัวตน หรือเลือกที่จะมีความสัมพันธ์
ทางเพศกับเพศเดียวกัน หรือเพศตรงข้ามก็ได้ 

ภำพยนตร์เควียร์ ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง  ภาพยนตร์ที่น าเสนอและแสดงใหเ้ห็นการทะลุ
กรอบเรือ่งเพศ(สภาพ) 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

โครงการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ลากันที ! โลกนี้Heครอง (Ending Straight 
World) มีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องคือ การใช้สื่ออย่างมือโปร เพ่ือเสนอเรื่องราวของผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศ, แนวคิดเควียร์กับความหลากหลายทางเพศ  และกระบวนท างานภาพยนตร์ใน
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษารวบรวม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวคิดในการ
วิจัยดังนี้ 
 
สื่ออย่างมือโปรแนวทางการเสนอเรื่องราวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

เรื่องราวของคนรักเพศเดียวกันมักถูกน าเสนอผ่านสื่อฯ ในด้านลบมากกว่าบวกเพราะ
อคติทางเพศที่สั่งสม เกิดเป็นข้อมูลและความเชื่อที่คลาดเคลื่อน ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ถูกรังเกียจ ถูก
ต าหนิ และถูกตีตราจากสังคมเรื่อยมา นักสื่อสารมวลชนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการจรรโลงสังคม
ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ขาดเหตุและผล และช่วยสร้างความเท่าเทียม
กันให้สมาชิกในสังคม แต่ที่ผ่านมา เราจะพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ อาจารย์ นักศึกษา และกระทั่ง
สมาชิกในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเอง ยังขาดองค์ความรู้ และเครื่องมือที่จ าเป็นในการ
สื่อสารเรื่องราวของประชากรกลุ่มนี้ได้อย่างถ่องแท้ 
 
ยกตัวอย่างมุมมองการน าเสนอข่าว บทความ เรื่องราวและภาพคนรักเพศเดียวกันในปัจจุบัน 

- มุมมองตอกย ้าว่า ชีวิตของคนรักเพศเดียวกันหลีกหนีไม่พ้นเรื่องชิงรักหักสวาทหมกมุ่น
เรื่องเพศ ละเมิดทางเพศ ขายบริการ เชี่ยวชาญเรื่องเซ็กซ์ แพร่เอดส์ และรักสามเส้า 

- มุมมองตอกย ้าว่า คนรักเพศเดียวกัน คือกลุ่มคนที่แปลกประหลาด ผิดปกติมีอารมณ์
รุนแรง 

- มุมมองตอกย ้าว่า คนรักเพศเดียวกันชอบเรียกร้องสิทธิ เรียกร้องการยอมรับจากสังคม 
หรือสังคมไทยเปิดกว้างและยอมรับแล้ว 

- มุมมองตอกย ้าว่า คนรักเพศเดียวกันในสื่อมักจะท าให้เยาวชนเลียนแบบ 
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ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อเรื่องเพศ 
 

 
ภาพที่ 2-1 แสดงภาพองค์ประกอบหลักของเพศวิถี 
 
 
เพศเชิงสรีระ/เพศเชิงกายภาพ (Biological Sex) 

หมายถึง สภาพทางชีววิทยาแต่ก าเนิด เช่น ผู้ชายมีอวัยวะเพศชาย มีหนวดเคราผู้หญิงมี
อวัยวะเพศหญิง มีหน้าอก มีมดลูก หรือบางคนเกิดมามีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงอยู่ด้วยกัน และถูก
นิยามเป็นเพศตามอวัยวะเพศท่ีมีมาแต่ก าเนิด 
 
เพศภาวะ/เพศสภาพ/อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) 

เช่น สาวประเภทสองหรือกะเทยไม่คิดว่า ตนเป็น ผู้ชาย ความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้เป็น 
เรื่องท่ีบุคคลนั้นรู้สึกรับรู้เอง เพศภาวะ เป็น ค าที่ใช้เพ่ืออธิบาย “คุณสมบัติ” ทางจิตใจวิญญาณ และ
ความรู้สึกของมนุษย์ เป็นจิตส านึกของมนุษย์ที่บอกว่า ตนเองคือใครตัวเองเป็นอะไร ระหว่างความ
เป็น ผู้หญิง ความเป็นผู้ชายหรืออ่ืนๆ 
 
บทบาท/การแสดงออกทางเพศในสังคม (Social Sex Role) 

ถูกก าหนดโดยบรรทัดฐาน หรือความคาดหวังทางสังคมให้บุคคลมีพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงความเป็นชาย หรือความเป็นหญิง เช่น เด็กชายไม่ควรเล่นตุ๊กตาเด็กหญิงไม่ควรปีนต้นไม้ 
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เรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องส าหรับผู้หญิง บทบาทเหล่านี้ ส่งอิทธิพลมาถึงคนรักเพศเดียวกัน
เช่นเดียวกัน คนรักเพศเดียวกันบางกลุ่มได้รับเอาการแบ่งบทบาทเป็น สองขั้วตรงข้าม (ชายกับหญิง) 
มาใช้ในการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์ของตนเองด้วย เช่น บุคคลที่เป็น “ทอม” หลายคนจะ
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองว่า ตนเป็นผู้ชายจึงต้องรับบทบาทหน้าที่เป็นผู้น าทั้งทาง
เศรษฐกิจและในเรื่องเพศ หรือบุคคลที่เป็นกะเทย/สาวประเภทสอง ซึ่งมีลักษณะท่าทางแสดงออกทั้ง
ค าพูด การกระท า รวมถึงบทบาทหน้าที่ภายในบ้านไม่ต่างจากผู้หญิงเป็นต้น 
 
วิถีทางเพศ (Sexual Orientation)1 

คือ ความรู้สึกดึงดูด รักใคร่ชอบพอ เสน่หาในบุคคลที่มีเพศใดก็ตาม ไม่ว่าบุคคลนั้นมีเพศ
เดียวกับตนเอง หรือบุคคลนั้นมีเพศตรงกันข้ามกับตน หรือความรู้สึกดึงดูดทางเพศกับทั้งสองแบบ 
 
วิถีทางเพศที่รู้จักกันโดยท่ัวไปแบ่งเป็นหลักๆ ดังนี้ 

รักเพศเดียวกัน (Homosexual) คือ ความรู้สึกดึงดูดและสนใจในคนเพศเดียวกัน 
รักต่างเพศ (Heterosexual)  คือ ความรู้สึกดึงดูดและสนใจในคนเพศตรงข้าม 
รักสองเพศ (Bisexual)  คือ ความรู้สึกดึงดูดสนใจในคนที่มีเพศเดียวกันกับตน และคนที่

มีเพศต่างจากตน 
 
หากเราเข้าใจองค์ประกอบทั้งสี่แล้ว เราจะสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ดังตัวอย่าง 

ณัฐเกิดมามีอวัยวะเพศชาย Biological Sex = เพศชาย 
ณัฐไม่ชอบเตะฟุตบอล Social Sex Role = ขัดกับการเป็นเด็กผู้ชาย เพราะสังคม

คาดหวังว่า เด็กผู้ชายต้องเล่นกีฬาฟุตบอล 
ณัฐชอบพูดคุยกับเพ่ือนผู้หญิง ชอบแต่งหน้า ทาปาก มีความสุขที่ได้ ท าเช่นนั้น รู้สึกว่า 

ตนเป็นหญิง Gender Identity = ผู้หญิง 
ณัฐรู้สึกอึดอัดมากกับเพศสรีระที่ตนมีอวัยวะเพศชาย อยากผ่าตัดแปลงเพศแต่ยังไม่

แน่ใจเรื่องความปลอดภัยจึงยังไม่แปลงเพศ และก าลังมองหาแฟนที่เป็นผู้ชาย Sexual Orientation 
= กะเทย (ที่ไม่ยังแปลงเพศ) 

(อนึ่ง บุคคลที่มีอวัยวะเพศชาย และมี Gender Identity เป็นผู้หญิง และไม่ได้อึดอัดกับ
เพศสรีระของตน และไม่อยากแปลงเพศก็มีเช่นกัน) 
 
 
 
 
 
                                                           

1
 วิทยา แสงอรุณ . สื่ออย่างมือโปร แนวทางการน าเสนอเรื่องราวของผู้มีความ

หลากหลายทางเพศ. กรุงเทพ : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, 2554 
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ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 
วิถีทางเพศ (Sexual Orientation) กับพฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) เป็นคนละเรื่อง
กัน 

วิถีทางเพศหมายถึงความรู้สึกนึกคิดว่า ตัวเองเป็นใคร สนใจผูกสมัครรักใคร่ คนเราแต่ละ
คนอาจมีพฤติกรรมในการแสดงความรู้สึกนั้นออกมาหรือไม่ก็ได้หลายๆ  คนจึงไม่เปิดเผยวิถีทางเพศ
ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ แต่ยังคงมีพฤติกรรมทางเพศที่ตอบสนองความรู้สึกที่แท้จริงของตน เช่น ผู้ชายคน
หนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคนแต่จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นเกย์ 
คนเรามีวิถีทางเพศที่แตกต่างกัน 

นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่เข้าใจว่า วิถีทางเพศของคนแต่ละคนเกิดขึ้นได้อย่างไร มีอยู่
หลายทฤษฎีซึ่งให้ค าอธิบายแตกต่างกันไป บ้างก็ว่า เป็นเรื่องของพันธุกรรม บ้างก็ว่า เป็นเรื่องของ
ฮอร์โมนที่ติดตัวมา และมีปัจจัยเรื่องประสบการณ์ในวัยเยาว์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม 
นักวิทยาศาสตร์หลายๆ คน มีมุมมองเหมือนกันว่า วิถีทางเพศส าหรับคนส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นมา
ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก ผ่านการปฎิสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนทางชีววิทยา จิตวิทยา และปัจจัยต่างๆ ทาง
สังคม 
 
การ “แสดงออก” และ “แสดงตัวตน” ว่า ตนชอบเพศใดเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา 

นักจิตวิทยาพบว่า การบอกกล่าวเรื่องราวของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ส่งผลดีส าหรับสุขภาพจิต
ของบุคคลคนนั้น เกย ์กะเทย เลสเบี้ยน ฯลฯ หลายคนเลือกที่จะบอกให้คนอ่ืนรับรู้ตัวตนของพวกเขา 
กระบวนการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคนที่เป็น เกย์และเลสเบี้ยนเรียกว่า การเปิดเผยตัว/การเลิก
แอบ (coming-out) ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้พวกเขาปรับปรุงสภาพจิตใจได้ ยิ่งพวกเขามองตัวเอง
ในแง่ดีมากเท่าไหร่สุขภาพจิตและความรู้สึกภูมิใจในตัวเอง (self-esteem) ของพวกเขาจะดีมากขึ้น
เท่านั้น 
 
สามารถบ าบัดรักษาเพื่อเปลี่ยนวิถีทางเพศ ได้หรือไม่? 

ไม่ได้ แม้ว่าวิถีทางเพศจะไม่ได้เป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตใจ  และไม่มีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ใดๆ ที่จะสนับสนุนให้ต้องเปลี่ยนคนที่เป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนให้เป็นคนรักต่างเพศ คนบาง
คนอาจจะพยายามหาหนทางที่จะเปลี่ยนวิถีทางเพศของตัวเองหรือของผู้อ่ืน (ดังเช่น หลายๆ กรณีที่
พ่อแม ่ผู้ปกครองที่พยายามหาทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงลูก) นักบ าบัดบางคนอาจจะอ้างว่า พวกเขาเคย
เปลี่ยนวิถีทางเพศของคนไข้มาแล้วจากการเป็นคนรักเพศเดียวกันมาเป็นคนรักต่างเพศด้วยการบ าบัด
ในปี 1990 สมาคมจิตแพทย์อเมริกันระบุว่า ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นใดที่แสดงให้เห็นว่า การ
เปลี่ยนวิถีทางเพศนั้นท าได้และประสบความส าเร็จ แต่จะส่งผลร้ายมากว่าผลดี การเปลี่ยนแปลง
วิถีทางเพศของบุคคลหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของคนๆ  
นั้น เทา่นั้น แต่ต้องอาศัยการปรับอารมณ์ ความรู้สึกรักใคร่เสน่หา ความรู้สึกทางเพศ และยังต้องปรับ
โครงสร้างทางความคิดว่าตัวเองเป็นใคร (self-concept) รวมทั้งความเป็นตัวตนของตัวเองในสังคม
อีกด้วย 
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เกย์และเลสเบี้ยนมีมานานแล้วหรือ? 
หลักฐานมากมายหลายชิ้นบอกว่า คนที่รักเพศเดียวกันและคนที่มีความสัมพันธ์กับคน

เพศเดียวกันนั้นมีมาเป็นเวลานานหลายพันปีมาแล้วดังเช่นหลักฐานที่พบในข้อเขียนทางประวัติศาสตร์
และภาพวาดในศิลปะยุคโบราณ 
 
ท าไมทุกวันนี้ถึงมีเกย์และเลสเบี้ยนเยอะขึ้นกว่าเม่ือก่อน? 

จริงๆ แล้ว เกย์และเลสเบี้ยนไม่ได้เพ่ิมข้ึน แต่เพราะคนที่เป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนส่วนมากมี
กิริยาท่าทางและแลดูไม่แตกต่างอะไรกับคนส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่ไม่มีทางรู้ได้ว่าคนไหนใช่ คนไหน
ไม่ใช่ มีเกย์และเลสเบี้ยนอยู่มากมายรอบตัวของคุณโดยที่คุณไม่รู้ แต่ทุกวันนี้แตกต่างจากเมื่อก่อน
ตรงที่เกย์และเลสเบี้ยนหลายคนกล้ายอมรับความจริง และเปิดเผยตัวให้เพ่ือน คนในครอบครัว และ
เพ่ือนร่วมงานรับรู้มากข้ึนกว่าแต่ก่อน 
 
ท าไมถึง “กลายเป็น” เป็นเกย์ เป็นเลสเบี้ยนกัน? 

ค าว่า “กลายเป็น” หรือ “กลับมาเป็น” มักจะใช้ผิดๆ จริงๆ แล้ว ไม่มีใครจะ
“กลายเป็น” คนรักเพศเดียวกันได้ เช่นเดียวกับที่ไม่มีเกย์หรือเลสเบี้ยนคนใดจะ“กลายเป็น” คนรัก
เพศตรงข้ามได้ ความรู้สึกทางเพศที่มีต่อเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามเป็นสิ่งที่คนเราจะรู้สึกได้เมื่อ
เติบโตขึ้นทั้งทางกาย ทางความรู้สึก และทางความคิดนึก การเป็นเกย์หรือเสเบี้ยนไม่เกี่ยวอะไรกับ
เรื่องบาป ศีลธรรม วัฒนธรรมหรือว่าชาติที่แล้วไปท าอะไรมา แต่คนที่เคร่งศาสนา และคนที่ยึดติดกับ
ความคิดในสมัยใดสมัยหนึ่งมักจะอธิบายสิ่งต่างๆ จากฐานอคติทางเพศ และความเชื่อส่วนตัวศาสนา
สอนให้คนประพฤติดีท าดี มิใช่รังเกียจผู้อ่ืนในบางศาสนากล่าวถึงการรักเพศเดียวกันว่าเกิดจากกรรม 
เป็นการกระท าที่บาป หรือผิดศีลธรรม ซึ่งในหลายประเทศได้มีการออกกฎหมาย ซึ่งได้รับอิทธิพลมา
จากศาสนาเพ่ือลงโทษคนรักเพศเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากในทุกๆ สังคม และในศาสนาใหญ่ๆ ของโลก 
ต่างก็ให้คุณค่ากับการมีเพศสัมพันธ์เพ่ือการสืบพันธุ์ ดังนั้นการที่คนมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันจึง
เป็นสิ่งที่ต้องห้าม เพราะนอกจากจะไม่น าไปสู่การสืบพันธุ์แล้ว ยังเป็นการให้ความส าคัญกับการมี
เพศสัมพันธ์เพ่ือความสุขทางกายที่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาล้วน ๆ ไมน า ไปสู่การท าหน้าที่ที่สังคม
และศาสนาคาดหวัง 
 
การรักเพศเดียวกันเป็นอาการป่วยทางจิตหรือเป็นปัญหาทางอารมณ์ ใช่หรือไม่? 

นักจิตวิทยา นักจิตเวช และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตเห็นตรงกันว่าการรักเพศ
เดียวกันไม่ใช่อาการป่วย วิปลาส หรือเป็นปัญหาทางอารมณ์ งานวิจัยชิ้นส าคัญๆ ต่างๆ ชี้ให้เห็นว่า 
วิถีทางเพศนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทางอารมณ์หรือปัญหาทางสังคมแต่เดิมการรักเพศเดียวกัน 
(Homosexuality) ถูกเข้าใจที่ผิดๆ ว่า เป็น อาการป่วยทางจิต เพราะบรรดานักจิตบ าบัด และ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่รักษาผู้ป่วยทางจิตทั้งหลายได้ให้ข้อมูลที่บิดเบือน ปนด้วยอคติ ทั้งนี้เป็นเพราะ
การค้นคว้าวิจัยส่วนใหญ่ในตอนนั้นใช้เกย์และเลสเบี้ยนที่อยู่ระหว่างบ าบัดทางจิตเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
ขณะที่นักวิจัยอีกกลุ่มที่ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกย์และเลสเบี้ยนที่ไม่ได้เข้าบ าบัดจิตใจพบว่า  
คนที่รักเพศเดียวกันที่เคยถูกมองว่าเป็นการป่วยทางจิตนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในปี 1973
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สมาคมจิตเวชอเมริกัน (American Psychiatric Association)ได้ออกมายืนยันผลการวิจัยใหม่ๆ และ
สนับสนุนให้ถอดถอนค าว่า ‘homosexuality’ออกจากต าราการรักษาอาการป่วยทางจิตอย่างเป็น
ทางการ และในปี 1975 สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological Association) 
ได้ลงมติสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งสองสมาคมนี้เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจิต
ทั้งหลายหันมาช่วยกันท าหน้าที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปที่ยังตีตรา ประณาม หรือมีความ
เข้าใจที่ผิดๆ ว่า วิถีทางเพศเป็นเรื่องของอาการป่วยทางจิต นับจากปีที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
เรื่องวิถีทางเพศที่ผ่านมาแล้ว ทั้งสองสมาคมก็มีผลงานวิจัยอีกหลายชิ้นออกมายืนยันสนับสนุนว่า 
วิถีทางเพศไม่ใช่อาการป่วยอีกต่อไป 
 
ความเข้าใจผิด 10 ประการที่เกิดขี้นเป็นประจ าในสื่อ 

1. รักเพศเดยีวกันเป็น “ความวิปริตทางเพศ” “กามวิตถาร” และ “เบี่ยงเบนทางเพศ” 
องค์การอนามัยโลกไม่ถือว่า การรักเพศเดียวกันเป็นความวิปริตทางเพศ ไม่ได้เป็นกาม

วิตถาร หรือเบี่ยงเบนทางเพศ ค าว่า เบี่ยงเบนทางเพศมาจากค าว่า “Sexual deviation” คนส่วน
ใหญ่รวมถึงนักการศึกษา สื่อมวลชน ครู แม้กระทั่งแพทย์บางท่านมักเผลอใช้ค าว่า “เบี่ยงเบนทาง
เพศ” เวลาพูดถึงเกย์ กะเทย และเลสเบี้ยน ฯลฯ 
เช่น โรงเรียนนี้มีนักเรียนที่ “เบี่ยงเบนทางเพศ” อยู่เป็นจ านวนมาก 
 

2. รักเพศเดียวกันต้องมีอารมณ์รุนแรง ฉุนเฉียว ก้าวร้าว ปากจัด 
สื่อโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์มักจะน าเสนอภาพเหล่านี้เพ่ือสร้างสีสัน  และ

ความบันเทิง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ใครๆ ก็มีลักษณะดังกล่าวได้และคนรักเพศเดียวกันจ านวนมาก
ไม่ได้มีลักษณะดังกล่าวนี้ 
 

3. รักเพศเดียวกันต้องมีอารมณ์ละเมียดละไม เก่ง ฉลาด มีพรสวรรค์ 
คุณลักษณะเช่นนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เรามักเห็นว่า บุคคลคนนี้เก่ง มีความสามารถ มี

พรสวรรค์ และเมื่อเห็นว่า เขาเป็นเกย์ กะเทย หญิงรักหญิงจึงมักคิดไปเองว่า เพราะเป็นเกย์ กะเทย 
หญิงรักหญิงเลยเก่ง ทั้งๆ ที่สองสิ่งนี้ไม่จ าเป็นต้องอยู่คู่กัน ใครๆ ก็มีลักษณะดังกล่าวได้ 
 

4. รักเพศเดียวกันในสื่ออาจท าให้เยาวชนเลียนแบบ ในที่สุดจะ “กลายเป็น” เกย์ กะเทย 
ทอม ด้ี หรือหญิงรักหญิงกันไปหมด 

ไม่เคยมีหลักฐานใดที่บอกว่า การชมโทรทัศน์ หรือชมภาพยนตร์ที่มีตัวละครลักษณะ
ดังกล่าวจะท าให้ใคร “กลายเป็น” อะไรไปได้ 
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5. เด็กที่เป็นคนรักเพศเดียวกันเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิง บ้านแตกมีปัญหา มีแม่ที่แข็ง
กร้าว พ่อไม่เป็นผู้น าและไม่เป็นแบบอย่างที่ดี 

ไม่มีใครสามารถ “เลี้ยง” ลูกให้เป็นเกย์ กะเทย หญิงรักหญิงได้ หลายครอบครัวมีลูกชาย
เพียงคนเดียว แต่มีผู้หญิงทั้งบ้าน เด็กผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้โตมาเป็นเกย์ แล้วครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีแต่
แม่ ลูกๆ ที่โตมา ถ้าเป็นลูกชายก็น่าจะเป็นเกย์ แต่ในความจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

 
6. การยอมรับคนรักเพศเดียวกันหมายถึงการสนับสนุนให้มีบุคคลเหล่านี้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น

ในสังคม 
บุคคลที่รักเพศเดียวกันมีอยู่ในทุกภาคส่วนอยู่แล้วในสังคม แต่หลายๆ คนยังต้องปกปิด

และไม่สามารถเปิดเผยให้ผู้ อ่ืนรู้เพราะอคติทางเพศในสังคม  และเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน การยอมรับและไม่กีดกันหมายถึงการเคารพความเป็นปัจเจกชนของผู้นั้น เป็นการเคารพ
สิทธิความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
 

7. เกย์คือชายที่เคยถูกกระท าทางเพศหรือถูกชักน าให้มีเพศสัมพันธ์กับชายอีกคนมาก่อน 
หญิงรักหญิงคือหญิงที่ผิดหวังจากผู้ชาย ไม่สวยหรือเกลียดผู้ชาย 

เป็นความเชื่อที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างร้ายแรง เพราะคิดไปว่า “ติดใจ” หากชายคน
ใดมีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันและติดใจ ในความเป็นจริงแล้ว ชายคนนั้นเป็น เกย์อยู่แล้วแต่เพ่ิง 
“ค้นพบ” ตัวเองว่าตัวเองชอบอะไร ส่วนผู้หญิงที่ผิดหวังจากผู้ชายและไปชอบผู้หญิงด้วยกันก็ไม่
จ าเป็นต้องเกิดจากความผิดหวัง แต่เป็นความพึงพอใจที่จะคบหาใครสักคนที่คบแล้วเกิดความสบายใจ 
มีความสุข บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะเลือกใครคนนั้นมาเป็นคู่ชีวิต ประสบการณ์แย่ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ชาย
คนหนึ่งไม่สามารถที่จะ “ท าให้” ผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงไปได้ และประสบการณ์ที่
เลวร้ายกับผู้หญิงก็ไม่สามารถ “ท าให้” ผู้ชายที่เคยชอบผู้หญิงมาเป็นเกย์ไปได้หากมองในมุมกลับ 
ประสบการณ์แย่ๆ ที่เกย์หรือเลสเบี้ยนฯ เจอจากคนเพศเดียวกันก็ไม่ได้ “ท าให้” พวกเขา “หันกลับ” 
ไปชอบเพศตรงข้ามได้ 
 

8. กะเทย/สาวประเภทสองทุกคนต้องการผ่าตัดแปลงเพศ 
กะเทย/สาวประเภทสองหลายคนเลือกที่จะไม่ผ่าตัดแปลงเพศด้วยเหตุผลส่วนตัว เช่น 

กลัวการผ่าตัด กลัวการเสียเลือด หรือไม่พร้อมทางด้านการเงิน การเลือกผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดเป็นสิทธิ
ส่วนบุคคล วิถีชีวิตของกะเทย/สาวประเภทสองไม่ได้ถูกก าหนดว่า ทุกคนต้องผ่าตัดแปลงเพศ 
 

9. มีแต่พวกเกย์ กะเทย ชอบมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก 
ความสุขทางเพศมีหลายรูปแบบ เกย์ กะเทย/สาวประเภทสองหลายคน และหลายคู่พึง

พอใจจะมีเพศสัมพันธ์แค่ภายนอกเช่นกัน เช่นเดียวกับชายทั่วไป และหญิงทั่วไปบางคู่ และบางคนก็
นิยมมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเช่นกัน มนุษย์มีความสนใจใคร่รู้ อยากลองแต่มักไม่พูดถึงเรื่องนี้ให้
ใครรับรู้ 
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10. เกย์ กะเทย หญิงรักหญิง ทอม ด้ื เป็นผู้อาภัพรักและจะไม่มีวันได้เจอคู่ครอง หรือ
พบรักแท้แและในอนาคตจะมีบั้นปลายชีวิตที่โดดเดี่ยว 

เรามักจะได้ยินคนเป็นเกย์ เลสเบี้ยน กะเทยเองมักจะพูดกันติดปากว่า“ไม่มีรักแท้ในหมู่
เกย”์ หรือ “ไม่มีรักแท้ในหมู่ทอม-ด้ี” บุคคลที่พูดเช่นนี้ เรียกว่าพูดเหมารวม หรือ Generalization มี
เกย ์กะเทย หญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอยู่ 

