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 จุลนิพนธ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นสังคมปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด
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ถ่ายทอดในมุมมองของความรัก โดยผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
เพศ สถานการณ์ทางเพศท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมท้ังทฤษฎีภาพยนตร์เพื่อน ามาใช้สร้างบทภาพยนตร์
ท่ีมีเนื้อหาว่าด้วย “ชาติชาย” ชายหนุ่มเพลย์บอยท่ีถูกแม่มดสาปให้มีร่างกายเป็นหญิง มีเพียงทาง
เดียวท่ีเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือการต้ังท้องและคลอดลูก ชาติชาย ต้องพยายามหาวิธี
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แผนท่ีวางไว้อย่างมีวินัยจะท าให้ผลลัพธ์การท างานนั้นส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายไปได้ด้วยดี 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
 จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารย์สุมินตา สุภาผล ซึ่งเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน า รวมท้ังอาจารย์ วิทยา ทองอยู่ยง 
อาจารย์โสรยา นาคะสุวรรณและอาจารย์พัฒนะ จิรวงศ์ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ท าให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณ
ในความกรุณาของอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านท่ีให้ความรู้ ค าแนะน า ประสบการณ์ ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะให้ลูกศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จ 
 ขอกราบพระคุณ ป้าสมพร บุญสวัสด์ิ แม่ดรุณี บุญสวัสด์ิ พ่อธีรวุฒิ อุตอามาตย์ พี่ส าเภา ศรี
นพพงศ์ และพี่ศราวุธ อุตอามาตย์ ท่ีคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือท้ังแรงกายแรงใจตลอดการ
ท าจุลนิพนธ์ 
 ขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนท่ีสละเวลา และเต็มท่ีกับงานจนภาพยนตร์เรื่องนี้
สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่รุ่นน้องท่ีคอยให้ก าลังใจและช่วยเหลือเสมอ 
 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดามารดา 
ผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ที่อบรมส่ังสอน แนะน า สนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันนี้เพศท่ีสามได้รับการยอมรับ ท าให้เพศท่ีสามกล้าท่ีจะเปิดเผยตัวเองมากขึ้น 

ประเทศบางประเทศมีกฎหมายรองรับส าหรับเพศท่ีสาม เช่น อนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสกับ

เพศเดียวกันได้ แต่ส าหรับประเทศไทยนั้นถือว่ายังเป็นส่วนน้อยท่ีจะยอมรับเพศท่ีสาม เพราะ

สังคมไทยเป็นสังคมท่ียึดติดกับจารีตประเพณี วัฒนธรรมสมัยก่อน บางครอบครัวปลูกฝังความคิดให้

ลูกหลานเห็นว่าการเป็นเพศท่ีนอกเหนือจากเพศชายและเพศหญิงเป็นคนผิดเพศ อีกท้ังในสังคมไทย

เพศชายเป็นเพศท่ีเป็นผู้น ามีอ านาจท าให้สังคมไทยเปิดโอกาสให้ผู้ชายมีอิสระและมีโอกาสทางเพศ

มากเกินไปจนกระท่ังกลายเป็นความเห็นแก่ตัวและดูถูกเพศหญิงหรือแม้กระท่ังเพศท่ีสาม ท าให้เพศท่ี

สามบางส่วนในสังคมไทยยังไม่กล้าท่ีจะเปิดเผยตัวตนเพราะกลัวสายตาจากคนภายนอกจะมองไม่ดี

และโดนดูถูก แต่อย่างไรก็ตามยังมีเพศท่ีสามบางส่วนท่ีแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นเพศอื่นแต่พวกเขา

ก็ยังสามารถด ารงชีวิตปกติโดยท่ีไม่ท าให้ ผู้อื่นเดือดร้อน มีความรัก มีความรู้ สึก มีความทุกข์ 

เช่นเดียวกันกับเพศปกติ 

 ความรักท่ีเกิดขึ้นระหว่างชายกับชาย (คู่เกย์) หรือความรักหญิงกับหญิง (คู่เลสเบี้ยน) 

อาจจะธรรมดาส าหรับคนบางกลุ่ม แต่ในปัจจุบันความรักของเพศท่ีสามได้พัฒนาก้าวกระโดดท าให้

เกิดสถานะทางเพศท่ีหลากหลายและมีการบัญญัติศัพท์ท่ีใช้เรียกช่ือคนแต่ละเพศ เช่น “โบ๊ท” 

หมายถึงผู้ชายท่ีคบได้ท้ังผู้หญิง เกย์คิง เกย์ควีน ยกเว้นกระเทย , “อดัม” คือผู้ชายท่ีชอบทอม ฯลฯ 

สถานะทางเพศท่ีเกิดขึ้นนี้จึงเป็นท่ีมาในการสร้างภาพยนตร์ส้ันผ่านตัวละครท่ีช่ือ “ชาติชาย” ชาย

หนุ่มเพลย์บอยท่ีถูกแม่มดสาปให้มีร่างกายเป็นหญิง มีเพียงทางเดียวท่ีเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

นั่นก็คือการต้ังท้องและคลอดลูก ชาติชายต้องพยายามหาวิธี เพื่อให้พ้นค าสาปผ่านตัวละคร

หลากหลายเพศ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศสรีระของชายและหญิง 
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2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานะทางเพศท่ีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย 

3. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

 การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างในเพศสรีระของมนุษย์ท้ังเพศชาย
และเพศหญิง รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของสถานะทางเพศต่างๆท่ีเกิดขึ้น
อย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบันทั้งในด้านลักษณะภายนอก สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแสดงออกใน
ด้านความรัก ซึ่งน ามาสู่การสร้างภาพยนตร์ในเรื่อง “ชาติชาย” นี้ 
ขั้นตอนการศึกษา 
  1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
 2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
     2.1 ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศสรีระของชายและหญิง 
     2.2 ศึกษาเกี่ยวกับสถานะทางเพศแบบต่างๆ 
     2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร์ 
 3. การศึกษา ตีความข้อมูล 
     3.1 น าข้อมูลท่ีได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์ 
     3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ 
 (Mood and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ 

4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 
    4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์ 
    4.2 ก าหนดตัวละคร 
    4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 
         4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 

          4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
          4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
          4.3.4 บทถ่ายท า (Shooting Script) 
     4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
     4.5 หาสถานท่ีถ่ายท า (Location) 
     4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉาก และเส้ือผ้า 
 5. ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
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 6. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
     6.1 การตัดต่อภาพ, ใส่เสียง 
     6.2 เทคนิคพิเศษ 
     6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score, Foley) 
     6.4 การตัดต่อภาพยนตร์ ฉบับสมบูรณ์ 
  7. สรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
 
แผนการด าเนินงาน 
 ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

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

ท่ีมา และแนวคิด           

ทฤษฎีอ้างอิง เรื่องย่อ           

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 
อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and 
Tone) 
ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

          

บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
หาสถานท่ีถ่ายท า (Location) 

          

บทถ่ายท า (Shooting Script) 
ตารางการถ่ายท า (Breakdown) 

          

ขั้นตอนการถ่ายท า (Production)           

ตัดต่อเบ้ืองต้น (First Draft)           

ตัดต่อสุดท้าย (Final Draft)           
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของสถานะทางเพศในปัจจุบัน 
 2. สะท้อนมุมมองของสถานะทางเพศท่ีหลากหลายผ่านภาพยนตร์ 

3. น าข้อมูลท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการสร้างภาพยนตร์ 
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บทที่ 2 

ทฤษฏี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

 ผู้จัดท าได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ความแตกต่างระหว่างเพศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาทฤษฏีภาพยนตร์แนว Comedy เพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ชาติชาย” ดังต่อไปน้ี 

 

แนวคิดความแตกต่างระหว่างเพศ 

 1. ทฤษฏีทางกายภาพ1 

ก่อนที่จะเกิด สิ่งมีชีวิตที่มีการแบ่งเพศ  (รวมทั้งมนุษย์  )ได้ถูกก าหนดให้เป็นเพศผู้ 

(เพศชาย )หรือเพศเมีย (เพศหศิง )อยู่แล้ว เมื่อ อสุจิ ผสมกับเซลล์ไข่ถ้ามีโครโมโซม XX ก็จะเกิดปุ่มคริ

ตอริส มดลูก และรังไข่ เป็นเพศเมีย  (เพศหศิง  )แต่ถ้ามีโครโมโซม  XY ปุ่มคริตอริสจะกลายเป็นหัว

องคชาต มดลูกจะกลายเป็นตัวองคชาต รังไข่จะกลายเป็นลูกอัณฑะและถุงหุ้มลูกอัณฑะ เป็นเพศผู้ 

(เพศชาย)  

1.1 เพศชาย2 

1) พัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศชาย  

การเจริศเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นชายจะเกิดขึ้นระหว่างอายุ 11 -13 
ปีในช่วงวัยรุ่นตอนต้นร่างกายจะเจริศเติบโตอย่างรวดเร็ว และ จะลดอัตราการเจริศเติบโตเมื่อเข้า
ระยะวัยรุ่นตอนกลาง  ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายอัตราความสูงแทบจะไม่เพิ่ม เด็กชายจะโตช้ากว่าเด็ก - 
หศิง ร่างกายของเด็กชายเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

                                                           

 1 Wikipedia. อวัยวะเพศ. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia. 
org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%
B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8 
 2 sss27527[นามแฝง]. เพศศึกษา. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก http://thaig 
oodview.com/node75351 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia/
http://thaigood/
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- รูปร่างสูงขึ้น น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น แขนขายาวเก้งก้าง ไหล่กว้าง กล้ามเน้ือเป็น
มัดกระดูกและกล้ามเน้ือแข็งแรงสามารถใช้พละก าลังท างานได้ดี 

- ริมฝีปากหนา คางใหศ่ หน้าผากกว้าง ลูกกระเดือกโตเห็นชัดเจน 
- เสียงแตก (เสียงแหบห้าว( 
- เต้านมอาจโตและเจ็บ )นมแตกพาน( 
- มีหนวดเครา ขนขึ้นตามแขน ขา หน้าแข้ง หน้าอก รักแร้และบริเวณอวัยวะ 

เพศ 
- อวัยวะเพศโตขึ้นและแข็งตัวเมื่อมีความรู้สึกทางเพศหรือถูกสัมผัส   
- บางคนอาจมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้า หน้าอกหรือหลัง 
- มีความรู้สึกทางเพศแบบผู้ชายทั่วไป 
- ส าหรับการเปลี่ยนแปลงภายในน้ันต่อมเพศจะหลั่งฮอร์โมนออกมาท าให้มี

การสร้าง ตัวอสุจิหรือ เซลล์สืบพันธุ์ขึ้น มีน้ าอสุจิ และมีการหลั่งน้ าอสุจิ 
2) อวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศของสิ่งมีชีวิตเพศชาย ท าหน้าที่ในการสืบพันธุ์เพื่อ

การด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ ประกอบด้วยโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในร่างกาย แต่โดยทั่วไปเมื่อ
กล่าวถึงอวัยวะเพศชาย มักนึกถึงส่วนประกอบภายนอกเป็นส่วนใหศ่ 

 
องค์ประกอบของอวัยวะเพศชาย 
- องคชาต (Penis) ลักษณะเป็นท่อนยาว อยู่ภายนอกร่างกายของเพศชาย

ตรงบริเวณหัวหน่าวท าหน้าที่ เป็นทางผ่านของปัสสาวะและ น้ ากาม ประกอบไปด้วยกล้ามเน้ือ
ฟองน้ า (corpus cavernosum) 1 คู่ และท่อปัสสาวะบางส่วน กล้ามเน้ือลักษณะฟองน้ า ท าหน้าที่ใน
การกักเก็บเลือด เมื่อมีอารมณ์ทางเพศท าให้เกิดการแข็งตัวขององคชาต เพื่อให้สามารถสอดใส่
องคชาตเข้าไปภายในช่องคลอดของเพศหศิง ที่ปลายองคชาติเป็นจุดรวมของเส้นประสาท ซึ่งไวต่อ
การกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ซึ่งส่วนน้ีเปรียบเทียบได้กับคลิตอริสของเพศหศิง 

- อัณฑะ (Testicles) ลักษณะเป็นถุงห้อยย้อยยานภายนอกร่างกาย 2 ถุง 
ภายในถุงประกอบไปด้วย 

- หลอดสร้างตัวอสุจิ ขดอยู่ภายในถุงอัณฑะ ท าหน้าที่ สร้างตัวอสุจิ หรือ 
สเปิร์ม ที่อยู่ในน้ าอสุจิโดยเซลล์ของผิวภายในหลอดจะแบ่งเซลล์แบบ ไมโอซิส(Meiosis) เพื่อให้ได้
เซลล์สืบพันธุ์ซึ่งมีโครโมโซมลดลงจาก 2n เหลือ n 

- หลอดเก็บตัวอสุจิ ท าหน้าที่พักตัวอสุจิสะสมไว้ในอัณฑะ 
- หลอดน าอสุจิ ท าหน้าที่น าอสุจิจากอัณฑะไปพบต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุจิ และ

เข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0


7 
 

 

อัณฑะต้องการอุณหภูมิที่เย็นกว่าอุณหภูมิร่างกายเล็กน้อย ดังน้ันอัณฑะจึง
เจริศออกมาอยู่ภายนอกร่างกาย โดยอยู่ภายใน ถุงอัณฑะ ซึ่งมีกล้ามเน้ือที่ยืดขยายได้ เพื่อการปรับ
อุณหภูมิให้พอเหมาะกับอัณฑะ และอัณฑะยังท าหน้าที่ ผลิตฮอร์โมนเทสโทสเทโรน (Testosterone) 
หรือ ฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งใช้กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ และการเจริศเติบโตเป็นผู้ใหศ่ ถุงอัณฑะมี
สีคล้ ากว่าบริเวณอื่นภายในของร่างกาย ซึ่งถือว่าปกติ ผู้ชายที่เติบโตเต็มที่ มีลูกอัณฑะสองข้างไม่
เท่ากัน ซึ่งก็ถือว่าปกติ 

- ต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicle) ท าหน้าที่สร้างอาหารแก่ตัวอสุจิ 
- ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) ท าหน้าที่ สร้างสารที่เป็นเบสอย่างอ่อน 

เพื่อปรับความเป็นกรดเบสเมื่อผ่านเข้าภายในช่องคลอด และสารสีขาวเพื่อช่วยให้ตัวอสุจิแข็งแรงและ
ว่องไว เข้าไปในท่อปัสสาวะปนกับน้ าเลี้ยงอสุจิ 

- ต่อมคาวเปอร์ (Cowper's Gland) เป็นกระเปาะเล็กๆ อยู่ใต้ต่อมลูกหมาก 
ท าหน้าที่หลั่งสารไปหล่อลื่นท่อปัสสาวะ สารน้ันมีลักษณะเป็นเมือก 

นอกจากน้ี ระบบสืบพันธุ์ เพศชาย )และหศิง( ยังมีอวัยวะร่วมกับระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะได้แก่ 

- กระเพาะปัสสาวะ (Urinary) 
- ท่อปัสสาวะ (Urethra) 
 

 
 

ภาพ 2-1 แสดงอวัยวะเพศชาย 
ที่มา : Wikipedia. อวัยวะเพศ. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก http://commons.wik 
imedia.org/wiki /File:Gray1144.png 
 

1.2 เพศหศิง 

1) พัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศหศิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://commons/
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การเจริศเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นหศิง  จะเกิดขึ้นระหว่างอายุ 11-

13  ปี จะเร็วกว่าวัยรุ่นชายประมาณ 1 – 2 ปี  ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นร่างกายจะเจริศเติบโตอย่าง

รวดเร็วและจะลดอัตราการเจริศเติบโตเมื่อเข้าสู่ระยะวัยรุ่นตอนกลาง ความสูงมักจะคงที่ต้ังแต่ช่วง

วัยรุ่นตอนกลาง ร่างกายของเด็กหศิงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

- รูปร่างสูงขึ้น น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น ลักษณะของร่างกายภายนอกดูคล้ายกับ
ผู้ใหศ่มากขึ้น เน้ือจะน่ิมไม่แข็งเหมือนผู้ชาย   

- มีหน้าอกขยายใหศ่ เต้านมเจริศเติบโตขึ้น เอวคอด สะโพกผายออกหรือ
ใหศ่ขึ้น ใบหน้าและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

- มีน้ าเสียงและท่าทางอ่อนหวาน   เสียงจะเล็กแหลม   
- ผมเริ่มดกหนาเป็นมัน 
- มีไขมันมาพอกตามไหล่  อก  แขน  ขา และสะโพก  ท าให้รูปร่างสมส่วน 
- มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ และ หัวเหน่า และ บริเวณรักแร้ 
- อาจมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้า 
- อวัยวะเพศโตขึ้น  และมีความรู้สึกทางเพศแบบผู้หศิงทั่วไป 
- ส าหรับการเปลี่ยนแปลงภายในน้ันต่อมเพศจะหลั่งฮอร์โมนออกมากระตุ้น

ให้รังไข่ตกไข่ออกมาเดือนละ 1 ฟอง สลับข้างซ้ายและข้างขวา   รังไข่เจริศเติบโตเต็มที่ช่วงมีระดูหรือ
ประจ าเดือน  

2) อวัยวะเพศหศิง เป็นอวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพศหศิง ท าหน้าที่ในการสืบพันธุ์
เพื่อการด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ ประกอบด้วยโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในร่างกาย เมื่อกล่าวถึง
อวัยวะเพศหศิง คนทั่วไปมักเข้าใจผิดนึกถึง อวัยวะเพศภายนอกซึ่งแท้จริงแล้ว อวัยวะเพศมีทั้งภายใน
และภายนอกและถ้ากล่าวให้ถูกแล้ว โครงสร้างหลักของอวัยวะเพศหศิง ควรยกให้อวัยวะเพศภายใน 
เพราะเป็นบริเวณที่ผลิตเซลล์สืบพันธุ์ คือ ไข ่และให้ก าเนิดทารก โดยมีองค์ประกอบของอวัยวะเพศ
หศิงดังน้ี 

อวัยวะเพศหญิงภายใน 
- รังไข่ )Ovary) จะมี 2 ด้าน อยู่ปลายสุดของปีกมดลูก ลักษณะเป็นรูปไข่

แบนๆ สีขาวคล้ายคล้ายเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร จะสร้างฮอร์โมนเพศ
หศิงและผลิตไข่ )Ovum)  

- ท่อรังไข่หรือปีกมดลูก)Fallopian Tube or Uterine Tube) เป็นท่อ
เล็กๆ ที่ต่อจากมดลูกเชื่อมกับรังไข่ มีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ภายในท่อรังไข่จะมีกล้ามเน้ือ
บีบรัดอยู่เสมอ และด้านในมีขนละเอียดคอยโบกพัดเอาไข่ที่สุกแล้วเข้าไปในท่อรังไข่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
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- มดลูก )Uterus) ผนังมดลูกจะมี 3 ชั้น คือ ชั้นนอกจะเป็นเยื่อบางๆ คลุม
มดลูกอยู่ ชั้นกลางประกอบด้วยกล้ามเน้ือเรียบเรียงกันอย่างสลับซับซ้อน เพื่อเป็นประโยชน์ในการบีบ
ตัวของมดลูก และชั้นในสุด จะเป็นเยื่อบุภายในมดลูกจะมีเส้นเลือดฝอยไปเลี้ยงอยู่เป็นจ านวนมาก 
ส่วนต่างๆ ของมดลูกจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือส่วนยอด จะอยู่บนสุดของมดลูก อยู่เหนือระดับท่อรังไข่
ทั้ง 2 ด้าน ส่วนตัวมดลูกจะอยู่ระหว่าง ส่วนยอดกับส่วนคอมดลูก คือส่วนที่คอด ก่อนจะถึงส่วนปาก
มดลูก ในขณะต้ังครรภ์มดลูกจะขยายตัวอย่างมากเพื่อเป็นที่อยู่ของทารกในครรภ์ จะช่วยปกป้อง
ทารกในครรภ์ ภายหลังคลอดแล้วประมาณ 45 วัน มดลูกจะหดตัวเล็กลงเกือบเท่าเดิม แต่ก็ใหศ่กว่า
ก่อนต้ังครรภ์เล็กน้อย ภายหลังวัยหมดประจ าเดือนแล้ว มดลูกจะเหี่ยวและเล็กลง 

- ช่องคลอด )Vagina) ประกอบด้วยกล้ามเน้ือเรียบ ส่วนในสุดเป็นส่วนที่
หุ้มอยู่รอบปากมดลูก ภายในบุด้วยเยื่อบางๆ ลักษณะเป็นรอยย่น สามารถยืดหดได้ และขยายตัว
ได้มากเวลาคลอด  

 
                               

ภาพ 2-2 แสดงอวัยวะเพศหศิงภายใน 
ที่มา : Wikipedia. อวัยวะเพศ. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก http://commons. 
wikimedia.org/wiki/File:Scheme_female_reproductive_system-en.svg  

อวัยวะเพศหญิงภายนอก 
- หัวหน่าว )Mons Pubis ( เป็นเนินอยู่ตอนบน ประกอบด้วยกล้ามเน้ือ

ประสานกันหลวมๆ กับไขมันและพังผืด เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีขนขึ้นปกคลุม 
- แคมใหศ่ (labia Majora) เป็นกลีบอูมๆ และปกคลุมด้วยขนดกบริเวณ

หัว หน่าวห่อหุ้มส่วนอื่นๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอกอย่างมิดชิด 
- แคมเล็ก (Labia Minora) เป็นกลีบผิวหนังอ่อนนุ่มสองกลีบภายในแคม

ใหศ่ บางคนอาจเปิดและแผ่ออกกว้างจนเห็นช่องคลอด และบางคนอาจจะปิดสนิทในแต่ละข้างของ
ปากช่องคลอด ตรงกลางคือโพรงปากช่องคลอด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://commons/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
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- คลิตอริส  (Clitoris) อยู่ที่ด้านหน้าของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอก ตรง
จุดที่แคมเล็กสบกัน ยอดที่เห็นได้ของคลิตอริส หรือ ปุ่มกระสัน (คลิตอรัล แกลน( ถูกคลุมด้วยเน้ือเยื่อ 
)เรียกว่า "กลีบคลุมปุ่มกระสัน"(  

- ปากของท่อปัสสาวะ (Urethral Opening) ใต้คลิตอริส ด้านหน้าของ
ช่องคลอด ที่ซึ่งปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกสู่ภายนอกร่างกาย 

- ปากช่องคลอด )Vagina) อยู่ใกล้ส่วนท้ายด้านหลัง )หรือใต้( ของอวัยวะ
สืบพันธุ์สตรีด้านนอก 

- เยื่อพรหมจรรย์ (Hymen) ปากช่องคลอดบางคร้ังจะปกคลุมด้วยเยื่อ
พรหมจรรย์ในผู้หศิงที่ยังไม่เคยมีการร่วมเพศ  

- ต่อมบาโธลิน (ต่อมสร้างน้ าหล่อลื่น Bartholin glands) จะอยู่ด้านล่าง
เล็กน้อย ด้านซ้ายและขวาของช่องคลอด เมื่อผู้หศิงถูกปลุกอารมณ์เพศจะหลั่งสารหล่อลื่น ท าให้สอด
ใส่ได้ง่ายขึ้น  

- ฝีเย็บ (perineum) พื้นที่ระหว่างอวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอกกับทวาร
หนัก เพริเนียมอาจฉีกขาดระหว่างคลอดบุตรได้ เพื่อป้องกันกรณีน้ี แพทย์อาจกรีด ซึ่งเชื่อว่าลดการ
ติดเชื้อมากกว่า อย่างไรก็ตาม มีบางคนเชื่อว่า การฉีกขาดตามธรรมชาติมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า 
และหายเร็วกว่า 

ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์สตรีด้านนอกและขนาดของส่วนต่างๆ แตกต่างกัน
ไป ในผู้หศิงต่างคนกัน และเป็นเรื่องปกติที่ ซีกซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน ในผู้หศิงคนเดียวกัน 

 

 
 

ภาพ 2-3 แสดงอวัยวะเพศหศิงภายนอก 
ที่มา : Wikipedia. อวัยวะเพศ. เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก http://upload.wikim 
edia.org/wikipedia/th/2/28/MonsPabis.gif 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
http://upload.wiki/
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 2. ความหมายของค าว่าเพศ3 
ซึ่งมีความหมายอย่างน้อย 3 นัย ดังต่อไปน้ี 
2.1 เพศสรีระ (sex)  

ในภาษาไทยเวลาพูดว่า “เพศ” มันสร้างความสับสนและเข้าใจผิดได้มากมาย 

ในทางสังคมศาสตร์เวลาน้ีใช้ค าว่า sex ในความหมายของเพศสรีระ อันหมายความถึงลักษณะทาง

กายภาพ ในความเชื่อทั่วไปบอกว่าร่างกายมนุษย์มีความแตกต่างกัน โดยความแตกต่างที่ว่าน้ีต้ังอยู่บน

ฐานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเจริศพันธุ์ สามารถแยกออกได้ ๒ ประเภทตามความเชื่อทั่วไป คือ 

Male และ Female หรือตัวผู้และตัวเมีย แต่ Sex ในภาษาฝร่ังมีความหมายนอกเหนือจากสรีระทาง

เพศแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังถูกใช้ในความหมายของการร่วมเพศ เวลาพูดถึงการร่วมเพศเรา

เข้าใจว่าคือความเกี่ยวข้องของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเจริศพันธุ์ หรือการสอดใส่ ไม่มีการสอดใส่ไม่

นับว่าเป็นการร่วมเพศความคิดดังกล่าวน้ีเป็นสิ่งที่ปรากฏในกฏหมายและความเชื่อของคนส่วนใหศ่ 

อันส่งผลตามมาให้เกิดการนิยามว่าอะไรคือ Sex 

รูปแบบของ Sex ที่เรายอมรับว่าเป็นสิ่งดีงามและสามารถยอมรับได้คือการร่วม

เพศเพื่อการสืบพันธุ์ซึ่งมีแง่มุมในหลายประเด็นที่สะท้อนออกมาคือ 

1) Sex เพื่อการสืบพันธุ์ เป็นเรื่องธรรมชาติ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องไปสอนหรือมีวิชา

เพศศึกษาก็ได้ นอกจากน้ัน Sex ที่เป็นธรรมชาติต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างชายกับหศิงเท่าน้ัน

)Heterosexuality for Procreation) แต่ในความเป็นจริงต้ังแต่อดีตมนุษย์ไม่ได้มีความต้องการมีลูก

หรือสืบพันธ์ทุกคร้ังที่มีการร่วมเพศ ดังข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มีการป้องกันการต้ัง

ท้อง )การด่ืมชาเพื่อขับตัวอ่อนในโรมัน การกินสมุนไพรเพื่อไม่ให้ท้องของชาวอียิปต์( นอกจากน้ีสรีระ

ของมนุษย์ไม่ได้มีสัศศาณหรือรู้สึกว่าเมื่อไรเป็นช่วงที่ควรจะสืบพันธุ์ 

2) Sex เพื่อการนันทนาการ ปลายศตวรรษที่ ๒๐ ความหมายใหม่ของ Sex ที่

กลายเป็นความรับรู้โดยทั่วไปอย่างกว้างขางหรือมีการพูดมากขึ้นคือ Sex เป็นเรื่องของการนันทนา - 

การ 

                                                           

 3 กฤตยา อาชวนิจกุล. เพศวิถีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย. เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 
2556 .  เ ข้า ถึ ง ไ ด้จาก http://www2. ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011 -
Article-03.pdf 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากนิยามของ Sex ทั้งสองความหมายท าให้เกิดการถกเถียงกันเบื้องแรกบนฐาน

ความคิดทั้งสองน้ี )Recreation และ การนันทการ( 

3) Sex ในฐานะการผูกพันทางสังคม การร่วมเพศต้องเป็นสิ่งที่มีคุณภาพ เป็น

การแสดงออกถึงความรัก ต้องเป็น Sex ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม น าไปสู่การใช้ค าในภาษาฝร่ังที่ใหม่มากคือ 

Making Love หรือ Sex for Social Bonding ซึ่งต่างจากฐานคิดในเรื่องของนันทนาการเพราะมี

เรื่องของจิตใจเข้ามาผสมอยู่ด้วย 

2.2 เพศภาวะ (gender)   

Gender คือ ความเป็นชาย ความเป็นหศิง พวกนักคิดสตรีนิยมในช่วงศตวรรษที่ 

๑๘ เวลากล่าวถึง ๑๑ - สถานะของผู้หศิงพวกเขาพบกับความยากล าบาก เพราะหากพูดถึงความเป็น

ชายความเป็นหศิง เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยาก เพราะต้องวิ่งเข้าชนกับการมองเรื่อง Sex ว่าเป็นเรื่อง

ธรรมชาติซึ่งท าให้ Sex กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

Gender คือ ความเป็นชายและหศิงที่แตกต่างตามการก าหนดสังคมและ

วัฒนธรรม คุณค่า การปฏิบัติที่ควรเป็นหศิงหรือชายเป็นสิ่งที่ก าหนดสร้างทางสังคม เฟมินิสต์ แยก 

Sex กับ Gender เพื่อให้เห็นว่า เพศสรีระอาจเปลี่ยนไม่ได้ แต่ Gender เปลี่ยนได้เพราะเป็นสิ่งที่ถูก

สร้างและให้คุณค่าทางสังคม Gender จึงเป็น การประกอบสร้างทางสังคม )Social Construct)  

การแบ่ง Gender เป็นชายและหศิงในสังคมไทยเป็นสิ่งที่มิได้ต้ังอยู่บนความเท่า

เทียมกัน แต่ต้องอยู่บนกรอบคิดของระบบ “นิยมชาย” ให้คุณค่ากับความเป็นชาย อะไรที่เชื่อมโยงกับ

ความเป็นชายเป็นสิ่งที่สูงกว่าความเป็นหศิง เช่น ผ้าขาวม้าสูงกว่าผ้านุ่ง ส่งผลให้ผู้หศิงไม่สามารถพูด

เรื่องเพศวิถีได้มากเท่าผู้ชาย หรือมีความฉลาดและเป็นปัศศาชนได้ดีเท่าผู้ชาย 

2.3 เพศวิถี (sexuality) 

การโยงใยความเชื่อว่าความหมายเรื่องเพศ )ความเชื่อและความหมายเร่ืองเพศ

อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถขัดแย้งหรือสอดคล้องกันก็ได้( วิธีที่คิดหรือวิธีที่เชื่อว่า Sex คืออะไร? มนุษย์

จะปฏิบัติตามความคิดทาง Sexuality ที่ได้รับมา Sexuality มีองค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ ความ

ปรารถนา วิถีปฏิบัติ และอัตลักษณ์เร่ืองเพศ 

การพูดถึงเพศวิถีกระแสหลักในสังคมไทยเป็นสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกับ Gender 

คือ เป็นสิ่งที่แบ่งออกเป็น ๒ เพศ และถูกก าหนดโดย Gender เช่นกัน เพศสภาพเป็นตัวจ ากัดว่า

มนุษย์ควรจะรักชอบใครและอย่างไร ภาษาที่พูดถึง Sexuality จึงออกมาในรูปแบบ Homosexuality 
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Heterosexuality และ Bisexuality มนุษย์เป็นได้เพียงหศิงหรือชาย Gender หรือ Sexuality จึงถูก

ก ากับกันไปมา           

1) Sexuality เป็นเรื่องของการน าเสนอร่างกาย มนุษย์ไม่ได้ออกมาปรากฏกาย

ทางสังคมต้ังแต่เกิด แต่มนุษย์มีการปรุงแต่งร่างกายตามกรอบคิดทาง Sexuality (ผู้หศิงควรมีการ

ก าหนด มีรูปร่าง ผิวกายอย่างไร( เวลาน าเสนอร่างกาย ประเด็น คือ เราต้องการให้คนอื่นเห็นเรา

อย่างไร เป็นผู้หศิงหรือผู้ชาย คนที่เคร่งครัดกับการเป็นผู้ชายจึงไม่ยอมใส่เสื้อสีชมพู เป็นต้น การแสดง

ร่างกายส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์ทางเพศผ่านการน าเสนอร่างกาย 

2) Sexuality เป็นเร่ืองของการกระท า กริยา มารยาท การพูดจาท่าทีของคน 

เป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับภูมิหลังทางสังคมและอัตลักษณ์ทางเพศ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเห็นตัวเองเป็น

อย่างไร 

3) Sexuality เป็นเร่ืองของการดึงดูดทางเพศ Sexuality เป็นสิ่งที่ก าหนดว่า

ลักษณะแบบน้ีมีคุณค่า หรือเป็นความสวยความงาม ในแท้ที่จริงแล้วการดึงดูดทางเพศขึ้นอยู่กับ

คุณค่าที่สังคมให้กับลักษณะบางชนิดมิได้เป็นไปโดยอิสระ หากแต่ขึ้นอยู่กับเบื้องหลังทางสังคม อาทิ 

ชนชั้นและอาชีพ คุณค่าทางเพศเป็นสิ่งที่มีการน าเสนอในหลากหลายแง่มุมของสังคม ซึ่งอาจมีจ านวน

ของการยอมรับและไม่ยอมรับต่างกัน 

4) Sexuality เป็นเร่ืองของชุดกติกาว่าด้วยความสัมพันธ์มีต้ังแต่ความสัมพันธ์

ควรเริ่มต้น ด าเนินไป จนถึงความสัมพันธ์ควรจบอย่างไร ในบางสังคมการเร่ิมต้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการ

ก าหนดจากครอบครัว แต่ปัจจุบันเป็นเรื่องของความพึงพอใจทางเพศ 

5)  Sexuality เป็นเร่ืองของการนิยามว่าอะไรคือเร่ืองของเพศ ความปกติและ

ผิดปกติของเพศเป็นอย่างไร 

 
สถานการณ์เก่ียวกับเพศในปัจจุบัน4 
 1. ความหลากหลายทางเพศ (sexual diversities) ซึ่งถูกใช้เป็นชื่อเครือข่ายคนท า 
งานเกี่ยวกับสิทธิของคนรักเพศเดียวกันเมื่อกลางปี 2548 เพื่อให้หมายรวมถึงผู้มีเพศวิถีทางเลือกทุก 

                                                           

 
4 กฤตยา อาชวนิจกุล. เพศวิถีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย.เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 

2556. เข้าถึงได้จาก http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Arti 
Cle-03.pdf 
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แบบ ไม่ว่าจะเป็น ชายรักชาย หศิงรักหศิง เกย์คิง เกย์ควีน ควิง ทอม ด้ี กะเทย สาวประเภทสอง คน
ข้ามเพศ ตุ๊ด แต๊บ และ ฯลฯ รวมถึงผู้ที่รักต่างเพศด้วย แต่ภายหลังเครือข่ายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะใช้
ศัพท์น้ี เรียกกลุ่ม LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex6( ว่าคือ กลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ 
 2. เพศวิถีทางเลือก หมายถึง เพศวิถีของคนส่วนน้อย )sexual minorities) หรือหลาย
คนเรียกว่า ‘เพศที่สาม’ ซึ่งด ารงอยู่ในสังคมไทยมาเน่ินนาน ดังปรากฏมีรูปจิตรกรรม ฝาผนังของหศิง
รักหศิงในวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี และในต านานไทยเก่าแก่เร่ืองก าเนิดมนุษย์ที่กล่าวว่า โลก
ประกอบด้วยสามเพศคือ ผู้ชาย ผู้หศิง และกะเทย กะเทยในต านานมิใช่ชายหรือหศิงที่ผิดปกติ 
กะเทย เป็นมนุษย์จ าพวกหน่ึงที่แตกต่างซึ่งอาจมีร่างกายเป็นชายหรือหศิง’ แต่ด้วยเหตุที่สังคมไทยใน
อดีตหมาดๆ ยังคงจัดกลุ่มคนเหล่าน้ีว่า ‘มีความผิดปกติทางเพศ’ หรือ ‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ ท าให้ใน
อดีตคนกลุ่มน้ีมักต้องอยู่อย่างปกปิด ไม่มีกลุ่มองค์กรที่เป็นปากเสียงของตนเอง 

จากการศึกษาของปีเตอร์ แจ็คสัน เร่ือง ‘การระเบิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางเพศใน
สังคมไทย’ (Jackson, 2000( ที่ระบุว่า นับต้ังแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ได้เกิดการจ าแนก
เพศใหม่ๆ ขึ้นในสังคมไทย เห็นได้ว่าศัพท์ประดิษฐ์ใหม่ที่เรียกผู้มีเพศวิถีทางเลือก บางค าก็ตายหายไป 
)เช่น กระเทียม( หลายค าก็ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งหมดน้ีแสดง
ให้เห็นถึงความหลากหลายของเพศวิถีในกลุ่ม LGBTI 
 

 
 
