
 

 

FADE IN: 

SUPERIMPOST: เหตุเกดิท่ี หมูบ่า้นผิวพระจนัทร์ ตอน มนตร์รัก ผิวพระจนัทร์ 

ตลาดนัด - เช้า.  

ESTABLISHING SHOT - จากมมุสูง ไกล มองเห็น ววิถนนขรุขระ หมูบ่า้นสองขา้งทาง PAN TO - 
ตลาดนัดชมุชน DOWN TO - หลุมใหญ ่กลางถนน ผูค้น เดินซ้ือของ ขวกัไขว ่  

ตาตา้ ซ้ือของเสร็จ เดินออกไป ท่ีถนน 

ถนน  -  ต่อเน่ือง. 

เชอร่ี หนุม่กะเทยตุ๊ด รูปหลอ่ ยา่งเขา้วยัรุน่ แตง่หน้าสดใส ในชดุสวา่ง หลากสี เดินนวยนาด ตรงไปท่ี
ตลาดนัด  มตีระกร้าใสข่อง คลอ้งแขน รองเทา้แฟขัน่ เพิ่งซ้ือมาใหม ่ เดินหลบหลุม บนถนน อยา่ง
ระมดัระวงั 

ตาตา้ หนุม่วยัรุน่ หุน่มาร์ท สาวเห็นตอ้งหลงตะลึง ในความหลอ่ เพิ่งเดินกลบัจากตลาด  

เชอร่ี - หยุดมอง ตาตา้ ดว้ยความรู้สึกพอใจ ในความหลอ่ มอง ตาตา้ จาก หัว จรด เท้า เห็น รองเท้าผ้าใบ 
เหยียบบนพื้นสกปรก ท าหน้าสงสาร 

เชอร่ี (คิด) ต้าย ตาย น่าเอ็นดูจัง ดูสิ รองเท้าสกปรกหมดแล้ว  

ANGLE ON -  เชอร่ี / ตาต้า. 

ตาตา้ หยุดเดิน ยืนอยูค่นละฝ่ังถนน ตรงเขา้มกบั เชอร่ี ชะเง้อมองหาใครบางคน แตส่ายตา กป็ะทะกบั 
สายตาของ เชอร่ี เขา้อยา่งจงั และย้ิมให้ 

เชอร่ี กมุมอืตวัเองไวท่ี้อก ย้ิมหวาน ซ้ึง เขินอาย 

เชอร่ี (คิด) หล่อจัง เขามองเราด้วย 

รถ สองสามคนั คลานผา่นไป อยา่งชา้ๆ INSERT CU -  ลอ้รถ / หลุม มนี ้ ากระเด็น ออกมา BACK TO 
ANGLE ON -  เชอร่ี / ตาตา้ 

ตาต้า - สง่ ยิ้ม ให้ แนน แฟนสาว ท่ียืนไกลอยูห่ลงั เเชอร่ี แตห่า่งออกไปมาก และ ชูมือ ทกัทาย แต ่ เชอร่ี  



 

 

Screenplay :  Moon -face  Se ri es  b y  SUDIN CHAOHINFA,  f ilm school. 

 

 

2. 

เขา้ใจผิด คิดวา่ ตาตา้ สง่สัญญาณมอืให้ตวัเอง   

เชอร่ี – ย้ิมเขินอายอีกคร้ัง 

รถมอเตอร์ไซค์สีแดง ขบัโดยวยัรุน่จอมซ่ิงคนหน่ึง วิง่ผา่นไปบนพื้นผิวถนน หลุมบอ่ น ้ ากระเด็น 
กระจายไปทัว่ 

ตาต้า - ท าหน้าตกใจ รู้สึกสงสาร กบัส่ิงท่ีเกดิข้ึนกบั เชอร่ี 

เชอร่ี - ใบหน้า มนี ้ าสกปรกสีขุน่เหมอืนโคลน สาดท่ีแกม้ขา้งหน่ึง  

เชอร่ี (ร้องโวยวาย) วา๊ย ไอบ้า้ ไอลู้กพอ่แม ่ ไมรู้จกัส่ังสอน ข่ีรถไมดู่คนบา้งเลย จะรีบไปตายรึไง ห๊า!!  