ในโลกนี้หลายคู่ แต่ไม่ได้เปิดเผยให้สังคมรับรู้ ในขณะเดียวกันพวกเขาจ านวนมากไม่ค่อย
มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนได้ เนื่องจากขาดแรงสนับสนุนจากสังคมขาดกฎหมายที่จะมา
รองรับชีวิตคู่ ปราศจากแบบอย่างที่ดีให้เห็นในชีวิต จึงน าไปสู่การไม่ยอมรับตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็น
ปัจจัยที่ท าให้สถานะความรักและสถานะความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องพบกับอุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่ 
แต่ก็มีคู่เกย ์เลสเบี้ยน กะเทย หลายคู่เช่นกันที่สามารถพัฒนาความรักให้ยั่งยืนได้ท่ามกลางสิ่งแวดที่ไม่
เอ้ืออ านวยดังนั้น การที่ใครจะมีบั้นปลายชีวิตที่โดดเดี่ยวหรือไม่โดดเดี่ยวจึงขึ้นอยู่กับระบบที่
เอ้ืออ านวยทางสังคม ค่านิยมทางสังคม รวมไปถึงการวางแผนชีวิตและการเลือกใช้ชีวิตของบุคคลคน
นั้นด้วย พิจารณาให้ดีแล้ว จะเห็นว่าหญิงหรือชายที่มีลูกหลาน ก็อาจพบกับความรู้สึกโดดเดี่ยว 
ผิดหวัง หรือต้องเผชิญกับการถูกทอดทิ้งได้เช่นกัน  
 
แนวคิดเควียร์กับความหลากหลายทางเพศ 

การเกิดขึ้นของแนวคิดเควียร์มาจากช่วงทศวรรษ 1990 ซึ่งนักวิชาการพยายามตั้งค าถาม
เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ที่เกิดจากทฤษฎี Gender และ Sexuality รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์
ขบวนการเคลื่อนไหวของเกย์ และผลพวงของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในทศวรรษ 1980  
 
แนวคิดเควียร์สนใจและท้าทายทฤษฎีกระแสหลักท่ีอธิบายเรื่องเพศแบบเหตุผลและวิทยาศาสตร์2 

รวมทั้งตั้งค าถามต่อวิธีคิดในการจัดประเภท Gender และ Sexuality ซึ่งท าให้เรื่องเพศ
ถูกจัดระเบียบกฎเกณฑ์ราวกับเป็นวัตถุสิ่งของ การตั้งค าถามเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การสร้างความจริงต่อ
เรื่องเพศที่ผ่านมานั้นพยายามแบ่งแยก กีดกัน จนท าให้เกิดคู่ตรงข้ามระหว่างเพศปกติและเพศผิดปกติ 
แนวคิดทฤษฎีเควียร์ ท าให้เกิดการทบทวนและการท้าทายวิธีคิดที่แบ่งแยกขั้ว เช่นการแบ่งแยกความ
รักต่างเพศกับรักเพศเดียวกัน การแบ่งผู้ชายกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับเกย์ เควียร์พยายามเสนอว่า
ความคิดแบบแบ่งแยกนี้ท าให้เกิดการยึดมั่นความจริงแบบตายตัว เช่น เมื่อเราคิดว่าเกย์ถูกกีดกันจาก
สังคม หรืออยู่ด้านตรงข้ามกับรักต่างเพศ เราก็จะยิ่งตอกย้ าอัตลักษณ์และเพศวิถีที่ผิดปกติของเกย์ 
แนวคิดเควียร์ต้องการให้เกิดการอธิบายใหม่เกี่ยวกับเพศโดยผูกโยงเข้ากับเรื่องความหลากหลาย และ
ชี้ให้เห็นว่าการอธิบายตัวตนทางเพศ อัตลักษณ์ พฤติกรรม และการปฏิบัติทางเพศไม่สามารถใช้
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งได้ เพราะเรื่องเพศเป็นพรมแดนที่มีการต่อรองของอ านาจต่างๆ ดังนั้นการอธิบาย
                                                           

2
 แนวคิดทฤษฎีเรื่อง “ความหลากหลายทางเพศ”[ออนไลน์]. เข้าถึง เมื่อ 5 กุภาพันธ์ 

2557. เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=180&categ 
ory_id=27 
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เรื่องเพศแบบเควียร์ จึงเป็นการอธิบายบริบทของการต่อสู้ ต่อรอง ท้าทายและการไกล่เกลี่ย 
ความหมายของกลุ่มคนต่างๆ 

ในช่วงทศวรรษ 1970 – 1980 การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ในขบวนการเคลื่อนไหวของเกย์
และเลสเบี้ยน ถูกวิจารณ์ว่าอาศัยมุมมองโลกทัศน์แบบชนชั้นกลางผิวขาว ซึ่งท าให้มองไม่เห็นความ
แตกต่างหลากหลายในกลุ่มเกย์และเลสเบี้ยน ซึ่งอาจประกอบด้วยคนผิวด าผิวสีและชนชั้นล่าง ดังนั้น
ประเด็นความแตกต่างทางชนชั้น เชื้อชาติ สีผิว ฐานะ จึงเป็นเรื่องส าคัญในการท าความเข้าใจความ
หลากหลายทางเพศวิถีซึ่งไม่ได้มีความเป็นเอกภาพเดียวกัน  
 
แนวคิดเควียร์ยังท าให้พรมแดนเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีเข้ามาบรรจบกัน  

โดยอธิบายว่าทั้งรักต่างเพศและรักเพศเดียวกันล้วนอธิบายตัวตนทางเพศด้วย “เพศ
สภาพ” หรือให้ความหมายกับความเป็นชายและความเป็นหญิงเพ่ือที่จะสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ 
ข้อสังเกตดังกล่าวท าให้ เพศสภาพและเพศวิถีขยายขอบเขตออกไปจากเดิมโดยไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับ
การแยกขั้วซึ่งนอกจากจะชี้ให้เห็นปัญหาของการแยกขั้วแล้ว แนวคิดเควียร์ยังชี้ว่าระบบรักต่างเพศ 
หรือบรรทัดฐานแบบรักต่างเพศท าให้เกิดการกีดกันหรือการแบ่งแยกเพศ ส่งผลให้กลุ่มคนที่เป็นเพศ
อ่ืนเช่น เกย์ กระเทย เลสเบี้ยน กลายเป็นคนชายขอบ และยังชี้ให้เห็นว่าระบบรักต่างเพศได้สร้างให้
ผู้ชายมีอ านาจเหนือกว่าเพศอ่ืนๆ  ระบบรักต่างเพศจึงเป็นระบบที่กดขี่ข่มเหงโดยมีเพศชายมีอ านาจ
ชี้น า 
 
แนวคิดเควียร์จะไม่เชื่อเรื่องความจริงแท้ของเพศสภาพและเพศวิถี 

เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการสร้างความรู้ และความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่า
เทียมกันในสังคม เพราะขบวนการสร้างความรู้นั้นแยกไม่ออกจากการใช้อ านานของกลุ่มคน ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือต่างเพศ ก็ล้วนแต่อ้างความรู้เพ่ือต่อสู้ขัดขืนบางอย่าง เพ่ือตอกย้ าอัต
ลักษณ์ของตัวเอง เพ่ือปลดปล่อย เพ่ือต่อต้าน เพ่ือกดทับและควบคุมอัตลักษณ์ของคนบางกลุ่ม การ
ช่วงชิงความหมายดังกล่าวนี้ท าให้ ขบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศเป็นเรื่องที่ถูกสร้างและ
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ 

โดยคู่ตรงข้ามระหว่างรักต่างเพศและรักเพศเดียวกันนี้ท าให้บุคคลน าตัวเองเข้าไปอยู่ใน 
“กล่อง” เพ่ือที่จะต่อสู้ซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มเกย์และเลสเบี้ยนเชื่อว่าอัตลักษณ์ของตนนั้นเป็นสิ่งที่
ตรงข้ามกับผู้ชายและผู้หญิง จึงพยายามที่จะเรียกร้องความเท่าเทียมทางสังคม ตัวอย่างนี้สะท้อนวิธี
คิดแบบคู่ตรงข้ามที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมตะวันตก ถ้าคนในสังคมยิ่งเชื่อว่าวิธีคิดแบบคู่ตรงข้ามเป็น
ความจริง ก็จะยิ่งสร้างความรุนแรงมากเท่านั้น ยิ่งสังคมรักต่างเพศพยายามจัดระเบียบ กฏเกณฑ์ 
และบรรทัดฐานที่จะแบ่งแยกเพศออกเป็นสองขั้ว ระหว่างรักต่างเพศที่ถือเป็นความ “ปกติ” และรัก
เพศเดียวกันที่ถือเป็นความ “ผิดปกติ” สิ่งเหล่านี้คืออ านาจที่รักต่างเพศพยายามกดทับกลุ่มคนที่มี
พฤติกรรมและอัตลักษณ์แบบรักเพศเดียวกัน 

จากแนวคิดของเควียร์นั้นแสดงให้เห็นว่า เควียร์พยายามรื้อท าลายวิธีคิดแบบคู่ตรงข้าม 
และวิธีคิดแบบหาความจริงแท้เพ่ือที่จะอธิบายว่าการจัดแบ่งประเภท “เพศวิถี” และ “เพศสภาพ” 
เป็นผลผลิตทางสังคมมิใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา นักวิชาการแนวเควียร์ทั้งหลายเชื่อว่า การแสดงออก
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ทางเพศของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขต ไม่หยุดนิ่ง ไม่คงที่และลื่นไหลไปตามบริบทต่างๆ การแสดงอัต
ลักษณ์ทางเพศจึงเปลี่ยนแปลงได้ 
 
การเขียนบทภาพยนตร์ 

บทภาพยนตร์ คือ แบบร่างของการสร้างภาพยนตร์ บทภาพยนตร์จะมีการบอกเล่า
เรื่องราวว่า ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และต้องสื่อความหมายออกมาเป็นภาพ โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อ
ความหมาย เป็นการเขียนอธิบายรายละเอียดเรื่องราว เมื่อได้โครงสร้างเรื่องที่ชัดเจนแล้วจึงน า
เหตุการณ์มาแตกขยายเป็นฉากๆ ลงรายละเอียดย่อยๆ ใส่สถานการณ์ ช่วงเวลา สถานที่ ตัวละคร บท
สนทนา บางครั้งอาจก าหนดมุมกล้องหรือ ขนาดภาพ ให้ชัดเจนเลยก็ได้ 
 
องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์33 

1. เรื่อง (story) หมายถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นและด าเนินไปสู่
จุดสิ้นสุดเรื่องอาจจะสั้นเพียงไม่ก่ีนาที อาจยาวนานเป็นปี หรือไม่รู้จบ (infinity) ก็ได้ สิ่งส าคัญในการ
ด าเนินเรื่อง คือปมความขัดแย้ง (conflict) ซึ่งก่อให้เกิดการกระท า ส่งผลให้เกิดเป็นเรื่องราว 

2. แนวความคิด (concept) เรื่องที่จะน าเสนอมีแนวความคิด (Idea) อะไรที่จะสื่อให้
ผู้ชมรับรู้ 

3. แก่นเรื่อง (theme) คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main theme) ของเรื่อง
ที่จะน าเสนอ ซึ่งอาจประกอบด้วยประเด็นรองๆ (sub theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่ออกนอก
แนวความคิดหลัก 

4. เรื่องย่อ (Plot) เป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ เรื่องที่
น ามาจากเหตุการณ์จริง เรื่องที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรม หรือแม้แต่เรื่องที่ลอกเลียนแบบมาจาก
ภาพยนตร์อ่ืน สิ่งแรกนั้นเรื่องต้องมีความน่าสนใจ มีใจความส าคัญชัดเจน ต้องมีการมีการตั้งค าถามว่า 
จะมีอะไรเกิดข้ึน (What...if...?) กับเรื่องที่คิดมา และสามารถพัฒนาขยายเป็นโครงเรื่องใหญ่ได้ 

5. โครงเรื่อง (treatment) เป็นการเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุก
เหตุการณ์จะต้องส่งเสริมประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วย
เหตุการณ์หลัก (main plot) และเหตุการณ์รอง (sub plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไป ต้องผสม
กลมกลืนเป็นเหตุเป็นผลกับเหตุการณ์หลัก 

6. ตัวละคร (character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสิ้นสุดของเรื่อง 
ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัวละครขึ้นมาต้อง
ค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆของตัวละคร
นั้นๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดงประกอบ 
ทุกตัวละครจะต้องมีส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอกย่อมมี
ความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 

                                                           
3

 ประวิทย์ แต่งอักษร. มาทาหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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7. บทสนทนา (dialogue) เป็นถ้อยค าที่ก าหนดให้แต่ละตัวละครได้ใช้แสดงโต้ตอบกัน 
ใช้บอกถึงอารมณ์ ด าเนินเรื่อง และสื่อสารกับผู้ชม ภาพยนตร์ที่ดีจะสื่อความหมายด้วยภาพมากกว่า
ค าพูด การประหยัดถ้อยค าจึงเป็นสิ่งที่ควรท า ความหมายหรืออารมณ์บางครั้งอาจจ าเป็นต้องใช้
ถ้อยค ามาช่วยเสริมให้ดูดียิ่ง ขึ้นก็ได้ 
 
 

โครงสร้างการเขียนบท 
1. จุดเริ่มต้น (BIGINNING) ช่วงของการเปิดเรื่อง แนะน าเรื่องราว ปูเนื้อเรื่อง 
2. การพัฒนาเรื่อง (DEVELOPING) การด าเนินเรื่อง ผ่านเหตุการณ์เดียวหรือหลาย

เหตุการณ์ เนื้อเรื่องจะมีความซับซ้อนมากขึ้น 
3. จุดสิ้นสุด (ENDING) จุดจบของเรื่อง แบ่งออกเป็นแบบสมหวัง (Happy ending) ท า

ให้รู้สึกอ่ิมเอมใจ และแบบผิดหวัง(Sad ending)ท าให้รู้สึกสะเทือนใจ 
 
ปัจจัยส าคัญในโครงสร้างบท 

1. แนะน า (INTRODUCTION) คือการแนะน าเหตุการณ์ สถานการณ์ สถานที่ ตัวละคร
สิ่งแวดล้อม และเวลา 

2. สร้างเงื่อนไข (SUSPENSE) คือการกระตุ้นให้เนื้อเรื่องด าเนินไปอย่างลึกลับมีเงื่อนไข 
มีปมผูกมัด ความขัดแย้ง ท าให้ผู้ชมเกิดความสงสัยและสนใจในเหตุการณ์ 

3. สร้างวิกฤตกาล (CRISIS) คือการเผชิญปัญหา วิเคราะห์ปัญหาของตัวละคร และ
หาทางแก้ไข หาทางออก หากตัวละครวนเวียนอยู่กับปัญหานานมากจะท าให้ผู้ ชมรู้สึกหนักและเบื่อ
ขึ้นได้ ควรที่จะมีการกระตุ้นจากเหตุการณ์อ่ืนมาแทรกด้วย 

4. จุดวิกฤตสูงสุด (CLIMAX) เป็นช่วงเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งสุดท้ายที่ถูกบีบกดดัน
สูงสุด ท าให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 

5. ผลสรุป (CONCLUSION) คือทางออก ข้อสรุป ท าให้เกิดความกระจ่าง ภาพยนตร์บาง
เรื่องอาจไม่มีบทสรุป ก็เพ่ือให้ผู้ชมน ากลับไปคิดเอง 
 
สรุป 

จากการศึกษาเนื้อหาและทฤษฎี การใช้สื่ออย่างมือโปร เพ่ือเสนอเรื่องราวของผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศ, แนวคิดเควียร์กับความหลากหลายทางเพศ  การเขียนบทภาพยนตร์ ท าให้
ผู้จัดท าเข้าใจหลักการและความหมายของการเหยียดเพศ และโลกของความหลากหลายทางเพศมาก
ยิ่งขึ้นนอกจากนั้นน าข้อมูลมาใช้ในการสร้างตัวละครที่มีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องเพศและความคิดเห็นที่
หลากหลายกัน รวมทั้งใช้ทฤษฎีในการสร้างอุดมการณ์ของกลุ่มเกย์ใต้ดิน ตลอดจนการสร้างสรรค์บท
ภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงและผูกเรื่องราวของตัวละครต่างๆให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 

การเกบ็ข้อมูล 

โครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง ลากันที! โลกนี้Heครอง (Ending Straight World)มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาภาพยนตร์เควียร์และกระบวนการท างานภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างตัวละครที่มีความ
หลากหลายทางเพศ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเหยียดเพศที่น าไปสู่ความขัดแย้ง ดังนั้นนอกจากข้อมูล
และทฤษฎีเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องเพศและการเหยียดเพศที่กล่าวมานั้นแล้ว ยังมีการศึกษา
แหล่งข้อมูลอ้างอิง (Reference) ทิศทางและบรรยากาศเรื่อง (Mood & Tone) ดังนี้ 
 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

การศึกษาเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์งาน และศึกษา
แนวทางของภาพยนตร์เควียร์ อกีทั้งประโยชน์ในการสร้างคาแรกเตอร์ตัวละครและสถานการณ์ที่
วุ่นวาย  ได้แก่ 
 
ภาพยนตร์เรื่อง Burn After Reading ก ากับโดย Ethan Coen และ Joel Coen ปีท่ีฉาย 2008 

ณ ส านักงานใหญ่ของซีไอเอ ในเมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย นักวิเคราะห์ข้ีเมาออ
สบอร์น คอกซ์ ทราบข่าวร้ายว่า เขาถูกลดต าแหน่งเขาจึงตัดสินใจลาออกเพื่อมาเขียนหนังสือแฉ
เรื่องราวภายในองค์กร เคที ภรรยาของออสบอรน์ ก าลังเตรียมทางหนีทีไล่จะทิ้งเขาไปอยู่กับ แฮรี่ ฟา
เรอร์ ชู้รักของเธอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมคลังของรัฐบาล เคทีท าตามค าแนะน าของทนายความคือ
คัดลอกคือคัดลอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านการเงินของออสบอร์นมาลงในแผ่นซีดี  

ณ ย่านชานเมืองของกรุงวอชิงตัน ดีซี พนักงานโรงยิม ลินดา ลิตซ์เก ก าลังหมกหมุ่นอยู่
กับแผนการสวยด้วยแพทย์เพื่อที่จะเอาชนะใจเพื่อนร่วมงานหนุ่ม แชด เฟล์ไฮเมอร์ เหตุการณ์ชุลมุน
สุดๆเมื่อแผ่นซีดีของเคที หลงไปอยู่ในตู้เก็บของโรงยิมจนกระทั่งไปอยู่ในมือลินดากับแชด และทั้งคู่
เห็นพ้องต้องกันว่าต้อ งการรายได้ก้อนโตจากเหตุบังเอิญนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 – 1 ภาพจากภาพยนตรเ์รื่อง Burn After Reading 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.imdb.com/name/nm0001053/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0001054/?ref_=tt_ov_dr


 
 
 

17 

จากภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้จัดท าได้ศึกษาแนวทางของการสร้างภาพยนตร์ตลกที่มีสถานการณ์
วุ่นวายและประกอบด้วยตัวละครหลายๆตัวและเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและด าเนินไป
พร้อมๆกันและบรรจบที่ความวายป่วง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างตัวละครและเขียนบทภาพยนตร์
ของผู้จัดท า 
 
อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

ในภาพยนตร์เรื่อง ลากันที! โลกนี้Heครอง มีอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์แบบ 
ดิบๆ เพื่อแสดงความโฉดและตรงไปตรงมาของเรื่อง อีกทั้งยังใช้ภาพแฮนด์เฮลทั้งเรื่องเพื่อความ
ตื่นเต้นและคัทภาพเร็วๆเพื่อความสนุกสนาน 
 
ภาพยนตร์เรื่อง Cecil B Demented ก ากับโดย John Waters ปีท่ีฉาย 2000 

นักแสดงสาว ฮันน่ีย์ ผู้หยิ่งทะนง นิสัยเสีย ถูกแก๊งค์วัยรุ่นคลั่งหนังนอกกระแสซึ่งน าทีม
โดย เซซิล บี ดีเมนเทต จับตัวไประหว่างการฉายภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเธอในรอบปฐมทัศน์ โดย
เป้าหมายของการลักพาตัวครั้งนี้คือการบังคับให้ ฮันนี่ย์เล่นหนังเรื่องใหม่ล่าสุดของเซซิลให้ได้ และ
เมื่อการถ่ายท าได้เริ่มเปิดกล้องข้ึน เรื่องวุ่นวายต่างๆก็ตามมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 – 2 ภาพจากภาพยนตรเ์รื่อง Cecil B Demented 
 

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเหตุการณ์วุ่นวายตลอดทั้งเรื่อง มีคัทติ้งที่รวดเร็ว กระชับและ
สนุกสนานอีกทั้งสีสันของภาพยนตร์ยังมีหลากหลายและฉูดฉาด ผู้จัดท าจึงได้เลือกภาพยนตร์เรื่องนี้
เป็น Mood & Tone หลัก เพื่อแสดงภาพเหตุการณ์อันวุ่นวายและการน าเสนอเรื่องราวที่สนุกสนาน 
กระชับ ฉับไว 
 
ภาพยนตร์เรื่อง The Raspberry Reich ก ากับโดย Bruce La Bruce ปีท่ีฉาย 2004 

พวกเขาคือ กลุ่ม RASPBERRY REICH มีแกนน าคือ GUDRUN หญิงสาวคนเดียวในกลุ่ม 
เธอบังคับให้สมาชิกทั้งหมดในแก๊งค์มีเซก็สก์ันเองไม่เว้นกระทั่งแฟนของเธอที่ ขณะเดียวกัน เธอก็ออก
ค าสั่งให้สมาชิกในกลุ่มไปลักพาตัว PATRICK ลูกชายของไอ้พวก - แมงทุน- (CAPITALISM INSECT) 
มา แล้วจัดการตุ๋ยไอ้หนุ่มส่งเทปไปให้พ่อมันดู แต่เธอไม่รู้คือ ไอ้หนุ่ม PATRICK เพิ่ง บอกกับพ่อว่า 
เขาเป็นเกย์เลยโดนพ่อตะเพิดออกจากบ้าน และที่ส าคัญ เขากับสมาชิกคนหนึ่งในแกงค์ดันเป็นคู่รัก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.imdb.com/name/nm0000691/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0478418/?ref_=tt_ov_dr
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คู่ขากันอีกต่างหาก เมื่อ สมาชิกทั้งหมดมารวมกัน คนนั้นมีเซ็กส์กับคนนี้จนเป็นที่พอใจความจริงก็
เปิดเผยน ามาซึ่งการล่มสลายของปฏิวัตที่ไม่ได้เกิดข้ึนแต่เธอถูกข้อหนึ่ง นั่นคือทุกคน MAKE 
(REVOLUTIONARY) LOVE NOT (CAPITALISM) WAR!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 – 3 ภาพจากภาพยนตรเ์รื่อง The Raspberry Reich 
 

ภาพยนตร์เรือ่งนี้ใช้สไตล์ภาพ ดิบ ตรงไปตรงมา และรุนแรงมากในการเล่าเรื่อง ผูจ้ัดท า
ได้น าตัวอย่างของความดิบ และสไตล์ภาพที่รุนแรงมาปรบัใช้ในบทภาพยนตร์ อีกทั้งในภาพยนตร์เรื่อง
นี้ยังมีกลุ่มแกง๊ค์เหยียดเพศซึง่ตรงกับตัวละครของผู้จัดท า จงึได้ปรบัลักษณะบางอย่างของตัวละครมา
ใส่ไว้ในคาแรกเตอร์ตัวละครของผูจ้ัดท าอีกด้วย 
 
ภาพยนตร์เรื่อง Shark Skin man and Peach Hip girl ก ากับโดย Katsuhito Ishii ปีท่ีฉาย 
1998  

เรื่องราวของพนักงานโรงแรมสาวใสซื่อ ที่ดันตกกระไดพลอยโจนไปรับหนุ่มหน้าหนวด
คนหนึ่งขี้นมาบนรถโดยไม่รู้เลยว่า ชายคนน้ีก าลังถูกแก๊งค์มาเฟียตามล่าอยู่ ทั้งสองจึงต้องหลบหนีจาก
แก๊งค์มาเฟียอย่างสมบุกสมบนั ในขณะเดียวกันผู้จัดการโรงแรมที่เป็นลงุของเธอ (ซึ่งหวังจะฟันเธออยู)่ 
ก็ได้ส่งนักสืบออกตามหาตัวเธอเมื่อทราบข่าวว่า เธอไปอยู่กับไอ้หนุ่มหน้าหนวดจึงสั่งให้นักสืบฆ่าเขา
ซะ แต่ทว่าเจ้านักสืบที่ส่งไปดันเป็นเกย์และไปหลงรักไอ้หนุ่มหน้าหนวดซะงั้น แล้วเรื่องวุ่นวายก็เพิ่ม
มากขึ้นอีกเมื่อแก๊งค์มาเฟียทั้งแก๊งค์นั้นมาพักที่โรงแรมนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 – 4 ภาพจากภาพยนตรเ์รื่อง Shark Skin man and Peach Hip girl 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการใช้เสื้อผ้าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็นกลุ่ม
แก๊งค์ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้จัดท า จึงได้ใช้ตัวอย่างจากภาพยนตร์และน ามาปรับให้ตรงกับคา
แรกเตอร์ของตัวละครในบทให้แต่งกายแตกต่างกันไปคนละโทนสี แต่คุมโทนทั้งเรื่องไว้ที่ความ
หลากหลาย และมีความเป็นกลุ่มแก๊งที่ชัดเจน 
 