ภาพที่ 2-4  การเปลี่ยนผ่านประเภทของเพศในสังคมไทย 
ที่มา : กฤตยา อาชวนิจกุล. เพศวิถีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย. เข้าถึงเมื่อ 4 สิงหาคม 2556. 
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้จา ก  http://www2 . ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011 -Article-
03.pdf 
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ปัจจุบันการปรากฏตัวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน หรือผู้มีเพศวิถีทางเลือก ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่มองค์กรเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นมาก ดังข้อค้นพบจากฐานข้อมูลเร่ืองเพศในข่าว
ออนไลน์ของแผนงาน สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศที่พบว่า ต้ังแต่ พ .ศ. 2540 ถึง 2550 มีข่าวใน
ประเด็นของผู้มีเพศวิถีทางเลือก ทั้งข่าวบุคคลและข่าวเคลื่อนไหวรณรงค์เกี่ยวกับ LGBTI รวม 1,345 
ชิ้น ในจ านวนน้ีเป็นข่าวรณรงค์จ านวน 288 ชิ้น )ร้อยละ 21) โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวรณรงค์มี
หลากหลาย ได้แก่ การตอบโต้นโยบายของภาครัฐที่ละเมิดสิทธิ หรือกีดกันผู้ มีเพศวิถีทางเลือก การ
เรียกร้องสิทธิในประเด็นต่างๆ ทั้งการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท างาน จนถึงผู้ประสบปัศหาละเมิดสิทธิ
ออกมาเรียกร้องผ่านสื่อรายบุคคล การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความหลากหลายทางเพศ การให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ คนรักเพศเดียวกันในแง่มุม
หลากหลาย โดยกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ และการเปิดเผยและแสดงตัวตนของชุมชนคนรักเพศ
เดียวกัน 

ต้ังแต่ พ.ศ. 2545 กลุ่มอัศจารี )องค์กรหศิงรักหศิงที่ท าางานสนับสนุนและปกป้อง
สิทธิคนรักเพศเดียวกัน( ได้ขับเคลื่อนผลักดันจนกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ยอมรับว่าการรักเพศ
เดียวกันมิได้เป็นเร่ืองผิดปกติ วิปริต หรือ เป็นโรคจิตแต่อย่างใด ปัจจุบันมีกลุ่มองค์กรที่ท างาน
เกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มเพศวิถีทางเลือกเพิ่มขึ้นจ านวนมากทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิด้านเอดส์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา องค์กรเหล่าน้ีได้ร่วมท างานด้าน
สิทธิและสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรทุนใหศ่
อย่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ )สสส.(  

การผลักดันที่ส าคัศเรื่องหน่ึงคือ การต่อสู้ให้การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในมิติต่างๆ ในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูศ พ.ศ. 2550 เพิ่มค าว่า ‘อัตลักษณ์ทาง
เพศ’ ที่หมายถึงเพศที่สามเข้าไปด้วย แม้การแก้ไขจะแพ้ไปอย่างก้ ากึ่ง10 แต่ในรายละเอียดส่วนที่เป็น
เจตนารมณ์ของบทบัศศัติแห่งรัฐธรรมนูศว่าด้วยเร่ืองการห้ามเลือกปฏิ บัติทางเพศ ก็ระบุว่าให้
ปกป้องคุ้มครองครอบคลุมถึงบุคคลที่มี ‘อัตลักษณ์ทางเพศ’ ต่างไปจากเพศชายและเพศหศิงไว้ด้วย  

ในด้านของผลกระทบในเชิงประชากร การปรากฏตัวชัดเจนมากขึ้นของกะเทย สาว
ประเภทสอง หรือชายแต่งหศิง ก่อให้เกิดความกังวลใจต่อนักประชากรศาสตร์ว่า จะลดจ านวนผู้ชาย
ที่จะเป็นคู่เจริศพันธุ์ของผู้หศิงน้อยลงไปอีก เพราะอัตราส่วนทางเพศของประชากรไทย ชายต่อหศิง 
เท่ากับ 97 ต่อ 100 ดังน้ัน ‘ถ้าผู้ชายจ านวนหน่ึง เช่น ร้อยละ 5 หรือ 10 เปลี่ยนข้างกลายไปอยู่กับ
ฝ่ายหศิงเสียแล้ว อัตราส่วนเพศก็จะยิ่งลดลงไปอีก จนเหลือ 92 หรือ 87 ได้ ถ้าเป็นเช่นน้ัน ตลาดการ
จับคู่แต่งงาน เพื่อมีลูกสืบทอดพันธุ์ต่อไปก็ยิ่งบีบรัด จนน่าจะมีผลให้อัตราการครองโสดของสตรีเพิ่ม
สูงขึ้น และส่งผลให้อัตราเจริศพันธุ์รวมของประชากรลดต่ าลงไปอีก 
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สิ่งที่น่าสนใจในความเปลี่ยนแปลงก็คือ แม้ทัศนะทั่วไปของสังคมไทยต่อเพศที่สาม ที่
นักวิชาการ ต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามีลักษณะ ‘ทนได้ แต่ยอมรับไม่ได้’ (Jackson & Cook, 1999) 
และการด าเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางเพศยังคงถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหลากหลาย
แง่มุม ดังเรื่องจริงที่ปรากฏในหนังสือ “ชีวิตที่ถูกละเมิด” เรื่องเล่ากะเทย ทอม ด้ี หศิงรักหศิง ชายรัก
ชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

กล่าวได้ว่ามุมมองต่อกลุ่มผู้มีเพศวิถีทางเลือกโดยรวมของสังคมไทยเปลี่ยนไปใน
ทางบวก คือ สังคม มีการยอมรับความหลากหลายของเพศวิถีทางเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ยอมรับร่วมท างานกับภาคราชการหรือการต่อสู้ผลักดันเร่ืองสิทธิของตนเองในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคัศคือ 
การที่สถาบันราชภัฏออกระเบียบ ห้ามนักศึกษาทั้งที่แปลงเพศ เกย์ และหศิงรักหศิงไม่ให้เรียนใน
วิทยาลัยครู 36 แห่งทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2539 - 2540 แต่ข้อห้ามดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปในที่สุด ซึ่ง
เป็นผลการรณรงค์ของภาคประชาสังคม ที่ท างานเร่ืองสิทธิของเพศที่สาม และสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไม่
เห็นด้วยเป็นส่วนใหศ่  

อีกตัวอย่างหน่ึงที่น่าสนใจก็คือ แม้ปรากฏการณ์ที่มีพื้นที่ของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็น
นิตยสาร และ ภาพยนตร์ได้เปิดเรื่องราวของเกย์ สาวประเภทสอง และชายรักชายมานานร่วม 20 ปี
แล้ว แต่พื้นที่ดังกล่าวน้ีเพิ่งเริ่มเปิดเรื่องราวของหศิงรักหศิงสู่สาธารณะไม่นานปีนัก )ก่อนหน้าน้ีมีบ้าง
ประปราย แต่มักกระจายเพียงในวงแคบๆ เท่าน้ัน( ได้แก่ นิตยสาร Tom Act ที่เร่ิมใน พ.ศ. 2551 
ด้วยจ านวนพิมพ์ฉบับแรกเพียง 1,000 เล่ม ปัจจุบัน )2554( มียอดพิมพ์คร้ังละ 50,000 ฉบับ และใน
ปี 2553 เกิดหนังรักของเลสเบี้ยนเรื่องแรก ในประเทศไทยชื่อ ‘Yes or No อยากรักก็รักเลย’ ที่ได้รับ
การกล่าวขาน จนผู้ก ากับหศิงของภาพยนตร์เร่ืองน้ีติดหน่ึงในห้าผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลผู้ก ากับยอด
เยี่ยมในปีที่ผ่านมา )Doksone, 2011( 

ควรกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในประเทศอื่นๆ ก็พบแนวโน้มทางบวกเช่นเดียวกัน ดังผล
การส ารวจเร่ืองสังคมทั่วไป )General Social Survey) ที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านความคิดเห็นของ
มหาวิทยาลัยชิคาโก ที่ท าการส ารวจปีละสองคร้ังต่อเน่ืองเป็นเวลา 22 ปีแล้ว ผลการส ารวจเมื่อ
ปลายปี 2553 พบเป็นคร้ังแรกว่า สัดส่วน คนอเมริกันที่สนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันมีสูง
กว่ากลุ่มผู้คัดค้าน คือร้อยละ 46 ต่อร้อยละ 40 )Daly, 2011( และล่าสุดข่าวของบีบีซีเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2554 รายงานว่าศาลสูงของประเทศปากีสถานได้เร่งให้หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ระดับชาติและทะเบียนราษฎร์ออกบัตรประจ าตัวของเพศที่สาม เป็น she - male หรือ he - male 
เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ียังขาดสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะไม่มีบัตรประจ าตัวตรงกับเพศตนเอง 
 3. 18 เพศท่ีควรรู้จัก 

ข้อมูลที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์ เสนอ 18 เพศมีชื่อเรียกดังน้ี 
1( ผู้ชาย – เพศที่ชอบผู้หศิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

 

2( ผู้หศิง – เพศที่ชอบผู้ชาย 
3( ทอม ผู้หศิงที่มีลุคเป็นเพศชาย ชายเพศหศิงและด้ี 
4( ด้ี – เพศหศิงที่ชอบผู้หศิงห้าว สาวหล่อ หรือทอม 
5( ทอมเกย์ – ทอมที่ได้ทั้งเพศหศิง ด้ี และทอมด้วยกัน 
6( ทอมเกย์คิง – ทอมที่ชอบทอมและเป็นฝ่ายรุก 
7( ทอมเกย์ควีน – ทอมที่ชอบทอมและเป็นฝ่ายรับ 
8( ทอมเกย์ทูเวย์ – ทอมที่ชอบทอมและเป็นได้ทั้งรุกและรับ 
9( เกย์คิง – เพศชายที่ชอบชายแล้วเป็นฝ่ายรุก 
10( เกย์ควีน – เพศชายที่ชอบชายแล้วเป็นฝ่ายรับ 
11( โบ๊ท – เพศชายที่คบได้ทั้งเพศหศิง เกย์คิง เกย์ควีน เป็นทั้งรุกและรับ ยกเว้น

ชอบกะเทย 
12( ไบท์ – เพศหศิงที่ชอบทอม เลสเบี้ยน และชาย 
13( เลสเบี้ยน – เพศหศิงที่ชอบหศิงด้วยกัน 
14( กะเทย – เพศชายที่อยากเป็นหศิง 
15( อดัม – เพศชายที่ชอบทอม 
16( แองจี้ – กะเทยที่ชอบทอม 
17( เชอร่ี – เพศหศิงที่ชอบเกย์และกะเทย 
18( สามย่าน – เพศหศิงที่เป็นทั้งเลส ทอม พร้อมแปลงกายได้ทุกเมื่อ 

 
 

 
ภาพที่ 2-5 แสดง 18 เพศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ที่มา : โทน่ีย์สโตก[นามแฝง]. 18 เพศที่ควรรู้จัก. เข้าถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
www.faceook.com/manslad 
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ทฤษฎีภาพยนตร์5 
 1. ภาพยนตร์ตลก จัดเป็นภาพยนตร์ที่มีต้นก าเนิดขึ้นมาจากภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก 
เรื่อง “FRED OTT’S SNEEZE” ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวคร่ึงตัวของชายชื่อ Fred Ott ก าลังจาม และ
หลังจากน้ันก็ได้มีนักแสดงตลกออกมามากมาย อาทิเช่น Chalie Chaplin เจ้าของตลกท่าทาง และ 
BusterKeaton เจ้าของฉายาตลกหน้าตาย โดยภาพยนตร์ Comedy สามารถแบ่งได้หลากหลาย
ประเภทดังน้ี 

- Slapstick Comedy โดยจะเป็นภาพยนตร์ตลกประเภทตลกเจ็บตัว ซึ่งถือเป็นมุก
ตลอดในยุคแรก ๆ ของภาพยนตร์ 

- Deadpan comedy หรือ ตลกหน้าตาย เป็นตลกที่เรียบง่าย 
- Situation comedy (SITCOM) เป็นภาพยนตร์ที่สร้างอารมณ์ขันจากสถานการณ์

ตลกจ้ีเส้นแทนที่จะเป็นมุขตลกหรือคาคม ปัจจุบันเห็นบ่อยในรายการชุดทางโทรทัศน์ 
- Black comedy ภาพยนตร์ตลกแนววิตถาร เครียด ขมขื่น มองโลกในแง่ร้าย หรือ

เจ็บปวด โดยส่วนใหศ่เรื่องจะจบลงที่โศกนาฎกรรม 
- Parody ภาพยนตร์ตลกล้อเลียน โดยน าเอาภาพยนตร์เครียดๆ หนักๆ มาสร้าง

เลียนแบบ หรือดัดแปลงให้เบาขึ้น เพื่อสร้างความสนุกสนาน 
- Romantic comedy ภาพยนตร์ตลก กุ๊กกิ๊ก น่ารัก ระหว่างคู่รัก ซึ่งมักจบลงแบบ

สมหวังหรือเป็นสุข 
- Custard – Pie comedy ภาพยนตร์ตลกประเภทจาอวด มุ่งสร้างอารมณ์ขันด้วย

การให้ตัวละครในเรื่องขว้างปากันด้วยขนมพาย หรือเค้กหน้าครีม 
- Gag comedy ภาพยนตร์ตลกที่สร้างอารมณ์ขันจากมุขตลกและค าคมเป็นหลัก 
- Gadget comedy ภาพยนตร์ที่สร้างอารมณ์ขันด้วยการน าเอาเคร่ืองจักรรูปร่าง

ประหลาดมาปฏิบัติงานชิ้นง่าย ๆ ให้ลุล่วงไปได้ 
  
 2. ทฤษฎีการเล่าเร่ือง6       

ในภาพยนตร์ส่วนใหศ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ  ได้รับการ
ถ่ายท าและวิธีการที่เรื่องราวน้ันๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหน่ึงซึ่งน าพาตัวเองให้
                                                           

 
5 แพรภัทร[นามแฝง]. Get to know Comedy Film มารู้จักหนังตลกกันเถอะ . เข้าถึง

เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2557. เข้าถึงได้จาก http://61.19.53.89/forum/index.php?action=dlattach  

;topic%3D11016.0;attach%3D159389 

 
6 ประวิทย ์แต่งอักษร. มาท าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ : ไบโอสโคป พลัส, 2551 
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ไปเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวกเขา ยิ่งไปกว่าน้ัน 
ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิศให้เข้าใจตัวละครเหล่าน้ีในเชิงจิตวิทยามากกว่าในเชิงสังคม  น่ันคือ เรา
ได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่จะด ารงอยู่กับบริบท
ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหศ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของพวกเขา เราได้ถูกให้
เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา ส าหรับหนทางที่พวกเขา
รู้สึกและปฏิบัติ การเล่าเร่ืองต่างๆของผู้คน มีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษบางอย่างหรืออย่างน้อยที่สุด
ได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเร่ืองทางสังคม  อันน้ีสัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมด
เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถเห็นถึงสิ่งน้ีที่มันท างานอยู่ใน
ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ 

การเล่าเร่ืองหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหศ่ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว
หรือสองตัวเท่าน้ัน มันเชื้อเชิศเราให้สนใจในตัวละครเหล่าน้ี ความสนใจของเราถูกยึดครองโดยการ
ท าให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก และอื่นๆ โดยมี
ดาราต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่าน้ีบ่อยคร้ัง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน เป็นคนที่มีเสน่ห์ 
ซึ่งจะแสดงในส่วนน้ี แต่สิ่งซึ่งส าคัศยิ่งไปกว่าน้ันก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่าเร่ืองน้ันได้แสดงให้
เห็นว่า ตัวละครหลักต่างๆจะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เติบโต และ
พัฒนาการไปในลักษณะที่เป็นปัจเจกขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเร่ืองของสถานการณ์ที่มั่นคง 
เผชิศกับอุปสรรค ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกคร้ัง (Stable Situation - Disruption - New 
Stable Situation), ปกติแล้ว มันจะมีแบบแผนอันหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์  ตัวละครที่
ส าคัศต่างๆ เดิมที จะถูกน าเสนอในการเล่าเร่ืองในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างในอัตลักษณ์
ของพวกเขา หรือมีปัศหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากน้ัน ภาพยนตร์จะเตรียมสถานการณ์อันหน่ึงขึ้นมาที่
จะทดสอบพวกเขา จะต้องด าเนินชีวิตไปโดยผ่านปัศหาและอุปสรรคชุดหน่ึง และในการกระทา
ดังกล่าว พวกเขาจะแก้ไขอัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเอง  พวกเขาจะด าเนินชีวิตไปโดยผ่าน
กระบวนการอันหน่ึงของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริศงอกงามขึ้นทางด้านอัตลักษณ์ อันน้ีมิได้
เกิดขึ้นเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของพวกเขา  และจบ
ลงอย่างไม่มีความสุข การเน้นในเรื่องความเจริศเติบโตของปัจเจกดังกล่าว และการแก้ไขอุปสรรค ได้
ไปขับไล่ไสส่งประเด็นปัศหาทางสังคมต่างๆออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเร่ืองรองๆใน
การด าเนินเรื่องทั้งหลายของ ภาพยนตร์กระแสหลัก 
 3. หน้าท่ีเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ (Narrative Function) 

3.1 การเล่าเร่ืองแบบสัจนิยม (Realist) มุ่งเล่าเร่ืองใช้ความจริงเป็นส่วนใหศ่ ให้
ความส าคัศกับการถ่ายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น 
ภาพยนตร์สารคดี  
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3.2 การเล่าเร่ืองแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดา เน้น
การสื่ออารมณ์ มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพื่อการเร้าอารมณ์และการดาเนินเร่ืองให้เป็นไปได้ด้วยดี 
ไม่ตลก ไม่บู๊ ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง 

3.3 การเล่าเร่ืองแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่าง
มาก การเล่าเร่ืองแบบเหนือจริงน้ัน มักจะเน้นสัศลักษณ์ในการเล่าเร่ือง 
 4. ตัวละคร 

ค าจ ากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเน้ือ
ของภาพยนตร์ทุกเร่ือง ถ้าก าหนดบุคลิกของตัวละครไม่ชัดเจน บทของคุณก็จะไม่มีโอกาสถูกสร้างเป็น
ภาพยนตร์ เพราะไม่มีดาราคนไหนรับเล่น ถ้าไม่มีดารายอมเล่น ก็สร้างเป็นภาพยนตร์ไม่ได้ 

คุณอาจข้องใจว่า ภาพยนตร์แย่ๆก็ต้ังหลายเร่ืองที่ได้ฉายบนจอใหศ่ พวกมันไปถึงที่
น่ันได้ยังไง ความจริงก็คือ บทภาพยนตร์หลายเรื่องที่สตูดิโอซื้อมาน้ัน ต้นฉบับถือว่าอยู่ในขั้นคุณภาพ 
แต่ในกระบวนการนามาสร้างเป็นภาพยนตร์ มีการช าระตัวละครหลายตัวในขั้นตอนของการปรับปรุง
บท ดูอย่างสิ่งที่เกิดกับหนังเร่ือง Up close and personal เป็นเร่ืองที่มาจากชีวิตจริงของ เจสซิก้า 
ซาวิทส์ ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะขนานแท้ได้เลย แต่เมื่อผ่านกระบวนการแก้ไขปรับปรุงมาเก้าปีเต็ม  ก็
ออกมาเป็นแค่ขยะขนานแท้กองหน่ึง 

ในระหว่างขั้นตอนที่ต้องผ่านผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์และนักส ารวจตลาด ของดีมักถูก
แทนที่ด้วยสินค้าที่หน้าตาเหมือนกัน  น่ีคือความล้มเหลวของศิลปะที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ (art by committee) ค ากล่าวที่ว่า อูฐคือม้าในสายตาของคนกลุ่มหน่ึง น่าจะมาจาก
สถานการณ์เช่นน้ี ธุรกิจหนังเป็นธุรกิจเต่าล้านปีที่ยอมรับสิ่งใหม่และโอกาสใหม่เพียงไม่กี่อย่าง  และ
ค านึงถึงเม็ดเงินที่จะได้มากกว่าสุนทรียศาสตร์เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะท าหนังสักเรื่อง 

ไม่ควรให้เร่ืองน้ีบั่นทอนกาลังใจในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ดีที่สุดของตน หนังหลาย
เรื่องประสบความส าเร็จเพราะแนวคิดเดิม และตัวละครที่ผู้เขียนเขียนขึ้นน้ันสมบูรณ์และชัดเจนมาก
จนผู้สร้างและผู้ก ากับไม่อาจทาลายลงได้ พี่น้องตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีชื่อเสียงในการสร้าง
ตัวละคร เขาเขียน สร้าง และก ากับภาพยนตร์ของตัวเอง เรื่อง Fargo ทั้งคู่จับเอาต ารวจหศิงผู้มีใจคอ
หนักแน่นมั่นคง (รับบทโดย ฟรานซิส แมคคอร์แมนด์) ที่ท างานอย่างตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขย
ไม่เอาถ่าน จอมอันธพาลที่ไม่ยอมเคยลงให้ใคร นอกจากตัวเอง คนท าหนังฮอลลีวู้ดจะรู้ถึงความคิดดีๆ
เมื่อพวกเขาได้เห็นมัน ส่วนอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดที่ว่าดีน้ันต้องเจอกับการปรับให้เลวลงก็เป็นอีก
เรื่อง ในฐานะคนเขียน อย่าท างานให้คนอื่นแก้ไขได้ สร้างตัวละครของคุณให้สมจริงและสมบูรณ์ แล้ว
พวกน้ันก็จะไม่อยากยุ่งกับงานของคุณ เพราะตัวละครเหล่าน้ันดีจนไม่มีที่ติ น่ีต่างหากคือจุดหมาย 
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เมื่อคุณคุณรู้ว่าหนังเรื่องน้ีเกี่ยวกับอะไร คุณก็ต้องมาเพ่งเล็งที่ว่าคนต้องเป็นอย่างไร มี
ตัวละครอยู่ 4 ประเภทที่ส่งให้หนังดีได้ เมื่อคุณหาที่ลงให้แต่ละประเภทได้แล้ว คุณก็สนุกกับพวกเค้า
ทั้ง 4 ได้เลย ซึ่งได้แก่ พระเอกหรือนางเอก ผู้ร้าย คู่หู และตัวละครสร้างความโรแมนติก 

4.1 พระเอกหรือนางเอก คือ เจ้าของเร่ือง พวกเขาปรากฏอยู่ทุกหน้าในบท
ภาพยนตร์ กล้องจับอยู่ที่พวกเขา และพวกเขาก็ควรปรากฏอยู่บนจอเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้ง
เรื่อง (ห้ามพวกเขาหายไปจากจอนานเกินไป) จังหวะของหนังก็ขึ้นอยู่กับผู้ก ากับ ระดับความผันแปร
ทางอารมณ์และความดุเดือดทางร่างกายที่ คุณเสนอบนแผ่นฟิล์ม  ในฐานะคนดูความสนุกสนาน
เพลิดเพลินก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาขาขึ้น ขาลง และกลับมาขึ้นอีกคร้ังของตัวละครเหล่าน้ัน และน่ี คือ
เหตุผลที่เราไปชมภาพยนตร์ เราต้องการร่วมรับรู้ถึงสิ่งต่างๆไปพร้อมกับตัวละครเหล่าน้ัน เราเคย
คิดมั้ยว่า เราจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่สการ์เล็ต โอฮาร่า, ลอว์เรนซ์ แห่งอาราเบีย หรือ ร้อคกี้ต้อง
เผชิศ ได้หรือไม่ พระเอก นางเอกเหล่าน้ี คือสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ และโปรดพิจารณาข้อแนะน าต่อไปน้ี 

- อย่าสร้างตัวละครเอกของคุณให้ดีสมบูรณ์แบบต้ังแต่เร่ิมเร่ือง เพราะคุณจะพา
เขาให้ดีขึ้นไม่ได้แล้ว มีแต่จะเลวลง  

- ให้ความส าคัศกับเร่ืองเหตุและผล ตัวละครเป็นสาเหตุของทุกอย่างที่เกิดขึ้น 
และพล็อตเร่ืองก็ควรเป็นผลที่ตามมา มากกว่าที่จะให้ตัวละครเป็นผลแล้วพล็อตเร่ืองเป็นเหตุ  อีก
ทั้งตัวละครควรเป็นผู้คุมเรื่องราว พวกเขาคือกลไกขับเคลื่อนให้เร่ืองด าเนินไป และข้อแตกต่างของ
หนังที่มีชีวิตและหนังที่ขาดชีวิต คือ หนังที่มีชีวิต มีตัวละครเป็นผู้บงการ 

- ที่ขาดไม่ได้คือ ตัวละครที่เป็นพวกหลุดโลก เฟอะฟะ และคนธรรมดาสามัศ  
- ตัวละครของคุณต้องมุ่งหวังสิ่งใดสิ่งหน่ึง และต้องท าทุกอย่างเพื่อให้ได้มา  

ความต้องการของตัวละครเอกเป็นเหมือนหัวใจของเรื่อง ให้ถามตัวเองอยู่เสมอ
ด้วยค าถามสองข้อว่า “ตัวละครของเราต้องการอะไร” และ “ตัวละครของเราต้องเสี่ยงภัยอะไรบ้าง
เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ”  

- ให้ตัวละครของคุณถูกกิเลสอย่างใดอย่างหน่ึงครอบง า  
- ตัวละครมีจุดอ่อน ที่ต้องยอมรับมันให้ได้ในตอนจบ     
- จ าไว้ว่าความบกพร่องของพระเอก นางเอก ท าให้ตัวละครน้ันๆสมจริง  
- ระวังความซ้ าซาก จาเจ (Cliché) 

4.2 ตัวร้าย จอห์น มอร์ติเมอร์ เขียนไว้ในบทสนทนาของหนังเรื่องเร่ือง The Oxford 
Book of Villains (วารสารของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด) ว่า “เร่ืองส่วนใหศ่ ตัวร้ายเป็นคนสร้าง
พล็อตและสร้างความน่าต่ืนเต้น ลองจินตนาการความน่าเบื่อหน่ายของเร่ือง Snow White ถ้า
ปราศจากแม่มด หรือเร่ือง Little Red Riding Hood ถ้าปราศจากสุนัขจ้ิงจอก เร่ือง Robin Hood 
ถ้าปราศจากนายอ าเภอแห่งนอตต้ิงแฮม หรือเร่ือง Cinderella ที่ปราศจากพี่สาวใจร้าย .. ตัวร้ายมัก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 
 

กลายเป็นผู้ที่ท าให้เรื่องสนุกสนาน ทาให้คนดูรู้สึกปลอดภัยเมื่อเทียบกับการการกระท าของตัวเองที่
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ผู้ชมจะตกอยู่ในอิทธิพลของความชั่วร้ายที่ปรากฏบนจอและยินดีที่
เรื่องแบบน้ีไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้ร้ายจึงเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้” 

ข้อควรพิจารณา  
- ตัวร้ายพาเร่ืองเข้าสู่สถานการณ์ที่เลวร้าย ตัวร้ายคือผู้บ่อนท าลายความมุ่งมั่น

ของตัวเอกและคอยท าลายชีวิตของตัวเอกให้ตกต่ า ยิ่งตัวร้ายเก่งมาก ก็ยิ่งเห็นไหวพริบสติปัศศา หนัง
เรื่องน้ันก็ยิ่งจะเป็นหนังที่ดี  

- ให้ความส าคัศกับบทของตัวร้ายเท่ากับบทตัวเอกของเร่ือง ก าหนดอดีตของตัว
ร้ายที่เป็นเหตุให้เขาเป็นคนไม่ดี ต้ังค าถามว่าอิทธิพลดังกล่าว กลายมาเป็นการกระท าในปัจจุบันได้
อย่างไร และตัวร้ายที่เล่ห์เหลี่ยมรอบตัวผู้น้ี จะขัดขวางความมุ่งมั่นของ ตัวเอกได้อย่างไร  

- ในเร่ืองที่ตัวร้ายคือ สถานการณ์ คุณต้องสร้างความชั่วร้ายให้เป็นตัวเป็นตน 
โดยสร้างตัวละครให้มีความซับซ้อนและเลวร้ายไม่แพ้สถานการณ์  

- ความขัดแย้งที่หนักที่สุดในหนังส่วนใหศ่ เป็นความขัดแย้งในตัวเองและอ านาจ
ชั่วร้ายภายในใจ 

- อย่าเห็นว่าพลังของตัวร้ายไม่มีความส าคัศ  
- เรื่องจะเดินหน้าไปไม่ได้ถ้าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น 

4.3 คู่หูพระเอก คู่หู หรือตัวสะท้อนความคิด (Reflection Character) เป็น
ความคิดของตัวละครเอก ซึ่งคุณจะพบได้ในนิยาย แต่ในภาพยนตร์ทุกอย่างต้องมองเห็นได้ คู่หูคือผู้ที่
แบ่งปันความหวังและความฝันของตัวเอกและเป็นคนที่ตัวละครเอกสามารถพูดคุยด้วยได้  แทนที่
จะต้องเดินร าพันอยู่คนเดียว (Soliloquy) หรือใช้เสียงบรรยาย (Voice-over) จนจบเรื่อง  

ในภาพยนตร์ อย่าสร้างตัวละครให้อยู่กับตัวเองตามล าพัง คุณต้องไม่ให้พระเอก
ของคุณพูดอะไรบางอย่าง เช่น “โอ! ขอให้ผมได้เจรจากับหัวใจตัวเองว่า ...” หรือที่แย่กว่าน้ันคือ 
“ขอให้หัวใจผมได้พูดแทนผมเถิด...” พระเอกของคุณต้องมีใครสักคนไว้คุยด้วย หนังเกือบทุกเร่ืองต้อง
มีคู่หูพระเอก เรื่อง Casablanca ฮัมฟรีย์ โบการ์ท และ คล้อด เรเนส เป็นคู่หูกันต้ังแต่ต้นจนจบ ถ้า
ขาดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เราคงรู้เร่ืองต่างๆน้อยเต็มที เพื่อสร้างสีสันให้กับเน้ือเร่ือง คู่หูอาจมี
ประเด็นเรื่องความรักเข้ามาแทรก หรืออาจกลายเป็นตัวร้าย ท าให้เหตุการณ์กลับตาลปัตรและท าให้
ชีวิตของตัวละครเอกของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น  

4.4 ความโรแมนติก (The Romantic Interest) ความโรแมนติกอาจช่วยค้ าจุน
หรือท าลายหัวใจของตัวเอกก็ย่อมท าได้ ภาพยนตร์มักน าเสนอความรักในแง่มุมต่างกันไป อย่างความ
รักที่ดีหรือความรักที่เลว รักที่เข้าใจผิด รักที่สุขสมหวัง รักที่ผิดปกติ หรือรักที่ล่มสลาย ในหนังส่วน
ใหศ่ เรื่องราวโรแมนติกเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ บางความโรแมนติกก็ปรากฏตัวขึ้นและหายไป หรือเขียน
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เรื่องให้ถูกฆ่าตาย เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระเอกรักเธอ อย่างในหนังเรื่อง Rambo IV เหตุการณ์เกิดขึ้น
ที่ประเทศลาว แรมโบ้พบรักกับสาวเอเชียกลางสนามรบ และในสนามรบน้ันเองที่เธอถูกยิงเป็นจน
พรุนไปทั้งตัว พระเอกอุ้มร่างไร้ลมหายใจของเธอขึ้นไว้ในอ้อมแขน ฝังเธอไว้ริมแม่น้ า แล้วออกไปสู้ต่อ 
ความรักช่วยผลักดันให้ตัวละครเดินไปข้างหน้าและทาหน้าที่เป็นแรงจูงใจเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ ตัว
ละครอื่นๆที่สมจริง 
 5. เทคนิคการตัดต่อ7 

การตัดต่อ  คือ  การเชื่อมระหว่างช็อต 2 ช็อต โดยใช้ 1 ใน 3 รูปแบบ ดังน้ี 
5.1 การตัดชนภาพ The Cut คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหน่ึงต่อตรงเข้ากับ

อีกช็อตหน่ึง วิธีน้ีคนดูจะไม่ทันสังเกตเห็น 
ในการตัดต่อ ควรค านึงถึงความรู้เบื้องต้น 6 ประการดังน้ี 
1) แรงจูงใจ Motivation ในการตัดต่อ ไม่ว่าจะการ cut, mix หรือ fade ควรมี

เหตุผลที่ดีหรือมีแรงจูงใจเสมอ ซึ่งแรงจูงใจน้ีอาจเป็นภาพ เสียง หรือทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้ ในส่วน
ของภาพอาจเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง แม้นักแสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับ
ร่างกายหรือขยับส่วนของหน้าตา ส าหรับเสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหน่ึง เช่น เสียงเคาะประตู หรือ
เสียงโทรศัพท์ดัง หรืออาจเป็นเสียงที่ไม่ปรากฏภาพในฉาก )off scene) 

2( ข้อมูล Information ข้อมูลในที่ น้ีคือข้อมูลที่เป็นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึง
ข้อมูลใหม่ คือถ้าไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ในช็อตน้ัน ๆ ก็ไม่จ าเป็นต้องน ามาตัดต่อ ไม่ว่าภาพจะมีความ
งดงามเพียงไร ก็ควรที่จะเป็นข้อมูลภาพที่แตกต่างจากช็อตที่แล้ว ยิ่งมีข้อมูลภาพที่คนดูเห็นและเข้าใจ
มากขึ้น ผู้ชมก็ยิ่งได้รับข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น เป็นหน้าที่ของคนตัดที่จะน าข้อมูลภาพมาร้อย
ให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการยัดเยียดให้คนดู 

3( องค์ประกอบภาพในช็อต Shot Composition ผู้ ตัดไม่สามารถก าหนด
องค์ประกอบภาพในช็อตได้ แต่งานของผู้ตัดคือควรให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตที่สมเหตุสมผลและ
เป็นที่ยอมรับปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที่ไม่ดีมาจากการถ่ายท าที่แย่ ซึ่งท าให้การตัดต่อท า
ได้ล าบากมากขึ้น 

4( เสียง Sound เสียงคือส่วนส าคัศในการตัดต่ออีกประการหน่ึง เสียงรวดเร็ว
และลึกล้ ากว่าภาพ เสียงสามารถใส่มาก่อนภาพหรือมาทีหลังภาพเพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างความ
กดดันอันรุนแรง และอีกหลากหลายอารมณ์ เสียงเป็นการเตรียมให้ผู้ชมเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนฉาก สถานที่ หรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ 

                                                           

 7 fat_k[นามแฝง]. How to เรียนรู้การตัดต่อ#1. เข้าถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าถึง
ได้จาก http://www.oknation.net/blog/area/2007/09/13/entry-1 
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5( มุมกล้อง Camera Angle เมื่อผู้ก ากับฯ ถ่ายท าฉาก จะท าโดยเร่ิมจาก
ต าแหน่งต่างๆ )มุมกล้อง( และจากต าแหน่งต่าง ๆ เหล่าน้ี ผู้ก ากับฯ จะให้ถ่ายช็อตหลาย ๆ ช็อต  ค า
ว่า “มุม” ถูกใช้เพื่ออธิบายต าแหน่งของกล้องเหล่าน้ีซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุหรือบุคคล หัวใจส าคัศคือแต่
ละคร้ังที่ cut หรือ mix จาก shot หน่ึงไปอีกช็อตหน่ึง กล้องควรมีมุมที่แตกต่างไปจากช็อตก่อนหน้า
น้ี ส าหรับคนตัด ความแตกต่างระหว่างแกน ไม่ควรมากกว่า 180 องศา และมักจะน้อยกว่า 45 องศา 
เมื่อถ่ายบุคคลเดียวกัน  ด้วยประสบการณ์รูปแบบน้ีอาจดัดแปลงได้อีกมาก 

6( ความต่อเน่ือง Continuity ทุกคร้ังที่ถ่ายท าในมุมกล้องใหม่ (ในซีเควนส์
เดียวกัน( นักแสดงหรือคนน าเสนอจะต้องแสดงการเคลื่อนไหวหรือท าท่าเหมือนเดิมทุกประการ
กับช็อตที่แล้ววิธีการน้ี ยังปรับใช้กับ take ที่แปลกออกไปด้วย  

- ความต่อเน่ืองของเน้ือหา Continuity of content ควรมีความต่อเน่ืองของ
เน้ือหา เช่น นักแสดงยกหูโทรศัพท์ด้วยมือขวาในช็อตแรก ดังน้ันก็คาดเดาได้ว่าหูโทรศัพท์ยังคงอยู่ใน
มือขวาในช็อตต่อมา งานของคนตัดคือ ท าให้แน่ใจว่าความต่อเน่ืองยังคงมีอยู่ทุกคร้ังที่ท าการตัดต่อใน
ซีเควนส์ของช็อต 