ตาตา้ เขยิบเขา้ไปไกล ้ เชอร่ี อีกสองกา้ว ท าหน้า รู้สึกสงสาร เชอร่ี เชอร่ี เบะปาก กึ่งเขิน กึ่งอาย 

เชอร่ี (ตอ่) พอ่รูปหลอ่ ... เคา้ไมไ่ดว้า่ตวัเองนะ  

ถนน - ผิวถนน - หลุมมนี ้ าขงั. 

แนน – บนถนนอีกฝั่งหนึ่ง – ต่อเน่ือง. 

แนน สาวงาม หน้าใส ดดัฟัน ยืนอยูท่ี่ฝ่ังถนนดา้นหน่ึง โบกมือให้ ตาตา้ แลว้มองซา้ย มองขวา ขณะท่ี มี
รถกึ่งวิง่กึ่งคลาน ผา่นหน้าไป แนน ก  าลงัจะขา้มถนน 

ตาต้า - ท าหน้าตกใจอีกคร้ัง เชอร่ี กท็ าหน้าประหลาดใจไปดว้ย วา่เกดิอะไรข้ึน ระหวา่ง สายสัมพนัธ์
แรกพบ ระหวา่งตวัเอง กบัหนุม่ผูน้ี้ 

รถป๊ิกอพัคน้หน่ึง ผา่นหน้า แนน ไป ท่ีล าตวัของแนน มรีอย น ้าโคลน สาดเป้ือนเส้ือ แนน ท าหน้าออ่น
อก ออ่นใจ สา่ยหน้า มองไปท่ีผิวถนน  

แนน (ตะโกนดา่ตวัเอง) โธโ่วย้!! ท าไมเราตอ้งมายืน อยูบ่นถนนบา้ๆ เส้นน้ีดว้ย  

ตาตา้ ท าหน้าเป็นกงัวล ท่ีเห็น แนน แฟนสาวเจอสภาพแย ่ๆ  แต ่เชอร่ี เขา้ใจผิด  

เชอร่ี  (คิด) อุ๊ย! เค้าก็ยังน่ารัก เป็นห่วงเราด้วย 

ตาตา้ เดินไปท่ี เชอร่ี เชอร่ี ย่ิงรู้สึกเป็นสุข แตส่วนผา่น เชอร่ี ไป 
เชอร่ี - ท าหน้าประหลาดใจ รู้สึกผิดหวงั หันไปมองดา้นหลงั  
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ANGLE ON - ตาต้า / แนน. 

ตาตา้ เดินเขา้ไปหาแนน จบัเส้ือผา้ สกปรก สา่ยหน้า พากนัเดิน เขา้บา้นไป 

เชอร่ี - งอนตุบป่อง ปากเบะ เหมอืนจะร้องไห้ ผิดหวงั อยา่งแรง  

เชอร่ี (คิด) - ย้ี!!!. 

FADE OUT. 

THE END. 
 

INTRO. 

พิธีกกร - น้องแนน. (ไหว)้ สวสัดีคา่ะ พบกบัน้องแนนอีก เป็นคร้ังท่ีสอง คราวท่ีแลว้ ไดแ้นะน า 
หมูบ่า้นผิวพระจนัทร์ ให้เป็นท่ีรู้จกักนัดีแลว้  คราวน้ี น้องแนน กบัเพื่อนๆ ขอเสนอหนังสารคดีส้ัน 
เร่ืองราวท่ีเกดิเหตุ กท่ี็ หมูบ่า้นผิวพระจนัทร์น่ีแหละคะ่ วนัน้ี เสนอในตอนท่ีมชีื่อวา่ มนต์รักผิว
พระจนัทร์ เร่ืองราวจะเป็นยงัไง ติดตามกนัไดเ้ลยคา่าาาาาาา. 

OUT-TRO. 

เป็นอยา่งไรคะ ทา่นผูช้ม เร่ืองกุก๊กิก๊นา่รักๆ แบบน้ี หาชมท่ีไหนไมไ่ดน้ะเจา้คะ นอกจากท่ี หมูบ่า้น
หนองหญา้ปลอ้ง หมูส่อง หมูสิ่บ ต.วงัโมกข์ อ.วชิรบารม ี จ.พิจิตร หรือท่ี มฉีายาวา่ หมูบ่า้นผิว
พระจนัทร์ แหง่น้ีคะ่ แลว้อยา่ลืม ติดตามชมตอนตอ่ไปนะคะ ออ้!! ถา้ชอบกดไลค์ และสง่ตอ่ดว้ย 
ขอบคณุคะ่ส าหรับก  าลงัใจ สวสัดีคา่าาา. (ไหว)้ 