ภาพยนตร์เรื่อง Survive Style 5+ ก ากับโดย Gen Sekiguchi ปีท่ีฉาย 2004 
  
หนังสุดเพี้ยน โหด มัน ฮา ประกอบด้วยเรื่องทีม่ี plot สั้น ๆ ที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน 5 เรื่อง 
1. สามีที่พยายามฆ่าภรรยา ด้วยกรรมวิธีที่โหดข้ึนเรื่อย ๆ กบัภรรยาที่ฆ่าไม่ตาย 
2. พ่อบ้านใจดีที่พาครอบครัวไปดูการแสดงของนกัสะกดจิต และถูกสะกดจิตให้คิดว่าตัวเองเป็นนก 
3. วัยรุ่น 3 คนที่เป็นโจรแล้วเอาเงินไปเที่ยวผูห้ญงิ 
4. นักโฆษณาสุดเพี้ยน ที่เอาเรื่องรอบตัวมาคิดพล็อตโฆษณาสุดบ๊อง 
5. นักฆ่าชาวอังกฤษที่แสนบ้าปรัชญา กับล่ามชาวญี่ปุ่นที่ดเูฉ่ิม ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 – 5 ภาพจากภาพยนตรเ์รื่อง Survive Style 5+  
 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ มีตัวอย่างของการใช้ Art  Direction ที่โดดเด่น แปลกตา และสวยงาม 
จึงน ามาเป็นตัวอย่างของการจัดองค์ประกอบศิลป์ในเรื่อง เช่น ฉากในรถ ฉากในกลุ่มใต้ดิน เพื่อแสดง
ถึงความหลุดโลกและความเพี้ยนของตัวละครแต่ละตัวละคร 
 

จากข้อมูลข้างต้นนั้น ผู้จัดท าได้น ามาต่อยอดในการเขียนบทภาพยนตร์ สร้างคาแรก
เตอร์ตัวละครและกลุ่มแก๊งค์ใต้ดิน ตลอดจนสถานการณ์วุ่นวาย ลักษณะของเสื้อผ้าและองค์ประกอบ
ศิลป์ในภาพยนตร์ จนออกมาเป็น ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ลากันที ! โลกนี้Heครอง (Ending Straight 
World) 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่อง ลากันที! โลกนีH้eครอง (Ending Straight World) 
นอกจากการศึกษาจากภาพยนตร์เควียร์ การเล่าเรื่อง การใช้องค์ประกอบศิลป์แล้ว ยงัมีขั้นตอนของ
การเตรียมการผลิต (Pre-Production) โดยเตรียมงานในด้านต่างๆ 

 

การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แก่นเรื่อง (Theme) 

การเหยียดเพศน าไปสู่ความขัดแย้ง 

2. แนวความคิด (Concept) 

กลุ่มใต้ดินทีจ่ับพวกเหยียดเพศมาข่มขืนทางทวาร 

3. เรื่องย่อ (Plot) 

เรื่องวุ่นวายเกิดข้ึนเมื่อ นักวิชาการคนหนึ่งช่ือ มานพ ไปออกรายการโจมตีเพศที่สามว่า
เป็นความผิดปกติเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งที่ควรได้รับการรักษา(ทั้งๆที่เขาเองก็เป็นเกย์) ท าให้กลุ่ม
เกย์ใต้ดินไม่พอใจและจับตัวเขามาข่มขืนทางทวารหนักเพื่อประจานโดยที่หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม
นั้นเองที่ช่ือ รักษ์ ก็เป็นแฟนของมานพซึ่งยอมท าผิดต่ออุดมการณ์และพยายามขัดขวางทุกวิถีทาง
ไม่ให้มานพถูกข่มขืน  ในขณะเดียวกันภรรยาของมานพ สมศรีก็ก าลังออกตามหามานพอยู่เช่นกัน
เพราะเข้าใจว่าเขาหายตัวไปกับเมียน้อย จนมาเจอมานพที่กลุ่มใต้ดินแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยเมื่อ 
สมศรี และ รักษ์ได้เจอกัน ท าให้มานพถูกลงโทษด้วยการข่มขืนทางทวารที่ละเมิดต่ออุดมการณ์ของ
กลุ่มใต้ดิน 
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4. โครงเรื่องขยาย (Treatment) 

ฉาก1/ภายใน/สตูดิโอถ่ายรายการ/เย็น 

ณ รายการสนทนาสดรายการหนึ่ง เทปนี้มีนักวิชาการ ดอกเตอร์ มานพ ศิรสิรรณ มาพูด
เกี่ยวกับประเด็นว่า การเป็นรกัร่วมเพศนั้นเป็นสิง่ผิดปกติและเป็นอาการป่วยที่ควรได้รบัการรักษา 
พร้อมยกหลักฐานและข้อมลูอ้างองิมากมาย รายการจบลงด้วยคลิปวีดีโอที่ก าลังโดง่ดังในอินเตอรเ์น็ต
ขณะนี้ นั่นคือคลิปจากกลุม่ใต้ดิน “Power Fuck Homo” เนื้อหาข้างในคือการปลกุเร้าให้ชาวโฮโม
เซ็กชวลทกุคนภูมิใจในความเป็นโฮโมของตัวเอง และท้ายคลิปมีการลงโทษผู้ทีเ่หยียดเพศด้วยการอัด
ตูดซะ! ซึ่งในคลปินี้แขกรบัเชิญของกลุ่ม Power Fuck Homo คือ บาทหลวงที่ไม่ยอมให้คู่เกยส์องคน
แต่งงานกันในโบสถ์ตามพิธีกรรมทางศาสนา 

ฉาก2 /ภายใน/ลานจอดรถ /เย็น 

เมื่อถ่ายรายการเสร็จ มานพก็ก าลังเดินไปทีร่ถเพื่อที่จะกลบับ้าน โดยที่เขาไมรู่้ตัวเลยว่า
มีดนัยน้องชายของเขาก าลังแอบตามดูพฤติกรรมเขาอยู่ ในขณะที่มานพก าลงัเดินและดนัยก าลังตาม
อยู่นั้น ก็มีโทรศัพทเ์ข้าเครื่องมานพจากภรรยาของเขาเอง สมศรีถามเขาว่าจะกลับมากี่โมงเพราะกลัว
อาหารทีเ่ตรียมไว้จะเย็นเสียก่อน มานพใหส้ัญญาว่าจะรีบกลับไป พอวางสายก็มสีายเข้าอกีจากคนที่
ช่ือ รักษ์ แต่มานพกดตัดสายทิ้งเมื่อใกล้ถึงรถ ก็มีชายหน้าหนวดคนหนึ่ง (จีสอง)ขอร้องให้เขาช่วยก้ม
หยิบของที่ตกอยูเ่บาะหลงัใหห้น่อย เพราะว่าเขาหลงัเดาะใส่เฝือกพันรอบตัวไว้และไม่สามารถก้มได ้
มานพก้มลงไปในรถช่วยชายคนน้ันด้วยความยินดี แต่เมื่อหันกลบัมาก็ถกูโปะยาจนสลบไป แล้วชาย
ผมฟูอกีคน (จหีนึ่ง)ก็ออกมาจากความมืดและช่วยกันอุ้มมานพเข้าไปในรถ ดนัยที่เห็นเหตุการณ์ไม่
ครบถ้วนเพราะมัวแต่จดรายละเอียดลงสมุด เข้าใจว่ามานพข้ึนรถไปกับคนอื่นจึงรีบขับรถตามรถคัน
นั้นไป 

ฉาก3/ภายใน/รถดนัย /เย็น 

บนรถดนัยเขาโทรแจง้ สมศรี พี่สาวทีจ่้างให้มาตามดู สมศรีคิดว่ารถคันน้ันต้องเป็นเมีย
น้อยแน่ๆจึงสั่งให้เขาตามดูต่อไป รถคันน้ันขับมาจอดทีห่น้าตึกร้างแหง่หนึง่แล้วชายสองคนกล็งมาจาก
รถและอุม้มานพในสภาพไม่ได้สติเข้าไปในตัวตึก ดนัยที่ซุม่จอดรถดูอยู่ห่างๆเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว
จึงตามเข้าไป 

ฉาก4/ภายใน/ตึกร้าง/เย็น 

ดนัยย่องตามเข้าไปจนถึงหอ้งแคบๆด้านในที่มีการจัดไฟไว้พร้อม ชายสองคนน้ันวางตัว
นักวิชาการลงบนเก้าอี้ พวกเขาค้นตัวนักวิชาการจนเจอโทรศัพท์และปิดมันซะ ดนัยพยายามมองไป
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รอบๆ ห้องขนาดไม่กว้างมากนักมีของและกล่องกระดาษวางระเกะระกะเมื่อเขาหันกลับมา ชายหน้า
หนวดและชายผมฟูที่จบัตัวมานพมาก็ก าลงัจบูกันอยู่อย่างดดูด่ืม ทันใดนั้น เสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดัง
ข้ึน เขารีบกดตัดสายทันทีแล้วมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวง ไม่มีใคร แต่เมื่อหันมาก็ต้องสะดุง้
เฮือกเพราะปะทะกับชายหน้าหนวดอย่างจัง ดนัยถูกฟาดด้วยอะไรบางอย่างจนสลบไป โทรศัพท์ของ
เขาดังข้ึนอีกครัง้ชายหน้าหนวดหยบิข้ึนมา มือถือข้ึนช่ือว่า “สมศร”ี ก าลังโทรเข้า เขากดตัดสาย 

ฉาก5/ภายใน/รถสมศรี /เย็น 

บนรถของสมศรี เธอก าลังขับรถอย่างกระวนกระวายและหัวเสียทีโ่ทรหาใครก็ไม่ติด 
สมศรีคว้าน้ าแกลอนเบาะหลังดื่มเธอมองไปข้างหน้าเห็นชายคนหนึ่งก าลังโบกรถอยู่แตเ่ธอไม่สนใจ 
เธอขับรถต่อไปอีกหนอ่ยและรู้สกึปวดฉ่ีข้ึนมาจงึจอดรถและลงไปฉ่ีข้างทาง ในขณะที่ก าลังฉ่ีอยู่นั้น
สมศรกี็ต้องตกใจเพราะมีคนว่ิงข้ึนมาบนรถ! ชายคนน้ัน(รักษ์)เข้าไปนั่งทีเ่บาะหลัง สมศรเีดินเข้าไปดู
ด้วยความหวาดกลัวเมื่อชายคนน้ันเห็นหน้าสมศรี เขากไ็หว้เธอและขอร้องให้เธอไปส่งเขาที่ทีห่นึ่ง
เพราะเขาก าลงัรบีมาก   

ระหว่างทางทัง้คู่พูดคุยกันท าใหรู้้ว่า รักษ์เพิ่งเลิกกับแฟน ส่วนสมศรสีงสัยว่าสามมีีเมีย
น้อยและก าลังตามหาอยู่ ทั้งคู่ปลอบกันไปมาจนเริ่มรูส้ึกดีต่อกัน แล้วรถก็มาถึงตึกที่รกัษ์ต้องการ(ตึก
ร้างนั้น) ทั้งคู่อวยพรและร่ าลากัน สมศรีขับรถตามหาสามตี่อไป รักษ์สะพายกระเป๋ากล้องและขาต้ัง
เดินเข้าไปในตึก 

ฉาก6/ภายใน/ตึกร้าง /เย็น 

รักษ์สะพายกระเป๋ากลอ้งเดินเข้าไปในห้องด้านในสุด เขาทกัทายเพื่อนทั้งสองจีแต่เมื่อ
หันไปเห็น แขกรับเชิญที่ถูกจับมาวันน้ีก็ต้องตกใจเพราะ นักวิชาการมานพคนน้ันคือแฟนของเขา! (คน
ที่รักษ์กล่าวถึงในรถเมื่อคุยกับสมศรี) ยังไม่ทันที่รกัษ์จะพูดอะไร จีหนึง่ก็บอกใหเ้ขากับจีสองช่วยกันอุ้ม
ดนัยไปไว้ที่อื่น 

ฉาก7/ภายนอก/ตูโ้ทรศัพท์ /เย็นมาก 

ดนัยฟื้นข้ึนมาพบว่าตัวเองนอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ เขากุมหัวด้วยความเจ็บควานหา
โทรศัพท์มือถือของตัวเองแต่มันหายไปแล้ว ดนัยมองเห็นตู้โทรศัพท์จึงเดินไปทีตู่้น้ัน ที่ตู้มีชายจรจัดคน
หนึ่งนอนหลับอยู่ดนัยพยายามเบียดตัวเข้าไปในตู้แลว้กางสมุดดูเบอร์โทรสมศรี  ชายที่นอนหลับอยู่ใน
ตู้(Signo) เมื่อได้ยินบทสนทนาก็เอามือมาจับขาดนัยไว้แล้วถามว่า ช่ือ นามสกุลของสมศรีใช่ช่ือนี้
หรือไม่ ดนัยตกใจว่าชายคนน้ีรู้ได้ยังไงเขารีบออกมาจากตู้เพราะกลัวชายคนนี้จะท าร้าย ชายคนนั้น
พยายามบอกว่าเขาเป็นหลานของดนัยเองมาจากอนาคตแต่เขากลับไม่ได้เพราะเครื่องมือย้อนเวลา
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ของเขาพัง ว่าแล้วSignoก็หยิบเครื่องมือบางอย่างออกมาให้ดูเป็นหลักฐาน ดนัยพยายามเดินหนีแต่
ชายคนน้ันก็ยังเดินตามเขาและพูดบางอย่างที่ท าให้ดนัยเองก็เริ่มไม่แน่ใจว่าชายคนนี้เป็นบ้าหรือมา
จากอนาคตจริงๆกันแน่ 

ไม่นานสมศรีก็ขับรถมาจอดเห็นดนัยก าลังยืนเถียงกับชายจรจัดอยู่ Signo เมื่อเห็นสมศรี
ก็พยายามบอกว่าเขาเป็นลูกของเธอ และที่ต้องย้อนเวลากลับมาก็เพราะว่า ในอนาคตที่เขาอยู่นั้น
ผู้ชายมีชีวิตที่ยากล าบากมาถูกกดข่ีข่มเหงต่างๆนาๆจากพวกโฮโมเซ็กชวล เขาไม่อยากเกิดมาและ
ขอร้องให้เธอท าแท้งซะ สมศรีที่ก าลังรีบเข้าใจว่าชายคนนี้บ้าจึงด่าเขา Signo ที่ถูกด่าก็เสียใจและ
โกรธจึงคว้าเอาขวดแก้วแถวนั้นจะท าร้ายสมศรี แต่สมศรีรีบข้ึนรถพร้อมกับบึ่งหนีไปกับดนัย ชายคนน้ี
พยายามว่ิงตามรถแต่ก็ไม่ทัน  Signo พยายามจ าป้ายทะเบียนรถ 

ฉาก8/ภายใน/รถสมศรี /เย็นมาก 

บนรถสมศรีซึ่งมีดนัยก าลงักดแผลแตกที่หวันั่งอยู่ข้างๆ เขาพยามบอกว่าพี่มานพก าลังตก
อยู่ในอันตราย สมศรีมั่นใจแน่ๆว่าทั้งหมดต้องเป็นฝีมือของเมียน้อยแน่ๆ และดนัยก็เริ่มบอกทางผิดๆ
ถูกๆ  

ฉาก9/ภายใน/กลุ่มใต้ดิน/เย็นมาก 

ในห้องลับ ทั้งสามสวมหมวกไอ้โม่ง โดยมานพถูกจับนอนคว่ าอยู่ จีหนึ่งกับจีสองก าลัง
ร้องเพลงประจ ากลุ่มที่แต่งข้ึนใหม่ เมื่อร้องเสร็จรักษ์ก็บอกว่าต้องถ่ายใหม่อีกแล้วเพราะเมมโมรี่การ์ด
มีปัญหา ทั้งจีหนึ่งและจีสองเริ่มสงสัยเพราะนี่เป็นการร้องเพลงรอบที่ห้าแล้ว รักษ์อึกอักมองไปที่
มานพ จีหนึ่งบอกให้จีสองเตรียมอัดตูดนักวิชาการได้เลย ไม่ต้องตามสคริปแล้วเพราะเสียเวลามามาก 
จีสองหาถุงยางไม่เจอและขอตัวไปหยิบในรถ 

เมื่อจีสองออกไป จีหนึ่งก็หันไปหยิบปืนปลอมที่ใช้ขู่แขกรับเชิญเวลาโดนอัดตูดข้ึนมา 
รักษ์เมื่อเห็นดังนั้นก็รบีอธิบายให้จหีนึ่งเข้าใจก่อนที่มานพจะถูกจีสองอัดตูด เขาอธิบายและถอดหมวก
ไอ้โม่งออก นักวิชาการเห็นก็ต้องตกใจที่พบว่าหนึ่งในแก๊งค์ที่จับเขามานั้นเป็นแฟนของเขาเอง รักษ์
เค้นความจริงจากนักวิชาการจนรู้ว่าสาเหตุที่เขาต้องท าอย่างนี้เพราะ รู้สึกผิดกับตัวเองและไม่อยาก
เป็นเกย์ เขาเลยต้องไปออกรายการเพื่อบอกว่าการเป็นโฮโมนั้นคืออาการป่วยเพื่อที่จะได้บอกว่าเขา
เองก็หายป่วยแล้ว เมื่อรักษ์ได้รู้ความจริงว่าท าไมถึงโดนบอกเลิกก็เสียใจ จีหนึ่งให้โอกาสมานพ
ตัดสินใจว่าเขาจะยอมเปิดเผยตัว หรือจะหลบซ่อนต่อไป มานพมองรักษ์แล้วก็ตัดสินใจว่าจะเปิดเผย
ตัวไม่หลบซ่อนอีกแล้วรักษ์ไม่ค่อยอยากจะเช่ือเพราะโดนหลอกมาตลอด แต่มานพก็ให้สัญญาว่าเขาจะ
ไม่โกหกรักษ์อีกแล้ว (มานพท าเพื่อเอาตัวรอดไปก่อน) จีหนึ่งจึงตัดสินใจยกเลิกภารกิจครั้งนี้ซะ 
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ฉาก10/ภายนอก/หน้าตึกร้าง /เย็นมาก 

จีสองเดินมาที่รถเพื่อมาหยิบถุงยาง ตัดไปที่สมศรีซึ่งก าลังขับรถอยู่นั้นและก าลังด่าดนัย
เพราะขับรถวนกลับมาทีเ่ดิมตั้งหลายรอบแล้วก็ยังหาตึกที่ว่าไม่เจอซะทีแล้วสมศรีก็เกิดปวดฉ่ีข้ึนมาอีก 
เธอบอกให้ดนัยช่วยจับพวงมาลัยให้หน่อยแล้วสมศรีก็เอื้อมตัวไปหยิบขวดแกลอนที่เบาะหลัง ในนั้นมี
น้ าเหลืออยู่ 1 ใน 4 สมศรีตัดสินใจดื่มน้ าที่เหลือนั้นจนหมด แล้วใช้ขวดเปล่ารองฉ่ี ดนัยเผลอหันมอง
สมศรีฉ่ีจนลืมดูทาง จีสองที่ยืนอยู่รีบกระโดดหลบให้พ้นรถของดนัยจนเขาล้มกลิ้งไม่เป็นท่าและร้อง
โอดโอยเพราะเจ็บขา 

สมศรรีีบเบรกรถดนัยบอกว่า ตึกนี้แหละเขาดูกระจกหลังเหน็จีสองก าลังนอนโอดโอยอยู่
ที่ถนนก็บอกสมศรีว่าคนๆนี้คือหนึ่งในแกง๊ค์ทีจ่ับตัวมานพไป ทั้งสมศรีและดนัยรีบลงจากรถ 

ฉาก11/ภายใน/กลุ่มใต้ดิน/เย็นมาก 

ในห้องมานพ รักษ์ และจีหนึ่งปรับความเข้าใจกนัได้แล้ว แต่ทันใดน้ันเอง สมศรีกับดนัยก็
บุกเข้ามาและจับตัวจีสองทีถู่กมัดมือมัดเทา้อยู่เปน็ตัวประกัน ดนัยหยิบปืนข้ึนมาขู่ จีหนึ่งเองก็หยิบปืน
ข้ึนมาขู่เหมือนกัน สมศรีประกาศกร้าวว่าห้ามใครแตะต้องสามีเธอมิฉะนั้นจีสองคนนี้จะตกอยู่ใน
อันตราย รักษ์เมื่อได้ยินดังนั้นก็เสียใจที่รู้ว่าถูกหลอกเพราะแฟนตัวเองมีเมียแล้วและยังมีลูกด้วยกัน
ด้วยมานพเองก็อึ้งเพราะไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไง สมศรีเองก็อึ้งกว่าที่เมียน้อยที่คาดการณ์ไว้เป็นผู้ชาย 
ส่วนดนัยเองพยามบอกว่าเขาสงสัยในตัวมานพมานานแล้วว่าพี่ชายเป็นเกย์และก็เป็นจริงๆด้วย จีหนึ่ง
เองเมื่อรู้ว่ารักษ์ถูกหลอกและมานพท าผิดต่ออุดมการณ์ของชาวโฮโมที่ไปยุ่งกับชายจริงหญิงแท้ ก็
โกรธและประกาศกร้าวเช่นกันว่า นักวิชาการมานพจะต้องโดนอัดตูด! สมศรีเองก็ไม่ยอมและไม่ให้ใคร
มายุ่งกับรูตูดของสามีเธอ แต่ไม่รู้จะท ายังไงดนัยกระซิบบอกสมศรีว่าจีหนึ่งกับจีสองเป็นแฟนกันทันที
ที่สมศรีได้ยินเธอก็คิดอะไรบางอย่างออก เธอบอกกับจีหนึ่งว่าถ้าจีหนึ่งอัดตูดสามีเธอ เธอจะอมจู๋จี
สอง!  

จีหนึ่งได้ยินก็ตกใจเพราะไม่อยากให้ผู้หญิงหน้าไหนมาอมจู๋สามีตัวเองเหมือนกัน 
สถานการณ์ตึงเครียดอยู่อย่างนั้น 

ฉาก12/ภายนอก/หน้าตึกร้าง/เย็นมาก 

Signo ที่ว่ิงตามทางมาด้วยความเหนื่อยอ่อน เขาหยุดหอบหายใจทีห่น้าตึกร้าง มองไป
ข้างหน้าเห็นรถสมศรจีอดอยู่(จ าป้ายทะเบียนได้) เขาแน่ใจว่าสมศรีจะต้องอยู่ในตึกร้างนี้แน่ๆ จงึเข้าไป
ในตึก 
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ฉาก13/ภายใน/กลุ่มใต้ดิน/หัวค่่า 

ในขณะที่สถานการณ์ก าลังตึงเครียดอยู่นั้นและไมม่ีใครกล้าขยับตัวท าอะไร Signo ก็เข้า
มาในห้องและเรียกสมศรีด้วยความโกรธว่า แม่ ท่ามกลางความตกตะลึงของคนทั้งห้อง แล้วทันทีท่ี ่
Signo หันไปเห็นหน้าของจีหนึง่และรักษ์ เขาก็กรีดร้องและตกใจกลัวเหมือนคนเสียสติและบอกกบัจี
หนึ่งว่าให้ปล่อยพอ่ของเขาไป อย่าท าอะไรพอ่ของเขา 

รักษ์เองได้ยินดังนั้นก็โกรธมาก เพราะเข้าใจว่าน่ีคือลูกชายคนโตของมานพและสมศร ี
เขาทั้งเสียใจและแค้นจงึอัดตูดมานพเป็นการแก้แค้นเหมือนกับทีเ่ขาเคยโดนมานพท าตลอดมา และยงั
สั่งใหจ้ีหนึง่ถ่ายวิดีโอไว้อีกด้วย ท่ามกลางความตกตะลงึของทุกคนสมศรีตะโกนบอกให้รักษ์หยุดแต่เขา
ก็ไม่หยุด สมศรีเลยอมจู๋จสีองตามทีป่ระกาศไว้และให้ดนัยถ่ายวิดีโอไว้เช่นกัน 

แล้วทั้งสองกลุ่มก็ห้ าหั่นด้วยการถ่ายคลปิวีดิโอแข่งกัน ในขณะที่ Signo หลับตาปี๋เอามือ
สองข้างปิดหูนัง่คุดคู้ตัวอยู่มุมห้องด้วยความทรมานไมอ่ยากเห็นและไมอ่ยากได้ยินในสิ่งที่เกิดข้ึน จน
เมื่อทัง้สองกจิกรรมเสรจ็พรอ้มๆกัน นักวิชาการสลบไป จีสองร้องไห้กระซิกๆโดยมจีีหนึง่คอย
ปลอบโยน รักษ์ที่นั่งเงียบไมพู่ดอะไร Signoที่นั่งตัวสั่นหวาดกลัวอยู่มุมห้อง ส่วนสมศรีก าลังอ๊วก 

ฉาก14/ภาพข่าว และรายการตา่งๆ 

ผู้ประกาศข่าวก าลังรายงานข่าวเตือนถึงอันตรายในตอนน้ีทีม่ีกลุม่ใต้ดิน ภายใต้ช่ือ 
“Power Fuck Homo” ที่ชอบจับตัวชายที่แต่งงานแลว้มาอัดตูด รวมถึงกลุม่ใต้ดินอีกกลุ่มหนึ่ง
ภายใต้ช่ือ “เครือข่ายพลังจิ๋ม” ที่ชอบจบัเกย์ ตุ้ด  มาข่มขืนกระท าช าเราบ้างก็ด้วยอวัยวะเพศบ้างก็ใช้
ปากและเผยแพร่ในอินเตอรเ์น็ตทั้งคู่ นอกจากนัน้ยังได้ท าการส ารวจพบว่าตอนน้ีผู้ชายส่วนใหญ่ก าลงั
มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวเพราะไมรู่้ว่าจะโดนเมื่อไหร ่ อีกทั้งปริมาณของสมาชิกในกลุ่มใต้ดินทัง้
สองกลุ่มก็ยังมากขึ้นเรือ่ยๆ ถึงแม้ว่าหัวหน้าของทั้งสองกลุ่ม(สมศรีและจหีนึ่ง)จะถูกจับไปแล้วเมือ่
เดือนที่แล้วก็ตาม ทั้งนี้นักวิชาการหญิงท่านหนึ่งได้ออกมาวิเคราะห์ว่าจากสงครามที่ทัง้สองกลุ่มท าต่อ
กันนั้นส่งผลให้ทัง้ชาวโฮโมและผูห้ญงิต่างออกมาเรียกร้องสทิธิของตัวเองกันมากขึ้น  