- ความต่อเน่ืองของการเคลื่อนไหว Continuity of movement ความ
ต่อเน่ืองยังเกี่ยวข้องกับทิศทางการเคลื่อนไหว หากนักแสดงหรือบุคคลเคลื่อนที่จากขวาไปซ้ายในช็อ
ตแรก ช็อตต่อมาก็คาดเดาว่านักแสดงหรือบุคคลจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เว้นแต่ในช็อตจะ
ให้เห็นการเปลี่ยนทิศทางจริง ๆ 

- ความต่อเน่ืองของต าแหน่ง Continuity of position ความต่อเน่ืองยังคง
ความส าคัศในเรื่องของต าแหน่งนักแสดง หรือบุคคลในฉาก    หากนักแสดงอยู่ทางขวามือของฉากใน 
ช็อตแรกดังน้ันเขาจะต้องอยู่ขวามือในช็อตต่อมาด้วย เว้นแต่มีการเคลื่อนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึงจะ
มีการเปลี่ยนไป 

- ความต่อเน่ืองของเสียง Continuity of sound ความต่อเน่ืองของเสียงและ

สัดส่วนของเสียงเป็นส่วนที่ส าคัศมาก ถ้าการกระท าก าลังเกิดขึ้นในที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน เสียง

จะต้องต่อเน่ืองจากช็อตหน่ึงไปยังช็อตต่อไป เช่น ในช็อตแรกถ้ามีเคร่ืองบินในท้องฟ้าแล้วได้ยินเสียง 

ดังน้ันในช็อตต่อมาก็ต้องได้ยินจนกว่าเคร่ืองบินน้ันจะเคลื่อนห่างออกไป แม้ว่าบางคร้ังอาจไม่มีภาพ

เคร่ืองบินให้เห็นในช็อตที่สอง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่จ าเป็นต้องมีเสียงต่อเน่ืองในช็อตต่อไป   

นอกจากน้ี ช็อตที่อยู่ในฉากเดียวกันและเวลาเดียวกัน จะมีเสียงพื้น  )background sound) ที่

เหมือนกัน เรียกว่า background ambience, atmosphere หรือเรียกย่อ ๆ ว่า atmos ซึ่งต้องมี

ความต่อเน่ือง 
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5.2 การผสมภาพ The Mix หรือ The Dissolve เป็นการค่อย ๆ เปลี่ยนภาพ

จากช็อตหน่ึงไปยังอีกช็อตหน่ึง โดยภาพจะเหลื่อมกัน และคนดูสามารถมองเห็นได้ การผสมรู้จักกันใน

ชื่อของการเลือนภาพ )The Dissolve) การเลือนทับ)The Lap Dissolve) หรือการเกยทับ (The 

Lap) ท าได้โดยการน าช็อตมาเลือนทับกัน  ดังน้ันตอนใกล้จบของช็อตหน่ึงจะเร่ิมมีชีวิตต่อไปค่อย ๆ 

เห็นเด่นขึ้นมา  เมื่อช็อตเก่าจางหายไป  ช็อตใหม่ก็จะเข้มขึ้น การเชื่อมแบบน้ีเห็นได้ชัดมาก จุด

กึ่งกลางของการผสมคือเมื่อภาพแต่ละภาพเข้มเท่า ๆ กัน  เป็นการสร้างภาพใหม่ การผสมต้องใช้ด้วย

ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก  การผสมควรใช้อย่างถูกต้องดังต่อไปน้ี 

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทันเวลา 

- เมื่อต้องการให้เวลายืดออกไป 

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

- เมื่อมีความสัมพันธ์ของภาพที่ชัดเจน  ระหว่างภาพที่ก าลังจะออกและภาพที่

ก าลังจะเข้า 

ความรู้เบื้องต้น 6 ประการในการผสมภาพ  

1( แรงจูงใจ Motivation ควรต้องมีเหตุผลในการผสมภาพเสมอ  

2( ข้อมูล Information ภาพใหม่ควรมีข้อมูลใหม่เสมอ  

3( องค์ประกอบภาพ Composition ช็อต 2 ช็อตที่ผสมเข้าด้วยกัน ควรมี

องค์ประกอบภาพที่เกยทับกันได้ง่ายและหลีกเลี่ยงภาพที่จะขัดกัน  

4( เสียง Sound เสียงของทั้ง 2 ช็อต  ควรจะผสานเข้าด้วยกัน  

5( มุมกล้อง Camera angle ช็อตที่ผสมกันควรมีมุมกล้องที่ต่างกัน  

6) เวลา )Time( การผสมภาพใช้เวลาอย่างน้อย 1 วินาทีและมากสุด  3  วินาที 

5.3 การเลือนภาพ The Fade เป็นการเชื่อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได้ มี 2 แบบ 

คือ การเลือนภาพเข้า fade in คือการเร่ิมภาพจากด าแล้วค่อย ๆ ปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ้น มักใช้

ส าหรับการเปิดเรื่อง การเลือนภาพออก fade out คือการที่ภาพในท้ายช็อตค่อย ๆ มืดด าสนิท มักใช้

ส าหรับการปิดเร่ืองตอนจบ การเลือน  มี  2  ลักษณะ 

1( การเลือนภาพออก  (fade out) เป็นการเชื่อมของภาพไปจอด าใช้เมื่อ  

- จบเรื่อง จบตอน  ฉาก  หรือองก์  

- มีการเปลี่ยนเวลา  
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- มีการเปลี่ยนสถานที่ 

2( การเลือนภาพเข้า )fade in) หรือ เลือนขึ้น )fade up) เป็นการเชื่อมภาพจาก

จอด าไปยังภาพใช้เมื่อ  

- เริ่มต้นเรื่อง  

- เริ่มต้นตอน  บท  หรือฉาก  

- มีการเปลี่ยนเวลา  

- มีการเปลี่ยนสถานที่ 

การเลือนภาพออกและเลือนภาพเข้ามักจะตัดไปด้วยกันที่สีด า 100%  หา

ยากที่จะ 100% สีขาว  ใช้ตอนจบฉากหน่ึงและเริ่มฉากใหม่  ยังใช้เพื่อแยกเวลาและสถานที่ด้วย การ

เลือนภาพต้องการ  3  องค์ความรู้จากความรู้เบื้องต้น 6 ประการ  ได้แก่ 

- แรงจูงใจ Motivation ควรมีเหตุผลที่ดีในการเลือนภาพเสมอ  

- องค์ประกอบภาพ Composition ที่ควรเป็นคือการวางองค์ประกอบ

ของช็อตก็ให้เป็นไปตามลักษณะการเชื่อมภาพไปฉากด า  คือ  ค่อยๆด าทั้งภาพ  น่ันหมายความว่าไม่

ต่างกันมากระหว่างส่วนต่างที่สุดของภาพและส่วนมืดที่สุด  

- ความรู้เรื่องเสียงของภาพ Sound ควรใกล้เคียงกับบางรูปแบบของจุดไคล

แม็กหรือตอนจบส าหรับการเลือนภาพออก และตรงข้ามส าหรับเลือนภาพเข้า 

 6. ประเภทของการตัดต่อ 

6.1 การตัดต่อการกระท า The action edit บางคร้ังเรียกการตัดต่อความเคลื่อน 

ไหวหรือตัดต่อความต่อเน่ืองเกือบจะใกล้เคียงการตัดชนภาพ   มันสามารถเป็นการให้สัศศาณหรือ

เคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุด   

6.2 การตัดต่อต าแหน่งภาพ The screen position edit การตัดต่อชนิดน้ี 

บางคร้ังเรียกว่า การตัดต่อทิศทาง a directional edit หรือการตัดต่อสถานที่ a placement edit 

หากว่าไม่มีการเปลี่ยนของเวลาการตัดแบบน้ี มักจะมีการวางแผนไว้ต้ังแต่ช่วงก่อนถ่ายท า หรือช่วง

ระหว่างการถ่ายท า ขึ้นอยู่กับการกระท าของช็อตแรกที่บังคับหรือก ากับให้สายตาของคนดูไปยัง

ต าแหน่งใหม่บนจอ 

ตัวอย่าง 1 นักเดินทาง 2 คน หยุดเดินเมื่อพวกเขาเห็นและชี้รอยเท้าของคนที่

พวกเขาก าลังตามหา ทั้ง 2 ช็อตน้ี จะตัดชนภาพเข้าด้วยกัน มุมกล้องต่างกันและมีความต่อเน่ืองของ
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เท้าหรือขาที่เคลื่อนไหว มีข้อมูลใหม่ และมีความต่อเน่ืองของเสียง มีแรงจูงใจคือ พวกเขาก าลังชี้ลงไป

อย่างจริงจัง และองค์ประกอบของช็อตก็ใช้ได้ผล 

ตัวอย่าง 2 ผู้หศิงคนหน่ึงกับปืนที่ก าลังจ่อออกไปนอกตัว การตัดชนภาพจะได้ผล

อีกคร้ัง เพราะมีเหตุผลตามที่กล่าวในตัวอย่าง 1 

ตัวอย่าง 3 ที่เวทีแห่งหน่ึง โฆษกรายการก าลังประกาศการแสดงต่อไป “เอาละ

ครับ ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ” เขาตะโกน ผายมือไปทางข้างเวที “ขอต้อนรับ  ...ปอมพิสโต้ผู้

ยิ่งใหศ่ !! ” อีกคร้ังที่ช็อตทั้งสองน ามาตัดต่อเข้าด้วยกัน มุมกล้องแตกต่างกัน มีข้อมูลใหม่ เรายังไม่

เห็น ปอมพิสโต้ผู้ยิ่งใหศ่มาก่อน และเราต้องการรู้ว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรเสียงน่าจะเสนอให้ยิ่ง

เป็นไปได้มากขึ้น การตัดชนทั้งเสียงปรบมือ หรือตอนพูดว่า “ขอต้อนรับ” หรือหลังจากค าพูด ถ้าคุณ

อยากยืดเวลาเข้าของปอมพิสโต้ผู้ยิ่งใหศ่ มีแรงจูงใจในการตัดชนภาพ ดังน้ันสังเกตได้ว่า ผู้ชม ได้รับ

การบอกกล่าวว่า พวกเขาก าลังจะได้พบกับปอมพิสโต้ ดังน้ันก็พบเขากันเลย องค์ประกอบของช็อตก็

ได้ผล  

6.3 การตัดต่อรูปแบบ The Form Edit เป็นการอธิบายที่ดีที่สุดของการเชื่อมจาก 

ช็อตหน่ึง ซึ่งมีการแสดงรูป, ส,ี มิติหรือเสียงไปยังอีกช็อตหน่ึง  ซึ่งมีการแสดงรูปทรง ส ีมิติ หรือเสียงน้ี

สัมพันธ์กัน หากมีเสียงเป็นแรงจูงใจการตัดต่อรูปแบบสามารถเป็นการตัดชนได้  แต่ส่วนใหศ่แล้วจะ

เป็นการผสม  หลักการน้ีเป็นจริงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ /หรือบางคร้ัง  เวลาเปลี่ยน 

ตัวอย่าง 1 ในห้องที่ร้อนชื้นของบรรดาฑูต  นักหนังสือพิมพ์รอคอยการปล่อย

เฮลิคอปเตอร์ เพื่อที่จะพาพวกเขาให้เป็นอิสระ บนฝ้าเพดานมีพัดลมเพดานหมุน เฮลิคอปเตอร์มมาถึง 

การตัดต่อสามารถท าได้ทั้งตัดชนหรือผสม  การผสมภาพจะชี้ถึงความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ใน

เวลาที่ยิ่ง ใหศ่ รูปแบบอาจเป็นการหมุนของพัดลมซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบการหมุนของใบพั ด

เฮลิคอปเตอร์ เสียงอาจเกยทับกันเพื่อสร้างความเข้าใจล่วงหน้าหรือทีหลัง 

ตัวอย่าง 2 การตัดรูปแบบใช้กันบ่อยในโฆษณา ในที่ น้ีบุคคลก าลังยืนพิง

เลียนแบบตัวสัศลักษณ์บริษัท ปัศหาใหศ่ในการตัดต่อรูปแบบ คือ การตัดอาจดูเหมือนเป็นการ

ประดิษฐ์เกินไป หากใช้บ่อย ๆ รูปแบบการตัดต่ออาจเดาได้ ความงามของการตัดต่อรูปแบบสามารถ

เห็นได้เมื่อมันถูกท าดี ๆ และเมื่อน าไปรวมกับการตัดต่อชนิดอื่น ๆ จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่โผล่เกินไป 

6.4 การตัดต่อท่ีมีเร่ืองราว  The Concept Edit บางคร้ังเรียกการตัดต่อที่เคลื่อน 
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ไหว หรือการตัดต่อความคิด  เป็นการเสนอความคิดที่บริสุทธิ์ล้วน ๆ เพราะว่า 2 ช็อตที่ถูกเลือกและ

จุดที่ท าการตัดต่อ การตัดต่อเรื่องราวน้ีเป็นการปูเร่ืองในหัวเรา การตัดต่อที่มีเรื่องราว สามารถครอบ 

คลุมถึงการเปลี่ยนสถานที่  เวลา  ผู้คน  และบางคร้ังก็เป็นตัวเร่ือง  มันสามารถท าได้โดยไม่มีการ

สะดุดของภาพ ถ้าเป็นการตัดต่อที่มีเรื่องราวที่ดี  มันสามารถบอกอารมณ์เป็นอารมณ์ดราม่าและสร้าง

ความลึกซึ้ง  แต่ท ายากถ้าไม่ได้วางแผนเป็นอย่างดีแล้วความไหลลื่นของข้อมูลภาพ  อาจชะงักงันไป

เลย 

6.5 การตัดต่อแบบผนวก The combined edit เป็นการตัดต่อที่ยากที่สุดแต่มี

พลังมากที่สุด การตัดแบบผนวกน้ีเป็นการรวมการตัดต่อ 2 แบบหรือมากกว่าน้ันจากการตัดต่อทั้ง 4 

แบบที่กล่าวมา เพื่อให้การตัดแบบผนวกได้ผลดี ผู้ตัดจ าเป็นต้องจ าทั้งเสียงและภาพที่ใช้ได้ในแต่

ละช็อต ดังน้ันการตัดแบบน้ีควรได้รับการวางแผนเป็นอย่างดีทั้งก่อนการถ่ายท าและขณะถ่ายท า 

 จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดต้ังต้นในการท า
ภาพยนตร์ทั้งเรื่องแนวคิดความแตกต่างระหว่างเพศ แนวคิดเกี่ยวกับเพศที่สาม รวมถึงสถานการณ์ที่
เกี่ยวกับเพศที่หลากหลายในปัจจุบัน ได้น าไปสู่ประเด็นที่สามารถน าใช้เล่าเร่ืองในภาพยนตร์โดยชี้ให้
ถึงการก้าวผ่านทางสังคมของเพศที่สามและการไม่ปิดกั้นในเร่ืองความรักระหว่างเพศที่สามหรือเพศ
อื่นๆ อีกทั้งยังสามารถน าเอาแนวคิดข้างต้นรวมกับทฤษฎีทางภาพยนตร์ในเร่ืองของการเล่าเร่ือง การ
สร้างตัวละครและการตัดต่อภาพยนตร์ เพื่อน าไปสู่การสร้างเหตุการณ์ที่สอดคล้องมีความสัมพันธ์และ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆให้สมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 3 

การเก็บข้อมูล 

 

 ความแตกต่างของเพศท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคม หากเพียงแต่การ

เข้าใจและยอมรับของคนในสังคมท่ีจะท าให้สังคมเป็นปกติ ผู้จัดท าจึงได้หยิบประเด็นของเพศท่ีสามท่ี

นอกเหนือจากเพศชายและเพศหญิงมาเป็นประเด็นหลักในการศึกษาหาข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

รวมถึงบรรยากาศ อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง

ภาพยนตร์เรื่อง “ชาติชาย” 

 

ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

 1.ภาพยนตร์เร่ือง Junior ก ากับโดย ไอวาน ไรท์แมน (Ivan Reitman) ออกฉายในปี 
ค.ศ1994 

ด็อกเตอร์ อเล็กซ์ นักวิทยาศาสตร์สมัครเข้ารับการ ทดลองต้ังครรภ์ เพื่อทดสอบยาตัว

ใหม่ ซึ่งการทดลองจะต้องท าการน าไข่กับสเปิร์มผสมในหลอดแก้วแล้วน าตัวอ่อนมาฝังไว้ในท้องก็จะ

ท าให้ตัวอ่อนนั้นสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ 

จากภาพยนตร์ Junior ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้คือตัวละครเอกซึ่งเป็นผู้ชายท่ีต้อง

เผชิญเรื่องราวต่างๆท่ีวุ่นวายในขณะท่ีเขาก าลังต้ังครรภ์จนวินาทีท่ีเขาคลอดลูก โดยตัวละครหลักของ

เรื่องสามารถน ามาศึกษาลักษณะพฤติกรรมและพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ส้ันเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้น 
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ภาพที่ 3-1 โปสเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Junior 

  

 2. ภาพยนตร์เร่ือง Alfie ก ากับโดย ชาลส์ ไซเยอร์  (Charles Shyer) ออกฉายในปี ค.ศ

2004 

อัลฟี่ชายหนุ่มเรียกได้ว่าเป็นเพลย์บอยรักสนุกเปล่ียนคู่ควงไปเรื่อยๆ เขาต้องการ

เพียงแค่ได้ฟาดผู้หญิงสักคนโดยไม่ค านึงถึงความรักท่ีเธอคนนั้นมีให้ ความร้ายกาจโดยไม่รู้ตัวของเขา

ท าให้เขาต้องเสียเพื่อนท่ีรักท่ีสุดไปโดยไม่ต้ังใจ แต่กว่าท่ีอัลฟี่จะรู้ซึ้งถึงความร้ายกาจของตัวเองและ

ยอมถอดเข้ียวเล็บเพื่อ ท่ีจะได้ลงเอยกับผู้หญิงสักคนท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างจริงจังเสียที แต่

ก็สายเกินไปเสียแล้ว ท้ายสุดเขาก็เหลือเพียงตัวคนเดียวและยอมรับความว่างเปล่าในทางท่ีเลือกเอง 

เรื่อง Alfie ด าเนินเรื่องโดยมีตัวละครเอกบอกความคิดต่างๆถึงคนดู คล้ายกับว่าผู้ชม

ได้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์และรู้จักกับตัวละครมากขึ้น ท าให้รู้สึกว่าตัวละครมีสเน่ห์ดึงดูด ลักษณะนิสัย

ตัวละครมีความเจ้าเล่ห์ นิสัยเพลย์บอยจึงสามารถน ามาวางเป็นเค้าโครงตัวละครเพื่อให้ดูมิติ 
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ภาพที่ 3-2 โปสเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Alfie 

 

 3. ภาพยนตร์เร่ือง Transamerica ก ากับโดย ดันแคน ทัคเกอร์  Duncan Tucker 

ออกฉายในป ีค.ศ. 2005 

เมื่อ Bree Osbourne (Felicity Huffman) ผู้ชายท่ีก าลังจะเข้าสู่ขั้นตอนการแปลง

เพศเป็นหญิงในไม่ช้า แต่เธอ  )เขา (กลับได้รับโทรศัพท์ทางไกลว่า มีลูกชายช่ือ  Toby (Kevin Zegers) 

ท่ีถูกต ารวจจับในคดียาเสพติด ลูกชายท่ีเธอไม่เคยรู้เลยว่ามี เรื่องราวในสมัยท่ีเธอยังเป็นผู้ชายและมี

แฟนเป็นผู้หญิง ในท่ีสุด เธอจ าต้องกลับไปประกันตัว และต้องท าหน้าท่ีพ่อ ในขณะท่ีต้องปิดบัง

ความสัมพันธ์ท่ีแท้จริงของตนเองกับลูกชายไว้ เพราะแพทย์ไม่ยินยอมให้เธอผ่าตัด หากบางส่ิงท่ีเธอ

ก่อไว้ยังคาราคาซัง และอาจก่อเกิดเป็นปัญหาตามมา หากเธอไม่สะสาง 

 ตัวเอกของเรื่องนี้เป็นเพศท่ีสามท่ีต้องการแปลงเพศ แต่ด้วยความท่ีเธอต้องท าหน้าท่ีพ่อ

ท่ีอยู่ในสภาพท่ีเรียกว่ากะเทย จึงท าให้ตัวละครดูมีความคิดหรืออารมณ์ท่ีค่อนข้างจะซับซ้อนและใน

ขณะเดียวกันยังท าให้ผู้ชมรู้สึกสงสารตัวละครเนื่องจากการประสบกับปัญหาของตัวละคร 
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ภาพ 3-3 โปสเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Transamerica 

 

อารมณ์และบรรยากาศ (Mood and Tone) 

 

 1. ภาพยนตร์เร่ือง หอแต๋วแตกแหวกชิมิ ก ากับโดย พจน์ อานนท์ ออกฉายในปี ค.ศ.

2011 

ช่ือเสียงของเจ๊สามพี่น้องเจ๊แต๋ว, เจ๊การ์ตูน และ มดด าและ แพนเค้ก ผีคู่บุญเพื่อนซี้

ของสามเจ๊โด่งดังจนมีคนเขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือให้ช่วยมาบริหาร maison la’dolce 

vita โดยมีแววสวาท เป็นหัวหน้าหอเก่าผู้กุมความลับท้ังหมด และ  สวนสวาท อดีตหัวหน้าคนดูแล

หอคอยเจ้ากี้เจ้าการทุก ๆ เรื่องท่ีเกิดขึ้นภายในหอแห่งนี้ ภารกิจใหม่ของสามเจ๊เริ่มต้นด้วยความสงสัย 

อยากรู้ว่าใครที่เขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือ แล้วหอแห่งนี้มีอะไรท่ีเป็นปริศนาให้ค้นหา สามเจ๊

และผีแพนเค้กพยายามทุกวิถีทางท่ีจะค้นหาความจริงท่ีแววสวาทพยายามปกปิดระหว่างภารกิจแพน

เค้กได้เจอกับ แท่งทอง หนุ่มหล่อท่ีอาศัยอยู่ท่ีหอแห่งนั้น แพนเค้กตกหลุมรักแท่งทองเข้าอย่างจัง แต่ก็

เจออุปสรรคก้อนใหญ่ เพราะเจ๊ท้ังสามก็หลงรักแท่งทองเหมือนกัน 
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 หนังแนวตลกเถิดเทิงนอกจากมีเพศท่ีสามเป็นตัวเอกของเรื่องแล้ว ส่ิงท าให้ภาพยนตร์ดู

สนุกและตลกมากขึ้นคือ Art Direction ของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าหน้าผมท่ีแลดูไม่ปกติไม่

สามารถน ามาแต่งในชีวิตประจ าวันได้และสีของภาพที่ Contrast จัดมากกว่าภาพยนตร์ตลกอื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3-4 โปสเตอร์จากภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแหวกชิมิ 

 

 2. ภาพยนตร์เร่ือง mue e  e T g  ihgiN ก ากับโดย ฌอน เลวีย์ ออกฉายในปี 

ค.ศ.2006 

แลร์รี่ แคล่ีย์ ยามกะค่ าคนใหม่ท่ีเข้าท างานในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกันได้ค้น

พบว่าบรรดาส่ิงของและหุ่นขี้ ผ้ึงได้กลับมามีชีวิตขึ้นในยามค่ าคืน หน้าท่ีของเขาคือต้องหาวิธีการ

จัดการความอลหม่านท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โต  

ส่ิงท่ีน ามาเป็นตัวอย่างในการท าจุลนิพนธ์คือการจัดแสงท่ีออกไปในโทนสีส้มเพื่อให้

ภาพดูมีชีวิตชีวาแต่ในขณะเดียวกันยังเป็นแสงท่ีมองแล้วรู้สึกอบอุ่น อย่างเช่นในภาพยนตร์เมื่อเรื่อง

ด าเนินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสงในโทนส้มท าให้รู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์นี้ดูยิ่งใหญ่และดูมีชีวิตมากขึ้น 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-5 โปสเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Night at The Museum 

 

3. ภาพยนตร์เร่ือง พี่มากพระโขนง ก ากับโดย บรรจง ปิสัญธนะกุล ออกฉายในป ีค.ศ. 

2013 

ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกิดสงครามจนท าให้ชาวบ้านจ านวนมากต้องถูกเกณฑ์

ไปรบ พี่มาก จ าต้องท้ิงเมียของเขาท่ีก าลังท้องแก่ไว้ที่บ้านเพื่อเข้าร่วมศึก ระหว่างสงคราม มากได้พบ

แลช่วยชีวิตเพื่อนทหารเกณฑ์ส่ีคนคือ เต๋อ เผือก ชิน และเอ จนท้ายท่ีสุดท้ังห้าก็กลายมาเป็นเพื่อน

สนิทกัน เมื่อสงครามยุติ มากจึงชวนให้ท้ังส่ีไปเยี่ยมบ้านของเขาท่ีพระโขนง  เมื่อถึงพระโขนง มาก

แนะน าให้ เต๋อ เผือก ชิน และเอ รู้จักกับ เมียสาวแสนสวยของเขา และยังมี  "นางนาก " แดง ลูกชาย

วัยแรกเกิดของมากด้วย เต๋อ เผือก ชิน และเอ ตัดสินใจอยู่ท่ีพระโขนงสักระยะโดยอาศัยท่ีบ้านหลัง

เก่าฝ่ังตรงข้ามบ้านมา ขณะนั้นมีข่าวลือหนาหูในหมู่ชาวบ้านว่านากเป็นผีตายท้ังกลม โดยต้นตอมา

จากยายเปรียกเจ้าของร้านยาดองปั่น ท้ังส่ีไม่เช่ือ จึงพยายามพิสูจน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ต่อมายายเปรี

ยกผู้ปล่อยข่าวลือเกิดจมน้ าตายลอยขึ้นอืดอย่างน่าสยดสยอง ท าให้เต๋อ เผือก ชิน และเอ ปักใจเช่ือว่า

นากเป็นผีแน่ ๆ ท้ังส่ีไม่กล้าบอกมากตรง ๆ เนื่องจากกลัวจะต้องพบจุดจบแบบเดียวกับยายเปรียก 

แต่เมื่อนึกถึงบุญคุณท่ีมากเคยช่วยชีวิต พวกเขาจึงต้องตัดสินใจบอกความจริงให้มากรู้เพราะคนกับผี

อยู่ร่วมกันไม่ได้ 
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ส่ิงท่ีใช้มาเป็นแนวทางจากภาพยนตร์เรื่องนี้คือการใช้มุมกล้องในการถ่ายท า ในภาพยนตร์

ตลกเรื่องนี้ส่วนใหญ่ขนาดภาพจะอยู่ในระยะ Medium shot ไปจนถึง Close up เพื่อแสดงให้เห็นถึง

สีหน้าของตัวละคร เพื่อให้สามารถอธิบายอารมณ์สุข เศร้า เหงา กลัวได้ชัดเจนมากขึ้น รวมไปถึง

ขั้นตอนการตัดต่อท่ีเป็นแบบ Quick-Cut เพื่อรับ Reaction ของนักแสดงแต่ละคนซึ่งส่งมุขตลกกัน

อย่างไม่เว้นว่างท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าภาพยนตร์สนุกตื่นเต้นตลอดท้ังเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-6 โปสเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง พี่มากพระโขนง 

 

จากการศึกษาหาข้อมูลจากข้อมูลอ้างอิง (Reference) และอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood 

and Tone) ท าให้ผู้จัดท าได้พัฒนาตัวละครจากตัวเอกของเรื่อง Alfie ซึ่งเป็นชายหนุ่มเจ้าส าราญ ขี้

เล่นสนุกกับผู้หญิงไปแต่ละวัน กลับต้องมาเผชิญชะตากรรมเพราะโดนค าสาปให้ต้ังครรภ์เหมือนในตัว

เอกของเรื่อง Junior และ Transamerica โดยพัฒนาเป็นภาพยนตร์แนว Comedy – Fantasy ซึ่ง

เน้นมุมกล้องท่ีมีระยะภาพขนาด Medium Shot ไปจนถึง Close-up Shot เพื่อแสดงสีหน้า

ความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร ประกอบกับการอธิบายลักษณะของตัวละครผ่านองค์ประกอบศิลป์

ต่างๆ ดังเช่นเรื่อง หอแต๋วแตก และ Night at The Museum สามารถน ามาใช้ส าหรับเป็นแนวทาง

ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ันเรื่อง “ชาติชาย” 
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บทที่ 4 

ผลการศกึษา 

 การสรรสร๎างภาพยนตร๑ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการยอมรับในความแตกตํางระหวํางเพศ 

ผู๎จัดท าได๎น าเสนอประเด็นหลักของเรื่องซึ่งเกี่ยวกับเพศที่หลากหลายและพัฒนาขึ้นอยํางก๎าวกระโดด

ในปัจจุบัน โดยน าเสนอผํานตัวละคร ชาติชาย หนํุมที่ถูกสาปให๎กลายเป็นผู๎หญิงต๎องแก๎ค าสาปโดยการ

คลอดลูก โดยตัวละครจะเดินทางผํานตัวละครแวดล๎อมตํางๆซึ่งมีหลากหลายเพศ และการสรรสร๎าง

ภาพยนตร๑สั้นให๎ออกมาตามแนวของผู๎จัดท าน้ัน ต๎องผํานกระบวนการภาพยนตร๑ดังจะปรากฏใน

ขั้นตอนดังตํอไปน้ี 

 

การเตรียมบทภาพยนตร์  

 1. แนวความคิด (Concept) 

ผู๎ชายจะร๎ูสึกอยํางไร หากวันหน่ึงต๎องกลายมาเป็นผู๎หญิง 

 

 2. แก่นเร่ือง (Theme) 

 การยอมรับในเพศที่หลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคม 

 

 3. เร่ืองย่อ (Synopsis) 

ชาติชาย หนํุมเจ๎าส าราญ ไปเที่ยวผับกับ นทีและกลุํมเพื่อนโดยข๎างๆมีสาวรุมล๎อม จ๐า

หญิงสาวที่ชาติชายไปมีความสัมพันธ๑ด๎วยเดินเข๎ามาหาชาติชายในผับและบอกวําตนท๎องกับชาติชาย

และต๎องการให๎ชาติชายรับผิดชอบ แตํชาติชายก็ไลํจ๐ากลับบ๎าน ด๎วยความเสียใจจ๐าจึงบอกความจริง

ให๎กับบาบูน แมํมดซึ่งเป็นทวดของจ๐าที่มาปลอบใจหลานของตนรํุงเช๎าชาติชายลุกต่ืนขึ้ นมาจากเตียง

ซึ่งมีหญิงสาวในผับนอนอยูํ ชาติชายอาบน้ าแตํงตัวไปท างาน ตอนเย็นบาบูนปรากฏตัวให๎ชาติชายเห็น

ในระหวํางเดินทางกลับและบอกให๎ชาติชายรับผิดชอบการกระท าของตนแล๎วหายตัวไป ชาติชายถึง

ห๎องจะหยิบโทรศัพท๑โทรหาจ๐าแตํโฆษณาทางทีวีก็ดังขึ้น ด๎วยความนําร าคาญของโฆษณาที่มีเสียงเด็ก

ร๎องโวยวาย ท าให๎ชาติชายคิดวําตนไมํพร๎อมที่จะมีลูกเลยตัดสินใจไมํโทรหาจ๐า 
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ตกกลางคืนบาบูนปรากฏตัวและสาปให๎ชาติชายมีรํางกายเป็นผู๎หญิง ชาติชายต่ืน

ขึ้นมาด๎วยความสะด๎ุงตกใจ เสียงโทรศัพท๑ที่ท างานดังขึ้น ชาติชายจึงขอลาพักร๎อนอยํางไมํมีก าหนด 

ตอนกลางวันชาติชายออกไปซื้อชุดชั้นในทํามกลางสายตาคนที่มองอยํางงุนงงบ๎าง หัวเราะบ๎างและ

เป็นวันที่ประจ าเดือนคร้ังแรกของชาติชายมาพอดี 

ชาติชายกลับห๎องพร๎อมกับถุงผ๎าอนามัยถุงใหญํ ชาติชายค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับ

ประจ าเดือนอยํางต้ังอกต้ังใจแตํจํูๆ บาบูนก็ปรากฏตัวขึ้นในจอคอมพิวเตอร๑พร๎อมกับบอกวิธีแก๎ค าสาป

ให๎กับชาติชายซึ่งก็คือการต้ังท๎องและคลอดลูกชาติชายจึงกลับมาเป็นชายได๎ปกติ ด๎วยความที่ชาติชาย

ต๎องการอยากกลับมาเป็นผู๎ชาย เขาจึงรีบค๎นหาวิธีที่จะท าให๎เขาตั้งท๎อง นทีเพื่อนสนิทของชาติชายโผลํ

มาที่ห๎องโดยไมํได๎บอกกลําวพร๎อมทั้งถามความจริงที่ชาติชายหายหน๎าหายตาไมํได๎ไปท างาน ชาติชาย

จึงบอกความจริงกับนทีพร๎อมทั้งให๎นทีชํวยหาทางออก 

ตกกลางคืนชาติชายตัดสินใจออกไปเที่ยวผับกับนที นทีแนะน ากลุํมผู๎ชายหน๎าตาดี

ให๎กับชาติชาย ชาติชายจึงเข๎าไปท าความร๎ูจักแตํก็ต๎องตกใจ เพราะเหลําหนํุมหลํอที่นทีแนะน าเป็นเกย๑ 

ชาติชายจึงรีบหนีออกมา ระหวํางที่ชาติชายพักเหน่ือยสายตาของชาติชายก็ได๎ไปพบกับทอมซึ่งมีทําที

สนใจชาติชายและขอเบอร๑ ชาติชายเกิดอาการงุนงงจึงรีบกลับมาหานทีและขอตัวกลับกํอน เมื่อนที

เห็นวําชาติชายออกจากร๎านไปแล๎วจึงได๎จังหวะเข๎าไปเต๎นกับกลุํมเกย๑ที่แนะน าให๎ชาติชาย 

กลางคืนของวันตํอมาชาติชายแตํงตัวเป็นผู๎หญิงกลางคืนไปยืนตามถนนเพื่อหวังวําจะ

ได๎คนมาท าให๎ตนท๎อง มีเด็กแว๏น 2 คนขี่มอเตอร๑ไซค๑มาถามราคาชาติชาย แตํเมื่อชาติชายตอบ เด็ก

แว๏น 2 คนจึงเผํนหนีไปเพราะคิดวําชาติชายเป็นกะเทย ชาติชายน่ังรอลูกค๎ารายใหมํก็ไมํส าเร็จเขาจึง

กลับห๎องด๎วยความเหน่ือยล๎า หยิบโทรศัพท๑โทรหานทีเพื่ออ๎อนวอนให๎ชํวยอีกคร้ัง 

วันตํอมานทีสํงแอลลี่กะเทยซึ่งยังไมํได๎แปลงเพศมาหาชาติชาย ด๎วยความจนตรอก

ชาติชายจึงต๎องจ ายอมให๎แอลลี่มีอะไรกับตน เมื่อทั้งสองเสร็จภารกิจแอลลี่เผลอพูดความลับเร่ืองที่นที

เป็นเกย๑ให๎ชาติชายฟังกํอนกลับ  

ในขณะที่ชาติชายก าลังแกะถุงกับข๎าวอยูํน้ันเขารู๎สึกผะอืดผะอมจึงลุกออกไปอาเจียน 

ดขาคิดวําเขาก าลังต้ังท๎องจึงออกไปซื้อที่ตรวจครรภ๑มาตรวจและพบวําเขาตั้งท๎องจริงๆ 

ท๎องของชาติชายก าลังโตขึ้นเรื่อยๆ ชาติชายใช๎ชีวิตเป็นผู๎ชายปกติ ไมํมีการดูแลครรภ๑

ของตนเอง เขาดื่มน้ าอัดลม กินขนมขบเค้ียวซึ่งไมํเป็นประโยชน๑ตํอรํางกาย ในวันหน่ึงชาติชายต๎องไป

คลีนิคเพื่อไปฝากครรภ๑ชาติชายได๎พบกับพํอแมํลูกครอบครัวหน่ึงและกะเทยซึ่งก าลังต้ังครรภ๑ ท าให๎
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ชาติชายคิดวําตนต๎องหันมาดูแลตัวเอง เมื่อกลับมาชาติชายจึงท าหน๎าที่เป็นแมํที่ดีด๎วยการหันมาอําน

หนังสือแมํและเด็กเพื่อเตรียมตัวเลี้ยงดูแลลูก เปิดเพลงบรรเลงเพื่อให๎ลูกมีอารมณ๑และพัฒนาการดี 