 5. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

ฉาก1/ภายใน/สตูดิโอถ่ายรายการ/เย็น 

สตูดิโอถ่ายรายการแหง่หนึง่ ซึ่งก าลังออกอากาศอยูม่ีพิธีกรหนุ่ม กับ นักวิชาการซึ่งก าลังถกเถียง
เกี่ยวกับประเด็นความผิดปกติของการเป็นรกัร่วมเพศ 

 

   ส
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มานพ 

คุณ เกรียงลองนึกถึงทฤษฏี วิวัฒนาการดูก็ได้ครับ เผ่าพันธ์ุมนุษย์จะอยูร่อดมาได้จนถึงทุกวันน้ี 

ก็จะต้องมผีู้สบืทอดออกลกูออกหลานมาจนถึงปัจจุบัน ดังนัน้การเป็นรกัร่วมเพศจึงเป็นสิ่งไม่จ าเป็น
เลยถ้า 

มองในแง่ของคุณภาพแล้ว  

พิธีกร 

ครับ  

นักวิชาการท่านน้ันพูดต่อ พร้อมท าไม้ท ามือประกอบหลกัฐานในจอโทรทัศน์ 

มานพ 

 รักร่วมเพศจริงๆแล้วก็คืออาการป่วยอย่างหนึ่งครับ มนุษย์เราจะมีความรู้สกึชอบเพศเดียวกัน 

เมื่อร่างกายเข้าสู่วัยรุ่นเป็นเรื่องปกติครับ แต่เมือ่โตข้ึนก็จะแยกแยะได้เองว่า  

หน้าที่ของมนุษย์คือการสืบเผ่าพันธ์ุต่อไป และเข้าหาคนต่างเพศ แต่กับบางคนน้ันไมส่ามารถแยกแยะ
ได ้

และยังคงติดอยูก่ับความรูส้ึกพอใจในเพศเดียวกัน บวกกบัความไม่กล้าลองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองที่
จะเข้าหา 

คนต่างเพศ ดังนั้นบุคคลเหล่าน้ีจงึยังพอใจทีจ่ะอยู่กบัอาการป่วยของตนต่อไป 

พิธีกร 

ถ้าหยั่งงั้นกห็มายความว่า ผมเองเมื่อตอนเป็นเด็กกเ็คยมีอารมณ์ ชอบผู้ชายงั้นสิครบั 

มานพ 

ใช่ แล้วครับ แต่คุณเกรียงสามารถแยกแยะและ ผ่านจุดน้ันมาได้แล้ว 

พิธีกร 

แล้วกับคุณ มานพเองล่ะครับ ? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นักวิชาการมานพ อึ้งไปกบัค าถาม 

 

มานพ 

เอ่อ..ผม  แน่นอนครับผมเองก็เคยชอบผู้ชาย แต่ตอนน้ีไม่แลว้ไงครับ 

ทีมงานส่งสัญญาณเตือนใกล้หมดเวลาเข้าเบรก พิธีกรยิม้และหันมาพูดกบักล้อง 

พิธีกร 

ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกบัคลปิวีดิโอ ที่ก าลังโดง่ดังมากในอินเตอร์เนต กบัคลิปจาก 

กลุ่มใต้ดินทีม่ีช่ือว่า “Power Fuck Homo” ตอนนี้พักโฆษณาสักครู่ครบั 

เพลงธีมรายการข้ึน พิธีกรหันมาพูดกบันักวิชาการ 

 

พิธีกร 

ผมขอไปจิบน้ าสักครู่นะครับ 

นักวิชาการยังคงนั่งนิง่ๆอยูบ่นเวทสีตูดิโอ ทีมงานคนหนึง่เดนิเข้ามา 

 

ทีมงาน 

โทรศัพท์ของพีเ่ข้าค่ะ จากคุณรักษ์ บอกว่าธุระด่วนมาก 

มานพ 

บอกเขาว่า ถ้าผมพร้อมจะโทรกลบัเอง 

ทีมงานคนน้ันเดินจากไป พร้อมๆกับที่พิธีกรกลบัเข้ามาและการถ่ายท าก าลังจะเริ่มอกีครั้ง 
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ตากล้อง 

พร้อมนะครับ 5..4..3.. 

พิธีกร 

กลับเข้าสูร่ายการ…ครับ เมื่อเบรกที่แล้ว เราคุยกันถึงประเดน็เรื่อง ความผิดปกติของการเป็นเพศที่
สาม โดย 

ดอกเตอร์ มานพ ศิริสรรณ ผูเ้ช่ียวชาญด้านสาขาจิตวิทยา และในเบรกนีเ้ราจะพาคุณผู้ชมไปชมคลปิ 

ที่ก าลงัโด่งดังในขณะนีจ้ากกลุ่มใต้ดิน Power Fuck Homo เคยได้ยินช่ือนี้มั้ยครับ 

มานพ 

 ไม่เลยครบั  

พิธีกร 

ผมเองกเ็พิ่งจะได้ยินช่ือพวกเขาเมื่อไม่กี่วันมาน้ีเองครับ ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาข้างใน 

คลิปนี้อาจจะมีความรุนแรงดังนั้นควรให้ค าแนะน าแก่เด็กๆในขณะที่ดูนะครับ  

ทีมงานเปิดคลปิข้ึนมา เป็นห้องแคบๆที่ดสูกปรก มีชายคนหนึ่งถูกจับนอนคว่ าอยู่บนโต๊ะและมัดมอืมัด
เท้า ปิดปากไว้ด้านหลังที่ผนงัมีรปูพระเยซูใหญ่เบ่อเริ่มติดอยู่ มีชายสองคนสวมหมวกไอ้โมง่ คนหนึ่ง
ในมือถือปืนก าลังถือกระดาษหน้าชายคนน้ัน ส่วนไอ้โม่งคนที่สองยืนอยู่ด้านหลังพร้อมไม้จบัยุงไฟฟ้า 
ไอ้โม่งหนึง่เดินไปหาชายที่นอนคว่ าดึงผ้าที่ปิดปากออก 

 

ชายนอนคว่ า 

ช่วยด้วย ไอ้พวกนี้มันบ้า ช่วย..โอ้ย!! 

ไอ้โม่งสองช๊อตไฟฟ้าไปที่เท้าของชายนอนคว่ า เขาจึงมองไปที่กระดาษพยายามอ่าน 

ชายนอนคว่ า 

ผมเป็นคนน่ารงัเกียจและน่าสงสารมาก เพราะผมมีความคิดล้าหลังทีเ่หยียดเพศ 

ที่ยังคิดว่าการเป็นโฮโมเซ็กชวลนั้นผิดปกต…ิปล่อยผมไปเถอะ 

   ส
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ไอ้โม่งสองช๊อตอีก 

 

ชายนอนคว่ า 

และสิง่ทีผ่มท าคือการไม่ยอมให้ชายสองคนน้ีได้แต่งงานกันในโบสถ์ 

เพราะมันผิดหลกัศาสนา…และนี่คือบทลงโทษของผม 

ไอ้โม่งหนึง่รบัไม้ช๊อตยุงมาถือไว้ ไอ้โม่งสองแกะเข็มขัดกางเกงตัวเองแล้วเดินไปที่ด้านหลงัของชาย
นอนคว่ า 

 

ชายนอนคว่ า 

ไม่ อย่า ได้โปรด 

คลิปวิดีโอถูกตัดจบเพียงแค่นั้น 

 

พิธีกร 

ต้องขออภัยนะครับที่ทางรายการของเราต้องตัดจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านั้น เพราะภาพต่อไปที่จะ
เกิดข้ึนน้ัน 

ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง คุณมานพเองมีคามคิดเห็นยังไงบ้างครับ 

มานพ 

นี่คือตัวอย่างของอาการป่วยรุนแรงที่ควรไดร้ับการรกัษาจากความพอใจในการเป็นรักร่วมเพศของ
ตัวเองครบั 

 

ฉาก2 /ภายใน/ลานจอดรถ /เย็น 

มานพสะพายกระเป๋าเดินมาทีล่านจอดรถ เสียงโทรศัพท์ดงั เขารับ 

   ส
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มานพ 

ก าลังจะข้ึนรถแล้วจ๊ะ 

สมศร ี

รีบกลับมาไวๆนะคะ  

มานพ 

จ้า ใกล้แค่นี้เอง แป๊บเดียวก็ถงึ แล้วได้ดูผมออกทีวีหรือเปล่า 

สมศร ี

ดูสิค่ะ แหมจะพลาดได้ไง นี่ลกูดิ้นด้วยนะตอนคุณพูดหนะ สงสัยจะดีใจทีพ่่อได้ออกทีวี 

มานพ 

จริงเหรอ ดีใจจัง 

สมศร ี

ขับรถกลบับ้านดีๆ นะ 

มานพ 

จ๊ะ 

เขาวางสายแล้วเดินต่อ โดยที่ไม่รูเ้ลยว่ามีน้องชายของสมศร ีดนัยก าลังใสหู่ฟังแอบมองเขาอยู่จากหลงั
เสาต้นไกลๆ 

 

ดนัย 

พี่มานพก าลังเดินไปที่รถครับ 

สมศร ี

อืม ตรงกบัทีเ่ค้าบอกช้ัน คอยดูต่อไปจนกว่าจะถึงบ้านนะ 
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ดนัย 

ครับ 

จู่ๆมานพก็หยุดเดินเขาหยบิมือถือข้ึนมามองมีสายโทรเข้าจาก รักษ์ เขากดตัดสายทิง้ซะ 

ดนัยที่แอบดูอยู่รีบจดรายละเอียดลงสมุดเมื่อเห็นมานพกดตัดสายโทรศัพท์ เมือ่มานพเดินเข้าใกลร้ถ
ของเขาเองก็เจอเข้ากับชายหน้าหนวดคนหนึ่งที่ใส่เฝือกพันรอบเอว 

 

จีสอง 

 คุณช่วยหยิบกระเป๋าที่ตกอยู่ให้ผมหน่อยได้มั้ยครับ พอดีว่าผมกม้ไม่ได้ 

เขาช้ีไปที่เบาะหลัง มานพมองเข้าไปในรถเห็นกระเป๋าใบเล็กๆตกอยู่ที่พื้นรถ 

 

มานพ 

ออได้ครับ 

มานพมุดเข้าไปในรถและหยิบกระเป๋าใหก้ับชายหน้าหนวด ดนัยที่แอบดูอยู่รีบจดลงสมุดยกิๆ แต่แล้ว
ทันทีที่มานพหันมา 

 

มานพ 

นี่ครับ… 

เขาก็ถูกโปะยาสลบทันที มานพหลับไปอย่างรวดเร็ว ชายผมฟูอีกคนโผล่มาจากมมุมืดและดึงตัวมานพ
เข้าไปในรถเขาปิดประตู พร้อมๆกับที่ชายหน้าหนวดไปนัง่ทีต่ าแหน่งคนขับและขับออกไปอย่าง
รวดเร็ว ดนัยที่เห็นเหตุการณ์ไม่ครบถ้วนเพราะเอาแต่จด เมือ่เห็นมานพข้ึนรถไปกร็ีบว่ิงไปที่รถของ
ตัวเอง 
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ฉาก3/ภายใน/รถดนัย /เย็น 

ดนัยก าลังขับรถตามรถที่จบัตัวมานพไป เขาเสียบหูฟังเข้ากบัหูตัวเอง 

ดนัย 

โหลๆ คือผัวพี่ข้ึนรถไปกบัใครไมรู่้ ตอนนี้ผมก าลงัขับตามอยู่ 

สมศร ี

รถนังเมียน้อยใช่มั้ย 

ดนัย 

ไม่รู้ แต่คนที่มารับไปเป็นผู้ชายสองคน ตอนนี้ผมอยู่แถว….. 

สมศร ี

ตามไปก่อน แล้วถ่ายรูปมาให้ได้อย่าใหรู้้ตัวนะ  

ดนัย 

โอเค 

เขาวางสายอย่างลิงโลดดีใจที่จะไดเ้ห็นเรื่องตื่นเต้นๆบ้าง จนในที่สุดรถเป้าหมายก็มาจอดหน้าตึกร้าง
แห่งหนึง่ ดนัยจอดรถซุ่มดูอยูห่่างๆด้วยกล้องส่องทางไกลเหน็ชายสองคนน้ันอุ้มหัวท้ายนักวิชาการเข้า
ไปในตึก เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้ว เขาจงึวางกลอ้งส่องทางไกล ปลดหูฟังจากโทรศัพท์ ดมยาดม
หนึ่งฟืดลงจากรถแล้วค่อยๆตามเข้าไป 

 

ฉาก4/ภายใน/ตึกร้าง/เย็น 

ดนัยย่องตามเข้าไปจนถึงหอ้งแคบๆด้านใน ที่มีการจัดไฟไว้พร้อม ชายสองคนน้ันวางตัวมานพลงกัย
พื้น พวกเขาค้นตัวจนเจอโทรศัพท์และปิดมันซะ ดนัยพยายามมองไปรอบๆ ห้องขนาดไม่กว้างมากนกั
มีของและกลอ่งกระดาษวางระเกะระกะเมือ่เขาหันกลบัมา ชายหน้าหนวดและชายผมฟูทีจ่ับตัวมานพ
มาก็ก าลงัจบูกันอยู่อย่างดูดดื่ม 

ทันใดนั้น เสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังข้ึน เขารบีกดตัดสายทันทีแล้วมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวง 
ไม่มีใคร แต่เมื่อหันมาก็ต้องสะดุง้เฮือกเพราะปะทะกับชายหน้าหนวดอย่างจงั ดนัยถูกฟาดด้วยอะไร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บางอย่างจนสลบไป โทรศัพท์ของเขาดังข้ึนอีกครัง้ชายหน้าหนวดหยิบข้ึนมา มือถือข้ึนช่ือว่า “สมศร”ี 
ก าลังโทรเข้า เขากดตัดสาย 

 

ฉาก5/ภายใน/รถสมศรี /เย็น 

บนรถของสมศรี เธอสบถออกมาเมื่อถูกตัดสาย เธอลองโทรไปใหม่ก็พบว่าเบอร์ดนัยนั้นปิดเครื่องไป
แล้ว สมศรียิ่งหัวเสียที่โทรหาใครก็ไม่ติด สมศรีคว้าน้ าแกลอนเบาะหลังดื่ม เธอมองไปข้างหน้าเห็นชาย
คนหนึ่งก าลังโบกรถอยู่แต่เธอไม่สนใจ เธอขับรถต่อไปอีกหน่อยและรู้สึกปวดฉ่ีข้ึนมาจึงจอดรถและลง
ไปฉ่ีข้างทาง ในขณะที่ก าลังฉ่ีอยู่นั้นสมศรีก็ต้องตกใจเพราะมีคนว่ิงข้ึนมาบนรถ! 

ชายคนน้ันเข้าไปนั่งที่เบาะหลัง สมศรีเดินเข้าไปดูด้วยความหวาดกลัวเมื่อชายคนนั้นเห็นหน้าสมศรี 
เขาก็ยกมือไหว้เธอ 

รักษ์ 

ช่วยไปส่งผมที่ที่นงึหน่อยนะครับ ผมก าลังรีบแล้วแถวนี้ก็ไม่มีรถเลย 

สมศร ี

…… 

ระหว่างทางในขณะทีส่มศรกี าลังขับรถไปส่งชายคนน้ัน เขาก็พยายามชวนเธอคุย 

รักษ์ 

ผมช่ือรกัษ์ครับ พี่ช่ืออะไร 

สมศร ี

สมศรีค่ะ  

รักษ์ 

แล้วนี่พี่ก าลงัจะไปที่ไหนเหรอครบั  

สมศร ี

ขับรถไปเรื่อยๆค่ะ ไม่อยากอยู่บ้าน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รักษ์ 

ออ แล้วพี่ว่าจะขับไปถึงไหนอ่ะครบั 

สมศร ี

ก็เรื่อยๆ ไม่ได้วางแผนอะไร 

รักษ์สงัเกตเห็นแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้าย 

 

รักษ์ 

อ้าวพี่แต่งงานแล้วเหรอครับ มลีูกรึยังครบั 

สมศร ี

อยู่ในท้องค่ะ 

รักษ์ 

อ้าวเหรอครับ ผมไมรู่้นึกว่า…ว่าแต่กี่เดือนแล้วครบั 

สมศร ี

จะหกเดือนแล้ว 

สมศรหียิบโทรศัพท์ขึ้นมาพยายามโทรหามานพ และ ดนัยอีกครั้งแต่ก็ไม่ติด เธอสบถอย่างอารมณเ์สีย 

 

รักษ์ 

แฟนพี่ยังไม่กลับบ้านเหรอครับ 

สมศรเีบรกรถเอี๊ยดอย่างเหลืออดและหันมาหารักษ์ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมศร ี

นี่ !! ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดมันน่าร าคาญ นั่งเฉยๆแค่ข้ึนมาบนรถ 

คนอื่นก็ไม่มีมารยาทพอแล้วยังจะถามเซ้าซี้อยู่ได้  

รักษ์อึ้งไปเมื่อโดนสมศรีระเบิดอารมณ์ใส่  

 

รักษ์ 

ขะ..ขอโทษครบั… 

สมศรีขับรถไปต่อ บรรยากาศบนรถเงียบสนิทแล้วเธอกเ็ป็นคนพูดข้ึนมาก่อน 

 

สมศร ี

ผัวฉันมีเมียนอ้ย และตอนน้ีฉันก าลังตามอยู่ว่ามันเป็นใคร 

รักษ์ 

ผมเพิ่งเลิกกับแฟนครับ ขอโทษด้วยที่พูดมาก แต่ว่าพอไม่ได้พูดแล้วมันจะคิดมากทุกที 

รถของสมศรีขับเข้าใกล้ตึกร้างแห่งนั้น 

 

รักษ์ 

ตึกนี้แหละครับ ! 

สมศรเีบรกรถหน้าตึก 

 

รักษ์ 

ขอบคุณมากครับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รักษ์ยกมือไหว้แล้วคว้ากระเป๋าเปิดประตูลงจากรถ เขาหันหลังจะเดินไปแล้วก็หันกลบัมาเคาะกระจก
รถสมศร ี

 

รักษ์ 

ขอให้พี่เจอสามีเร็วๆนะครบั แล้วเค้าอาจจะไม่ได้มเีมียน้อยกไ็ด้ ไปก่อนครบั 

รักษ์หันหลงัเดินเข้าไปในตึกส่วนสมศรีก็ขบัรถต่อไป  

 

ฉาก6/ภายใน/ตึกร้าง /เย็น 

รักษ์เดินเข้าไปในตึกจนถึงห้องด้านในสุด ทันทีทีเ่ขาเข้าไปถึงเขาก็ตกใจเมือ่เห็นหน้ามานพชายที่ถกูจบั
มาวันน้ี  จีหนึง่กับจสีองทีก่ าลงัดูดปากกันอยู่หันมาเห็นรักษ์ 

จีหนึ่ง 

สวัสดี จสีาม มาสายอกีแล้วนะ 

รักษ์ 

รถเสียหนะ ขอโทษท ี

จีสองเดินมาหยิบกระเป๋ากล้อง และขาไปตั้ง 

 

จีหนึ่ง 

ตัวเองไม่ต้องเดี๋ยวเค้าท าเอง ช่วยเอาไอ้นี่ออกไปก่อนทีม่ันจะตื่นดีกว่า 

จีหนึ่งช้ีไปที่ดนัยที่ก าลังสลบไม่ได้สต ิ

 

จีสอง 

แล้วจะอยู่คนเดียวได้เหรอ มันใกลจ้ะตื่นแล้ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จีสองหันไปมอง มานพที่สลบและถูกจับมัดอยู่กบัโต๊ะในท่านอนคว่ า 

 

จีหนึ่ง 

มันถูกมัดอยู่ไม่มอีะไรหรอก 

จีสองสะกิดเรียกรักษ์ให้มาช่วยยกตัวดนัย 

 

ฉาก7/ภายนอก/ตู้โทรศัพท์ /เย็นมาก 

ดนัยฟื้นข้ึนมาพบว่าตัวเองนอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ เขากมุหัวด้วยความเจ็บควานหาโทรศัพท์มือถือของ
ตัวเองแต่มันหายไปแล้ว ดนัยมองเห็นตู้โทรศัพท์จึงเดินไปทีตู่้น้ัน ที่ตู้มีชายจรจัดคนหนึ่งนอนหลบัอยู่
ดนัยพยายามเบียดตัวเข้าไปในตู้แล้วกางสมุดดูเบอรโ์ทรสมศรี  

 

ดนัย 

โหลๆ พี่สมศรีคือตอนน้ี…เดี๋ยวฟังผมพูดก่อน…คือผมคิดว่าผมอยู่แถว…มารับผมหน่อย 

เร็วๆ ผัวพี่ก าลังตกอยู่ในอันตราย…ไม่ใช่ๆพวกมันไม่ใช่เมียนอ้ย… 

เหรียญของดนัยหมดพอดี เขาวางสายอย่างเซง็ๆแล้วชายจรจัดที่นอนอยูท่ี่พื้นกเ็อามือจับขาเขาไว้แน่น 

 

ชายจรจัด 

สมศรี ศิรสิรรณ ใช่มั้ย 

ดนัย 

ห๊า ? 

ดนัยรีบสะบัดขาใหห้ลุดและออกมาจากตู้ด้วยความกลัว ชายจรจัดลุกขึ้นยืน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชายจรจัด 

เมื่อกี้คุณคุยกับ สมศรี ศิรสิรรณ และคุณก็คือ ดนัย น้องชายของสมศรี 

ดนัย 

ใช่ รู้ครอบครัวผมได้ไงอ่ะ 

ชายจรจัดย้ิมกว้างออกมา 

 

ชายจรจัด 

เจอแล้ว ในที่สุดก็เจอแล้ว น้าฮะหนูเป็นหลานของน้าเอง ลูกของแม่สมศรีกบัพ่อมานพไง  

ดนัย 

เหี้ยไรเนี่ย 

ดนัยเริ่มกลัวพยายามเดินหนี แต่ชายจรจัดก็ยังเดินตาม 

 

ชายจรจัด 

หนูเดินทางมาจากอนาคตแต่ว่าไอ้เครื่องยอ้นเวลาน่ีมันดันพงัตอนที่ถึงที่นี่แล้ว 

ชายจรจัดจับไหล่ดนัยไว้ให้หันกลบัมาดู ดนัยหันกลับมาในมอืชายจรจัดมีเครื่องมอืประหลาดๆเหมือน
ของเล่นเด็กพงัๆ 

 

ชายจรจัด 

นี่ๆ เห็นมั้ยว่ามันพัง หนเูลยกลับบ้านไม่ได้ 

ดนัย 

นี่ อย่ามายุ่งกับผมเลยไปไกลๆ เอ้า 

ดนัยควักแบงค์ยี่สิบยื่นให ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชายจรจัด 

ไม่ ! หนูเป็นหลานของน้าจรงิๆนะ เช่ือสิ  

ชายจรจัดจับแขนดนัยไว้แน่น ดนัยพยายามแกะออก 

 

ดนัย 

โอ้ย ปล่อยผม อย่ามายุง่ผมมีธุระตอ้งรบีไป 

ชายจรจัด 

ไม่ อย่าทิ้งหนูไว้ที่นี่ น้า รู้มั้ยว่าน้าจะไม่ได้แต่งงานกับ แพม แพม พิมดี้หรอก 

ดนัย 

มึงรู้ได้ไงเนี่ยว่าแฟนกูเฟสบุคช่ือ แพม แพม พิมดี ้

ชายจรจัด 

ก็หนูเป็นหลานน้าไง !! 

ดนัย 

ปล่อยกู อีเหี้ย !! 

ในขณะที่ทั้งคู่ก าลงัยื้อกระชากกันอยู่น้ันรถของสมศรกี็จอดเอี๊ยดพอดี สมศรลีงจากรถ ทันทีที่ชายจร
จัดเห็นหน้าสมศรเีขาก็ปล่อยมอืจากดนัยและเดินเข้ามาหาสมศรีช้าๆ 

 

ชายจรจัด 

แม่… 

ชายจรจัดเดินเข้าไปหาสมศรี แล้วกอดเธอซุกหน้าลงร้องไห้ สมศรีตกใจแต่ไม่รูจ้ะท าอะไรจึงเอามือลูบ
หัวปลอบๆ เธอหันไปหาดนัย ขยับปากถามเบาๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมศร ี

เช่ียไรเนี่ย ?? 

ดนัย 

คนบ้า 

สมศรปีลอบชายจรจัดไปตามเกมสเ์พื่อให้เขาสงบ 

 

สมศร ี

โอ๋เอ๋ ไม่เป็นไรนะลูก แม่อยู่น่ีแล้ว 

ชายจรจัดเงยหน้าข้ึนมาทั้งข้ีมกูและน้ าตานองหน้า เขาสะอืน้เหมือนเด็กๆ 

 

ชายจรจัด 

แม่สมศรจี๋า ฮือๆ ช่วยหนูด้วย 

สมศร ี

จ๋าลูก ให้ช่วยอะไร 

ชายจรจัด(เอาน้ิวจิม้ไปทีท่้องสมศร)ี 

ท าแท้งหนเูถอะนะ หนูไม่อยากเกิดมา 

สมศรีอึง้ไปและเริ่มพยายามแกะตัวให้หลุดออกจากอ้อมกอดของชายจรจัด 

 

สมศร ี

ไม่ได้นะลูก ท าแท้งเป็นสิ่งไม่ดี ทกุคนควรมีสทิธิได้ใช้ชีวิตของตัวเองนะ 

สมศรหีันไปหาดนัยเป็นสัญญาณบอกให้รบีข้ึนรถ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชายจรจัด 

แต่หนูไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลย ! แม่รู้มั้ยว่าพวกโฮโมมันเอาเปรียบเราทุกอย่าง  

การทีห่นูเกิดเป็นผู้ชายแม่งโคตรล าบาก ไหนจะโดนเอาเปรียบโดนทรมานสารพัด 

ชายจรจัดเริม่โวยวาย สมศรีพยายามถอยตัวหนที าปากจุ๊ๆให้เขาสงบ 

ชายจรจัด 

หนูไม่อยากเกิดมาแล้ว ชีวิตหนูไม่มีอะไรดีเลย ไม่มีอนาคต ถ้าแม่ไม่ท า หนู..หน ู

ชายจรจัดหันรหีันขวางมองหาบางอย่าง แล้วเขาก็หันไปเห็นขวดแก้ววางอยู่ริมฟุตบาท 

ชายจรจัด 

หนูจะท าให้แมเ่อง !! 

ชายจรจัดเดินไปหยบิชวดแก้ว สมศรีได้โอกาสรบีว่ิงข้ึนรถแลว้บึ่งออกไปทันที 

ชายจรจัดหันมาพร้อมขวดแก้วในมือตารถว่ิงออกไปแล้ว เขาพยายามว่ิงตามแต่ก็ไม่ทัน เขาจ าป้าย
ทะเบียนรถ 

 

ฉาก8/ภายใน/รถสมศรี /เย็นมาก 

บนรถสมศรซีึ่งมีดนัยก าลังกดแผลแตกทีห่ัวนั่งอยู่ข้างๆ 

ดนัย 

โอ๊ยเจบ็หัวๆ 

สมศร ี

เกือบโดนคนบ้าตีหัวอีกแผลแล้วมั้ยล่ะ 

ดนัย 

พวกมันไม่ใช่เมียน้อย ผมไม่รู้ว่ามันจับไปท าอะไรเรียกค่าไถ่หรือเปล่า 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมศร ี

ใคร ใครจับไป 

ดนัย 

ไม่รู้ เป็นคู่เกย์สองคน 

สมศร ี

ห๊า? แล้วมานพไปเกี่ยวอะไรกบัพวกนั้น  

ดนัย 

ไม่รู ้

สมศร ี

มันเป็นพวกของนังเมียน้อยน่ันแหละ..ต้องใช่แน่ๆ ฝันไปเถอะ อีดอก! กูจะไม่ให้มึงสักบาท 

สมศรเีปิดลิ้นชักหยบิปืนปลอมสง่ให้  

 

สมศร ี

เอาไว้ขู่พวกมัน 

ดนัย 

เฮ้ย พี่มีได้ไงอ่ะ 

สมศร ี

ของปลอมน่า แล้วไงต้องไปทางไหนต่อ 

ดนัย  

ซ้าย เอ้ย ขวาๆ เฮ้ยผมไม่แน่ใจอ่ะว่าตอนขับตามมันเลี้ยวไหน 

ดนัยพยายามนึกทาง สมศรหีักพวงมาลัยขวา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมศร ี

แล้วไง ทางไหนต่อฉันต้องเลี้ยวไหนอีก…น้องเวร !! พึ่งไม่เคยได้เลย 

ซ้ายหรอืขวากันแน่เนี่ย 

ดนัย 

ขวา ! 

 

ฉาก9/ภายใน/กลุ่มใต้ดิน/เย็นมาก 

ในห้องลับ ทั้งสามสวมหมวกไอ้โมง่ โดยมานพถูกจบันอนคว่ าอยู่ จีหนึ่งกับจีสองก าลังรอ้งเพลงประจ า
กลุ่มที่แต่งข้ึนใหม่ ใหก้ับ กลุ่มใต้ดิน บรรยากาศดูน่าขลัง (เนือ้เพลงว่าด้วย ความสุขและความภูมิใจที่
ได้เกิดเป็นโฮโมเซ็กชวล) 

เมื่อจบเพลง  

 

จีหนึ่ง 

เพราะนะว่ามั้ย ? 

จีสอง 

ใช่แต่บางท่อนยังไม่โอเค เหมือนใส่ๆมาให้ตรงสัมผสัไปก่อน 

จีหนึ่ง 

งั้นต่อไปนี้ เราจะร้องเพลงนี้ทุกครั้งก่อนเอาแขกรับเชิญ 

รักษ์มองไปที่มานพ ซึ่งตื่นแล้วและก าลังมองเค้าอยู่เช่นกัน 

 

รักษ์ 

เอ่อ ทุกคน สงสัยต้องร้องใหม่หนะ เมมมปีัญหาอีกแล้ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จีหนึ่ง 

อีกแล้วเหรอ นีร่อบที่ห้าแล้วนะ มันเกิดอะไรข้ึนกันแน ่

จีสอง 

สงสัยไม่ใช่เมมแล้วมั้งที่มีปญัหา  

ทั้งจหีนึ่งและจสีองจ้องไปทีร่ักษ์ รักษ์หลบสายตาไม่พูดอะไร 

จีหนึ่ง 

ตัวเองเอาตูดได้เลย ไม่ต้องร้องละเสียเวลามานานแล้ว 

จีสองเดินไปหาของกุกกักๆ ในขณะที่จีหนึง่หยบิปืนที่ใช้ขู่แขกรับเชิญข้ึนมา 

จีสอง 

ถุงยางหมด ขอไปเอาแปบ๊นึง 

จีสองเดินออกไปจากหอ้ง 

รักษ์อึกอกัเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมา จนจีหนึง่สงัเกตได้ 

 

จีหนึ่ง 

จีสาม เป็นอะไรหรือเปล่า 

รักษ์ 

เอ่อ จหีนึ่ง  ฉันมีบางอย่างต้องบอกและอยากให้แกเข้าใจในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันมานาน  

ฉันรู้ว่าสิ่งนี้มันจะขัดต่ออุดมการณ์ของเรา แต่ฉันอยากจะขอร้องสักครัง้ คือว่า… 

รักษ์มองไปที่มานพ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รักษ์ 

ผู้ชายคนน้ันเป็นผัวฉัน 

รักษ์ถอดไอ้โม่งออก มานพเมื่อเห็นว่าเป็นรกัษ์ก็ตะลงึเหมือนจะพูดอะไร แต่ได้แต่ส่งเสียงอู้อีเ้พราะผ้า
ที่ปิดปากไว้ 

 

จีหนึ่ง 

ถ้าผู้ชายคนน้ีเป็นผัวแก แล้วเค้าไปออกรายการโจมตีพวกเราท าไม ฉันไม่เข้าใจ 

รักษ์ 

ฉันก็อยากฟังค าตอบจากปากเขาเหมือนกัน 

จีหนึ่งแกะผ้าปิดปากมานพออก 

 

มานพ 

รักษ์เราขอโทษทีห่ลอกน้อง แล้วก็ขอโทษที่ไมร่ับโทรศัพท์เลย 

จีหนึ่ง 

แล้วแกไปออกรายการนั้นท าไม 

มานพ 

คือว่า..ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราคบกันมันมีความสุขมาก แต่ว่าผมรูส้ึกผิดกับตัวเองมาตลอด 

ทุกครั้งที่เราเอากันเสรจ็ผมจะรู้สกึไม่ดีกบัตัวเองเสมอ ผมไมก่ล้าบอกใครเรื่องความสัมพันธ์ของเรา 

คือ ผมอยากจะเป็นผู้ชายปกติเหมือนๆคนอื่นเค้า 

มานพท าหน้าเหมือนจะร้องไห ้

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จีหนึ่ง 

แล้วเป็นอย่างนี้มันไมป่กติตรงไหนวะ เบือ่จริงๆเลยพวกไม่ยอมรบัตัวเองเนี่ย 

รักษ์ 

เนี่ยเหรอ คือสาเหตทุี่พี่เลิกกบัผม 

มานพพยักหน้า 

 

จีหนึ่ง 

แล้วยังไง พอไปออกรายการแล้วไงต่อ กเ็ลยคิดว่าจะเป็นผู้ชายได้งั้นสิ 

จีสามอย่าไปแครผ์ู้ชายคนน้ีเลยฉันว่า คนแบบนี้ไม่รกัใครมากกว่ารักตัวเองหรอก 

จีหนึ่งมองหน้ารกัษ์ที่ก าลังเศร้าแล้วก็อดสงสารเพื่อนไม่ได้ 

 

จีหนึ่ง 

ฉันจะให้โอกาสผัวแกเลือกว่าจะอยู่อย่างเปิดเผยหรอืหลบซอ่นต่อไป ถ้าเปิดเผยกบ็อกให้คนอื่น 

เค้ารู้ซะว่านายกบัจสีามเป็นผัวเมียกัน แต่ถ้ายังคิดอยากทีจ่ะหลบซ่อนฉันก็ช่วยไม่ได้นะจีสาม 

มานพหันไปมองรักษ์ แล้วก็หันมาพูดกบัจหีนึ่ง 

 

มานพ 

ผมจะไม่หลบซ่อนอีกตอ่ไปแล้ว รักษ์คือทุกอย่างในชีวิตของผม 

ตั้งแต่ครั้งแรกทีผ่มได้เจอเค้า ผมก็รูส้ึกว่าชีวิตของผมมันจะไม่เหมือนเดมิอีกต่อไป 

รักษ์ยิ้มกว้างออกมา  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มานพ 

ถึงเราจะโกหกน้องหลายอย่าง แต่ครัง้นี้เช่ือเถอะว่าเราพูดจริง 

เราขอโทษที่ท าให้นอ้งเสียใจ แต่เรายังรักรักษ์อยู่เหมือนเดิมนะ 

รักษ์ดีใจว่ิงเข้าไปกอดมานพ จหีนึ่งถอดหมวกไอ้โม่งออกแล้วหยิบวอข้ึนมา 

 

จีหนึ่ง 

ตัวเองยกเลิกภารกิจ… 

 

ฉาก10/ภายนอก/หน้าตึกร้าง /เย็นมาก 

จีสองที่ก าลังหาถุงยางในรถ กดฟังวอ 

 

จีสอง 

อ้าว ท าไมล่ะ 

จีหนึ่ง 

เรื่องมันยาว ข้ึนมาจะเล่าใหฟ้ัง 

จีสองถอดหมวกไอ้โม่งออก  

 

จีสอง 

ไม่มีใครเป็นไรใช่มั้ย 

จีหนึ่ง 

ไม่มี…ตัวเองรักเค้ามั้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จีสองลกุขึ้นมายืนหน้ารถ 

 

จีสอง 

เฮ่ย ถามท าไมเนี่ยก็ตอ้งรักอยู่แล้ว 

ตัดไปที่สมศรีซึง่ก าลงัขับรถอยู่ และดนัยก าลังพยายามหยิบของจากหลงัรถ 

 

ดนัย 

ขวดแกลอนน่ีหนะเหรอ 

สมศร ี

เออนั่นแหละ หยบิมา…แล้วตกลงมันตึกไหนกันแน่เนี่ย ใกลถึ้งรึยังห๊ะ 

ดนัยหยิบขวดแกลอนเปล่าสง่ใหส้มศรี เธอบอกให้ดนัยจบัพวงมาลัยไว้ให้หนอ่ย แล้วเธอก็เปิดฝาขวด
เอาไปรองใต้หว่างขา 

 

ดนัย 

พี่จะท าอะไรหนะ 

สมศร ี

มึงไม่เคยเห็นคนฉ่ีหรือไง 

ในขณะที่สมศรกี าลงัฉ่ีอยู่นั้น ดนัยก็เผลอหันมองจนลืมมองทาง  

จีสองซึง่ก าลงัยืนพูดวออยู่ทีก่ลางถนน 

 

จีสอง 

บอกว่ารักเท่าจักรวาลมันก็ยงัไม่พอ ก็อยากได้ยินเธอพูดซ้ า… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รถของสมศรีพุง่เข้าหาจีสองทีก่ าลงัยืนพูดวออยู่  

 

จีสอง 

Like never heard…เฮ้ย !! 

เขารีบกระโดดหลบใหพ้้นทาง รถเบรกเอี๊ยดพร้อมๆกบัทีส่มศรีฉ่ีที่เหลือไมล่งขวด 

 

ดนัย 

ตึกนี้แหละพี่ !! 

สมศรงีงเพราะเป็นตึกเดียวกับที่มาส่งรักษ์ 

 

สมศร ี

ห๊า ?  

ดนัยมองกระจกหลังเห็นจีสองนอนโอดโอยอยูเ่พราะเจ็บขา  

 

ดนัย 

ไอ้คนน้ีแหละทีจ่ับพี่มานพไป 

สมศร ี

มึงแน่ใจนะ ขนาดบอกทางมงึยังมั่วเลย 

ดนัย 

ชัวร์ เร็วๆ ! 

ทั้งสมศรีและดนัยรบีลงจากรถ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก11/ภายใน/กลุ่มใต้ดิน/เย็นมาก 

ในห้อง ทั้งสามคือ จหีนึ่ง มานพ(ในสภาพที่ยงัถูกมัดติดกบัโต๊ะ) และรกัษ์ก าลงัร้องเพลงที่แต่งข้ึนให้กบั
กลุ่มใต้ดิน(เพลงเดมิ) แล้วทันใดนั้นเองสมศรี ดนัยกบ็ุกเข้ามาพร้อมๆกับที่จบัจสีองมัดเป็นตัวประกัน 

 

สมศร ี

อย่ายุ่งกับผัวก ู! 

ดนัยเล็งปืนไปทางจหีนึ่ง จหีนึ่งเองก็เล็งปืนไปที่ดนัยเช่นกัน ทั้งสองกลุ่มยืนประจันหน้ากันอยู่อย่างนั้น 

 

จีหนึ่ง 

ใครผัวมึง ? 

สมศรหีันไปมองมานพ 

 

มานพ 

หวัดดีจ๊ะ สมศรี มาได้ไงอ่ะ 

สมศร ี

เค้าไปท าอะไรให้หะ๊ ปล่อยผัวกูมาไมง่ั้น..ไม่งั้นคนของมงึตายแน่ 

จีหนึ่ง 

เดี๋ยวนะ มึงก าลงัจะบอกว่าผู้ชายคนน้ีเป็นผัวมึง และตอนน้ีมึงก็ก าลัง… 

สมศรเีอามือลบูท้องตัวเอง 

 

สมศร ี

ใช่! เพราะงั้นเห็นแกลู่กของเราเถอะ ฉันไม่รู้ว่าพวกแกจะท าอะไรกันแต่ปล่อยผัวฉัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จีหนึ่งหันไปมองรักษ์ที่ก าลังตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้ 

 

จีหนึ่ง 

คงจะไม่ได้แล้วละ่ เพราะผู้ชายคนน้ีก็เป็นผัวเพื่อนกเูหมือนกนั แล้วใครจะมาก่อนมาหลังมันไม่ส าคัญ 

แต่ว่าไอ้นี่มันท าผิดต่ออุดมการณ์ชาวโฮโมของเราอย่างร้ายแรงทีม่ีเมียอยู่แล้วแต่ดันไปยุ่งกบัผูห้ญงิ
จริงๆ 

สมศร ี

พูดอะไร เมียไหน ฉันน่ีไงเมียเค้า 

รักษ์ 

ผมกเ็ป็นเมียเค้าเหมือนกัน 

สมศรีอึง้ไปเมื่อพบหน้าเมียน้อยที่ตามหามานาน แล้วดนัยก็โพล่งข้ึนมา 

 

ดนัย 

นั่นไง ว่าละ ผมสงสัยมานานแล้วว่าผัวพี่อะต้องไม่แมน แล้วก็จรงิด้วย 

จีสอง(ถูกมัด) 

อื้อๆๆ อืออ 

สมศร ี

อะไรเนี่ย มานพน่ีคุณเป็นเกย์เหรอ 

รักษ์ 

นี่พี่คบกับผมทั้งๆที่มีเมียแล้วมาตลอดได้ไง 

ดนัย 

เห็นมั้ยผมพยามบอกพี่ตั้งหลายรอบ พี่ก็ไม่เช่ือผม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จีหนึ่ง 

กูบอกมึงแล้วว่าผู้ชายคนเนี้ยไว้ไจไม่ได้ 

สมศร ี

อุตส่าหห์ลงคิดว่าคุณมีเมียน้อยมาตลอด 

รักษ์ 

คนตอแหล พี่หลอกผมหลอกแมง่ทุกอย่าง 

ทุกคนในห้องส่งเสียงดังจนแทบจบัใจความไม่รูเ้รื่อง 

 

มานพ 

ทุกคน !! ขอผมพูดอะไรหนอ่ยได้มั้ย 

รักษ์ / สมศร ี

อะไร !! 

มานพ 

เอ่อ…ผมขอโทษนะที่ไม่เคยบอกความจริง แต่ถึงยังไงผมก็รกัทั้งสองคนเท่าๆกันนะ 

รักษ์ยิ่งโกรธเพราะรู้สึกตัวว่าถูกหลอกอีกแล้ว ส่วนสมศรที าหน้าจะอาเจียน 

จีหนึ่ง 

เพราะงั้น ผัวมึงตอ้งถูกลงโทษด้วยการเอาตูด หนึง่โทษฐานท าผิดอุดมการณ์ชาวโฮโม สองท าเพื่อนกู
ใจสลาย 

สามพวกกเูสียเวลาถ่ายกบัเรื่องไรส้าระมามากพอแล้ว 

สมศร ี

ไม่ได้ !! ห้ามอีตุ้ดหน้าไหนมายุ่งกับรูตูดผัวกทูั้งนั้น ไม่งั้น.. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จีหนึ่ง 

ไม่งั้นจะท าไม 

ดนัยพยักเพยิดหน้าใหส้มศรีดหูน้าจสีอง 

 

ดนัย 

มันสองคนเป็นแฟนกัน 

สมศรเีหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออก 

 

สมศร ี

ไม่งั้น ถ้ามึงเอาตูดผัวกู กูจะอมจูผ๋ัวมึง !! 

สมศรีตะโกนลั่นห้อง ทั้งห้องเงียบสนิทเพราะอึ้งไปกับสิ่งที่ได้ยิน จีหนึ่งกัดฟันกรอดๆด้วยความโกรธที่
ท าอะไรไม่ได้ 

ทั้งสองกลุ่มยงัคงช้ีปืนใสก่ันอยู่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าขยับตัว 

 

ฉาก12/ภายนอก/หน้าตึกร้าง/เย็นมาก 

ชายจรจัดว่ิงตามทางมาด้วยความเหนื่อยอ่อน เขาหยุดหอบหายใจทีห่น้าตึกร้าง มองไปข้างหน้าเห็น
รถสมศรีจอดอยู่(จ าป้ายทะเบียนได้) เขาแน่ใจว่าสมศรจีะต้องอยู่ในตึกร้างนี้แน่ๆจงึเข้าไปในตึก 

 

ฉาก13/ภายใน/กลุ่มใต้ดิน/หัวค่่า 

ในขณะที่สถานการณ์ก าลังตึงเครียดอยู่นั้นและไมม่ีใครกล้าขยับตัวท าอะไร ชายจรจัดก็ว่ิงหอบเข้ามา
ในห้อง 
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ชายจรจัด 

แม่ ! 

แต่แล้วทันทีที่เขาหันไปเห็นจหีนึ่งและจีสามเขาก็ตกใจและเผลอปลอ่ยขวดแก้วในมือหล่นพื้น 

 

ชายจรจัด 

ไม่นะ ปล่อยพอ่ของผมไปเถอะ ได้โปรดอย่าท าร้ายเขาเลย 

ชายจรจัดน่ังลงกับพื้นและโวยวาย 

 

ชายจรจัด 

อย่าท าอะไรพอ่ผม แม่ น้า ช่วยพ่อเร็ว ไอ้โฮโมพวกนั้นมันก าลังจะท าร้ายพ่อ 

เหมอืนที่พวกมันท ากับผม อย่าปล่อยให้มันท าร้ายพ่อ 

ในขณะที่ชายจรจัดก าลังโวยวายเหมือนคนเสียสติที่พื้นอยู่นัน้  

ก็มีเสียงสะอึกสะอื้นดงัมาจากรกัษ์ 

 

รักษ์ 

ฮือๆ ทนไม่ไหวแล้ว ที่ผมยอมโดนหลอกมาตลอดกเ็พราะรกัพี่ 

แต่น่ีมันมากเกินไปแล้ว ทั้งมเีมีย มลีูกด้วยกันต้ังสองคน ฮือๆ 

รักษ์เดินเข้าไปหามานพ  

 

รักษ์ 

เหมอืนที่เพื่อนผมบอกแหละ พี่สมควรโดนแล้ว ผมจะท ากับพี่เหมือนที่ พี่ท ากบัผมมาตลอด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

55 

  

มานพ 

ใจเย็นก่อนสริักษ์ เรายอมให้น้องเอาตูดก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี ่

รักษ์ 

แด่ความรักที่พังทลาย ! 

รักษ์ดึงกางเกงมานพลง แล้วก็อัดตูดด้วยความรักและความแค้น 

จีหนึ่งรีบหยบิกลอ้งข้ึนมาถ่าย ท่ามกลางความตะลึงของคนทั้งห้อง 

 

สมศร ี

หยุดนะ ปลอ่ยผัวกูอเีมียน้อย หยุด อเีหี้ย หยุด!  

สมศรีพยามผลักดนัยให้เข้าไปช่วยแต่ดนัยก็ยืนทื่ออยู่อย่างนัน้ไม่กล้าท าอะไร และยงัท าหน้าขยะแขยง 

 

สมศร ี

มึงไม่หยุดใช่มั้ย! 

เมื่อสมศรเีห็นว่ารกัษ์ไม่ยอมหยุดเอาตูดมานพเธอจงึย่อตัวลงและแกะกางเกงจสีอง 

 

จีสอง 

อือๆๆๆ 

สมศร ี

ดนัย ถ่ายไว้ 

สมศรีพูดค าน้ันเป็นค าสุดท้ายก่อนจะอ้าปากอมจู๋จสีอง ดนัยมือถือข้ึนมาถ่ายลวกๆอย่างไม่กล้าดู 

แล้วทั้งสองกลุ่มก็ห้ าหั่นด้วยการถ่ายคลปิวีดิโอแข่งกัน ในขณะที่ ชายจรจัดหลบัตาปีห๋วาดกลัวเอามือ
สองข้างปิดหูนัง่คุดคู้ตัวอยู่มุมห้องด้วยความทรมานไมอ่ยากเห็นและไมอ่ยากได้ยินในสิ่งที่เกิดข้ึน ดนัย
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ที่ท าหน้าตาเหมอืนจะอ๊วกกับสิ่งที่ทั้งสมศรีและรักษ์ท า มานพร้องลั่นด้วยความเจบ็ปวด จหีนึ่ง
พยายามดึงหัวสมศรีออกจากจสีองและกพ็ยายามถ่ายรักษ์ทีเ่อาตูดมานพอยู่ แต่ย่ิงดึงยิง่ขโยกหัวสมศรี
ก็เหมือนว่าจสีองจะรอ้งซี้ดซ้าดมากขึ้น 

จนเมือ่ทั้งสองกิจกรรมเสร็จพร้อมๆกัน มานพสลบไป จสีองร้องไหก้ระซิกๆโดยมจีีหนึ่งคอยปลอบโยน 
รักษ์ที่นั่งเงียบไม่พูดอะไร ชายจรจัดน่ังตัวสั่นหวาดกลัวอยู่มมุห้องโดยมีดนัยคอยส่งยาดมให้ ส่วน
สมศรกี าลงัอ๊วก 

 

ฉาก14/ภาพข่าว และรายการตา่งๆ 

ในสตูดิโอผูป้ระกาศข่าวหญิงนัง่อยู่ทีโ่ต๊ะและก าลงัอ่านข่าว 

ผู้ประกาศข่าวหญงิ 

อันตรายจากกลุม่ใต้ดินช่ือ “Power Fuck Homo”  ที่ชอบจับตัวผู้ชายไปข่มขืนทางทวาร ขณะนี้ทาง
กรมต ารวจ 

ได้ออกมาเตือนคุณผู้ชายทัง้หลาย ให้ระมัดระวังในการคุยกบัคนแปลกหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทาง
เปลี่ยวในยามวิกาล 

ตัดไปที่รายการสนทนา พิธีกรก าลังแนะน า 

 

พิธีกร 

และส าหรบัช่วงสนทนาในวันน้ี เรามีเหยื่อผู้เคราะหร์้ายที่เคยถูกกลุ่ม Power Fuck Homo จับตัวไป 

วันน้ีพวกเค้าจะมาเล่าประสบการณ์ทีเ่กิดข้ึนกับตัวใหฟ้ังกันครับ 

 

ภาพตัดไปที่ผู้ชายสามคนในชุดไอ้โมง่ ปิดหน้าปิดตาเหมือนถูกข่มขืนยกมือไหว้คนดู 

ในสตูดิโอ ผู้ประกาศข่าวชายนั่งอยู่ที่โตะ๊และก าลังอ่านข่าว 
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ผู้ประกาศข่าวชาย 

นอกจากอันตรายจากกลุม่ Power Fuck Homo แล้วตอนนี้มีกลุม่ใต้ดินกลุม่ใหมท่ี่ชอบจบัตัวผู้ชายไป
ข่มขืนเช่นกัน 

แต่จะเลือกจับเฉพาะ ชาวรักร่วมเพศอย่าง เกย์ ตุ้ด โดยใช้ช่ือ “เครือข่ายพลังจิ๋ม” 

ในขณะที่อ่านข่าวก็มี ภาพฟุตเทจข่าว สีพ่นตามก าแพงเป็นช่ือของทั้งสองกลุ่ม 

ฟุตเทจข่าว บรรยากาศหน้าศาลชุลมุนวุ่นวายไปด้วย นักข่าวที่ก าลังรุมล้อมขอสัมภาษณ์จีหนึง่โดยมี
ทนายและการ์ด คอยกัน 

 

เสียงบรรยายข่าว 

การข้ึนศาลไต่สวนคดีของหัวหน้ากลุ่มใต้ดิน Power Fuck Homo ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนเพราะเหตุ
ชุลมุนจากผู้ชุมนุม 

ชาวรักร่วมเพศทีก่่อความไม่สงบเมื่อเช้าน้ีค่ะ 

จีหนึ่ง 

การอัดตูดพวกเหยียดเพศ ไม่ถือเป็นการข่มขืนว้อย !! 