และเป็นแมํบ๎านปัดกวาดเช็ดถู 

จนถึงวันที่ชาติชายคลอดลูก บาบูนปรากฏตัวขึ้นและสาปให๎ชาติชายกลับมาเป็น

ผู๎ชายอีกคร้ัง เมื่อชาติชายกลับเป็นผู๎ชายแล๎วจึงกลับไปหาจ๐าเพื่อขอโทษและรับเป็นพํอของเด็ก แตํก็

พบวําจ๐ามีคนมาดูแลจ๐าและลูกแล๎ว ซึ่งก็คือพลอยคํูเลสเบี้ยนของจ๐า ท าให๎ชาติชายต๎องยอมถอย

ออกมา ระหวํางทางชาติชายได๎พบกับบาบูนซึ่งน่ังคอตก บาบูนได๎เลําถึงความเปลี่ยนแปลงของเพศที่

อลวนให๎กับชาติชายฟัง บาบูนและชาติชายจ าต๎องเข๎าใจและยอมรับสิ่งเหลําน้ีตํอไป 

 

 4. โครงเร่ืองขยาย (Treatment) 

1. ภายใน/ผับ/กลางคืน 

หนํุมสาวหลายสิบคนเต๎นในผับ ชาติชายและเพื่อนๆหยิบแก๎วขึ้นมาชนโดยที่มือขวา

ชาติชายโอบเอวสาวไว๎อยูํ ตัดภาพมาที่จ๐าก าลังชะเง๎อมองหาชาติชายจนเจอแล๎วรีบเดินเข๎ามาหาชาติ

ชาย ชาติชายพาจ๐ามาอยูํที่มุมหน่ึงของผับ จ๐าบอกกับชาติชายวําตนท๎อง ชาติชายปฏิเสธจ๐าแล๎วเดิน

จากไป ทิ้งให๎จ๐ายืนกร๊ีดอยูํคนเดียว 

2. ภายนอก/ริมตลิ่ง/กลางคืน 

จ๐าน่ังร๎องไห๎อยูํคนเดียว บาบูนปรากฏตัวขึ้นแล๎วรีบมากอดจ๐าไว๎ จ๐าบอกกับบาบูน

พร๎อมทั้งโชว๑รูปภาพให๎ดูวําชาติชายท าจ๐าท๎องแล๎วไมํรับผิดชอบ บาบูนได๎ยินจึงโมโหสุดขีดพร๎อมทั้ง

รับปากจ๐าวําจะจัดการเร่ืองน้ีให๎ 

 

3. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

ชาติชายลุกขึ้นจากเตียงด๎วยสภาพเปลือยทํอนบน โดยข๎างๆเป็นสาวในผับเมื่อคืนที่

นอนหลับอยูํบนเตียง ชาติชายมองสาวที่หลับบนเตียงอยํางกร๎ุมกร่ิมแล๎วหยิบผ๎าเช็ดตัวเดินเข๎าห๎องน้ า

ไป 

4. ภายนอก/ตึกท างาน/กลางวัน 

ชาติชายและนทีแยกกันกลับบ๎าน ในขณะที่ชาติชายเดินคนเดียว เขาเหลือบไปเห็น

เชือกรองเท๎าหลุดจึงก๎มลงไปผูก ชาติชายเงยหน๎ามาหลังจากผูกเชือกเสร็จก็สะด๎ุงโหยงตกใจเพราะแมํ
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มดบาบูนปรากฏตัวตรงหน๎า บาบูนได๎แตํจ๎องหน๎าชาติชายอยํางตาไมํกระพริบ บาบูนบอกให๎ชาติชาย

รับผิดชอบสิ่งที่ตนกระท าไว๎ เมื่อจบประโยคบาบูนหัวเราะดังลั่น ชาติชายหัวเราะตาม แตํก็ต๎อง

หยุดชะงักเน่ืองจากแมํมดหายตัวไปตํอหน๎าตํอตา 

5. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายกลับมาที่ห๎อง เปิดโทรทัศน๑และน่ังลงบนเก๎าอี้และคิดถึงเร่ืองที่บาบูนได๎มา

บอกกํอนหน๎าน้ี เขาหยิบโทรศัพท๑ขึ้นมาต้ังใจจะโทรหาจ๐า แตํโฆษณาในทีวีก็ดังขึ้นด๎วยเสียงเด็กร๎อง

โวยวาย ท าให๎ชาติชายเกิดความร าคาญและยังไมํพร๎อมที่จะมีครอบครัว ชาติชายจึงกดปุุมยกเลิกที่จะ

โทรหาจ๐า 

6. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายนอนหลับสนิทอยูํบนเตียง ประตูต๎ูเสื้อผ๎าของชาติชายคํอยๆเปิดออกช๎าๆ 

บาบูนมองไปยังชาติชายที่อยูํบนเตียงและยิ้มด๎วยใบหน๎ากร๎ุมกร่ิม บาบูนเดินมาที่ปลายเตียงและเร่ิม

พนมมือรํายคาถา เสียงฟูาร๎องกึกก๎องสลับกับฟูาแลบ ตัดมาที่ภาพชาติชายนอนแนํน่ิงสนิท สลับกับ

ภาพแมํมดรํายคาถาที่โคลงเคลงภาพซ๎อนซูมเข๎าซูมออก บาบูนพุํงเวทมนต๑ไปที่ชาติชาย ชาติชาย

สะด๎ุงลุกขึ้นน่ังแล๎วหลับลงเหมือนเดิม บาบูนหัวเราะรําชอบใจและคํอยๆหยุดหัวเราะ ทุกอยํางในห๎อง

สงบลง บาบูนยิ้มอยํางมีเลศนัยกํอนที่จะเข๎าไปในต๎ูเสื้อผ๎าแล๎วปิดสนิท ตัดมาที่ภาพชาติชายนอนน่ิง

ตามปกติ 

7. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

แสงแดดยามเช๎าสํองกระทบลงมาบนใบหน๎าของชาติชาย นาฬิกาบอกเวลา 8  .00 

นาฬิกา ชาติชายนอนงัวเงียพลิกไปมาบนเตียง คงเป็นเพราะอาการคันบริเวณหน๎าอกของเขา ท าให๎

เขาเอามือมาเกาที่หน๎าอกอยํางแรง แล๎วคํอยๆผํอนลง เขาเอามือจับหน๎าอกตัวเองที่แปลกไปและ

สะด๎ุงต่ืน เขาก๎มมองลงที่หน๎าอกตัวเองอยํางช๎าๆ และหยุดน่ิงไปด๎วยความอึ้ง มือของเขาเร่ิมสั่นแล๎ว

คํอยๆเปิดบ็อกเซอร๑ของตัวเอง เขาสบถออกมาด๎วยความตกใจ และเอามือตบไปที่หน๎าของตัวเองสลับ

ซ๎ายขวาเพราะเขาคิดวําแคํฝันไป เขาลุกขึ้นเดินไปยังกระจกเพื่อเช็คสภาพ เสียงโทรศัพท๑ดังขึ้นเขาจึง

รับและบอกกับที่ท างานวําขอลาพัก 

8. ภายนอก/ตลาด/กลางคืน 

ชาติชายเดินมาตลาดทํามกลางสายตาผู๎คนที่มองแล๎วตลกบ๎าง รังเกียจบ๎าง  เพราะ

หน๎าอกที่นูนของเขา ชาติชายเดินเข๎าร๎านเสื้อในแล๎วหยิบเสื้อในตํางๆมาดู มีผู๎ชายหน๎าโหดเข๎ามาลอง
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เสื้อในเชํนกัน ชาติชายงุนงงกับชายคนน้ัน เขาหันไปเลือกเสื้อในตํอ จํายเงินแล๎วเดินออกมา เขาร๎ูสึก

วํามีอะไรแฉะที่ด๎นจึงเอามือไปจับแล๎วเอาขึ้นมาดู ชาติชายตกใจเพราะมือของเขาเปื้อนประจ าเดือน 

9. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายเดินเข๎าห๎องและปิดประตูโดยที่มือข๎างหน่ึงของเขามีถุงชุดชั้นในและ

ผ๎าอนามัยหลากหลายยี่ห๎อ เขาวางถุงทั้งหมดลงบนเตียงและน่ังลง เขาหันไปเลือกหยิบผ๎าอนามัยยี่ห๎อ

หน่ึงขึ้นมาดูและลุกเข๎าห๎องน้ า ตัดไปที่ชาติชายก าลังน่ังบนชักโครกและถอดกางเกงในเปื้อน

ประจ าเดือนของเขาออก เขาแกะผ๎าอนามัยแล๎วแปะลงไปที่กางเกงในแล๎วรูดขึ้น 

ภาพการค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับประจ าเดือนปรากฏขึ้นในหน๎าจอคอมพิวเตอร๑ ชาติชาย

อํานข๎อมูลอยํางต้ังใจและหยิบปฏิทินขึ้นมาดูวันที่ มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเขาลุกไปเปิดประตูซึ่งนที

เพื่อนสนิทของเขารออยูํหน๎าห๎อง ชาติชายตกใจที่นทีมาหาแบบไมํทันต้ังตัวจากน้ันจึงให๎นทีเข๎าห๎อง

และปิดประตู ชาติชายและนทีน่ังลงที่ปลายเตียง นทีถามถึงสาเหตุที่ไมํไปท างานและกวาดตามองไป

รอบห๎องจนสะดุดกับถุงผ๎าอนามัยที่ชาติชายกองไว๎ที่เตียง นทีหันควั่บไปที่ชาติชายกับผ๎าอนามัย

สลับกันไปมาด๎วยสีหน๎าสงสัยและถามชาติชายที่ไมํไปท างานเหตุเพราะมีสาวๆมาอยูํด๎วย  ชาติชาย

อึกอักที่จะตอบ นทีแซวชาติชายถึงเรื่องผู๎หญิง ชาติชายเริ่มร าคาญและตัดสินบอกวําตนเองที่เป็นสาว

ในห๎องพร๎อมทั้งลุกขึ้นยืนเปิดเสื้อให๎นทีดู นทีตกใจจนสบถออกมา ชาติชายกลัวนทีไมํเชื่อจึงก๎มลงรูด

ซิปแตํก็ต๎องหยุดเพราะนทีสั่งห๎ามเอาไว๎และขอเวลารวบรวมสติ ชาติชายคํอยๆน่ังลงบนเตียง นทีจึง

เอํยถามถึงสาเหตุ ชาติชายจึงกระซิบบอกโดยที่มีหน๎านทีตกใจตลอดเวลาแล๎วจึงผละออกจากกัน นที

ถามถึงการแก๎ปัญหาในคร้ังน้ี ชาติชายสํายหัวปฏิเสธ นทีคิดอยูํสักครํูจึงดีดน้ิววําตนเองคิดวิธีออกแล๎ว 

10. ภายใน/ผับ/กลางคืน 

ชาติชายและนทีกินเหล๎าอยูํในผับ ชาติชายมีสีหน๎าเซ็งเล็กน๎อยที่นทีพาตนมาผับ นที

บอกกับชาติชายวําให๎เลิกท าหน๎าเซ็งและเสนอผู๎ชายให๎กับชาติชายโดยชี้ไปที่ผู๎ชายขี้เหรํซึ่งเต๎นอีกมุม

หน่ึงของผับ ชาติชายปฏิเสธด๎วยทําทางรังเกียจ นทีท าหน๎าเซ็งใสํชาติชายและชี้ไปที่อีกกลุํมหน่ึงซึ่ง

เป็นกลุํมผู๎ชายหน๎าตาดีและบอกให๎ชาติชายเดินไปหา ชาติชายคิดเล็กน๎อยและลุกเดินเข๎าไปหาแล๎ว

สะกิดผู๎ชายคนหน่ึงที่หันหลัง ผู๎ชายที่ชาติชายสะกิดหันหลังมาพร๎อมกับใบหน๎าที่ดีใจและกรีดร๎องลั่น

พร๎อมกับเรียกให๎เพื่อนมา ชาติชายมีทําทีกลัวเลยจะหันหลังกลับมาแตํแขนของเขาถูกจับเอา ไว๎ ชาติ

ชายพยายามสะบัดมือออกแตํก็โดนรุมทึ้ง จนชาติชายสะบัดออกมาได๎ ชาติชายหนีกลุํมเกย๑ออกมาที่

มุมนึงของผับด๎วยความเหน่ือยล๎า เขายืนพักแตํตาของเขาก็ไปสบตากับสาวทอมคนหน่ึง สาวทอม
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คํอยๆเดินมาหาชาติชายด๎วยสีหน๎ากร๎ุมกร่ิมพร๎อมกับขอไลน๑ชาติชายด๎วยน้ าเสียงนํุมนวล  ชาติชาย

ปฏิเสธแล๎วรีบเดินหนีออกมาหานทีที่โต๏ะและขอกลับบ๎านกํอน ชาติชายลุกออกจากโต๏ะไป นทีซึ่งกิน

กับแกล๎มอยูํก็มองตามชาติชายจนลับตาแล๎วลุกออกจากโต๏ะ ภาพตัดไปที่กลุํมเกย๑หนํุมหลํอก าลังเต๎น

พร๎อมโบกเรียกเพื่อนคนหน่ึง นทีเดินเข๎าไปทักทายด๎วยความสนิทสนมและเต๎นอยํางเมามัน 

11. ภายนอก/ริมถนน/กลางคืน 

ชาติชายในสภาพที่แตํงตัวเป็นสาวเปร้ียวยืนอยูํริมถนน ข๎างๆมีสาว 2 คนยืนอยูํ รถ

คันหน่ึงแลํนมาแล๎วจอดช๎าๆหน๎าผู๎หญิง 2 คนข๎างๆชาติชาย กระจกรถเปิดลงหญิง 2 คนเดินเข๎าไปคุย

ด๎วยอาการสะดีดสะด้ิงแล๎วเปิดประตูเข๎าไปน่ัง ชาติชายมองรถที่ก าลังแลํนออกไป เสียงมอเตอร๑ไซค๑

เบรกเอี๊ยดตรงหน๎าชาติชายแล๎วเรียกชาติชายให๎หันมา เด็กแว๏น 2 คนถามถึงราคาคําตัวของชาติชาย 

ชาติชายตอบกลับไปด๎วยเสียงแอ๏บเป็นผู๎หญิงวําฟรี เด็กแว๏น 2 คนมองหน๎ากันแล๎วสบถออกมาแล๎ว

ท าทํารังเกียจ จากน้ันจึงเรํงเคร่ืองหนีชาติชายออกไป ชาติชายมองตามแล๎วบํนด๎วยความหัวเสีย รถ

คันหน่ึงวิ่งชะลอเข๎ามาหาชาติชาย ทันทีที่ชาติชายเดินเข๎าไปหารถ รถกลับแลํนออกไปด๎วยความเร็ว 

ชาติชายถอนหายใจแล๎วน่ังลงบนฟุตบาทด๎วยความเหน่ือยล๎า มีคนบ๎าคํอยๆเดินมาจนถึงตัวชาติชาย

แล๎วก๎มมอง ชาติชายตกใจจึงวิ่งหนี คนบ๎าวิ่งตามชาติชายออกไป 

12. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายเขวี้ยงกระเป๋าลงบนเตียงแล๎วน่ังลงอยํางหมดแรง เขาถอดรองเท๎าผู๎หญิงและ

วิกผมออก ถอนหายใจกํอนที่จะนึกบางอยํางได๎เขาจึงหยิบโทรศัพท๑ในกระเป๋าขึ้นมาโทรหานทีให๎ชํวย

อีกคร้ัง 

13. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

เสียงเคาะประตูห๎องดังขึ้น แอลลี่ยืนรอชาติชายอยูํหน๎าห๎อง ชาติชายออกมาเปิด

ประตูแอลลี่กลําวทักด๎วยใบหน๎ายิ้มแย๎ม ชาติชายปิดประตูใสํหน๎าแอลลี่ แอลลี่เคาะประตูรัวๆบอกให๎

ชาติชายเปิดประตูแล๎วบอกวํานทีเป็นคนสํงมา ชาติชายจึงรีบเปิดประตูแล๎วถามด๎วยสีหน๎าสงสัยเพราะ

เห็นแอลลี่มีลักษณะเป็นผู๎หญิง แอลลี่ท าหน๎าเบ๎เล็กน๎อยกํอนที่จะบอกไปวําตนยังไมํได๎แปลงเพศ ชาติ

ชายยืนบํนถึงนทีพึมพ าคนเดียวด๎วยทําทางเซ็ง แอลลี่จึงเร่ิมนับเลขเพราะเห็นวํายืนรอนานแล๎ว ชาติ

ชายจึงตัดสินใจให๎แอลลี่เข๎ามาในห๎อง แอลลี่เข๎าไปด๎วยทําทางดีใจสะดีดสะด้ิง 
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14. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายที่อยูํบนเตียงนอนหันหน๎าออกจากแอลลี่ด๎วยใบหน๎าที่เหมํอลอยเพราะเสีย

สาว ชาติชายพลิกตัวกลับมาก็ต๎องตกใจกับแอลลี่ซึ่งนอนจ๎องชาติชายอยูํ ชาติชายสะด๎ุงรีบลุกออกจาก

เตียงมาใสํเสื้อผ๎า แอลลี่ลุกขึ้นมาน่ังแล๎วพูดกับชาติชายด๎วยทําทีน๎อยอกน๎อยใจวําท าไมต๎องกลัวตน 

ชาติชายซึ่งใสํกางเกงอยูํก็บอกที่ ต๎องท าเพราะเห็นแกํนทีที่หามาให๎ ด๎วยความปากไวแอลลี่จึงเผย

ความลับเรื่องที่นทีเป็นเกย๑ให๎ชาติชายร๎ู ชาติชายหันควั่บมาหาแอลลี่แล๎วน่ังลงบนเตียงด๎วยใบหน๎าอึ้ ง 

แอลลี่ยิ้มรับพร๎อมกับขอบคุณชาติชายส าหรับวันน้ีแล๎วลุกออกจากเฟรมไป ปลํอยให๎ชาติชายน่ังเกาหัว

งุนงงกับเรื่องของนทีอยูํคนเดียวที่ปลายเตียง 

15. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

ชาติชายน่ังแกะกับข๎าวใสํชาม หน๎าของเขาเร่ิมเหยเก เขาสูดลมฟึดฟัด และมองหา

สาเหตุของกลิ่นไปรอบๆห๎อง เขาผะอืดผะอมแล๎วลุกวิ่งไปที่ชักโครก เขาอาเจียน แล๎วลุกขึ้นมาเปิด

ก็อกในอํางล๎างหน๎า ควักน้ าล๎างปาก ปิดก็อกน้ า เอาผ๎ามาเช็ดหน๎าแล๎วมองไปที่กระจกด๎วยความ

อํอนเพลีย เขาถอนหายใจคอตกท าให๎สายตาของเขามองมาที่ท๎อง เขาเงยหน๎ามองที่กระจกอีกคร้ัง

ด๎วยใบหน๎าที่ต่ืนตะลึง  

16. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

ภาพแทนสายตาของชาติที่ก าลังถือเคร่ืองมือตรวจครรภ๑ ชาติชายแกะถุงพลาสติก

ออก ภาพมุมกว๎างเห็นชาติชายก าลังตักปัสสวะในภาชนะมาหยอดในหลุมเคร่ืองมือซึ่งวางบนโต๏ะ ชาติ

ชายยืนจ๎องเคร่ืองมืออยํางใจจดใจจํอ ภาพขีดสีมํวงบนเคร่ืองมือคํอยๆปรากฏ ชาติชายยื่นหน๎าเข๎าไป

จ๎องกับเคร่ืองมือใกล๎ เขากัดริมฝีปากลุ๎นอยํางใจจดใจจํอและสบถออกมาด๎วยความตกใจที่ตนท๎อง 

17. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

เสียงทีวีที่เปิดเอาไว๎จากเฟรมด าคํอยๆขึ้นภาพชาติชาย (ท๎องโตประมาณ 4 เดือน) น่ัง

ดูทีวีพลางหยิบขนมและน้ าอัดลมกินเรื่อยๆ บนตักมีหนังสือ FHM วางอยูํ ชาติชายหยิบน้ าอัดลมขึ้นมา

ดูดแล๎วเรอ จากน้ันหยิบหนังสือขึ้นมาอํานไปเรื่อยๆ 

18. ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน 

ชาติชายใสํชุดคลุมท๎องเดินเข๎าโรงพยาบาล ชาติชายน่ังรอหน๎าห๎องตรวจอยํางเบื่อๆ 

มีครอบครัวพํอแมํอุ๎มลูกทําทางมีความสุขและกะเทยที่ก าลังต้ังท๎องน่ังอยูํข๎างๆ ชาติชายถอนหายใจ

แล๎วกลับมามองท๎องตัวเอง ชาติชายเห็นหนังสือแมํและเด็กวางอยูํ ชาติชายหยิบขึ้นมาอําน พยาบาล
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เดินออกมาเดินออกมาเรียกชาติชาย แตํก็ต๎องเพํงตัวหนังสืออีกคร้ังเพราะชื่อของชาติชาย ชาติชายยก

มือตอบรับ แล๎วเดินตามพยาบาลออกไป  

19. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

ภาพแผํนซีดีที่ชาติชายก าลังหยิบใสํเคร่ืองเลํน เพลงจากซีดีแนวคลาสสิคคํอยๆดังขึ้น 

เขาวงวันที่ในปฏิทินไว๎แล๎วเขียนวํา 8 เดือนแล๎ว  ชาติชายลูบท๎องของตัวเอง เขาน่ิงไปและเริ่มขยุกหยิก

ไปมาเพราะวําลูกในท๎องดิ้น เขาสะด๎ุงไปหัวเราะไป ภาพตัดไปเป็นชาติชายเก็บกวาดห๎องและชาติชาย

หลับบนเตียง บนท๎องมีหนังสือที่ยังเปิดคาไว๎อยูํ 

20. ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน 

เสียงคุณหมอบอกให๎ชาติชายกลั้นหายใจแล๎วเบํงลูก จากเฟรมด าคํอยๆขึ้นเป็นชาติ

ชายซึ่งอยูํบนเตียงก าลังเบํงตามที่คุณหมอบอก ตัดมาที่เหลําคุณหมอและพยาบาลก าลังชํวยกันท า

คลอด คุณหมอบอกให๎ชาติชายเบํงอีกคร้ัง ชาติชายเบํงจนหน๎าบูดหน๎าเบี้ยว คุณหมอเร่ิมเห็นหัวของ

เด็กก าลังออกมาจึงบอกให๎ชาติชายแข็งใจเบํงอีกคร้ังหน่ึง ชาติชายรวบรวมเฮือกสุดท๎ายแล๎วเบํงสุด

แรงด๎วยน้ าเสียงที่มาดแมน เสียงเด็กร๎องแทรกขึ้นมา ชาติชายยิ้มด๎วยความเหน่ือยล๎ากํอนที่จะหลับไป 

บาบูนปรากฏตัวที่ปลายเตียง ทุกอยํางในห๎องหยุดน่ิง บาบูนรํายเวทมนต๑ แสงสีฟูาคํอยๆปรากฏ 

บาบูนสาดเวทมนต๑ใสํชาติชาย แสงสีฟูาคํอยๆเคลื่อนตัวผํานเท๎าจนถึงหัวของชาติชายแล๎วดับลงช๎าๆ 

แมํมดยิ้มแล๎วหายตัวไป ทุกอยํางในห๎องกลับมาเคลื่อนไหวเป็นปกติ 

21. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายเดินอุ๎มลูกพร๎อมกับเดินไปเปิดประตู แอลลี่ซึ่งมือหน่ึงถือของอยูํก็ยิ้มทักทาย

กํอนที่ชาติชายจะให๎เข๎าห๎องด๎วยใบหน๎าที่ยิ้มแย๎มเป็นมิตร ตัดมาที่ทั้งสองเดินเข๎าห๎องแอลลี่โชว๑ของ

เลํนในถุงให๎ชาติชายดู ชาติชายพูดขอบคุณแล๎วให๎แอลลี่วางของบนโต๏ะ ชาติชายน่ังลงบนเตียง  แอลลี่

เดินมาน่ังข๎างๆแล๎วขออุ๎มลูก ทั้งสองเลํนกับลูกด๎วยสีหน๎ามีความสุข 

22. ภายนอก/บ๎านจ๐า/กลางวัน 

ชาติชายกดออดหน๎าบ๎านของจ๐า ระหวํางรอจึงกลํอมลูกไปพลางๆ พลอยชะโงกหน๎า

ออกมาถามวํามาหาใครด๎วยน้ าเสียงสุภาพ ชาติชายจึงบอกวํามาหาจ๐า พลอยจึงเข๎าไปเรียกให๎ พักหน่ึง

จ๐าเดินออกมาเมื่อเห็นชาติชายยืนรอก็มีอาการชักสีหน๎าเล็กน๎อย ชาติชายบอกกับจ๐าวําขอรับผิดชอบ

ด๎วยทําทีที่เศร๎าส านึกผิด ระหวํางน้ันพลอยเดินมายืนอยูํข๎างๆจ๐า จ๐าปฏิเสธชาติชายไปเพราะมีคนใหมํ

แล๎ว ด๎วยความสงสัยชาติชายจึงถามวําเป็นใคร จ๐ามองไปที่พลอย พลอยยิ้มรับ ชาติชายผงะเล็กน๎อย 
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ระหวํางน้ันเสียงเด็กร๎องขึ้น จ๐ากัลป์พลอยจึงขอตัวกลับเข๎าบ๎านเพราะลูกร๎อง ชาติชายจึงเดินออกจาก

หน๎าบ๎านจ๐าไป 

23. ภายนอก/สนาม/กลางวัน 

บาบูนน่ังแกวํงชิงช๎าด๎วยทําทางหมดหวัง ชาติชายอุ๎มลูกเดินผํานจึงชะงักแล๎วมอง

กํอนที่จะทักและเดินเข๎าไปหา ชาติชายน่ังลงบนชิงช๎าตัวข๎างๆ บาบูนบํนถึงเพศตํางๆที่เกิดขึ้นให๎ชาติ

ชายฟัง ชาติชายต้ังใจฟังพร๎อมกลํอมลูกไปพลาง บาบูนตัดพ๎อแล๎วถอนหายใจกํอนที่จะฉุดคิดเร่ือง

ความรักระหวํางเพศตํางๆท าให๎บาบูนเปลี่ยนเป็นใบหน๎าที่ยิ้มมีความสุขเพราะมันเป็นเร่ืองที่นํายินดี 

ชาตชิายยิ้มตามบาบูนระหวํางน้ันลูกชาติชายร๎องขึ้น ชาติชายจึงหยอกล๎อเลํนกับบาบูนขอนมให๎ลูก 

ตัดรับด๎านหลังของทั้งสองที่เห็นคํูเลสเบี้ยนรักกันกอดกันกับคํูเกย๑อีกคํูที่ทะเลาะขอคืนดี ทั้งคํูหันมายิ้ม

ให๎กัน 

  

 6. บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

1.ภายใน/ผับ/กลางคืน 

หนํุมสาวหลายสิบคนเต๎นในผับ ชาติชาย นทีและเพื่อนๆหยิบแก๎วขึ้นมาชนโดยที่มือ

ขวาชาติชายโอบเอวสาวไว๎อยูํ  

ชาติชาย 

เอ้า ๆๆ คืนน้ีไม่เมาไม่เลิกเว้ย  

ภาพตัดรับที่จ๐าอีกมุมหน่ึงในผับ จ๐าท าหน๎าโกรธและเดินตรงด่ิงเข๎ามายังชาติชายซึ่งหันหลังอยูํ  

จ๋า 

พี่ชาติชายยยยย 

ชาติชายสะด๎ุงเฮือก  

ชาติชาย )บ่นพึมพ่า(  

แม่งรู้ได้ไงวะว่ากูอยู่น่ีเน่ีย (พูดปบหันหลังไปมอง)  

จ๋า )น่่าเสียงยนสกแน่น(  

พี่ชายคะ เรามีเรื่องต้องคุยกันค่ะ ! 

ชาติชายวางแก๎วลงบนโต๏ะ แล๎วเดินออกมาไปยังอีกมุมหน่ึง ซึ่งจ๐าก็เดินมาด๎วย  
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ชาติชาย 

พี่ว่าเร่ืองของเรามันปบละนะ  

จ๋า 

ห๊ะ  ?ทอาไมพี่พูดแบบน้ีอ่ะ มันยังไม่ปบซะหน่อย  

ชาติชาย 

หนูปะปบหรือไม่ปบมันก็เรื่องของหนูแล้วกัน แต่สอาหรับพี่ ...มัน ปบ แล้ว  

แล้วอีกอย่าง พี่ว่าหนูกลับบ้านไปเหอะ เสียเวลาแด๊นซ์ของพี่หมด  

ชาติชายเดินหนีจ๐าออกมา แตํก็ต๎องหยุดชะงัก 

จ๋า 

หนู ท้อง! 

ชาติชายคํอยๆหันหน๎ามา 

ชาติชาย 

ห๊ะ  ?แล้วเกี่ยวอะไรกับพี่  (พูดแล้วเดินกลับเข้ามาหาป๋า)  

จ๋า 

เกี่ยวสิ ก็พี่ทอาหนูท้อง พี่คือพ่อของเด็ก พี่ต้องรับผิดชอบ 

ชาติชาย 

เฮ้ยย พี่ปะมั่นใปได้ยังไงว่าคือลูกของพี่ปริงๆ  

หนูมีอะไรกับพี่น่ันก็แสดงว่าหนูก็สามารถมีกับคนอื่นๆได้อีกไง 

จ๋า 

เฮ้ย พี่ดูถูกหนูเกินไปป่ะ หนูมีพี่แค่คนเดียวนะเว่ย (เบะปากปะร้องไห้)  

ชาติชาย 

พี่ว่าหนูอย่ามาเสียเวลากับพี่ดีกว่านะ พี่ว่าพ่อของเด็กไม่ใช่พี่หรอก บาย (ทอาหน้าตากวน)  

ชาติชายเดินหนีออกปากเฟรม ป๋ามองตามชาติชายที่เดินออกไป แล้วร้องไห้เหมือนเด็ก  

-ตัดไป- 

2.ภายนอก/ริมตลิ่ง/กลางคืน 

จ๐าน่ังร๎องไห๎ฟูมฟายอยูํเดียว ตัดภาพไปอีกมุมรับบาบูนก าลังปรากฏตัวและเดินเข๎ามา

หาจ๐า 

   ส
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จ๋า 

คุณทวด  (เข้าไปกอดและร้องไห้)  

บาบูน 

ใครหนอ ที่มันบังอาปมีขยี้ปิตใปเหลนรักของทวด (ลูบหัวป๋า)  

จ๋า 

น่ีเลยค่ะคุณทวด )พลางหยิบรูปชาติชายในมือให้บาบูนดู(  

ฮือออ เหลนเป็บ เหลนช้อา เหลนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว (ระเบิดร้องไห้อีกคร้ัง)  

บาบูนหยิบรูปชาติชายมาดู สีหน๎าโกรธแค๎น )ตาหร่ีขึ้นลงเหมือนในละคร (แล๎วหันมาปลอบจ๐า  

บาบูน 

โถ...โถ...โถ อย่าร้องไห้ คนเก่งของทวด  

 ทวดปะปัดการมันผู้น้ันให้สาสม ฮ่า ฮ่า ฮ่า 

บาบูนหัวเราะดังสน่ัน ทํามกลางฟูาแลบฟูาร๎อง  มือกางออกซ๎ายขวาประกาศศักด์ิดาของตัวเอง โดยที่

จ๐าน่ังร๎องไห๎อยูํ 

-ตัดไป- 

3. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

ภาพมุมกว๎างเห็นชาติชายและสาวในผับนอนบนเตียงเดียวกัน ชาติชายลืมตาตื่น เขา

หันไปมองสาวที่นอนอยูํและยิ้มกร๎ุมกร่ิมแล๎วลุกออกจากเตียงไป 

-ตัดไป- 

4. ภายนอก/ตึกท างาน/กลางวัน 

ชาติชายและนทีเดินออกจากหน๎าตึกท างาน 

ชาติชาย 

โชคดีว่ะ พรุ่งน้ีเปอกัน บาย 

นที 

เออ โชค  

ชาติชายเดินกลับบ๎านคนเดียว ตาเหลือบไปเห็นเชือกรองเท๎าที่หลุด เขาก๎มลงไปผูกเชือกรองเท๎า ชาติ

ชายเงยหน๎ามาหลังจากผูกเชือกเสร็จก็สะด๎ุงโหยงตกใจเพราะบาบูนปรากฏตัวตรงหน๎า 
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ชาติชาย 

เฮ้ย! หูยยย ป้า โผล่มาไม่ให้ซุ่มให้เสยีง 

ไปๆหลบเลย หลบ คนปะกลับบ้านมาขวางอะไรตรงน้ีเน่ีย 

บาบูนยังคงจ๎องชาติชายอยํางน่ิงเฉย 

ชาติชาย 

 ป้า! ฟังไม่เข้าใปหรอ 

บาบูนยังคงน่ิงตํอไป 

ชาติชาย 

น่ันแหนะ ก็ได้ป้า ป้าไม่ไปผมไปเอง 

ชาติชายเดินหนีออกจากบาบูนไป 

บาบูน 

เด๋ียว! 

ชาติชายหยุดเดินหันหน๎ากลับมา บาบูนก็หันหน๎าไปยังชาติชาย 

ชาติชาย 

เฮ้ย  !อะไรของป้าเน่ีย ผมไม่ว่างมาเล่นกับป้านะ  

บาบูน 

ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่บุรุษควรพึงกระทอาอย่างน้ันมิใช่รึ 

ชาติชายท าหน๎างง ถอนหายใจอยํางเซ็ง 

ชาติชาย 

อะไรเน่ีย สอาบัติสอานวนอะไรกับผมตอนน้ี 

บาบูน 

พึงระลึกถึงคอาข้าไว้แล้วกัน ก่อนที่ปะเกิดหายนะกับชีวิตเอ็ง ฮ่าฮ่าฮ่า 

บาบูนหัวเราะดังสน่ัน ชาติชายหัวเราะตาม บาบูนหายตัวไปตํอหน๎า ชาติชายอ๎าปากค๎าง เหวอ 

-ตัดไป- 
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5. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

เสียงโฆษณาในโทรทัศน๑ดังขึ้น ชาติชายน่ังลงบนเก๎าอี้ เขาน่ังคิดเรื่องที่บาบูนพูดเมื่อตอนเย็นด๎วยสี

หน๎าเครียด ค้ิวขมวด เขาหยิบมือถือเปิดรายชื่อ “น๎องจ๐า” ในขณะเขาก าลังจะแตะที่ปุุมโทรออก 

โฆษณาในทีวีก็เริ่มขึ้น )ในโฆษณาเป็นโฆษณากสิกรไทยชุดจะเอาปลาโลมา(  

โฆษณา 

ปะเอาปลาโลมา ปะเอาปลาโลมา งอแงงอแง ฯลฯ 

เขาหยุดดูโฆษณา สีหน๎าเร่ิมตึงเครียด เอามือสองข๎างจับหัวและเอามือขยี้หัวตัวเอง เขาถอนหายใจ 

ปิดหน๎าจอมือถือ 

-ตัดไป- 

6. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายนอนหลับสนิทอยูํบนเตียง ประตูต๎ูเสื้อผ๎าของชาติชายคํอยๆเปิดออกช๎าๆ 

บาบูนเดินมาที่ปลายเตียงด๎วยใบหน๎าที่โกรธแค๎นและเริ่มพนมมือรํายคาถา เสียงฟูาร๎องกึกก๎องสลับกับ

ฟูาแลบ ตัดมาที่ภาพชาติชายนอนแนํน่ิงสนิท สลับกับภาพบาบูนรํายคาถาที่โคลงเคลงภาพซ๎อนซูม

เข๎าซูมออก บาบาบูนรํายคาถาไปที่ชาติชาย ชายชายสะด๎ุงตัวขึ้นมาทั้งๆที่ยังหลับตา แล๎วล๎มลงนอน 

บาบูนหัวเราะรําชอบใจและคํอยๆหยุดหัวเราะ ทุกอยํางในห๎องสงบลง บาบูนยิ้มอยํางมีเลศนัยกํอนที่

จะหายตัวไป ตัดมาที่ภาพชาติชายนอนน่ิงตามปกติ 

-ตัดไป- 

7. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

แสงแดดยามเช๎าสํองกระทบลงมาบนใบหน๎าของชาติชาย นาฬิกาบอกเวลา 8.00 

นาฬิกา ชาติชายนอนงัวเงียพลิกไปมาบนเตียง เขากลับมานอนหงายและลืมตา กล๎องแทนสายตาชาติ

ชายที่มองเห็นหน๎าอกที่ใหญํขึ้นจนบดบังสายตาและหัวนมที่แทบจะโผลํออกมาจากเสื้อ เขาเอามือจับ

หน๎าอกตัวเองที่ผิดแปลกไปและสะด๎ุงต่ืน  

ชาติชาย 

เฮ้ย ! 