และทางหัวหน้ากลุ่ม เครือข่ายพลงัจิม๋ก็ได้ออกมาโต้แย้งว่า 

สมศร ี

การข่มขืนพวกผิดเพศ ก็ไม่ถือเป็นการข่มขืนเช่นกัน !! 
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Location List 

ตารางที่ 4 – 1 แสดงการแบง่สถานที่ถ่ายท า 
สตูดิโอถ่ายรายการ – สตูช้ันแปดตึกแคท 
Scene Time INT / ENT Se/Location Cast Description Remarks Cut 
1 D1 INT สตูดิโอ

รายการ 
มานพ,พิธีกร มานพไปออกรายการสนทนา  25 

14 D2 INT สตูดิโอข่าว /
หน้าตึกแคท /
ถนนสะพาน
ปลา 

นักข่าว,พิธีกร
,G1,สมศร,ีรักษ์ 

นักข่าวรายงานสถานการณ์ที่มีกลุ่มใต้ดิน 2 กลุ่มจับผู้ชายไปข่มขืน  24 

 

ตารางที่ 4 – 2 แสดงการแบง่สถานที่ถ่ายท า 
ลานจอดรถ – ลานจอดรถช้ัน P8 
Scene Time INT / ENT Se/Location Cast Description Remarks Cut 
2 D1 INT ลานจอดรถ มานพ

,ดนัย,G1,G2 
มานพถูกดนัยแอบตามและถูก G1/G2 จับตัวข้ึนรถไป คุยโทรศัพทก์ับสมศรีตัด

สองจอ 
22 
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ตารางที่ 4 – 3 แสดงการแบง่สถานที่ถ่ายท า 
บนถนน – สะพานปลา (ถ่ายจรงิ) 
Scene Time INT / ENT Se/Location Cast Description Remarks Cut 
5 D1 ENT บนถนนแถว

สะพานปลา/
หน้าตึกร้าง 

สมศร,ีรักษ์ สมศรีขับรถตามหามานพ และไปสง่รักษ์  26 

14 D2 INT สตูดิโอข่าว /
หน้าตึกแคท /
ถนนสะพาน
ปลา 

นักข่าว,พิธีกร
,G1,สมศร,ีรักษ์ 

นักข่าวรายงานสถานการณ์ที่มีกลุ่มใต้ดิน 2 กลุ่มจับผู้ชายไปข่มขืน  24 

8 D1 ENT บนถนน สมศร,ีดนัย สมศรกีับดนัยหนีคนจรจัดและรบีไปหามานพ  9 
ตารางที่ 4 – 4 แสดงการแบง่สถานที่ถ่ายท า 
บนถนน – ลานจอดรถช้ัน P9 (ถ่ายหลอก) 
Scene Time INT / ENT Se/Location Cast Description Remarks Cut 
3  D1 ENT บนถนน/หน้า

ตึกร้าง 
ดนัย,G1,G2,
มานพ 

ดนัยขับรถตามจนมาถึงตึกร้าง คุยโทรศัพทก์ับสมศรีตัด
สองจอ 

5 

8 D1 ENT บนถนน สมศร,ีดนัย สมศรกีับดนัยหนีคนจรจัดและรบีไปหามานพ  9 
5 D1 ENT บนถนนแถว

สะพานปลา/
หน้าตึกร้าง 

สมศร,ีรักษ์ สมศรีขับรถตามหามานพ และไปสง่รักษ์  26 

10 D1 ENT หน้าตึกร้าง G2,สมศร,ีดนัย G2 ลงมาหาของในรถ สมศรกีับดนัยขับรถเฉ่ียว G2  19 
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ตารางที่ 4 – 5 แสดงการแบง่สถานที่ถ่ายท า 
หน้าตึกร้าง – หน้าตึกร้าง ซอยอินทามระ14 
Scene Time INT / ENT Se/Location Cast Description Remarks Cut 
3  D1 ENT บนถนน/หน้า

ตึกร้าง 
ดนัย,G1,G2,
มานพ 

ดนัยขับรถตามจนมาถึงตึกร้าง คุยโทรศัพทก์ับสมศรีตัด
สองจอ 

5 

5 D1 ENT บนถนนแถว
สะพานปลา/
หน้าตึกร้าง 

สมศร,ีรักษ์ สมศรีขับรถตามหามานพ และไปสง่รักษ์  26 

10 D1 ENT หน้าตึกร้าง G2,สมศร,ีดนัย G2 ลงมาหาของในรถ สมศรกีับดนัยขับรถเฉ่ียว G2  19 
12 D1 ENT หน้าตึกร้าง Signo Signo ว่ิงตามรถจนมาถึงตึกร้าง  4 
 

ตารางที่ 4 – 6 แสดงการแบง่สถานที่ถ่ายท า 
ในตึกร้าง – ตึกปีเตอร์แมนช่ัน 

Scene Time INT / ENT Se/Location Cast Description Remarks Cut 
4 D1 INT ในตึกร้าง ดนัย,G1,G2,

มานพ 
ดนัยตามเข้าไปในตึกเห็น G1 กับ G2 อุ้มมานพทีส่ลบเข้าไป ดนัยถูกท า
ร้ายสลบไป 

 11 

6 D1 INT ในตึกร้าง รักษ์,ดนัย, 
G1,G2,มานพ 

รักษ์เข้าไปในตึกเจอมานพ และพวกจีบอกใหร้ักษ์ไปทิง้  12 

9 D1 INT ในตึกร้าง มานพ,รักษ์
,G1,G2 

รักษ์บอกความจรงิกบั G1 และ G2ลงไปเอาถุงยาง  45 

11 D1 INT ในตึกร้าง สมศร,ีดนัย, G1 รักษ์และมานพ ก าลงัร้องเพลงแล้วพวกสมศรีกบ็ุกเข้ามาและจบั G2  35 
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มานพ,รักษ์
,G1,G2 

เป็นตัวประกัน 

13 D1 INT ในตึกร้าง สมศร,ีดนัย,
มานพ,รักษ์
,G1,G2,signo 

Signo เข้ามาท าให้รักษ์เข้าใจผิดจึงอัดตูดมานพ ส่วนสมศรีกอ็มจู๋ G2  43 

 

ตารางที่ 4 – 7 แสดงการแบง่สถานที่ถ่ายท า 
ตู้โทรศัพทร์ิมทาง – หน้าตึกร้างซอยอินทามระ14 

Scene Time INT / ENT Se/Location Cast Description Remarks Cut 
7 D1 ENT ตู้โทรศัพทร์ิม

ทาง 
ดนัย,Signo,
สมศร ี

ดนัยต่ืนข้ึนมาที่ริมทางและเจอคนจรจัดบอกว่าเป็นหลานของเขา สมศรี
มารับดนัย 

 41 
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Day Shoot 

ตารางที่ 4 – 8 แสดงการแบง่วันและเวลาถ่ายท า 
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 

Time Scene Cut Location Cast Prob Remarks 
09.00 – 11.00 2 16 ลานจอดรถช้ัน P8 มานพ, ดนัย, จีหนึง่, จี

สอง 
โทรศัพทม์านพ, กระเป๋าเอกสาร
มานพ, สมุดดนัย, หูฟัง, ปากกา, ที่
พันเอวแก้ปวดจสีอง, รถของพวกจี
, กระเป๋าใบเล็กจสีอง, ผ้าเช็ดหน้า 

*แต่งรถเปน็รถพวกจ ี

11.00 – 12.00  พักกินข้าว 
12.00 – 13.00 เดินทางไปซอยอินทามระ 14 
13.30 – 14.30 10 11 หน้าตึกร้างซอยอิน

ทามระ14 
สมศร,ี ดนัย, จีสอง วอจีสอง, รถพวกจ,ี รถสมศร,ี 

เบาะรองเวลากระโดด 
*เก็บรถจีให้หมดแล้ว
เปลี่ยนเป็นรถสมศร ี

15.00 – 16.00 3 4 หน้าตึกร้างซอยอิน
ทามระ14 

ดนัย, มานพ, จีหนึง่, จี
สอง 

รถดนัย, กล้องส่องทางไกล, หูฟัง, 
โทรศัพท์ดนัย 

*เปลี่ยนรถสมศรเีป็นรถ
ดนัย 

16.00 – 17.30 กลับมาที่ตึกแคท 
17.30 – 18.30 พักกินข้าว 
18.30 – 19.00 เซ็ต ฉากรถ 
19.00 – 19.30 3 1 P9 ดนัย, สมศร ี รถดนัย, หูฟัง, ,มือถือดนัย  
19.30 – 20.00 เปลี่ยนรถดนัยเป็นรถสมศร ี
20.00 – 21.00 8 3 P9 ดนัย, สมศร ี รถสมศร,ี ทิชชู่ซับเลือด, ปืนปลอม *เก็บมุมตรงใหห้มดทกุ

ซีนก่อนค่อยเก็บมมุข้าง 
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21.00 – 22.00 9 3 P9 สมศร,ี ดนัย ทิชชู่ซับเลือด, ปลัดชิก  
22.00 – 23.00 10 4 P9 สมศร,ี ดนัย ขวดแกลอน, สลงิค์ฉีดยา, ฉ่ีปลอม  
23.00 – 00.00 เก็บของ 
 

ตารางที่ 4 – 9 แสดงการแบง่วันและเวลาถ่ายท า 
วันเสารท์ี่ 26 ตุลาคม 

Time Scene Cut Location Cast Prob Remarks 
13.00 – 16.00 7 29 หน้าตึกร้างซอยอิน

ทามระ 14 
สมศร,ี ดนัย, Signo สมุดดนัย, เหรียญ, ไทม์แมชชีน, 

แบงค์, รถสมศร,ี ขวดแก้ว 
 

16.00 – 17.00 12 3 หน้าตึกร้างซอยอิน
ทามระ 14 

Signo รถสมศร,ี ขวดแก้ว  

 

ตารางที่ 4 – 10 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า 
วันเสารท์ี่ 2 พฤศจิกายน 

Time Scene Cut Location Cast Prob Remarks 
19.00 – 20.30 0 12 ปีเตอร์แมนช่ัน บาทหลวง, จีหนึ่ง, จี

สอง 
เก้าอี้ทีบ่าทหลวงนัง่, เชือกทีม่ัดตัว, 
กล่องกระดาษลัง, หนังสือพิมพ,์ 
ถุงพลาสติกคลมุหน้า 

 

20.30 – 21.00 1 1 ปีเตอร์แมนช่ัน บาทหลวง, จีหนึ่ง, จี โต๊ะประหาร, ปืนปลอม, ไม้ช๊อตยุง *ทิ้งนิ่งใช้ขาต้ังกล้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สอง , ค าประกาศ 
21.30 – 22.00 พักกอง 
22.00 – 23.00 4 9 ปีเตอร์แมนช่ัน ดนัย, จีหนึ่ง, จีสอง, 

มานพ 
มือถือดนัย  

23.00 – 00.00 6 12 ปีเตอร์แมนช่ัน ดนัย, จีหนึ่ง, จีสอง, 
มานพ, รักษ์ 

กระเป๋ากล้อง, ขาต้ังกล้อง, สายไฟ
มัดมานพ, โต๊ะประหาร, ผ้าปิด
ปากมานพ 

 

00.00 – 01.30 9 27 ปีเตอร์แมนช่ัน จีหนึ่ง, จีสอง, มานพ, 
รักษ์ 

กล้องรักษ์, กล่องลังใส่ของ, ปืน
ปลอมจหีนึ่ง, วอจีหนึ่ง, ผ้าปิดปาก
จีสาม, โม่งจีหนึง่ 

 

01.30 – 02.00 เก็บของ 
 

ตารางที่ 4 – 11 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า 
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 

Time Scene Cut Location Cast Prob Remarks 
19.00 – 20.30 11 25 ปีเตอร์แมนช่ัน มานพ, รักษ์, จีหนึ่ง, จี

สอง, ดนัย, สมศร ี
ปืนปลอมสมศร,ี เสื้อในกางเกงใน
ที่มัดและอุดปากจีสอง 

 

20.30 – 21.00 พักกอง 
21.00 – 23.00 13 37 ปีเตอร์แมนช่ัน มานพ, รักษ์, จีหนึ่ง, จี

สอง, ดนัย, สมศร,ี 
Signo 

กล้องรักษ์, มือถือสมศร ี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 – 12 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า 
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 

Time Scene Cut Location Cast Prob Remarks 
09.00 – 10.00 5 9 สะพานปลา สมศร,ี รักษ์ รถสมศร,ี กระเป๋ากล้อง, ขาต้ัง

กล้อง 
แต่งรถสมศร ี

10.20 – 10.40 8 1 สะพานปลา   รถสมศรีว่ิง 
11.00 – 12.00  14 4 สะพานปลา รักษ์, คนขับใจด ี รถคนใจด,ี กระเป๋ากล้อง, ขาต้ัง

กล้อง 
รักษ์แต่งตัวเหมือนจีสอง 

12.00 – 13.00 พักกอง 
13.00 – 14.00 เดินทางไปซอยอินทามระ 14 
14.00 – 15.00 5 6 หน้าตึกร้างซอยอิน

ทามระ 14 
สมศร,ี รักษ์ กระเป๋ากล้อง, ขาต้ังกล้อง, รถ

สมศร ี
 

15.00 – 16.00 เดินทางกลับมาตึกแคท 
16.00 – 17.00 พักกินข้าว 
17.00 – 18.00 เซ็ตฉากรถ 
18.30 – 20.00 5 8 P9 สมศร,ี รักษ์ ขวดแกลอน, แหวนแต่งงาน  
20.00 – 21.00 เก็บของ 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 – 13 แสดงการแบ่งวันและเวลาถ่ายท า 
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 

Time Scene Cut Location Cast Prob Remarks 
07.00 – 10.00 Set สตูดิโอ / เตรียมฉาก 
11.20 – 12.00 พักกินข้าว 
12.30 – 16.00  1 24 สตูดิโอช้ัน8 มานพ, พิธีกร กล้อง, อุปกรณ์เสียงในสตูดิโอ  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Call sheet 

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 

สถานที่ถ่ายท า : ลานจอดรถช้ัน P8 ตึกแคท / หน้าตึกร้างซอยอินทามระ14 / ลานจอดรถช้ัน P9 ตึก
แคท 

Scene : 2, 10, 3, 8, 9 (รวม 5 ซีน) / สถานที่นัดพบ : ลานจอดรถช้ัน P8 ตึกแคท / ทีมงานถึงเวลา 
>> 07.00 น. 

ตารางที่ 4 – 14 แสดงตารางการนัดหมาย 

นักแสดง ถึงเวลา 
 มานพ  08.00 น. 
จีหน่ึง 08.00 น. 
จีสอง 08.00 น. 
ดนัย 08.00 น. 
สมศรี 12.00 น. 
รักษ์ - 
Signo - 
 

ประกอบฉาก เสื้อผ้า ตัวประกอบ อุปกรณ์ถ่ายท า โน๊ต 
โทรศัพท์มานพ, กระเป๋า
เอกสารมานพ, สมุดดนัย, หู
ฟัง, ปากกา, ที่พันเอวแก้
ปวดจีสอง, รถของพวกจี, 
กระเป๋าใบเล็กจีสอง, 
ผ้าเช็ดหน้า, วอจีสอง, รถ
สมศรี, เบาะรองเวลา
กระโดด, รถดนัย, กล้องส่อง
ทางไกล, โทรศัพท์ดนัย, 
ทิชชู่ซับเลือด, ปืนปลอม, 
ขวดแกลอน, สลิงค์ฉีดยา, ฉี่
ปลอม 

รองเท้า
เขียวจีสอง  

-  ซิล 2 ใบ 
กระดาษไข 4 แผ่น 
เจลบลู 4 
ปลั๊กสามตา 
ไฟแอรี่650 สี่ดวง 

ใช้สายวัดระยะ
ตามแผนทีจ่ดไว้ 
ใช้ฟูกรองกระโดด
ตอนจีสองหลบรถ 

 

ติดต่อ : เติ้ล (084-1288696)   ตั๋ว (084-680-6118)   ด๊ะห์ (089-1500001)   บอม (083-119-
4909) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันเสารท์ี่ 26 ตุลาคม 2556 

สถานที่ :  หน้าตึกร้างซอยอินทามระ14 

Scene : 7, 12, (รวม 2 ซีน) / สถานที่นัดพบ : หน้าเซเว่นตึกแคท / ทีมงานถึงเวลา >> 11.30 น. 

ตารางที่ 4 – 15 แสดงตารางการนัดหมาย 

นักแสดง ถึงเวลา 
 มานพ  - 
จีหน่ึง - 
จีสอง - 
ดนัย 12.00 น. 
สมศรี 12.00 น. 
รักษ์ - 
Signo 12.00 น. 
 

ประกอบฉาก เสื้อผ้า ตัวประกอบ อุปกรณ์ถ่ายท า โน๊ต 
สมุดดนัย, เหรียญ, ไทม์แมช
ชีน, แบงค์, รถสมศรี, ขวด
แก้ว 

รองเท้าขาว  -  รีเฟลกสะท้อนแสง 
 

ระวังคนงานถมดินที่
ซอยพอดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ : เติ้ล (084-1288696)   ตั๋ว (084-680-6118)   ด๊ะห์ (089-1500001)   บอม (083-119-
4909) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันเสารท์ี่ 2 พฤศจิกายน 2556 

สถานที่ :  ปีเตอร์แมนช่ัน 

Scene :  1, 4, 6, 9 (รวม 5 ซีน) / สถานที่นัดพบ : เอกมัยซอย 2 (ลงBTS เอกมัยเดินไปที่ สุขุมวิท 
63) / ทีมงานถึงเวลา >> 17.00 น. 

ตารางที่ 4 – 16 แสดงตารางการนัดหมาย 

นักแสดง ถึงเวลา 
 มานพ  21.00 น. 
จีหน่ึง 18.30 น. 
จีสอง 18.30 น. 
ดนัย 21.00 น. 
สมศรี - 
รักษ์ 21.00 น. 
Signo - 
 

ประกอบฉาก เสื้อผ้า ตัวประกอบ อุปกรณ์ถ่ายท า โน๊ต 
เก้าอ้ีที่บาทหลวงน่ัง, เชือกที่
มัดตัว, กล่องกระดาษลัง, 
หนังสือพิมพ์, ถุงพลาสติก
คลุมหน้า, โต๊ะประหาร, ปืน
ปลอม, ไม้ช๊อตยุง, ค า
ประกาศ, มือถือดนัย, 
กระเป๋ากล้อง, ขาตั้งกล้อง, 
สายไฟมัดมานพ,ผ้าปิดปาก
มานพ, กล้องรักษ์, ปืนปลอม
จีหน่ึง, วอจีหน่ึง, ผ้าปิดปาก
จีสาม, โม่งจีหน่ึง 

ชุดเสื้อเชิ๊ต
ของ
บาทหลวง 
กางเกงส
แลค 

บาทหลวง (18.30 
น.) 

ไฟแอรี่ 650 สอง
ดวง 

ระวังเสียงเจาะตึก,  
เซ็ตของกองกัน
เยอะๆให้ดนัยได้มีที่
บังเวลาแอบดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ : เติ้ล (084-1288696)   ตั๋ว (084-680-6118)   ด๊ะห์ (089-1500001)   บอม (083-119-
4909) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 

สถานที่ :  ปีเตอร์แมนช่ัน 

Scene : 11, 13, (รวม 2 ซีน) / สถานที่นัดพบ : เอกมัยซอย 2 (ลงBTS เอกมัยเดินไปที่ สุขุมวิท 63) 
/ ทีมงานถึงเวลา >> 17.00 น. 

ตารางที่ 4 – 17 แสดงตารางการนัดหมาย 

นักแสดง ถึงเวลา 
 มานพ  18.00 น. 
จีหน่ึง 18.00 น. 
จีสอง 18.00 น. 
ดนัย 18.00 น. 
สมศรี 18.00 น. 
รักษ์ 18.00 น. 
Signo 20.00 น. 
 

ประกอบฉาก เสื้อผ้า ตัวประกอบ อุปกรณ์ถ่ายท า โน๊ต 
ปืนปลอมสมศรี, เสื้อใน
กางเกงในที่มัดและอุดปากจี
สอง, กล้องรักษ์, มือถือสมศรี 

   ระวังเสียงเจาะตึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ : เติ้ล (084-1288696)   ตั๋ว (084-680-6118)   ด๊ะห์ (089-1500001)   บอม (083-119-
4909) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 

สถานที่ :  สะพานปลา, ซอยอินทามระ 14 ,ลานจอดรถช้ัน P9 ตึกแคท 

Scene : 5, 8, (รวม 2 ซีน) / สถานที่นัดพบ : หน้าตึกแคท / ทีมงานถึงเวลา >> 07.00 น. 

ตารางที่ 4 – 18 แสดงตารางการนัดหมาย 

นักแสดง ถึงเวลา 
 มานพ  - 
จีหน่ึง - 
จีสอง - 
ดนัย - 
สมศรี 08.30 น. 
รักษ์ 08.30 น. 
Signo - 
 

ประกอบฉาก เสื้อผ้า ตัวประกอบ อุปกรณ์ถ่ายท า โน๊ต 
รถสมศรี, กระเป๋ากล้อง, ขา
ตั้งกล้อง, รถคนขับใจดี, ขวด
แกลอน, แหวนนแต่งงาน 

  รีเฟลกส์ท้อนแสง 
ซิล 2 ใบ 
กระดาษไข 4 แผ่น 
เจลบลู 4 
ปลั๊กสามตา 
ไฟแอรี่650 สี่ดวง 

ระวังติดคน ติดตึก
สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ : เติ้ล (084-1288696)   ตั๋ว (084-680-6118)   ด๊ะห์ (089-1500001)   บอม (083-119-
4909) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 

สถานที่ :  สตูดิโอช้ัน 8 ตึกแคท 

Scene : 1 (รวม 1 ซีน) / สถานที่นัดพบ : หน้าตึกแคท / ทีมงานถึงเวลา >> 0.00 น. 

ตารางที่ 4 – 19 แสดงตารางการนัดหมาย 

นักแสดง ถึงเวลา 
 มานพ  11.00 น. 
จีหน่ึง - 
จีสอง - 
ดนัย - 
สมศรี - 
รักษ์ - 
Signo - 
 

ประกอบฉาก เสื้อผ้า ตัวประกอบ อุปกรณ์ถ่ายท า โน๊ต 
กล้องสตูดิโอ, อุปกรณ์เสียง, 
ฉากในสตูดิโอ 

ชุดมานพ พิธีกร () รีเฟลกส์ท้อนแสง 
ซิล 2 ใบ 
กระดาษไข 4 แผ่น 
เจลบลู 4 
ปลั๊กสามตา 
ไฟแอรี่650 สี่ดวง 

วันสุดท้ายแล้ว สู้!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อ : เติ้ล (084-1288696)   ตั๋ว (084-680-6118)   ด๊ะห์ (089-1500001)   บอม (083-119-
4909) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การคัดเลือกนกัแสดง (Casting) 

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง…. มีนักแสดงหลักอยู่ทั้งหมด 7 คนได้แก่ มานพ, สมศรี, รักษ์, ดนัย, 
จีหนึ่ง, จีสอง และ Signo 

1. มานพ 

มานพเป็นนักวิชาการที่มาออกรายการโจมตีเพศที่สามเพื่อท าให้ตัวเองรู้สึกดีข้ึนเพราะ
จริงๆแล้วตัวเขาเองก็เป็นเกย์ นอกจากนั้นมานพยังเปน็คนปลิ้นปล้อน กลับกลอก เจ้าเล่ห์ มานพมีเมีย
สองคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงและ ระหว่างเมียนั้นก็ไม่เคยรู้ความจริงข้อนี้เลย ในขณะเดียวกันมานพเอง
ก็น่าสงสารเพราะเขาเป็นเกย์แต่ไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็น 

ณัฐวุฒิ กุลศรีสุวรรณ ชื่อเล่น ฟาลุค 

  

ภาพที่ 4-1 นักแสดงรบับทมานพ 

ฟาลุคเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เอก โทรทัศน์และวิทยุ ช้ันปีที่ 4 ด้วยคาแรกเตอร์ฉลาดและดูเป็นนักวิชาการ 
อีกทั้งมีบุคลิกภาพความเป็นผู้ใหญ่ ผู้จัดท าจึงคิดว่าฟาลุคน่าจะเหมาะสมกับบทของมานพ ใน
ภาพยนตร์ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วรกุล เมฆสวัสดิ์ ชื่อเล่น วอลล ์

  

ภาพที่ 4-2 นักแสดงรบับท มานพ 

น้องวอลล์เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกภาพยนตร์ ช้ันปีที่ 2 ด้วยคาแรกเตอร์ความเป็นผู้ใหญ่ และทักษะการแสดง
จากการร่วมแสดงละครเวที พันหนึ่งราตรี ท าให้ผู้จัดท าคิดว่า น้องวอลล์มีความน่าสนใจและน่าจะ
สร้างสรรค์การแสดงต่อยอดเพิ่มเติมจากบทบาทในบทภาพยนตร์ได้ 

 

ธนวัต กตาธิกรณ์  ชื่อเล่น อ๋ิว 

  

ภาพที่ 4-3 นักแสดงรบับทมานพ 
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สมุดกลาง
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พี่อิ๋วเป็นนักแสดงละครเวทีอยู่แล้ว และเป็นครูสอนการแสดง พี่อิ๋วสามารถแสดงออก
ทางสีหน้าที่ลุ่มลึก กลับกลอก เจ้าเล่ห์ได้ชัดเจนและ คาแรกเตอร์ของพี่อิ๋วเองก็มีความเป็นนักวิชาการ
อยู่แล้วเวลาอธิบายทฤษฏีอะไรจึงสามรถเข้าใจได้ง่ายและคล้อยตาม นอกจากนั้นทัศนคติของพี่อิ๋วที่มี
ต่อโฮโมเซ็กชวลค่อนข้างใกล้เคียงกับมานพในบทภาพยนตร์ จึงเป็นสาเหตุที่เลือกพี่อิ๋วมาแสดงในบท
ของมานพ 

 

2. สมศรี 

สมศรีเป็นผู้หญงิท้องอารมณ์แปรปรวนที่รักและหวงมานพมาก อีกทั้งยังเข้าใจว่ามานพมี
เมียน้อยจึงสั่งให้น้องชายคอยตามสืบ สมศรีรักมานพจนมองข้ามทุกอย่างไป(รวมถึงการไม่รับรู้ว่าสามี
ตัวเองเป็นเกย์) ภายนอกสมศรีดูเป็นคนปากจดั ฉุนเฉียว ใช้อารมณ์ บ้าพลัง ข้ีโวยวาย ซึ่งภายในสมศรี
เองก็เป็นเช่นน้ันจริงๆ 

 

จีรวรรณ พันธุ์อินทร์ ชื่อเล่น ไหม 

     

ภาพที่ 4-4 นักแสดงรบับท สมศร ี 

ไหมเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกภาพยนตร์ ช้ันปีที่ 4 ไหมเป็นคนพูดจาโผงผาง มั่นใจ เป็นลักษณะเฉพาะตัว
อยู่แล้ว อีกทั้งยังมีทักษะและประสบการณ์การแสดงจากการเล่นละครเวทีของคณะ เรื่อง วิไลเลือกคู่  
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ขวัญนภา  ยิ่งยงยุทธ  ชื่อเล่น สายขิม 

  

ภาพที่ 4-5 นักแสดงรบับทสมศร ี

สายขิมเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกเหนือจากรูปร่างภายนอกที่โดดเด่นแล้วสายขิม
มีบุคลิกความข้ีโวยวายและความถ่อย ของสมศรีอยู่ในตัวอีกทั้งยังมีทักษะการแสดงที่ดีสามารถปรับ
อารมณ์ข้ึนลงได้ตามตัวละคร อีกทั้งมีการท าการบ้านท าความเข้าใจกับบท และสามารถ เล่นให้ตัว
ละครออกมาตลกและดูดรามาน่าสงสารได้ในคนๆเดียวกัน รวมถึงสายขิมมีความสุขและสนุกไปกับ
การเล่นเป็นสมศรีจึงเป็นเหตุผลที่เลือก สายขิม 

 

3. รักษ์ 

รักษ์เป็นสมาชิกภายใต้รหัส G3 ของกลุ่ม Power Fuck Homo สาเหตุที่รักษ์เข้าร่วม
อุดมการณ์เพราะต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่สามเป็นเรื่องเปิดเผยซะที รักษ์เป็นคนเก็บตัว 
พูดน้อย อมทุกข์ และไม่แสดงออกการที่เพิง่เลกิกบัมานพไม่นานท าให้รกัษ์ยังท าใจไม่ได้และแสดงออก
ว่าตัวเองไม่เป็นอะไรด้วยการแต่งตัวสีสันฉูดฉาด 
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ทิกร ณ กลาง ชื่อเล่น ก๊อด 

 

ภาพที่ 4-6 นักแสดงรบับทรักษ์ 

ก๊อดเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยบุคลิกเงียบๆและเก็บตัวท าให้ผู้จดัท าคิดว่า น้อง
ก๊อดมีความเหมาะสมกับบทรักษ์ จึงได้ลองแคสติ้งดูซึ่งน้องก๊อดก็เล่นออกมาได้ดี เพียงแต่ยังไม่
สามารถระเบิดอารมณ์ในตอนท้ายออกมาได้อย่างที่ผู้จัดท าคิดว่ารักษ์ควรจะเป็น 

 

รุจิภาส วรรณดี ชื่อเล่น ต๋อง 

 

ภาพที่ 4-7 นักแสดงรบับทรักษ์ 
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ต๋องเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความตั้งใจและอยากแสดงผู้จดัท าจึงสนใจและลองแคสติง้
ดู แต่ว่าต๋องไม่เหมาะกับบทของรักษ์และเล่นออกมาตลกเกินไป 

 

ภาวัต  ค่าเหลา  ชื่อเล่น ลีออง 

 

ภาพที่ 4-8 นักแสดงรบับทรักษ์ 

ลีอองเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 เอกลูกค้าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลีอองมีบุคลิกเป็นคนเก็บความรู้สึก ไม่เปิดเผยสิ่งที่
ตนคิด และอมทุกข์คล้ายกับรกัษ์ นอกจากนั้นยังมีความตั้งใจที่จะพยายามเข้าใจตัวละครและบท และ
ความพยายามที่จะถ่ายทอดมันออกมาในรูปแบบที่ตรงกับผู้จัดท าต้องการ จึงเป็นเหตุผลที่เลือกลีออง
มาแสดงเป็น รักษ์ในภาพยนตร์ 

 

4. ดนัย 

ดนัยเป็นน้องชายของสมศรีที่สงสัยมาตลอดว่า มานพ พี่เขยของตนนั้นเป็นเกย์ ทว่าตน
ไม่มีอ านาจ ไม่เก่ง และไม่ฉลาด จึงมีภาพลักษณ์ท าให้สมศรีไม่เคยเช่ือค าพูดของดนัยเลย ดนัยเป็นคน
ตั้งใจกับการท างานแต่ไม่รอบคอบ และผลที่ได้มักจะออกมาไม่ดีอยู่เสมอ ท าให้เขาต้ังใจกับเรื่องนี้มาก
ที่จะจับให้ได้ว่า มานพเป็นเกย์เพื่อที่พี่สาวจะได้เช่ือใจเขาซะที 
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ทรงสิทธิ์ กสิฤกษ์ ชื่อเล่น น๊อต 

 

ภาพที่ 4-9 นักแสดงรบับทดนัย 

น๊อตเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 เอกภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยบุคลิกซื่อๆ ดูไม่ค่อยทันคน ผู้จัดท าจึงได้ลองแคสติ้งเปน็
ดนัยดู ซึ่งน๊อตก็สามารถเล่นเป็นดนัยได้ดีและตรงกับคาแรกเตอร์ที่เขียนไว้ในบทภาพยนตร์ แต่
เนื่องจากความไม่เข้ากันกับ สมศรีจึงท าให้ไม่ได้เลือกน๊อต เพราะดนัยนั้นต้องเล่นเป็นน้องชายของ
สมศรี 

 

จิณภัทร ภูริคุปต์ ชื่อเล่น แฮมม่อน 
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ภาพที่ 4-10 นักแสดงรบับทดนัย 

แฮมม่อนเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เอกภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยรูปร่างภายนอกที่ค่อนข้างแตกต่างจากสมศรี
อย่างสิ้นเชิง และทักษะการแสดงหนังตลกผู้จัดท าจึงคิดว่าน่าสนใจที่จะลองแคสติ้งแฮมม่อนดู ซึ่งแฮม
ม่อนก็เล่นออกมาได้ตลกและกวนประสาทอย่างที่คิด เพียงแต่ไม่ใช่ดนัยในแบบที่ผู้จัดท าเขียนบทไว้  

 

ธนิสร  จุธากรณ์  ชื่อเล่น ต้อง 

 

ภาพที่ 4-11 นักแสดงรบับทดนัย 

ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 เอกภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องมีคาแรกเตอร์ความเป็น ดนัยอยู่ในตัวมีความช้าๆ ไม่ทัน
คน แล้วก็พยายามท าให้ตัวเองดีข้ึน นอกจากนั้นต้องสามารถเล่นบทบาทตลกได้ออกมาเป็นธรรมชาติ
ดีและมีความเสี่ยวของดนัยตลอดเวลาซึ่งตรงกับที่ผู้จัดท าต้องการ อีกทั้งยังมีความเข้ากันกับสมศรีจึง
เป็นเหตุผลที่เลือกต้องมาแสดงเป็นดนัย 

 

5. จีหน่ึง 

จีหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มใต้ดิน Power Fuck Homo เป็นคนยึดมั่นในอุดมการณ์ท าลาย
พวกเหยียดเพศ มีความแข็งแกร่ง เป็นผู้น าที่พึ่งพาได้แต่ลึกๆแล้วก็มีความเปราะบางและต้องการ
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ก าลังใจจากสามี(G2) ตลอดเวลา ดังนั้นจีหนึ่งจึงมีสองบุคลิกคือบทบาทของกลุ่มใต้ดินที่แข็งแกร่ง บ้า
พลัง และบทบาทของภรรยาผู้แสนหวาน 

 

ชาญณรงค์ โสภณรัตน์ ชื่อเล่น กอร์บ้ี 

       

 

 

 

 

   

 

ภาพที่ 4-12 นักแสดงรบับทจหีนึ่ง 

กอร์บี้ เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เอกภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คาแรกเตอร์ของกอร์บี้คือมีความเพี้ยน ฉลาดและมีทักษะ
การแสดงที่เล่นใหญ่อยู่ในตัวอยู่แล้ว เมื่อได้ลองแคสติ้งดู กอร์บี้มีความน่าสนใจมากแต่ค่อนข้างหลุด
โลกไปจากบทที่เขียนไว้มากเกินไป 
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ฤทธิพร  บุญวงศ์  ชื่อเล่น หมู 

  

ภาพที่ 4-13 นักแสดงรบับทจหีนึ่ง 

น้องหมูเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เอกลูกค้าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้องหมูมีทักษะในการแสดงที่น่าช่ืนชมและมีความ
ตั้งใจสูง มีความเพี้ยนในตัวที่ค้ลายกับจีหนึ่ง อีกทั้งยังพยายามท าความเข้าใจบทบาทของตัวละครและ
ท าการบ้านมาก่อนล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งทัศนคติของหมูเองก็ตรงกับที่ตัวละครเป็นน่ันคือ ความภูมิใจ
ในการเป็น โฮโมเซ็กชวล จึงเป็นเหตุผลที่เลือกน้องหมูมาแสดงเป็นจีหนึ่ง 

 

6. จีสอง 

จีสองเป็นสมาชิกล าดับที่สองของกลุ่มใต้ดิน Power Fuck Homo นอกจากนั้นจีสองยัง
เป็น ทั้งสามี ที่ปรึกษา ผู้วางแผน ผู้ช่วยและก าลังใจของจีหนึ่งอีกด้วย ทั้งสองก่อตั้งกลุ่มนี้มาด้วยกัน
จากความเจ็บช้ าที่ไม่สามารถแต่งงานกันในโบสถ์ได้  
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วิสุทธิ์ พุ่มพวง ชื่อเล่น โบ๊ท 

  

ภาพที่ 4-14 นักแสดงรบับทจสีอง 

โบ๊ท เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โบ๊ทมีคาแรกเตอร์ที่ดูเป็นคนสองบคุลิกและชอบการ
แสดง ผู้จัดท าจึงคิดว่าโบ๊ทน่าสนใจจึงได้ท าการแคสติ้งดู ซึ่งโบ๊ทแสดงบทบาทของจีสองในช่วงงอนง้อ
ได้ออกมาน่ารักดี แต่ว่าบทบาทที่จะต้องโหดและเป็นผู้น าโบ๊ทท าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 

 

วิศรุต  ประทุมมา  ชื่อเล่น โบโร่ 

  

ภาพที่ 4-15 นักแสดงรบับทจสีอง 
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พี่โบโร่เป็นไกด์น าเที่ยวและท างานในสายภาพยนตร์นอกจากนั้นยังดูภาพยนตร์และสื่อ
อื่นๆมามากพอที่จะเข้าใจคาแรกเตอร์ของความเป็นเพศที่สามแม้จะไม่ได้เป็นก็ตาม นอกจากนั้นยังมี
ความตั้งใจและความสนใจในบทบาทของจีสอง และทัศนคติของพี่โบโร่นั้นตรงกับที่จีสองเป็นนั่นคือ 
อยากให้เพศที่สามดูปกติเช่นเดียวกับเพศอื่นๆ รวมทั้งการแสดงของพี่โบโร่นั้นแตกต่างจากคาแรก
เตอร์ตัวละครอื่นๆ คือมีความสุขุม เยือกเย็น จึงเป็นสาเหตุที่เลือกพี่โบโร่ 

 

7. ซิกโน (Signo) 

ซิกโน มาจากโลกอนาตที่โฮโมเซ็กชวลครองโลก เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องและมีอาการ
เหมือนคนประสาท ซิกโนยังอารมณ์ข้ึนลงรวดเร็วเกินคนปกติ นอกจากการแต่งตัวประหลาดและการ
พูดเพ้อเจ้อแล้ว เขายังพกเครื่องมือที่เรียกว่า ไทม์แมชชีนตลอดเวลาอีกด้วย 

 

ธนัช สุรบูรณ์กูล ชื่อเล่น นัท 

  

ภาพที่ 4-16 นักแสดงรบับทซิกโน 

นัท เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 เอกภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้องนัทมีใจรักและสนุกที่จะแสดงอีกทั้งยังมีบุคลิกอ่อนแอ
คล้ายกับ ซิกโน เพียงแต่ว่าขาดความเพี้ยนและความหลุดโลกของตัวละคร 
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ชาญสิทธิ์  สุวรรณา  ชื่อเล่น เจมส์ 

  

 ภาพที่ 4-17 นักแสดงรับบท Signo 

เจมส์เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 เอกภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เจมส์มีความเพี้ยนและความบ้าอยู่ในตัวที่ใกลเ้คียงกับ ซิกโน 
อีกทั้งทัศนคติของเจมส์เองก็มีความกลัวโฮโมเซ็กชวลอยู่ในตัวนิดๆเช่นกัน เมื่อรวมคาแรกเตอร์และ
การแสดงแล้วจึงออกมาเป็นส่วนผลมที่ลงตัวของ ซิกโน ที่ผู้จัดท าคิดไว้ จึงเป็นสาเหตุที่เลือกเจมส์ 

 

สรุปการคัดเลือกนกัแสดง 

ธนวัต กตาธิกรณ์  ช่ือเล่น อิ๋ว   แสดงเป็น มานพ 

ขวัญนภา  ยิ่งยงยุทธ  ช่ือเล่น สายขิม  แสดงเป็น สมศร ี

ภาวัต  ค าเหลา  ช่ือเล่น ลีออง   แสดงเป็น รักษ์ 

ธนิสร  จุธากรณ์  ช่ือเล่น ต้อง   แสดงเป็น ดนัย 

ชาญสิทธ์ิ  สุวรรณา  ช่ือเล่น เจมส ์  แสดงเป็น ซิกโน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

86 

  

 

ภาพที่ 4-18 สรุปการคัดเลือกนกัแสดง 

ฤทธิพร  บุญวงศ์  ช่ือเล่น หม ู   แสดงเป็น จีหนึง่ 

วิศรุต  ประทุมมา  ช่ือเล่น โบโร ่  แสดงเป็น จสีอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-19 สรุปการคัดเลือกนกัแสดง 
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การเลอืกสถานที่ถ่ายท่า (Location) 

ส าหรับภาพยนตร์เรื่อง ลากันที! โลกนี้Heครอง (Ending Straight World)เป็นเรื่องราว
ของการเดินทางตามหามานพซึ่งประกอบไปด้วยสถานที่ต่างๆดังนี้ 

1. สตูดิโอถ่ายรายการ 

เป็นฉากเปิดของเรื่องที่มานพไปออกรายการ เหตุผลที่เลือกสตูดิโอที่คณะเพราะว่า
สามารถ มาตกแต่งเพิ่มเติมได้ง่ายสะดวก และง่ายต่อการเดินทาง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 20 แสดงฉากสตูดิโอรายการ 

 

2. ลานจอดรถ 

ลานจอดรถอาคาร กสท โทรคมนาคมช้ัน P 8 เป็นลานจอดรถที่มีจุดให้ตัวละครหลบมุม
มากซึ่งตรงกับที่คิดเอาไว้ในบทภาพยนตร์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 21 แสดงฉากลานจอดรถ 
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3. ภายนอกกลุ่มใต้ดิน 

อาคารร้างเดี่ยวๆกลางซอยอินทามระ 14 ด้วยความแปลกตาของสถานที่และความ
น่าสนใจที่มีอาคารเดียวตั้งอยู่กลางซอย อีกทั้งบริเวณรอบๆยังมีพื้นที่ให้รถของตัวละครว่ิงและถ่ายท า
ได้ ผู้จัดท าจึงเลือกที่นี่ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 22 แสดงฉากหน้ากลุม่ใต้ดิน 

 

4. ภายในกลุ่มใต้ดิน 

ภายในอาคารปีเตอร์แมนช่ัน เอกมัยซอย 2 ด้วยความเงียบและลึกลับจึงเหมาะเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะเป็นฐานทัพลับของกลุ่มใต้ดิน อีกทั้งภายในยังสอดคล้องกับภายนอกซึ่งหลอกว่าเป็นอาคาร
กลางซอยอินทามระ 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 23  แสดงฉากภายในกลุ่มใต้ดิน 
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5. ถนนท่ีหลงทาง 

บริเวณถนนภายในสะพานปลา ซึ่งมีลักษณะเหมือนถนนต่างจงัหวัดมีต้นไม้รกครึม้ อีกทั้ง
ยังมีรถสัญจรน้อยไม่เป็นอุปสรรคแก่การถ่ายท า 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 24  แสดงฉากถนนที่หลงทาง 

 

6. ตู้โทรศัพท์ 

เป็นตู้โทรศัพท์ร้างกลางซอยอินทามระ 14 สาเหตุที่เลือกเพราะด้านหน้าตู้โทรศัพท์มี
พื้นที่ให้รถจอดและให้ตัวละครเดินหนีอีกตัวละครหนึ่งได้ตามบทภาพยนตร์ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 25  แสดงฉากตู้โทรศัพทส์าธารณะ 
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การลองชุด (Fitting) 

เนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง ลากันที ! โลกนี้Heครอง (Ending Straight World)มีคาแรก
เตอร์ตัวละครที่โดดเด่นและเสื้อผ้าประจ าตัว จึงต้องให้นักแสดงมาลองชุดกันก่อนเพื่อดูความเข้ากัน
ระหว่างตัวละครและระหว่างกลุ่มใต้ดิน 

      

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 26  แสดงภาพชุดของมานพ สมศรี และดนัย 

ลักษณะเสื้อผ้าของมานพ จะเป็นชุดสุภาพมีลักษณะของความเป็นนักวิชาการ คือ ใส่
เสื้อเช๊ิต กางเกงสแลคแต่คงไว้ซึ่งความมีสสีัน สดใส และโทนสีชมพู ส่วนสมศรีเป็นลักษณะของชุดคลมุ
ท้องที่อยู่กับบ้านและรีบออกมาตามหาสามีด้วยความตกใจ จึงเป็นเสื้อผ้าแบบหยิบลวกๆโดยไม่ได้
เตรียม คุมโทนสีฟ้า และดนัย มีคาแรกเตอร์ของการเป็นนักสืบจึงอยู่ในชุดภาคสนามเสื้อคอปกและ
กางเกงผ้าร่มที่มีกระเป๋าไว้ใส่ของเยอะๆ 
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ภาพที่ 4 – 27  แสดงภาพชุดของG3 G1 และ G2 

ลักษณะของเสื้อผ้าของแก๊งค์ Power Fuck Homo จะค่อนข้างแตกต่างกันไปตามคา
แรกเตอร์ของแต่ละตัวละครแต่มีจุดสังเกตุที่บ่งบอกความเป็นแก๊งค์ร่วมกันคือ การแปะตัวรีดเป็น
ลวดลายต่างๆตามเสื้อผ้า และคุมโทนด้วยสีที่มีร่วมกันคือสีเขียว เริ่มที่ รักษ์ จะแต่งตัวสไตล์ เรกเก้
สกา ด้วยสีสันสดใสเพื่อปกปิดความเศร้าของตัวเอง คุมโทนด้วยสีเหลือง , จีหนึ่งแต่งตัวเหมือน
ผู้ก่อการร้าย ด้วยลักษณะสีอึมครึมและน่ากลัวและมีเสื้อโค้ทตัวใหญ่คลุมในฐานะที่เป็นหัวหน้า และ
สุดท้ายจีสองที่แต่งตัวเหมือนช่างซ่อมรถ ด้วยลักษณะงานของจีสองที่ส่วนใหญ่จะเป็นการลงมือท า
มากกว่าจีหนึ่งซึ่งเป็นการวางแผน 

 

การอ่านบทกบันกัแสดง (First Reading) 

เป็นการให้นักแสดงทั้งหมดได้พบเจอกัน และอ่านบทไปด้วยกันเพื่อท าความเข้าใจและ
ความคุ้นเคยกับบทภาพยนตร์ เนื่องจากในภาพยนตร์เรื่อง ลากันที! โลกนี้Heครอง (Ending Straight 
World) มีนักแสดงหลักค่อนข้างมาก และทุกตัวละครมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

  

 

 

 

ภาพที่ 4 – 28  แสดงภาพการอ่านบทร่วมกันของนกัแสดง 
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การลองฉากขับรถ (Testing Car Scene) 

เนื่องจากในภาพยนตร์เรื่อง ลากันที ! โลกนี้Heครอง (Ending Straight World) นั้นมี
ฉากที่ตัวละครต้องขับรถอยู่ค่อนข้างมาก การถ่ายท าในการขับรถจริงนั้นค่อนข้างยากทางผู้จัดท าจึง
ตัง้ใจว่าจะใช้ เทคนิคการยิงภาพแบคกราวด์ที่ก าลังเคลื่อนไปที่ผนังโดยใช้โปรเจคเตอร์เพื่อหลอกว่า
ก าลังขับรถอยู่แทน ตามค าแนะน าของอาจารย์ 

ซึ่งต้องมีการทดลองท ากันอยู่ถึงสองรอบก่อนการถ่ายท าจริงๆเพื่อ ปรับปรุงและแก้ไขให้
ได้ความเหมือนจริงที่สุด 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 29  แสดงภาพการลองฉากขับรถ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 – 30  แสดงภาพที่ถ่ายได้จากการลองฉากขับรถ 
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์เควียร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเหยียดเพศ เรื่อง ลากันที ! โลกนี้
Heครอง (Ending Straight Word) ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเควียร์ และการใช้ภาพเพื่อสื่อ
ความหมายมาแล้วในข้ันต้น ผู้จัดท าได้ประยุกต์ให้เข้ากับความเหมาะสมของงานจนได้ข้อสรุปมาเป็น
บทภาพยนตร์ตามแบบฉบับของผู้จัดท าดังต่อไปนี้ 

 

ฉากท่ี 1 

มานพก าลังออกรายการสนทนาและพูดถึงทฤษฎีว่า การเป็นรักร่วมเพศนั้นเป็นอาการ
ป่วยและความผิดปกติอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มใต้ดินเกิดข้ึนมาแล้วกลุ่มหนึ่ง
ภายใต้ช่ือว่า Power Fuck Homo และแสดงให้เห็นว่ามานพปฎิเสธที่จะรับโทรศัพท์จากคนที่ช่ือ 
รักษ์ 

 

ภาพที่ 5 – 1 ภาพตัวอย่างจากฉากที1่ 

เป็นฉากเปิดเรื่องที่ให้ข้อมูลแก่คนดู ว่าตัวละครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเพศที่สาม 
และมีกลุ่มที่เห็นด้วยต่อต้านข้ึนมา บรรยากาศในการถ่ายท าและทีมงานค่อนข้างแปลกเพื่อบอกคนดู
เป็นนัยๆว่า สิ่งที่จะเกิดข้ึนต่อไปเรื่อยๆค่อนข้างจะเพี้ยน ใช้การสลับภาพสนทนาระหว่างพิธีกรและ
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แขกรับเชิญเหมือนรายการโทรทัศน์ และตัดเข้าช่วงคลิปวิดีโอด้วยภาพเต็มจอให้เสมือน
ว่า คนดูเองก็ได้มาน่ังดูการทรมานเหยื่อของ Power Fuck Homo ด้วยตัวเองเช่นกัน 

องค์ประกอบของฉากในสตูดิโอใช้กระดาษโพสอิทเรียงกันแปรเป็นรูปภาพของรูทวาร
เพื่อบอกเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องนี้ 

 

ฉากท่ี 2 

มานพก าลังกลับบ้าน แล้วภรรยาของเขาสมศรีก็โทรมา ฉากนี้แสดงให้เห็นว่า สมศรีซึ่ง
ก าลังท้องสงสยัว่ามานพมีเมียน้อยและจ้างน้องชายให้สะกดรอยตาม แล้วรักษ์ก็โทรมาอีกครั้งย้ าความ
ไม่ต้องการคุยของมานพด้วยการตัดสายรักษ์ทิ้งซะ เมื่อมานพใกล้ถึงรถเขาก็ถูกจับตัวไปโดยแก๊งค์ 
Power Fuck Homo  

 

ภาพที่ 5 – 2 ภาพตัวอย่างจากฉากที2่ 

แสดงให้เห็นตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับมานพที่เพิ่มข้ึนมาเรื่อยๆ และจุดเริ่มต้นของ
เรื่องวุ่นวายเมื่อมานพถูกจับตัวไป ใช้มุมภาพแบบเหว่ียงกล้อง และแฮนเฮลด์เพื่อความตื่นเต้นและ
รวดเร็วของเหตุการณ์ อีกทั้งยังใช้มุมภาพแบบสังเกตุการณ์และแอบมองเพื่อเล่าเรื่องราวในมุมมอง
ของดนัยที่ก าลังแอบตามสืบเรื่องของมานพ  