เขาก๎มมองลงที่หน๎าอกตัวเองอยํางช๎าๆ และหยุดน่ิงไปด๎วยความอึ้ง มือของเขาเร่ิมสั่นแล๎วคํอยๆเปิดบ็

อกเซอร๑ของตัวเอง  
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ชาติชาย 

เชี่ยยยย 

เขาเอามือตบไปที่หน๎าของตัวเองสลับซ๎ายขวา เขาลุกขึ้นเดินไปยังกระจก และเห็นสภาพที่เปลี่ยนไป

ของตัวเอง เขาหน๎าเหวอ เขาเช็ครํางกายของตัวเองอยํางหัวเสีย  

ชาติชาย 

โธ่เว้ย!  

เสียงโทรศัพท๑ดังขึ้น เขาคว๎าโทรศัพท๑ที่วางไว๎หัวเตียง 

ชาติชาย 

ฮัลโหลครับพี่ โทษทีพี่ผมกอาลังปะโทรลางานกับพี่พอดีเลย 

คือ ...ยังไม่รู้วันกลับเลยพี่ เอาเป็นว่าไม่มีกอาหนดนะพี่ สวัสดีครับ  

-ตัดไป- 

8. ภายนอก/ตลาด/กลางคืน 

ชาติชายสภาพใสํหมวก ใสํเสื้อโดยที่ไมํมีเสื้อใน หน๎าอกของเขาท าให๎เสื้อดูฟิตเปร๊ียะ 

ชาวบ๎านจับจ๎องไปที่ชาติชาย บางคนหัวเราะ บางคนท าหน๎าหยี ชาติชายเดินตรงเข๎าไปที่ร๎านขายบรา 

ชาติชายกวาดสายตาไปมาบนแผงที่มี บราวางเรียงกันเต็มไปหมด  

คัทยํอย - เขาหยิบตัวหน่ึงมาลองใสํอยากทุลักทุเล แล๎วท าหน๎าอึดอัด  

- ชาติชายหันกลับมาลองหยิบอีกตัวมาลองใสํ  

- หยิบเสื้อในแบบเซ็กซี่ 

- ผู๎ชายแมนหน๎าโหดมาหยิบซิลิโคนแล๎วจํายตังค๑ให๎แมํค๎า ชาติชายเหวอ 

- ชาติชายมองกวาดแผงเสื้อในแล๎วหยิบขึ้นมา 

- ชาติชายหยิบเสื้อในมาปิดตา  

ตัดมาที่แมํค๎ายื่นถุงให๎กับชาติชาย แล๎วรับเงินจากชาติชาย ชาติชายเดินออกมา พร๎อมกับถุงชุดชั้นใน  

ชาติชายหยุดเดิน เขารู๎สึกวํามีอะไรเปียกที่ก๎น เขาเอามือไปคล า แล๎วเอามาดู ประจ าเดือนเปื้อนมือ

ของเขา ภาพตัดไปที่กางเกงของเขาที่เปื้อนประจ าเดือน  

-ตัดไป- 
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9. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาตชิายเข๎าห๎องพร๎อมกับถุงชุดชั้นในและถุงผ๎าอนามัยหลากหลายยี่ห๎อ เขาวางถุง

ทั้งหมดลงแล๎วหยิบผ๎าอนามัยออกมาหํอหน่ึงและเข๎าไปห๎องน้ า เขาน่ังบนชักโครกซึ่งมีกางเกงในตัว

ใหมํคาขาไว๎อยูํ ชาติชายแกะหํอผ๎าอนามัย แล๎วถือผ๎าอนามัย เขาหมุนกลับหัวกลับหาง พลิกหน๎าพลิก

หลังด๎วยความลังเล กํอนที่จะวางมันถูกต าแหนํงแล๎วแปะลงไปบนกางเกงใน ตัดไปที่หน๎าจอ

คอมพิวเตอร๑ที่เกี่ยวกับประจ าเดือน ชาติชายน่ังอํานอยํางต้ังใจ หันไปดูปฏิทินแล๎วนับวัน เขาหันมาที่

หน๎าคอม บาบูนโผลํในจอคอมพิวเตอร๑ 

ชาติชาย 

เชี่ย ( !ผงะปนตกเก้าอี้)  

บาบูน 

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า (หัวเราะอย่างสะใป)  

โถ พํอหนํุม อยํากลัวข๎าไปเลยดีกวํา ท าเหมือนไมํเคยเห็นหน๎ากันมากํอนอยํางน้ันลํะ  

ชาติชายที่ตกเก๎าอี้ที่พื้นเอะใจ คํอยๆลุกขึ้นมาอยํางกล๎าๆกลัวๆ เดินเข๎าไปใกล๎คอมพิวเตอร๑ จ๎องแล๎ว

พยายามนึกจนจ าได๎ 

ชาติชาย 

อ๋อ ป้าสติแตกวันน้ันใช่มั้ย ป้าทอาอะไรกับคอมฯผม 

ผมไม่อยากคุย Skype กับป้าตอนน้ี 

บาบูนในคอมพิวเตอร๑ท าสีหน๎าเจ่ือน 

บาบูน 

หยุดวาปาสามหาวใส่ข้าได้ละ ถ้าไม่อยากทรมาณไปมากกว่าน้ี 

แล้วอีกอย่าง สไก่ คืออะไร 

ชาติชาย 

เด๋ียวนะ ที่ป้าพูดน่ีหมายความว่าไง อ่อ ที่ผมต้องมาอยู่ในสภาพแบบน้ีเพราะป้าใช่มั้ย  

เอาน้องชายผมคืนมา! (พูดพลางเขย่าหน้าปอ)  

บาบูนในจอคอมพิวเตอร๑ ยืนแคะเล็บ ม๎วนผมอยํางไมํสะทกสะท๎าน 

บาบูน 

มันปะไม่ง่ายไปหน่อยหรอ ข้าอุตส่าห์ใช้พลังไปกับเป้าซะเยอะ 

   ส
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ปะมาเปลี่ยนกันง่ายๆแบบน้ี มันไม่คุ้มทุน 

ชาติชาย 

ป้า! ปะเอาไงบอกมา อย่ามาลีลา  

บาบูน  

เอาล่ะ เอาล่ะ ในเมื่อข้าใช้พลังกับเป้าเยอะ เป้าก็ต้องชดใช้ให้สาสมซะหน่อย 

เป้าปะกลับสู่สภาพเดิมได้ก็ต่อเมื่อเป้าได้ซาบซึ้งถึงความเป็นหญิง 

น่ันก็คือการต้ังท้องและคลอดลูก เมื่อน้ันคอาสาปน้ีปึงปะหายไปอย่างสมบูรณ์ ฮ่าฮ่าฮ่า 

ชาติชาย 

ได้! แค่น้ีใช่มั้ย  

ป้าปะไปไหนก็ไปเลยไป 

บาบูนหายตัวไปพร๎อมกับใบหน๎าเจ๎าเลํห๑ ชาติชายทิ้งตัวลงบนเก๎าอี้ 

ชาติชาย 

โอ๊ยยย เย็ดเข้ น่ีมันกรรมไรของกูเน่ีย (เอามือขยี้หัวตัวเอง)  

ตัดไปที่ภาพในจอคอมพิวเตอร๑ ชาติชายหาข๎อมูลเกี่ยวกับการต้ังท๎อง สักพักเสียงเคาะประตูห๎องดังขึ้น 

ชาติชายเดินไปที่ประตูแล๎วเปิดออกก็ตกใจ นทีมาอยูํหน๎าห๎อง  

ชาติชาย 

มึงมึงมึง มะมาไงเน่ีย 

นที 

ก็มารถดิวะ ถามแปลก ปะยืนคุยกับกูตรงน้ีเลยมั้ย 

เชิญกูเข้าห้องไปมั้ย 

ชาติชาย 

เอ่อ เชิญเชิญเชิญ (พูดพลางผายมือให้นทีเข้าไป)  

นทีเดินเข๎าไป ทั้งคํูน่ังบนเตียง  

นที 

มึงแปลกขึ้นเนาะ สงสัยคงไม่เปอกันนาน แต่ก็แค่ไม่กี่วันเองน่ีหว่า (นทีมองไปรอบห้อง)  

นทีมองไปเห็นถุงผ๎าอนามัยวางอยูํขาเตียง แล๎วมองไปที่หน๎าชาติชาย มองไปที่ถุงผ๎าอนามัยอีกคร้ัง 

แล๎วมองไปที่หน๎าชาติชาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นที 

มึง ยังไงเน่ีย อ่อออออ ที่มึงไม่ไปทอางานเพราะซ่อนสาวไว้งั้นหรอ 

 

ชาติชาย 

คือ ก็ เอํอ คือ ไมํเชิงวํะ 

นที 

ฮ่ันแหน่ มีสาวๆมาซ่อนซะด้วย ไหนๆๆ แอบอยู่ไหนวะ 

ชาติชาย 

ก็ข้างๆมึงน่ีไง 

นที 

ตลกละ สาวมึงเป็นวิญญานหรอวะ ถุย! 

 

ชาติชาย 

กูเอง กูเองที่เป็นสาว (ลุกขึ้นพรวด)  

นทีมองชาติชายอยํางเซ็ง  

ชาติชาย 

มึงไม่เชื่อใช่มั้ย งั้นดูน่ี 

ชาติชายถอดเสื้อออก เหลือแตํเสื้อใน ภาพมองเห็นแผํนหลังของชาติชายและนทีอ๎าปากเหวอ 

ชาติชาย 

โอเค มึงไม่เชื่ออีกใช่มั้ย งั้น... 

ชาติชายท าทําถอดกางเกงออก แตํนทีเอามือห๎ามไว๎ 

นที 

หยุด ๆๆๆ หยุดเลยมึง เชี่ยยย กูปะอ้วก 

น่ีมึงไปทอาอะไรอิท่าไหนเน่ีย โอ๊ย กูงง  

ชาติชายจะเดินเข๎ามาน่ังที่เดิม นทีห๎ามอีก 

นที  

มึงหยุดตรงน้ันเลยนะ อย่าเพิ่งเข้ามาใกล้กู ขอเวลาตั้งสติแปบ (นทีหลับตาทอาท่าอิ๊คคิวซัง)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โอเค 1 2 3 เล่าได้  

ชาติชายเดินเข๎ามาน่ังข๎างๆนที  

ชาติชาย 

คือเรื่องเป็นงี้เว่ย ... 

ชาติชายกระซิบใสํหูนที )โดยที่ปากขยับมั่วๆรัวๆ (แล๎วผละออก  

นที 

เชี่ยยยยย โหดสัส แล้วมึงปะทอาไงต่อไปวะ 

ชาติชายน่ิง หันมายิ้มให๎นทีเจ่ือนๆพร๎อมกับสํายหน๎า 

นที 

แต่ กูมีวิธีว่ะ 

ชาติชายมองนทีอยํางสงสัย 

-ตัดไป- 

10. ภายใน/ผับ/กลางคืน 

นทีชนแก๎วกับชาติชาย ชาติชายมองนทีอยํางงุนงง 

ชาติชาย 

น่ีมึงพากูมาผับทอาไมวะ มึงก็น่าปะรู้ว่าสภาพกูไม่พร้อม 

นที 

เฮ้ย! มึงอย่าเพิ่งนอยด์ดิ ก็เน่ียล่ะ วิธีกู 

ชาติชาย 

ให้กูมาได้กับคนในผับเน่ียนะ  

นที 

มึงพูดอย่างกับว่ามึงไม่เคยได้อย่างงั้นน่ะ 

เอาน่ะ ไหนๆก็มาละ ลองดู โน่น ...ทางโน้นเป็นไง  

ตัดรับไปที่ผู๎ชายหน๎าตาไมํคํอยหลํอ )เกือบแยํ (ที่ก าลังเต๎นอยูํอีกฟาก  

ชาติชาย 

โห ...เลือกหน้าตาให้กูบ้างก็ได้นะ เด๋ียวลูกกูออกมาขี้เหร่พอดี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นที 

โอ๊ย มึงน่ีเรื่องมากชิบหาย 

เฮ้ยๆๆ (สะกิดชาติชาย )ทางโน้นกูว่าโอเคว่ะ  

ตัดรับกลุํมหนํุมหลํอที่สังสรรค๑อยูํอีกมุม 

ชาติชาย 

แม่ง ลองดูก็ได้วะ 

ตัดรับชาติชายเดินไปหากลุํมหนํุมหลํอ  

ชาติชาย 

เอ่อ ขอโทษนะครับ 

เกย์1 

อ๊ายยยยย ผู้ชายมาทักถึงที่ 

ชาติชาย 

เชี่ยยย (เดินหนี)  

มือของเกย๑ 2 มาจับที่แขนของชาติชายไว ๎

เกย์2 

ปะไปไหนล่ะคะคุณพี่ เมื่อกี๊ยังมาทักพวกหนูก่อนเลยอ่ะ (มือยังรั้งชาติชายไว้อยู่)  

กลุํมหนํุมหลํอรุมทึ้งชาติชาย ชาติชายพยายามจะงัดมือของแตํละคนออก 

ชาติชาย 

ปะ ปะ ปล่อยผมดีกว่านะฮะ ปล่อยยยย ปล่อยยยย 

ชาติชายพยายามแงะมือออก กลุํมชายหลํอก็พากันร้ังชาติชาย ชาติชายแกะมือแล๎ววิ่งหนีออกจาก

เฟรม ทิ้งให๎กลุํมหนํุมหลํอกร๊ีดโวยวาย ตัดไปที่ชาติชายวิ่งหนี และเหลียวหันมองกลัวกลุํมชายหลํอจะ

ตามมา ชาติชายยืนถอนหายใจอยูํข๎างก าแพง สายตาของชาติชายไปสบตากับทอมคนหน่ึงก าลังยืนกด

โทรศัพท๑อยูํ ทอมยิ้มกร๎ุมกร่ิม แล๎วเดินเข๎ามาหาชาติชาย 

ทอม 

เธอ มีแฟนยังอ่ะ ขอไลน์หน่อยดิ  

ชาติชาย 

เอ่อะ คือพี่มีแฟนแล้ว โทษที (ปมิเสธด้วยท่าทีที่ไม่ชอบ แล้วเดินหนีออกมา)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชาติชายเดินกลับมาหานทีพร๎อมกับสีหน๎าเซ็ง 

ชาติชาย 

มึง กูว่า กูกลับแล้วดีกว่า แม่ง ...เปอแต่อะไรก็ไม่รู้  

หน้าตาหล่อชิบหาย แต่แม่งแต๋วกว่าหญิงอีก อีกคนก็อะไรไม่รู้ 

เป็นทอมอยู่ดีดีแล้วก็มาแรดใส่กูเน่ีย แมนๆทั้งแท่งมันหายไปไหนกันหมดวะ 

นที  

อ้าวเฮ้ยยย ใปเย็นดิวะ มึงพูดอย่างกับมันปะหาได้ง่ายๆอย่างงั้นน่ะ  

 ชาติชาย 

ไม่รู้ล่ะ ยังไงกูปะต้องหาให้ได้ ไปละ  ...โชค  

ชาติชายเดินออกไปด๎วยอาการเซ็งเหมือนเดิม นทีมองชาติชายจนลับหลัง นทีก็เดินไปหากลุํมแก๏งหนํุม

หลํอแตํเกย๑ที่เต๎นอยูํ 

-ตัดไป- 

11. ภายนอก/ริมถนน/กลางคืน 

ภาพทิลต๑ขึ้นจากข๎างลํางขึ้นบนเห็นชาติชายแตํงตัวเซ็กซี่เต็มยศมายืนริมถนน รถคัน

หน่ึงวิ่งช๎าๆเลียบถนนแล๎วจอดตรงหญิงสาวคนหน่ึง กระจกรถเปิดลงหญิงสาวเดินไปคุยกับคนบนรถ 

แล๎วขึ้นรถ ชาติชายยืนมองรถที่ขับผํานหน๎าไป ตัดไปที่รถมอไซค๑ที่มีผู๎ชายซ๎อนสองคนวิ่งเลียบถนนมา

ทางชาติชาย แล๎วหยุดหน๎าชาติชาย 

ชาย1 

เท่าไหร่อ่ะน้อง 

ชาติชาย 

เอ่อ ฟรีค่ะพี่ 

ชาย 2 

เชี่ย! น่ีเทยน่ีหว่า  

ชาย 1 

กูว่าไปเหอะ ตุ๊ดงี้ แถมเงินให้ฟรีกูก็ไม่เอาอ่ะ (มองชาติชายหัวปรดเท้า(  

ตัดมาที่ชาติชายย ืนเท๎าสะเอวท าหน๎าเซ็ง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชาติชาย  )บ่นงึมง่า(  

อะไรวะ โง่ชิบหาย ให้ฟรีแม่งยังไม่เอาอีก  

คัทยํอย -  รถวิ่งมาหาชาติชาย 

- ชาติชายเดินไปคุยรถแลํนหนี 

- ชาติชายน่ังข๎างๆริมฟุตบาทด๎วยความเหน่ือยล๎า 

 - คนบ๎าจรจัดเดินเข๎ามาหาชาติชาย ชาติชายวิ่งหนี 

-ตัดไป- 

12. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายเหวี่ยงกระเป๋าไปบนเตียง และทิ้งตัวลงบนเตียงอยํางแรงด๎วยสภาพคอตก

หมดเรี่ยวแรง ถอนหายใจ แล๎วหยิบโทรศัพท๑ขึ้นมาโทร 

ชาติชาย )เสียงอออนวอน(  

ฮัลโหลไอ้ที กูขอร้องล่ะ กูหาแทบปะพลิกแผ่นดินแล้วเน่ีย 

มึงมาเป็นผัวกูหน่อยเหอะ กูไม่ไหวแล้ว 

-ตัดไป- 

13. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

แอลลี่เคาะประตูห๎องชาติชายแล๎วยืนรอ ชาติชายเปิดประตูออกมา  

แอลลี่ 

สวัสดีค่ะ น่ีห้องพี่ชาติชายรึเปล่าเอ่ย? 

แอลลี่ยังไมํทันจะพูดจบดี ชาติชายปิดประตูใสํหน๎าแอลลี่ แอลลี่เคาะเรียกรัวๆ  

แอลลี่  

พี่ชาติชาย เปิดค่ะเปิดดด น้องไม่ใช่โรคปิต 

เปิดประตู  ......พี่ทีส่งน้องมา เปิดค่าเปิด  

ชาติชายเปิดประตูออกมาอยํางรวดเร็ว 

ชาติชาย 

ว่าไงนะ ไอ้ทีส่งเธอมาหรอ  

แต่  ...เธอกลายเป็นผู้หญิงแล้วไม่ใช่หรอ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แอลลี่ 

Hello คุณพี่! น้องยังไม่ได้เฉาะค่ะ 

สเปิร์มน้องยังใช้การได้ดีค่ะ ! 

ชาติชาย )บ่นพึมพ่า(  

ไอ้ทีนะไอ้ที 

แอลลี่ 

นับหน่ึงถึงสาม ถ้าไม่ให้น้องเข้าไป น้องปะกลับแล้วนะคะ 

หน่ึง ....สอง......สะ  

ชาติชาย )สวนข่ึนมา(  

เออๆๆๆ เข้ามา 

แอลลี่เดินตามชาติชายเข๎าไปในห๎อง  

-ตัดไป- 

14. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายและแอลลี่นอนอยูํบนเตียงภายใต๎ผ๎าหํมซึ่งคลุมเหลือแคํเพียงสํวนหัว ชาติ

ชายพลิกตัวกลับมาแล๎วเจอหน๎าแอลลี่ยิ้มให๎ก็ตกใจ ชาติชายรีบลุกขึ้นจากเตียง หยิบกางเกงใสํอยําง

เรํงรีบ แอลลี่ลุกขึ้นน่ังบนเตียง 

แอลลี่ 

แหมพี่ ไม่เห็นต้องกลัวน้องขนาดน้ีเลย คนอุตส่าห์ช่วย  

ชาติชาย 

ก็ถ้าไอ้ทีมันว่างมา พี่คงไม่ได้เปอกับหนูหรอก ไอ้เชี่ยทีน่ีแม่ง.. 

 

แอลลี่ 

ถึงพี่ทีมา พี่ทีก็ไม่ทอาหรอก มันไม่ใช่แนวเค้า เค้าอ่ะถนัดรับซะมากกว่า 

ชาติชายหันควั่บมาหาแอลลี่ ที่ก าลังใสํเสื้อผ๎าอยูํ 

ชาติชาย 

ห๊ะ! ว่าไงนะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แอลลี่ 

น่ีพี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพื่อนพี่เลยหรอ 

โอ๊ยยยย ไม่อยากปะเม้าท์ นางเป็นเก้ง เก้งนานแล้ว 

ควีนโอนลี่เลยค่ะ เกย์ควีนค่ะคุณพี่  

ชาติชายหน๎าเหวอ อ๎าปากค๎าง  

แอลลี่ 

น้องไปแล้วดีกว่านะคะ ขอบคุณสอาหรับรสชาติใหม่ของน้อง 

ของพี่ด้วยสิเนาะ อุ๊ปส์! (เอามือมาปิดปาก)  

แอลลี่ปิดประตูห๎องไป ชาติชายอยํางหน๎าเหวอ พร๎อมกับเอามือเกาหัวแกรํกๆ 

-ตัดไป- 

15. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

ชาติชายน่ังแกะกับข๎าวใสํชาม หน๎าของเขาเร่ิมเหยเก เขาสูดลมฟึดฟัด และมองหา

สาเหตุของกลิ่นไปรอบๆห๎อง เขาผะอืดผะอมแล๎วลุกวิ่งไปที่ชักโครก เขาอาเจียน แล๎วลุกขึ้นมาเปิด

ก็อกในอํางล๎างหน๎า ควักน้ าล๎างปาก ปิดก็อกน้ า เอาผ๎ามาเช็ดหน๎าแล๎วมองไปที่กระจกด๎วยความ

อํอนเพลีย เขาถอนหายใจคอตกท าให๎สายตาของเขามองมาที่ท๎อง เขาเงยหน๎ามองที่กระจกอีกคร้ัง

ด๎วยใบหน๎าที่ต่ืนตะลึง  

-ตัดไป- 

16. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

ภาพแทนสายตาของชาติที่ก าลังถือเคร่ืองมือตรวจครรภ๑ ชาติชายแกะถุงพลาสติก

ออก ภาพมุมกว๎างเห็นชาติชายก าลังตักปัสสวะในภาชนะมาหยอดในหลุมเคร่ืองมือซึ่งวางบนโต๏ะ ชาติ

ชายยืนจ๎องเคร่ืองมืออยํางใจจดใจจํอ ภาพขีดสีมํวงบนเคร่ืองมือคํอยๆปรากฏ ชาติชายยื่นหน๎าเข๎าไป

จ๎องกับเคร่ืองมือใกล๎ เขากัดริมฝีปากลุ๎นอยํางใจจดใจจํอ  

ชาติชาย 

เชี่ยยยย กูท้อง! 

-ตัดไป- 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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17. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

เสียงทีวีที่ เปิดเอาไว๎ จากเฟรมด าคํอยๆขึ้นภาพชาติชายดูทีวีอยูํในห๎อง ข๎างๆมี

น้ าอัดลม ขนม และหนังสือ FHM วางอยูํ ชาติชายหยิบน้ าอัดลมขึ้นมาดูดแล๎วเรอ จากน้ันหยิบหนังสือ

ขึ้นมาอํานไปเรื่อยๆ 

-ตัดไป- 

18. ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน 

ชาติชายใสํชุดคลุมท๎องเดินเข๎าโรงพยาบาล ชาติชายน่ังรอหน๎าห๎องตรวจอยํางเบื่อๆ 

มีครอบครัวพํอแมํอุ๎มลูกทําทางมีความสุขและกะเทยที่ก าลังต้ังท๎องน่ังอยูํข๎างๆ ชาติชายถอนหายใจ

แล๎วกลับมามองท๎องตัวเอง ชาติชายเห็นหนังสือแมํและเด็กวางอยูํ ชาติชายหยิบขึ้นมาอําน พยาบาล

เดินออกมา 

พยาบาล 

คุณชาติ เอ่อ คุณชาติชาย 

พยาบาลพยายามเพํงตัวหนังสือ ทวนชื่อ แล๎วมองหา ชาติชายยกมืออยํางเขินอาย พยาบาลเดินเข๎าไป

รับ 

พยาบาล 

เด๋ียวเชิญที่ห้องตรวปด้านน้ีนะคะ 

ชาติชาย 

อ่อค่ะ ขอบคุณนะคะ 

ชาติชายเข๎าไปในห๎องตรวจ ปิดประตู  

-ตัดไป- 

 

19. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางวัน 

ภาพแผํนซีดีที่ชาติชายก าลังหยิบใสํเคร่ืองเลํน เพลงจากซีดีแนวคลาสสิคคํอยๆดังขึ้น 

เขาวงวันที่ในปฏิทินไว๎แล๎วเขียนวํา 8 เดือนแล๎ว ชาติชายลูบท๎องของตัวเอง เขาน่ิงไปและเริ่มขยุกหยิก

ไปมาเพราะวําลูกในท๎องดิ้น เขาสะด๎ุงไปหัวเราะไป 

คัทยํอย -  ชาติชายเก็บกวาดห๎อง 

  - ชาติชายหลับบนเตียง บนท๎องมีหนังสือที่ยังเปิดคาไว๎อยูํ 

   ส
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-ตัดไป- 

20. ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน 

ยมอ 

อ่ะ เด๋ียวคุณแม่หายใปเข้าลึกๆนะคะ 

ภาพชาติชายที่นอนอยูํบนเตียงสูดลมหายใจเข๎าตามที่หมอบอก  

ยมอ 

อ่ะดีค่ะดี เด๋ียวคุณแม่กลั้นลมหายใปแล้วเบ่งออกมานะคะ 

ชาติชายกลั้นหายใจแล๎วเบํงท๎อง  

ชาติชาย 

ฮึบบบบบบบบบบบบบบบ 

มือของชาติชายก าราวเตียงไว๎แนํน ชาติชายสูดลมหายใจเข๎าอีกคร้ัง กลั้นหายใจแล๎วเบํงอีกที  

ชาติชาย 

ฮึบบบบบบบบ โอะ โอ่ยยยยยยยยยยยยยยย 

ยมอ 

ดีมากค่ะคุณแม่ เด๋ียวคุณแม่เบ่งอีกรอบนะคะ ใกล้แล้วค่ะ 

ชาติชายเหงื่อเต็มตัว หายใจแรงด๎วยความเหน่ือยล๎า ชาติชายกัดฟันแล๎วสูดลมหายใจเข๎าอีกคร้ัง กลั้น

ลมหายใจ แล๎วเบํงออกมา  

ชาติชาย 

ฮึบบบบบบบบบบ อ๊ากกกกกกกกกกก กร๊ีดดดดดดดดดดด 

เสียงเด็กแรกเกิดร๎องแทรกอุแว๏!อุแว๏! ชาติชายยิ้มอยํางเหน่ือยล๎าและหลับไป บาบูนปรากฏตัวมาอยูํที่

มุมห๎องและรํายเวทมนต๑ แสงสีฟูาคํอยๆเคลื่อนตัวผํานเท๎า ผํานเอว ผํานอกและผํานหัวของชาติชาย

ไป บาบูนยิ้มเบาๆและหายตัวไป 

-ตัดไป- 

21. ภายใน/ห๎องชาติชาย/กลางคืน 

ชาติชายอุ๎มลูกซึ่งหํอด๎วยผ๎าเดินกลํอมไปมาในห๎อง เสียงเคาะประตูดังขึ้น ชาติชาย

เดินไปเปิดประตู เห็นแอลลี่ยืนอยูํหน๎าห๎อง  
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แอลลี่ 

สวัสดีค่ะ พี่ชาติชายยยยย 

ชาติชาย 

เออะ ดีดีนะแอลลี่ เข้ามาก่อนเลยป้ะ 

ชาติชายเดินพร๎อมกลํอมลูกเข๎ามา แอลลี่เดินตามหลังพร๎อมกับมือที่ถือแพมเพิร๑ส นมผงและอุปกรณ๑

อื่นๆส าหรับเด็กและยื่นให๎กับชาติชายซึ่งน่ังบนเตียง 

นที 

อ่ะน่ี ลี่ซื้อมาให้ลูกลี่ล่ะ เซอไพรส์ใช่ไหมล่ะ 

ชาติชาย 

ขอบคุณมาก เด๋ียวช่วยวางของบนโต๊ะให้ทีนะลี่ (พลางเอาหน้าชี้ไปที่โต๊ะ)  

แอลลี่เดินไปวางของและเดินมาน่ังบนเตียงข๎างๆชาติชาย  

ชาติชาย 

ไปไงมาไงเน่ียถึงโผล่มา 

แอลลี่ 

ก็คือแบบลี่อยากเห็นลูกลี่บ้างอะไรบ้างนะสิ 

ลี่ทอาพี่ท้อง ลี่ก็ต้องมารับผิดชอบบ้างสิ ไหนๆ มาให้แม่ เอ้ย! พ่อ เอ้ย! 

เรียกว่าอะไรดีล่ะ แม่แล้วกันเนอะ อุ้มบ้างสิ 

ชาติชายสํงลูกให๎กับแอลลี่อุ๎ม พร๎อมกับข าเล็กน๎อย 

-ตัดไป- 

22. ภายนอก/บ๎านจ๐า/กลางวัน 

มือชาติชายกดกร่ิงหน๎าบ๎าน ชาติชายยืนกลํอมลูกระหวํางรอ ภาพตัดไปที่ประตูบ๎านที่

เปิดออก หญิงสาวสวยคนหน่ึง “พลอย”  โผลํหน๎าออกมา  

ชาติชาย 

เอ่อะ สวัสดีค่ะ น้องป๋าอยู่หรือเปล่าคะ 

พลอย )พูดยอวนพ(  

อยู่ค่ะ เด๋ียวไปเรียกให้นะคะ 

จ๐าเดินออกมาหาชาติชาย  

   ส
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ชาติชาย 

ดีค่ะ น้องป๋า เอ่อ ...คือ...พี่ขอโทษนะ ที่พี่ปัดความรับผิดชอบไป  

แต่พี่มาคิดๆดูแล้ว มันก็ไม่ดีเลยเนอะ พี่เลยปะมาบอกกับหนูว่า 

พี่เป็นพ่อของลูกให้ก็ได้ ไม่ใช่ก็ได้สิ เต็มใปเป็นเลยล่ะค่ะ (ยิ้ม)  

จ๋า 

พี่ชายคะ ตอนน้ีหนูมีคนที่เต็มใป แล้วก็พร้อมดูแลลูกของหนูได้ต้ังนานแล้วนะคะ  

ชาติชาย 

ใครหรอคะ 

พลอยเดินออกมากจากบ๎านไปอยูํข๎างๆจ๐า จ๐าหันหน๎าไปที่พลอย พลอยยักค้ิวตอบรับ เสียงลูกจ๐าร๎อง

ขึ้น จ๐าและพลอยหันเข๎าไปมองในบ๎าน  

จ๋า 

ลูกป๋าร้องแล้วอ่ะค่ะ สงสัยหิวแน่เลย 

ขอบคุณนะคะ ที่อย่างน้อยพี่ก็ยังสอานึกอะไรได้บ้าง 

-ตัดไป- 

23. ภายนอก/สนาม/กลางวัน 

ชาติชายที่ก าลังอุ๎มลูกเดินมา เห็นบาบูนแล๎วเดินเข๎าไปทัก 

ชาติชาย 

เฮ้ยยป้า ไม่เปอกันนาน มาน่ังเปลี่ยวอะไรคนเดียวเน่ีย  

บาบูนหันหน๎าขึ้นไปมองชาติชาย แล๎วกลับมาถอนหายใจ 

บาบูน 

เฮ้อ ข้ารู้สึกว่าข้าแก่มากเลยล่ะรู้มั้ย 

ชาติชายลงมาน่ังข๎างๆบาบูน 

ชาติชาย 

อ้าว เฮ้ยป้า มันก็คือความปริงไม่ใช่หรอ (หัวเราะ)  

บาบูน 

เด๋ียวปั๊ดเหน่ียว ที่ข้าปะพูดก็คือ โลกมันล้อาหน้าเกินกว่าที่ข้าคิด 

ข้าแก่เกินที่ปะตามรึเปล่าก็ไม่รู้สินะ เอ็งเชื่อมั้ยว่า… 

   ส
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สมัยข้าเน่ียนะ มันมีเพศชายกับเพศหญิง สองเพศน้ีก็รักกันมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ  

แต่ถ้าปะเกิดเหตุการณ์สองเพศในร่างเดียวก็ปะมีแต่คอาสาปเท่าน้ันล่ะ 

ชาติชาย 

แบบผมล่ะส ิ

บาบูน 

ใช่ๆ แต่เป้ามาดูในยุคเป้าสิ ปะไม่ให้คนแก่ๆอย่างข้าสับสนได้ยังไง 

คนสมัยน้ีต่อให้ไม่ต้องใช้คอาสาปก็กลายเป็นอีกเพศซะแล้ว  

แถมยังมีหลากหลายให้เลือกสรรค์อีกซะด้วยแหนะ 

ยิ่งเรื่องรักๆใคร่ๆเน่ีย พาข้าสับสนยิ่งกว่าเดิม 

เด๋ียวชายคนโน้นได้กับชายคนน้ี ชายคนน้ีได้กับทอมคนโน้น  

หญิงคนน้ันมีแฟนเป็นหญิงคนน้ี แต่ก็สามารถรักกับชายอีกคนได้ 

ฮ่าฮ่าฮ่า แต่ก็ไม่ได้ผิดอะไร คนรักกันมันก็ดีแล้ว... 

ชาติชายพยักหน๎า หัวเราะเบาๆ เสียงเด็กร๎องขึ้น 

 

ชาติชาย 

โอ๋ๆๆ หิวนมหรอลูก  

อ้าวป้า ไหนไหนก็ไหนไหนละ เสกนมให้ลูกผมที 

ชาติชายกับบาบูนน่ังคุยกันเลํนอยูํริมฟุตบาท มีคํูรักชายกับชาย หญิงกับทอม ชายกับทอม เดินผํานไป

ผํานมา ชาติชายกับบาบูนมองคํูรัก แล๎วหันมายิ้มให๎กัน  

-ตัดไป- 
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ขส่นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 

 1. คสดเลือกนสกแสดง (Casting) 

1. ชาติชาย 

นายธีปกร สุวรรณมณี (เกมส๑) อายุ 21 ป ี

 
 

ภาพที่ 4-1 นักแสดงที่รับบท ชาติชาย 

ชายหนํุมพนักงานบริษัท อายุ 25 เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวที่มีฐานะ

พอสมควร ด๎วยความที่เป็นหนํุมสังคม กิจกรรมหลังเลิกงานมักจะปาร๑ต้ีสังสรรค๑และหลังจากน้ันก็จะ

พาสาวไมํซ้ าหน๎าขึ้นห๎องไมํเว๎นแตํละวัน ชาติชายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงท าให๎ไมํคํอย

หลงเชื่อค าพูดของใครงํายนัก มีความกวนประสาทและแฝงไปด๎วยคารมคมคายจึงท าให๎ผู๎หญิงห๎อม

ล๎อม ถึงแม๎จะเป็นหนํุมส าราญก็ตามแตํภายในจิตใจลึกๆของเขาแล๎วเป็นคนที่มีจิตส านึกและ

รับผิดชอบ เพียงแตํต๎องการแรงกระต๎ุน 

เกมส๑ หากเพียงแคํมองแตํบุคลิกภายนอกก็เป็นบุคลิกซึ่งตรงกับชาติชายที่ต้ังไว๎  คือดู

เจ๎าชู๎  มีความขี้เลํนกวนประสาท แตํเมื่อได๎คุยกับเกมส๑ไปสักพักจะพบวําเกมส๑เป็นคนมีความอํอนโยน

และมีความเป็นเด็กอยูํในตัว การที่เกมส๑เป็นคนที่ดูมี 2 บุคลิกท าให๎เป็นสํวนหน่ึงในการตัดสินใจของ

การเลํนบทชาติชาย 
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2. บาบูน 

นางสาวลภัสรดา ศรียา (จ๐า) อายุ 22 ป ี

 
 

ภาพ 4-2 นักแสดงที่รับบทบาบูน 

ยายแกํแมํมดที่อาศัยในแถบเปอร๑เซียเมื่อร๎อยกวําปี มีรํางกายที่อมตะ แตํยังคงความ

สาวจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งทายาทคนปัจจุบันของบาบูนก็คือจ๐า บาบูนเป็นแมํมดใจดี สนุกสนาน มีความ

บ๎าระห่ าและออกแนวเพี้ยนอยูํในตัว ด๎วยความที่เป็นแมํมดที่รักเผําพันธุ๑ของตนเองยิ่งกวําสิ่งอื่นใด 

หากไมํพอใจคนที่ท าร๎ายลูกหลานของตนถึงขั้นสุดก็จะใช๎พลังเวทมนต๑ที่มีอยูํสาปให๎คนคนน้ันได๎ส านึก 

ด๎วยความที่บุคลิกลักษณะแมํมดออกไปทางแฟนตาซี จ๐าจึงเป็นคนแรกที่ได๎รับการ

คัดเลือก จ๐าเป็นผู๎หญิงหน๎าตาธรรมดาแตํเป็นผู๎หญิงที่มีทักษะการแสดงสูง และผํานงานแสดงมาแล๎ว

อยํางหลากหลายไมํวําจะเป็นบทดี บทร๎าย บทแฟนตาซี หรือแม๎กระทั่งบทแฟนหนํุมนักซิ่ง จึงคิดวํา

นําจะท าความเข๎าใจกับตัวละครได๎ดีกวําคนอื่นๆ 

3. นที 

นายรามิล แจ๎งเกษม (บอม) อายุ 22 ป ี

 
 

ภาพ 4-3 นักแสดงที่รับบทนที 

   ส
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นทีหนํุมวัยท างานอายุ 25 ปีเป็นเพื่อนสนิทกับชาติชาย นทีเป็นผู๎ชายที่ค๎นพบวํา

ตัวเองเป็นเกย๑ได๎ไมํนาน แตํกลัวเพื่อนสนิทร๎ูจึงต๎องปิดบังเอาไว๎ นทีเป็นคนสนุกสนานเฮฮา พูดจา

ตรงไปตรงมามักจะเป็นที่ปรึกษาให๎กับชาติชายบํอยคร้ัง 

สาเหตุที่เลือกบอมเพราะวําบอมเป็นผู๎ชายที่ดูธรรมดาไมํได๎มีจุดเดํนอะไรถ๎ามองจาก

ภายนอกอาจจะดูเป็นคนเงียบถ๎าไมํเคยลองคุยด๎วย แตํเมื่อได๎สัมผัสกับบอมจริงๆแล๎วบอมมีลักษณะ

การพูดที่เป็นเอกลักษณ๑ซึ่งพูดอะไรดูเป็นเร่ืองตลกได๎หมดทุกเร่ือง มีลักษณะที่กวนประสาทหรือมุข

ตํางๆที่ชอบปลํอยออกมา รวมทั้งทางผู๎จัดท าอยากเห็นบอมได๎รับบทที่แปลกใหมํที่ไมํเคยเลํนอีกด๎วย 

4. แอลลี่ 

นายอนิรุจ ปฐมเอกลักษณ๑ 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 นักแสดงที่รับบทแอลลี่ 

แอลลี่กะเทยสาวสวยวัย 20 ยังไมํได๎ผําตัดแปลงเพศ ร๎ูจักกับนทีซึ่งเป็นรํุนพี่   แอลลี่ก็

เหมือนกับกะเทยคนอื่นๆทั่วไปคือชํางพูดชํางเจรจาแตํแอลลี่มีความเป็นผู๎หญิงนํารักเรียบร๎อยเลยท า

ให๎ดูไมํนํากลัวเทํากับกะเทยคนอื่นๆ จิตใจของแอลลี่มีความเมตตาขี้สงสาร ชอบชํวยเหลือเพื่อนมนุษย๑

อยูํบํอยคร้ัง 

เบิร๑ดเป็นรํุนน๎องในมหาวิทยาลัยที่เป็นกะเทยจริงๆและเป็นกะเทยที่สวย นอกจาก

เบิร๑ดมีเค๎าโครงเหมือนผู๎หญิงแล๎วยังมีนิสัยเหมือนผู๎หญิงสูงคือมีความขี้อายดูมีจริตจะก๎านท าให๎ดูนํา

เอ็นดูและนํารักไปโดยปริยาย อีกทั้งเบิร๑ดเป็นรํุนน๎องกลุํมเดียวกับน๎องรหัสท าให๎การพูดคุยเป็นไปได๎

งํายขึ้น 
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2. สถานท่ีถ่ายท่า (Location) 

จากบทภาพยนตร๑เรื่อง ชาติชาย ถึงแม๎วําแนวของหนังจะมีแนวของความเป็นแฟนตา

ซีผสมอยูํแตํวําเหตุการณ๑ในเรื่องจะเกิดในสถานที่ปกติ ธรรมดาทั่วไป ไมํวําจะเป็นผับ สถานบันเทิง 

คอนโด และโรงพยาบาล 

สถานที่ถํายท าแตํละที่ที่ทางผู๎จัดได๎เลือกน้ันยังสามารถบอกเลํารายละเอียดตํางๆที่

ไมํได๎กลําวไว๎ในภาพยนตร๑ หากแตํจะกลําวถึงดังตํอไปน้ี 

2.1 ยอองของชาติชาย 

ด๎วยความที่ชาติชายเป็นหนํุมวัยท างานที่คํอนข๎างมีฐานะ ห๎องของชาติชายจึง

ต๎องดูเรียบงํายแตํแฝงไปด๎วยความทันสมัยและเป็นห๎องที่อยูํในยํานท างาน มีการจราจรพลุกพลํานท า

ให๎ต๎องกระตือรือร๎นตลอดเวลา 

สาเหตุที่เลือกคอนโด HIVE กรุงธนบุรี เพราะสถานที่น้ีเพราะเป็นห๎องดูหรูหราแตํ

เรียบ ห๎องไมํขาวจนเกินไป ผนังห๎องมีสีด าท าให๎ห๎องดูเทํและดูเหมาะกับชาติชายซึ่งเป็นผู๎ชาย 

บรรยากาศซึ่งมองจากบนอาคารลงมาจะมีแสงสีของความเป็นเมืองที่เต็มไปด๎วยการจราจรทั้งรถ 

รถไฟฟูาและเรือ ซึ่งสิ่งตํางๆเหลําน้ีท าให๎เดินทางไปมาสะดวกและอยูํใกล๎มหาวิทยาลัยท าให๎งํายตํอ

การถํายท า 

 

 
 

ภาพที่ 4-5 มุมหน่ึงในห๎องที่คอนโด Hive กรุงธนบุรี 
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2.2 รอานขายชุดชส่นใน  

ร๎านขายชุดชั้นในที่ชาติชายมาซื้อต๎องเป็นร๎านขายที่ไมํได๎ต้ังอยูํในห๎างสรรพสิน- 

ค๎าเพราะชาติชายถูกสาปให๎เป็นผู๎หญิง การที่ชาติชายกล๎าที่จะเดินเข๎าไปในห๎างสรรพสินค๎าเพื่อเลือก

ชุดชั้นในก็อาจจะดูเป็นเปูาสายตามากเกินไป ดังน้ันร๎านชุดชั้นในต๎องต้ังอยูํในตลาดหรือเป็นร๎าน

เด่ียวๆ แตํมีคนที่เดินพลุกพลํานเพราะอยูํในเมือง จ านวน สีสันและรูปแบบของเสื้อในก็ต๎องเป็นสิ่งที่

ค านึงถึงเพราะจะชํวยเพิ่มบรรยากาศที่ดูมีชีวิตชีวาให๎กับภาพยนตร๑ด๎วย 

ร๎านขายเสื้อในที่โรบินสันบางรักเป็นร๎านเสื้อในที่ร๎านไมํกว๎างมากนัก ต้ังอยูํใน

แถบชุมชนมีลูกค๎าหลายแบบต้ังแตํเด็กนักเรียนนักศึกษาจนถึงวัยท างาน สินค๎าในร๎านดูมีสีสันที่จัดจ๎าน 

หลายแบบหลายขนาด รวมทั้งบริเวณใกล๎เคียงไมํได๎แออัดมากจนเกินไป พอมีทางเดินที่สามารถต้ัง

กล๎องได๎ในระยะไกล มีศูนย๑อาหารต้ังอยูํใกล๎ๆและสามารถเป็นที่รวมทีมงานได๎งําย 

 

 
 

ภาพที่ 4-6 ร๎ายขายชุดชั้นใน ตลาดโรบินสันบางรัก 

 

2.3 ผสบ  

ผับที่ชาติชายไปเป็นประจ าต๎องดูเป็นผับที่มีมุมหลายมุมไมํใชํผับที่ดูโอํโถงมาก

เกินไป เพราะชาติชายจะใช๎มุมบางมุมของผับในการเกี้ยวพาราสีสาวๆจึงต๎องดูลับตาคนอยูํบ๎างและ

เป็นผับที่ไมํได๎ดูหรูหราคาแพงมากจนเกินไป 

ผับบางกอกบาร๑ข๎าวสารเป็นสถานบันเทิงที่มีหลายชั้นให๎เลือกใช๎ ตามความ

เหมาะสมซึ่งมีทั้งสํวนที่เป็นโซนน่ังและยืน บางกอกบาร๑เป็นผับที่ดูไมํหรูจนเกินไปเหมาะกับทุกสังคม 

เพราะในเรื่องจะมีเรื่องของกลุํมของเพศตํางๆที่เข๎ามาเที่ยวด๎วย 
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ภาพที่ 4-7 ผับบางกอกบาร๑ ข๎าวสาร 

 

2.4 แยล่งขายบริการ  

แหลํงขายบริการเป็นแหลํงขายบริการที่อยูํตามท๎องถนนเพราะในเร่ืองตัวละคร

ต๎องออกมาขายตัวเอง ถนนที่ลับตาคนตามจุดตํางๆสามารถเอื้ออ านวยตํอการซื้อ -ขายได๎เป็นอยํางดี 

ยํานที่ ไมํพลุกพลํานในตอนกลางคืน มีแสงไฟสีส๎มจากไฟถนนและรถยนต๑สามารถชํวยท าให๎

บรรยากาศดูนํากลัวยิ่งขึ้น 

ถนนแถวสนามหลวงนอกจากการหาที่ถํายท าที่ให๎อารมณ๑คล๎ายกับสถานที่ขาย

บริการจริงแล๎ว ความสะดวกของการถํายเชํน รถ ผู๎คน แสงไฟ ยังต๎องเป็นสิ่งที่ค านึงถึง ถนน

พระจันทร๑เป็นถนนที่ให๎อารมณ๑คล๎ายคลึงเพราะกลางคืนไมํมีรถมากนัก ไร๎เสียงคนจ๏อกแจ๏กจอแจ แสง

ไฟริมถนนสีส๎มเป็นตัวชํวยที่ส าคัญอีกด๎วย 

 

 
 

ภาพที่ 4-8 ริมถนนพระจันทร๑ 
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2.5 โรงพยาบาล  

โรงพยาบาลที่ชาติชายไปต๎องดูไมํเป็นที่นิยม มีผู๎เข๎ามารักษาเพียงไมํกี่ราย เพราะ

ชาติชายยังมีความกลัวที่จะเข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใหญํและทันสมัย นอกจากน้ีบรรยากาศ

และแสงที่ดูสลัวจะชํวยให๎เกิดความลึกลับมากขึ้น 

TPK เป็นหอพักที่มีห๎องโลํง มีบางมุมของห๎องที่ไมํได๎โดนแสงมากนัก จากผนังสี

ขาวจึงอมเทาเมื่อไมํคํอยได๎โดนแสง เมื่อน าผ๎าสีเขียวซึ่งเป็นผ๎าที่ใช๎ในห๎องผําตัดลองวางเทียบจึงให๎

อารมณ๑คล๎ายกับคลีนิคเถื่อน และด๎านลํางของหอพักบริเวณหน๎าออฟฟิศยังมีโซฟาที่น่ัง ของตกแตํงซึ่ ง

คล๎ายคลึงกับบรรยากาศของคลีนิค รวมทั้งหอ TPK เป็นหอที่อยูํใกล๎มหาวิทยาลัยศิลปากรบางรัก จึง

ท าให๎สะดวกตํอการขนย๎ายของที่จะน ามาเซตเป็นโรงพยาบาล 

 

 
 

ภาพที่ 4-9 ห๎องเปลําใน TPK แมนชั่น 

 

2.6 บอานจ๋า 

บ๎านของจ๐าเป็นบ๎านเด่ียว เพราะตัวของจ๐าเองอยูํกับครอบครัว บ๎านเด่ียวที่มี

ต๎นไม๎จึงจึงให๎บรรยากาศที่ดูรํมร่ืนและเหมาะมากกวําห๎องเชํา 

บ๎านในหมูํบ๎านชัยพฤกษ๑มีบรรยากาศความเป็นสํวนตัวและล๎อมรอบไปด๎วยต๎นไม๎ 

บรรยากาศในหมูํบ๎านเงียบสงบ สขีองบ๎านจะไมํขาวไปทั้งหมดเพราะไมํอยากให๎ดูจืดชืดจนเกินไป 
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ภาพที่ 4-10 บ๎านเด่ียว หมูํบ๎านชัยพฤกษ๑ บางแวก 

  

 3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop) 

3.1 เคร่ืองมือการทดสอบตส่งครรภ์ดอวยตสวเอง 

เน่ืองจากชาติชายต๎องพิสูจน๑วําตนเองได๎ต้ังครรภ๑หรือไมํ การทดสอบที่งํายที่สุด

คือการทดสอบด๎วยตนเองและเคร่ืองมือทดสอบต๎องเป็นเคร่ืองมือที่สามารถหาซื้อได๎สะดวก ถูกและ

งํายตํอการใช๎งาน เคร่ืองมือตรวจครรภ๑ที่พบตามเซเวํนหรือแหลํงสะดวกซื้อจึงเหมาะที่จะน ามาใช๎ 

 
 

ภาพที่ 4-11 เคร่ืองมือทดสอบการต้ังครรภ๑ด๎วยตัวเอง 

3.2 ชุดชส่นในและซิลิโคน 

ชาติชายต๎องกลายมาเป็นผู๎หญิงซึ่งมีหน๎าอกดังน้ันจึงต๎องซื้อเสื้อในเชํนเดียวกัน

กับผู๎หญิงคนอื่นๆ เน่ืองจากชาติชายเป็นนักแสดงผู๎ชายจึงต๎องใช๎ฟรีบราหรือซิลิโคนเพื่อเพิ่มให๎หน๎าอก

ใหญํขึ้นกํอนที่จะสวมใสํชุดชั้นใน รวมถึงการใช๎เทคนิคการลงเงาที่รํองอกเพิ่มเติมเพื่อให๎ดูเหมือน

หน๎าอกผู๎หญิงมากขึ้น 
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ภาพที่ 4-12 แสดงวิธีการเพิ่มขนาดหน๎าอก 

  

 4. เสื่อผอาและเคร่ืองแต่งกาย (Wardrobe) 

4.1 เสื่อผอาของชาติชายและนที 

ชาติชายและนทีอยูํในวัยท างาน การแตํงตัวควรดูเรียบงํายแตํดูดี  ดังน้ันเสื้อผ๎า

ของชายทั้ง 2 คนจะมีลักษณะเหมือนกันคือเป็นเสื้อเชิ้ต กางเกงแสลคในชุดท างาน และจะใสํเสื้อยืด 

กางเกงขาสั้นในวันปกติ สีเสื้อผ๎าจะดูมีสีสัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-13 เสื้อผ๎าของชาติชายและนที 

 

4.2 เสื่อผอาของชาติชาย (ผูอยญิง) 

ในเรื่องจะมีฉากที่ชาติชายต๎องแตํงตัวเป็นผู๎หญิงต๎องออกไปยืนขายบริการ ชุด

ของชาติชายจะมาในโทนสีแดงเน่ืองจากผู๎จัดท าเห็นวําสีแดงมีความเหมาะสมกับหญิงสาวที่ขายบริการ 

และอีกฉากในตอนที่ชาติชายต๎องชุดคลุมท๎อง ซึ่งก็จะเป็นแบบปกติธรรมดาทั่วไป สีไมํฉูดฉาด 
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ภาพที่ 4-14 เสื้อผ๎าของชาติชายในขณะแตํงเป็นผู๎หญิง 

 

4.3 เสื่อผอาของบาบูน 

ตัวละครบาบูนเป็นแมํมดมีความลึกลับและมีความเป็นแฟนตาซี ชุดของบาบูนจะ

ประกอบไปด๎วยชุดเดรสยาวสีด าข๎างใน และมีชุดคลุมโทนสีแดงคลุมทับ เพื่อให๎ดูมีอ านาจ โดยมี 

Reference มาจากบาบารําในสาวน๎อยในตะเกียงแก๎ว 

 
 

ภาพที่ 4-15 เสื้อผ๎าของบาบูน 

  

 5. แต่งยนอา-ท่าผม (Makeup) 

บาบูนในเรื่องจะมีลักษณะเป็นแมํมดที่แฟนตาซีดังน้ันเร่ือง Makeup จึงเป็นสํวนชํวย

ให๎ตัวละครดูเป็นไปตามบทที่ได๎เขียนไว๎ ซึ่งจะเน๎นใช๎สีด า มํวง การแตํงตาที่เข๎มขึ้น สีปากที่ไมํใชํสีที่

สามารถทาได๎ในชีวิตจริงเพื่อเน๎นความเป็นแฟนตาซี 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4-16 ตัวอยําง Makeup ของบาบูน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. การวางแผนการถ่ายท า (Breakdown) 

ตารางที่ 4-1 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 

คิวที่ 1 ห้องชาติชาย (คอนโด Hive กรุงธนบุรี)                           วันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00-18.00                           ฉาก 16,7,15A,17,19                                                                                                              

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
09.00-
10.00 

ห้องนอน Int D 16 1 MS ชาติชายถือเครื่องมือตรวจครรภ์แล้ว
ค่อยๆแกะห่อออก 

ชาติชาย – ชุดล าลอง4 -อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-เครื่องมือตรวจ
ครรภ ์
-แก้วใส่ปัสสาวะ 

-หน้าอกใหญ่ 

2 CU มือชาติชายค่อยๆจุ่มเครื่องมือลงในแก้ว 
3 CU ชาติชายลุ้นอย่างใจจดจ่อ 
4 CU เครื่องมือตรวจครรภ ์
5 CU หน้าชาติชายลุ้นมากข้ึนแล้วสบถ  

10.15-
11.45 

ห้องนอน Int D 7 1 LS ปลายเตียงชาติชายที่ก าลังนอน ชาติชาย – ชุดนอน 
 

-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-โทรศัพท์มือถือ 

หน้าอกใหญ่ 
 2 MS ด้านข้างของชาติชาย รู้สึกตัวเอามือจับ

หน้าอก 
3 MS ด้านหน้าชาติชายที่ก าลังหลับแล้วสะดุ้ง

ต่ืนตกใจแล้วเปิดเสื้อดูหน้าอก 
4 POV. หน้าอกชาติชาย 
5 MS ด้านหน้าชาติชายเอามือเปิดกางเกง 
6 POV ชาติชายเปิดกางเกง 
7 MS ชาติชายตกใจสับสนแล้วลุกออกไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-2 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 (ต่อ) 

คิวที่ 1 ห้องชาติชาย (คอนโด Hive กรุงธนบุรี)                              วันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00-18.00                        ฉาก 16,7,15A,17,19                                                                                                                               

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
10.15-
11.45 

ห้องนอน Int D 7 8 MLS ชาติชายดูรูปร่างตัวเองในกระจก แล้ว
เดินออกไปรับโทรศัพท์มือถือ 

ชาติชาย – ชุดนอน 
 

-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-โทรศัพท์มือถือ 

หน้าอกใหญ่ 
 

9 CU โทรศัพท์มือถือ  
10 MS ด้านข้าง ชาติชายคุยโทรศัพท ์

12.00-
12.45 

ห้องนอน Int D 3 1 LS ปลายเตียงเห็นชาติชายนอนกับหญิงสาว ชาติชาย – ผ้าเช็ดตัว 
หญิงสาว – ผ้าเช็ดตัว 

-เสื้อผ้ากองกระจัด
กระจาย 

 

2 MS ด้านข้างหญิงสาว มีชาติชายเป็นแบล็
คกราวน์แล้วค่อยๆชิพโฟกัสไปที่ชาติชาย 

3 LS ปลายเตียง ชาติชายลุกออกจากเตียง 
13.00-
13.45 

โต๊ะอาหาร Int D 15A 1 CU มือชาติชายเทกับข้าว ชาติชาย – ชุดล าลอง3 -อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-จานข้าว 
-ชามกับข้าว 

-หน้าอกใหญ่ 
2 MS หน้าชาติชายสูดดมฟึดฟัดไปมาหากลิ่น 
3 MS ด้านหลังข้างชาติชายมองหากลิ่น 
4 MS ชาติชายก าลังจะอาเจียน แล้วลุก

ออกไป 
13.45-
15.00 

พักทานข้าวกลางวัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-3 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 1 (ต่อ) 

คิวที่ 1 ห้องชาติชาย (คอนโด Hive กรุงธนบุรี)                            วันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00-18.00                          ฉาก 16,7,15A,17,19                                                                                                              

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 

15.00-
15.30 

ห้องนอน Int D 17 1 MS ชาติชายดูโทรทัศน์พลางกินขนม หยิบ
น้ าอัดลม หัวเราะแล้วหยิบหนังสือ FHM 
ข้ึนมาอ่าน 

ชาติชาย – ชุดล าลอง 
(มีขนาดใหญ่เพ่ือคลุม
ท้อง), วิกผม 

-ขนมกรุบกรอบ 
-น้ าอัดลม 
-หนังสือ FHM 
-โทรทัศน์ 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 

-หน้าอกใหญ่ 
-วิกผม 
-ท้อง 4 เดือน 

15.45-
16.45 

ห้องนอน Int D 19 1 CU มือชาติชายวาง CD ลงในถาด ชาติชาย – ชุดคลุมท้อง 
1 

-CD 
-คอมพิวเตอร์ 
-ปฏิทิน 
-ปากกา 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 

-หน้าอกใหญ่ 
-วิกผม 
-ท้อง 8 เดือน 
 

2 CU ปฏิทินชาติชายเขียนว่า 8 เดือนแล้ว 
3 MS ชาติชายลูบท้องอย่างมีความสุข 
4 LS ชาติชายเก็บกวาดห้อง 
5 MS Dolly Out ชาติชายหลับอยู่บนเตียงมี

หนังสือแม่และเด็กวางคาอก 
17.00-
18.00 

ห้องนอน Int N 5 1 MS หน้าชาติชายน่ังคิด แล้วหยิบ
โทรศัพท์มือถือ 

ชาติชาย – ชุดท างาน -โทรทัศน์ 
-โทรศัพท์มือถือ 
-กระเป๋าท างาน 

-Key Screen 
-โฆษณากสิกร
ไทย 2 CU มือชาติชายกดหาเบอร์จ๋า 

     3 MS ชาติชายเงยหน้าหยุดมองโทรทัศน์    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-4 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 

คิวที่ 2 (ห้องชาติชาย) คอนโด Hive กรุงธนบุรี                            วันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00-24.00                              ฉาก 12,14,21,13 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
20.00-
20.45 

ห้องนอน Int N 12 1 CU กระเป๋าถูกเหว่ียงลงบนเตียง ชาติชาย – ชุดโสเภณี -กระเป๋าผู้หญิง 
-โทรศัพท์มือถือ 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-วิกผม 

-หน้าอกใหญ่ 
-แต่งตัวเป็น
ผู้หญิง 
(แต่งหน้า) 
 

2 MS ชาติชายน่ังลงบนเตียงอย่างหมดแรง 
แล้วถอดวิกออก แล้วนึกบางอย่างข้ึนได้ จึง
เปิดกระเปุาหยิบโทรศัพท์มือถือ 

3 CU มือชาติชายค้นหาเบอร์นที 
4 MS ด้านข้าง ชาติชายขอร้องนทีให้ช่วยด้วย

น้ าเสียงอ้อนวอน 
21.00-
22.00 

ห้องนอน Int N 14 1 MS ด้านข้างชาติชายนอนด้วยสีหน้าเลื่อน
ลอย มีแอลลี่ย้ิมอยู่ข้างหลัง แล้วพลิกตัวไป
อีกข้าง 

ชาติชาย – เสื้อกล้าม,
กางเกงขาสั้น 
แอลลี่ – ชุดผู้หญิง 1 

- เสื้อผ้า 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
 

-หน้าอกใหญ่ 
 

2 LS ปลายเตียงเห็นชาติชายก าลังพลิกตัว 
3 MS หน้าแอลลี่ กระพริบตาย้ิมหวานให้ 
4 LS ปลายเตียงเห็นชาติชายสะดุ้งลุกข้ึนมาใส่

กางเกง แล้วคุยกับแอลลี่ ตกใจหันหน้าไป
แอลลี่ เรื่องนทีเป็นเกย์แล้ว น่ังลงบนเตียง 

5 MS ด้านหน้าเห็นทั้งคู่ ซักพักแอลลี่ลุก
ออกไป ชาติชายมองตามด้วยสีหน้าเหวอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-5 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 (ต่อ) 

คิวที่ 2 (ห้องชาติชาย) คอนโด Hive กรุงธนบุรี                                   วันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00-24.00                       ฉาก 12,14,21,13 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
22.10-
22.50 

ห้องนอน Int N 21 1 MS หน้าแอลลี่มายืนอยู่หน้าประตู ชาติชาย
เปิดประตูให้ 

ชาติชาย-ชุดล าลอง5 
แอลลี่-ชุดผู้หญิง2 

-ลูก 
-ถุงข้างในใส่ของ
เล่น 

 

2 MS หน้าชาติชายที่ก าลังอุ้มลูกเชิญให้แอลลี่
เข้ามา 

3 MLS ทั้งสองเดินเข้าห้อง ชาติชายให้แอลลี่
ไปวางของ แอลลี่เดินออกจากเฟรม ชาติ
ชายน่ังลงบนเตียง 

4 MS ทั้งสองที่ปลายเตียง เล่นกับลูก 
23.00-
24.00 

หน้าห้อง
ชาติชาย 

Int N 13 1 Tilt แอลลี่เดินมาจนมีขนาด MS ชาติชาย-ชุดล าลอง2 
แอลลี่-ชุดผู้หญิง 

-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
 

-หน้าอกใหญ่ 
 2 CU มือเคาะประตู 

3 MS แอลลี่ยืนรอ 
4 MS หน้าแอลลี่ผ่านไหล่ชาติชายที่มาเปิด

ประตูให้ แอลลี่ทัก ชาติชายปิดประตูใส่หน้า 
5 MS ด้านข้างแอลลี่เคาะประตูห้องรัวๆ 
6 MS ชาติชายเปิดประตู ผ่านไหล่แอลลี่ 
7 MS หน้าแอลลี่ผ่านไหล่ชาติชาย พยักหน้า

ตอบรับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-6 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 2 (ต่อ) 

คิวที่ 2 (ห้องชาติชาย) คอนโด Hive กรุงธนบุรี                               วันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00-24.00                           ฉาก 12,14,21,13 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
23.00-
24.00 

หน้าห้อง
ชาติชาย 

Int N 13 8 MS ชาติชาย สงสัยว่าแอลลี่เป็นหญิง ชาติชาย-ชุดล าลอง2 
แอลลี-่ชุดผู้หญิง 

-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
 

-หน้าอกใหญ่ 
 9 MS แอลลี่ท าหน้าเซ็งแล้วบอกชาติชายว่า

ตนเป็นกะเทย 
10 MS ชาติชายเกาหัวแกร่กๆ บ่นถึงนที 
11 MS แอลลี่นับหน่ึงถึงสาม 
12 MS ชาติชายยอมจ านนให้แอลลี่เข้ามา 
13 MS แอลลี่เข้าห้องด้วยอาการระริกระรี ้

 

ตารางที่ 4-7 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 

คิวที่ 3 ตลาดขายชุดช้ันใน (ตลาดโรบินสันบางรัก)                                  วันศุกร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00-18.00                              ฉาก 8 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 

16.30-
18.00 

ตลาด Ext N 8 1 LS ชาติชายเดินสวนกับกลุ่ม นศ. ชาติชาย-ชุดล าลอง1 
นศ.-ชุด นศ. 
เกย์โหด-ชุดล าลอง 

-หมวก 
-ถุงเสื้อใน 
-เงิน 
-เลือด 
-เสริมหน้าอก 

-หน้าอกใหญ่ 
-ประจ าเดือน
เปื้อนกางเกง 

2 CU หน้าอกชาติชาย 
3 POV แทนสายตาชาติชาย นศ.กลุ่มแรกข า

เพราะตลกหน้าอก 
4 MS ชาติชายเดินสวนกับกลุ่ม นศ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-8 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 3 (ต่อ)   

คิวที่ 3 ตลาดขายชุดช้ันใน (ตลาดโรบินสันบางรัก)                               วันศุกร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00-18.00                                 ฉาก 8 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
16.30-
18.00 

ตลาด Ext N 8 5 POV แทนสายตาชาติชาย นศ.กลุ่มสองท า
หน้าย้ีใส่ชาติชาย 

ชาติชาย-ชุดล าลอง1 
นศ.-ชุด นศ. 
เกย์โหด-ชุดล าลอง 

-หมวก 
-ถุงเสื้อใน 
-เงิน 
-เลือด 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
 

-หน้าอกใหญ่ 
-ประจ าเดือน
เปื้อนกางเกง 6 MS ด้านหน้าชาติชายหยุด แล้วเดินเข้า 

7 MS ด้านข้างชาติชายเลือกเสื้อใน 
8 CU มือชาติชายหยิบเสื้อใน 
9 MS หน้าชาติชายถือเสื้อในแล้วมองสลับเสื้อ

ในแต่ละตัว 
10 POV ชาติชายมองเสื้อใน 
11 MS ด้านข้างชาติชายเลือกเสื้อใน มีเกย์โหด 

เข้ามาเลือก ชาติชายหันไปมอง เกย์โหดเบ้
ปากไม่สนใจ 

12 MS ชาติชายลองเสื้อในและส่ายหน้า 
13 CU มือชาติชายจ่ายเงิน แล้วเดินออก 
14 MS ชาติชายหยุดเดินกระทันหัน 
15 CU มือชาติชายจับที่ก้น 
16 MS หน้าชาติชายตกใจ 
17 CU มือเปื้อนเลือด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-9 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 4 

คิวที่ 4 ริมถนน (ถนนพระจันทร์)                                       วันศุกร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 20.00-23.00                                           ฉาก 11 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
21.00-
23.00 

ริมถนน Ext N 11 1 Tilt จากเท้าของชาติชายถึงหน้าขนาด CU ชาติชาย-ชุดโสเภณ ี
เด็กแว๊น 2 คน-ชุด
ล าลอง 
โสเภณี 2 คน-ชุด
โสเภณ ี
ชาย 2 คน-ชุดล าลอง 
คนบ้า-ชุดที่ไม่ปกติ 

-กระเป๋าผู้หญิง 
-รถยนต์ 2 คัน 
-รถมอเตอร์ไซค์ 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-วิกผม 

-หน้าอกใหญ่ 

2 LS ชาติชายยืนอยู่ริมถนน ด้านข้างเป็น
โสเภณี 2 คน มีรถเข้ามาเทียบ  

3 MS ด้านข้างโสเภณีเข้าไปต่อรองราคากับ
คนในรถ 1 

4 LS ชาติชายมองรถที่ขับออกไป 
5 MS ด้านหลังชาติชายมองรถ 
6 MS เด็กแว๊น 2 คนข่ีรถเข้าเฟรม 
7 MS ชาติชายหันมา 
8 MS เด็กแว๊น 2 คนถามราคา 
9 MS ชาติชายบอกราคา 
10 MS เด็กแว๊น 2 คนสบถแล้วขับรถออกไป 
11 MS ชาติชายมองรถที่ขับออกไป กล้อง pan 

ตาม แล้วรับหน้าชาติชายหงุดหงิด 
12 LS ชาติชายยืนอยู่ริมถนน รถมาเทียบ 
13 MS ด้านข้างชาติชายเข้าไปคุยแต่รถหนี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-10 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 4 (ต่อ) 

คิวที่ 4 ริมถนน (ถนนพระจันทร์)                                            วันศุกร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 20.00-23.00                                      ฉาก 11 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
21.00-
23.00 

ริมถนน Ext N 11 14 LS ชาติชายน่ังลงบนฟุตบาท ระหว่างน้ันคน
บ้าเดินเข้ามา 

ชาติชาย-ชุดโสเภณ ี
เด็กแว๊น 2 คน-ชุด
ล าลอง 
โสเภณี 2 คน-ชุด
โสเภณ ี
ชาย 2 คน-ชุดล าลอง 
คนบ้า-ชุดที่ไม่ปกติ 

-กระเป๋าผู้หญิง 
-รถยนต์ 2 คัน 
-รถมอเตอร์ไซค์ 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-วิกผม 

-หน้าอกใหญ่ 

15 MS ชาติชายน่ังลงอย่างหมดหวัง คนบ้าย่ืน
หน้าเข้ามาใกล้ชาติชาย ชายชายลุกข้ึนว่ิง 

16 LS ชาติฃายว่ิงหนีคนบ้า คนบ้าว่ิงตาม 

 

ตารางที่ 4-11 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 5 

คิวที่ 5 ผับ (บางกอกบาร์ข้าวสาร)                                         วันพฤหัสท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-18.00                                  ฉาก 10,1 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
10.00-
14.00 

ผับ Int N 10 1 MS ด้านข้างนทีและชาติชายน่ังชนแก้ว ชาติ
ชายบ่นนทีเรื่องพามาผับ 

ชาติชาย-ชุดเท่ียว 2 
นท-ีชุดเท่ียว 
ชายหนุ่มข้ีเหร่-ชุดเท่ียว 
แก๊งเกย์-ชุดเท่ียว 
ทอม-ชุดเท่ียว 

-เครื่องด่ืม 
-แก้ว 
-น้ าแข็ง 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 

-มีหน้าอกใหญ่
ข้ึน 

2 MS หน้านทีบอกให้ชาติชายอย่ากังวล 
3 MS ชาติชายหัวเสีย 
4 MS นทีเกลี้ยกล่อมชาติชาย แล้วชี้อีกมุม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-12 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 5 (ต่อ) 

คิวที่ 5 ผับ (บางกอกบาร์ข้าวสาร)                                          วันพฤหัสท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-18.00                                 ฉาก 10,1 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
10.00-
14.00 

ผับ Int N 10 5 MLS ชายหนุ่มหน้าตาข้ีเหร่เต้นอยู่ ชาติชาย-ชุดเท่ียว 2 
นท-ีชุดเท่ียว 
ชายหนุ่มข้ีเหร่-ชุดเท่ียว 
แก๊งเกย์-ชุดเท่ียว 
ทอม-ชุดเท่ียว 

-เครื่องด่ืม 
-แก้ว 
-น้ าแข็ง 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-โทรศัพท์มือถือ 

-หน้าอกใหญ่
ข้ึน 6 MS ชาติชายท าหน้าหยี 

7 MS นทีบ่นชาติชายแล้วชี้ไปที่กลุ่มเกย์อีกมุม
หน่ึงของผับ 

8 LS แก๊งเกย์เต้นอยู่ในท่าทีที่เรียบร้อย 
9 MS ชาติชายตัดสินใจลุกออกไป 
10 MLS ฃาติชายเดินเข้าไปสะกิดไหล่หน่ึงใน

แก๊งเกย์ เกย์ 1 หันมาแล้วร้องเรียกเพ่ือน 
แก๊งเกย์มารุมทึ้งชาติชาย  

11 CU หน้าชาติชายร้องขอให้แก๊งเกย์ปล่อย 
จนสะบัดมือหนีออกมาได้ 

12 MLS ชาติชายว่ิงเข้าเฟรมแล้วหยุดพัก มอง
หาแก๊งเกย์เพราะกลัวตามมา แต่สายตาก็ไป
สะดุดกับทอมคนหน่ึงที่ยืนอยู่ข้างๆ (กล้อง
ค่อยๆ pan ไป) 

13 MS ทอมค่อยๆเดินเข้ามาหา 
14 MS ทอมขอไลน์ชาติชาย ชาติชายว่ิงหนี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-13 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 5 (ต่อ) 

คิวที่ 5 ผับ (บางกอกบาร์ข้าวสาร)                                      วันพฤหัสท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-18.00                                     ฉาก 10,1 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
10.00-
14.00 

ผับ Int N 10 15 MS ด้านข้างนที ชาติชายเดินมาถึงโต๊ะแล้ว
น่ังลง 

ชาติชาย-ชุดเท่ียว 2 
นท-ีชุดเท่ียว 
ชายหนุ่มข้ีเหร่-ชุดเท่ียว 
แก๊งเกย์-ชุดเท่ียว 
ทอม-ชุดเท่ียว 

-เครื่องด่ืม 
-แก้ว 
-น้ าแข็ง 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-โทรศัพท์มือถือ 