นอกจากนั้นองค์ประกอบศิลป์ในฉากนี้จะเต็มไปด้วยสีสันเพื่อบอกถึงเรื่องราววุ่นวาย
เละเทะที่ก าลังจะเกิดข้ึน ตั้งแต่อุปกรณ์ของดนัยที่ดูเตรียมพร้อมแต่ดูพะรุงพะรังด้วยคาแรกเตอร์ของ
นักสืบ เสื้อผ้าของจีสอง และ ศาลข้างทางที่สมศรีก าลังไหว้อยู่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 3 

ดนัย น้องชายสมศรีที่สะกดรอยตามมานพ ก าลังขับรถตามรถที่จับตัวมานพไป และโทร
รายงานสมศรี ดนัยตามไปจนถึงตึกร้างแห่งหนึ่ง และเห็นชายแปลกหน้าสองคนที่จับตัวมานพอุ้มเขา
เข้าไปในตึกร้าง  

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 5 – 3 ภาพตัวอย่างจากฉากที3่ 

ฉากนี้ใช้การสลับเหตุการณ์ระหว่างดนัยที่ก าลังขับรถตามมานพ และสมศรีที่ก าลังคุย
โทรศัพท์เพื่อให้คนดูรู้ว่า เรื่องที่จะเกดิข้ึนต่อไปนี้จะมสีองเหตุการณ์เกิดข้ึนพรอ้มกัน  ฉากนี้ใช้การถ่าย
ท าการขับรถแบบหลอกด้วยการยิงโปรเจคเตอร์ภาพวิวเข้าที่ก าแพงและจัดแสงให้เหมือนว่ารถก าลัง
ขับอยู่จริงๆ ด้วยเทคนิคพิเศษนี้ท าให้การใช้มุมกล้องมีจ ากัด จึงต้องใช้มุมกล้องเดียวในการเล่า
เรื่องราวในฉากนี้ 

องค์ประกอบศิลป์ในรถแสดงถึงความเป็นเด็กในตัวของดนัยที่ตกแต่งรถเหมือนเตียงนอน
เด็ก และภารกิจที่ดนัยก าลังท าก็เหมือนกับภารกิจที่เด็กคนหนึ่งก าลังจะท าเพื่อให้ผู้ใหญ่(สมศรี)
ยอมรับในตัวเขาซะที 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากท่ี 4 

ดนยัย่องตามเข้าไปในตกึร้าง เห็นมานพที่สลบไม่ได้สติและเขาเองก็ถกูท าร้ายจนสลบไปเช่นเดียวกนั  

 

ภาพที่ 5 – 4 ภาพตัวอย่างจากฉากที4่ 

คนดูจะได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทั้งหมดเท่าๆกับที่ดนัยเห็น และเพิ่งรู้จักกับกลุ่มใต้ดินนี้
เช่นเดียวกับดนัย การเคลื่อนไหวกล้องส่วนมากจึงเป็นภาพแทนสายตาซึ่งท าให้ภาพและข้อมูลที่คนดู
ได้รับมีน้อยมาก 

องค์ประกอบศิลป์ในฉากแสดงถึง ฐานทัพลับของกลุ่มใต้ดิน Power Fuck Homo จะ
เห็นว่าสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงออกได้ถึงความเป็นกลุ่มของกลุ่มนี้คือการตัดแปะภาพปละสัญลักษณ์
ต่างๆ เช่นบนเสื้อผ้า และ ตามผนังของฐานทัพลับโดย ภาพรวมของการออกแบบคือ ความเป็น สตรีท
อาร์ท เพื่อแสดงถึงรสนิยมความเถ่ือนและฐานะทางชนช้ันที่ด้อยกว่า  

 

ฉากท่ี 5 

สมศรีก าลังขับรถออกตามหามานพ เธอหงุดหงิดมากเพราะไม่สามารถติดต่อกับดนัยได้ 
แล้วสมศรีก็ได้เจอกับ รักษ์ ชายแปลกหน้าที่แอบข้ึนมาบนรถตอนเธอลงไปฉ่ี รักษ์ขอให้เธอไปส่งและ
กวนประสาทเธอจนท าให้เธอระเบิดอารมณ์ออกมา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5 – 5 ภาพตัวอย่างจากฉากที5่ 

ตัดสลับเหตุการณ์มาที่สมศรีซึ่งก าลังขับรถตามหามานพและดนัย โดยใช้การเช่ือมฉาก
จากโทรศัพท์ของดนัย ฉากนี้ยังให้ข้อมูลตัวละครใหม่เมี่อกว่า รักษ์คนที่เคยโทรศัพท์หามานพมาต้ังแต่
ซีนแรกได้มาเจอกับ สมศรีภรรยาของมานพโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้สถานะกัน  ใช้เทคนิคการถ่ายขับรถแบบ
หลอกเช่นเดียวกัน โดยผสมกับฟุตเทจการขับรถจริงเพื่อให้คนดูรู้สึกว่า สมศรีก าลังขับรถอยู่จริงๆ  

นอกจากนั้นยังให้เห็นการตกแต่งรถของสมศรีที่ค่อนข้างแตกต่างจากดนัยโดยสิ้นเชิง คือ
มีการห้อยปลัดขิกไว้ที่รถเพื่อแสดงให้เห็นว่าสมศรีบูชาลึงค์ นั่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลของความ
บ้าระห่ าตามหามานพ 

 

ฉาก 6 

รักษ์มาที่ตึกร้างตามนัดหมายและต้องตกใจเมื่อพบว่าแขกรับเชิญในวันนี้คือมานพ แฟน
ของเขาเอง นอกจากนั้นยังให้ จีหนึ่ง เรียกรักษ์ว่า จีสาม เพื่อให้คนดูรู้ว่า รักษ์เองก็เป็นหนึ่งในสมาชิก
ของกลุ่มใต้ดินนี้เช่นกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5 – 6 ภาพตัวอย่างจากฉากที6่ 

แล้วเรื่องก็เปลี่ยนมาเล่าในมุมมองของรักษ์ เพิ่มปัญหาใหม่ของตัวละครด้วยการให้รักษ์
พบว่า แขกที่ถูกจับมาวันน้ีคือมานพ แฟนของเขา ฉากนี้ใช้การสื่อสารด้วยภาพและเสียงเพลงเพื่อเล่า
ถึงความสัมพันธ์บางอย่างที่มากกว่าคนรู้จักกันของ รักษ์และมานพ ใช้มุมภาพระยะใกล้ใบหน้าเพื่อ
แสดงออกถึงความรู้สึกของตัวละคร  

 

ฉาก 7 

กลุ่มใต้ดินเอาดนัยมาทิ้งไว้ที่ซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่ง เขาได้เจอกับ ซิกโน ชายจรจัดที่อ้างว่า
เป็นหลานของเขาเองและเดินทางมาจากอนาคต ดนัยไม่เช่ือและพยายามไล่เขาไป แล้วสมศรีก็มารับ
ดนัย  ซิกโนดีใจมากที่ได้เจอกับสมศรี เขาพยายามขอร้องให้สมศรีท าแท้ง โดยอ้างเหตุผลว่าในโลก
อนาคตที่เขาจากมา พวกโฮโมเซกส์ชวลเปน็ใหญแ่ละชายแท้อย่างเขาไม่มีความสุขเอาซะเลย เขาจึงไม่
อยากเกิดมา เมื่อสมศรีไม่ยอมท าแท้ง ซิกโนจึงพยายามที่จะท าร้ายเธอ แต่สมศรีและดนัยหนีข้ึนรถมา
ได ้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5 – 7 ภาพตัวอย่างจากฉากที7่ 

เรื่องเปลี่ยนมาเล่าในมุมของดนัย ที่ฟื้นข้ึนและพบว่าถูกทิ้งอยู่ที่ไหนไม่รู้ แล้วเขาก็ได้พบ
กับตัวละครอีกตัวที่มาพร้อมกับเรื่องเพ้อเจ้อและอนาคตที่ฟังดูไม่น่าเป็นไปได้ ใช้ภาพแทนสายตาผสม
กับการเหว่ียงกล้องในจังหวะที่ตัวละครกระชากตัว เพื่อให้คนดูรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นดนัยและสมศรี 
และเหมือนสิ่งที่ ซิกโน พูดถึงอนาคตอยู่นั้น เขาก าลังบอกกับคนดูอยู ่

องค์ประกอบศิลป์แสดงถึงความเพี้ยนของซกิโนด้วยเสือ้ผา้ที่ซิกโนใส่นั้นดู ประหลาดและ
แปลกตา และให้ดูเหมือนว่ามาจากอนาคต รวมถึงไทม์แมชชีนที่เขาใช้ในการย้อนเวลามาก็เช่นกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 8 

สมศรีและดนัยหนมีาจาก ซกิโน ได้และก าลังรีบเดินทางไปช่วยมานพ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 – 8 ภาพตัวอย่างจากฉากที8่ 

ในที่สุดสมศรีและดนัยก็กลับมารวมตัวกันได้ และก าลังพุ่งตรงไปหามานพ จากบท
สนทนาที่โกรธเกรี้ยวท าให้คนดูรู้สึกว่า สองคนน้ีก าลังจะเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่เตรียมไปถล่มกลุ่มใต้ดิน  

ใช้การถ่ายท าฉากขับรถหลอกอีกเช่นกัน แต่ใช้การสลับมุมภาพระหว่างคนขับกับเบาะน่ัง
ข้างๆ ให้เหมือนกับว่ารถก าลังว่ิงอยู่จริงๆด้วยแบคกราวด์วิวสองฝั่งที่เหมือนกัน 

  

ฉาก 9 

กลุ่มใต้ดินก าลังจะอัดตูดมานพ แต่รักษ์ห้ามไว้และบอกว่ามานพคือสามีของเขา จีหนึ่ง 
อยากรู้เหตุผลที่มานพไปออกรายการโจมตีพวกโฮโมเซกส์ชวลทั้งๆที่เขาเองก็เป็นจึงแกะผ้าปิดปาก
มานพออก มานพบอกว่าเขาไม่สามารถยอมรับตัวเองได้จึงหาทฤษฎีมาลบล้างให้ตนสบายใจ จีหนึ่ง 
ให้มานพเลือกว่าจะปิดบังต่อไปหรือเปิดเผยความสัมพันธ์ที่เขามีกับรักษ์ มานพเลือกอย่างหลังทั้งสอง
คืนดีกัน เหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนจะคลี่คลาย จีหนึ่งจึงตัดสินใจยกเลิกภารกิจ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5 – 9 ภาพตัวอย่างจากฉากที9่ 

แสดงความเพี้ยนของกลุ่มใต้ดินด้วยการมีกิจกรรมก่อนเอาตูดมากข้ึนเรื่อยๆ มีการร้อง
เพลงและเต้นร าและเมื่อมานพเปิดเผยความจริงออกมาถึงเหตุผลที่เขาเลิกกับรักษ์  ใช้ขนาดภาพ
แบบช๊อทสนทนาทั่วไปเพื่อให้คนดูสนใจในเหตุผลและสิ่งที่ตัวละครก าลังพูดออกมา ในตอนท้ายใช้
เทคนิคการซูมหน้าตัวละครสลับกับประกอบไปกับเพลงเพื่อแสดงถึงการตัดสินใจอย่างยากล าบากของ
รักษ์ 

ฉาก 10  

จีหนึ่งวอมาบอกจีสองที่ก าลังหาถุงยางในรถว่า ยกเลิกภารกิจ ในขณะเดียวกันสมศรีที่
ก าลังขับรถมาก็เฉ่ียวจีสอง ดนัยรีบบอกว่าคนๆนี้คือคนที่จับตัวมานพไป ทั้งคู่รีบลงไปช่วยมานพ  

 

ภาพที่ 5 – 10 ภาพตัวอย่างจากฉากที1่0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สลับกับเหตุการณ์ด้านนอก เมื่อสมศรีและดนัยได้เจอกับจีสองคนที่จับตัวมานพไป และจี
สองเองก็บาดเจบ็ ใช้มุมกล้องแบบรวดเรว็ เพื่อความตื่นเต้น โดยสลับเหตุการณ์กัน เช่น จีสองพูดวอ / 
สมศรีก าลังขับรถมา / จีสองพูดวอ / จีสองหันไปเห็น / รถเฉ่ียวจีสอง / สมศรีเบรกรถ เอี๊ยด / จีสอง
กลิ้งบาดเจ็บ / สมศรีตกใจ เป็นต้น 

 

ฉาก 11 

จีหนึ่ง รักษ์และมานพ ก าลังร้องเพลงกันอย่างมีความสุขแล้วจู่ๆสมศรีกับดนัยก็บุกเข้ามา
พร้อมกับจับจีสอง ไว้เป็นตัวประกันและประกาศกร้าวว่าห้ามใครยุ่งกับมานพ ความจริงเปิดเผยว่า
มานพเองมีเมียสองคน เมียทั้งสองได้พบหน้ากันต่างคนต่างโกรธและเสียใจ  จีหนึ่งเองก็ประกาศกร้าว
เช่นกันว่าจะอัดตูดมานพให้ได้โทษฐานที่ท าผิดต่ออุดมการณ์ชาวโฮโมเซ็กชวล สมศรีไม่รู้ว่าจะปกป้อง
มานพยังไงจึงประกาศกร้าวอีกครั้งว่าถ้า จีหนึ่ง อัดตูดสามีเธอ เธอจะอมจู๋สามีจีหนึ่ง นั่นคือ จีสอง 
เช่นเดียวกัน  

 

ภาพที่ 5 – 11 ภาพตัวอย่างจากฉากที1่1 

ในที่สุดทั้งสองเหตุการณ์ก็มาบรรจบลงที่ กลุ่มใต้ดินและทุกตัวละครก็ได้เจอกันความลับ
และสิ่งที่อยู่ในใจจึงถูกเปิดเผยออกมา แต่ยังไม่มีใครลงมือท าอะไรได้เพราะมีการคานอ านาจกันด้วย
ตัวประกัน ฝั่งกลุ่มใต้ดินมีมานพ ส่วนฝั่งสมศรีมีจีสอง  

ใช้ขนาดภาพแบบช๊อทสนทนาอีกเช่นกันเพื่อให้คนดูสนใจเนื้อหาที่ตัวละครพูดและ
อารมณ์ที่แสดงออกมาชัดๆผ่านทางสีหน้า  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 12 

ซิกโน ที่ว่ิงมาตามทางเห็นรถจอดอยู่หน้าตึกร้าง เขาจ าป้ายทะเบียนได้จึงตามเข้าไป  

 

ภาพที่ 5 – 12 ภาพตัวอย่างจากฉากที1่2 

และ ซิกโน ก็ตามสมศรีจนมาถึงตึกร้าง และท าให้คนดูรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้จะต้องเป็นตัว
จุดระเบิดและหายนะแน่ๆ ใช้เพลงประจ าตัวซิกโนเปิดน ามาก่อนเพื่อเช่ือมโยงตัวละครไปสู่ซีนถัดไป 

 

ฉาก 13 

ในขณะที่สถานการณ์ก าลังตึงเครียดอยู่อย่างนั้น ซิกโน ก็บุกเข้ามาและกรีดร้องเหมือน
คนเสียสติเมื่อเห็นหน้า จีหนึ่ง และรักษ์ เขาตะโกนลั่นว่าห้ามท าร้ายพ่อของเขาๆ รักษ์เมื่อได้ยินอย่าง
นั้นก็ร้องไห้เพราะเข้าใจว่าน่ีคือลูกอีกคนของมานพ เขาเสียใจมากจนแค้นจึงอัดตูดมานพ สมศรีเมื่อ
เห็นว่ารักษ์อัดตูดมานพเธอจึงอมจู๋จีสอง เป็นการโต้ตอบ  
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ภาพที่ 5 – 13 ภาพตัวอย่างจากฉากที1่3 

การปรากฏตัวของ ซิกโน ท าให้รักษ์เข้าใจผิด และน าไปสู่ความวุ่นวายและวายป่วง ฉาก
นี้ใช้การตัดภาพค่อนข้างเร็วและสลับไปมาหลายตัวละครเพื่อแสดงถึงความวุ่นวาย และจบลงด้วย
ความโศกเศร้าในสิ่งที่แต่ละตัวละครได้ท าลงไป โดยถ่ายการกระท าตัวละครหนึ่ง และถ่ายรับรีแอกช่ัน
ของอีกตัวละครที่ถูกกระท าเพื่อให้คนดูรู้สึกถึงอารมณ์นั้นเช่นเดียวกับตัวละคร ท าอย่างนี้สลับไป
เรื่อยๆระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน เช่น หน้ารักษ์ข่มขืนมานพ / หน้าจีหนึ่งที่เห็นแล้วตกใจ / หน้า
มานพที่เจ็บปวด / สมศรีและพวกที่ตกใจพยายามร้องห้าม / หน้ารักษ์ที่ก าลังข่มขืนมานพ เป็นต้น 

 

ฉาก 14 

ผู้ประกาศข่าวก าลังรายงานข่าวเตือนถึงอันตรายในตอนนี้ที่มีกลุ่มใต้ดิน ภายใต้ช่ือ 
“Power Fuck Homo” ที่ชอบจับตัวชายที่แต่งงานแล้วมาอัดตูด รวมถึงกลุ่มใต้ดินอีกกลุ่มหนึ่ง
ภายใต้ช่ือ “เครือข่ายพลังจิ๋ม” ที่ชอบจับเกย์ ตุ้ด  มาข่มขืนกระท าช าเราบ้างก็ด้วยอวัยวะเพศบ้างก็ใช้
ปากและเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตทั้งคู่ นอกจากนั้นยังได้ท าการส ารวจพบว่าตอนน้ีผู้ชายส่วนใหญ่ก าลัง
มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าจะโดนเมื่อไหร่ อีกทั้งปริมาณของสมาชิกในกลุ่มใต้ดินทั้ง
สองกลุ่มก็ยังมากข้ึนเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าหัวหน้าของทั้งสองกลุ่ม(สมศรีและจีหนึ่ง)จะถูกจับไปแล้วเมื่อ
เดือนที่แล้วก็ตาม  
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ภาพที่ 5 – 14 ภาพตัวอย่างจากฉากที1่4 

ฉากนี้ใช้ฟุตเทจข่าวจริง ผสมกับภาพน่ิงของตัวละครเพื่อสร้างความสมจริงของความรู้สึก
ว่าเนื้อหาที่เกิดข้ึนน้ันเป็นเรื่องจริง เรื่องใหญ่และส่งผลไปทั้งประเทศ  โดยใช้ภาพนิ่งเพื่อให้คนดูยัง
รู้สึกถึงสิ่งที่ตัวละครเหล่าน้ันท าอยู่ และใช้วิดีโอฟุตเทจข่าวจริงแสดงถึงผลกระทบที่ตัวละครเหล่านั้น
ได้ท าลงไป 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการสรรสร้างผลงานภาพยนตร์สั้น โดยน าเสนอเรื่องราววุ่นวายของ
การเหยียดเพศที่น าไปสู่ความขัดแย้ง อีกทั้งยังมีการใช้เทคนิคพิเศษมาใช้ในภาพยนตร์เช่น การใช้ฉาก
ขับรถปลอม มีการใช้มุมภาพและแนวคิดตามทฤษฎีของภาพยนตร์ อีกทั้งยังท าให้ผู้จัดท าได้เข้าใจแบะ
เรียนรู้กระบวนการในการผลิตภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น 

 

สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ จากไอเดียที่ต้องการน าเสนอเกี่ยวกับการเหยียดเพศที่
น าไปสู่ความขัดแย้งและการสร้างคาแรกเตอร์ของตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน ผู้จัดท าคิดว่า สัมฤทธ์ิผล เพราะภาพยนตร์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์และพูดถึง
ประเด็นเนื้อหาการเหยียดเพศในอีกรูปแบบหนึ่ง และคาแรกเตอร์ของตัวละครก็มีความชัดเจนและ
เป็นที่จดจ า ซึ่งสามารถแยกได้เป็นข้ันตอนการผลิตภาพยนตร์ได้ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการเตรียมงานถ่ายท า (Pre-Production) 

เป็นข้ันตอนที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุดในการผลิตภาพยนตร์ เป็นการเตรียมความพร้อม 
ศึกษาและทดลองจนกว่าจะพอใจจึงน าไปสู่ข้ันตอนการถ่ายท า ในข้ันตอนน้ีผู้จัดท าได้ศึกษาทฤษฎี หา
ความรู้เพิ่มเติม และท าการสัมภาษณ์มุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
ประกอบการเขียนบทภาพยนตร์โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเหยียดเพศและความขัดแย้ง และสร้างคา
แรกเตอร์ตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศ  รวมทั้งได้ฝึกฝนและลงมือท าเองทั้งหมดจึงได้เรียนรู้
หลายอย่างเพิ่มเติมเช่น เรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผ้าของนักแสดง ที่ต้องศึกษาความหมายของการ
ออกแบบและเลือกวัสดุที่จะน ามาใช้ด้วยตัวเอง หรือ เทคนิคการใช้โปรเจคเตอร์ที่จะต้องทดลอง ซ้อม
อยู่หลายรอบเพื่อให้วันถ่ายท านั้นสามารถท าได้ตามแผนที่วางไว้ เป็นต้น 

2. ข้ันตอนการถ่ายท า (Production) 

เป็นข้ันตอนการถ่ายท าตามแผนที่วางไว้ในข้ันตอนแรก ส่วนส าคัญคือการควบคุมเวลา
และควบคุมงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กองถ่ายท าถ่ายเกินเวลาและส่งผลกระทบไปยัง
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วันต่อๆไป รวมทั้งรับมือส าหรับปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนเฉพาะหน้า เช่น ไฟฟ้าถูกตัด อุปกรณ์
ถ่ายท าช ารุด ทั้งนี้ผู้จัดท าและทีมงานต้องมีสติและพร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3. ข้ันตอนหลังการถ่ายท า (Post Production) 

เป็นข้ันตอนสุดท้ายในการผลิตภาพยนตร์ การล าดับภาพและการใส่เสียงตามแผนงานที่
วางเอาไว้ จนออกมาเป็นภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ผู้จัดท าไม่ถนัดที่สุดและได้เรียนรู้
การท างานเพิ่มเติมในข้ันตอนนี้อีกมาก เช่น เทคนิคการท าเสียงพูดให้เป็นเสียงโทรศัพท์ , การจูนสี 
หรือ การเรนเดอร์ไฟล์งานที่ถูกวิธี เป็นต้น 

ปัญหาในการด าเนินการ 

ปัญหาที่พบในการด าเนินการมีดงันี ้

1. สถานที่ถ่ายท าที่ตกลงไว้แล้วถูกปฎิเสธในช่วงก่อนถ่ายท าประมาณสองสัปดาห์
เนือ่งจากสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้เพราะสถานที่ใกล้เคียงทุบตึกเกินมาโดนสถานที่ถ่ายท าท าให้ฟ้องร้อง
กันและต้องปิดเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไป ท าให้ต้องรีบหาและตืดต่อสถานที่ถ่ายท าใหม่รวมทั้งเปลี่บนบท
บางอย่างเพื่อให้เข้ากับสถานที่ใหม่ 

2. อุปกรณ์จ าพวกไฟ และ โปรเจคเตอร์มีปัญหา ในช่วงการถ่ายท าเทคนิดพิเศษที่หลอก
ว่าตัวละครก าลังขับรถจริงๆนั้น ฟิวส์ของโรลปลั๊กได้ขาดท าให้เปิดไฟไม่ได้และภาพที่ฉายใน
โปรเจคเตอร์ก็กระตุกเพราะโน๊ตบุ๊ค ท าให้การถ่ายท าด าเนินไปอย่างล่าช้าเพราะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ 

3. ระยะเวลาการถ่ายท าวางแผนมาแน่นเกินไปท าให้ถ่ายได้ไม่ทันตามแผนงานที่วาง
เอาไว้ ท าให้ต้องวางแผนเพิ่มและเพิ่มวันถ่าย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวางแผนส ารองไว้เสมอ ในกรณีที่อาจเกิดข้ึน เช่น นักแสดงมาสาย สถานที่ถูก
ปฏิเสธ เป็นต้น 

2. การวางแผนการถ่ายท าควรวางแบบเผื่อและมีช่องว่างไม่ให้ตารางการท างานแน่น
เกินไป เพื่อที่ทีมงานจะได้มีเวลาพักและไม่เหนื่อยเกินไป รวมถึงไม่กดดันการท างานของตัวผู้จัดท าเอง
อีกด้วย 

3. ควรเตรียมอุปกรณ์ส ารองและเตรยีมพรอ้มส าหรับในการซ่อมแซมทุกครั้ง เช่นในกรณี
ของ หลอดไฟฟิวส์ขาด สายไฟหลุด โน๊ตบุ๊คเปิดไม่ติด เป็นต้น 
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4. ควรประชุมและท าความเข้าใจกับทีมงานให้ทุกคนเข้าใจตรงกันในสิ่งที่ก าลังจะท า
ร่วมกัน และไว้ใจทีมงานรวมทั้งตัวผู้จดัท าเองต้องมีความเปน็ผู้น าทีจ่ะสามารถพากองถ่ายให้ถ่ายท าได้
ตามแผนที่วางไว้ 

5. ในส่วนของภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องราวของความหลากหลายทางเพศในปัจจุบัน 
ผู้จัดท ามองว่ามุมมองที่น าเสนอยังคงแคบและวนอยู่กับเรื่องเดิมๆ เช่น ความสัมพันธ์ที่ต้องแอบซ่อน , 
รักที่ไม่สมหวัง หรือน าเสนอภาพลักษณ์ที่ตลกขบขัน เป็นต้น ซึ่งผู้จัดท าคิดว่าเรื่องราวของผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศนั้นยังมีอีกหลายมุมมองที่น่าสนใจและน่าน าเสนออีกมาก นอกจากจะเป็นไอเดีย
ใหม่ๆแล้ว ยังช่วยสร้างภาพจ าใหม่ๆให้แก่ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้คนทั่วไปเข้าใจพวกเขา
มากขึ้นอีกด้วย  
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