-หน้าอกใหญ่
ข้ึน 

16 MS ชาติชายขอตัวกลับบ้านก่อน แล้วลุก
ออกไป 

17 MS นทีหันมองชาติชายที่ลุกออกไปจนลับ
ตา แล้วลุกออกจากเฟรม 

18 MLS แก๊งเกย์ที่ก าลังเต้นอยู่ เกย์ 1 คน
ตะโกนเรียกนที นทีมาเต้นร่วมวง 

14.00-
15.00 

พักทานข้าวกลางวัน 

15.00-
18.00 

ผับ Int N 1 1 MS หนุ่มสาวหลายคนเต้นในผับ ชาติชาย-ชุดเท่ียว1 
จ๋า-ชุดเท่ียว1 
กลุ่มเพ่ือน-ชุดเท่ียว 
 

-เครื่องด่ืม 
-แก้ว 
-น้ าแข็ง 
 

 
2 CU มือชาติชายก าลังชนแก้วกับเพ่ือน 
3 MS ด้านหลังชาติชายที่ก าลังด่ืม 
4 MLS จ๋าก าลังเดินหาชาติชาย จนเจอ(ภาพ

ขนาด MS) 
5 MS ชาติชายที่ก าลังควงสาว แล้วหันมา 
6 MS จ๋าบอกชาติชายว่ามีเรื่องจะเคลียร ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-14 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 5 (ต่อ) 

คิวที่ 5 ผับ (บางกอกบาร์ข้าวสาร)                                        วันพฤหัสท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-18.00                                   ฉาก 10,1 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
15.00-
18.00 

ผับ Int N 1 8 MS ชาติชายเดินน าจ๋ามาที่มุมหน่ึงของผับ 
คุยกันได้สักพักชาติชายเดินออก จ๋าบอกว่า
ตนท้อง ชาติชายหยุดแล้วหันหน้ามาหาจ๋า 

ชาติชาย-ชุดเท่ียว1 
จ๋า-ชุดเท่ียว1 
กลุ่มเพ่ือน-ชุดเท่ียว 
 

-เครื่องด่ืม 
-แก้ว 
-น้ าแข็ง 
 

 

9 MS ชาติชายบอกว่าตนไม่เกี่ยว 
10 MS จ๋าบอกให้ชาติชายรับผิดชอบ 
11 MS ชาติชายพูดดูถูกจ๋า 
12 MS จ๋าบอกว่าตนมีแค่ชาติชายคนเดียว 
13 MS ชาติชายบอกลาจ๋า 
14 MS จ๋ายืนกรี๊ดคนเดียว 

 

ตารางที่ 4-15 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 6 

คิวที่ 6 ตึกท างาน (ตึก CAT)                                                วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00-18.00                                          ฉาก  4 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
15.00-
17.00 

ตึกท างาน Ext D 4 1 LS ชาติชายและนทีเดินคุยกัน ท้ังสองแยก
ย้ายกันกลับบ้าน 

ชาติชาย-ชุดท างาน 
นท-ีชุดท างาน 

-กระเป๋าท างานชาติชายและ 
-บาบูนหายตัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-16 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 6 (ต่อ) 

คิวที่ 6 ตึกท างาน (ตึก CAT)                                                 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00-18.00                                          ฉาก 4 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
15.00-
17.00 
 

ตึกท างาน 
 

Ext 
 

D 
 

4 
 

2 MS ชาติชายเดินมาแต่ก็ต้องหยุดชะงัก แล้ว
ก้มลง 

ชาติชาย-ชุดท างาน 
นท-ีชุดท างาน 
บาบูน-ชุดประจ าตัว 

-กระเป๋าท างานชาติ
ชายและนที 

-บาบูนหายตัว 

3 CU เชือกรองเท้าหลุด ชาติชายก้มไปผูก 
4 CU ด้านหน้าชาติชายที่ก าลังผูกเชือก แล้ว

ลุกข้ึน 
5 MS บาบูนจ้องชาติชายอย่างตาไม่กระพริบ

โดยผ่านไหล่ชาติชาย 
6 MS ชาติชายสะดุ้งตกใจ พร้อมกับให้บาบูน

หลีกทาง 
7 MS บาบูนจ้องตาไม่กระพริบ 
8 MS ชาติชายทนไม่ไหวจึงเดินหนี (โดยเดิน

เข้ามาหากล้อง มีบาบูนเป็นแบล็คกราวน์) 
บาบูนบอกว่าเด๋ียว 

9 MS ชาติชายค่อยๆหันหน้ามา พร้อมกับ
บาบูนที่ก าลังหันหน้าไปหาชาติชาย 

10 MS บาบูนบอกให้ชาติชายรับผิดชอบ 
11 MS ชาติชายบอกกับบาบูนไม่มีอารมณ์เล่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-17 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 6 (ต่อ) 

คิวที่ 6 ตึกท างาน (ตึก CAT)                                         วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00-18.00                                    ฉาก 4 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
15.00-
17.00 

ตึกท างาน 
 

Ext 
 

D 
 

4 
 

12 MS บาบูนพูดให้ชาติชายส านึกแล้วหัวเราะ ชาติชาย-ชุดท างาน 
นท-ีชุดท างาน 
บาบูน-ชุดประจ าตัว 

-กระเป๋าท างานชาติ
ชายและนที 

-บาบูนหายตัว 

13 MS ชาติชายหัวเราะตาม 
14 LS ทั้งสองหัวเราะด้วยกัน 
15 LSบาบูนหายตัวไป ชาติชายผงะ 

17.00-
18.00 

เดินทางไปคอนโด HIVE กรุงธนบุรีและทานข้าวเย็น 

 

ตารางที่ 4-18 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 7 

คิวที่ 7 ห้องชาติชาย (คอนโด HIVE กรุงธนบุรี)                          วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00-24.00                                 ฉาก 9A,6,15B 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
18.00-
21.00 

ห้องนอน Int N 9A 1 MLS ชาติชายเข้ามาในห้องแล้วปิดประตู 
ในมือมีถุงชุดชั้นในและผ้าอนามัย
หลากหลายย่ีห้อ แล้วเดินเข้ามา วางถุงบน
เตียงแล้วน่ังลง  

ชาติชาย-ชุดล าลอง1 
นท-ีชุดล าลอง 
 

-ถุงผ้าอนามัย 
-คอมพิวเตอร์ 
-ปฏิทิน 
-ปากกา 
-อุปกรณ์เสริมอก 

-หน้าอกใหญ่ 
 

2 MS ฃาติชายหยิบถุงผ้าอนามัยแล้วเดินออก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-19 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 7 (ต่อ) 

คิวที่ 7 ห้องชาติชาย (คอนโด HIVE กรุงธนบุรี)                             วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00-24.00                              ฉาก 9A,6,15B 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
18.00-
21.00 

ห้องน้ า Int N 9A 3 CU กางเกงในที่เปื้อนประจ าเดือนถูกถอด
ออก 

ชาติชาย-ชุดล าลอง1 
นท-ีชุดล าลอง 
 

-ถุงผ้าอนามัย 
-คอมพิวเตอร์ 
-ปฏิทิน 
-ปากกา 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 

-หน้าอกใหญ่ 
 

4 MS ชาติชายก าลังถอดกางเกงใน 
5 CU กางเกงในตัวใหม่อยู่บนขาของชาติชาย 

มือชาติชายแก้ห่อผ้าอนามัยออก 
6 MS ชาติชายแปะผ้าอนามัยลงบนกางเกงใน 
7 
 

CU กางเกงในที่มีผ้าอนามัยแปะเสร็จแล้ว
ถูกดึงข้ึน 

18.00-
21.00 

ห้องนอน 
(โต๊ะคอม) 

Int N 9A 8 CU หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีการค้นหาใน
เรื่องประจ าเดือน 

9 MS ชาติชายน่ังดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
10 MS ด้านข้างชาติชาติดูปฏิทิน เมื่อเงยข้ึนมา

ดูหน้าจอคอมพิวเตอร์กลับต้องผงะตกใจจน
ตกเก้าอ้ี ชาติฃายค่อยๆลุกข้ึนมา 

11 MS หน้าชาติชายที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้ว
คุยกับบาบูน 

12 MS ด้านข้างชาติชายเขย่าคอมพิวเตอร์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-20 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 7 (ต่อ) 

คิวที่ 7 ห้องชาติชาย (คอนโด HIVE กรุงธนบุรี)                               วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00-24.00                            ฉาก 9A,6,15B 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
18.00-
21.00 

ห้องนอน 
(โต๊ะคอม) 

Int N 9A 13 MS ชาติชายคุยกับบาบูน ชาติชาย-ชุดล าลอง1 
นท-ีชุดล าลอง 
 

-ถุงผ้าอนามัย 
-คอมพิวเตอร์ 
-ปฏิทิน 
-ปากกา 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 

-หน้าอกใหญ่ 
 14 MS ด้านข้างชาติชายไล่บาบูนไป แล้วน่ังพิง

เก้าอี้ด้วยความเซ็ง 
15 CU หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ค้นหาข้อมูล

เก่ียวกับเรื่องการต้ังท้อง 
16 MS ชาติชายหยิบปฏิทินข้ึนมาดู มีเสียงเคาะ

ห้องดังข้ึน จึงเงยหน้ามองไปยังประตู 
17 MS ด้านหลังชาติชายเปิดประตู เห็นนทียืน

อยู่หน้าห้อง 
18 MS ด้านหน้าชาติชายคุยกับนที 
19 MS นทีผ่านไหล่ชาติฃาย 
20 MS ชาติชายท าหน้างุนงงใส่นที 
21 MS นทีท าหน้าเซ็ง ชาติชายเชิญนทีเข้าห้อง 

18.00-
21.00 

ห้องนอน Int D 9A 22 MS ด้านหน้าทั้งคู่ที่น่ังลงบนเตียง นทีมองไป
รองห้องแต่ก็ต้องสะดุดกับผ้าอนามัย นที
มองสลับไปมากับชาติชาย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-21 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 7 (ต่อ) 

คิวที่ 7 ห้องชาติชาย (คอนโด HIVE กรุงธนบุรี)                                วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00-24.00                           ฉาก 9A,6,15B 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
18.00-
21.00 

ห้องนอน  Int N 9A 23 POV แทนสายตานทีที่มองผ้าอนามัย ชาติชาย-ชุดล าลอง1 
นท-ีชุดล าลอง 
 

-ถุงผ้าอนามัย 
-คอมพิวเตอร์ 
-ปฏิทิน 
-ปากกา 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 

-หน้าอกใหญ่ 
 24 MS นทีแซวชาติชายเรื่องผ้าอนามัย 

25 MS ชาติชายกระอักกระอ่วนที่จะตอบ  
26 MS นทีท าหน้าไม่เชื่อที่ชาติชายบอก 
27 MS ชาติชายบอกความจริง 
28 MS นทีท าหน้างุนงง 
29 MS ชาติชายยืนข้ึน 
30 MLS ด้านหลังชาติชายที่เปิดเสื้อข้ึน นทีเห็น

จึงตกใจ แล้วสบถด่าออกมา 
31 MS ชาติชายนึกว่านทีไม่เชื่อ 
32 MLS ด้านหลังของชาติชายที่ก าลังแก้

กระดุมกางเกง แต่นทีก็ห้ามไว้ ขอต้ังสติ 
เมื่อได้สติแล้วชาติฃายจึงน่ังลงข้างๆ แล้ว
กระซิบบอก 

33 ภาพจากสารคดีสัตว์โลก 
34 MS นทีถามว่าจะท าอย่างไรต่อไป 
35 MS ชาติชายส่ายหน้าบอกนที นทีคิดวิธีออก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

  
  

ตารางที่ 4-22 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 7 (ต่อ)  

คิวที่ 7 ห้องชาติชาย (คอนโด HIVE กรุงธนบุรี)                                   วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00-24.00                        ฉาก 9A,6,15B 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
21.00-
23.00 

ห้องนอน  int N 6 1 LS จากปลายเตียงเห็นชาติชายนอนหลับ
พลิกไปพลิกมา 

ชาติชาย-ชุดนอน 
บาบูน-ชุดประจ าตัว 

ชุดเตียงนอน -VFX ฟูา
คะนอง 
-VFX เวทมนต์
ของบาบูน 

2 CU เท้าบาบูนที่ก าลังเดินออกมาจากตู้
เสื้อผ้า 

3 LS ด้านข้างเตียงเห็นชาติชายหลับ ข้างหลัง 
บาบูนเดินออกมา 

4 POV แทนสายตาบาบูนที่มองชาติฃาย 
 LS ด้านข้างเตียงเห็นชาติชายหลับ บาบูน

ยืนมอง 
5 MLS บาบูนยืนอยู่ปลายเตียงแล้วรวบรวม

พลัง 
6 MS บาบูนรวบรวมพลังโดยที่กล้อง

โคลงเคลง 
7 LS ด้านข้างเตียงเห็นชาติชายหลับ มีแสง

เวทมนต์บาบูนเปล่งประกาย แล้วพุ่งมนต์ใส่
ชาติชาย ชาติชายสะดุ้งรับ 

8 MS ชาติชายผ่านไหล่บาบูนที่สะดุ้งรับมนต์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-23 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 7 (ต่อ) 

คิวที่ 7 ห้องชาติชาย (คอนโด HIVE กรุงธนบุรี)                              วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00-24.00                             ฉาก 9A,6,15B 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
21.00-
23.00 

ห้องนอน  int N 6 9 LS ด้านข้างเตียงเห็นชาติชายหลับ บาบูน
ยืนอยู่ปลายเตียงแล้วหัวเราะสะใจ 

ชาติชาย-ชุดนอน 
บาบูน-ชุดประจ าตัว 

ชุดเตียงนอน -VFX ฟูา
คะนอง 
-VFX เวทมนต์
ของบาบูน 
-บาบูนหายตัว 

10 CU หน้าบาบูนหัวเราะ 
11 LS ด้านข้างเตียงเห็นชาติชายหลับ บาบูน

ยืนอยู่ปลายเตียงแล้วหัวเราะสะใจแล้วหาย
ตัวไป 

23.00-
24.00 

ห้องน้ า Int N 15B 1 LS ชาติชายว่ิงเข้ามาอ้วกที่ชักโครก ชาติชาย-ชุดล าลอง3 -อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 

-หน้าอกใหญ่ 
2 MS ชาติชายเปิดก๊อกน้ าแล้วล้างปาก 
3 MS ชาติชายเงยหน้ามองที่กระจกแล้วก้มมา

มองที่ท้องของตัวเอง นึกข้ึนได้แล้วเงยหน้า
มองกระจกอีกครั้ง 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-24 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 8  

คิวที่ 8 บ้านจ๋า (หมู่บ้านชัยพฤกษ์บางแวก)                                   วันศุกร์ท่ี 6 ธันวาคม 2556 เวลา 12.00-18.00                                    ฉาก 22,23 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
13.00-
15.00 

หน้าบ้านจ๋า Ext D 22 1 CU มือชาติชายที่กดออดหน้าบ้าน ชาติชาย-เสื้อโปโล 
กางเกงขายาว 
จ๋า,พลอย-ชุดล าลอง 

-ลูก  
2 LS ชาติชายอุ้มลูกเดินไปหน้าประตูบ้าน

ระหว่างรอ พลอยโผลห่น้ามาถาม แล้วกลับ
เข้าไป  

3 MLS ชาติชายยืนอุ้มลูกรอ 
4 LS ผ่านไหล่ชาติชายเห็น จ๋าเดินมาหาชาติ

ชาย  
5 MS ชาติชายส านึกผิดต่อจ๋า 
6 MS จ๋ายืนฟัง 
7 MS ชาติชายบอกกับจ๋าว่าเต็มใจจะเป็นพ่อ 
8 MS จ๋าบอกปฏิเสธชาติชาย เพราะมีคู่แล้ว 

ระหว่างน้ันพลอยเดินเข้ามาหาจ๋า 
9 MS ชาติชายถามจ๋าว่าใครคือคู ่
10 MLS จ๋าหันหน้าไปทางพลอย ระหว่างน้ัน

นกน้อยได้เข้ามาบอกว่าลูกร้อง 
11 MS ชาติชายมองจ๋า ผ่านไหล่จ๋า จ๋าเดินออก

จากเฟรมไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-25 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 8 (ต่อ) 

คิวที่ 8 สนามเด็กเล่น (หมู่บ้านชัยพฤกษ์บางแวก)                                วันศุกร์ท่ี 6 ธันวาคม 2556 เวลา 12.00-18.00                                ฉาก 22,23 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
15.30-
18.00 

สนามเด็ก
เล่น 

Ext D 23 8 MS จ๋าบอกปฏิเสธชาติชาย เพราะมีคู่แล้ว 
ระหว่างน้ันพลอยเดินเข้ามาหาจ๋า 

ชาติชาย-เสื้อโปโล 
กางเกงขายาว 
บาบูน-ชุดประจ าตัว 
Extra-ชุดล าลอง 

-ลูก  

9 MS ชาติชายถามจ๋าว่าใครคือคู ่

10 MLS จ๋าหันหน้าไปทางพลอย ระหว่างน้ัน
นกน้อยได้เข้ามาบอกว่าลูกร้อง 

11 MS ชาติชายมองจ๋า ผ่านไหล่จ๋า จ๋าเดินออก
จากเฟรมไป 

4 MS บาบูนตัดพ้อที่โลกมันล้ าหน้า 
5 LS บาบูนตัดพ้อเรื่องเพศ โดยที่ชาติชายอุ้ม

ลูกฟังอยู่ 
6 MS ชาติชายคุยกับบาบูน 
7 MS บาบูนตัดพ้อ 
8 MS ชาติชายที่ก าลังโอ๋ลูกเพราะร้องหิวนม

จึงขอนมให้ลูกกิน 
9 LS ชาติชายและบาบูนคุยกัน ด้านหลังเป็น

คู่รักทอมด้ีเดินผ่าน รวมทั้งคู่เกย์ทะเลาะกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-26 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 9 

คิวที่ 9 ริมสระน้ า (หมู่บ้านชัยพฤกษ์บางแวก)                                       วันศุกร์ท่ี 6  ธันวาคม 2556 เวลา 19.00-20.30                                ฉาก 2 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
19.30-
20.30 

ริมสระน้ า Ext N 2 1 LS จ๋าน่ังร้องไห้อยู่เพียงล าพัง บาบูน-ชุดประจ าตัว 
จ๋า-ชุดไปเที่ยว 

-รูปชาติชาย -มีฟูาคะนอง 
2 MLS เปิดตัวบาบูนที่ก าลังดินมา 
3 MS จ๋าน่ังร้องไห้แล้วเรียกบาบูน บาบูนเข้า

ไปกอด 
4 MS บาบูนน่ังโอ๋จ๋า 
5 MS จ๋าโชว์รูปชาติชายให้บาบูนดู 
6 MS บาบูนหยิบกระดาษไปดูด้วยสีหน้าโกรธ

แค้น 
7 MS จ๋าซบลงตรงตักบาบูนแล้วกอด 
8 MS บาบูนบอกจ๋าว่าจะจัดการให้สาสมด้วย

หน้าโกรธแค้นเป็นอย่างมาก 
9 LS บาบูนหัวเราะสะใจ ท่ามกลางฟูาคะนอง

และจ๋าท่ีก าลังร้องไห ้

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-27 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 10 

คิวที่ 10 โรงพยาบาล (TPK แมนช่ัน)                                      วันอาทิตย์ท่ี 5 มกราคม เวลา 13.00-18.00                                       ฉาก 9B,20,18 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
14.00-
14.30 

สตูดิโอ 
(ใน TPK) 

Int D 9B 1 MS จ๋าในคอมคุยกับชาติชาย บาบูน-ชุดประจ าตัว  -เชื่อมกับ9A 

15.00-
16.00 

ห้องผ่าตัด Int D 20 1 CU ชาติชายเหน่ือยหอบร่างกายมีเหงือท่วม
ตัว 

บาบูน-ชุดประจ าตัว 
ชาติชาย-ชุดคนไข้ 
หมอ-ชุดผ่าตัด 

-ห้องผ่าตัด 
-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 

-บาบูนปรากฏ
ตัว 
-มีแสงเวทมนต์ 
-หน้าอกใหญ่ 
-วิกผม 

2 MS เหล่าคุณหมอก าลังท าการคลอด 
3 CU  ชาติชายเบ่งลูกอย่างสุดแรง 
4 MS เหล่าคุณหมอช่วยกันท าคลอด 
5 CU ชาติชายเบ่งอีกครั้ง  
6 LS จากไหล่ชาติชายเห็นคุณหมอก าลัง

วุ่นวายในการท าคลอด 
7 CU ชาติชายเบ่งครั้งสุดท้าย มีเสียงเด็ก

แทรก ชาติชายย้ิมแล้วหลับไป 
8 MS บาบูนปรากฏตัวที่ปลายเตียง แล้วร่าย

มนต์แก้ค าสาป จากน้ันจึงหายตัวไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4-28 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 10 (ต่อ) 

คิวที่ 10 โรงพยาบาล (TPK แมนช่ัน)                              วันอาทิตย์ท่ี 5 มกราคม เวลา 13.00-18.00                                 ฉาก 9B,20,18 

Time Location Int/Ext D/N Sc Cut Description Wardrobe Set/Prop Remark 
16.30-
18.00 

คลีนิก Int D 18 1 LS ชาติชายน่ังเซ็งๆระหว่างรอรับการตรวจ 
ข้างๆมีเหล่าคุณแม่น่ังข้างๆ 

ชาติชาย-ชุดคลุมท้อง2 
Extra คนไข้-ชุดล าลอง,
ชุดคลุมท้อง 
Extra นางพยาบาล-ชุด
นางพยาบาล 
 

-อุปกรณ์เสริม
หน้าอก 
-ลูก 
-หนังสือ 

-หน้าอกใหญ่ 
-วิกผม 
-ท้องใหญ่
ขนาด 8 เดือน 

2 CU หน้าชาติชายเซ็งๆแล้วหันไปมอง
ด้านข้าง 

3 MS เหล่าคุณแม่ที่น่ังคุยกัน 
4 CU ชาติชายก้มมองท้องของตัวเอง 
5 LS  ชาติชายลุกไปหยิบหนังสือมาอ่าน แล้ว

กลับมาน่ัง ครู่หน่ึงมีนางพยาบาลเข้ามา 
6 MS นางพยาบาลถามหาคนชื่อชาติชาย 
7 CU ชาติชายยกมือ 
8 MS นางพยาบาลเชิญชาติชายไปยังห้อง

ตรวจ 
9 LS ชาติชายลุกข้ึนเดินตามนางพยาบาล

ออกไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี 5 

การผลิตช้ินงาน 

 

  จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดน ามาเขียนบทภาพยนตร์ และผ่าน

กระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว น ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์ 

เรื่อง “ชาติชาย” ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉากดังต่อไปนี้ 

1. ภายใน/ผับ/กลางคืน 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 ฉากท่ี 1 

หนุ่มสาวหลายสิบคนเต้นในผับ ชาติชายและเพื่อนๆหยิบแก้วขึ้นมาชนโดยท่ีมือขวา

ชาติชายโอบเอวสาวไว้อยู่ ระหว่างนั้นจ๋าก าลังชะเง้อมองหาชาติชายอยู่ท่ีมุมหนึ่งของผับแล้วรีบเดิน

เข้ามาหาชาติชาย ชาติชายพาจ๋ามาอยู่ท่ีมุมหนึ่งของผับ จ๋าบอกกับชาติชายว่าตนท้อง ชาติชายปฏิเสธ

จ๋าแล้วเดินจากไป ท้ิงให้จ๋ายืนกรี๊ดอยู่คนเดียว 

 ฉากเปิดเรื่องแสดงให้เห็นกิจกรรมยามว่างของชาติชายท่ีชอบมาสถานบันเทิงนอกจาก

การดื่มแล้วเรื่องผู้หญิงก็เป็นเรื่องท่ีเขาสนใจเช่นกัน ฉากนี้เป็นฉากเริ่มต้นของปมปัญหาเนื่องจากจ๋า

หนึ่งในสาวหลายคนของเขาได้เข้ามาบอกว่าตนเองท้อง และแสดงถึงนิสัยด้านลบของชาติชายท่ีไม่

แสดงความรับผิดชอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 

 

2. ภายนอก/ริมตล่ิง/กลางคืน 

 

 

 

ภาพที่ 5-2 ฉากท่ี 2 

จ๋านั่งร้องไห้อยู่คนเดียว บาบูนปรากฏตัวขึ้นแล้วรีบมากอดจ๋าไว้ จ๋าบอกกับบาบูน

พร้อมท้ังโชว์รูปภาพให้ดูว่าชาติชายท าจ๋าท้องแล้วไม่รับผิดชอบ บาบูนได้ยินจึงโมโหสุดขีดพร้อมท้ัง

รับปากจ๋าว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้ 

ฉากนี้ เป็นฉากเปิดตัวบาบูนซึ่ง เป็นทวดของจ๋า ใช้เทคนิคการ slow motion 

ถ่ายภาพขนาด 50 fps ใช้แสง rim light เพื่อให้ดูลึกลับมีอ านาจ และเป็นฉากเล่าเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างบาบูนและจ๋าซึ่งเป็นยายทวดกับเหลน โดยเล่าผ่านบาบูนท่ีแสดงความห่วงใยและความโกรธ

แค้นแทนเหลนสาวของตัวเองในตอนท่ีจ๋าโชว์รูปชาติชายให้ดู โดยตอนท้ายฉากมีการปรับแสงของภาพ

ในสว่างขึ้นสลับกันไปมากับภาพปกติ ในขั้นตอนของ Post-Production เพื่อแสดงถึงอ านาจของ

บาบูนที่ท าให้การฟูาแล่บฟูาร้องได้  
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3. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางวัน 

 

 
 

ภาพที่ 5-3 ฉากท่ี 3 

ชาติชายลุกขึ้นจากเตียงด้วยสภาพเปลือยท่อนบน โดยข้างๆเป็นสาวในผับเมื่อคืนท่ี

นอนหลับอยู่บนเตียง ชาติชายมองสาวที่หลับบนเตียงอย่างกรุ้มกริ่มแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ า

ไป 

ในฉากนี้แสดงให้เห็นถึงนิสัยของชาติชายท่ีชอบพาสาวมานอนบนห้องและชาติชายก็

เห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเล่าผ่านสีหน้าท่ียิ้มกรุ้มกริ่มเจ้าเล่ห์ของชาติชาย 

4. ภายนอก/ตึกท างาน/กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-4 ฉากท่ี 4 

ชาติชายและนทีแยกกันกลับบ้าน ในขณะท่ีชาติชายเดินคนเดียว เขาเหลือบไปเห็น

เชือกรองเท้าหลุดจึงก้มลงไปผูก ชาติชายเงยหน้ามาหลังจากผูกเชือกเสร็จก็สะดุ้งโหยงตกใจเพราะแม่

มดบาบูนปรากฏตัวตรงหน้า บาบูนได้แต่จ้องหน้าชาติชายอย่างตาไม่กระพริบ บาบูนบอกให้ชาติชาย
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รับผิดชอบส่ิงท่ีตนกระท าไว้ เมื่อจบประโยคบาบูนหัวเราะดังล่ัน ชาติชายหัวเราะตาม แต่ก็ต้อง

หยุดชะงักเนื่องจากแม่มดหายตัวไปต่อหน้าต่อตา 

ชาติชายเจอกับบาบูนเป็นครั้งแรก ชาติชายพยายามคุยกับบาบูนท่ีนิ่งเงียบไม่สบ

อารมณ์ด้วยการพูดหยอกล้อกวนๆตามนิสัย บาบูนมาบอกเป็นนัยๆว่าให้ชาติชายรับผิดชอบการ

กระท าแสดงถึงการให้โอกาสชาติชายได้แก้ตัว แต่ชาติชายไม่เข้าใจส่ิงท่ีบาบูนพูดถึงเห็นว่ามันเป็นส่ิงท่ี

ไร้สาระและก าลังคิดว่าบาบูนเป็นยายแก่ท่ีสมองเพี้ยน จนถึงตอนท่ีบาบูนได้หายไปต่อหน้าต่อหน้า

ชาติชายก็ได้รู้ว่าบาบูนไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา 

5. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางคืน 

 

 
 

ภาพที่ 5-5 ฉากท่ี 5 

ชาติชายกลับมาท่ีห้อง เปิดโทรทัศน์และนั่งลงบนเก้าอี้และคิดถึงเรื่องท่ีบาบูนได้มา

บอกก่อนหน้านี้ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต้ังใจจะโทรหาจ๋า แต่โฆษณาในทีวีก็ดังขึ้นด้วยเสียงเด็กร้อง

โวยวาย ท าให้ชาติชายเกิดความร าคาญและยังไม่พร้อมท่ีจะมีครอบครัว ชาติชายจึงกดปุุมยกเลิกท่ีจะ

โทรหาจ๋า 

ชาติชายได้ฉุดคิดว่าเรื่องท่ีบาบูนพูดเป็นเรื่องของจ๋าท าให้ชาติชายต้องโทรไปหาจ๋า 

แต่ว่าไม่ส าเร็จเพราะโฆษณาสร้างความน่าร าคาญให้กับชาติชาย 
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6. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางคืน 

 

 

 

ภาพที่ 5-6 ฉากท่ี 6 

ชาติชายนอนหลับสนิทอยู่บนเตียง ประตูตู้เส้ือผ้าของชาติชายค่อยๆเปิดออกช้าๆ 

บาบูนมองไปยังชาติชายท่ีอยู่บนเตียงและยิ้มด้วยใบหน้ากรุ้มกริ่ม บาบูนเดินมาท่ีปลายเตียงและเริ่ม

พนมมือร่ายคาถา เสียงฟูาร้องกึกก้องสลับกับฟูาแลบ ตัดมาท่ีภาพชาติชายนอนแน่นิ่งสนิท สลับกับ

ภาพแม่มดร่ายคาถาท่ีโคลงเคลงภาพซ้อนซูมเข้าซูมออก บาบูนพุ่งเวทมนต์ไปท่ีชาติชาย ชาติชาย

สะดุ้งลุกขึ้นนั่งแล้วหลับลงเหมือนเดิม บาบูนหัวเราะร่าชอบใจและค่อยๆหยุดหัวเราะ ทุกอย่างในห้อง

สงบลง บาบูนยิ้มอย่างมีเลศนัยก่อนท่ีจะเข้าไปในตู้เส้ือผ้าแล้วปิดสนิท ตัดมาท่ีภาพชาติชายนอนนิ่ง

ตามปกติ 

การท่ีชาติชายไม่โทรไปแสดงความรับผิดชอบต่อจ๋าเมื่อตอนเย็นท่ีผ่านมาท าให้บาบูน

ต้องมาท าให้ชาติชายรู้ส านึก โดยก่อนท่ีบาบูนจะปรากฏตัวมีการเกิดฟูาร้องฟูาแล่บอากาศแปรปรวน

ผิดปกติโดยจะใส่ไว้ในขั้นตอนของการ Post-Production ภาพในขณะบาบูนร่ายเวทมนต์เป็นภาพ

ขนาด cu พร้อมท้ังเคล่ือนกล้องเข้าออกเพื่อให้ภาพดูโคลงเคลงเหมือนกับโดนร่ายมนต์ ในขณะร่าย

เวทมนต์มีการใช้ Special Effect ในการท าแสงเวทมนต์ด้วย   
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7. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-7 ฉากท่ี 7 

แสงแดดยามเช้าส่องกระทบลงมาบนใบหน้าของชาติชาย นาฬิกาบอกเวลา 8  .00 

นาฬิกา ชาติชายนอนงัวเงียพลิกไปมาบนเตียง คงเป็นเพราะอาการคันบริเวณหน้าอกของเขา ท าให้

เขาเอามือมาเกาท่ีหน้าอกอย่างแรง แล้วค่อยๆผ่อนลง เขาเอามือจับหน้าอกตัวเองท่ีแปลกไปและ

สะดุ้งต่ืน เขาก้มมองลงท่ีหน้าอกตัวเองอย่างช้าๆ และหยุดนิ่งไปด้วยความอึ้ง มือของเขาเริ่มส่ันแล้ว

ค่อยๆเปิดบ็อกเซอร์ของตัวเอง เขาสบถออกมาด้วยความตกใจ และเอามือตบไปท่ีหน้าของตัวเองสลับ

ซ้ายขวาเพราะเขาคิดว่าแค่ฝันไป เขาลุกขึ้นเดินไปยังกระจกเพื่อเช็คสภาพ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาจึง

รับและบอกกับท่ีท างานว่าขอลาพัก 

ชาติชายต่ืนขึ้นมาพบว่าตัวเองเป็นผู้หญิง โดยชาติชายรู้สึกหัวเสียมากกว่าแทนท่ีจะมา

เศร้าโศกเสียใจ เพราะเนื่องจากอาวุธลับของเขาท่ีใช่เช่ือมสัมพันธ์กับสาวได้หายไป แต่ก็ยังไม่ได้ทันคิด

ว่าใครเป็นคนท าให้เขามีสภาพแบบนี้ 
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8. ภายนอก/ตลาด/กลางคืน 

 

 

ภาพที่ 5-8 ฉากท่ี 8 

 

ชาติชายเดินมาตลาดท่ามกลางสายตาผู้คนท่ีมองแล้วตลกบ้าง รังเกียจบ้าง เพราะ

หน้าอกท่ีนูนของเขา ชาติชายเดินเข้าร้านเส้ือในแล้วหยิบเส้ือในต่างๆมาดู มีผู้ชายหน้าโหดเข้ามาลอง

เส้ือในเช่นกัน ชาติชายงุนงงกับชายคนนั้น เขาหันไปเลือกเส้ือในต่อ จ่ายเงินแล้วเดินออกมา เขารู้สึก

ว่ามีอะไรแฉะท่ีด้นจึงเอามือไปจับแล้วเอาขึ้นมาดู ชาติชายตกใจเพราะมือของเขาเป้ือนประจ าเดือน 

เมื่อชาติชายท าใจสภาพร่างของตนได้จึงออกมาซื้อชุดช้ันในแบบเก้ๆกังโดยท่ีมีหมวก

ปิดเอาไว้ แต่ก็ไม่พลาดสายตาจากผู้คนท่ีจ้องมองหน้าอกของเขาซึ่งมีขนาดใหญ่ท้ังๆท่ีเขาเป็นผู้ชาย 

ในขณะท่ีชาติชายลองหยิบเส้ือในก็มีหนุ่มหน้าโหดเข้ามาเลือกซึ่งชาติชายงุนงงเพราะตัวละครเองคิดว่า

มันเป็นเรื่องแปลกท่ีผู้ชายจะเข้ามาเลือกชุดช้ันในโดยท่ีผู้จัดท าแสดงให้เห็นว่าในสังคมของชาติชายมัน

เปล่ียนไป การท่ีผู้ชายท้ังแท่งจะเข้าร้านเส้ือในผู้หญิงมันเป็นเรื่องปกติ และในตอนท้ายแสดงให้เห็นถึง

อาการของชาติชายท่ีตกใจกับการท่ีประจ าเดือนมาเป็นครั้งแรก ใช้การตัดต่อแบบ Jump Cut และ 

Synkornize กับเสียงดนตรีประกอบเพื่อให้ฉากนี้ดูสนุกสนาน 
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9. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-9 ฉากท่ี 9 

ชาติชายเดินเข้าห้องและปิดประตูโดยท่ีมือข้างหนึ่งของเขามีถุงชุดช้ันในและ

ผ้าอนามัยหลากหลายยี่ห้อ เขาวางถุงท้ังหมดลงบนเตียงและนั่งลง เขาหันไปเลือกหยิบผ้าอนามัยยี่ห้อ

หนึ่งขึ้นมาดูและลุกเข้าห้องน้ า ตัดไปท่ีชาติชายก าลังนั่งบนชักโครกและถอดกางเกงในเปื้อน

ประจ าเดือนของเขาออก เขาแกะผ้าอนามัยแล้วแปะลงไปท่ีกางเกงในแล้วรูดขึ้น 

ภาพการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประจ าเดือนปรากฏขึ้นในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ชาติชาย

อ่านข้อมูลอย่างต้ังใจและหยิบปฏิทินขึ้นมาดูวันท่ี มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเขาลุกไปเปิดประตูซึ่งนที

เพื่อนสนิทของเขารออยู่หน้าห้อง ชาติชายตกใจท่ีนทีมาหาแบบไม่ทันต้ังตัวจากนั้นจึงให้นทีเข้าห้อง

และปิดประตู ชาติชายและนทีนั่งลงท่ีปลายเตียง นทีถามถึงสาเหตุท่ีไม่ไปท างานและกวาดตามองไป

รอบห้องจนสะดุดกับถุงผ้าอนามัยท่ีชาติชายกองไว้ ท่ีเตียง นทีหันควั่บไปท่ีชาติชายกับผ้าอนามัย

สลับกันไปมาด้วยสีหน้าสงสัยและถามชาติชายท่ีไม่ไปท างานเหตุเพราะมีสาวๆมาอยู่ด้วย ชาติชาย

อึกอักท่ีจะตอบ นทีแซวชาติชายถึงเรื่องผู้หญิง ชาติชายเริ่มร าคาญและตัดสินบอกว่าตนเองท่ีเป็นสาว

ในห้องพร้อมท้ังลุกขึ้นยืนเปิดเส้ือให้นทีดู นทีตกใจจนสบถออกมา ชาติชายกลัวนทีไม่เช่ือจึงก้มลงรูด

ซิปแต่ก็ต้องหยุดเพราะนทีส่ังห้ามเอาไว้และขอเวลารวบรวมสติ ชาติชายค่อยๆนั่งลงบนเตียง นทีจึง

เอ่ยถามถึงสาเหตุ ชาติชายจึงกระซิบบอกโดยท่ีมีหน้านทีตกใจตลอดเวลาแล้วจึงผละออกจากกัน นที

ถามถึงการแก้ปัญหาในครั้งนี้ ชาติชายส่ายหัวปฏิเสธ นทีคิดอยู่สักครู่จึงดีดนิ้วว่าตนเองคิดวิธีออกแล้ว 

ถุงผ้าอนามัยถุงใหญ่ในมือของชาติชายแสดงให้เห็นว่าชาติชายเลือกผ้าอนามัยไม่เป็น

เลยหยิบสุ่มมาหลายๆห่อ ใช้ภาพแทนสายตาชาติชายตอนท่ีถอดกางเกงในเพื่อให้เห็นถึงประจ าเดือนท่ี

เปื้อนอยู่และเป็นการใส่ผ้าอนามัยครั้งแรกของชาติชาย ชาติชายเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อมูล
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เกี่กัยวประจ าเดือนโดยในฉากเห็นว่าชาติชายมีการใช้ปฏิทินขึ้นมากาวันท่ีประจ าเดือนมาวันแรกด้วย 

บาบูนโผล่มาในคอมพิวเตอร์เพื่อมาบอกวิธีแก้ค าสาปให้กับชาติชายโดยท่ีชาติชายก็ตบปากรับค าแก้ค า

สาปเพื่อประชดประชันและไม่ได้ทันคิดด้วยว่าจะแก้โดยวิธีไหน ชาติชายจึงค้นหาข้อมูลและนับวันไข่

ตกในปฏิทินเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการตั้งท้อง 

การท่ีชาติชายหายไปหลายวันท าให้เพื่อนสนิทอย่างนทีสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงท าให้

นทีโผล่มาท่ีห้องชาติชายอย่างไม่ทันต้ังตัวและไม่ทันได้เก็บถุงผ้าอนามัยท่ีซื้อมาท าให้ชาติชายจ าใจต้อง

บอกความจริงให้นทีรู้และนทีก็ช่วยชาติชายคิดหาหนทางออก 

10. ภายใน/ผับ/กลางคืน 

 

 

ภาพที่ 5-10 ฉากท่ี 10 

ชาติชายและนทีกินเหล้าอยู่ในผับ ชาติชายมีสีหน้าเซ็งเล็กน้อยท่ีนทีพาตนมาผับ นที

บอกกับชาติชายว่าให้เลิกท าหน้าเซ็งและเสนอผู้ชายให้กับชาติชายโดยช้ีไปท่ีผู้ชายขี้เหร่ซึ่งเต้นอีกมุม

หนึ่งของผับ ชาติชายปฏิเสธด้วยท่าทางรังเกียจ นทีท าหน้าเซ็งใส่ชาติชายและช้ีไปท่ีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง

เป็นกลุ่มผู้ชายหน้าตาดีและบอกให้ชาติชายเดินไปหา ชาติชายคิดเล็กน้อยและลุกเดินเข้าไปหาแล้ว

สะกิดผู้ชายคนหนึ่งท่ีหันหลัง ผู้ชายท่ีชาติชายสะกิดหันหลังมาพร้อมกับใบหน้าท่ีดีใจและกรีดร้องล่ัน

พร้อมกับเรียกให้เพื่อนมา ชาติชายมีท่าทีกลัวเลยจะหันหลังกลับมาแต่แขนของเขาถูกจับเอาไว้ ชาติ

ชายพยายามสะบัดมือออกแต่ก็โดนรุมท้ึง จนชาติชายสะบัดออกมาได้ ชาติชายหนีกลุ่มเกย์ออกมาท่ี

มุมนึงของผับด้วยความเหนื่อยล้า เขายืนพักแต่ตาของเขาก็ไปสบตากับสาวทอมคนหนึ่ง สาวทอม

ค่อยๆเดินมาหาชาติชายด้วยสีหน้ากรุ้มกริ่มพร้อมกับขอไลน์ชาติชายด้วยน้ าเสียงนุ่มนวล ชาติชาย

ปฏิเสธแล้วรีบเดินหนีออกมาหานทีท่ีโต๊ะและขอกลับบ้านก่อน ชาติชายลุกออกจากโต๊ะไป นทีซึ่งกิน
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กับแกล้มอยู่ก็มองตามชาติชายจนลับตาแล้วลุกออกจากโต๊ะ ภาพตัดไปท่ีกลุ่มเกย์หนุ่มหล่อก าลังเต้น

พร้อมโบกเรียกเพื่อนคนหนึ่ง นทีเดินเข้าไปทักทายด้วยความสนิทสนมและเต้นอย่างเมามัน 

ในความคิดของนทีในการท่ีจะช่วยชาติชายหาทางออกคือการพาชาติชายมาท่ีผับแล้ว

ให้ชาติชายติดต่อกับหนุ่มในผับเพื่อขอความช่วยเหลือโดยการมีเพศสัมพันธ์และท าให้ชาติชายท้อง คน

แรกที่นทีช้ีให้คือหนุ่มหน้าตาขี้เหร่ซึ่งชาติชายปฏิเสธเพราะกลัวลูกของตนขี้เหร่ และต่อมาคือกลุ่มเกย์

หล่อซึ่งชาติชายลงความเห็นว่าเหมาะสมจึงเข้าไปติดแต่ แต่ผิดคาดกลุ่มเกย์ท่ีชาติชายคิดว่าเป็นหนุ่ม

แมนท้ังแท่งกลับแสดงออกถึงอาการชอบผู้ชายอย่างสะดีดสะด้ิงจึงท าให้ชาติชายต้องหนีออกมาจนได้

เจอกับทอมคนหนึ่งท่ีมาขอเบอร์ชาติชาย ท าให้ชาติชายรู้สึกงงเพราะนึกว่าทอมชอบเพียงแ ค่ผู้หญิง 

ชาติชายกลับมาท่ีโต๊ะและขอตัวกลับบ้านเพราะเขาเห็นว่าวิธีการของนทีไม่เป็นผลเพราะเนื่องจากตัว

ของชาติชายอยากได้คนท่ีแมนท้ังแท่งมาเป็นพ่อของลูกแต่กลับหาไม่ค่อยได้และทุกอย่างท่ีเจอในผับ

มันกลับตาลปัตร และฉากนี้เป็นฉากเปิดตัวที่นทีเป็นเกย์จากภาพนทีเข้าไปร่วมกลุ่มเต้นกับเพื่อนกลุ่ม

เกย์ 

11. ภายนอก/ริมถนน/กลางคืน 

 

 

ภาพที่ 5-11 ฉากท่ี11 

ชาติชายในสภาพท่ีแต่งตัวเป็นสาวเปรี้ยวยืนอยู่ริมถนน ข้างๆมีสาว 2 คนยืนอยู่ รถ

คันหนึ่งแล่นมาแล้วจอดช้าๆหน้าผู้หญิง 2 คนข้างๆชาติชาย กระจกรถเปิดลงหญิง 2 คนเดินเข้าไปคุย

ด้วยอาการสะดีดสะด้ิงแล้วเปิดประตูเข้าไปนั่ง ชาติชายมองรถท่ีก าลังแล่นออกไป เสียงมอเตอร์ไซค์

เบรกเอี๊ยดตรงหน้าชาติชายแล้วเรียกชาติชายให้หันมา เด็กแว๊น 2 คนถามถึงราคาค่าตัวของชาติชาย 

ชาติชายตอบกลับไปด้วยเสียงแอ๊บเป็นผู้หญิงว่าฟรี เด็กแว๊น 2 คนมองหน้ากันแล้วสบถออกมาแล้ว

ท าท่ารังเกียจ จากนั้นจึงเร่งเครื่องหนีชาติชายออกไป ชาติชายมองตามแล้วบ่นด้วยความหัวเสีย รถ
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คันหนึ่งวิ่งชะลอเข้ามาหาชาติชาย ทันทีท่ีชาติชายเดินเข้าไปหารถ รถกลับแล่นออกไปด้วยความเร็ว 

ชาติชายถอนหายใจแล้วนั่งลงบนฟุตบาทด้วยความเหนื่อยล้า มีคนบ้าค่อยๆเดินมาจนถึงตัวชาติชาย

แล้วก้มมอง ชาติชายตกใจจึงวิ่งหนี คนบ้าวิ่งตามชาติชายออกไป 

เมื่อวิธีของนทีไม่เป็นผล ชาติชายจึงด้ินรนหาวิธีเองด้วยการแต่งชุดและไปยืนริมถนน

เป็นผู้หญิงขายบริการ ซึ่งใช้ภาพขนาด ELS ในขณะท่ีชาติชายยืนรอลูกค้าและถัดมาคือผู้หญิงขาย

บริการคนอื่นๆเช่นกัน เด็กแว๊น 2 คนซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้ามาถามราคาเพราะเห็นว่าชาติชายสวยและ

นึกว่าเป็นผู้หญิง แต่เมื่อชาติชายตอบแว๊น 2 คนจึงรู้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงเพราะเนื่องจากน้ าเสียงจึงท าให้ต้อง

ขับรถออกไป  

12. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางคืน 

 

 

ภาพที่ 5-12 ฉากท่ี 12 

ชาติชายเขวี้ยงกระเป๋าลงบนเตียงแล้วนั่งลงอย่างหมดแรง เขาถอดรองเท้าผู้หญิงและ

วิกผมออก ถอนหายใจก่อนท่ีจะนึกบางอย่างได้เขาจึงหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋าขึ้นมาโทรหานทีให้ช่วย

อีกครั้ง 

ชาติชายใช้วิธีของตนไม่ส าเร็จจึงอ้อนวอนขอร้องให้นทีช่วยมีความสัมพันธ์กับตน

เพราะหมดแรงท่ีจะหาคนอื่นๆ 
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13. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางคืน 

 

 

ภาพที่ 5-13 ฉากท่ี13 

เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้น แอลล่ียืนรอชาติชายอยู่หน้าห้อง ชาติชายออกมาเปิด

ประตูแอลล่ีกล่าวทักด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ชาติชายปิดประตูใส่หน้าแอลล่ี แอลล่ีเคาะประตูรัวๆบอกให้

ชาติชายเปิดประตูแล้วบอกว่านทีเป็นคนส่งมา ชาติชายจึงรีบเปิดประตูแล้วถามด้วยสีหน้าสงสัยเพราะ

เห็นแอลล่ีมีลักษณะเป็นผู้หญิง แอลล่ีท าหน้าเบ้เล็กน้อยก่อนท่ีจะบอกไปว่าตนยังไม่ได้แปลงเพศ ชาติ

ชายยืนบ่นถึงนทีพึมพ าคนเดียวด้วยท่าทางเซ็ง แอลล่ีจึงเริ่มนับเลขเพราะเห็นว่ายืนรอนานแล้ว ชาติ

ชายจึงตัดสินใจให้แอลล่ีเข้ามาในห้อง แอลล่ีเข้าไปด้วยท่าทางดีใจสะดีดสะด้ิง 

นทีส่งแอลล่ีมาช่วย ชาติชายปิดประตูใส่หน้าเพราะไม่รู้จักมาก่อนแต่ต้องยอมเปิด

เพราะแอลล่ีบอกว่านทีส่งมา แต่ก็ดูขัดใจอยู่ไม่น้อยเพราะรูปร่างของแอลล่ีซึ่งเหมือนผู้หญิง จนกระท่ัง

แอลล่ีบอกว่ายังไม่ได้แปลงเพศ ชาติชายหัวเสียกับนทีอีกครั้งเพราะตนเองต้องการผู้ชายท่ีแมนท้ังแท่ง

มาเป็นพ่อของลูก แต่ก็ต้องจ าใจเพราะไม่มีหนทางอื่น 
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14. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางคืน 

 

 

ภาพที่ 5-14 ฉากท่ี 14 

ชาติชายท่ีอยู่บนเตียงนอนหันหน้าออกจากแอลล่ีด้วยใบหน้าท่ีเหม่อลอยเพราะเสีย

สาว ชาติชายพลิกตัวกลับมาก็ต้องตกใจกับแอลล่ีซึ่งนอนจ้องชาติชายอยู่ ชาติชายสะดุ้งรีบลุกออกจาก

เตียงมาใส่เส้ือผ้า แอลล่ีลุกขึ้นมานั่งแล้วพูดกับชาติชายด้วยท่าทีน้อยอกน้อยใจว่าท าไมต้องกลัวตน 

ชาติชายซึ่งใส่กางเกงอยู่ก็บอกท่ีต้องท าเพราะเห็นแก่นทีท่ีหามาให้ ด้วยความปากไวแอลล่ีจึงเผย

ความลับเรื่องท่ีนทีเป็นเกย์ให้ชาติชายรู้ ชาติชายหันควั่บมาหาแอลล่ีแล้วนั่งลงบนเตียงด้วยใบหน้าอึ้ ง 

แอลล่ียิ้มรับพร้อมกับขอบคุณชาติชายส าหรับวันนี้แล้วลุกออกจากเฟรมไป ปล่อยให้ชาติชายนั่งเกาหัว

งุนงงกับเรื่องของนทีอยู่คนเดียวที่ปลายเตียง 

ชาติชายนอนนิ่งตาลอยเพราะไม่เคยคิดว่าตนเองต้องมาเป็นฝุายเสียตัวให้กับกะเทย

ท าให้ชาติชายมีความรู้สึกหวาดระแวงแอลล่ีเพิ่มมา ด้วยความท่ีแอลล่ีเป็นคนช่างเจรจาจึงท าให้เผลอ

เล่าความจริงท่ีนทีมาช่วยชาติชายด้วยตัวเองให้ไม่ได้เพราะนทีเป็นเกย์ควีนสามารถเป็นฝุายรับได้อย่าง

เดียว ไม่ชอบเป็นฝุายรุก 
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15. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-15 ฉากท่ี 15 

ชาติชายนั่งแกะกับข้าวใส่ชาม หน้าของเขาเริ่มเหยเก เขาสูดลมฟึดฟัด และมองหา

สาเหตุของกล่ินไปรอบๆห้อง เขาผะอืดผะอมแล้วลุกวิ่งไปท่ีชักโครก เขาอาเจียน แล้วลุกขึ้นมาเปิด

ก็อกในอ่างล้างหน้า ควักน้ าล้างปาก ปิดก็อกน้ า เอาผ้ามาเช็ดหน้าแล้วมองไปท่ีกระจกด้วยความ

อ่อนเพลีย เขาถอนหายใจคอตกท าให้สายตาของเขามองมาท่ีท้อง เขาเงยหน้ามองท่ีกระจกอีกครั้ง

ด้วยใบหน้าท่ีต่ืนตะลึง  

ชาติชายมีอาการแรกเริ่มของการตั้งครรภ์ ได้กล่ินอาหารแล้วเหม็น แพ้ท้องคล่ืนเหียน

อาเจียนซึ่งตอนท่ีชาติชายล้างปากหลังจากท่ีตัวเองอาเจียนเสร็จ สายตาของชาติชายเผลอมองไปท่ี

ท้องท าให้ชาติชายตกใจและคิดว่าตนต้ังท้อง 

16. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-16 ฉากท่ี 16 
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ภาพแทนสายตาของชาติท่ีก าลังถือเครื่องมือตรวจครรภ์ ชาติชายแกะถุงพลาสติก

ออก ภาพมุมกว้างเห็นชาติชายก าลังตักปัสสวะในภาชนะมาหยอดในหลุมเครื่องมือซึ่งวางบนโต๊ะ ชาติ

ชายยืนจ้องเครื่องมืออย่างใจจดใจจ่อ ภาพขีดสีม่วงบนเครื่องมือค่อยๆปรากฏ ชาติชายยื่นหน้าเข้าไป

จ้องกับเครื่องมือใกล้ เขากัดริมฝีปากลุ้นอย่างใจจดใจจ่อและสบถออกมาด้วยความตกใจท่ีตนท้อง 

ชาติชายนั่งลงแกะท่ีตรวจครรภ์หน้าห้องน้ าทันท่ีท่ีปัสสวะเสร็จเพราะอาการอยากรู้ว่า

ตนจะสามารถครรภ์ได้จริงๆหรือเปล่า ภาพขนาด ECU บริเวณตาของชาติชายท่ีรู้สึกลุ้นตัวโก่งตัดสลับ

กับภาพของเครื่องมือท่ีปรากฏเส้นสีม่วง สุดท้ายผลออกมาว่าชาติชายก าลังต้ังครรภ์ ชาติชายสบถ

ออกมาเพราะตนไม่ค่อยจะเช่ือว่าจะสามารถต้ังครรภ์จริงๆ 

17. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-17 ฉากท่ี 17 

เสียงทีวีที่เปิดเอาไว้จากเฟรมด าค่อยๆขึ้นภาพชาติชาย (ท้องโตประมาณ 4 เดือน) นั่ง

ดูทีวีพลางหยิบขนมและน้ าอัดลมกินเรื่อยๆ บนตักมีหนังสือ FHM วางอยู่ ชาติชายหยิบน้ าอัดลมข้ึนมา

ดูดแล้วเรอ จากนั้นหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านไปเรื่อยๆ 

 เวลาผ่านไปจนท้องของชาติชายมีขนาดใหญ่ขึ้น เขาใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เช่นดูทีวี กินของท่ี

ไม่มีประโยชน์ขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม และยังไม่ท้ิงความเป็นชายด้วยการอ่านหนังสือ FHM ปล่อย

ปะละเลยกับการดูแลครรภ์ของตน 
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18. ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-18 ฉากท่ี 18 

ชาติชายใส่ชุดคลุมท้องเดินเข้าโรงพยาบาล ชาติชายนั่งรอหน้าห้องตรวจอย่างเบื่อๆ 

มีครอบครัวพ่อแม่อุ้มลูกท่าทางมีความสุขและกะเทยท่ีก าลังต้ังท้องนั่งอยู่ข้างๆ ชาติชายถอนหายใจ

แล้วกลับมามองท้องตัวเอง ชาติชายเห็นหนังสือแม่และเด็กวางอยู่ ชาติชายหยิบขึ้นมาอ่าน พยาบาล

เดินออกมาเดินออกมาเรียกชาติชาย แต่ก็ต้องเพ่งตัวหนังสืออีกครั้งเพราะช่ือของชาติชาย ชาติชายยก

มือตอบรับ แล้วเดินตามพยาบาลออกไป  

ชาติชายมาตรวจครรภ์ครั้งแรกที่โรงพยาบาล การท่ีชาติชายได้เห็นครอบครัวหนึ่งกับ

กะเทยท่ีก าลังต้ังท้องท าให้ชาติชายได้เกิดความคิดว่าคนอื่นๆยังรักและดูแลลูกแล้วท าไมตนเองจึงท า

อย่างคนอื่นบ้างไม่ได้จึงท าให้ชาติชายพิจารณาตัวเองและหยิบหนังสือแม่และเด็กท่ีวางอยู่บนช้ันมา

อ่าน ในฉากนี้มีนักแสดงประกอบท่ีเป็นชายแต่ต้องมาเล่นเป็นหญิงอยู่ 2 คน คือกะเทยท่ีต้ังท้องและ

พยาบาลท่ีเป็นกะเทยเพื่อแสดงให้เห็นว่าในโลกนี้ยังมีคนท่ีเป็นเหมือนเขาซึ่งไม่สามารถระบุเพศท่ีแน่

ชัดได้ 
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19. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-19 ฉากท่ี 19 

ภาพแผ่นซีดีท่ีชาติชายก าลังหยิบใส่เครื่องเล่น เพลงจากซีดีแนวคลาสสิคค่อยๆดังขึ้น 

เขาวงวันท่ีในปฏิทินไว้แล้วเขียนว่า 8 เดือนแล้ว  ชาติชายลูบท้องของตัวเอง เขานิ่งไปและเริ่มขยุกหยิก

ไปมาเพราะว่าลูกในท้องด้ิน เขาสะดุ้งไปหัวเราะไป ภาพตัดไปเป็นชาติชายเก็บกวาดห้องและชาติชาย

หลับบนเตียง บนท้องมีหนังสือท่ียังเปิดคาไว้อยู่ 

ชาติชายเริ่มหันมาดูแลครรภ์ เปิดเพลงของโมสาร์ทเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูก

ในครรภ์ พูดคุยกับลูกด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม หันมาอ่านหนังสือท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กและเริ่มเป็นแม่บ้าน

แม่เรือนมากขึ้น 

20. ภายใน/โรงพยาบาล/กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-20 ฉากท่ี 20 
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เสียงคุณหมอบอกให้ชาติชายกล้ันหายใจแล้วเบ่งลูก จากเฟรมด าค่อยๆขึ้นเป็นชาติ

ชายซึ่งอยู่บนเตียงก าลังเบ่งตามท่ีคุณหมอบอก ตัดมาท่ีเหล่าคุณหมอและพยาบาลก าลังช่วยกันท า

คลอด คุณหมอบอกให้ชาติชายเบ่งอีกครั้ง ชาติชายเบ่งจนหน้าบูดหน้าเบี้ยว คุณหมอเริ่มเห็นหัวของ

เด็กก าลังออกมาจึงบอกให้ชาติชายแข็งใจเบ่งอีกครั้งหนึ่ง ชาติชายรวบรวมเฮือกสุดท้ายแล้วเบ่งสุด

แรงด้วยน้ าเสียงท่ีมาดแมน เสียงเด็กร้องแทรกขึ้นมา ชาติชายยิ้มด้วยความเหนื่อยล้าก่อนท่ีจะหลับไป 

บาบูนปรากฏตัวท่ีปลายเตียง ทุกอย่างในห้องหยุดนิ่ง บาบูนร่ายเวทมนต์ แสงสีฟูาค่อยๆปรากฏ 

บาบูนสาดเวทมนต์ใส่ชาติชาย แสงสีฟูาค่อยๆเคล่ือนตัวผ่านเท้าจนถึงหัวของชาติชายแล้วดับลงช้าๆ 

แม่มดยิ้มแล้วหายตัวไป ทุกอย่างในห้องกลับมาเคล่ือนไหวเป็นปกติ 

เมื่อชาติชายให้ก าเนิดลูกได้ส าเร็จ บาบูนจึงปรากฏตัวโดยสาปให้ทุกคนในห้องหยุดนิ่ง

แล้วเริ่มแก้ค าสาป ในฉากนี้มีการใช้ Special Effect ในการสร้างเวทมนต์ของบาบูนซึ่งสีของเวทมนต์

จะเป็นสีฟูาเพราะเป็นมนต์ขาวแก้ค าสาปดี ซึ่งแตกต่างจากตอนท่ีบาบูนสาปครั้งแรกซึ่งเป็นแสงสีแดง

คือฝุายของมนต์ด า เวทมนต์ของบาบูนเคล่ือนตัวผ่านจากล่างขึ้นบนเพื่อให้รู้สึกว่าร่างกายของชาติชาย

ได้เปล่ียนแปลงจากล่างขึ้นบน บาบูนหายตัวไป ทุกอย่างกลับมาเคล่ือนไหวปกติ 

21. ภายใน/ห้องชาติชาย/กลางคืน 

 

 

ภาพที่ 5-21 ฉากท่ี 21 

ชาติชายเดินอุ้มลูกพร้อมกับเดินไปเปิดประตู แอลล่ีซึ่งมือหนึ่งถือของอยู่ก็ยิ้มทักทาย

ก่อนท่ีชาติชายจะให้เข้าห้องด้วยใบหน้าท่ียิ้มแย้มเป็นมิตร ตัดมาท่ีท้ังสองเดินเข้าห้องแอลล่ีโชว์ของ

เล่นในถุงให้ชาติชายดู ชาติชายพูดขอบคุณแล้วให้แอลล่ีวางของบนโต๊ะ ชาติชายนั่งลงบนเตียง แอลล่ี

เดินมานั่งข้างๆแล้วขออุ้มลูก ท้ังสองเล่นกับลูกด้วยสีหน้ามีความสุข 
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แอลล่ีมาเยี่ยมชาติชายและลูกในฐานะพ่อ แต่ตัวละครยังรู้สึกสับสนต่อการท่ีจะให้

ตัวเองเป็นพ่อหรือแม่ ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วแอลล่ีคือพ่อ ชาติชายคือแม่ แต่เมื่อทุกอย่าง

กลับมาเป็นปกติจึงเกิดความสับสน 

22. ภายนอก/บ้านจ๋า/กลางวัน 

 

 

ภาพที่ 5-22 ฉากท่ี 22 

ชาติชายกดออดหน้าบ้านของจ๋า ระหว่างรอจึงกล่อมลูกไปพลางๆ พลอยชะโงกหน้า

ออกมาถามว่ามาหาใครด้วยน้ าเสียงสุภาพ ชาติชายจึงบอกว่ามาหาจ๋า พลอยจึงเข้าไปเรียกให้ พักหนึ่ง

จ๋าเดินออกมาเมื่อเห็นชาติชายยืนรอก็มีอาการชักสีหน้าเล็กน้อย ชาติชายบอกกับจ๋าว่าขอรับผิดชอบ

ด้วยท่าทีท่ีเศร้าส านึกผิด ระหว่างนั้นพลอยเดินมายืนอยู่ข้างๆจ๋า จ๋าปฏิเสธชาติชายไปเพราะมีคนใหม่

แล้ว ด้วยความสงสัยชาติชายจึงถามว่าเป็นใคร จ๋ามองไปท่ีพลอย พลอยยิ้มรับ ชาติชายผงะเล็กน้อย 

ระหว่างนั้นเสียงเด็กร้องขึ้น จ๋ากับพลอยจึงขอตัวกลับเข้าบ้านเพราะลูกร้อง ชาติชายจึงเดินออกจาก

หน้าบ้านจ๋าไป 

ชาติชายส านึกผิดหอบลูกมาขอโทษจ๋า แต่ก็สายไปเพราะจ๋าผู้หญิงท่ีรักตนกลับเปล่ียน

ใจไปรักผู้หญิงด้วยกันเองหรือเป็นคู่เลสเบ้ียนซึ่งเพิ่มงุนงงให้กับชาติชายยิ่งขึ้น 
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23. ภายนอก/สนาม/กลางวัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-23 ฉากท่ี 23 

บาบูนนั่งแกว่งชิงช้าด้วยท่าทางหมดหวัง ชาติชายอุ้มลูกเดินผ่านจึงชะงักแล้วมอง

ก่อนท่ีจะทักและเดินเข้าไปหา ชาติชายนั่งลงบนชิงช้าตัวข้างๆ บาบูนบ่นถึงเพศต่างๆท่ีเกิดขึ้นให้ชาติ

ชายฟัง ชาติชายต้ังใจฟังพร้อมกล่อมลูกไปพลาง บาบูนตัดพ้อแล้วถอนหายใจก่อนท่ีจะฉุดคิดเรื่อง

ความรักระหว่างเพศต่างๆท าให้บาบูนเปล่ียนเป็นใบหน้าท่ียิ้มมีความสุขเพราะมันเป็นเรื่องท่ีน่ายินดี 

ชาติชายยิ้มตามบาบูนระหว่างนั้นลูกชาติชายร้องขึ้น ชาติชายจึงหยอกล้อเล่นกับบาบูนขอนมให้ลูก 

ตัดรับด้านหลังของท้ังสองท่ีเห็นคู่เลสเบ้ียนรักกันกอดกันกับคู่เกย์อีกคู่ท่ีทะเลาะขอคืนดี ท้ังคู่หันมายิ้ม

ให้กัน 

ฉากนี้ผู้จัดท าให้ตัวละครบาบูนได้เป็นตัวเล่าถึงความเปล่ียนแปลงไปในเรื่องเพศของ

สังคมผ่านบทท่ีออกแนวตัดพ้อตนเองท่ีแก่เกินไปส าหรับโลกปัจจุบัน เนื่องด้วยบาบูนมีอายุเป็นร้อยปี

เห็นโลกต้ังแต่ยังมีค าสาป เมืองแห่งเวทมนต์ จนถึงตอนนี้ท่ีโลกมันล้ าหน้า คนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะรัก

โดยไม่สนใจและยึดติดกับเรื่องเพศและเพศท่ีซับซ้อนเกินจะเข้าใจ 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การสรรสร้างภาพยนตร์ส้ันท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศของมนุษย์ เรื่อง 
ชาติชาย มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอเกี่ยวกับการยอมรับสถานะทางเพศอื่นๆนอกเหนือจากเพศชาย
และเพศหญิงท่ีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน รวมถึงการศึกษาในเพศสรีระความแตกต่าง
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีผลต่ออารมณ์ ความคิดและการกระท า ซึ่ง ผู้จัดท าได้ท าการเก็บ
ข้อมูล ทฤษฎี บทความและแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ มาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-
Production) ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) และ ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ 
(Post-Production) ซึ่งการท างานตามขั้นตอนดังกล่าวท าให้ผู้จัดท าได้เรียนรู้วิธีการสร้างภาพยนตร์
โดยละเอียด ต้ังแต่การคัดเลือกแนวคิด ค้นคว้าทฤษฎีและรวบรวมแหล่งข้อมูลมาพัฒนาสู่บท
ภาพยนตร์ การหาสถานท่ีในการถ่ายท าและคัดเลือกนักแสดงท่ีมีความเหมาะสมตรงตามบท
ภาพยนตร์ การวางแผนงานก่อนการถ่ายท า การถ่ายท าและการบริหารเวลาในกองถ่าย ไปจนถึงการ
ตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความละเอียดท้ังด้านภาพและเสียง เพื่อความสมบูรณ์ของภาพยนตร์และ
จุดประสงค์ตามท่ีผู้จัดท าได้คาดหวังไว้  
  
สรุปผลการศึกษา 
 ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญท่ีค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี ้
 1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลาด าเนินการยาวนานท่ีสุดและจ าเป็นต้องมีความ
ละเอียดในการท า ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าและรวมรวมหาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับแนวความคิดเพื่อน ามาสร้าง
เป็นบทภาพยนตร์ส้ัน การคัดเลือกนักแสดง หาสถานท่ีถ่ายท า เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบ
ฉากให้เหมาะสมและตรงกับบทภาพยนตร์ ตลอดจนการวางแผนการถ่ายท าท่ีต้องมีความละเอียดรอบ
เพื่อให้ประหยัดท้ังเวลา ทีมงานและงบประมาณ 

2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
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ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติงานจริงตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ การแบ่ง
สรรเวลา การตรงต่อเวลาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญ เนื่องจากท างานร่วมกันกับคนเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็น
ท้ังทีมงานและนักแสดง ดังนั้นควรบริหารเวลาให้ตรงตามแผนท่ีวางไว้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบในด้าน
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาการพักผ่อนของทีมงาน งบประมาณ ตลอดจนเงื่อนไขการถ่ายท าเช่น แสง 
บรรยากาศหรือสถานท่ีท่ีจ ากัดเวลา  

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-Production) 
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการสุดท้ายของการผลิตภาพยนตร์ และเป็นขั้นตอนท่ีท าให้

ภาพยนตร์เกิดความสมบูรณ์จากการตัดต่อร้อยเรื่องราว การใส่เสียงประกอบภาพยนตร์และเทคนิค
พิเศษ ซึ่งจะต้องอาศัยเวลาและความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ผลงานมีข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด การมี
ทีมงานท่ีช านาญมาช่วยในขั้นตอนนี้จะท าให้ผลงานออกมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
ข้อจ ากัดและปัญหา 
 ข้อจ ากัดและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท างาน สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาของตารางเวลานักแสดงและทีมงาน 

การจัดเวลานักแสดงและทีมงานแต่ละคนให้ตรงกันเป็นเรื่องท่ียากพอสมควร 
เนื่องจากนักแสดงทุกคนในเรื่องเป็นนักศึกษา มีตารางเรียนหรือกิจกรรมส่วนตัวอื่นๆท่ีแตกต่างกัน ท า
ให้การถ่ายท าต้องยืดระยะเวลาออกไป 

2. ปัญหาของสถานที่ 
ตารางของนักแสดงและทีมงานท่ีไม่ตรงกันท าให้การถ่ายท าถูกเล่ือนออกไป จึงส่งผล

กระทบต่อสถานท่ีถ่ายท าท่ีได้ติดต่อไว้ถูกยกเลิก ท าให้ต้องหาสถานท่ีใหม่ 
ภาพยนตร์ส้ันเรื่องชาติชายต้องใช้สถานท่ีถ่ายท าซึ่งเป็นโรงพยาบาล แต่เดิมผู้จัดได้

ติดต่อกับคลีนิคเก่าซึ่งไม่ได้ใช้งานย่านราชเทวีและได้ท าการตกลงเป็นท่ีเรียบร้อย แต่เมื่อการถ่ายท า
ถูกเล่ือนออกไปเพราะตารางท่ีไม่ตรงกัน จึงส่งผลกระทบท าให้ผู้จัดท าไม่สามารถกลับมาใช้สถานท่ี
ดังกล่าวได้อีกเนื่องจากสถานท่ีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการรื้อถอน ท าให้ผู้จัดท าต้องหาสถานท่ีใหม่ซึ่ง
ใช้ระยะเวลานานเนื่องจากการขออนุญาตสถานท่ีท่ีเป็นโรงพยาบาลต้องใช้เวลาในการขอเอกสาร
อนุญาตด าเนินการ จึงส่งผลท าให้การถ่ายท าเล่ือนออกไปและท าให้ทางผู้จัดท าต้องจัดตารางเวลา
นักแสดงและทีมงานใหม่อีกครั้ง 

3. ปัญหาเร่ืองอุปกรณ์การถ่ายท า 
เนื่องด้วยเวลาในการถ่ายท าของนักศึกษาส่วนใหญ่ตรงกันท าให้นักศึกษาต้องขอ

ยืม อุปกรณ์บางอย่างท่ีจ าเป็นกับคณะซึ่งมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงท าให้เกิดความ
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ล าบากในการจัดสรรปันส่วนให้ได้อย่างลงตัวและเนื่องด้วยอุปกรณ์ของทางคณะท่ีถูกใช้งานอยู่
บ่อยครั้ง บางช้ินส่วนของอุปกรณ์จึงเกิดความช ารุดเสียหายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายท า 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ภาพยนตร์ ส้ันเรื่อง “ชาติชาย” เป็นเพียงภาพยนตร์ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงของสังคมในเรื่องของเพศท่ีเกิดขึ้นโดยผ่านตัวละครหลักท่ียอมรับกับความเปล่ียนไปต่างๆ
ซึ่งสร้างมาจากมุมมองของผู้จัดท าดังนั้นความคิดอาจเหมือนหรือแตกต่างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
แต่ละคน 
 2. การผลิตภาพยนตร์ท่ีดีนอกจากจะมีบทภาพยนตร์ท่ีดีแล้ว การเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม วางแผนงานให้ละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบถือว่าเป็นส่ิงส าคัญ 
แน่นอนว่าการผลิตภาพยนตร์ในทุกกระบวนการไม่สามารถท าได้แค่เพียงคนเดียว ดังนั้นการมีทีมงาน
และการแบ่งหน้าท่ีให้แต่ละคนรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบัติ เพื่อให้การท างานส าเร็จลุล่วงได้ตาม
ก าหนด 
 3. ด้วยเงื่อนไขของการจัดสรรวันเวลา อุปกรณ์การถ่ายท าซึ่งมีไม่เพียงพอ หรือเหตุการณ์
เฉพาะหน้าบางอย่าง เช่น ปัญหาของสถานท่ีท่ีไม่เป็นไปตามวันและเวลาท่ีติดต่อ ย่อมเป็นปัญหาท่ีท า
ให้การถ่ายท านั้นยืดเวลาออกไปจากท่ีวางแผน ดังนั้นวิธีท่ีสามารถท างานให้เสร็จตามก าหนดและมี
ประสิทธิภาพคือทีมงานจะต้องจับกลุ่มช่วยซึ่งกันและกัน อีกท้ังต้องประชุมก่อนและหลังการออกกอง
ถ่ายท าเสมอเพราะการประชุมจะท าให้เราทราบปัญหา ร่วมกันคิดแก้ปัญหาและวางแผนการถ่ายท าใน
ครั้งต่อไปได้ทันท่วงที  
 4. ติดต่อพูดคุยกับกลุ่มอื่นๆเพื่อแบ่งสันปันส่วนอุปกรณ์การถ่ายท าให้เพียงพอต่อการใช้
งาน หากผู้จัดท ามีโอกาสได้สร้างภาพยนตร์ในครั้งต่อไป ประสบการณ์ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จะ
น าไปสู่การท างานอย่างเข้าใจและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น   
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